
         www.iatfglobaloversight.org  Page 1 of 20 

IATF – คณะทาํงานดา้นยานยนตส์ากล 
IATF 16949:2016 –การตคีวามข้อกาํหนดที2ได้รับการอนุมตั ิ

IATF 16949 ฉบบัพิมพค์รั9 งที;1 ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2016 และมีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที; 1 มกราคม 2017 การตีความขอ้กาํหนดที;ไดรั้บ

การอนุมติัต่อไปนี9 ไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัโดยองคก์ร IATF การตีความขอ้กาํหนดที;ไดรั้บการอนุมติันี9 จะมีผลบงัคบัใชเ้มื;อไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่

แลว้ เวน้แต่จะมีการระบุเป็นอยา่งอื;น 

ขอ้ความที;แกไ้ขจะแสดงเป็น สีนํ9าเงนิ   

การตีความขอ้กาํหนดที;ไดรั้บการอนุมติัจะเปลี;ยนแปลงการตีความของกฎเกณฑห์รือขอ้กาํหนดใดๆ ซึ; งจะกลายเป็นพื9นฐานที;นาํมาใชอ้า้งอิงในการระบุ

ความไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด 

SI 1-9 ประกาศในเดือนตุลาคม 2017 มีผลบงัคบัใชเ้ดือนตุลาคม 2017 
SI 10-11 ประกาศในเดือนเมษายน 2018 มีผลบงัคบัใชเ้ดือนมิถุนายน 2018 
SI 8 แกไ้ขและประกาศอีกครั9 งในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฏาคม 2018 
SI 10 แกไ้ขและประกาศอีกครั9 งในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฏาคม 2018 
SI 12-13 ประกาศในเดือนมิถุนายน 2018 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2018 
SI 14-15 ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2018 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2019 

SI 16-18 ประกาศในเดือนตุลาคม 2019 มผีลบังคบับใช้ในเดือนมกราคม 2020 
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หมายเลข ข้อกาํหนด IATF 16949 การตคีวามข้อกาํหนดที2ได้รับการอนุมตั ิ

1 

3.1  

คาํศัพท์และคาํนิยาม

สําหรับ 

อตุสาหกรรมยานยนต์ 

ข้อกาํหนดของลูกค้า 

ขอ้กาํหนดทั9งหมดที;กาํหนดโดยลูกคา้ ( นเช่  ขอ้กาํหนดดา้นเทคนิค ดา้นการคา้ ขอ้กาํหนดที;เกี;ยวขอ้ง

กบัผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต ขอ้กาํหนดและเงื;อนไขทั;วไป ขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ เป็น

ตน้) 

ในกรณทีี2องค์กรที2ได้รับการตรวจประเมนิเป็นผู้ผลติยานยนต์ บริษทัในเครือของผู้ผลติยานยนต์หรือ

บริษัทร่วมทุนกับผู้ผลิตยานยนต์ ลูกค้าที2เกี2ยวข้องจะถูกกําหนดโดยผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทในเครือ

ของผู้ผลติยานยนต์หรือบริษทัร่วมทุนกบัผู้ผลติยานยนต์    

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

ผู้ผลิตยานยนต์ได้จัดทาํข้อกาํหนดของลูกค้าตามธรรมชาติของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์เพืEอ

นาํไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา ดังนัMนในกรณีของผู้ผลิตยานยนต์ทีEกาํลงัจะได้รับการรับรอง

ผู้ผลิตยานยนต์จึงเป็นผู้กาํหนดวิธีการจัดการเรืEองการอนุมติัและ /หรือปัจจัยนาํเข้า ของลกูค้า 

 
2 
 
 

4.4.1.2 

ความปลอดภยัของ 

ผลติภณัฑ์ 

 

องคก์รตอ้งมีกระบวนการที;เป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับการจดัการความปลอดภยัของผลิตภณัฑที์;

เกี;ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต ซึ; งตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ยขอ้ต่างๆที;เกี;ยวขอ้งดงัต่อไปนี9  

a) – m)  (…) 
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2 
(ต่อเนื2อง) 

 

4.4.1.2 

ความปลอดภยัของ 

ผลติภณัฑ์ 
 

หมายเหตุ : ลูกค้าหรือกระบวนการต่างๆภายในองค์กรอาจเป็นผู้ร้องขอให้มีการอนุมัติพิเศษ

สําหรับข้อกําหนดหรือเอกสารที2เกี2ยวกับความปลอดภัยคือการอนุมัติเพิ2มเติมโดยหน่วยงาน 

( โดยทั2วไปคือลูกค้า)ที2รับผดิชอบการอนุมตัเิอกสารที2มเีนื9อหาเกี2ยวกบัความปลอดภยั  

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

ชีMแจงความสับสนต่างๆทีEเกีEยวกับการทบทวนการอนุมัติพิเศษสําหรับข้อกาํหนดหรือเอกสารทีE

เกีEยวกับความปลอดภยั 

3 
6.1.2.3  

แผนสํารองในกรณี

ฉุกเฉิน 

องคก์รตอ้ง 
a) – b)  (…) 
c) เตรียมแผนสํารองในกรณีฉุกเฉินเพื;อความต่อเนื;องของการส่งมอบในกรณีต่อไปนี9 : 
เครื;องจกัรอุปกรณ์หลกัเสียหาย (ดูขอ้ 8.5.6.1.1 ดว้ย) ผลิตภณัฑ ์กระบวนการและบริการที;

จดัหาจากภายนอกหยดุชะงกั การเกิดภยัพิบติัธรรมชาติ ไฟไหม ้สาธารณูปโภคขดัขอ้ง การ

โจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางไซเบอร์ ขาดแคลนแรงงาน หรือโครงสร้างพื9นฐาน

ขดัขอ้ง 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

องค์กรจาํเป็นต้องระบุความเป็นไปได้ทีEจะมีการโจมตีทางไซเบอร์ ซึEงอาจทาํให้การดาํเนินงานด้าน 

การผลิตและโลจิสติกส์ขององค์กรหยดุชะงัก รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่ องค์กรต้อง

แน่ใจว่ามกีารเตรียมความพร้อมในกรณีทีEมกีารโจมตีทางไซเบอร์ 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3 

ความสามารถของ 

ผู้ตรวจประเมนิภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรตอ้งมีกระบวนการที;จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื;อทวนสอบผูต้รวจประเมินภายในมี

ความสามารถโดยคาํนึงถึงข้อกําหนดที2กําหนดโดยองค์กรและ/หรือขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ 

สาํหรับแนวทางเพิ;มเติมของความสามารถของผูต้รวจประเมินให้อา้งอิง ISO 19011 องคก์รตอ้ง 

เกบ็รักษารายชื;อของผูต้รวจประเมินที;มีคุณสมบติัตามที;กาํหนด 

ผูต้รวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ผู้ตรวจประเมนิกระบวนการผลติ และผู้ตรวจประเมนิ

ผลติภณัฑ์ทั9งหมดตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี9  

a) ความเขา้ใจในการตรวจประเมินโดยใชรู้ปแบบบริหารเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรม
ยานยนต ์รวมถึงแนวคิดของการคิดที;คาํนึงถึงความเสี;ยง  

b) ความเขา้ใจในขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ที;เกี;ยวขอ้ง 
c) ความเขา้ใจในขอ้กาํหนดของ ISO 9001 และ IATF 16949 ที;เกี;ยวขอ้งกบัขอบเขตของการ

ตรวจ ประเมิน 

d) ความเขา้ใจในขอ้กาํหนดของเครื;องมือหลกัที;เกี;ยวขอ้งกบัขอบเขตของการตรวจประเมิน 

e) ความเขา้ใจในวิธีการวางแผน ดาํเนินการ รายงานและปิดประเด็นที;พบจากการตรวจ

ประเมิน 

นอกจากนี9 อย่างน้อย ผูต้รวจประเมินกระบวนการผลิตตอ้งแสดงให้เห็นว่ามีความเขา้ใจดา้น

เทคนิคที;เกี;ยว ขอ้งกบักระบวนการผลิตที;จะถูกตรวจประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี;ยงของ

กระบวนการ (เช่น PFMEA) และแผนควบคุม 
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4 
(ต่อเนื2อง) 

 
 
 
 
 

7.2.3 

ความสามารถของ

ผู้ตรวจประเมนิภายใน 
 

อย่างน้อย ผูต้รวจประเมินผลิตภณัฑต์อ้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในความเขา้ใจขอ้กาํหนด

ของ ผลิตภณัฑแ์ละการใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัและทดสอบที;เกี;ยวขอ้งเพื;อทวนสอบความสอดคลอ้ง

ตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์

หากมีการจัดฝึกอบรมหากบุคลากรขององค์กรเป็นผู้ให้การฝึกอบรม  เ พื;อให้ได้มาซึ; ง

ความสามารถที;กาํหนด ตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลที;เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื;อแสดงวา่ความสามารถของ

ผูฝึ้กสอนเป็นไปตามขอ้กาํหนดที;กล่าวมา 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

แยกแยะข้อกาํหนดด้านความสามารถสําหรับผู้ ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ผู้ ตรวจ

ประเมินกระบวนการผลิตและผู้ ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ ชีMแจงความคาดหวังเกีEยวกับ

ความสามารถของผู้ให้การฝึกอบรมในกรณีทีEการฝึกอบรมดาํเนินการสอนโดยบคุลากรภายในเอง 

 
5 
 
 
 
 

7.5.1.1 

เอกสารของระบบ 

บริหารคุณภาพ 
 
 
 
 
 

คู่มือคุณภาพตอ้งประกอบดว้ยสิ;งเหล่านี9 เป็นอยา่งนอ้ย 

a) ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ  รวมถึงรายละเอียดและเหตุผลของการยกเว้น
ขอ้กาํหนดที;ไม่สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

b) กระบวนการที;เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ;งจดัทาํขึ9นมาสาํหรับระบบบริหารคุณภาพหรือการ
อา้งอิงถึงกระบวนการนั9น 
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5 

(ต่อเนื2อง) 

 
 
 
 

7.5.1.1 

เอกสารของระบบ 

บริหารคุณภาพ 
 
 

c) กระบวนการต่างๆขององค์กรและลาํดบัและการปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการเหล่านั9น
(ปัจจยันาํเขา้และผลลพัธ์) รวมถึงประเภทและระดบัของการควบคุมกระบวนการที;จา้ง
ภายนอกทาํ 

d) เอกสาร (เช่น ตาราง ตัวอย่างเช่น ตาราง บัญชีรายชื2อ ตารางเมทริกซ์) ที;บ่งชี9วา่การจดัการ
ขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้อยูส่่วนใดในระบบบริหารคุณภาพขององคก์ร 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

สถาบันตรวจรับรองและองค์กรบางแห่งต้องการให้ชีMแจงว่าตารางเมทริกซ์ไม่ได้เป็นเอกสาร

บังคับ ตารางเมทริกซ์เป็นเพียงหนึEงในหลายวิธีทีEยอมรับให้ใช้ได้ รูปแบบทีEใช้ขึ Mนอยู่กับองค์กร 

 
 

6 
 
 
 
 

 

 

 

8.3.3.3 

คุณลกัษณะพเิศษ 

 

 

 

 

องคก์รตอ้งใชแ้นวทางที;ใชที้มงานจากหลากหลายสายงานในการจดัทาํกระบวนการเป็นเอกสาร 
และดาํเนินการเพื;อระบุคุณลกัษณะพิเศษ รวมถึงคุณลกัษณะพิเศษที;กาํหนดโดยลูกคา้และโดยการ
วเิคราะห์ความเสี;ยงที;ดาํเนินการโดยองคก์ร และตอ้งครอบคลุมถึงสิ;งต่างๆต่อไปนี9  

a) ระบุคุณลกัษณะพิเศษทั9งหมดอยู่ในเอกสารที2เกี2ยวกับผลิตภัณฑ์และหรือการผลิต/แบบ

วิศวกรรม (ตามความจาํเป็น) การวิเคราะห์ความเสี;ยงที2เกี2ยวข้อง (เช่น FMEA สําหรับ

กระบวนการ) แผนควบคุมและมาตรฐานการทาํงาน/เอกสารแสดงขั9นตอนการปฏิบติังาน

สําหรับพนกังาน ชี9 บ่งคุณลกัษณะพิเศษดว้ยเครื;องหมายเฉพาะและถ่ายทอดไปสู่เอกสาร

เหล่านี9ถูกระบุอยู่ในเอกสารการผลติที2แสดงถึงการสร้างหรือการควบคุมคุณลกัษณะพเิศษ

เหล่านี9 
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หมายเลข ข้อกาํหนด IATF 16949 การตคีวามข้อกาํหนดที2ได้รับการอนุมตั ิ

6 
(ต่อเนื2อง) 

8.3.3.3 

คุณลกัษณะพเิศษ 

 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงการระบคุุณลกัษณะพิเศษเป็นลายลกัษณ์อักษรในแบบวิศวกรรมสาํหรับผลิตภัณฑ์และ /หรือ

การผลิต 

7 

8.4.2.1 

ประเภทและระดบัของ 

การควบคุม – ส่วน

เพิ2มเตมิ 

องคก์รตอ้งมีกระบวนการที;จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื;อระบุกระบวนการที;จา้งภายนอกทาํและ
เลือกชนิดและระดับของการควบคุมที;ใช้ในการทวนสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการและบริการที;จดัหาจากภายนอกตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ภายใน (องค์กร) และ
ภายนอก 

กระบวนการนี9 ตอ้งรวมถึงเกณฑ์และมาตรการสําหรับเพิ;มหรือลดประเภทและระดบัของการ
ควบคุมและกิจกรรมการพฒันาผูส่้งมอบตามสมรรถนะของผูส่้งมอบและการประเมินความเสี;ยง
ของผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบหรือบริการ 

ในกรณทีี2คุณลกัษณะหรือชิ9นส่วนประกอบ “ผ่าน” ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรโดยปราศจาก

การทดสอบยืนยันหรือการควบคุม องค์กรต้องมั2นใจว่ามีการกําหนดการควบคุมที2เหมาะสม ณ 

จุดที2มกีารผลติ 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงความรับผิดชอบขององค์กรสาํหรับคุณลกัษณะแบบ“ผ่าน” 
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16949 
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8 
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2.3 

การพฒันาระบบ

บริหารคุณภาพของผู้

ส่งมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรต้องกาํหนดให้ผูส่้งมอบขององค์กรที;ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที; เกี;ยวกับยานยนต์

ดาํเนินการพฒันา นาํไปปฏิบติั และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ(QMS) โดยมีเป้าหมายสูงสุด

เพื2อให้องค์กรที2มีคุณสมบัติขอการรับรองได้ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพยาน

ยนต์ฉบับนี9 

องค์กรต้องกําหนดระดับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขั9นตํ2าสุดที2ยอมรับได้และระดับเป้าหมาย

ของการพฒันาระบบบริหารคุณภาพสําหรับผู้ส่งมอบแต่ละรายโดยใช้รูปแบบการตดัสินใจตามความ

เสี2ยง 

ให้ได้การรับรอง ISO 9001 เว้นแต่ เว้นแต่ไดรั้บอนุญาตเป็นอยา่งอื;นโดยลูกคา้ [เช่น ข้อ a) ด้านล่าง]

ระบบบริหารคุณภาพที2ได้รับการรับรองเป็น ISO 9001 เป็นระดับขั9นตํ2าสุดที2ยอมรับได้ในขั9นแรก

ของการพัฒนาเป้าหมาย คือขับเคลื2อนผู้ส่งมอบให้มีความคืบหน้าตามขั9นตอนการพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพดังต่อไปนี9 โดยตั9งอยู่บนพื9นฐานของผลการดําเนินงานในปัจจุบันและความเสี2ยงที2

อาจเกิดขึ9นกับลูกค้าโดยมีเป้าหมายสูงสุดให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับนี9 ควรปฏิบัติสิ2งต่างๆตามลําดับต่อไปนี9เพื2อให้บรรลุผลตาม

ข้อกาํหนดนี9นอกจากกาํหนดเป็นอย่างอื2นโดยลูกค้า  

a) การปฏบัิตติาม ISO 9001 ผ่านการตรวจประเมนิโดยบุคคลที2สอง 
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8 
(ต่อเนื2อง) 

แก้ไข 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2.3 

การพฒันาระบบ

บริหารคุณภาพของผู้

ส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

b) การไดรั้บการรับรอง ISO 9001 ผา่นการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สาม; หากไม่มีขอ้กาํหนด

อื;นที;ระบุโดยลูกคา้ ผูส่้งมอบขององคก์รตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสอดคลอ้งตาม ISO 9001 

โดยการ ธาํรงรักษาไวซึ้; งใบประกาศรับรองของบุคคลที;สามที;ออกโดยสถาบนัใหก้ารรับรอง

ระบบที;มีเครื;องหมายรับรองของสมาชิกที;ไดรั้บการยอมรับของ IAF MLA (ขอ้ตกลงการ

ยอมรับระดบัพหุภาคีเวที การรับรองระดบันานาชาติ) และขอบเขตการรับรองหลกัของ

สถาบนัรับรองมาตรฐานครอบคลุมการ รับรองระบบบริหารตาม ISO/IEC 17021 

c) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดระบบบริหารอื;นที;

กาํหนดโดย ลูกคา้ (เช่น ขอ้กาํหนดขั9นตํ;าของระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

สาํหรับผูส่้งมอบยอ่ย [MAQMSR] หรือเทียบเท่า) ผา่นการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สอง  

d) ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัปฏิบติัตามมาตรฐาน IATF 16949 ผ่านการ

ตรวจประเมินโดยบุคคลที;สอง  

e) ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลที;สาม (ผูส่้งมอบ

ไดรั้บการรับรองโดยบุคคลที;สามตามมาตรฐาน IATF 16949 โดยสถาบนัรับรองระบบที; 

IATF ยอมรับ) 
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8 
(ต่อเนื2อง) 

แก้ไข 

 

 

8.4.2.3 

การพฒันาระบบ

บริหารคุณภาพของผู้

ส่งมอบ 

 

 

หมายเหตุ : หากไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ ขั9นตํ;าสุดของการพฒันาระบบบริหารคุณภาพที;ยอมรับได้

อาจคือ สอดคลอ้งตาม ISO 9001 โดยใชว้ธีิการตรวจประเมินของบุคคลที;สอง 
 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงถึงความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของผู้ ส่งมอบทีEคาดหวังไว้ วิธีการนีM

สนับสนุนแนวความคิด "การคิดทีEคาํนึงถึงความเสีEยง" ทีEเน้นย ํMาในข้อทีE 8.4 ของมาตรฐานฉบับนีM 

รวมทั9งเพิ.มเติมการชี9แจงที.เพิ.มคําว่า  " ถ้าประยุกต์ใช้ข้อกําหนดได้ " ในย่อหน้าแรก เพื.อแก้ปัญหา

เกี.ยวกบัองค์กรที.ไม่มีคุณสมบัติในการขอการรับรอง IATF 16949 ได้ (ยกตัวอย่าง แต่ไม่จํากัดเพยีง

เท่านี9: ผู้ส่งมอบเศษโลหะและบริษทัขนส่งที.สนับสนุนด้านการขนส่งและลอจสิติกส์ เป็นต้น) 

 
 

9 
 
 
 
 

 

8.7.1.1 

ความยนิยอมที2อนุมตัิ

โดยลูกค้า 

 

 

เมื;อใดกต็ามผลิตภณัฑห์รือกระบวนการผลิตมีความแตกต่างไปจากที;ไดรั้บอนุมติัในปัจจุบนั องคก์ร

ตอ้งไดรั้บความยนิยอมหรือการอนุญาตในความเบี;ยงเบนนั9นจากลูกคา้ก่อนที;จะสามารถดาํเนินการ

ต่อไปได ้ 

องคก์รตอ้งไดรั้บอนุมติัจากลูกคา้ก่อนดาํเนินการจัดการกบัผลิตภณัฑ์ที;ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ต่อไปดว้ยวิธี “ใชต้ามสภาพที;เป็นอยู”่ และการซ่อมแซมแก้ไขสําหรับการซ่อมแซม (ดูข้อ 8.7.1.5) 

หากนาํชิ9นส่วนยอ่ยกลบัมาใชซ้ํ9 าในกระบวนการผลิตตอ้งสื;อสารเรื;องนาํชิ9นส่วนยอ่ยกลบัมาใชซ้ํ9 า

กบัลูกคา้ใหช้ดัเจนใน เอกสารการยนิยอมหรือการอนุญาตในความเบี;ยงเบน  



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์ากล 

IATF 16949:2016  ---  การตีความขอ้กาํหนดที;ไดรั้บการอนุมติั (SIs) 

      www.iatfglobaloversight.org  Page 11 of 20 

หมายเลข 
ข้อกาํหนด IATF 

16949 
การตคีวามข้อกาํหนดที2ได้รับการอนุมตั ิ

9 
(ต่อเนื2อง) 

8.7.1.1 

ความยนิยอมที2อนุมตัิ

โดยลูกค้า 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงข้อกาํหนดและขจัดความขดัแย้งของข้อกาํหนดทีEเกีEยวข้องกับการอนุมติัของลกูค้าสาํหรับการ

ซ่อมแซมแก้ไข 

 
 
 
 

10 
แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.3.2 

ห้องปฏบัิตกิาร

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

สิ; งอํานวยความสะดวกของห้องปฏิบัติการภายนอกองค์กร /ห้องปฏิบัติการเชิงพาณิชย์/
หอ้งปฏิบติัการอิสระที;องคก์รใชบ้ริการการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบจะตอ้งมีขอบเขตของ
ห้องปฏิบติัการที;ประกอบไปดว้ยความสามารถในการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบตามที;
ตอ้งการและจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด ขอ้ใดขอ้หนึ;งต่อไปนี9  

— หอ้งปฏิบติัการตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานระดบัชาติ

ที2เทียบเท่า (เช่น CNAS-CL01 ในประเทศจีน) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน (ผู้ลงนามใน

สัญญา)  ของ  ILAC MRA (ข้อตกลงร่วมสากลสําหรับการรับรองห้องปฏิบัติการ  - 

www.ilac.org) หรือมาตรฐานระดับประเทศที2เทียบเท่า และบริการการตรวจสอบ ทดสอบ

หรือสอบเทียบที;เกี;ยวขอ้งรวมอยูใ่นขอบเขตของการรับรอง (หนงัสือรับรอง) หนงัสือรับรอง
ของการสอบเทียบหรือรายงานทดสอบตอ้งมีเครื;องมายของสถาบนัใหก้ารรับรองระดบัชาติ
รวมอยูด่ว้ย หรือ 

— ตอ้งมีหลกัฐานที;แสดงวา่หอ้งปฏิบติัการภายนอกนั9นไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 
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10 
(ต่อเนื2อง) 

แก้ไข 

 

7.1.5.3.2 

ห้องปฏบัิตกิาร

ภายนอก 
 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

องค์กรบางแห่งพบว่าสับสนกับข้อกาํหนดในการรับรองห้องปฏิบัติการสาํหรับสิEงอาํนวยความ

สะดวกในห้องปฏิบัติการภายนอก/เชิงพาณิชย์/อิสระทีEใช้บริการสาํหรับการตรวจสอบ การทดสอบ

หรือการสอบเทียบ จาํเป็นต้องมกีารชีMแจงข้อกาํหนดและความคาดหวงัสาํหรับการรับรอง

ห้องปฏิบัติการ 

11 

8.5.6.1.1 

การเปลี2ยนแปลงการ

ควบคุมกระบวนการ

ชั2วคราว 

องคก์รตอ้งระบุ จดัทาํเป็นเอกสารและรักษาไวซึ้; งรายการของมาตรการควบคุมกระบวนการ รวมถึง

การตรวจสอบ การตรวจวดั การทดสอบและอุปกรณ์ป้องกนัขอ้ผดิพลาดซึ2งประกอบด้วยการควบคุม

กระบวนการเบื9องต้นและวิธีการสํารองหรือวิธีการทางเลือกอื2นที2ได้รับอนุมัติ หากมีการใช้วิธีการ

สํารองหรือวิธีทางเลือกอื2นอยู่ รายการของมาตรการควบคุมกระบวนการต้องรวมถึงมาตรการ

ควบคุมกระบวนการเบื9องต้นและวธีิการสํารองหรือวธีิทางเลือกอื2นที2ได้รับการอนุมตั ิ

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงว่าไม่ใช่ทุกมาตรการควบคุมกระบวนการเบืMองต้นมวิีธีสาํรองหรือวิธีทางเลือกอืEน ชีMแจงว่าหาก

มีวิธีสํารองหรือวิธีทางเลือกอืEนอยู่  วิธีการสํารองหรือวิธีทางเลือกอืEนเหล่านัMนต้องถูกรวมอยู่ ใน

รายการทีEองค์กรจัดทําและเก็บรักษาไว้ ไม่มีข้อกาํหนดบังคับให้มีวิธีการควบคุมกระบวนการ

ทางเลือกสาํหรับทุกมาตรการควบคุมเบืMองต้น 
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5.1.1.2 

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งทบทวนกระบวนการสร้างผลติภัณฑ์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ

การบริหารคุณภาพและกระบวนการสนับสนุน เพื;อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ เหล่านั9นระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ผลของกิจกรรมทบทวน

กระบวนการตอ้งรวมเขา้ไปเป็นขอ้มูลสาํหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร (ดูขอ้ 9.3.2.1.) 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงว่าไม่ใช่ทุกกระบวนการจะต้องมีตัวชีMวัดด้านประสิทธิภาพ องค์กรจําเป็นต้องกาํหนดว่า

กระบวนการใดในระบบบริหารคุณภาพขององค์กรต้องมีตัวชีMวัดด้านประสิทธิภาพ นอกจากนีM 

กระบวนการแก้ไขปัญหาขององค์กรต้องมกีารทบทวนประสิทธิผลโดยฝ่ายบริหารขององค์กร 

13 
 
 
 
 
 
 

9.3.2.1 

ข้อมูลนําเข้าสําหรับ

การทบทวนของฝ่าย

บริหาร–ส่วนเพิ2มเตมิ 

 

 

ขอ้มูลนาํเขา้สาํหรับการทบทวนของฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึง 
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13 
(ต่อเนื2อง) 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.1 

ข้อมูลนําเข้าสําหรับ

การทบทวนของฝ่าย

บริหาร–ส่วนเพิ2มเตมิ 

a) ตน้ทุนที;เกิดจากความดอ้ยคุณภาพ (ตน้ทุนของความไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดภายในและ

ภายนอก) 

b) ตวัชี9วดัสาํหรับประสิทธิผลของกระบวนการ  
c) ตวัชี9วดัสาํหรับประสิทธิภาพของกระบวนการสําหรับกระบวนการสร้างผลติภณัฑ์ ถ้า

ประยุกต์ใช้ข้อกาํหนดได้ 

d) ความสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์

e) การประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตที;จัดทําขึ9 นสําหรับการเปลี;ยนแปลงของการ
ดาํเนินงานปัจจุบนัและสาํหรับสิ;งอาํนวยความสะดวกใหม่หรือผลิตภณัฑใ์หม่ (ดูขอ้ 7.1.3.1) 

f) ความพึงพอใจของลูกคา้ (ดูขอ้ 9.1.2 ของ ISO 9001) 

g) การทบทวนของสมรรถนะเทียบกบัเป้าหมายของการบาํรุงรักษา 
h) ผลการดาํเนินงานของการส่งคืนสินคา้ในช่วงรับประกนั (ถา้มี) 

i) การทบทวนใบประเมินคะแนนสมรรถนะของลูกคา้ (ถา้มี)  

j) การระบุความลม้เหลที;มีแนวโนม้ที;จะเกิดขึ9นในการใชง้านจริงของผูใ้ชร้ถซึ;งไดม้าจากการ
วเิคราะห์ความเสี;ยง (เช่น FMEA)  

k) ความลม้เหลวที;เกิดขึ9นจริงในการใชง้านของผูใ้ชร้ถและผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือ 

สิ;งแวดลอ้ม 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงว่าไม่ใช่ทุกกระบวนการจะต้องมีตัวชีMวัดด้านประสิทธิภาพ องค์กรจําเป็นต้องกาํหนดว่า

กระบวนการใดในระบบบริหารคุณภาพขององค์กรต้องมตัีวชีMวดัด้านประสิทธิภาพ 
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14 
9.2.2.2   

การตรวจประเมนิ

ระบบบริหารคุณภาพ 
 

องคก์รตอ้งตรวจประเมินกระบวนการในระบบบริหารคุณภาพทั9งหมดตลอดช่วงรอบสามปีของการ

ตรวจประเมนิปฏิทนิตามแผนงานประจาํปี โดยใชก้ารบริหารเชิงกระบวนการในการทวนสอบความ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนตฉ์บบันี9  องคก์รตอ้งสุ่ม
ตรวจตวัอยา่งของการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดระบบบริหารคุณภาพเฉพาะของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิผล
ระหวา่งการตรวจประเมินเหล่านี9  

รอบของการตรวจประเมินที2ครบบริบูรณ์มีระยะเวลายาวถึงสามปี ความถี2ของการตรวจประเมิน

ระบบบริหารคุณภาพสําหรับแต่ละกระบวนการที2จะถูกตรวจประเมินภายในรอบการตรวจประเมิน

สามปีจะต้องขึ9นอยู่กับผลการดําเนินงานและความเสี2ยงของภายในและภายนอกองค์กร ต้องระบุ

เหตุผลในการกําหนดความถี2สําหรับการตรวจประเมินกระบวนการต่างๆขององค์กร กระบวนการ

ทั9งหมดต้องได้รับการสุ่มตรวจตลอดรอบการตรวจประเมินสามปีและต้องตรวจประเมินตาม

ข้อกําหนดของ IATF 16949 ทั9งหมดที2นําไปปฏิบัติได้ รวมถึงข้อกําหนดพื9นฐานที2เป็น ISO 9001 

และข้อกาํหนดเฉพาะของลูกค้า 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ชีMแจงว่ารอบการตรวจประเมินมรีะยเวลายาวถึงสามปี ลบคาํถามทีEพบบ่อย (FAQ) ข้อทีE 18 ของ 

IATF 16949 และใส่ข้อความวรรคทีE 2 ของคาํถามทีEพบบ่อย (FAQ) ข้อทีE 18 เดิมเข้าไปในข้อทีE 14 

ของการตีความข้อกาํหนดทีEได้รับการอนุมติั (SI) อีกทัMงชีMแจงว่ากระบวนการทัMงหมดต้องได้รับการ

ตรวจประเมินภายในระหว่างรอบสามปีของการตรวจประเมิน 
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3.1  

คาํศัพท์และคาํนิยาม

สําหรับ 

อตุสาหกรรมยานยนต์ 

ซอฟแวร์ที2ตดิตั9งภายในผลติภณัฑ์   

ซอฟแวร์ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์เป็นโปรแกรมพิเศษที2เก็บอยู่ภายในชิ9นส่วนยานยนต์ (โดยทั2วไป

คือชิปคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจําถาวรอื2นๆ) ที2กําหนดโดยลูกค้า หรือเป็นส่วนหนึ2งของการ

ออกแบบระบบเพื2อควบคุมการทํางานของชิ9นส่วน  เพื2อให้เกี2ยวข้องกับขอบเขตการรับรอง IATF 

16949 ชิ9นส่วนที2ควบคุมโดยซอฟแวร์ที2ติดตั9งภายในผลิตภัณฑ์ต้องถูกพัฒนาขึ9นมาเพื2อใช้ในยาน

ยนต์ (เช่น รถโดยสาร รถบรรทุกเบาเพื2อการพาณชิย์ รถบรรทุกหนัก รถบัส รถมอเตอร์ไซค์ ดูข้อ 1.0 

คุณสมบัติในการขอการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ในกฎเกณฑ์สําหรับการรับรองและรักษา

สถานภาพการรับรองจากองค์กร  IATF ฉบับแก้ไขครั9 งที2  5 เพื2อให้ทราบว่าคุณสมบัติอะไรที2

เข้าเกณฑ์ “ยานยนต์”) 

หมายเหตุ: ซอฟแวร์ที2ควบคุมด้านต่างๆกระบวนการผลติ ( เช่น เครื2องจกัรที2ผลติชิ9นส่วนหรือ

วตัถุดบิ)ไม่ได้รวมอยู่ในคาํนิยามของซอฟแวร์ที2ตดิตั9งภายในผลติภณัฑ์ 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง 

ลดความสับสนเกีEยวกับซอฟท์แวร์ทีEติดตัMงภายในผลิตภณัฑ์และอะไรทีEเข้าเกณฑ์ของคาํนิยามนีM  

ลบข้อทีE 10 ของคาํถามทีEพบบ่อย (FAQ) สาํหรับ IATF 16949 
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9.3.2.1 

ข้อมูลนําเข้าสําหรับ

การทบทวนของฝ่าย

บริหาร  – ส่วนเพิ2มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลนาํเขา้สาํหรับการทบทวนของฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึง 
a) ตน้ทุนที;เกิดจากความดอ้ยคุณภาพ ( ะแลนใยาขอ้กาํหนดภตน้ทุนของความไม่สอดคลอ้งตาม

กภายนอ ) 

b) ตวัชี9วดัสาํหรับประสิทธิผลของกระบวนการ  

c) ตวัชี9วดัสาํหรับประสิทธิภาพของกระบวนการ 

d) ความสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์

e) การประเมินความเป็นไปไดใ้นการผลิตที;จดัทาํขึ9นสาํหรับการเปลี;ยนแปลง  

f) ความพึงพอใจของลูกคา้  (ดูขอ้ 9.1.2 ของ ISO 9001) 

g) การทบทวนของสมรรถนะเทียบกบัเป้าหมายของการบาํรุงรักษา 

h) ผลการดาํเนินงานของการส่งคืนสินคา้ในช่วงรับประกนั )ถา้มี(  

i) การทบทวนใบประเมินคะแนนสมรรถนะของลูกคา้ )ถา้มี(  

j) การระบุความลม้เหลวที;มีแนวโนม้ที;จะเกิดขึ9นในการใชง้านจริงของผูใ้ชร้ถซึ;งไดม้าจากการ

วเิคราะห์ความเสี;ยง (เช่น FMEA)  

k) ความลม้เหลวที;เกิดขึ9นจริงในการใชง้านของผูใ้ชร้ถและผลกระทบต่อความปลอดภยั หรือ

สิ;งแวดลอ้ม  

l) ผลสรุปของการประเมนิตวัชี9วดั ณ ช่วงเวลาที2กาํหนดในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์และ

กระบวนการ ตามความเหมาะสม 
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(ต่อเนื2อง) 

9.3.2.1 

ข้อมูลนําเข้าสําหรับ

การทบทวนของฝ่าย

บริหาร  – ส่วนเพิ2มเตมิ 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

ในข้อ “8.3.4.1 การเฝ้าติดตาม” ได้กาํหนดให้ กผลสรุปของ ารประเมิน ตัวชีMวดั  ณ ช่วงเวลาทีEกาํหนด

ของ เป็นหัวข้อหนึEงของข้อมลูนาํเข้าสาํหรับการออกแบบและพัฒนาของผลิตภณัฑ์และกระบวนการ

อการทบทวนของฝ่ายบริหาร อย่างไรกต็าม ข้อความดงักล่าวไม่ได้ระบุ ยู่ อนข้ใ  9.3.2.1 ตัวอย่างของ

ตัวชีMวดัทีEอาจจะนาํมาพิจารณา เช่น เวลา ต้นทุน หรือความเป็นไปได้ในการดาํเนินงาน 
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6.1.2.3 

แผนสํารองในกรณี

ฉุกเฉิน 

 

 

 

a) – d)  (…)  

e) ทดสอบแผนสํารองในกรณฉุีกเฉินตามระยะเวลาที2กาํหนดเพื2อให้เกดิประสิทธิผล (เช่น การจาํลอง

สถานการณ์ ตามความเหมาะสม); การทดสอบความปลอดภยัทางไซเบอร์อาจรวมถงึการจาํลอง

สถานการณ์การถูกโจมตทีางไซเบอร์ การเฝ้าตดิตามภยัคุกคามเฉพาะด้านอย่างสมํ2าเสมอ การระบุ

สิ2งที2จาํเป็นต้องมก่ีอนการตดิตั9งโปรแกรม(ดเีพนเดน็ซี2) และการจดัลาํดบัความสําคญัของช่องโหว่

ที2พบ การดาํเนินการทดสอบควรจะเหมาะสมกบัความเสี2ยงที2จะทาํให้การดาํเนินงานของลูกค้า

หยุดชะงกั 

เหมายเหตุ: การทดสอบความปลอดภยัทางไซเบอร์อาจดาํเนินการโดยองค์กรเองหรือผู้รับจ้างช่วง 

ตามความเหมาะสม 
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17 
(ต่อเนื2อง) 

 

6.1.2.3 

แผนสํารองในกรณี

ฉุกเฉิน 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

ความปลอดภยัทางไซเบอร์เป็นความเสีEยงทีEมเีพิEมมากขึMนซึEงมผีลกระทบต่อความยัEงยืนของการผลิต

ของทุกโรงงาน ซึEงรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ การทดสอบแผนสาํรองในกรณีฉุกเฉินกเ็ป็นเรืEองทีE

องค์กรและสถาบันตรวจรับรองต้องการให้มกีารอธิบายชีMแจง ข้อกาํหนดทีEปรับปรุงเพิEมเติมนีMได้ให้

รายละเอียดว่าต้องทดสอบอะไรบ้างซึEงเป็นส่วนหนึEงของการทดสอบแผนสาํรองในกรณีฉุกเฉินหาก

ถกูโจมตีทางไซเบอร์     
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7.1.3.1 

การวางแผนโรงงาน 

สิ2งอาํนวยความสะดวก

และอปุกรณ์ 

 

 

องค์กรต้องใช้แนวทางที2ใช้ทมีงานจากหลากหลายสายงานรวมทั9งวธีิการระบุความเสี2ยงและลดความ

เสี2ยงในการวางแผนการจดัสร้างและปรับปรุงโรงงาน สิ2งอาํนวยความสะดวกและอปุกรณ์ ในการ

ออกแบบผงัโรงงาน องค์กรต้อง 

a) ทาํให้เกดิการไหลและการเคลื2อนย้ายวตัถุดบิอย่างเหมาะสมที2สุด และมกีารใช้พื9นที2ให้เกดิ

มูลค่าเพิ2ม รวมถงึการควบคุมผลติภณัฑ์ที2ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนด และ 

b) ทาํให้มกีารไหลของวตัถุดบิอย่างคล่องตวัและสอดคล้องกบัการผลติตามที2เกี2ยวข้อง และ 

c)  ดาํเนินมาตรการป้องกนัการถูกโจมตทีางไซเบอร์สําหรับอปุกรณ์และระบบที2สนับสนุนการผลติ 

 



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์ากล 

IATF 16949:2016  ---  การตีความขอ้กาํหนดที;ไดรั้บการอนุมติั (SIs) 

      www.iatfglobaloversight.org  Page 20 of 20 

หมายเลข 
ข้อกาํหนด IATF 

16949 
การตคีวามข้อกาํหนดที2ได้รับการอนุมตั ิ

 
18 

(ต่อเนื2อง) 

7.1.3.1 

การวางแผนโรงงาน 

สิ2งอาํนวยความสะดวก

และอปุกรณ์ 

เหตุผลในการเปลี.ยนแปลง: 

ประเดน็ความปลอดภยัทางไซเบอร์ ไม่ไช่เกีEยวข้องกับหน่วยงานสนับสนุนและสาํนักงานทีEใช้

คอมพิวเตอร์เท่านัMน การผลิตกใ็ช้วิธีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทีEมคีวามเสีEยงต่อการ

ถกูโจมตีทางไซเบอร์ ข้อกาํหนดทีEปรับปรุงเพิEมเติมนีMเป็นการผลกัดนัให้ดาํเนินมาตรการปกป้องทีE

จาํเป็น เพืEอให้มัEนใจว่าสามารถปฏิบัติงานและดาํเนินการผลิตให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของลกูค้าได้

อย่างต่อเนืEอง 

 


