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IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์ากล 
กฎเกณฑ์สําหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF   
กฎเกณฑ์ IATF ฉบับแก้ไขครั้งที@ 5 –    การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

กฎเกณฑ์สาํหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองค์กร IATF สาํหรับ IATF 16949 (กฎเกณฑ์ ฉบับแก้ไขครัHงที@ 5) ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 

2016 และมีผลบงัคบัใชว้นัทีD 1 มกราคม 2017 การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติัดงัต่อไปนีJไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัโดยองคก์ร IATF การตีความขอ้กาํหนด

ทีDไดรั้บการอนุมติันีJจะมีผลบงัคบัใชเ้มืDอมีการประกาศ เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอืDน 

ขอ้ความทีDแกไ้ขจะแสดงเป็นสีนํHาเงนิ   

การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติัจะเปลีDยนแปลงการตีความของกฎเกณฑห์รือขอ้กาํหนดใดๆซึDงจะกลายเป็นพืJนฐานทีDใช ้อา้งอิงในการระบุความ

ไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดได ้

การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติั (SI) 1 ประกาศในเดือนมิถุนายน 2017 มีผลบงัคบัใชว้นัทีD 1 กรกฎาคม 2017  

การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติั (SI) 2 ถึง 5 ประกาศในเดือนตุลาคม 2017 มีผลบงัคบัใชว้นัทีD 1 ตุลาคม 2017  

การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติั (SI) 6-7 ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2018 มีผลบงัคบัใชว้นัทีD 12 พฤศจิกายน  2018  

การตคีวามและแก้ไขข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ(SI) 8 ประกาศในเดือนตุลาคม 2019 มผีลบังคบัใช้ในวนัที@ 1 พฤศจกิายน  2019 

การตคีวามและแก้ไขข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ(SI) 1 ได้รับการแก้ไขและประกาศใหม่ในเดือนตุลาคม 2019 มผีลบังคบัใช้ในวนัที@ 1 มกราคม  2020 
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หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

 
 
 
 
 

1 
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการสมคัรและ

เกณฑ์สําหรับการเป็น

ผู้ตรวจประเมนิ IATF 

16949 

4.2 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัตรวจรับรองตอ้งมีกระบวนการในการคดัเลือกผูส้มคัรทีDจะเป็นผูต้รวจประเมินใหม่เพืDอ

รับเขา้สู่กระบวนการรับรองคุณสมบติัของผูต้รวจประเมินของ IATF สาํนกังานคู่สญัญาของสถาบนั 

ตรวจรับรองทีDเป็นผูส้นบัสนุนผูต้รวจประเมินคนนัJนตอ้งเป็นผูน้าํส่งใบสมคัรทีDกรอกสมบูรณ์ พร้อม

กบัเอกสารสนบัสนุนต่างๆไปทีDสาํนกังานกาํกบัดูแลของ IATF ทีDเกีDยวขอ้งเพืDอทาํการอนุมติัและเขา้สู่

กระบวนการรับรองคุณสมบติัของผูต้รวจประเมินของ IATF 

ผูส้มคัรทีDจะเป็นผูต้รวจประเมินตอ้งผา่นเกณฑด์งัต่อไปนีJ    

a) มีคุณสมบติัในการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001ตาม ISO/IEC 17021 และกฎเกณฑที์D 

เกีDยวขอ้งของสถาบนัรับรองมาตรฐาน  

b) ไดต้รวจประเมินแบบบุคคลทีDสามตามมาตรฐาน ISO 9001 มาแลว้หก (6) ครัJ งเป็นอยา่งนอ้ย

ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยทาํหนา้ทีDเป็นหวัหนา้ทีมตรวจประเมินอยา่งนอ้ยสาม (3) ครัJ ง  

หมายเหตุ: ประสบการณ์การตรวจประเมินระบบแบบบุคคลทีDหนึD งหรือการตรวจประเมิน

แบบบุคคลทีDสองในอุตสาหกรรมยานยนต ์อาจไดรั้บการพิจารณา  

c) มีความรู้ในเรืDองเครืDองมือหลกัทีDใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์และ  

d) มีประสบการณ์ทาํงานประจาํทีDเหมาะสมสีD (4) ปี (โดยรวมถึงสอง (2) ปีทีDเกีDยวขอ้งกบั 

กิจกรรมการประกนัคุณภาพหรือการบริหารระบบคุณภาพ) ใน ภายในสิบห้า (15)  สิบ (10) ปี
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หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

 
 
 

1 
(ต่อเนื@อง) 

 

 

 

 

กระบวนการสมคัรและ

เกณฑ์สําหรับการเป็น

ผู้ตรวจประเมนิ IATF 

16949 

4.2 

ทีDผา่นมาในองคก์รทีDผลติชิHนส่วนยานยนต์เข้าข่ายที@สามารถขอการรับรองมาตรฐาน IATF 

16949ได้ (ดูหัวข้อ 1.0) 1 

หมายเหตุ: ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตสินคา้ดา้นเคมี ไฟฟ้า หรือโลหะทีDมีขอบข่าย 

คลา้ยคลึงกนักบัขอบข่ายทีDสามารถขอการรับรองได ้(เช่น การบินและอวกาศ โทรคมนาคม 

การรถไฟ อปุกรณ์อตุสาหกรรมที@ไม่ได้ใช้งานบนถนน เป็นต้น)  อาจไดรั้บการพิจารณา 1 

e)  ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมนิ IATF 16949 แบบบุคคลที@สามอย่างน้อยหนึ@ง (1)    

     ครัHงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   (ไม่รวมการตรวจประเมนิพเิศษ)  ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ 

     ฝึกอบรมและการประเมนิผู้ตรวจประเมนิใหม่ ซึ@งการตรวจประเมนินัHนต้องมรีะยะเวลาการ 

     ตรวจอย่างน้อยสอง (2) วนั 2 
 

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 
1อนุญาตให้เพิIมจาํนวนผู้ตรวจประเมินด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เพืIอรองรับการตรวจประเมิน 

เปลีIยนถ่ายระบบไปเป็น IATF16949:2016 (ประกาศเมืIอเดือนมิถนุายน 2017) 

2เพิIมเติมความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ IATF ให้กับผู้ตรวจประเมิน ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ

ฝึกอบรมและการประเมินผู้ตรวจประเมินใหม่ (แก้ไขเมืIอเดือนตลุาคม 2019) 
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2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจประเมนิพเิศษ 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัตรวจรับรองอาจจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตรวจประเมินองคก์รทีDไดก้ารรับรองแลว้ 

- เพืDอสอบสวนขอ้ร้องเรียนดา้นผลการดาํเนินงาน (ดูหวัขอ้ 8.1 a) และ 8.1 b) 

- เพืDอรับมือกบัการเปลีDยนแปลงทีDเกิดขึJนกบัระบบบริหารคุณภาพขององคก์ร (ดูหวัขอ้ 3.2)  

- การเปลีDยนแปลงทีDสาํคญั ณ สถานทีDผลิตขององคก์ร 

- เป็นผลจากการระงบัใบรับรองชัDวคราว (ดูหวัขอ้ 8.3)  

- เพืDอทวนสอบประสิทธิผลของการดาํเนินการแกไ้ขป้องกนัการเกิดซํJ าสาํหรับสิDงทีDไม่
สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดทีDส่งผลรุนแรง (ดูหวัขอ้ 5.11.4)  

- เพืDอทวนสอบประสิทธิผลของการดาํเนินการแกไ้ขป้องกนัการเกิดซํJ าสาํหรับประเด็นสิDงทีD
ไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดต่างๆทีDยงัไม่ไดปิ้ด แต่ไดรั้บการแกไ้ขเบืJองตน้100% แลว้ (ดู

หวัขอ้ 5.11.3c) 

- เพื@อทวนสอบการแก้ไขป้องกนัการเกดิซํHาที@ได้ดาํเนินการไปแล้วว่ามกีารปรับปรุงดขีึHนในการ

บรรลเุป้าหมายของตวัชีHวดัผลการดาํเนินงานที@เกี@ยวกบัลูกค้า  

- เป็นผลจากการถอดถอนใบรับรอง (ดูหวัขอ้ 8.7)  
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2 
(ต่อเนื@อง) 

 

 

 

 

การตรวจประเมนิพเิศษ 

7.2 

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 
IATF ได้เลง็เห็นว่าสถานการณ์ทีIสถาบันตรวจรับรองได้ออกใบรายงานความไม่สอดคล้องตามข้อ 

กาํหนดทีIส่งผลรุนแรงให้กับองค์กรทีIไม่บรรลเุป้าหมายตัวชีbวดัผลการดาํเนินงานทีIเกีIยวกับลกูค้าของ

องค์กร (เช่น การส่งมอบและ/หรือคุณภาพ) หรือเนืIองจากโดนเงืIอนไขสถานะพิเศษจาก OEM ทีIเป็น

สมาชิกขององค์กร IATF  สถาบันตรวจรับรองจะระงับใบรับรอง IATF 16949 ขององค์กรชัIวคราว

และดาํเนินการตรวจประเมินพิเศษ ณ สถานทีIผลิต  ระหว่างตรวจประเมินพิเศษนีb สถาบันตรวจ

รับรองสามารถทวนสอบประสิทธิผลของการดาํเนินการแก้ไขป้องกันการเกิดซํbาได้ แต่มีเวลาไม่

เพียงพอทีIจะดูว่าการดาํเนินการนัbนจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการบรรล/ุการปรับปรุงของตัวชีbวัดผล

การดาํเนินงานทีIเกีIยวกับลูกค้า ข้อกาํหนดใหม่นีbให้ความยืดหยุ่นกับสถาบันตรวจรับรองในการ

กลับไปเยีIยมเยียนสถานทีIผลิตขององค์กรภายในกรอบเวลาทีIสมเหตุสมผลหลังจากการตรวจ

ประเมินพิเศษครัb งแรกเพืIอทวนสอบการปรับปรุงอย่างยัIงยืนในรายงานของลูกค้า/ใบประเมินผล

คะแนนจากลกูค้า  

 
3 
 
 

กระบวนการรับรอง

คุณสมบัตคิรัHงแรก 

4.3.1 

 

เมืDอผูส้มคัรไดรั้บอนุมติัให้เขา้สู่กระบวนการรับรองคุณสมบติัของผูต้รวจประเมินของ IATF แลว้ 

ผูส้มคัรเพืDอเป็นผูต้รวจประเมินใหม่ตอ้งแสดงความสามารถดา้นเทคนิคโดยผา่นกระบวนการรับรอง

คุณสมบติัครัJ งแรกแบบเห็นหนา้กนัทีDกาํหนดโดย IATF อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ เมืDอผา่นกระบวนการ

รับรองคุณสมบติัครัJ งแรกโดยสมบูรณ์แลว้ ผู้ตรวจประเมินจะได้รับบัตรประจําตัวผู้ตรวจประเมิน
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หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

 
 
 

 
 

3 
(ต่อเนื@อง) 

 

 
 
 
 

กระบวนการรับรอง

คุณสมบัตคิรัHงแรก 

4.3.1 

ของสถาบันตรวจรับรองของ IATF ส่วนสถาบนัตรวจรับรองทีDเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนจะไดรั้บ

ใบรับรองซึD งมีอายสุอง (2) ปีเพืDออนุญาตอยา่งเป็นทางการให้ผูต้รวจสามารถตรวจประเมินในนาม

ของสถาบนัตรวจรับรองรายนัJนได ้ 

สถาบันตรวจรับรองต้องทําให้มั@นใจว่าผู้ตรวจประเมินนัHนได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผู้ตรวจ

ประเมินของ IATF แบบออนไลน์ภายในหกสิบ (60) วันหลังจากผ่านการรับรองคุณสมบัติครัHงแรก

แล้ว 

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 
การออกใบรับรองให้กับผู้ตรวจประเมินแสดงให้เห็นว่าได้รับการรับรองคุณสมบัติแล้ว ดังนัbนการ

ออกบัตรประจําตัวผู้ตรวจประเมินจึงเป็นการกระทาํทีIซํbาซ้อน  ปัจจุบันผู้สมัครเพืIอเป็นผู้ตรวจ

ประเมินจะต้องเข้าอบรมผ่าน IATF ADP ก่อนเข้าสู่การรับรองคุณสมบัติครัbงแรกแบบเห็นหน้ากัน

แทนทีIจะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวภายในหกสิบ (lm) วนัหลงัจากผ่านการรับรองคุณสมบัติครัbงแรก

แล้ว 

 
4 
 

กระบวนการต่ออายุการ

รับรองคุณสมบัต ิ

4.3.2 

สถาบันตรวจรับรองต้องทําให้มัDนใจว่าผู ้ตรวจประเมินได้ผ่านการประเมินความรู้และการ

ประยุกต์ใชค้วามรู้ทีDอยู่ในกระบวนการพฒันาผูต้รวจประเมินของ IATF แบบออนไลน์ครบถว้น

สมบูรณ์ภายในระยะเวลาสอง (2) ปีนบัจากผา่นการรับรองคุณสมบติัครัJ งแรก  



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์สากล 

กฎเกณฑส์าํหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองคก์ร IATF ฉบบัแกไ้ขครั้งทีD 5 – การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติั (SIs) 

 

         www.iatfglobaloversight.org  Page 7 of 12 

หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

 
 
 

4 
(ต่อเนื@อง) 

 

 

 

กระบวนการต่ออายุการ

รับรองคุณสมบัต ิ

4.3.2 

เมืDอดาํเนินการต่ออายุการรับรองคุณสมบติัเรียบร้อยแลว้ ผู้ตรวจประเมินจะได้รับบัตรประจําตัว

ผู้ตรวจประเมินของสถาบันตรวจรับรองของ IATF ใบใหม่ ส่วนสถาบนัตรวจรับรองทีDเป็นผูใ้หก้าร

สนบัสนุนจะไดรั้บใบรับรองเพืDออนุญาตอยา่งเป็นทางการใหผู้ต้รวจประเมิน สามารถตรวจประเมิน

ในนามของสถาบนัตรวจรับรองรายนัJนต่อไปได ้ 

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 
การออกใบรับรองให้กับผู้ตรวจประเมินแสดงให้เห็นว่าได้รับการรับรองคุณสมบัติแล้ว ดงันัbนการ

ออกบัตรประจาํตัวผู้ตรวจประเมินจึงเป็นการกระทาํทีIซํbาซ้อน 

 
 
 

5 
 
 
 

 

 

กจิกรรมต่างๆ ที@

สนับสนุนสถานที@ผลติ 

5.5 

 

 

สถาบันตรวจรับรองต้องลงข้อมูลเกี@ยวกบัหน่วยงานสนับสนุนที@ถูกตรวจประเมินแล้ว (เช่น ชื@อของ

สถานที@ที@ถูกตรวจประเมิน วันที@ตรวจประเมินและจํานวนวันที@ตรวจประเมินของแต่ละผู้ตรวจ

ประเมิน) ในช่องข้อคิดเห็นของฐานข้อมูลสําหรับสถานที@ผลิตที@ถูกตรวจประเมิน ในกรณีที@

หน่วยงานสนับสนุนที@ตัHงอยู่นอกสถานที@ผลิตซึ@งสนับสนุนสถานที@ผลิตมากกว่าหนึ@งแห่ง สถาบัน

ตรวจรับรองต้องลงข้อมูลการตรวจประเมินของหน่วยงานสนับสนุนนัHนภายใต้สถานที@ผลิตแต่ละ

แห่ง ข้อมูลต้องถูกบันทกึให้อยู่ในรูปแบบที@กาํหนดและเป็นภาษาองักฤษ 

  



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์สากล 

กฎเกณฑส์าํหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองคก์ร IATF ฉบบัแกไ้ขครั้งทีD 5 – การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติั (SIs) 

 

         www.iatfglobaloversight.org  Page 8 of 12 

หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

 
5 

(ต่อเนื@อง) 

 

กจิกรรมต่างๆ ที@

สนับสนุนสถานที@ผลติ 

5.5 

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 
เพืIอชีbแจงกระบวนการสาํหรับการป้อนข้อมลูการตรวจประเมินของหน่วยงานสนับสนุนทีIตัbงอยู่นอก

สถานทีIผลิตลงในฐานข้อมลู IATF เพืIอให้แน่ใจว่ามคีวามสอดคล้องกันระหว่างสถาบันตรวจรับรอง

และเพืIอปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทีIพบเห็นในปัจจุบัน 

 
 

 
 

6 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

การรักษาสถานภาพการ

เป็นผู้ตรวจประเมนิที@

ได้รับการรับรอง 

4.5 

 

 

 

สถาบนัตรวจรับรองแต่ละรายตอ้งมีกระบวนการสาํหรับการอนุมติัและปฏิเสธการสนบัสนุนผูต้รวจ

ประเมินทีDอยูใ่นสงักดั ซึD งตอ้งมีขอ้กาํหนดดงัต่อไปนีJ  

a) การเฝ้าติดตามและควบคุมกระบวนการพฒันาผูต้รวจประเมินของ IATF รวมถึงผลการประเมิน

และความคืบหนา้ของการพฒันา  

b) การเฝ้าติดตามและการวดัผลการทาํงานทีDดาํเนินการอยา่งต่อเนืDองและการพฒันาอยา่งต่อเนืDอง
ตอ้งรวมถึง 

- การตรงต่อเวลาที@กาํหนดของการส่งรายงานการตรวจประเมนิขัHนสุดท้าย (ดูหัวข้อ 5.10) 

- การตรงต่อเวลาที@กําหนดของการส่งรายงานการตรวจประเมินขัHนสุดท้ายซึ@งรวมถึงการ

ตัดสินใจเกี@ยวกบัการยอมรับประเดน็ความไม่สอดคล้องตามข้อกาํหนดขององค์กร (ดูหัวข้อ 

5.11.3) 



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์สากล 
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หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

 
 

 
 
 
 
 

6 
(ต่อเนื@อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาสถานภาพการ

เป็นผู้ตรวจประเมนิที@

ได้รับการรับรอง 

4.5 

 

 

 

 

 

 

- ผลการตดัสินให้การรับรอง (ดูหัวข้อ 5.12) 

- ผลการเฝ้าตรวจติดตามผูต้รวจประเมินทีDหนา้งานจริงโดย IATF  

- การวเิคราะห์ประเดน็ความไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของแต่ละบุคคล 
- ผลการเฝ้าตรวจติดตามผูต้รวจประเมินทีDหนา้งานจริงภายในของสถาบนัตรวจรับรอง 

- ผลสาํรวจความคิดเห็นหลงัการตรวจประเมิน 

- ขอ้มูลป้อนกลบัจากองคก์รและลูกคา้ขององคก์รเหล่านัJน 

c) ดาํเนินการให้ไดต้ามขอ้กาํหนดเรืDองจาํนวนครัJ งการตรวจประเมินและจาํนวนวนัตรวจประเมิน
ขัJนตํDา (ดูหวัขอ้ 4.5.1) 

d) ดาํเนินการให้ไดต้ามขอ้กาํหนดเรืDองจาํนวนชัDวโมง CPD (การพฒันาส่วนบุคคลอยา่งต่อเนืDอง) 

ขัJนตํDาและไดรั้บการอนุมติั (ดูหวัขอ้ 4.5.2) 

e) ตอ้งเก็บรักษาบนัทึก (หัวขอ้ a) ถึง d) ขา้งตน้) ของผูต้รวจประเมินทุกคนทีDอยู่ในสังกัดไวที้D

สาํนกังานคู่สญัญา 

สถาบันต้องกาํหนดมาตรการที@นําไปปรับปรุงผลการดาํเนินงานของผู้ตรวจประเมนิในกรณทีี@ผู้ตรวจ

ประเมนินัHนไม่สามารถบรรลหุรือรักษาระดบัผลการดาํเนินงานที@ยอมรับได้ 



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์สากล 

กฎเกณฑส์าํหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองคก์ร IATF ฉบบัแกไ้ขครั้งทีD 5 – การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติั (SIs) 

 

         www.iatfglobaloversight.org  Page 10 of 12 
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6 
(ต่อเนื@อง) 

 

 

 

 

 

การรักษาสถานภาพการ

เป็นผู้ตรวจประเมนิที@

ได้รับการรับรอง 

4.5 

สถาบันตรวจรับรองจะต้องแจ้งสํานักงานกํากับดูแลที@เกี@ยวข้องหากพบการฉ้อโกงที@เกี@ยวข้องกับ

ผู้ตรวจประเมนิที@อยู่ในสังกดั 

IATF สามารถออกจดหมายเตือน ระงับหรือถอดถอนสถานภาพการรับรองของผู้ตรวจประเมิน 

IATF 16949 อย่างถาวรด้วยเหตุผลของผลการดาํเนินงาน ในกรณดีงักล่าว สถาบันตรวจรับรองต้อง

จาํกดัหรือหยุดยัHงการใช้งานผู้ตรวจประเมนิ IATF 16949 ผู้นัHน ขณะที@อยู่ในช่วงระงบัสถานภาพการ

รับรอง ผู้ตรวจประเมิน IATF 16949 ต้องไม่ปฏิบัติงานตรวจประเมิน IATF 16949 ใดๆ ในกรณีที@

สถานภาพการรับรองของผู้ตรวจประเมิน IATF 16949 ถูกถอดถอน ผู้ตรวจประเมินนัHนจะถูก

เปลี@ยนสถานะให้ไม่สามารถตรวจงานได้จากทัHงสํานักงานกํากับดูแลที@เกี@ยวข้องและสถาบันตรวจ

รับรอง  

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 

เพืIอปรับปรุงเกณฑ์ทีIสถาบันตรวจรับรองใช้ในการเฝ้าติดตามและวัดผลการดาํเนินงานของผู้ตรวจ

ประเมินในสังกัดและเพืIอให้กระบวนการทาํงานของสถาบันตรวจรับรองมกีารกาํหนดระดับผลการ

ดาํเนินงานทีIยอมรับได้สาํหรับผู้ตรวจประเมิน IATF 16949  นอกจากนีb เพืIออธิบายว่า IATF สามารถ

กาํหนดบทลงโทษต่อผู้ตรวจประเมิน IATF 16949 ทีIได้รับการรับรองตามผลงานของพวกเขาหรือ

พบว่ามกีารฉ้อโกง  



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์สากล 
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7 
 
 
 
 

 

 

คุณสมบัตใินการขอการ

รับรองมาตรฐาน IATF 

16949 

1.0 

 

 

“ชิHนส่วนที@ลูกค้ากาํหนดให้ใช้ในสายการผลติ” ตอ้งเป็นทีDเขา้ใจวา่หมายถึง ชิJนส่วนทีDเป็นส่วนหนึDง

ส่วนใดของยานพาหนะ แต่มีชิJนส่วนทีDลูกคา้กาํหนดใหใ้ชใ้นสายการผลิตทีDไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดนีJรวมอยูด่ว้ย ซึD งมีดงัต่อไปนีJ เท่านัJน คือเครืDองดบัเพลิง แม่แรง และ พรมปูพืJนรถยนต ์

คู่มือสาํหรับเจา้ของรถและเครืDองหมายเตือนสามเหลีDยม และเสืHอกัdกสะท้อนแสง 
 

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 

เช่นเดียวกับเครืIองหมายเตือนสามเหลีIยม กฎหมาย/มาตรฐานระดับชาติส่วนใหญ่จะกาํหนดให้

ต้องมเีสืbอกัpกสะท้อนแสงเพืIอใช้ในยานพาหนะ  

 
 

8 
 
 
 

 
 

การจดัตัHงทมีตรวจ

ประเมนิ 

5.6 

 

สถาบนัตรวจรับรองตอ้งแต่งตัJงผูต้รวจประเมินอยา่งนอ้ยหนึDงคนจากทีมตรวจประเมินของการตรวจ

ประเมินขัJนทีD 2 เขา้ร่วมการตรวจประเมินติดตามในแต่ละครัJ งของรอบการตรวจประเมินสาม (3) ปี  

หมายเหตุ: ในกรณีทีDสมาชิกทีมตรวจประเมินทีDแต่งตัJงสาํหรับการตรวจประเมินติดตามเป็นทีม

อืDน สถาบนัตรวจรับรองไม่จาํเป็นตอ้งขออนุมติัจากสาํนกังานกาํกบัดูแลของ IATF ทีDเกีDยวขอ้ง 

หากมีสถานการณ์ต่างๆ ทาํใหเ้กิดการหมุนเวยีนของผูต้รวจประเมิน เช่น 



IATF - คณะทาํงานดา้นยานยนตส์สากล 

กฎเกณฑส์าํหรับการรับรองและรักษาสถานภาพการรับรองจากองคก์ร IATF ฉบบัแกไ้ขครั้งทีD 5 – การตีความขอ้กาํหนดทีDไดรั้บการอนุมติั (SIs) 
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หมายเลข กฎเกณฑ์ที@ใช้อ้างองิ การตคีวามข้อกาํหนดที@ได้รับการอนุมตั ิ

 
 
 

8 
(ต่อเนื@อง) 

 

 

 

การจดัตัHงทมีตรวจ

ประเมนิ 

5.6 

- เลิกจา้ง การลาออก หรือสูญเสียการสนบัสนุนจากสถาบนัตรวจประเมิน 

- สิJนสุดสถานภาพของผูต้รวจประเมินใน ADP และฐานขอ้มูลของ IATF  

- มผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัองค์กร 

- เรืDองส่วนตวั (เช่นสุขภาพ เสียชีวติเป็นตน้)  

- เหตุสุดวสิยั 

เหตุผลสําหรับการเปลี0ยนแปลง: 

ถ้าจาํเป็นต้องมกีารหมนุเวยีนผู้ตรวจประเมินเนืIองจากมผีลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ตรวจ

ประเมินของ CB กับองค์กร  ต้องแจ้งสาํนักงานกาํกับดแูลโดยผ่านกระบวนการอนุมติัใบร้อง

ขอการยกเว้น 

 


