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ข้อกำหนดระบบบริ หำรคุณภำพ ISO 9001:2015
(Quality Management System - Requirements)
ขอบเขต
ข้อกำหนดเฉพำะนี้ใช้กบั ระบบบริ หำรคุณภำพขององค์กร
a)
ต้องกำรแสดงถึงควำมสำมำรถอย่ำงสม่ำเสมอที่จะเตรี ยมผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ลูกค้ำและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและข้อกฎหมำย
b)
มุ่งมัน่ ที่จะยกระดับควำมพึงพอใจลูกค้ำ
2.
มาตรฐานอ้ างอิง
ทั้งหมดหรื อบำงส่วนของมำตรฐำนฉบับนี้ให้อำ้ งอิงจำก ISO 9000:2015: หลักกำรและคำศัพท์
3.
คาศัพท์ และคานิยาม
ควำมมุ่งหมำยของเอกสำรฉบับนี้ คำศัพท์และคำนิยำมจะระบุอยูใ่ น ISO 9000:2015
4
บริบทองค์กร
4.1
ควำมเข้ำใจองค์กรและบริ บทขององค์กร
องค์กรต้องพิจำรณำกำหนดประเด็นทั้งภำยในและภำยนอก ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ และกำรส่งผล
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรบรรลุผล ตำมเจตนำของระบบบริ หำรคุณภำพ
องค์กรจะต้องติดตำมและทบทวนข้อมูลจำกประเด็นภำยในและภำยนอก
หมำยเหตุ 1 ประเด็นหมำยรวมถึงปั จจัยด้ำนบวกและด้ำนลบหรื อเงื่อนไขสำหรับพิจำรณำ
หมำยเหตุ 2 บริ บทของประเด็นภำยนอกอำจรวมถึง ประเด็นที่มำจำกกฎหมำย เทคโนโลยี แข่งขัน, กำรตลำด, วัฒนธรรม,
สังคม และสภำพเศรษฐกิจ, ไม่วำ่ จะในระดับนำนำชำติ, ระดับประเทศ, ระดับภูมิภำค หรื อระดับห้องถิ่น
หมำยเหตุ 3 บริ บทประเด็นภำยในอำจรวมถึง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่ำนิยม, วัฒนธรรม, ควำมรู ้ และสมรรถนะ ของ
องค์กร
4.2
ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยผลกระทบหรื อแนวโน้มผลกระทบต่อควำมสำมำรถขององค์กรในกำรที่จะรักษำควำมสำมำรถในกำรทำให้ ผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดลูกค้ำและข้อกำหนดทำงกฎหมำย องค์กรจะต้องพิจำรณำ
a)
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หำรคุณภำพ
b)
ข้อกำหนดของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หำรคุณภำพ
องค์กรจะต้องติดตำมและทบทวนข้อมูลของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเหล่ำนั้น
4.3
กำรพิจำรณำขอบเขตของระบบบริ หำรคุณภำพ
องค์กรต้องกำหนดขอบเขตและกำรประยุกต์ใช้ของระบบกำรบริ หำรคุณภำพเพื่อระบุขอบเขตของกำรใช้งำน เมื่อพิจำรณำขอบเขต
กำรประยุกต์ใช้ องค์กรต้องพิจำรณำถึง
a)
ประเด็นภำยในและภำยนอก อ้ำงอิงในข้อกำหนด 4.1
b)
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยอ้ำงอิงในข้อกำหนด 4.2
c)
สิ นค้ำและบริ กำรขององค์กร
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กรณี ที่ขอบเขตกำรดำเนินกำรครอบคลุมตำมข้อกำหนดสำกลฉบับนี้องค์กรจะต้องนำมำเป็ นส่วนหนึ่งในกำรประยุกต์ใช้
ด้วย
ขอบเขตของระบบบริ หำรคุณภำพขององค์กรต้องมีกำรระบุไว้และอยูใ่ นรู ปเอกสำรข้อมูล ขอบเขตจะต้องระบุถึงลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร และระบุขอ้ ละเว้นข้อกำหนดที่ไม่ประยุกต์ใช้ในระบบบริ หำรคุณภำพ
ควำมสอดคล้องของข้อกำหนดฉบับนี้จะถูกประยุกต์ใช้ท้ งั หมด เว้นแต่กรณี ที่ขอ้ กำหนดที่ไม่ถูกประยุกต์ใช้เหล่ำนั้นไม่ส่งผล ต่อ
ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบขององค์กร ที่มีต่อควำมสอดคล้องต่อข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำรและควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ

Co

py

4.4
ระบบบริ หำรคุณภำพขององค์กร
4.4.1 องค์กรต้องจัดทำ นำไปปฏิบตั ิ คงรักษำ และปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่องในระบบบริ หำรคุณภำพ รวมถึงกระบวนกำร
ที่ จำเป็ น และกำรปฏิสมั พันธ์ต่อกัน เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลฉบับนี้
องค์กรต้องพิจำรณำกระบวนกำรที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรของระบบบริ หำรคุณภำพและกำรประยุกต์ใช้ทว่ั ทั้งองค์กรโดย องค์กร
จะต้อง
a)
พิจำรณำปั จจัยนำเข้ำและปั จจัยนำออกที่คำดหวังของแต่ละกระบวนกำร
b)
พิจำรณำลำดับและกำรปฏิสมั พันธ์ต่อกันของกระบวนกำรเหล่ำนี้
c)
พิจำรณำและประยุกต์ใช้เกณฑ์ วิธีกำร (รวมทั้งกำรตรวจติดตำม ตรวจวัด และตัวชี้วดั สมรรถนะของ
กระบวนกำรที่ จำเป็ นเพื่อให้มน่ั ใจว่ำกำรควบคุมกระบวนกำรเกิดประสิ ทธิผล
d)
พิจำรณำทรัพยำกรที่จำเป็ นต่อกระบวนกำรให้พอเพียง
e)
ระบุควำมรับผิดชอบและอำนำจในแต่ละกระบวนกำร
f)
ระบุปัจจัยควำมเสี่ ยงและโอกำสตำมข้อกำหนด 6.1
g) ประเมินกระบวนกำร และดำเนินกำรเปลี่ยนตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้มน่ั ใจว่ำกระบวนกำรบรรลุผลลัพธ์ที่คำดหวัง
h)
ปรับปรุ งกระบวนกำรและระบบบริ หำรคุณภำพ
4.4.2
a)

b)

5

สำหรับขอบเขตที่จำเป็ น องค์กรจะต้อง
คงรักษำไว้ซ่ ึงเอกสำรข้อมูลที่สนับสนุนกระบวนกำรดำเนินงำน
จัดเก็บเอกสำรข้อมูลเพื่อให้เชื่อมัน่ ว่ำกระบวนกำรเป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้

การเป็ นผู้นา
5.1
กำรเป็ นผูน้ ำและควำมมุ่งมัน่
5.1.1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
ผูบ้ ริ หำรระดับสูงต้องแสดงให้เห็นภำวะผูน้ ำและควำมมุ่งมัน่ ต่อระบบบริ หำรคุณภำพโดย
a)
รับผิดชอบในประสิ ทธิผลของระบบบริ หำรคุณภำพ
b)
มัน่ ใจว่ำมีกำรจัดทำนโยบำยคุณภำพและวัตถุประสงค์คุณภำพ สำหรับระบบบริ หำรคุณภำพ และสอดคล้องกับ
บริ บท และทิศทำงกลยุทธ์ขององค์กร
c)
มัน่ ใจว่ำได้มีกำรนำข้อกำหนดระบบบริ หำรคุณภำพประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรขององค์กร
d)
ส่งเสริ มกำรมุ่งเน้นกระบวนกำรและกำรคิดบนพื้นฐำนควำมเสี่ ยง
e)
จัดให้มีทรัพยำกรที่จำเป็ นสำหรับระบบกำรจัดกำรคุณภำพเพียงพอ
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f)

สื่ อสำรควำมสำคัญของกำรบริ หำรคุณภำพที่มีประสิ ทธิผล และควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริ หำร

คุณภำพ
g)

มัน่ ใจว่ำ ระบบกำรจัดกำรคุณภำพบรรลุได้ตำมควำมตั้งใจ

h)

สร้ำงกำรมีส่วนร่ วม, กำหนดแนวทำง และสนับสนุนพนักงำนดำเนินกิจกรรมในระบบบริ หำรคุณภำพอย่ำงมี

ประสิ ทธิผล
ส่งเสริ มกำรปรับปรุ ง
j)
สนับสนุนบทบำทอื่น ๆ ในกำรบริ หำร เพื่อแสดงให้เห็นถึงภำวะผูน้ ำในส่วนงำนที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ คำว่ำ "ธุรกิจ" ตำมมำตรฐำนสำกลฉบับนี้อำจหมำยควำมได้อย่ำงกว้ำงว่ำเป็ นกิจกรรมที่องค์กรดำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ ไม่วำ่ องค์กรจะเป็ นภำครัฐ ภำคเอกชน หวังกำไร หรื อไม่หวังผลกำไร"
i)

py

5.1.2 กำรมุง่ เน้นลูกค้ำ
ผูบ้ ริ หำรระดับสูงต้องแสดงภำวะผูน้ ำและควำมมุ่งมัน่ ในกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ โดยทำให้มน่ั ใจว่ำ
a)
ข้อกำหนดลูกค้ำ, กฎหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับกำรพิจำรณำ, ทำควำมเข้ำใจ และมีควำม

ครบถ้วน

ควำมเสี่ ยงและโอกำสที่ส่งผลต่อควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริ กำร และควำมสำมำรถที่ทำให้ลูกค้ำพึง
พอใจ ไค้รับกำรพิจำรณำและระบุไว้
c)
มุ่งเน้นกำรเพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
b)

Co

5.2
นโยบำย
5.2.1 กำรจัดทำนโยบำยคุณภำพ
ผูบ้ ริ หำรระดับสูงต้องจัดทำ, นำไปปฏิบตั ิ และคงรักษำไว้ นโยบำยคุณภำพซึ่ง:
a)
เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และบริ บทขององค์กรและสนับสนุนทิศทำงกลยุทธ์ขององค์กร
b)
เป็ นกรอบในกำรกำหนดวัตถุประสงค์คุณภำพ
c)
แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรบรรลุตำมข้อกำหนดที่องค์กรเกี่ยวข้อง
แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่องของระบบบริ หำรคุณภำพ
5.2.2 กำรสื่ อสำรนโยบำยคุณภำพ
นโยบำยคุณภำพต้อง
a)
จัดทำและอยูใ่ นรู ปแบบเอกสำรข้อมูล
b)
สื่ อสำรภำยใน ให้เข้ำใจ และนำไปปฏิบตั ิได้ภำยในองค์กร
c)
มีควำมสอดคล้องกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตำมควำมเหมำะสม
d)

5.3
บทบำท ควำมรับผิดชอบ และอำนำจหน้ำที่ ในองค์กร
ผูบ้ ริ หำรสูงสุดต้องมัน่ ใจว่ำ มีกำรกำหนด, สื่ อสำรให้เข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยใน
องค์กร
ผูบ้ ริ หำรสูงสุดต้องกำหนดควำมรับผิดชอบและอำนำจเพื่อ:
a)
มัน่ ใจว่ำระบบบริ หำรคุณภำพสอดคล้องกับข้อกำหนดของมำตรฐำนนำนำชำติฉบับนี้
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มัน่ ใจว่ำกระบวนกำรสำมำรถส่งมอบปัจจัยนำออกได้ตำมควำมคำดหวัง
c)
มีกำรรำยงำนสมรรถนะ, โอกำสในกำรปรับปรุ ง และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง (ดูขอ้ 10.1) ระบบบริ หำร
คุณภำพให้ ผูบ้ ริ หำรสูงสุด
d)
มัน่ ใจว่ำมีกำรส่งเสริ มกำรมุ่งเน้นลูกค้ำทัว่ ทั้งองค์กร
e)
มัน่ ใจว่ำระบบบริ หำรคุณภำพไค้รับกำรคงรักษำไว้ได้ครบล้วน กรณี ที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระบบบริ หำร
คุณภำพที่ได้มี กำรวำงแผนและดำเนินกำร
b)

กำรวำงแผน
6.1
กำรดำเนินกำรเพื่อระบุควำมเสี่ ยงและโอกำส
6.1.1 เมื่อมีกำรวำงแผนสำหรับระบบกำรจัดกำรคุณภำพ, องค์กรต้องพิจำรณำประเด็นที่ระบุในข้อ 4.1 และ ข้อกำหนด
ต่ำง ๆ ที่อำ้ งอิงจำกข้อ 4.2 และกำรพิจำรณำควำมเสี่ ยงและโอกำสที่จำเป็ นที่จะต้องระบุเพื่อ
a)
ให้มน่ั ใจว่ำระบบบริ หำรคุณภำพจะสำมำรถบรรลุตำมผลลัพธ์ขององค์กรได้
b)
เพิ่มผลกระทบที่ตอ้ งกำร
c)
เองลัน, หรื อ ลด, ผลกระทบที่ไม่ตอ้ งกำร
d)
บรรลุผลกำรปรับปรุ ง
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องค์กรต้องวำงแผนสำหรับ:
a)
กำรดำเนินกำรเพื่อระบุควำมเสี่ ยงและโอกำสเหล่ำนี้,
b)
วิธีกำรที่จะรวบรวมและประยุกต์ใช้กิจกรรมในกระบวนกำรของระบบบริ หำรคุณภำพ (ดูขอ้ 4.4)
c)
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหล่ำนี้
กิจกรรมที่ใช้ระบุควำมเสี่ ยงและโอกำส ควรอยูบ่ นควำมสมเหตุสมผลต่อแนวโน้มของผลกระทบต่อควำมสอดคล้องของ ผลิตภัณฑ์
และบริ กำร
หมำยเหตุ 1 ทำงเลือกในกำรระบุกำรควำมเสี่ ยงและโอกำส อำจรวมถึง กำรหลีกเสี่ ยง, นำควำมเสี่ ยงไปแสวงหำโอกำส,
กำรกำจัดแหล่งกำเนิด, กำรปรับเปลี่ยนโอกำสที่เกิดหรื อผลที่ตำมมำ, กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมเสี่ ยง, หรื อกำรคงสภำพ ควำมเสี่ ยง
โดยกำรชี้แจงผลกำรตัดสิ นใจ
หมำยเหตุ 2 โอกำสสำมำรถนำไปสู่กำรปรับใช้วธิ ีกำรใหม่. กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่, มีกลุ่มตลำดใหม่, มีลูกค้ำรำยใหม่,
กำร สร้ำงคู่คำ้ , มิกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ และควำมต้องกำรและควำมเป็ นไปได้ในปฏิบตั ิที่ระบุโดยองค์กร หรื อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ
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6.1.2

6.2
วัตถุประสงค์คุณภำพ และกำรวำงแผนเพื่อให้บรรลุ
6.2.1 องค์กรต้องจัดทำวัตถุประสงค์คุณภำพ ขยำยผลลงไปในทุกส่วนงำน, ทุกระดับ และกระบวนกำรที่จำเป็ นใน
ระบบ บริ หำรคุณภำพ
วัตถุประสงค์คุณภำพจะต้อง
a)
มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยคุณภำพ
b)
สำมำรถวัดได้,
c)
มีควำมเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ประยุกต์ใช้
d) มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมสอดคล้องข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำร และเพื่อเพิ่มระดับควำมพึงพอใจลูกค้ำ
e)
มีกำรติดตำม
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f)
g)

มีกำรสื่ อสำร
มีกำรปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม

องค์กรต้องคงรักษำเอกสำรข้อมูลของวัตถุประสงค์คุณภำพ
6.2.2 เมื่อมีกำรวำงแผนเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์คุณภำพ, องค์กรต้องพิจำรณำ
a)
สิ่ งที่ตอ้ งดำเนินกำร
b)
ทรัพยำกรที่จำเป็ น
c)
ผูร้ ับผิดชอบ
d)
กรอบเวลำแล้วเสร็ จ
e)
วิธีกำรประเมินผล
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6.3
กำรวำงแผนเปลี่ยนแปลง
เมื่อองค์กรต้องพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรเปลี่ยนแปลงระบบบริ หำรคุณภำพ,
กำรเปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินกำรภำยใน แผนงำนอย่ำงสม่ำเสมอ (ดูขอ้ 4.4)
องค์ กรจะต้ องพิจารณา
a)
วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงและผลที่อำจตำมมำ
b)
ควำมครบถ้วนของระบบบริ หำรคุณภำพ
c)
ควำมเพียงพอของทรัพยำกร
d) กำรกำหนดและหมุนเวียนของควำมรับผิดขอบและอำนำจ
7
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การสนับสนุน
7.1
ทรัพยำกร
7.1.1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
องค์กรต้องพิจำรณำกำหนดและจัดให้มีทรัพยำกรที่จำเป็ นสำหรับกำรจัดทำ, นำไปกำรปฏิบตั ิ, คงรักษำไว้ และปรับปรุ ง
อย่ำงต่อเนื่อง ในระบบบริ หำรคุณภำพ
องค์กรต้องพิจำรณำ
a)
ควำมสำมำรถ และข้อจำกัดของทรัพยำกรภำยในองค์กรที่มีอยู่
b)
ควำมจำเป็ นในกำรเลือกใช้ผใู ้ ห้บริ กำรภำยนอก

7.1.2 บุคลำกร
องค์กรจะต้องพิจำรณำและจัดหำบุคลำกรให้เพียงพอเพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลของกำรดำเนินงำนในระบบบริ หำรคุณภำพ และ สำหรับ
กำรดำเนินงำนและควบคุมกระบวนกำรต่ำง ๆในระบบบริ หำรคุณภำพ
7.1.3 โครงสร้ำงพื้นฐำน
องค์กรต้องพิจำรณำ, จัดหำ และคงรักษำไว้ซ่ ึงโครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับกำรดำเนินกระบวนกำรเพื่อให้บรรลุไต้ตำม
ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำร หมำยเหตุ โครงสร้ำงพื้นฐำน หมำยรวมถึง
a)
อำคำร และ ระบบสำธำรณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
b)
อุปกรณ์, ทั้งแบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ
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c)
d)

ทรัพยำกรในกำรขนส่ง
เทคโนโลยีในกำรสื่ อสำรและสำรสนเทศ
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7.1.4 สภำพแวดล้อมในกำรดำเนินกระบวนกำร
องค์กรต้องพิจำรณำ จัดหำ และคงรักษำ สภำพแวดล้อมที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินกระบวนกำร และเพื่อให้บรรลุ
ข้อกำหนด ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
หมำยเหตุ สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม สำมำรถรวมถึงควำมหลำกหลำยของคน และสภำพกำยภำพ ได้แก่
a)
ด้ำนสังคม (เซ่น ไม่มีกำรแบ่งแยก, มีควำมสงบสุข, ไม่มีกำรเผชิญหน้ำ)
b)
ด้ำนจิตใจ (เซ่น กำรลดควำมเครี ยด, กำรป้ องกันควำมเมื่อยล้ำ,
กำรรักษำระดับอำรมณ์)
c)
ด้ำนกำยภำพ (เซ่น อุณหภูมิ, ควำมร้อน, ควำมชื้น. แสงสว่ำง, กำรถ่ำยเท, สุขลักษณะ, เสี ยง) ปั จจัยเหล่ำนี้อำจ
แตกต่ำงกันไต้ตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ กำร

7.1.5 ทรัพยำกรในกำรตรวจติดตำมและตรวจวัด
7.1.5.1 ทัว่ ไป
องค์กรต้องพิจำรณำและจัดเตรี ยมทรัพยำกรที่จำเป็ นเพื่อให้มน่ั ใจว่ำผลจำกกำรติดตำมหรื อตรวจวัดมีควำมถูกต้องและ นำ
เชื่อถือ ในกำรติดตำมหรื อกำรตรวจวัดเพื่อประเมินควำมสอดคล้องต่อข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
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องค์ กรต้ องมัน่ ใจว่ าทรัพยากรทีจ่ ดั เตรียม:
a)
เหมำะสมกับวิธีกำรในกำรติดตำมและกำรตรวจจัดที่มีกำรดำเนินกำรอยู่
b)
ไต้รับกำรดูแลรักษำเพื่อให้มน่ั ใจว่ำเหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรใช้งำน
องค์กรต้องเก็บเอกสำรข้อมูลที่เหมำะสมเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนควำมเหมำะสมในวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของทรัพยำกรใน
กำร ติดตำมและตรวจวัด

7.1.5.2 กำรสอบกลับของกระบวนกำรตรวจวัด
ในกรณี ที่มีกำรสอบกลับของกำรวัด เป็ นข้อกำหนด หรื อพิจำรณำจำกองค์กร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ของผลที่ไต้จำกกำร
วัด อุปกรณ์กำรตรวจวัดจะต้อง
มีกำรสอบเทียบหรื อทวนสอบ หรื อทั้งสองอย่ำง ตำมช่วงเวลำที่กำหนด, หรื อก่อนใช้งำน, ตำมมำตรฐำนที่อำ้ งอิงไต้ระดับ
สำกลหรื อระดับชำติ ในกรณี ที่ไม่มีมำตรฐำนอ้ำงอิงต้องจัดเก็บเอกสำรข้อมูลในยืนยันกำรสอบเทียบหรื อทวนสอบ
มีกำรชี้บ่งเพื่อระบุสถำนะของอุปกรณ์ตรวจวัด
ป้ องกันจำก กำรปรับแต่ง, ควำมเสี ยหำยหรื อกำรเสื่ อมสภำพ ซึ่งส่ งผลต่อสถำนะของกำรสอบเทียบหรื อส่งผลต่อข้อมูล
กำรตรวจวัดที่เกิดขึ้น
องค์กรต้องพิจำรณำดำเนินกำรแก้ไขตำมควำมเหมำะสมในกรณีที่พบผลกำรตรวจวัดในครั้งก่อนมีผลที่นอ้ ยลงจำกเดิม ซึ่ง อำจพบได้
ในขณะใช้งำนอุปกรณ์ตรวจวัดที่ไม่ตรงตำมลักษณะกำรใช้งำน
7.1.6 ควำมรู ้ขององค์กร
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องค์กรต้องพิจำรณำกำหนด ควำมรู ้ที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินกระบวนกำรและเพื่อให้บรรลุถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
และบริ กำร
ควำมรู ้เหล่ำนี้ตอ้ งไต้รับกำรจัดเก็บและมีครบถ้วนตำมขอบเขต อย่ำงเพียงพอ
เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรและแนวโน้ม องค์กรจะต้องทบทวนควำมรู ้ในปั จจุบนั และพิจำรณำวิธีกำรทำให้ได้มำ หรื อ
เข้ำถึงควำมรู ้ส่วนเพิ่มเติม และให้มีควำมทันสมัย
หมำยเหตุ 1 ควำมรู ้ขององค์กรคือควำมรู ้เฉพำะขององค์กร ไต้มำจำกประสบกำรณ์ เป็ นข้อมูลที่นำมำใช้และเผยแพร่ เพื่อให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์
หมำยเหตุ 2 ควำมรู ้องค์กรอยูบ่ นพื้นฐำนของ
a)
แหล่งภำยในองค์กร (เช่น ทรัพย์สินทำงปั ญญำ, กำรเรี ยนรู ้จำกประสบกำรณ์, กำรเรี ยนรู ้จำกข้อผิดพลำดและ
ควำมสำเร็ จจำกโครงกำร, กำรรวบรวมและกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ที่ไม่อยูใ่ นตำรำและประสบกำรณ์, ผลจำกกำรพัฒนำ
กระบวนกำร, ผลิตภัณฑ์และบริ กำร)
b)
แหล่งภำยนอกองค์กร (เซ่น มำตรฐำน, ศูนย์กำรเรี ยนรู ้, กำรลัมนำ, กำรได้มำจำกลูกค้ำหรื อผูร้ ับจ้ำงช่วง)
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7.2 ควำมสำมำรถ
องค์ กรต้ อง:
a)
กำหนดควำมสำมำรถที่จำเป็ นของบุคลำกรที่ทำงำนภำยใต้กำรดำเนินกำรที่มีผลต่อสมรรถนะด้ำนคุณภำพและ
ประสิ ทธิผลในระบบบริ หำรคุณภำพ
b)
ทำให้มน่ั ใจว่ำบุคลำกรเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถ บนพื้นฐำนกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม หรื อ ประสบกำรณ์

ในกรณี ที่ทำได้, ต้องดำเนินกำรเพื่อได้มำซึ่งควำมสำมำรถที่จำเป็ น, และกำรประเมินประสิ ทธิผลของกำร

c)

ดำเนินกำร ดังกล่ำว
d)

จัดเก็บหลักฐำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถเป็ นเอกสำรข้อมูล

หมำยเหตุ กำรดำเนินกำรที่ใช้สำมำรถรวมถึง, ยกตัวอย่ำง: กำรจัดฝึ กอบรม ,กำรเป็ นพีเ่ ลี้ยง, หรื อ กำรมอบหมำยงำนให้กบั
พนักงำนปั จจุบนั ; หรื อ กำรว่ำจ้ำงหรื อทำสัญญำกับผูช้ ำนำญงำนนั้น ๆ
7.3
ควำมตระหนัก
บุคลำกำรที่ทำงำนภำยใต้กำรควบคุมขององค์กร ต้องมีควำมตระหนักในเรื่ อง
a)
นโยบำยคุณภำพ
b)
วัตถุประสงค์คุณภำพที่เกี่ยวข้อง
c)
กำรดำเนินงำนที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของระบบกำรบริ หำรคุณภำพ, รวมถึงผลที่ไต้ของกำรปรับปรุ งสมรรถนะ
d)
ผลที่ตำมมำของกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริ หำรคุณภำพ
7.4
กำรสื่ อสำร
องค์กรต้องพิจำรณำกำรสื่ อภำยใน และสื่ อสำรภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หำรงำนคุณภำพ โดยพิจำรณำ
a)
จะสื่ อสำรอะไรบ้ำง
b)
จะสื่ อสำรเมื่อไหร่
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c)
d)
e)

จะสื่ อสำรให้ใครบ้ำง
จะสื่ อสำรอย่ำงไร
สื่ อสำรโดยใคร

py

7.5
เอกสำรข้อมูล
7.5.1 ทัว่ ไป
ระบบบริ หำรงำนคุณภำพขององค์กรต้องประกอบด้วย
a)
เอกสำรข้อมูลที่กำหนดโดยมำตรฐำนนำนำชำติฉบับนี้,
b)
เอกสำรข้อมูลที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินงำนให้ประสิ ทธิผลในระบบบริ หำรงำนคุณภำพขององค์กร
หมำยเหตุ: ขอบเขตเอกสำรข้อมูลในระบบกำรบริ หำรคุณภำพอำจแตกต่ำงกันในแต่ละองค์กร ด้วยปั จจัยตังนี้
a)
ขนำดขององค์กรและชนิดของกิจกรรม กระบวนกำร ผลิตภัณฑ์และบริ กำร
b)
ควำมซับซ้อน และปฏิสมั พันธ์ของกระบวนกำรต่อกัน
c)
ควำมสำมำรถของบุคลำกร

Co

7.5.2 กำรจัดทำและกำรปรับปรุ ง
เมื่อมีกำรจัดทำและปรับปรุ งเอกสำรข้อมูลขององค์กร องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำ
a)
มีกำรชี้บ่ง และคำอธิบำย (เช่น ชื่อเอกสำร วันที่จดั ทำ ผูจ้ ดั ทำ หรื อหมำยเลขเอกสำร)
b)
มีกำรกำหนดรู ปแบบ (เช่น ภำษำ รุ่ นซอฟท์แวร์ รู ปภำพ) และสื่ อที่ใช้ (เช่น กระดำษ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์),
c)
มีกำรทบทวนและอนุมตั ิ อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ

7.5.3 กำรควบคุมเอกสำรข้อมูล
7.5.3.1 เอกสำรข้อมูลที่จำเป็ นในระบบบริ หำรจัดกำรคุณภำพ และมำตรฐำนนำนำชำติฉบับนี้ ต้องไต้รับกำรควบคุมเพี่อ
ให้ มัน่ ใจว่ำ
a)
มีเพียงพอและเหมำะสมในกำรใช้งำน ตำมควำมจำเป็ นในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอน
b)
ได้รับกำรป้ องกันอย่ำงเหมำะสม (เช่น เสี่ ยงต่อกำรถูกเปิ ดเผย, นำไปใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วน)
7.5.3.2 สำหรับกำรควบคุมเอกสำรข้อมูล, องค์กรต้องดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้, ตำมควำมเหมำะสม
a)
มีกำรแจกจ่ำย, กำรเข้ำใช้, กำรค้นหำ และ กำรนำไปใช้
b)
มีกำรจัดเก็บและกำรป้ องกัน รวมถึงกำรดูแลรักษำให้เนื้อหำอ่ำนได้ง่ำย
c)
มีควบคุมกำรเปลี่ยนแปลง (เช่น กำรระบุฉบับที่ของกำรแก้ไข)
d)
มีกำรกำหนดเวลำจัดเก็บ และกำรทำลำย เอกสำรข้อมูลภำยนอกที่องค์กรเห็นว่ำจำเป็ นสำหรับกำรวำงแผนและ
กำรปฏิบตั ิของระบบบริ หำรคุณภำพต้องได้รับกำรชี้บ่ง และควบคุมตำมควำมเหมำะสม เอกสำรข้อมูลใช้เป็ นหลักฐำนที่แสดงถึง
ควำมสอดคล้องต้องได้รับกำรปองกันจำกกำรแก้ไขโดยไม่ต้ งั ใจ
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หมำยเหตุ กำรเข้ำใช้ หมำยถึง กำรกำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำดูเอกสำร รวมถึงสิ ทธิในกำรอ่ำน และแก้ไขเอกสำรข้อมูล เป็ น
ต้น.
8

การปฏิบัตงิ าน
8.1
กำรวำงแผนและกำรควบคุม กำรปฏิบตั ิงำน
องค์กรต้องดำเนินกำรวำงแผน, ปฏิบตั ิ และควบคุม กระบวนกำรต่ำง ๆ (ดูขอ้ 4.4) ที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุขอ้ กำหนดกำร จัดเตรี ยม
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร และดำเนินกิจกรรมที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนด 6โดย
พิจำรณำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
b)
จัดทำเกณฑ์สำหรับ
1)
กระบวนกำร
2)
กำรยอมรับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
c)
กำหนดทรัพยำกรที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุควำมสอดคล้องต่อข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
d)
ดำเนินกำรควบคุมกระบวนกำรตำมเกณฑ์
e)
กำหนด, คงไว้และจัดเก็บเอกสำรข้อมูลที่จำเป็ นตำมขอบเขต
1)
เพื่อให้เชื่อมัน่ ว่ำกระบวนกำรสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
2)
เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์และบริ กำรมีควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนด
ผลที่ได้จำกกำรวำงแผนต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินกำรขององค์กร
องค์กรต้องควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำรวำงแผน และทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้ งั ใจ,
ดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบทำงลบตำมควำมเหมำะสม
องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำกระบวนกำรที่ดำเนินกำรโดยผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกไต้รับกำรควบคุมตำม (ดูขอ้ 8.4)

Co
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a)

8.2
กำรพิจำรณำข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
8.2.1 กำรสื่ อสำรกับลูกค้ำ
กำรสื่ อสำรกับลูกค้ำมีดงั นี้
a)
จัดเตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
b)
ข้อมูลเพิม่ เติม, สัญญำหรื อ คำสัง่ ซื้อ, รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง

c)

d)
e)

กำรรับข้อมูลป้ อนกลับจำกลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร รวมถึงข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำ
กำรเคลื่อนย้ำยและกำรดูแลทรัพย์สินลูกค้ำ
ข้อกำหนดเฉพำะกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น, ล้ำเกี่ยวข้อง

8.2.2 กำรพิจำรณำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
เมื่อมีกำรพิจำรณำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำรเพื่อนำเสนอต่อลูกค้ำ องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำ
a)
มีกำรระบุขอ้ กำหนดของสิ นค้ำและบริ กำร ประกอบด้วย
1)
ข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2)
ข้อพิจำรณำที่จำเป็ นขององค์กร
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b)

กำรดำเนินกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนในผลิตภัณฑ์และบริ กำร ที่ได้มีกำรเสนอแนะไว้

py

8.2.3 กำรทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
8.2.3.1 องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำมีควำมสำมำรถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่เสนอต่อลูกค้ำได้ องค์กรจะต้องทบทวน
ก่อนที่จะยืนยันกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ กำรต่อลูกค้ำ ซึ่งรวมถึง
a)
ข้อกำหนดที่ระบุโดยลูกค้ำ รวมถึงข้อกำหนดในกำรส่งมอบและกิจกรรมหลังส่งมอบ
b)
ข้อกำหนดที่ลูกค้ำไม่ได้ระบุ แต่จำเป็ นต่อกำรใช้งำน, กรณี ที่ทรำบ
c)
ข้อกำหนดที่ระบุโดยองค์กร
d)
ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
e)
ข้อกำหนดในสัญญำจ้ำงหรื อคำสัง่ ซื้อซึ่งแตกต่ำงที่ระบุไว้ก่อนหน้ำ
องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงในสัญญำจ้ำงหรื อคำสัง่ ซื้อไค้รับกำรดำเนินกำรแก้ไข
ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่มีเอกสำรระบุขอ้ กำหนดผลิตภัณฑ์และบริ กำร องค์กรจะต้องยืนยันข้อกำหนดเหล่ำนี้ก่อนกำรตกลงกับ
ลูกค้ำ
หมำยเหตุ ในบำงสถำนกำรณ์, เช่น กำรขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต, กำรทบทวนแต่ละคำสัง่ ซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรเป็ น
รู ปแบบ ปกติได้ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยวิธีกำรอื่นแทนได้ เช่น บัญชีรำยซื่อผลิตภัณฑ์ (แคตตำล็อก)

Co

8.2.3.2 องค์กรต้องจัดเก็บเอกสำรข้อมูลเหล่ำนี้ ตำมควำมเหมำะสม
a)
ผลของกำรทบทวน
b)
ข้อมูลใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร

8.2.4 กำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ต้องมีกำรจัดทำเอกสำรข้อมูลผลกำรทบทวนข้อกำหนดสิ นค้ำและบริ กำรเหล่ำนี้ไม่วำ่ จะข้อมูลใหม่หรื อข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลง เมื่อข้อมูลสิ นค้ำและบริ กำรมีกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องไค้รับกำรแก้ไขและ
พนักงำนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงข้อมูลดังกล่ำว
8.3
กำรออกแบบและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำร
8.3.1 ทัว่ ไป
องค์กรต้องจัดทำ, นำไปปฏิบตั ิ และคงรักษำไว้ซ่ ึงกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำ เพื่อให้มน่ั ใจถึงกำรเป็ นส่วนหนึ่งใน
กำรเตรี ยมควำมพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริ กำรอย่ำงเหมำะสม

8.3.2 กำรวำงแผนกำรออกแบบและพัฒนำ
ในกำรพิจำรณำขั้นตอนและกำรควบคุมของกำรออกแบบและพัฒนำ องค์กรจะต้องพิจำรณำ
a)
สภำพกำรทำงำน, ระยะเวลำ และควำมซับซ้อนของกิจกรรมกำรออกแบบและพัฒนำ
b)
ข้อกำหนดในแต่ละขั้นตอน รวมถึงกำรทบทวนกำรออกแบบและพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
c)
กิจกรรมที่ใช้สำหรับกำรทวนสอบและรับรองกำรออกแบบและพัฒนำ
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ควำมรับผิดขอบและอำนำจในกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำ
ทรัพยำกรภำยในและภำยนอกสำหรับกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ควำมจำเป็ นในกำรควบคุมกำรประชุมระหว่ำงในหน่วยงำนกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำ
ควำมจำเป็ นในกำรมีส่วนร่ วมของลูกค้ำและผูใ้ ช้ในกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ระดับกำรควบคุมตำมควำมคำดหวังของลูกค้ำและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ ในกำรออกแบบและพัฒนำ
เอกสำรข้อมูลที่จำเป็ นสำหรับแสดงควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดในกำรออกแบบและพัฒนำ
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8.3.3 ปั จจัยนำเข้ำในกำรออกแบบและพัฒนำ
องค์กรต้องพิจำรณำข้อกำหนดที่จำเป็ นสำหรับรู ปแบบเฉพำะในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำร โดยต้อง
พิจำรณำดังนี้
a)
ข้อกำหนดด้ำนกำรใช้งำนและสมรรถนะ
ข้อมูลที่ไต้จำกกิจกรรมกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำรในครั้งก่อน
c)
กฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
d)
มำตรฐำนและข้อบังดับที่องค์กรตกลงไว้ในกำรดำเนินกำร
e)
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกธรรมชำติของสิ นค้ำและบริ กำร
ปั จจัยนำเข้ำจะต้องมีควำมเพียงพอ, ครบถ้วน และ โปร่ งใส ตำมวัตถุประสงค์ของกำรออกแบบและพัฒนำ ข้อขัดแย้งที่
เกิดขึ้นควรได้รับกำรแก้ไข องค์กรต้องจัดเก็บเอกสำรข้อมูลปัจจัยนำเข้ำในกำรออกแบบและพัฒนำ
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b)

8.3.4 กำรควบคุมกำรออกแบบและพัฒนำ
องค์กรจะต้องกำรควบคุมในกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
a)
ผลที่ได้บรรลุตำมข้อกำหนดได้ถกู ระบุไว้
b)
มีกำรทบทวนเพื่อประเมินผลกำรออกแบบและพัฒนำถึงควำมสอดคล้องกับข้อกำหนด
c)
มีกำรทวนสอบเพื่อให้มน่ั ใจว่ำปัจจัยนำออกสอดคล้องกับปั จจัยนำเข้ำในกำรออกแบบและพัฒนำ
d)
มีกำรรับรองเพื่อให้มน่ั ใจว่ำสิ นค้ำและบริ กำรไปเป็ นตำมกำรใช้ที่ระบุไว้หรื อข้อกำหนดกำรใช้งำน
e)
มีกำรดำเนินกำรที่จำเป็ นใด ๆ เมื่อพบปั ญหำที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกำรทบทวน, หรื อกำรทวนสอบ และกำรรับรอง
f)
มีกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลของกิจกรรมเหล่ำนี้
หมำยเหตุ กำรทบทวน, กำรทวนสอบ และกำรรับรองกำรออกแบบและพัฒนำมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน สำมำรถ
ดำเนินกำรร่ วมกัน หรื อแยกกันตำมควำมเหมำะสมของผลิตภัณฑ์และบริ กำรขององค์กร
8.3.5 ปั จจัยนำออกในกำรออกแบบและพัฒนำ
องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำปัจจัยนำออกที่ได้จำกกำรออกแบบและพัฒนำ
a)
สอดคล้องกับข้อกำหนดปัจจัยนำเข้ำ
b)
มีควำมพอเพียงสำหรับกระบวนที่เกี่ยวข้องในกำรเตรี ยมผลิตภัณฑ์และบริ กำร
c)
ระบุหรื ออ้ำงอิง ข้อกำหนดในกำรติดตำมและตรวจวัดตำมควำมเหมำะสม และเกณฑ์กำรยอมรับ
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ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่จำเป็ นต่อกำรใช้งำน และมีกำรเตรี ยมอย่ำงครอบคลุมและครบถ้วน
องค์กรต้องจัดเก็บเอกสำรข้อมูลของผลที่ได้จำกกำรออกแบบและพัฒนำ
d)

py

8.3.6 กำรเปลี่ยนแปลงกำรออกแบบและพัฒนำ
องค์กรต้องมีกำรชี้บ่ง, ทบทวน และควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนำเข้ำและปั จจัยนำออกในขณะกำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำร หริ อกระบวนกำรที่เกี่ยวเนื่อง, ตำมขอบเขตที่จำเป็ นเพื่อให้มน่ั ใจว่ำไม่เกิดผลกระทบต่อควำม
สอดคล้องต่อข้อกำหนด
องค์กรต้องจัดเก็บเอกสำรข้อมูล
a)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรออกแบบและพัฒนำ
b)
ผลกำรทบทวน
c)
ผูม้ ีอำนำจสำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
d) กำรดำเนิ นกำรเพื่อปองกันผลกระทบในทำงลบ
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8.4
กำรควบคุมผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกด้ำนกระบวนกำร, ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร 8.4.1 ทัว่ ไป 1
องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำสิ นค้ำและบริ กำรที่ได้รับจำกผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก ในกระบวนกำร, ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร มีควำม
สอดคล้องกับข้อกำหนด
องค์กรต้องระบุกำรควบคุมกับผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก ในกระบวนกำร, ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร ในกรณี ดงั นี้
a)
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรจำกผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกที่เป็ นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่องค์กรดำเนินงำน
b)
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรมีกำรส่งมอบให้ลูกค้ำโดยผูบ้ ริ กำรภำยนอกซึ่งกระทำในนำมองค์กร
c)
ทั้งหมดหรื อบำงส่วนของกระบวนกำรดำเนินกำรภำยผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกที่องค์กรได้ตดั สิ นใจ
องค์กรต้องจัดทำและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในกำรประเมิน, คัดเลือก, เฝ้ ำติดตำมสมรรถนะและประเมินซ้ ำของผูใ้ ห้บริ กำร
ภำยนอก โดยอยูบ่ นพื้นฐำนควำมสำมำรถของกำรส่งมอบกระบวนกำรหรื อ ผลิตภัณฑ์และบริ กำรตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ต้องจัดเก็บเอกสำรข้อมูลของกิจกรรมเหล่ำนี้และกำรดำเนินกำรที่จำเป็ นจำกผลกำรประเมินที่พบ
8.4.2 ชนิดและขอบเขตของกำรควบคุม
องค์กรต้องมัน่ ใจไต้วำ่ ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกด้ำนกระบวนกำร, ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร จะไม่ส่งผลต่อควำมสำมำรถใน
กำร ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ องค์กรจะต้อง
a)
มัน่ ใจว่ำกระบวนกำรของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของระบบบริ หำรคุณภำพ
b)

ระบุท้ งั กำรควบคุมที่ใช้กบั ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกและใช้กบั ผลจำกกำรดำเนินกำร
c)
พิจำรณำถึง
1)
แนวโน้มผลกระทบที่อำจจำกกระบวนกำรให้บริ กำรภำยนอกต่อควำมสำมำรถที่จะให้กระบวนกำร
ผลิตภัณฑ์และ บริ กำร สอดคล้องกับข้อกำหนดลูกค้ำและข้อกำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2)
ประสิ ทธิผลของกำรควบคุมที่ดำเนินกำรโดยผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
b)
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พิจำรณำกำรทวนสอบ, หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้มน่ั ใจว่ำผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกล่งมอบกระบวนกำร,
ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรสอดคล้องกับข้อกำหนด
d)

py

8.4.3 ข้อมูลสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำข้อกำหนดก่อนหน้ำนี้ไต้มิกำรสื่ อสำรให้สำหรับผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกเพียงพอ องค์กรต้องสื่ อสำร
ข้อกำหนดให้กบั ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกสำหรับ
a)
กระบวนกำร, ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่จะดำเนินกำรให้
b)
กำรอนุมตั ิสำหรับ
1)
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร
2)
วิธีกำร, กระบวนกำร และอุปกรณ์
3)
กำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
c)
ควำมสำมำรถ รวมทั้งคุณสมบัติที่จำเป็ น ของบุคลำกร
d)
กำรปฏิสมั พันธ์กบั กำรดำเนินกำรขององค์กรของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
e)
กำรควบคุมและกำรเฝ้ ำติดตำมสมรรถนะของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกโดยองค์กร
f)
กิจกรรมกำรทวนสอบหรื อรับรอง ที่องค์กร หรื อลูกค้ำ, ตั้งใจจะดำเนินกำรยังสถำนที่ของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
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8.5
กำรผลิตและกำรบริ กำร
8.5.1 ควบคุมกำรผลิตและกำรบริ กำร
องค์กรจะต้องดำเนินกำรควบคุมกำรผลิตและบริ กำร ให้อยูใ่ นเงื่อนไขที่ควบคุม เงื่อนไขที่ควบคุม ที่เหมำะสม จะรวมถึง
a)
ควำมเพียงพอของเอกสำรข้อมูลที่ระบุถึง
1)
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต, บริ กำรที่ส่งมอบ หรื อกิจกรรมที่ดำเนินกำร
2)
ผลที่จะบรรลุ
b)
ควำมเพียงพอและเหมำะสมของทรัพยำกรสำหรับตรวจติดตำมและตรวจวัด
c)
ดำเนินกิจกรรมกำรตรวจวัดและติดตำมในขั้นตอนที่เหมำะสม เพือ่ ทวนสอบว่ำข้อมูลกำรดำเนินกิจกรรมเป็ นไป
ตำม เกณฑ์กำรควบคุมกำรผลิต และเกณฑ์กำรยอมรับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
d) กำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรดำเนิ นกระบวนกำร
e)
ระบุควำมสำมำรถและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของบุคลำกร
f)
ดำเนินกิจกรรมกำรรับรอง และกำรรับรองซ้ ำตำมช่วงเวลำ เพื่อพิจำรณำกำรบรรลุผลตำมแผนกำรผลิตและ
บริ กำร เมื่อ ผลกำรตรวจสอบไม่สำมำรถทวนสอบไต้ในขั้นตอนย่อยของกำรผลิตหรื อบริ กำรได้
g)
ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้ องลันข้อผิดพลำดจำกบุคลำกร
h)
มีกำรดำเนินกิจกรรมกำรตรวจปล่อย, กำรจัดส่งและกิจกรรมหลังกำรส่งมอบ

8.5.2 กำรชี้บ่งและกำรสอบกลับ
องค์กรต้องเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรระบุผลลัพธ์จำกกระบวนกำร, เมื่อองค์กรต้องกำรควำมมัน่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์และ
บริ กำรเป็ นไปตำมข้อกำหนด
องค์กรต้องระบุสถำนะของผลลัพธ์ ภำยใต้ขอ้ กำหนดกำรตรวจวัดและตรวจติดตำมของกำรผลิตและกำรบริ กำร กรณี ที่กำร
ตรวจสอบย้อนกลับเป็ นข้อกำหนดในกำรดำเนินกำร, องค์กรใช้วธิ ีกำรชี้บ่งแบบเฉพำะเจำะจงที่ผลลัพธ์ และมีกำรจัดทำเป็ นเอกสำร
ข้อมูลสำหรับกำรสอบกลับได้
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8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็ นของลูกค้ำหรื อผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
องค์กรต้องดูแลทรัพย์สินที่เป็ นของลูกค้ำหรื อผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกในขณะที่อยูภ่ ำยใต้กำรจัดเก็บในองค์กรหรื อมีกำรใช้
งำน. องค์กรต้องระบุ ทวนสอบ ป้ องกัน และดูแลรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำหรื อผูส้ ่งมอบภำยนอกเพื่อใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์และ
กำรบริ กำร
ถ้ำทรัพย์สินใด ๆ ของลูกค้ำหรื อผูส้ ่งมอบภำยนอกเกิดกำรสูญหำย, เสี ยหำย หรื อพบว่ำไม่เหมำะสมในกำรใช้งำน, องค์กร ต้อง
ดำเนินกำรแจ้งลูกค้ำหรื อผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกให้ทรำบ และจัดทำเป็ นเอกสำรข้อมูลไว้
หมำยเหตุ ทรัพย์สินของลูกค้ำหรื อของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก อำจรวมถึงวัตถุดิบ, ชิ้นส่วนย่อย, เครื่ องมือและอุปกรณ์,
สถำนที่, ทรัพย์สินทำงปั ญญำและข้อมูลส่วนบุคคล
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8.5.4 กำรดูแลรักษำ
องค์กรต้องดูแลรักษำ ผลจำกกระบวนกำรในขณะดำเนินกำรผลิต/ให้บริ กำร ตำมขอบเขตที่จำเป็ น เพื่อให้มน่ั ใจว่ำยังมี
ควำมสอดคล้องกับข้อกำหนด.
หมำยเหตุ กำรดูแลรักษำรวมถึง กำรชี้บ่ง, กำรขนย้ำย, กำรควบคุมกำรปนเปื้ อน, กำรบรรจุ, กำรจัดเก็บ, กำรส่งผ่ำนหรื อ
กำรขนส่ง และกำรป้ องกัน

Co

8.5.5 กิจกรรมหลังกำรส่งมอบ
องค์กรต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับกิจกรรมหลังกำรส่งมอบ ซึ่งสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์และบริ กำร ในกำร
พิจำรณำขอบเขตของกิจกรรมหลังกำรส่งมอบที่เป็ นข้อกำหนดไว้ องค์กรต้องพิจำรณำ
a)
กฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
b)
แนวโน้มผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์และบริ กำร
c)
ธรรมชำติ, กำรใช้และอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
d)
ข้อกำหนดของลูกค้ำ
e)
ข้อมูลป้ อนกลับจำกลูกค้ำ
หมำยเหตุ กิจกรรมหลังกำรส่งมอบ สำมำรถหมำยถึง เซ่น กำรดำเนินกำรภำยใต้กำรรับประกัน, ข้อผูกพันตำมสัญญำ เช่น
กำรบำรุ งรักษำ และบริ กำรเพิ่มเติม เช่น กำรนำกลับมำใช้ใหม่ หรื อกำรกำจัด
8.5.6 ควบคุมของกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กรจะต้องทบทวนและควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับกำรผลิตและกำรให้บริ กำร ตำมขอบเขตที่จำเป็ นเพื่อให้มน่ั ใจว่ำ ยังมี
ควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่ำงต่อเนื่อง
องค์กรต้องจัดทำเอกสำรข้อมูลที่อธิบำยถึงผลกำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลง, บุคคลที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรเปลี่ยนแปลงและ กิจกรรม
ที่ดำเนินกำรที่จำเป็ นจำกผลกำรทบทวนเหล่ำนั้น
8.6
กำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
องค์กรต้องดำเนินตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ ในขึ้นตอนที่เหมำะสมเพื่อทวนสอบผลิตภัณฑ์และบริ กำรมีควำมสอดคล้องกับ
ข้อกำหนด
ไม่ทำกำรปล่อยผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้กบั ลูกค้ำจนกว่ำจะได้มีกำรตรวจตำมแผนที่วำงไว้ ยกเว้นกรณี ได้รับกำรอนุมตั ิโดยผู ้ มี
อำนำจที่เกี่ยวข้องและ, ถ้ำทำได้,
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โดยลูกค้ำองค์กรต้องดำเนินกำรจัดทำเอกสำรข้อมูลกำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริ กำร เอกสำรข้อมูลประกอบด้วย
a)
หลักฐำนแสดงควำมสอดคล้องเทียบกับเกณฑ์กำรยอมรับ
b)
กำรสื บกลับไปยังผูม้ ีอำนำจในกำรตรวจปล่อย
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8.7
กำรควบคุมผลลัพธ์ ที่ไม่ไปเป็ นตำมข้อกำหนด
8.7.1 องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้รับกำรชี้บ่งและป้ องกันไม่ให้นำไปใช้หรื อส่งมอบ
โดยไม่ได้ ตั้งใจ
องค์กรจะต้องดำเนินกำรแก้ใขที่เหมำะสมกับลักษณะของสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและผลกระทบของผลิตภัณฑ์และ
บริ กำร ทั้งนี้ให้รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ถูกตรวจพบหลังจำกที่ไต้จดั ล่งผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ในระหว่ำงหรื อหลังจำก ให้บริ กำร
องค์กรต้องดำเนินกำรกับผลจำกกระบวนกำรที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด สิ นค้ำและบริ กำรด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรื อ มำกกว่ำดังนี้
a)
กำรแก้ไข
b)
กำรคัดแยก, จัดเก็บในพื้นที่, ส่งคืน หรื อ กำรหยุดใช้ชวั่ ครำว ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร;
c)
แจ้งให้ลูกค้ำทรำบ;
d)
ไต้รับกำรอนุมตั ิผอ่ นผันกำรใช้งำน;
เมื่อมีกำรแก้ไขผลกำรดำเนินกำร ต้องมีกำรทวนสอบควำมสอดคล้องกับข้อกำหนด
8.7.2

Co

b)

องค์กรต้องมีกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลดังนี้ a) รำยละเอียดควำมไม่สอดคล้อง
รำยละเอียดกำรดำเนินกำร
รำยละเอียดกำรขอผ่อนผันที่ได้ดำเนินกำร
กำรระบุผรู ้ ับผิดชอบในกำรตัดสินใจดำเนินกำรกับควำมไม่สอดคล้อง

c)

d)

9

การประเมินสมรรถนะ
9.1
กำรติดตำม ตรวจวัด วิเครำะห์ และประเมิน
9.1.1 ทัว่ ไป
องค์กรต้องพิจำรณำ:
a)
อะไรที่สำคัญในกำรตรวจติดตำมและตรวจวัด:
b)
วิธีกำรในกำรตรวจติดตำม ตรวจวัด วิเครำะห์และประเมินที่จำเป็ น เพื่อให้มน่ั ใจถึงผลที่ถูกต้อง;
c)
จะทำกำรติดตำมและตรวจวัด เมื่อใด
d)
จะทำกำรวิเครำะห์และประเมินผลกำรติดตำมและตรวจวัด เมื่อใด
องค์กรต้องทำกำรประเมินสมรรถนะคุณภำพและประสิ ทธิผลของระบบบริ หำรคุณภำพ องค์กรต้องเก็บรักษำเอกสำรข้อมูลที่จำเป็ น
ในฐำนะหลักฐำนของผลจำกกำรดำเนินกำร
9.1.2 ควำมพึงพอใจลูกค้ำ
องค์กรจะต้องเฝ้ ำติดตำม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับกำรรับรู ้ของลูกค้ำ ที่ลูกค้ำต้องกำร และ ควำมคำดหวังของลูกค้ำ ได้รับ
กำรเติมเต็ม องค์กรจะต้องกำหนดวิธีกำรเพื่อที่จะให้ไต้ขอ้ มูลเหล่ำนี้มำติดตำมและทบทวน หมำยเหตุ ยกตัวอย่ำงกำรเฝ้ ำติดตำม
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ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เช่น กำรสำรวจ, กำรตอบกลับของลูกค้ำหลังกำรส่งมอบ สิ นค้ำ และ บริ กำร, กำรประชุมกับลูกค้ำ,กำร
วิเครำะห์ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด, ของสัมมนำคุณ, คืนสิ นค้ำในช่วงกำร รับประกัน และ รำยงำนจำกผูจ้ ำหน่ำย
9.1.3 กำรวิเครำะห์และประเมินผล
องค์กรต้องดำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินผล ข้อมูลและผลที่ไต้จำกกำรตรวจติดตำมและตรวจวัด ผลที่ไต้จำกกำรวิเครำะห์จะน่ำ
ไปใช้ประเมิน
a)
ควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
b)
ระดับควำมพึงพอใจลูกค้ำ
c)
d)

py

e)

สมรรถนะและประสิทธิภำพของระบบบริ หำรคุณภำพ
ประสิ ทธิผลของแผนงำน
ประสิ ทธิผลของกำรดำเนินกำรระบุควำมเสี่ ยงและโอกำส
สมรรถนะของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
ควำมจำเป็ นในกำรปรับปรุ งระบบบริ หำรคุณภำพ หมำยเหตุ วิธีกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรวมถึงกำรใช้วธิ ีทำงสถิติ

f)

g)

Co

9.2
กำรตรวจติดตำมภำยใน
9.2.1 องค์กรต้องดำเนินกำรตรวจติดตำมภำยใน ตำมช่วงเวลำที่วำงแผนไว้ เพื่อให้มีขอ้ มูลของระบบบริ หำรคุณภำพ
a) มีควำมสอดคล้องต่อ
1) ข้อกำหนดองค์กรสำหรับระบบบริ หำรคุณภำพ
2) ข้อกำหนดมำตรฐำนนำนำชำติฉบับนี้
b) กำรปฏิบตั ิและคงรักษำไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
9.2.2

องค์กรต้อง:
a)
วำงแผน, จัดทำ, นำไปปฏิบตั ิ และคงรักษำไว้ ตำรำงกำรตรวจติดตำม รวมถึงควำมถี่ วิธีกำร ผูร้ ับผิดชอบ
ข้อกำหนดใน กำรวำงแผน และกำรรำยงำน. ซึ่งจะพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์คุณภำพ, ควำมสำคัญของกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง, กำร
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กร และผลกำรตรวจติดตำมครั้งที่ผำ่ นมำ
b)
กำหนดเกณฑ์กำรตรวจติดตำมและชอบเขตในแต่ละกำรตรวจติดตำม
c)
กำรเลือกผูต้ รวจติดตำมและกำรตรวจติดตำม ต้องให้มนั่ ใจว่ำตรงตำมวัตถุประสงค์และมีควำมเป็ นกลำงในขณะ
ตรวจ ติดตำม
d)
ทำให้มน่ั ใจว่ำผลกำรตรวจติดตำมไต้ถูกรำยงำนไปยังผูบ้ ริ หำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
e)
f)

ดำเนินกำรแก้ไขและปฏิบตั ิกำรแก้ไขโดยมีให้ล่ำช้ำ
จัดเก็บเอกสำรข้อมูลกำรตรวจติดตำมไว้เป็ นหลักฐำน เพื่อแสดงกำรดำเนินกำรตรวจติดตำมและแสดงถึงผลกำร

ตรวจติดตำม
หมำยเหตุ ให้ดูแนวทำงใน ISO 19011
9.3
9.3.1

กำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำร
ทัว่ ไป
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ผูบ้ ริ หำรสูงสุดต้องทำกำรทบทวนระบบบริ หำรคุณภำพขององค์กร ตำมช่วงเวลำที่วำงแผนไว้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ำมีควำม
เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง, มีควำมพอเพียง, มีประสิ ทธิผล, และมีควำมสอดคล้องลับทิศทำงกลยุทธ์ชององค์กร

py

9.3.2 ปั จจัยนำเข้ำกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำร
กำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำร ต้องได้รับกำรวำงแผนและดำเนินกำร โดยคำนึงถึง
a)
สถำนะของกำรดำเนินกำรจำกกำรทบทวนในครั้งที่ผำ่ นมำ
b)
ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หำรคุณภำพ
c)
ข้อมูลสมรรถนะและประสิ ทธิผลระบบบริ หำรคุณภำพ รวมถึงแนวโน้มข้อมูลจำก
1)
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และ ข้อมูลตอบกลับจำก ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง
2)
ขอบเขตที่ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ดำ้ นคุณภำพ
3)
สมรรถนะของกระบวนกำร และ ควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริ กำร
4)
ควำมไม่สอดคล้องตำมข้อกำหนด และ กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข
5)
ผลจำกกำรเฝ้ ำติดตำมและตรวจวัด

d)
e)
f)

6)
ผลกำรตรวจติดตำม
7)
สมรรถนะของของผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
ควำมเพียงพอของทรัพยำกร
ประสิ ทธิผลกำรดำเนินกำรเพื่อระบุควำมเสี่ ยงและโอกำส (ดูขอ้ 6.1)
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง

Co

9.3.3 ปั จจัยนำออกกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำร
ผลจำกกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำรต้องรวมถึงกำรตัดสิ นใจและกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ:
a)
โอกำสในกำรปรับปรุ ง
b)
ควำมจำเป็ นในกำรปรับเปลี่ยนระบบบริ หำรคุณภำพ
c)
ทรัพยำกรที่จำเป็ น
องค์กรต้องคงไว้ซ่ ึงเอกสำรข้อมูลที่แสดงถึงหลักฐำนของผลลัพธ์จำกกำรทบทวนฝ่ ำยบริ หำร
10

การปรับปรุง
10.1 ทัว่ ไป
องค์กรต้องพิจำรณำและเลือกโอกำสในกำรปรับปรุ ง และดำเนินกิจกรรมที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดลูกค้ำและ
ยกระดับควำมพิงพอใจลูกค้ำ ซึ่งประกอบด้วย
a)
กำรปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และกำรบริ กำร เพื่อให้สอดคล้องลับควำมต้องกำรที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และ ควำม
คำดหวัง
b)
กำรแก้ไข ป้ องกัน หรื อ ลด ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
c)
กำรปรับปรุ งสมรรถนะและประสิ ทธิผล ของระบบบริ หำรคุณภำพ
หมำยเหตุ กำรปรับปรุ งอำจรวมถึง กำรแก้ไข, กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข, กำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง, กำรเปลี่ยนแปลง,
นวัตกรรมและ กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่
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10.2 สิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข
10.2.1 เมื่อพบสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด รวมถึงที่เกิดจำกข้อร้องเรี ยน

py

องค์กรจะต้อง:
a)
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด ตำมควำมเหมำะสมดังนี้
1)
ทำกำรควบคุมและแก้ไข,
2)
ดำเนินกำรจัดกำรกับผลที่ตำมมำ
b)
ประเมินควำมจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิกำรสำหรับกำจัดสำเหตุของสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด เพื่อป้ องกันไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ ำ หรื อ เกิดขึ้นในบริ เวณอื่น ๆ โดย
1)
ทบทวนและวิเครำะห์ส่ิ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่พบ
2)
พิจำรณำสำเหตุของสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่พบ
3)
พิจำรณำสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกัน, หรื อมีโอกำสเกิดขึ้น
c)
ดำเนินกำรปฏิบตั ิกำรตำมควำมจำเป็ น
d)
ทบทวนประสิทธิผลของกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข, และ
e)
ปรับปรุ งรำยกำรควำมเสี่ ยงและโอกำสในช่วงกำรวำงแผน ตำมควำมเหมำะสม
f)
ปรับเปลี่ยนระบบบริ หำรคุณภำพ ตำมควำมเหมำะสม
กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไขจะต้องเหมำะกับผลกระทบของสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่พบ

Co

10.2.2 องค์กรต้องจัดทำเอกสำรข้อมูลเพือ่ แสดงหลักฐำนของ
a)
สภำพของสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดและกำรปฏิบตั ิกำรที่เกี่ยวข้อง
b)
ผลกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไขใด ๆ

10.3 กำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง
องค์กรต้องดำเนินกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงเหมำะสม, เพียงพอ, และมิประสิ ทธิผลต่อระบบบริ หำรคุณภำพ องค์กร
จะต้องพิจำรณำผลลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์และกำรประเมิน, และผลจำกกำรทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำร, เพื่อพิจำรณำ ควำมจำเป็ นหรื อ
โอกำส
ที่ใช้ระบุเป็ นส่วนหนึ่งของกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง
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