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ขอ้ก ำหนดระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 
(Quality Management System - Requirements) 

 

1. ขอบเขต 

ขอ้ก ำหนดเฉพำะน้ีใชก้บัระบบบริหำรคุณภำพขององคก์ร 
a) ตอ้งกำรแสดงถึงควำมสำมำรถอยำ่งสม ่ำเสมอท่ีจะเตรียมผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ลูกคำ้และ ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้กฎหมำย 
b) มุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัควำมพึงพอใจลูกคำ้ 

2. มาตรฐานอ้างองิ 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนของมำตรฐำนฉบบัน้ีใหอ้ำ้งอิงจำก ISO 9000:2015: หลกักำรและค ำศพัท ์

3. ค าศัพท์และค านิยาม 

ควำมมุ่งหมำยของเอกสำรฉบบัน้ี ค  ำศพัทแ์ละค ำนิยำมจะระบุอยูใ่น ISO 9000:2015 
4 บริบทองค์กร 

4.1 ควำมเขำ้ใจองคก์รและบริบทขององคก์ร 
องคก์รตอ้งพิจำรณำก ำหนดประเด็นทั้งภำยในและภำยนอก ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ ์และกำรส่งผล 

กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบรรลุผล ตำมเจตนำของระบบบริหำรคุณภำพ 

องคก์รจะตอ้งติดตำมและทบทวนขอ้มูลจำกประเด็นภำยในและภำยนอก 

หมำยเหตุ 1 ประเด็นหมำยรวมถึงปัจจยัดำ้นบวกและดำ้นลบหรือเง่ือนไขส ำหรับพจิำรณำ 
หมำยเหตุ 2 บริบทของประเดน็ภำยนอกอำจรวมถึง ประเด็นท่ีมำจำกกฎหมำย เทคโนโลย ีแข่งขนั, กำรตลำด, วฒันธรรม, 

สงัคม และสภำพเศรษฐกิจ, ไม่วำ่จะในระดบันำนำชำติ, ระดบัประเทศ, ระดบัภูมิภำค หรือระดบัหอ้งถ่ิน 

หมำยเหตุ 3 บริบทประเด็นภำยในอำจรวมถึง ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำนิยม, วฒันธรรม, ควำมรู้ และสมรรถนะ ของ 
องคก์ร 

4.2 ควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
เน่ืองดว้ยผลกระทบหรือแนวโนม้ผลกระทบต่อควำมสำมำรถขององคก์รในกำรท่ีจะรักษำควำมสำมำรถในกำรท ำให ้ผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดลูกคำ้และขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย องคก์รจะตอ้งพิจำรณำ 

a) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหำรคุณภำพ 

b) ขอ้ก ำหนดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหำรคุณภำพ 

องคก์รจะตอ้งติดตำมและทบทวนขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเหล่ำนั้น 

4.3 กำรพิจำรณำขอบเขตของระบบบริหำรคุณภำพ 

องคก์รตอ้งก ำหนดขอบเขตและกำรประยกุตใ์ชข้องระบบกำรบริหำรคุณภำพเพื่อระบุขอบเขตของกำรใชง้ำน เม่ือพิจำรณำขอบเขต
กำรประยกุตใ์ช ้องคก์รตอ้งพิจำรณำถึง 

a) ประเด็นภำยในและภำยนอก อำ้งอิงในขอ้ก ำหนด 4.1 
b) ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยอำ้งอิงในขอ้ก ำหนด 4.2 
c) สินคำ้และบริกำรขององคก์ร 
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 กรณีท่ีขอบเขตกำรด ำเนินกำรครอบคลุมตำมขอ้ก ำหนดสำกลฉบบัน้ีองคก์รจะตอ้งน ำมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรประยกุตใ์ช้
ดว้ย  

ขอบเขตของระบบบริหำรคุณภำพขององคก์รตอ้งมีกำรระบุไวแ้ละอยูใ่นรูปเอกสำรขอ้มูล ขอบเขตจะตอ้งระบุถึงลกัษณะ 
ของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร และระบุขอ้ละเวน้ขอ้ก ำหนดท่ีไม่ประยกุตใ์ชใ้นระบบบริหำรคุณภำพ 

ควำมสอดคลอ้งของขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีจะถูกประยกุตใ์ชท้ั้งหมด เวน้แต่กรณีท่ีขอ้ก ำหนดท่ีไม่ถูกประยกุตใ์ชเ้หล่ำนั้นไม่ส่งผล ต่อ
ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบขององคก์ร ท่ีมีต่อควำมสอดคลอ้งต่อขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรและควำมพึงพอใจของ
ลูกคำ้ 
 

4.4 ระบบบริหำรคุณภำพขององคก์ร 
4.4.1 องคก์รตอ้งจดัท ำ น ำไปปฏิบติั คงรักษำ และปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองในระบบบริหำรคุณภำพ รวมถึงกระบวนกำร

ท่ี จ ำเป็น และกำรปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลฉบบัน้ี 

องคก์รตอ้งพิจำรณำกระบวนกำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของระบบบริหำรคุณภำพและกำรประยกุตใ์ชท้ัว่ทั้งองคก์รโดย องคก์ร
จะตอ้ง 

a) พิจำรณำปัจจยัน ำเขำ้และปัจจยัน ำออกท่ีคำดหวงัของแต่ละกระบวนกำร 
b) พิจำรณำล ำดบัและกำรปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัของกระบวนกำรเหล่ำน้ี 

c) พิจำรณำและประยกุตใ์ชเ้กณฑ ์วธีิกำร (รวมทั้งกำรตรวจติดตำม ตรวจวดั และตวัช้ีวดัสมรรถนะของ
กระบวนกำรท่ี จ ำเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรควบคุมกระบวนกำรเกิดประสิทธิผล 

d) พิจำรณำทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต่อกระบวนกำรใหพ้อเพียง 
e) ระบุควำมรับผิดชอบและอ ำนำจในแต่ละกระบวนกำร 
f) ระบุปัจจยัควำมเส่ียงและโอกำสตำมขอ้ก ำหนด 6.1 
g)     ประเมินกระบวนกำร และด ำเนินกำรเปล่ียนตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กระบวนกำรบรรลุผลลพัธ์ท่ีคำดหวงั 
h) ปรับปรุงกระบวนกำรและระบบบริหำรคุณภำพ 

 

4.4.2 ส ำหรับขอบเขตท่ีจ ำเป็น องคก์รจะตอ้ง 
a) คงรักษำไวซ่ึ้งเอกสำรขอ้มูลท่ีสนบัสนุนกระบวนกำรด ำเนินงำน 

b) จดัเก็บเอกสำรขอ้มูลเพ่ือใหเ้ช่ือมัน่วำ่กระบวนกำรเป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้
 

5 การเป็นผู้น า 
5.1 กำรเป็นผูน้ ำและควำมมุ่งมัน่ 

5.1.1 ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

ผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งแสดงใหเ้ห็นภำวะผูน้ ำและควำมมุ่งมัน่ต่อระบบบริหำรคุณภำพโดย 
a) รับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหำรคุณภำพ 

b) มัน่ใจวำ่มีกำรจดัท ำนโยบำยคุณภำพและวตัถุประสงคคุ์ณภำพ ส ำหรับระบบบริหำรคุณภำพ และสอดคลอ้งกบั
บริบท และทิศทำงกลยทุธ์ขององคก์ร 
c) มัน่ใจวำ่ไดมี้กำรน ำขอ้ก ำหนดระบบบริหำรคุณภำพประยกุตใ์ชใ้นกระบวนกำรขององคก์ร 
d) ส่งเสริมกำรมุ่งเนน้กระบวนกำรและกำรคิดบนพ้ืนฐำนควำมเส่ียง 
e) จดัใหมี้ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นส ำหรับระบบกำรจดักำรคุณภำพเพียงพอ 
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f) ส่ือสำรควำมส ำคญัของกำรบริหำรคุณภำพท่ีมีประสิทธิผล และควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของระบบบริหำร
คุณภำพ 

g) มัน่ใจวำ่ ระบบกำรจดักำรคุณภำพบรรลุไดต้ำมควำมตั้งใจ 
 

h) สร้ำงกำรมีส่วนร่วม, ก ำหนดแนวทำง และสนบัสนุนพนกังำนด ำเนินกิจกรรมในระบบบริหำรคุณภำพอยำ่งมี
ประสิทธิผล 

i) ส่งเสริมกำรปรับปรุง 
j) สนบัสนุนบทบำทอ่ืน ๆ ในกำรบริหำร เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงภำวะผูน้ ำในส่วนงำนท่ีรับผดิชอบ  
หมำยเหตุ ค  ำวำ่ "ธุรกิจ" ตำมมำตรฐำนสำกลฉบบัน้ีอำจหมำยควำมไดอ้ยำ่งกวำ้งวำ่เป็นกิจกรรมท่ีองคก์รด ำเนินกำรตำม 

วตัถุประสงค ์ไม่วำ่องคก์รจะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน หวงัก ำไร หรือไม่หวงัผลก ำไร" 
 

5.1.2 กำรมุ่งเนน้ลูกคำ้ 
ผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งแสดงภำวะผูน้ ำและควำมมุ่งมัน่ในกำรมุ่งเนน้ลูกคำ้ โดยท ำใหม้ัน่ใจวำ่ 
a) ขอ้ก ำหนดลูกคำ้, กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บกำรพิจำรณำ, ท ำควำมเขำ้ใจ และมีควำม

ครบถว้น 

b) ควำมเส่ียงและโอกำสท่ีส่งผลต่อควำมสอดคลอ้งของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร และควำมสำมำรถท่ีท ำใหลู้กคำ้พึง
พอใจ ไครั้บกำรพิจำรณำและระบุไว ้

c) มุ่งเนน้กำรเพ่ิมควำมพึงพอใจของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

5.2 นโยบำย 
5.2.1 กำรจดัท ำนโยบำยคุณภำพ 

ผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งจดัท ำ, น ำไปปฏิบติั และคงรักษำไว ้นโยบำยคุณภำพซ่ึง: 
a) เหมำะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละบริบทขององคก์รและสนบัสนุนทิศทำงกลยทุธ์ขององคก์ร 
b) เป็นกรอบในกำรก ำหนดวตัถุประสงคคุ์ณภำพ 

c) แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรบรรลุตำมขอ้ก ำหนดท่ีองคก์รเก่ียวขอ้ง 
 

d) แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองของระบบบริหำรคุณภำพ 

5.2.2 กำรส่ือสำรนโยบำยคุณภำพ 

นโยบำยคุณภำพตอ้ง 
a) จดัท ำและอยูใ่นรูปแบบเอกสำรขอ้มูล 

b) ส่ือสำรภำยใน ใหเ้ขำ้ใจ และน ำไปปฏิบติัไดภ้ำยในองคก์ร 
c) มีควำมสอดคลอ้งกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ตำมควำมเหมำะสม 

 

5.3 บทบำท ควำมรับผดิชอบ และอ ำนำจหนำ้ท่ี ในองคก์ร 
ผูบ้ริหำรสูงสุดตอ้งมัน่ใจวำ่ มีกำรก ำหนด, ส่ือสำรใหเ้ขำ้ใจถึงควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหนำ้ท่ีของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ภำยใน
องคก์ร 
 

ผูบ้ริหำรสูงสุดตอ้งก ำหนดควำมรับผิดชอบและอ ำนำจเพ่ือ: 
a) มัน่ใจวำ่ระบบบริหำรคุณภำพสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนนำนำชำติฉบบัน้ี 
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b) มัน่ใจวำ่กระบวนกำรสำมำรถส่งมอบปัจจยัน ำออกไดต้ำมควำมคำดหวงั 
c) มีกำรรำยงำนสมรรถนะ, โอกำสในกำรปรับปรุง และขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุง (ดูขอ้ 10.1) ระบบบริหำร

คุณภำพให ้ผูบ้ริหำรสูงสุด 

d) มัน่ใจวำ่มีกำรส่งเสริมกำรมุ่งเนน้ลูกคำ้ทัว่ทั้งองคก์ร 
e) มัน่ใจวำ่ระบบบริหำรคุณภำพไครั้บกำรคงรักษำไวไ้ดค้รบลว้น กรณีท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลงในระบบบริหำร

คุณภำพท่ีไดมี้ กำรวำงแผนและด ำเนินกำร 
 

6 กำรวำงแผน 

6.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อระบุควำมเส่ียงและโอกำส 

6.1.1 เม่ือมีกำรวำงแผนส ำหรับระบบกำรจดักำรคุณภำพ, องคก์รตอ้งพจิำรณำประเด็นท่ีระบุในขอ้ 4.1 และ ขอ้ก ำหนด 
ต่ำง ๆ ท่ีอำ้งอิงจำกขอ้ 4.2 และกำรพิจำรณำควำมเส่ียงและโอกำสท่ีจ ำเป็นท่ีจะตอ้งระบุเพื่อ  

a) ใหม้ัน่ใจวำ่ระบบบริหำรคุณภำพจะสำมำรถบรรลุตำมผลลพัธ์ขององคก์รได ้

b) เพ่ิมผลกระทบท่ีตอ้งกำร 
c) เองลนั, หรือ ลด, ผลกระทบท่ีไม่ตอ้งกำร  
d)  บรรลุผลกำรปรับปรุง 
 

6.1.2 องคก์รตอ้งวำงแผนส ำหรับ: 
a) กำรด ำเนินกำรเพ่ือระบุควำมเส่ียงและโอกำสเหล่ำน้ี, 

b) วธีิกำรท่ีจะรวบรวมและประยกุตใ์ชกิ้จกรรมในกระบวนกำรของระบบบริหำรคุณภำพ (ดูขอ้ 4.4) 
c) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหล่ำน้ี 

กิจกรรมท่ีใชร้ะบุควำมเส่ียงและโอกำส ควรอยูบ่นควำมสมเหตุสมผลต่อแนวโนม้ของผลกระทบตอ่ควำมสอดคลอ้งของ ผลิตภณัฑ์
และบริกำร 

หมำยเหตุ 1 ทำงเลือกในกำรระบุกำรควำมเส่ียงและโอกำส อำจรวมถึง กำรหลีกเส่ียง, น ำควำมเส่ียงไปแสวงหำโอกำส,

กำรก ำจดัแหล่งก ำเนิด, กำรปรับเปล่ียนโอกำสท่ีเกิดหรือผลท่ีตำมมำ, กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมเส่ียง, หรือกำรคงสภำพ ควำมเส่ียง 
โดยกำรช้ีแจงผลกำรตดัสินใจ 

หมำยเหตุ 2 โอกำสสำมำรถน ำไปสู่กำรปรับใชว้ธีิกำรใหม่. กำรสร้ำงผลิตภณัฑใ์หม่, มีกลุ่มตลำดใหม่, มีลูกคำ้รำยใหม่, 

กำร สร้ำงคู่คำ้, มิกำรใชเ้ทคโนโลยใีหม่ และควำมตอ้งกำรและควำมเป็นไปไดใ้นปฏิบติัท่ีระบุโดยองคก์ร หรือควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ 
 

6.2 วตัถุประสงคคุ์ณภำพ และกำรวำงแผนเพื่อใหบ้รรล ุ

6.2.1 องคก์รตอ้งจดัท ำวตัถุประสงคคุ์ณภำพ ขยำยผลลงไปในทุกส่วนงำน, ทุกระดบั และกระบวนกำรท่ีจ ำเป็นใน
ระบบ บริหำรคุณภำพ 

วตัถุประสงคคุ์ณภำพจะตอ้ง 
a) มีควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยคุณภำพ 

b) สำมำรถวดัได,้ 

c) มีควำมเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดท่ีประยกุตใ์ช ้

d) มีควำมเก่ียวขอ้งกบัควำมสอดคลอ้งขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร และเพ่ือเพ่ิมระดบัควำมพึงพอใจลูกคำ้ 
e) มีกำรติดตำม 
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f) มีกำรส่ือสำร 
g) มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

 

องคก์รตอ้งคงรักษำเอกสำรขอ้มูลของวตัถุประสงคคุ์ณภำพ 

6.2.2 เม่ือมีกำรวำงแผนเพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคคุ์ณภำพ, องคก์รตอ้งพิจำรณำ 
a) ส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำร 
b) ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็น 

c) ผูรั้บผดิชอบ 

d) กรอบเวลำแลว้เสร็จ 
e) วธีิกำรประเมินผล 

 

6.3 กำรวำงแผนเปล่ียนแปลง 
เม่ือองคก์รตอ้งพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนแปลงระบบบริหำรคุณภำพ, 

กำรเปล่ียนแปลงจะตอ้งด ำเนินกำรภำยใน แผนงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ (ดูขอ้ 4.4)  
องค์กรจะต้องพจิารณา 

a) วตัถุประสงคข์องกำรเปล่ียนแปลงและผลท่ีอำจตำมมำ 
b) ควำมครบถว้นของระบบบริหำรคุณภำพ 

c) ควำมเพียงพอของทรัพยำกร 
d) กำรก ำหนดและหมุนเวยีนของควำมรับผิดขอบและอ ำนำจ 
 

7 การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยำกร 
7.1.1 ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

องคก์รตอ้งพิจำรณำก ำหนดและจดัใหมี้ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ, น ำไปกำรปฏิบติั, คงรักษำไว ้และปรับปรุง 
อยำ่งต่อเน่ือง ในระบบบริหำรคุณภำพ 

 องคก์รตอ้งพิจำรณำ 
a) ควำมสำมำรถ และขอ้จ ำกดัของทรัพยำกรภำยในองคก์รท่ีมีอยู ่
b) ควำมจ ำเป็นในกำรเลือกใชผู้ใ้หบ้ริกำรภำยนอก 

 

7.1.2 บุคลำกร 
องคก์รจะตอ้งพิจำรณำและจดัหำบุคลำกรใหเ้พียงพอเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนในระบบบริหำรคุณภำพ และ ส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนและควบคุมกระบวนกำรต่ำง ๆในระบบบริหำรคุณภำพ 

 

7.1.3 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

องคก์รตอ้งพจิำรณำ, จดัหำ และคงรักษำไวซ่ึ้งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรด ำเนินกระบวนกำรเพื่อใหบ้รรลุไตต้ำม 
ขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร หมำยเหตุ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน หมำยรวมถึง 

a) อำคำร และ ระบบสำธำรณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 
b) อุปกรณ์, ทั้งแบบฮำร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ และ 
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c) ทรัพยำกรในกำรขนส่ง 
d) เทคโนโลยใีนกำรส่ือสำรและสำรสนเทศ 

 

7.1.4 สภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินกระบวนกำร 
องคก์รตอ้งพจิำรณำ จดัหำ และคงรักษำ สภำพแวดลอ้มท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกระบวนกำร และเพื่อใหบ้รรลุ

ขอ้ก ำหนด ของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
หมำยเหตุ สภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสม สำมำรถรวมถึงควำมหลำกหลำยของคน และสภำพกำยภำพ ไดแ้ก่ 

a) ดำ้นสงัคม (เซ่น ไม่มีกำรแบ่งแยก, มีควำมสงบสุข, ไม่มีกำรเผชิญหนำ้) 
b) ดำ้นจิตใจ (เซ่น กำรลดควำมเครียด, กำรป้องกนัควำมเม่ือยลำ้,  

กำรรักษำระดบัอำรมณ์) 
c) ดำ้นกำยภำพ (เซ่น อุณหภูมิ, ควำมร้อน, ควำมช้ืน. แสงสวำ่ง, กำรถ่ำยเท, สุขลกัษณะ, เสียง) ปัจจยัเหล่ำน้ีอำจ

แตกต่ำงกนัไตต้ำมลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
 

7.1.5 ทรัพยำกรในกำรตรวจติดตำมและตรวจวดั 

7.1.5.1 ทัว่ไป 

องคก์รตอ้งพิจำรณำและจดัเตรียมทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ผลจำกกำรติดตำมหรือตรวจวดัมีควำมถูกตอ้งและ น ำ
เช่ือถือ ในกำรติดตำมหรือกำรตรวจวดัเพ่ือประเมินควำมสอดคลอ้งต่อขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
   

องค์กรต้องมัน่ใจว่าทรัพยากรทีจ่ดัเตรียม: 
a) เหมำะสมกบัวธีิกำรในกำรติดตำมและกำรตรวจจดัท่ีมีกำรด ำเนินกำรอยู ่
b) ไตรั้บกำรดูแลรักษำเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่เหมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำน 

องคก์รตอ้งเก็บเอกสำรขอ้มูลท่ีเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนควำมเหมำะสมในวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนของทรัพยำกรใน
กำร ติดตำมและตรวจวดั 

 

7.1.5.2 กำรสอบกลบัของกระบวนกำรตรวจวดั 

ในกรณีท่ีมีกำรสอบกลบัของกำรวดั เป็นขอ้ก ำหนด หรือพิจำรณำจำกองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ของผลท่ีไตจ้ำกกำร
วดั อุปกรณ์กำรตรวจวดัจะตอ้ง 
- มีกำรสอบเทียบหรือทวนสอบ หรือทั้งสองอยำ่ง ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนด, หรือก่อนใชง้ำน, ตำมมำตรฐำนท่ีอำ้งอิงไตร้ะดบั 
สำกลหรือระดบัชำติ ในกรณีท่ีไม่มีมำตรฐำนอำ้งอิงตอ้งจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลในยนืยนักำรสอบเทียบหรือทวนสอบ 

- มีกำรช้ีบ่งเพ่ือระบุสถำนะของอุปกรณ์ตรวจวดั 

- ป้องกนัจำก กำรปรับแต่ง, ควำมเสียหำยหรือกำรเส่ือมสภำพ ซ่ึงส่งผลต่อสถำนะของกำรสอบเทียบหรือส่งผลต่อขอ้มูล 
กำรตรวจวดัท่ีเกิดข้ึน 

องคก์รตอ้งพิจำรณำด ำเนินกำรแกไ้ขตำมควำมเหมำะสมในกรณีท่ีพบผลกำรตรวจวดัในคร้ังก่อนมีผลท่ีนอ้ยลงจำกเดิม ซ่ึง อำจพบได้
ในขณะใชง้ำนอุปกรณ์ตรวจวดัท่ีไม่ตรงตำมลกัษณะกำรใชง้ำน 

 

 

7.1.6 ควำมรู้ขององคก์ร 
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องคก์รตอ้งพิจำรณำก ำหนด ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกระบวนกำรและเพ่ือใหบ้รรลุถึงขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑ ์
และบริกำร 
ควำมรู้เหล่ำน้ีตอ้งไตรั้บกำรจดัเก็บและมีครบถว้นตำมขอบเขต อยำ่งเพียงพอ 

เม่ือเกิดกำรเปล่ียนแปลงควำมตอ้งกำรและแนวโนม้ องคก์รจะตอ้งทบทวนควำมรู้ในปัจจุบนั และพิจำรณำวธีิกำรท ำใหไ้ดม้ำ หรือ
เขำ้ถึงควำมรู้ส่วนเพ่ิมเติม และใหมี้ควำมทนัสมยั 

หมำยเหตุ 1 ควำมรู้ขององคก์รคือควำมรู้เฉพำะขององคก์ร ไตม้ำจำกประสบกำรณ์ เป็นขอ้มูลท่ีน ำมำใชแ้ละเผยแพร่เพ่ือให้
บรรลุตำมวตัถุประสงค ์

หมำยเหตุ 2 ควำมรู้องคก์รอยูบ่นพ้ืนฐำนของ 
a) แหล่งภำยในองคก์ร (เช่น ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ, กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์, กำรเรียนรู้จำกขอ้ผดิพลำดและ 

ควำมส ำเร็จจำกโครงกำร, กำรรวบรวมและกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ท่ีไม่อยูใ่นต ำรำและประสบกำรณ์, ผลจำกกำรพฒันำ 
กระบวนกำร, ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร) 

b) แหล่งภำยนอกองคก์ร (เซ่น มำตรฐำน, ศูนยก์ำรเรียนรู้, กำรลมันำ, กำรไดม้ำจำกลูกคำ้หรือผูรั้บจำ้งช่วง) 
 

7.2 ควำมสำมำรถ 

องค์กรต้อง: 
a) ก ำหนดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของบุคลำกรท่ีท ำงำนภำยใตก้ำรด ำเนินกำรท่ีมีผลต่อสมรรถนะดำ้นคุณภำพและ 

ประสิทธิผลในระบบบริหำรคุณภำพ 

b) ท ำใหม้ัน่ใจวำ่บุคลำกรเหล่ำน้ีมีควำมสำมำรถ บนพ้ืนฐำนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม หรือ ประสบกำรณ์ 

 

 

 

c) ในกรณีท่ีท ำได,้ ตอ้งด ำเนินกำรเพื่อไดม้ำซ่ึงควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็น, และกำรประเมินประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินกำร ดงักล่ำว 

d) จดัเก็บหลกัฐำนท่ีแสดงถึงควำมสำมำรถเป็นเอกสำรขอ้มูล  
 

หมำยเหตุ กำรด ำเนินกำรท่ีใชส้ำมำรถรวมถึง, ยกตวัอยำ่ง: กำรจดัฝึกอบรม ,กำรเป็นพ่ีเล้ียง, หรือ กำรมอบหมำยงำนใหก้บั 
พนกังำนปัจจุบนั; หรือ กำรวำ่จำ้งหรือท ำสญัญำกบัผูช้  ำนำญงำนนั้น ๆ 

 

7.3 ควำมตระหนกั 

บุคลำกำรท่ีท ำงำนภำยใตก้ำรควบคุมขององคก์ร ตอ้งมีควำมตระหนกัในเร่ือง 
a) นโยบำยคุณภำพ 

b) วตัถุประสงคคุ์ณภำพท่ีเก่ียวขอ้ง 
c) กำรด ำเนินงำนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรคุณภำพ, รวมถึงผลท่ีไตข้องกำรปรับปรุงสมรรถนะ 
d) ผลท่ีตำมมำของกำรด ำเนินกำรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของระบบบริหำรคุณภำพ 

 7.4 กำรส่ือสำร 
องคก์รตอ้งพจิำรณำกำรส่ือภำยใน และส่ือสำรภำยนอก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหำรงำนคุณภำพ โดยพิจำรณำ 
a) จะส่ือสำรอะไรบำ้ง 
b) จะส่ือสำรเม่ือไหร่ 
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c) จะส่ือสำรใหใ้ครบำ้ง 
d) จะส่ือสำรอยำ่งไร 
e) ส่ือสำรโดยใคร 
 

7.5 เอกสำรขอ้มูล 

7.5.1 ทัว่ไป 

ระบบบริหำรงำนคุณภำพขององคก์รตอ้งประกอบดว้ย 
a) เอกสำรขอ้มูลท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนนำนำชำติฉบบัน้ี, 

b) เอกสำรขอ้มูลท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนใหป้ระสิทธิผลในระบบบริหำรงำนคุณภำพขององคก์ร  
หมำยเหตุ: ขอบเขตเอกสำรขอ้มูลในระบบกำรบริหำรคุณภำพอำจแตกต่ำงกนัในแต่ละองคก์ร ดว้ยปัจจยัตงัน้ี 

a) ขนำดขององคก์รและชนิดของกิจกรรม กระบวนกำร ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
b) ควำมซบัซอ้น และปฏิสมัพนัธ์ของกระบวนกำรต่อกนั 

c) ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
 

7.5.2 กำรจดัท ำและกำรปรับปรุง 
เม่ือมีกำรจดัท ำและปรับปรุงเอกสำรขอ้มูลขององคก์ร องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่ 
a) มีกำรช้ีบ่ง และค ำอธิบำย (เช่น ช่ือเอกสำร วนัท่ีจดัท ำ ผูจ้ดัท ำ หรือหมำยเลขเอกสำร) 
b) มีกำรก ำหนดรูปแบบ (เช่น ภำษำ รุ่นซอฟทแ์วร์ รูปภำพ) และส่ือท่ีใช ้(เช่น กระดำษ ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์), 
c) มีกำรทบทวนและอนุมติั อยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.3 กำรควบคุมเอกสำรขอ้มูล 

7.5.3.1 เอกสำรขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในระบบบริหำรจดักำรคุณภำพ และมำตรฐำนนำนำชำติฉบบัน้ี ตอ้งไตรั้บกำรควบคุมเพี่อ
ให ้มัน่ใจวำ่ 

a) มีเพียงพอและเหมำะสมในกำรใชง้ำน ตำมควำมจ ำเป็นในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอน 

b) ไดรั้บกำรป้องกนัอยำ่งเหมำะสม (เช่น เส่ียงต่อกำรถูกเปิดเผย, น ำไปใชอ้ยำ่งไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น) 
 

7.5.3.2 ส ำหรับกำรควบคุมเอกสำรขอ้มูล, องคก์รตอ้งด ำเนินกิจกรรมต่อไปน้ี, ตำมควำมเหมำะสม  
a) มีกำรแจกจ่ำย, กำรเขำ้ใช,้ กำรคน้หำ และ กำรน ำไปใช ้

b) มีกำรจดัเก็บและกำรป้องกนั รวมถึงกำรดูแลรักษำใหเ้น้ือหำอ่ำนไดง่้ำย 
c) มีควบคุมกำรเปล่ียนแปลง (เช่น กำรระบุฉบบัท่ีของกำรแกไ้ข) 
d) มีกำรก ำหนดเวลำจดัเก็บ และกำรท ำลำย เอกสำรขอ้มูลภำยนอกท่ีองคก์รเห็นวำ่จ ำเป็นส ำหรับกำรวำงแผนและ

กำรปฏิบติัของระบบบริหำรคุณภำพตอ้งไดรั้บกำรช้ีบ่ง และควบคุมตำมควำมเหมำะสม เอกสำรขอ้มูลใชเ้ป็นหลกัฐำนท่ีแสดงถึง
ควำมสอดคลอ้งตอ้งไดรั้บกำรปองกนัจำกกำรแกไ้ขโดยไม่ตั้งใจ 
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หมำยเหตุ กำรเขำ้ใช ้หมำยถึง กำรก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ดูเอกสำร รวมถึงสิทธิในกำรอ่ำน และแกไ้ขเอกสำรขอ้มูล เป็น
ตน้. 
 

8 การปฏบิัตงิาน 

8.1 กำรวำงแผนและกำรควบคุม กำรปฏิบติังำน 

องคก์รตอ้งด ำเนินกำรวำงแผน, ปฏิบติั และควบคุม กระบวนกำรต่ำง ๆ (ดูขอ้ 4.4) ท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหบ้รรลุขอ้ก ำหนดกำร จดัเตรียม
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร และด ำเนินกิจกรรมท่ีถูกระบุไวใ้นขอ้ก ำหนด 6โดย 
 

a) พิจำรณำขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
b) จดัท ำเกณฑส์ ำหรับ 

1) กระบวนกำร 
2) กำรยอมรับผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

c) ก ำหนดทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหบ้รรลุควำมสอดคลอ้งต่อขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร  
d)  ด ำเนินกำรควบคุมกระบวนกำรตำมเกณฑ ์

e) ก ำหนด, คงไวแ้ละจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลท่ีจ ำเป็นตำมขอบเขต 

1) เพ่ือใหเ้ช่ือมัน่วำ่กระบวนกำรสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแผน 

2) เพ่ือแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริกำรมีควำมสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนด 

ผลท่ีไดจ้ำกกำรวำงแผนตอ้งมีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินกำรขององคก์ร 
องคก์รตอ้งควบคุมกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกำรวำงแผน และทบทวนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ตั้งใจ, 

ด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบทำงลบตำมควำมเหมำะสม 

องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่กระบวนกำรท่ีด ำเนินกำรโดยผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกไตรั้บกำรควบคุมตำม (ดูขอ้ 8.4) 
 

8.2 กำรพิจำรณำขอ้ก ำหนดส ำหรับผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
8.2.1 กำรส่ือสำรกบัลูกคำ้ 

กำรส่ือสำรกบัลูกคำ้มีดงัน้ี 

a) จดัเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
b) ขอ้มูลเพ่ิมเติม, สญัญำหรือ ค ำสัง่ซ้ือ, รวมถึงกำรเปล่ียนแปลง 
 

 

 

c) กำรรับขอ้มูลป้อนกลบัจำกลูกคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร รวมถึงขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้ 
d) กำรเคล่ือนยำ้ยและกำรดูแลทรัพยสิ์นลูกคำ้ 
e) ขอ้ก ำหนดเฉพำะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, ลำ้เก่ียวขอ้ง 
 

8.2.2 กำรพิจำรณำขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
เม่ือมีกำรพิจำรณำขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรเพ่ือน ำเสนอต่อลูกคำ้ องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่ 

a) มีกำรระบุขอ้ก ำหนดของสินคำ้และบริกำร ประกอบดว้ย  
1) ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ขอ้พิจำรณำท่ีจ ำเป็นขององคก์ร 
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b) กำรด ำเนินกำรตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนในผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ท่ีไดมี้กำรเสนอแนะไว ้
 

8.2.3 กำรทบทวนขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
8.2.3.1 องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่มีควำมสำมำรถท่ีจะส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีเสนอต่อลูกคำ้ได ้องคก์รจะตอ้งทบทวน 

ก่อนท่ีจะยนืยนักำรส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรต่อลูกคำ้ ซ่ึงรวมถึง 
a) ขอ้ก ำหนดท่ีระบุโดยลูกคำ้ รวมถึงขอ้ก ำหนดในกำรส่งมอบและกิจกรรมหลงัส่งมอบ 

b) ขอ้ก ำหนดท่ีลูกคำ้ไม่ไดร้ะบุ แต่จ ำเป็นต่อกำรใชง้ำน, กรณีท่ีทรำบ 

c) ขอ้ก ำหนดท่ีระบุโดยองคก์ร 
d) ขอ้ก ำหนดดำ้นกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
e) ขอ้ก ำหนดในสญัญำจำ้งหรือค ำสัง่ซ้ือซ่ึงแตกต่ำงท่ีระบุไวก่้อนหนำ้ 
 

 

องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่ขอ้ก ำหนดท่ีเปล่ียนแปลงในสญัญำจำ้งหรือค ำสัง่ซ้ือไครั้บกำรด ำเนินกำรแกไ้ข 

ในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่มีเอกสำรระบุขอ้ก ำหนดผลิตภณัฑแ์ละบริกำร องคก์รจะตอ้งยนืยนัขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีก่อนกำรตกลงกบั
ลูกคำ้ 

หมำยเหตุ ในบำงสถำนกำรณ์, เช่น กำรขำยผำ่นอินเตอร์เน็ต, กำรทบทวนแต่ละค ำสัง่ซ้ือไม่สำมำรถด ำเนินกำรเป็น
รูปแบบ ปกติได ้ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรทบทวนขอ้มูลผลิตภณัฑโ์ดยวธีิกำรอ่ืนแทนได ้เช่น บญัชีรำยซ่ือผลิตภณัฑ ์(แคตตำลอ็ก) 

 

8.2.3.2 องคก์รตอ้งจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลเหล่ำน้ี ตำมควำมเหมำะสม 

a) ผลของกำรทบทวน 

b) ขอ้มูลใหม่ของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
 

8.2.4 กำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
ตอ้งมีกำรจดัท ำเอกสำรขอ้มูลผลกำรทบทวนขอ้ก ำหนดสินคำ้และบริกำรเหล่ำน้ีไม่วำ่จะขอ้มูลใหม่หรือขอ้มูลท่ี

เปล่ียนแปลง เม่ือขอ้มูลสินคำ้และบริกำรมีกำรเปล่ียนแปลง องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่เอกสำรขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไครั้บกำรแกไ้ขและ
พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงขอ้มูลดงักล่ำว 

 

8.3 กำรออกแบบและกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
8.3.1 ทัว่ไป 

องคก์รตอ้งจดัท ำ, น ำไปปฏิบติั และคงรักษำไวซ่ึ้งกระบวนกำรออกแบบและพฒันำ เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงกำรเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรเตรียมควำมพร้อมของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรอยำ่งเหมำะสม 

 

 

 

 

8.3.2 กำรวำงแผนกำรออกแบบและพฒันำ 
ในกำรพิจำรณำขั้นตอนและกำรควบคุมของกำรออกแบบและพฒันำ องคก์รจะตอ้งพิจำรณำ 

a) สภำพกำรท ำงำน, ระยะเวลำ และควำมซบัซอ้นของกิจกรรมกำรออกแบบและพฒันำ 
b) ขอ้ก ำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมถึงกำรทบทวนกำรออกแบบและพฒันำท่ีเก่ียวขอ้ง 
c) กิจกรรมท่ีใชส้ ำหรับกำรทวนสอบและรับรองกำรออกแบบและพฒันำ  
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d) ควำมรับผิดขอบและอ ำนำจในกระบวนกำรออกแบบและพฒันำ 
e) ทรัพยำกรภำยในและภำยนอกส ำหรับกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
f) ควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมกำรประชุมระหวำ่งในหน่วยงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนกำรออกแบบและพฒันำ 
g) ควำมจ ำเป็นในกำรมีส่วนร่วมของลูกคำ้และผูใ้ชใ้นกระบวนกำรออกแบบและพฒันำ 
h) ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดัเตรียมผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
i) ระดบักำรควบคุมตำมควำมคำดหวงัของลูกคำ้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ในกำรออกแบบและพฒันำ 
j) เอกสำรขอ้มูลท่ีจ ำเป็นส ำหรับแสดงควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดในกำรออกแบบและพฒันำ 
 

8.3.3 ปัจจยัน ำเขำ้ในกำรออกแบบและพฒันำ 
องคก์รตอ้งพิจำรณำขอ้ก ำหนดท่ีจ ำเป็นส ำหรับรูปแบบเฉพำะในกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร โดยตอ้ง 

พิจำรณำดงัน้ี 

a) ขอ้ก ำหนดดำ้นกำรใชง้ำนและสมรรถนะ 
 

 

b) ขอ้มูลท่ีไตจ้ำกกิจกรรมกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรในคร้ังก่อน 

c) กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
d) มำตรฐำนและขอ้บงัดบัท่ีองคก์รตกลงไวใ้นกำรด ำเนินกำร 
e) ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกธรรมชำติของสินคำ้และบริกำร 
ปัจจยัน ำเขำ้จะตอ้งมีควำมเพียงพอ, ครบถว้น และ โปร่งใส ตำมวตัถุประสงคข์องกำรออกแบบและพฒันำ ขอ้ขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนควรไดรั้บกำรแกไ้ข องคก์รตอ้งจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลปัจจยัน ำเขำ้ในกำรออกแบบและพฒันำ 
 

8.3.4 กำรควบคุมกำรออกแบบและพฒันำ 
องคก์รจะตอ้งกำรควบคุมในกระบวนกำรออกแบบและพฒันำเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ 
a) ผลท่ีไดบ้รรลุตำมขอ้ก ำหนดไดถู้กระบุไว ้
b) มีกำรทบทวนเพ่ือประเมินผลกำรออกแบบและพฒันำถึงควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด 

c) มีกำรทวนสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ปัจจยัน ำออกสอดคลอ้งกบัปัจจยัน ำเขำ้ในกำรออกแบบและพฒันำ 
d) มีกำรรับรองเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่สินคำ้และบริกำรไปเป็นตำมกำรใชท่ี้ระบุไวห้รือขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน 

e) มีกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นใด ๆ เม่ือพบปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมกำรทบทวน, หรือกำรทวนสอบ และกำรรับรอง 
f) มีกำรจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลของกิจกรรมเหล่ำน้ี 

หมำยเหตุ กำรทบทวน, กำรทวนสอบ และกำรรับรองกำรออกแบบและพฒันำมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่ำงกนั สำมำรถ 
ด ำเนินกำรร่วมกนั หรือแยกกนัตำมควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรขององคก์ร 

 

 

8.3.5 ปัจจยัน ำออกในกำรออกแบบและพฒันำ 
องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่ปัจจยัน ำออกท่ีไดจ้ำกกำรออกแบบและพฒันำ 

a) สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดปัจจยัน ำเขำ้ 
b) มีควำมพอเพียงส ำหรับกระบวนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรเตรียมผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
c) ระบุหรืออำ้งอิง ขอ้ก ำหนดในกำรติดตำมและตรวจวดัตำมควำมเหมำะสม และเกณฑก์ำรยอมรับ 
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d) ระบุคุณลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรใชง้ำน และมีกำรเตรียมอยำ่งครอบคลุมและครบถว้น 
องคก์รตอ้งจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลของผลท่ีไดจ้ำกกำรออกแบบและพฒันำ 

 

8.3.6 กำรเปล่ียนแปลงกำรออกแบบและพฒันำ 
องคก์รตอ้งมีกำรช้ีบ่ง, ทบทวน และควบคุมกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัน ำเขำ้และปัจจยัน ำออกในขณะกำรออกแบบและ 

พฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร หริอกระบวนกำรท่ีเก่ียวเน่ือง, ตำมขอบเขตท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ไม่เกิดผลกระทบต่อควำม 

สอดคลอ้งต่อขอ้ก ำหนด 

องคก์รตอ้งจดัเก็บเอกสำรขอ้มูล 

a) กำรเปล่ียนแปลงกำรออกแบบและพฒันำ  
b) ผลกำรทบทวน 

c) ผูมี้อ ำนำจส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง 
d) กำรด ำเนินกำรเพ่ือปองกนัผลกระทบในทำงลบ 

 

 

 

 

8.4 กำรควบคุมผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกดำ้นกระบวนกำร, ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร 8.4.1 ทัว่ไป 1 
องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่สินคำ้และบริกำรท่ีไดรั้บจำกผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก ในกระบวนกำร, ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร มีควำม 

สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด 

องคก์รตอ้งระบุกำรควบคุมกบัผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก ในกระบวนกำร, ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร ในกรณีดงัน้ี 

a) ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรจำกผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีองคก์รด ำเนินงำน 

b) ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรมีกำรส่งมอบใหลู้กคำ้โดยผูบ้ริกำรภำยนอกซ่ึงกระท ำในนำมองคก์ร 
c) ทั้งหมดหรือบำงส่วนของกระบวนกำรด ำเนินกำรภำยผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกท่ีองคก์รไดต้ดัสินใจ 
องคก์รตอ้งจดัท ำและประยกุตใ์ชเ้กณฑใ์นกำรประเมิน, คดัเลือก, เฝ้ำติดตำมสมรรถนะและประเมินซ ้ ำของผูใ้หบ้ริกำร 

ภำยนอก โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนควำมสำมำรถของกำรส่งมอบกระบวนกำรหรือ ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรตำมขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์ร
ตอ้งจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลของกิจกรรมเหล่ำน้ีและกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นจำกผลกำรประเมินท่ีพบ 

 

8.4.2 ชนิดและขอบเขตของกำรควบคุม 

องคก์รตอ้งมัน่ใจไตว้ำ่ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกดำ้นกระบวนกำร, ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร จะไม่ส่งผลต่อควำมสำมำรถใน
กำร ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหก้บัลูกคำ้ องคก์รจะตอ้ง 

a) มัน่ใจวำ่กระบวนกำรของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของระบบบริหำรคุณภำพ 

b)  

 

b) ระบุทั้งกำรควบคุมท่ีใชก้บัผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกและใชก้บัผลจำกกำรด ำเนินกำร 
c) พิจำรณำถึง 

1) แนวโนม้ผลกระทบท่ีอำจจำกกระบวนกำรใหบ้ริกำรภำยนอกต่อควำมสำมำรถท่ีจะใหก้ระบวนกำร 
ผลิตภณัฑแ์ละ บริกำร สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดลูกคำ้และขอ้ก ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ประสิทธิผลของกำรควบคุมท่ีด ำเนินกำรโดยผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 
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d) พิจำรณำกำรทวนสอบ, หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกล่งมอบกระบวนกำร, 
ผลิตภณัฑ ์และบริกำรสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด 

 

8.4.3 ขอ้มูลส ำหรับผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 

องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่ขอ้ก ำหนดก่อนหนำ้น้ีไตมิ้กำรส่ือสำรใหส้ ำหรับผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกเพียงพอ องคก์รตอ้งส่ือสำร
ขอ้ก ำหนดใหก้บัผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกส ำหรับ 

a) กระบวนกำร, ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีจะด ำเนินกำรให ้

b) กำรอนุมติัส ำหรับ 

1) ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
2) วธีิกำร, กระบวนกำร และอุปกรณ์ 

3) กำรตรวจปล่อยผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
c) ควำมสำมำรถ รวมทั้งคุณสมบติัท่ีจ ำเป็น ของบุคลำกร 
d) กำรปฏิสมัพนัธ์กบักำรด ำเนินกำรขององคก์รของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 

e) กำรควบคุมและกำรเฝ้ำติดตำมสมรรถนะของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกโดยองคก์ร 
f) กิจกรรมกำรทวนสอบหรือรับรอง ท่ีองคก์ร หรือลูกคำ้, ตั้งใจจะด ำเนินกำรยงัสถำนท่ีของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก  
 

8.5 กำรผลิตและกำรบริกำร 
8.5.1 ควบคุมกำรผลิตและกำรบริกำร 
องคก์รจะตอ้งด ำเนินกำรควบคุมกำรผลิตและบริกำร ใหอ้ยูใ่นเง่ือนไขท่ีควบคุม เง่ือนไขท่ีควบคุม ท่ีเหมำะสม จะรวมถึง 
a) ควำมเพียงพอของเอกสำรขอ้มูลท่ีระบุถึง 

1) คุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์จะผลิต, บริกำรท่ีส่งมอบ หรือกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร 
2) ผลท่ีจะบรรล ุ

b) ควำมเพียงพอและเหมำะสมของทรัพยำกรส ำหรับตรวจติดตำมและตรวจวดั 

c) ด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจวดัและติดตำมในขั้นตอนท่ีเหมำะสม เพ่ือทวนสอบวำ่ขอ้มูลกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไป
ตำม เกณฑก์ำรควบคุมกำรผลิต และเกณฑก์ำรยอมรับผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

d) กำรใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินกระบวนกำร 
e) ระบุควำมสำมำรถและคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งของบุคลำกร 
f) ด ำเนินกิจกรรมกำรรับรอง และกำรรับรองซ ้ ำตำมช่วงเวลำ เพื่อพิจำรณำกำรบรรลุผลตำมแผนกำรผลิตและ

บริกำร เม่ือ ผลกำรตรวจสอบไม่สำมำรถทวนสอบไตใ้นขั้นตอนยอ่ยของกำรผลิตหรือบริกำรได ้

g) ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือป้องลนัขอ้ผิดพลำดจำกบุคลำกร 
h) มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจปล่อย, กำรจดัส่งและกิจกรรมหลงักำรส่งมอบ 

 

8.5.2 กำรช้ีบ่งและกำรสอบกลบั 

องคก์รตอ้งเลือกใชเ้กณฑท่ี์เหมำะสมในกำรระบุผลลพัธ์จำกกระบวนกำร, เม่ือองคก์รตอ้งกำรควำมมัน่ใจวำ่ผลิตภณัฑแ์ละ 
บริกำรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

องคก์รตอ้งระบุสถำนะของผลลพัธ์ ภำยใตข้อ้ก ำหนดกำรตรวจวดัและตรวจติดตำมของกำรผลิตและกำรบริกำร กรณีท่ีกำร
ตรวจสอบยอ้นกลบัเป็นขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร, องคก์รใชว้ธีิกำรช้ีบ่งแบบเฉพำะเจำะจงท่ีผลลพัธ์ และมีกำรจดัท ำเป็นเอกสำร
ขอ้มูลส ำหรับกำรสอบกลบัได ้
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8.5.3 ทรัพยสิ์นท่ีเป็นของลูกคำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 

องคก์รตอ้งดูแลทรัพยสิ์นท่ีเป็นของลูกคำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกในขณะท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดัเก็บในองคก์รหรือมีกำรใช้
งำน. องคก์รตอ้งระบุ ทวนสอบ ป้องกนั และดูแลรักษำทรัพยสิ์นของลูกคำ้หรือผูส่้งมอบภำยนอกเพ่ือใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑแ์ละ 
กำรบริกำร 
ถำ้ทรัพยสิ์นใด ๆ ของลูกคำ้หรือผูส่้งมอบภำยนอกเกิดกำรสูญหำย, เสียหำย หรือพบวำ่ไม่เหมำะสมในกำรใชง้ำน, องคก์ร ตอ้ง
ด ำเนินกำรแจง้ลูกคำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกใหท้รำบ และจดัท ำเป็นเอกสำรขอ้มูลไว ้

หมำยเหตุ ทรัพยสิ์นของลูกคำ้หรือของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก อำจรวมถึงวตัถุดิบ, ช้ินส่วนยอ่ย, เคร่ืองมือและอุปกรณ์, 

สถำนท่ี, ทรัพยสิ์นทำงปัญญำและขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

8.5.4 กำรดูแลรักษำ 
องคก์รตอ้งดูแลรักษำ ผลจำกกระบวนกำรในขณะด ำเนินกำรผลิต/ใหบ้ริกำร ตำมขอบเขตท่ีจ ำเป็น เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ยงัมี 

ควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด. 
หมำยเหตุ กำรดูแลรักษำรวมถึง กำรช้ีบ่ง, กำรขนยำ้ย, กำรควบคุมกำรปนเป้ือน, กำรบรรจุ, กำรจดัเก็บ, กำรส่งผำ่นหรือ 

กำรขนส่ง และกำรป้องกนั 

 

 

 

 

8.5.5 กิจกรรมหลงักำรส่งมอบ  
องคก์รตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดส ำหรับกิจกรรมหลงักำรส่งมอบ ซ่ึงสมัพนัธ์กบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ในกำร

พิจำรณำขอบเขตของกิจกรรมหลงักำรส่งมอบท่ีเป็นขอ้ก ำหนดไว ้องคก์รตอ้งพจิำรณำ 
a) กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
b) แนวโนม้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสมัพนัธ์กบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
c) ธรรมชำติ, กำรใชแ้ละอำยกุำรใชง้ำนของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
d) ขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ 
e) ขอ้มูลป้อนกลบัจำกลูกคำ้ 
หมำยเหตุ กิจกรรมหลงักำรส่งมอบ สำมำรถหมำยถึง เซ่น กำรด ำเนินกำรภำยใตก้ำรรับประกนั, ขอ้ผกูพนัตำมสญัญำ เช่น  

กำรบ ำรุงรักษำ และบริกำรเพ่ิมเติม เช่น กำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ หรือกำรก ำจดั 

8.5.6 ควบคุมของกำรเปล่ียนแปลง 
องคก์รจะตอ้งทบทวนและควบคุมกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับกำรผลิตและกำรใหบ้ริกำร ตำมขอบเขตท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ ยงัมี
ควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดอยำ่งต่อเน่ือง 
องคก์รตอ้งจดัท ำเอกสำรขอ้มูลท่ีอธิบำยถึงผลกำรทบทวนกำรเปล่ียนแปลง, บุคคลท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรเปล่ียนแปลงและ กิจกรรม
ท่ีด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นจำกผลกำรทบทวนเหล่ำนั้น 

8.6 กำรตรวจปล่อยผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
องคก์รตอ้งด ำเนินตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้ในข้ึนตอนท่ีเหมำะสมเพ่ือทวนสอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรมีควำมสอดคลอ้งกบั 
ขอ้ก ำหนด 

ไม่ท ำกำรปล่อยผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหก้บัลูกคำ้จนกวำ่จะไดมี้กำรตรวจตำมแผนท่ีวำงไว ้ยกเวน้กรณีไดรั้บกำรอนุมติัโดยผู ้มี
อ ำนำจท่ีเก่ียวขอ้งและ, ถำ้ท ำได,้ 
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  โดยลูกคำ้องคก์รตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรขอ้มูลกำรตรวจปล่อยผลิตภณัฑแ์ละบริกำร เอกสำรขอ้มูลประกอบดว้ย 
a) หลกัฐำนแสดงควำมสอดคลอ้งเทียบกบัเกณฑก์ำรยอมรับ 

b) กำรสืบกลบัไปยงัผูมี้อ  ำนำจในกำรตรวจปล่อย 
 

8.7 กำรควบคุมผลลพัธ์ ท่ีไม่ไปเป็นตำมขอ้ก ำหนด 

8.7.1 องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่ผลลพัธ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดไดรั้บกำรช้ีบ่งและป้องกนัไม่ใหน้ ำไปใชห้รือส่งมอบ
โดยไม่ได ้ตั้งใจ 

องคก์รจะตอ้งด ำเนินกำรแกใ้ขท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและผลกระทบของผลิตภณัฑแ์ละ 
บริกำร ทั้งน้ีใหร้วมถึงผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีถูกตรวจพบหลงัจำกท่ีไตจ้ดัล่งผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ในระหวำ่งหรือหลงัจำก ใหบ้ริกำร 

องคก์รตอ้งด ำเนินกำรกบัผลจำกกระบวนกำรท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด สินคำ้และบริกำรดว้ยวธีิกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง
หรือ มำกกวำ่ดงัน้ี 

a) กำรแกไ้ข 

b) กำรคดัแยก, จดัเก็บในพ้ืนท่ี, ส่งคืน หรือ กำรหยดุใชช้ัว่ครำว ของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร; 
c) แจง้ใหลู้กคำ้ทรำบ; 

d) ไตรั้บกำรอนุมติัผอ่นผนักำรใชง้ำน; 

เม่ือมีกำรแกไ้ขผลกำรด ำเนินกำร ตอ้งมีกำรทวนสอบควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด 

 

8.7.2 องคก์รตอ้งมีกำรจดัเก็บเอกสำรขอ้มูลดงัน้ี a) รำยละเอียดควำมไม่สอดคลอ้ง  
b) รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
c) รำยละเอียดกำรขอผอ่นผนัท่ีไดด้ ำเนินกำร 
d) กำรระบุผูรั้บผิดชอบในกำรตดัสินใจด ำเนินกำรกบัควำมไม่สอดคลอ้ง 

 

9 การประเมนิสมรรถนะ 
9.1 กำรติดตำม ตรวจวดั วเิครำะห์ และประเมิน 

9.1.1 ทัว่ไป 

องคก์รตอ้งพจิำรณำ: 
a) อะไรท่ีส ำคญัในกำรตรวจติดตำมและตรวจวดั: 
b) วธีิกำรในกำรตรวจติดตำม ตรวจวดั วเิครำะห์และประเมินท่ีจ ำเป็น เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงผลท่ีถูกตอ้ง; 
c) จะท ำกำรติดตำมและตรวจวดั เม่ือใด 

d) จะท ำกำรวเิครำะห์และประเมินผลกำรติดตำมและตรวจวดั เม่ือใด 

องคก์รตอ้งท ำกำรประเมินสมรรถนะคุณภำพและประสิทธิผลของระบบบริหำรคุณภำพ องคก์รตอ้งเก็บรักษำเอกสำรขอ้มูลท่ีจ ำเป็น 
ในฐำนะหลกัฐำนของผลจำกกำรด ำเนินกำร 

 

9.1.2 ควำมพึงพอใจลูกคำ้ 
องคก์รจะตอ้งเฝ้ำติดตำม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบักำรรับรู้ของลูกคำ้ ท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร และ ควำมคำดหวงัของลูกคำ้ ไดรั้บ

กำรเติมเตม็ องคก์รจะตอ้งก ำหนดวธีิกำรเพ่ือท่ีจะใหไ้ตข้อ้มูลเหล่ำน้ีมำติดตำมและทบทวน หมำยเหตุ ยกตวัอยำ่งกำรเฝ้ำติดตำม
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ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เช่น กำรส ำรวจ, กำรตอบกลบัของลูกคำ้หลงักำรส่งมอบ สินคำ้ และ บริกำร, กำรประชุมกบัลูกคำ้,กำร
วเิครำะห์ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด, ของสมัมนำคุณ, คืนสินคำ้ในช่วงกำร รับประกนั และ รำยงำนจำกผูจ้  ำหน่ำย 

 

9.1.3 กำรวเิครำะห์และประเมินผล 

องคก์รตอ้งด ำเนินกำรวเิครำะห์และประเมินผล ขอ้มูลและผลท่ีไตจ้ำกกำรตรวจติดตำมและตรวจวดั ผลท่ีไตจ้ำกกำรวเิครำะห์จะน่ำ
ไปใชป้ระเมิน 

a) ควำมสอดคลอ้งของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
b) ระดบัควำมพึงพอใจลูกคำ้ 

 

c) สมรรถนะและประสิทธิภำพของระบบบริหำรคุณภำพ 

d) ประสิทธิผลของแผนงำน 

e) ประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรระบุควำมเส่ียงและโอกำส 

f) สมรรถนะของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 

g) ควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงระบบบริหำรคุณภำพ หมำยเหตุ วธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูลรวมถึงกำรใชว้ธีิทำงสถิติ 

 

9.2 กำรตรวจติดตำมภำยใน 

9.2.1 องคก์รตอ้งด ำเนินกำรตรวจติดตำมภำยใน ตำมช่วงเวลำท่ีวำงแผนไว ้เพื่อใหมี้ขอ้มูลของระบบบริหำรคุณภำพ  
a) มีควำมสอดคลอ้งต่อ 

1) ขอ้ก ำหนดองคก์รส ำหรับระบบบริหำรคุณภำพ  
2) ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนนำนำชำติฉบบัน้ี 

 b) กำรปฏิบติัและคงรักษำไวอ้ยำ่งมีประสิทธิผล 

 

9.2.2 องคก์รตอ้ง: 
a) วำงแผน, จดัท ำ, น ำไปปฏิบติั และคงรักษำไว ้ตำรำงกำรตรวจติดตำม รวมถึงควำมถ่ี วธีิกำร ผูรั้บผิดชอบ 

ขอ้ก ำหนดใน กำรวำงแผน และกำรรำยงำน. ซ่ึงจะพิจำรณำจำกวตัถุประสงคคุ์ณภำพ, ควำมส ำคญัของกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง, กำร 
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อองคก์ร และผลกำรตรวจติดตำมคร้ังท่ีผำ่นมำ 

b) ก ำหนดเกณฑก์ำรตรวจติดตำมและชอบเขตในแต่ละกำรตรวจติดตำม 

c) กำรเลือกผูต้รวจติดตำมและกำรตรวจติดตำม ตอ้งใหม้ัน่ใจวำ่ตรงตำมวตัถุประสงคแ์ละมีควำมเป็นกลำงในขณะ
ตรวจ ติดตำม 

d) ท ำใหม้ัน่ใจวำ่ผลกำรตรวจติดตำมไตถู้กรำยงำนไปยงัผูบ้ริหำรหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

e) ด ำเนินกำรแกไ้ขและปฏิบติักำรแกไ้ขโดยมีใหล่้ำชำ้ 
f) จดัเก็บเอกสำรขอ้มูลกำรตรวจติดตำมไวเ้ป็นหลกัฐำน เพื่อแสดงกำรด ำเนินกำรตรวจติดตำมและแสดงถึงผลกำร

ตรวจติดตำม 

หมำยเหตุ ใหดู้แนวทำงใน ISO 19011 
 

9.3 กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
9.3.1 ทัว่ไป 
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ผูบ้ริหำรสูงสุดตอ้งท ำกำรทบทวนระบบบริหำรคุณภำพขององคก์ร ตำมช่วงเวลำท่ีวำงแผนไว ้เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีควำม 
เหมำะสมอยำ่งต่อเน่ือง, มีควำมพอเพียง, มีประสิทธิผล, และมีควำมสอดคลอ้งลบัทิศทำงกลยทุธช์ององคก์ร 

 

9.3.2 ปัจจยัน ำเขำ้กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร ตอ้งไดรั้บกำรวำงแผนและด ำเนินกำร โดยค ำนึงถึง 
a) สถำนะของกำรด ำเนินกำรจำกกำรทบทวนในคร้ังท่ีผำ่นมำ 
b) ประเด็นกำรเปล่ียนแปลงภำยในและภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหำรคุณภำพ 

c) ขอ้มูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหำรคุณภำพ รวมถึงแนวโนม้ขอ้มูลจำก 

1) ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ และ ขอ้มูลตอบกลบัจำก ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ขอบเขตท่ี ไดต้รงตำมวตัถุประสงคท่ี์ดำ้นคุณภำพ 

3) สมรรถนะของกระบวนกำร และ ควำมสอดคลอ้งของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
4) ควำมไม่สอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนด และ กำรปฏิบติักำรแกไ้ข 

5) ผลจำกกำรเฝ้ำติดตำมและตรวจวดั 

 

6) ผลกำรตรวจติดตำม 

7) สมรรถนะของของผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 

d) ควำมเพียงพอของทรัพยำกร 
e) ประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรเพื่อระบุควำมเส่ียงและโอกำส (ดูขอ้ 6.1) 
f) ขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 

9.3.3 ปัจจยัน ำออกกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
ผลจำกกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรตอ้งรวมถึงกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบั:  
a) โอกำสในกำรปรับปรุง 
b) ควำมจ ำเป็นในกำรปรับเปล่ียนระบบบริหำรคุณภำพ 

c) ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็น 

องคก์รตอ้งคงไวซ่ึ้งเอกสำรขอ้มูลท่ีแสดงถึงหลกัฐำนของผลลพัธ์จำกกำรทบทวนฝ่ำยบริหำร 
 

10 การปรับปรุง 
10.1 ทัว่ไป 

องคก์รตอ้งพจิำรณำและเลือกโอกำสในกำรปรับปรุง และด ำเนินกิจกรรมท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดลูกคำ้และ 
ยกระดบัควำมพิงพอใจลูกคำ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

a) กำรปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และกำรบริกำร เพ่ือใหส้อดคลอ้งลบัควำมตอ้งกำรท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต และ ควำม
คำดหวงั 

b) กำรแกไ้ข ป้องกนั หรือ ลด ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค ์

c) กำรปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผล ของระบบบริหำรคุณภำพ 

หมำยเหตุ กำรปรับปรุงอำจรวมถึง กำรแกไ้ข, กำรปฏิบติักำรแกไ้ข, กำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง, กำรเปล่ียนแปลง, 
นวตักรรมและ กำรปรับโครงสร้ำงองคก์รใหม่ 
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10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและกำรปฏิบติักำรแกไ้ข 

10.2.1 เม่ือพบส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด รวมถึงท่ีเกิดจำกขอ้ร้องเรียน  
 

องคก์รจะตอ้ง: 
a) ตอบสนองต่อส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด ตำมควำมเหมำะสมดงัน้ี 

1) ท ำกำรควบคุมและแกไ้ข, 

2) ด ำเนินกำรจดักำรกบัผลท่ีตำมมำ 
b) ประเมินควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติักำรส ำหรับก ำจดัสำเหตขุองส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด เพ่ือป้องกนัไม่ให้

เกิดข้ึนซ ้ ำ หรือ เกิดข้ึนในบริเวณอ่ืน ๆ โดย 
1) ทบทวนและวเิครำะห์ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีพบ 

2) พิจำรณำสำเหตุของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีพบ 

3) พิจำรณำส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีใกลเ้คียงกนั, หรือมีโอกำสเกิดข้ึน 

c) ด ำเนินกำรปฏิบติักำรตำมควำมจ ำเป็น 

d) ทบทวนประสิทธิผลของกำรปฏิบติักำรแกไ้ข, และ 
e) ปรับปรุงรำยกำรควำมเส่ียงและโอกำสในช่วงกำรวำงแผน ตำมควำมเหมำะสม 

f) ปรับเปล่ียนระบบบริหำรคุณภำพ ตำมควำมเหมำะสม 

กำรปฏิบติักำรแกไ้ขจะตอ้งเหมำะกบัผลกระทบของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีพบ 

 

10.2.2 องคก์รตอ้งจดัท ำเอกสำรขอ้มูลเพือ่แสดงหลกัฐำนของ 
a) สภำพของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและกำรปฏิบติักำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
b) ผลกำรปฏิบติักำรแกไ้ขใด ๆ 

 

 

10.3 กำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 
องคก์รตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองอยำ่งเหมำะสม, เพียงพอ, และมิประสิทธิผลต่อระบบบริหำรคุณภำพ องคก์ร

จะตอ้งพจิำรณำผลลพัธ์จำกกำรวเิครำะห์และกำรประเมิน, และผลจำกกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร, เพื่อพิจำรณำ ควำมจ ำเป็นหรือ
โอกำส 

ท่ีใชร้ะบุเป็นส่วนหน่ึงของกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง Co
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