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IATF – คณะทาํงานดา้นยานยนตส์ากล 

กฎเกณฑ์สําหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF  

กฎเกณฑ์ IATF ฉบับแก้ไขครั้งที@ 5 –  คาํถามที@พบบ่อย 
กฎเกณฑ์สาํหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF สาํหรับ IATF 16949 (กฎเกณฑ์ ฉบับแก้ไขครัEงที@ 5) 

ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2016 และมีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีE 1 มกราคม 2017 คาํถามและคาํตอบต่อไปนีI ซึE งเป็นการตอบคาํถาม

ทีEมาจากสถาบนัตรวจรับรองทีEไดรั้บการรับรองจากองคก์ร IATF ไดรั้บการเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบัดูแลสากลของ IATF  

FAQ เป็นการอธิบายกฎเกณฑห์รือขอ้กาํหนดทีEมีอยูปั่จจุบนั  

FAQ 1 และ 2 และ 3 ประกาศในเดือนมกราคม 2017    
FAQ หมายเลข 4 ประกาศในเดือนตุลาคม 2017 
FAQ หมายเลข 5-6 ประกาศในเดือนตุลาคม 2019 
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หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ คาํถามและคาํตอบ 

1 

ข้อ 3.2: 

การแจ้งให้ทราบการ

เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร 

 

ใหม่ 

คาํถาม: 

จะเป็นอย่างไรถ้าสถานที@ผลติที@ได้รับการรับรองแล้วเมกีารเปลี@ยนแค่ชื@อสถานที@ผลติเท่านัEน? 
 

คาํตอบ:  

เมืEอสถานทีEผลิตทีEไดรั้บการรับรองแลว้เปลีEยนแค่ชืEอสถานทีEผลิตเท่านัIน (แสดงหลกัฐานยืนยนั

ดว้ยเอกสารจดทะเบียนทีEมีการเปลีEยนแปลง/แกไ้ขทางกฎมาย) สถาบนัตรวจรับรองไดรั้บอนุญาต

ใหอ้อกใบรับรองใหม่ทีEแกไ้ขชืEอสถานทีEผลิตใหเ้ป็นชืEอใหม่ ส่วนขอ้มูลในใบรับรองเก่าใหค้งเดิม

และตอ้งอปัโหลดใบรับรองลงในฐานขอ้มูลของ IATF  
 

หมายเหตุ: การดาํเนินการตรวจประเมินพิเศษเป็นดุลยพินิจของสถาบันตรวจรับรองซึQงขึRนอยู่ กับ

ข้อมลูทีQองค์กรให้มา 

โปรดทราบ FAQ หมายเลข 2 และ FAQ หมายเลข 3 ต่อไปนีE เดมิถูกเขยีนขึEนมาสําหรับกฎเกณฑ์ IATF ฉบับแก้ไขครัEงที@ 4  สําหรับ   

ISO/TS 16949 
IATF กาํลงัดาํเนินการแก้ไข FAQ เหล่านีEเพื@อประกาศใหม่เป็นการตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ(SIs) ดงันัEน FAQ หมายเลข 2 และ

หมายเลข 3 จะถูกยกเลกิและแทนที@ด้วยการตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตัใินปี 2018 ก่อนที@จะถงึเวลาดงักล่าว FAQ หมายเลข 2 และ

หมายเลข 3 ยงัคงมผีลบังคบัใช้สําหรับการตรวจประเมนิ ISO/TS 16949 และ IATF 16949 
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ข้อ 3.2: 

การแจ้งให้ทราบการ

เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร 
 

แก้ไข 

 

 

 

 

คาํถาม: 
อะไรจะเกดิขึEนหากสถานที@ผลติที@ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949 หรือ IATF 16949 แล้วย้ายไป

อยู่ที@อื@น 

คาํตอบ: 
เมืEอสถานทีEผลิตทีEได้รับการรับรองยา้ยจากทีEตัI งปัจจุบนัไปอยู่ในทีEตัI งใหม่ ถือว่าเป็นการย้าย

สถานที@ผลติทัEงหมด ถา้เป็นไปตามเงืEอนไขทัIงหมดต่อไปนีI   
• 80% หรือมากกว่า 80% ของลูกจ้างย้ายจากสถานทีEผลิตทีEไดรั้บการรับรองก่อนหนา้นีI ไป

ยงัสถานทีEตัI งใหม่ (ตวัอย่างเช่น “ลูกจ้าง” รวมถึงฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน พนักงานทีE

ปฏิบติังานการผลิตโดยตรงหรือทางออ้ม)  
• อุปกรณ์ทีEใชใ้นสถานทีEผลิตใหม่เหมือนกบัอุปกรณ์ที@ใช้ในสถานที@ผลติที@ได้รับการรับรอง
ก่อนหน้านีEโดยทีEไม่มกีารนาํกระบวนการใหม่หรือกระบวนการทีEแกไ้ขปรับปรุงแลว้มาใช ้ 

• ผลิตภัณฑ์ต่างๆที@ผลิตในสถานที@ผลิตใหม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที@ผลิตในสถานที@ผลิตที@
ได้รับการรับรองก่อนหน้านีEโดยทีEไม่มผีลิตภณัฑใ์หม่เพิEมเติม  
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2  

ต่อเนื@อง 

 

 

 

 

 

ข้อ 3.2: 

การแจ้งให้ทราบการ

เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร 
 

แก้ไข 

 
 

ในกรณีที@มีเงื@อนไขตรงกับที@กล่าวมาข้างต้น สถาบันตรวจรับรองต้องเริ@มต้นดําเนินการตาม

ขัEนตอนกระบวนการดงัต่อไปนีE  
1. ดาํเนินการการตรวจประเมนิเพื@อการรับรองครัEงแรก (ไม่ตอ้งมีการทบทวนความพร้อมขัIน
ทีE 1) ซึE งมีจํานวนวันตรวจประเมินเท่ากบัจํานวนวันตรวจประเมินของการตรวจประเมิน

เพื@อต่ออายุใบรับรอง หมายเหตุ: องคก์รตอ้งแจง้การยา้ยทีEตัIงใหม่ให้สถาบนัตรวจรับรอง

รับทราบ (ตามทีEกาํหนดในกฎเกณฑ์ขอ้ทีE 3.2) ในรายละเอียดของการยา้ยทีEตัI งใหม่ทีE

เปิดเผยและเงืEอนไขทีEตกลงกนัก่อนทีEจะดาํเนินการยา้ยทีEตัIงใหม่ มิฉะนัIน ตอ้งมีการตรวจ

ประเมินเพืEอการรับรองครัI งแรกแบบเตม็รูปแบบ (รวมถึงการทบทวนความพร้อมขัIนทีE 1)   
2. เมื@อทําการตรวจประเมินขัEนที@ 2 และกระบวนการการจดัการกบัสิEงทีEไม่สอดคลอ้งตาม

ขอ้กาํหนดเสร็จสมบูรณ์ หลงัจากทีEผลการตดัสินใหก้ารรับรองเป็นเชิงบวก สถาบันตรวจ

รับรองจะออกใบรับรองใหม่ให้กับองค์กร ซึE งใบรับรองของ IATF 16949 จะมีอายุสูงสุด

สาม (3) ปี ส่วนใบรับรองของ ISO/TS 16949 จะใชง้านไดจ้นถึงวนัทีE 14 กนัยายน 2018   
3. ข้อมูลของการตรวจประเมินขัEนที@ 2 และใบรับรองต้องถูกป้อนเข้าไปในบันทึกปัจจุบัน

ขององค์กรที@อยู่ในฐานข้อมูล IATF เพิEมหมายเหตุในพืIนทีEสาํหรับบนัทึกขอ้คิดเห็นของ

การตรวจประเมินขัIนทีE 2 เพืEออธิบายการยา้ยสถานทีEผลิต/การเปลีEยนทีEอยู ่
4. ใบรับรองเดมิในฐานข้อมูล IATF จะถูกแทนที@โดยอตัโนมตัเิมื@อมกีารออกใบรับรองใหม่  
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ข้อ 3.2: 

การแจ้งให้ทราบการ

เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร 

 

แก้ไข 

 

 

 

 

 

คาํถาม: 

อะไรจะเกดิขึEนหากสถานที@ผลติที@ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949 หรือ IATF 16949 แล้วย้ายไป

อยู่ที@อื@น และที@ตัEงใหม่มกีารขยายเมื@อเทยีบกบัที@เดมิ   

คาํตอบ: 

เมืEอสถานทีEผลิตทีEไดรั้บการรับรองแลว้ยา้ยจากทีEตัIงปัจจุบนัไปอยูใ่นทีEตัIงใหม่ถือว่าเป็นการย้าย

สถานที@ผลติบางส่วน ถา้เป็นไปตามเงืEอนไขขอ้ใดขอ้หนึEงหรือมากกวา่หนึEงขอ้ต่อไปนีI   
 

• น้อยกว่า 80% ของลูกจ้างย้ายจากสถานทีEผลิตทีEไดรั้บการรับรองก่อนหนา้นีI ไปยงัสถาน

ทีEตัIงใหม่ (ยกตวัอยา่ง “ลูกจา้ง” รวมถึงฝ่ายบริหาร หวัหนา้งาน พนกังานทีEปฏิบติังานการ

ผลิตโดยตรงหรือทางออ้ม)    

• อุปกรณ์ทีEกาํลงัใชอ้ยูม่ีทัEงอุปกรณ์ที@ใช้อยู่แล้ว (เช่นเดียวกบัทีEอยูใ่นสถานทีEผลิตทีEไดรั้บการ
รับรองก่อนหนา้นีI ) กบัอุปกรณ์เพิ@มเติมที@นาํมาใชซึ้@งเป็นอุปกรณ์ใหม่/อุปกรณ์ที@เคยใช้งาน

มาแล้ว และ/หรือกระบวนการ ผงัโรงงานทีEไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข หรือไม่กไ็ด ้  

• ผลติภัณฑ์ที@ผลติในสถานทีEตัIงใหม่เหมือนกบัผลิตภณัฑที์EผลิตในสถานทีEผลิตทีEไดรั้บการ
รับรองก่อนหนา้นีI  และมีผลติภัณฑ์ที@เกี@ยวกบัยานยนต์เพิ@มเติม (ยกตวัอยา่ง ขยายขอบเขต

ของการรับรอง) หรือไม่กไ็ด้  
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ต่อเนื@อง 

 

 

 

 

 
ข้อ 3.2: 

การแจ้งให้ทราบการ

เปลี@ยนแปลงโดยองค์กร 

 

แก้ไข 

 

 
 

ในกรณีที@มีเงื@อนไขตรงกับที@กล่าวมาข้างต้น สถาบันตรวจรับรองต้องเริ@มต้นกระบวนการ

ดงัต่อไปนีE   
 

1. ดําเนินการการตรวจประเมินเพื@อการรับรองครัEงแรกแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงการทบทวน

ความพร้อมขัEนที@ 1 หมายเหตุ: องคก์รตอ้งแจง้การยา้ยทีEตัIงใหม่ให้สถาบนัตรวจรับรอง

รับทราบ (ตามทีEกาํหนดในกฎเกณฑ์ขอ้ทีE 3.2) ในรายละเอียดของการยา้ยทีEตัI งใหม่ทีE

เปิดเผยและเงืEอนไขทีEตกลงกนัก่อนทีEจะดาํเนินการยา้ยทีEตัIงใหม่  

2. เมื@อดาํเนินการตรวจประเมนิขัEนที@ 2 และกระบวนการการจดัการกบัสิEงทีEไม่สอดคลอ้งตาม

ขอ้กาํหนดเสร็จสมบูรณ์ หลงัจากทีEผลการตดัสินใหก้ารรับรองเป็นเชิงบวก สถาบันตรวจ

รับรองจะออกใบรับรองใหม่ให้กับองค์กร ซึ@งใบรับรองของ IATF 16949 จะมีอายุสูงสุด

สาม (3) ปี ส่วนใบรับรองของ ISO/TS 16949 ใชง้านไดจ้นถึงวนัทีE 14 กนัยายน 2018   

3. ข้อมูลของการตรวจประเมินขัEนที@ 2 และใบรับรองต้องถูกป้อนเข้าไปในบันทึกปัจจุบัน

ขององค์กรที@อยู่ในฐานข้อมูล IATF เพิEมเติมหมายเหตุในพืIนทีEสําหรับการบันทึก

ขอ้คิดเห็นของการตรวจประเมินขัIนทีE 2 เพืEออธิบายการยา้ยสถานทีEผลิต/การเปลีEยนทีEอยู ่

4. ใบรับรองเดมิในฐานข้อมูล IATF จะถูกแทนที@โดยอตัโนมตัเิมื@อมกีารออกใบรับรองใหม่  
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ข้อ 3.1: 

 ข้อตกลงการให้การ

รับรองที@ทาํกบัองค์กร 
 

คาํถาม: 

ลูกค้าได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานที@ผลติเพื@อสังเกตการตรวจประเมินแบบบุคคลที@สามหรือไม่ คาํ

จาํกดัความของ "ลูกค้า" คืออะไร (เช่น OEM ที@เป็นสมาชิกของ IATF ผู้ส่งมอบขัEนที@ 1 ฯลฯ ) 

คาํตอบ: 

ในกรณีทีEองคก์รทีEไดรั้บการรับรองมีลูกคา้เป็น OEM ทีEเป็นสมาชิกของ IATF ดงันัIนตามขอ้ตกลง

ระหวา่งสถาบนัตรวจรับรองและองคก์ร (นัEนคือ ลูกคา้ของสถาบนัตรวจรับรอง) ทีEมีผลบงัคบัทาง

กฎหมาย องคก์รตอ้งอนุญาตให ้OEM ทีEเป็นสมาชิกของ IATF (หรือผูแ้ทนของพวกเขา) เขา้ร่วม

สงัเกตการณ์การตรวจประเมิน หากลูกคา้ร้องขอ   

ในกรณีทีEองคก์รทีEไดรั้บการรับรองมีลูกคา้ดา้นยานยนต์รายอืEนๆ การเขา้ร่วมสังเกตการณ์การ

ตรวจประเมินแบบบุคคลทีEสามโดยลูกคา้ดา้นยานยนต์เหล่านัIน จะเป็นดุลยพินิจขององค์กรทีE

ไดรั้บการรับรอง  

 
 

5 
SI 6: 

การรักษาสถานภาพการ

เป็นผู้ตรวจประเมนิที@

ได้รับการรับรอง 

คาํถาม: 
นิยามของกจิกรรมการฉ้อโกงคืออะไร 

คาํตอบ: 

กิจกรรมการฉอ้โกงหมายถึงกิจกรรมทีEดาํเนินการโดยตวับุคคล ซึE งดาํเนินการในลกัษณะทีEไม่

สุจริต จงใจและ/หรือหลอกลวง โดยมีวตัถุประสงคเ์พืEอนาํผลประโยชนม์าสู่ตวับุคคลหรือองคก์ร  



IATF – คณะทาํงานดา้นยานยนตส์ากล 

กฎเกณฑ์สําหรับการรับรองจากองค์กร IATF ฉบับแก้ไขครั้งที@ 5 – คาํถามที@พบบ่อย (FAQs) 
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หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ คาํถามและคาํตอบ 

 
 

6 
ข้อ 2.3.1: 

 สํานักงานคู่สัญญาของ

สถาบันตรวจรับรอง 

คาํถาม: 

ในกรณทีี@ตารางรายชื@อสํานักงานของแต่ละภูมภิาคไม่มกีารเปลี@ยนแปลงใดๆ สถาบันตรวจรับรอง

ยงัจาํเป็นต้องแจ้งสํานักงานกาํกบัดูแลของ IATF ที@เกี@ยวข้องทุกไตรมาสหรือไม่  
 

คาํตอบ: 

ใช่ ตอ้งแจง้สาํนกังานกาํกบัดูแลของ IATF ทีEเกีEยวขอ้ง เพืEอยนืยนัวา่ตารางรายชืEอสาํนกังานใน

ภูมิภาคไม่มีการเปลีEยนแปลงใดๆเกิดขึIนภายในไตรมาสนัIน  

 


