ISO 9001:2015
Quality management systems — Requirements
1 Scope

1 ขอบเขต

This International Standard specifies requirements
for a quality management system where an
organization:

มาตรฐานสากลฉบับนี;ระบุข ้อกําหนดสําหรับระบบการบริหาร
คุณภาพ ทีซ
J งึJ องค์กร:

a) needs to demonstrate its ability to
consistently provide products and services
that meet customer and applicable statutory
and regulatory requirements, and
b) aims to enhance customer satisfaction
through the effective application of the
system, including processes for improvement
of the system and the assurance of
conformity to customer and applicable
statutory and regulatory requirements.

a) ต ้องการแสดงให ้เห็นถึง
ความสามารถในการให ้
สินค ้า และบริการ ทีต
J รงกับข ้อกําหนดลูกค ้า และ
ข ้อกฎหมาย
และข ้อบังคับทีป
J ระยุกต์ใช ้ได ้อย่าง
สมําJ เสมอ, และ
b) มีเป้ าหมาย เพือ
J เพิม
J ความพึงพอใจของลูกค ้าผ่าน
การประยุกต์ใช ้ระบบทีม
J ป
ี ระสิทธิผล,
รวมถึง
กระบวนการสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนืJองของ
ระบบ และการประกันความสอดคล ้องกับข ้อกําหนด
ของลูกค ้า
และข ้อกฎหมาย
และข ้อบังคับทีJ
ประยุกต์ใช ้

All the requirements of this International Standard
are generic and are intended to be applicable to any
organizations, regardless of its type or size or the
products and services provides.

ข ้อกําหนดทัง; หมดของมาตรฐานสากลฉบับนี;เป็ นข ้อกําหนด
ทัJวไป
และมีเจตนาเพือ
J ประยุกต์ใช ้ได ้สําหรับองค์กรใดๆ
โดย ไม่คํานึงถึง ประเภท หรือ ขนาด หรือ ผลิตภัณฑ์และ
การใหบริ
้ การ

NOTE 1 In this International Standard, the terms
“product” or “service” only apply to products and services
intended for, or required by, a customer.

หมายเหตุ 1 ในมาตรฐานสากลฉบับนี; คําว่า "ผลิตภัณฑ์" หรือ
“บริการ” ใช ้สําหรับ สินค ้าและบริการทีม
J เี จตนาสําหรับ หรือ
ต ้องการสําหรับ ลูกค ้าใดๆ เท่านัน
;

NOTE 2 Statutory and regulatory requirements can be
expressed as legal requirements.

หมายเหตุ 2 ข ้อกําหนดตามกฏหมาย และกฎระเบียบข ้อบังคับ
สามารถเข ้าใจได ้ว่าเป็ น ข ้อกําหนดทางกฎหมาย

2 Normative references
The following documents, in whole or in part, are
normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated
references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the
referenced document (including any amendments)
applies.

2 เอกสารอ้างอิง
เอกสารต่อไปนี;อาจจะโดยทัง; หมด หรือ บางส่วนซึงJ ถูก
อ ้างอิงในมาตรฐานนี;
และเป็ นสิงJ จําเป็ นในการประยุกต์ใช ้
ในกรณีทเีJ อกสารทีอ
J ้างอิงมีการระบุวันเดือนปี นัน
;
ให ้ระบุ
เฉพาะฉบับทีพ
J ม
ิ พ์
ในกรณีทเีJ อกสารทีอ
J ้างอิงมิได ้ระบุวัน
เดือนปี ให ้หมายถึงเอกสารอ ้างอิงฉบับล่าสุด (รวมถึงกรณีท ีJ
มีการเปลีย
J นแปลง)

ISO 9000:2015, Quality management systems – ISO 9000:2015, ระบบการจัดการคุณภาพ -- หลักการ
Fundamentals and vocabulary
พืน
; ฐาน และคําศัพท์

3 Terms and definitions

ั และคําจําก ัดความ
3 คําศพท์

For the purposes of this document, the terms and
definitions given in 9000:2015 apply.

สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนีใ; ห ้
นํ าคําศัพท์และคํา
จํากัดความทีก
J ําหนดไว ้ในมาตรฐาน ISO 9000:2015 มา
ประยุกต์ใช ้
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4 Context of the organization

4 บริบทขององค์กร

4.1 Understanding the organization and its
context

4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

The organization shall determine external and
internal issues that are relevant to its purpose and its
strategic direction and that affect its ability to
achieve the intended result(s) of its quality
management system.

องค์กรต ้องกําหนด ประเด็นภายนอก และประเด็นภายในทีJ
เกีย
J วข ้องสอดคล ้องกับจุดประสงค์ และทิศทางกลยุทธ์ของ
องค์กร และผลกระทบทีม
J ต
ี อ
่ ความสามารถขององค์กรในการ
บรรลุผลลัพธ์ตามทีค
J าดหวังไว ้ต่อระบบการบริหารคุณภาพ

The organization shall monitor and review
information about these external and internal issues.

องค์กรต ้องเฝ้ าติดตาม
และทบทวนข ้อมูลทีเJ กีย
J วข ้องกับ
ประเด็นภายนอก และประเด็นภายในทีเJ กีย
J วข ้อง

NOTE 1 Issues can include positive and negative factors or
conditions for consideration.

หมายเหตุ 1 ประเด็นต่างๆ สามารถรวมถึงทัง; ปั จจัยทางบวก และ
ทางลบ หรือสภาวะต่างๆ สําหรับการพิจารณา

NOTE 2 Understanding the external context can be
facilitated by considering issues arising from legal,
technological, competitive, market, cultural, social, and
economic environments, whether international, national,
regional or local.

หมายเหตุ 2 ความเข ้าใจบริบทภายนอกสามารถพิจารณาได ้จาก
ประเด็นทีเJ กีย
J วข ้องกับ กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน
การตลาด วัฒนธรรม สังคม และสภาวะแวดล ้อมทางเศรษฐกิจ ทัง;
ในระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมภ
ิ าค หรือระดับท ้องถิน
J

NOTE 3 Understanding the internal context can be
facilitated by considering issues related to values, culture,
knowledge and performance of the organization.

4.2 Understanding the needs and expectations
of interested parties
Due to their effect or potential effect on the
organization’s ability to consistently provide products
and services that meet customer and applicable
statutory and regulatory requirements, the
organization shall determine:
a) the interested parties that are relevant to the
quality management system;
b) the requirements of these interested parties
that are relevant to the quality management
system.

หมายเหตุ 3 ความเข ้าใจบริบทภายในสามารถพิจารณาได ้จาก
ประเด็นทีเJ กีย
J วข ้องกับ คุณค่า/ค่านิยม วัฒนธรรม องค์ความรู ้ และ
สมรรถนะขององค์กร

4.2
ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหว ัง
ของผูม
้ ส
ี ว่ นเกีย
J วข้องทีน
J า่ สนใจ
เนืJองจากผลกระทบ หรือ อาจก่อให ้เกิดผลกระทบต่อความ
สามารถขององค์กรในการผลิต ผลิตภัณฑ์ และใหบริ
้ การ
เพือ
J ใหสอดคล
้
้องกับข ้อกําหนดของลูกค ้า
และข ้อกําหนด
ของกฎหมาย รวมถึงระเบียบข ้อบังคับทีเJ กีย
J วข ้องอย่างสมําJ
เสมอ
องค์กรต ้องทําการกําหนด:

J วข ้องทีน
J ่าสนใจกับระบบบริหารคุณภาพ
a) ผู ้มีสว่ นเกีย
b) ข ้อกําหนดของผู ้มีสว่ นเกีย
J วข ้องทีน
J ่าสนใจกับระบบ
บริหารคุณภาพ

The organization shall monitor and review
information about these interested parties and their
relevant requirements.

องค์กรต ้องเฝ้ าติดตาม และทบทวน ข ้อมูลสารสนเทศทีJ
เกีย
J วข ้องกับผู ้มีสว่ นเกีย
J วข ้องทีน
J ่าสนใจ
และข ้อกําหนด
ต่างๆ ทีเJ กีย
J วข ้อง

4.3 Determining the scope of the quality
management system

4.3 การกําหนดขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ

The organization shall determine the boundaries and
applicability of the quality management system to
establish its scope.
When determining this scope, the organization
shall consider:

องค์กรต ้องกําหนดขอบเขต และการนํ าระบบบริหารคุณภาพ
ไปประยุกต์ใช ้สําหรับการกําหนดขอบเขตของระบบบริหาร
คุณภาพ

a) the external and internal issues referred to in
4.1;
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เมือ
J จะทําการกําหนดขอบเขต องค์กรต ้องพิจารณาถึง
a) ประเด็นภายนอกและประเด็นภายใน อ ้างอิงตามข ้อ
กําหนด 4.1
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b) the requirements of relevant interested
parties referred to in 4.2;
c) the products and services of the
organization.
The organization shall apply all the requirements of
this International Standard if they are applicable
within the determined scope of its quality
management system.
The scope of the organization’s quality management
system shall be available and be maintained as
documented information. The scope shall state the
types of products and services covered, and provide
justification for any requirement of this International
Standard that the organization determines is not
applicable to the scope of its quality management
system.
Conformity to this International Standard may only
be claimed if the requirements determined as not
being applicable do not affect the organization’s
ability or responsibility to ensure the conformity of its
products and services and the enhancement of
customer satisfaction.
4.4 Quality management system and its processes

4.4.1 The organization shall establish, implement,
maintain and continually improve a quality
management system, including the processes needed
and their interactions, in accordance with the
requirements of this International Standard.

b) ข ้อกําหนดของผู ้มีสว่ นเกีย
J วข ้องทีน
J ่าสนใจ อ ้างอิง
ตามข ้อกําหนด 4.2
c) ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
องค์กรต ้องทําการประยุกต์ใช ้ข ้อกําหนดทัง; หมดของ
มาตรฐานสากลฉบับนี;
ในกรณีทส
ีJ ามารถประยุกต์ใช ้ได ้
ภายใต ้ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพทีไJ ดกํ้ าหนดขึน
;
ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรต ้องจัดทําขึน
;
และธํารงรักษาไว ้เป็ นเอกสารสารสนเทศ ขอบเขตต ้องระบุ
เป็ นข ้อความครอบคลุมถึง ชนิดของผลิตภัณฑ์ และบริการ
; จงระบุเหตุผล สําหรับการไม่สามารถประยุกต์ใช ้
และคําชีแ
ข ้อกําหนดใดๆ ของข ้อกําหนดมาตรฐานสากลฉบับนี;ไว ้ใน
ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ
ความสอดคล ้องกับมาตรฐานสากลฉบับนี;
อาจจะสามารถ
กล่าวอ ้างได ้ โดยทีก
J ารไม่ประยุกต์ใชข้ ้อกําหนดนัน
; ๆ ต ้องไม่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถ หรือ ความรับผิดชอบของ
องค์กร เพือ
J ให ้มัน
J ใจต่อความสอดคล ้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ และการเพิม
J ระดับความพึงพอใจของลูกค ้า

4.4 ระบบบริหารคุณภาพ และกระบวนการ
4.4.1 องค์กรต ้อง จัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ ธํารงรักษา และ
ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนืJอง
รวมถึง
กระบวนการทีจ
J ําเป็ น
และปฏิสัมพันธ์ร่วมของกระบวนการ
ต่างๆ ตามข ้อกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี;

The organization shall determine the processes
needed for the quality management system and their
application throughout the organization, and shall:

องค์กรต ้องกําหนดกระบวนการทีจ
J ําเป็ น สําหรับระบบบริหาร
คุณภาพ
และการประยุกต์ใช ้ตลอดทัJวทัง; องค์กร
และ
จะต ้อง:

a) determine the inputs required and the
outputs expected from these processes;
b) determine the sequence and interaction of
these processes;
c) determine and apply the criteria and
methods
(including
monitoring,
measurements and related performance
indicators) needed to ensure the effective
operation and control of these processes;
d) determine the resources needed for these
processes and ensure their availability;
e) assign the responsibilities and authorities for
these processes;
f) address the risks and opportunities as
determined in accordance with the
requirements of 6.1;
g) evaluate these processes and implement any
changes needed to ensure that these
processes achieve their intended results;
h) improve the processes and the quality
management system.

a) กําหนดปั จจัยนํ าเข ้าทีต
J ้องการ
และผลลัพธ์ท ีJ
คาดหวังจากกระบวนการเหล่านี;
b) กําหนดลําดับขัน
; ตอน และปฏิสัมพันธ์ของกระบวน
การเหล่านี;
c) กําหนด และประยุกต์ใช ้ เกณฑ์ และวิธก
ี าร (รวมถึง
การเฝ้ าระวังติดตาม
การตรวจวัด
และตัวชีว; ัด
สมรรถนะทีเJ กีย
J วข ้อง)
ทีจ
J ําเป็ นเพือ
J ให ้มัJนใจต่อ
ประสิทธิผลของการดําเนินกา
และการควบคุม
กระบวนการเหล่านี;
d) กําหนดทรัพยากรทีจJ ําเป็ นของกระบวนการเหล่านี;
และมัน
J ใจว่ามีอยูอ
่ ย่างเพียงพอ
e) มอบหมายความรับผิดชอบ
และอํานาจหน ้าทีJ
สําหรับกระบวนการเหล่านี;
J ง และโอกาส ทีเJ กีย
f) กําหนดและระบุความเสีย
J วข ้อง
กับข ้อกําหนด 6.1
g) ประเมินผลของกระบวนการเหล่านี; และการนํ าไป
ปฏิบัตข
ิ องการเปลีย
J นแปลงทีจ
J ําเป็ น
เพือ
J ทําให ้
มัJนใจว่ากระบวนการเหล่านี;ยงั ส่งผลลัพธ์ตามทีJ
กําหนดไว ้
h) ปรับปรุงกระบวนการ และระบบบริหารคุณภาพ
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4.4.2 To the extent necessary, the organization
shall:
a) maintain documented information to support
the operation of its processes
b) retain documented information to have
confidence that the processes are being
carried out as planned.

a) ธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ
เพือ
J สนั บสนุนการ
ปฏิบัตก
ิ ารของกระบวนการต่างๆ
b) จัดเก็บเอกสารสารสนเทศ
ทีจJ ะเชือJ ได ้ว่า

กระบวนการต่างๆ
วางไว ้

จะถูกดําเนินการตามแผนทีไJ ด ้

5 ภาวะผูน
้ ํา

5 Leadership
5.1 Leadership and commitment
5.1.1 General
Top management shall demonstrate leadership and
commitment with respect to the quality management
system by:
a) taking accountability for the effectiveness of
the quality management system;
b) ensuring that the quality policy and quality
objectives are established for the quality
management system and are compatible
with the context and strategic direction of
the organization;
c) ensuring the integration of the quality
management system requirements into the
organization’s business processes;
d) promoting the use of the process approach
and risk-based thinking;
e) ensuring that the resources needed for the
quality management system are available;
f) communicating the importance of effective
quality management and of conforming to
the
quality
management
system
requirements;
g) ensuring that the quality management
system achieves its intended results;
h) engaging, directing and supporting persons
to contribute to the effectiveness of the
quality management system;
i) promoting improvement;
j) supporting other relevant management roles
to demonstrate their leadership as it applies
to their areas of responsibility.
NOTE Reference to “business” in this International
Standard can be interpreted broadly to mean those
activities that are core to the purposes of the organization’s
existence; whether the organization is public, private, for
profit or not for profit.

5.1.2 Customer focus
Top management shall demonstrate leadership and
commitment with respect to customer focus by
ensuring that:
a) customer and applicable statutory and
regulatory requirements are determined,
understood and consistently met;
b) the risks and opportunities that can affect
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4.4.2 เท่าทีจ
J ําเป็ น องค์กรต ้อง

5.1 ภาวะผูน
้ ํา และความมุง่ มน
Jั
5.1.1 ทวJ ั ไป
ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรต ้องแสดงให ้เห็นถึงภาวะผู ้นํ า และ
ความมุง่ มัJนต่อระบบบริหารคุณภาพโดย :
a) เป็ นผู ้มีภาระรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบ
บริหารคุณภาพ
b) ทําให ้มัJนใจว่านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์
คุณภาพ
ได ้มีกําหนดขึน
; สําหรับระบบบริหาร
คุณภาพ และสอดคล ้องกันกับบริบท และทิศทาง
กลยุทธ์ขององค์กร
c) ทําให ้มัJนใจว่ามีการบูรณาการข ้อกําหนดของระบบ
การบริหารคุณภาพเข ้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
ขององค์กร
้ กการเข ้าถึงเชิงกระบวนการ และ
d) ส่งเสริมการใชหลั
J ง
แนวความคิดบนพืน
; ฐานของความเสีย
e) ทําให ้มัJนใจว่ามีทรัพยากรทีจ
J ําเป็ นสําหรับระบบ
บริหารคุณภาพอย่างเพียงพอ
J สารให ้เข ้าใจถึงความสําคัญของระบบการบริหาร
f) สือ
คุณภาพทีม
J ป
ี ระสิทธิผล และความสอดคล ้องตาม
ข ้อกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ
g) ทําให ้มัJนใจว่า
ระบบบริหารคุณภาพบรรลุ
ผลสัมฤทธิต
x ามทีค
J าดหวังไว ้
h) โน ้มน ้าวชักนํ า อํานวยการ และให ้การสนั บสนุน
บุคลากรให ้มีสว่ นร่วม
เพือ
J ทําให ้ระบบการบริหาร
คุณภาพเกิดประสิทธิผล
i) ให ้การสนั บสนุนส่งเสริมการปรับปรุง
j) สนั บสนุนส่งเสริมให ้ผู ้บริหารทีม
J บ
ี ทบาทหน ้าทีJ ทีJ
เกีย
J วข ้อง
ได ้แสดงภาวะผู ้นํ าตามบทบาทหน ้าทีJ

ความรับผิดชอบของตน

หมายเหตุ
คําว่า
“ธุรกิจ”
ในมาตรฐานสากลฉบับนี;
ให ้
ตีความหมายกว ้างๆ ว่าหมายถึงกิจกรรมหลักต่างๆ ทีท
J ําให ้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ไม่วา่ เป็ นองค์กรสาธารณะ
องค์กร
เอกชน เพือ
J แสวงหาผลกําไร หรือไม่แสวงหาผลกําไรก็ได ้

5.1.2 การมุง่ เน้นลูกค้า
ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรต ้องแสดงให ้เห็นถึงภาวะผู ้นํ าและ
ความมุง่ มัJนต่อการเน ้นให ้ความสําคัญกับลูกค ้า
โดยทําให ้
มัJนใจว่า :
a) ข ้อกําหนดของลูกค ้า
และข ้อกําหนดกฎหมาย
กฎระเบียบข ้อบังคับทีเJ กีย
J วข ้องได ้กําหนดขึน
; และ
สอดคล ้องกัน
J ง และโอกาสทีส
b) ความเสีย
J ามารถส่งผลกระทบต่อ
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conformity of products and services and the
ability to enhance customer satisfaction are
determined and addressed;
c) the focus on enhancing customer satisfaction
is maintained.

ความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์ และบริการ และ
ความสามารถในการเพิม
J ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค ้าได ้รับการระบุ และกําหนดไว ้
c) การมุง่ เน ้นในการเพิม
J ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค ้าได ้รับการธํารงรักษาไว ้

5.2 Policy
5.2.1 Establishing the quality policy
Top management shall establish, implement and
maintain a quality policy that:
a) is appropriate to the purpose and context of
the organization and supports its strategic
direction;
b) provides a framework for setting quality
objectives;
c) includes a commitment to satisfy applicable
requirements;
d) includes a commitment to continual
improvement of the quality management
system.

5.2 นโยบาย
5.2.1 การจ ัดทํานโยบายคุณภาพ
ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารง
รักษาไว ้ของนโยบายคุณภาพ ทีซ
J งึJ :
a) เหมาะสมกับจุดประสงค์ และบริบทขององค์กร และ
สนั บสนุนกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร
้ นกรอบสําหรับการกําหนดวัตถุประสงค์
b) ใชเป็
คุณภาพ

5.2.2 Communicating the quality policy
The quality policy shall:
a) be available and be maintained as
documented information;
b) be communicated, understood and applied
within the organization;
c) be available to relevant interested parties, as
appropriate.

J สารนโยบายคุณภาพ
5.2.2 การสือ
นโยบายคุณภาพต ้อง:
a) มีอยู่ และการธํารงรักษาเป็ นเอกสารสารสนเทศ
J สาร ทําให ้เกิดความเข ้าใจ และนํ าไป
b) ได ้รับการสือ
ประยุกต์ใช ้ภายในองค์กร
c) พร ้อมเปิ ดเผยต่อผู ้มีสว่ นเกีย
J วข ้องทีน
J ่าสนใจตาม
ความเหมาะสม

5.3 Organizational roles, responsibilities and
authorities
Top
management
shall
ensure
that
the
responsibilities and authorities for relevant roles are
assigned, communicated and understood within the
organization.
Top management shall assign the responsibility and
authority for:
a) ensuring that the quality management
system conforms to the requirements of this
International Standard;
b) ensuring that the processes are delivering
their intended outputs;
c) reporting on the performance of the quality
management system and on opportunities
for improvement (see 10.1), in particular to
top management;
d) ensuring the promotion of customer focus
throughout the organization;
e) ensuring that the integrity of the quality
management system is maintained when
changes to the quality management system
are planned and implemented.

5.3 บทบาทหน้าทีJ ความร ับผิดชอบ และอํานาจหน้าทีJ
ในองค์กร
ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร ต ้องทําให ้มัJนใจว่า หน ้าทีค
J วาม
รับผิดชอบ และอํานาจหน ้าทีJ ทีเJ กีย
J วข ้องกับบทบาทหน ้าทีJ
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c) รวมไปถึงความมุง่ มัน
J ทีจJ ะตอบสนองต่อข ้อกําหนด
ต่างๆ ทีน
J ํ ามาประยุกต์ใช ้
d) รวมไปถึงความมุง่ มัน
J ทีจ
J ะปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพอย่างต่อเนืJอง

J สาร และทําความเข ้าใจ
ต่างๆ ได ้รับการ มอบหมาย สือ
ภายในองค์กร

ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร
ต ้องมอบหมายหน ้าทีค
J วาม
รับผิดชอบและอํานาจหน ้าทีJ เพือ
J :
a) ทําให ้มัJนใจว่าระบบบริหารคุณภาพ
เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี;
; จะ
b) ทําให ้มัJนใจว่ากระบวนการต่างๆ ทีไJ ดกํ้ าหนดขึน
่ ลลัพธ์ตามทีก
นํ าไปสูผ
J ําหนดไว ้
c) รายงานสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ
และ
โอกาสเพือ
J การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ (ดู
ข ้อกําหนด 10.1) ต่อผู ้บริหารสูงสูดขององค์กร
d) ทําให ้มัJนใจว่าได ้มีการส่งเสริมสนั บสนุนให ้เกิด
ความตระหนักในการมุง่ เน ้นให ้ความสําคัญต่อลูกค ้า
อย่างทัJวทัง; องค์กร
e) ทําให ้มัJนใจว่าความสมบูรณ์ของระบบบริหาร
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คุณภาพจะยังคงอยู่ เมือ
J มีการเปลีย
J นแปลงระบบ
บริหารคุณภาพได ้มีการวางแผน และดําเนินการการ
เปลีย
J นแปลงดังกล่าว
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6 Planning

6 การวางแผน

6.1 Actions to address risks and opportunities
6.1.1 When planning for the quality management
system, the organization shall consider the issues
referred to in 4.1 and the requirements referred to in
4.2 and determine the risks and opportunities that
need to be addressed to:
a) give assurance that the quality management
system can achieve its intended result(s);
b) enhance desirable effects;
c) prevent, or reduce, undesired effects;
d) achieve improvement.

J
6.1 การปฏิบ ัติการเพือ
J ดําเนินการก ับความเสียงและโอกาส
6.1.1
เมือ
J ทําการวางแผนสําหรับระบบบริหารคุณภาพ
องค์กรต ้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ทีไJ ด ้ระบุไว ้ตามข ้อกําหนด
J ง และโอกาสทีจ
4.1 และ 4.2 และกําหนดความเสีย
J ําเป็ นทีJ
จะต ้องดําเนินการ เพือ
J :

6.1.2 The organization shall plan:
a) actions to address these risks and
opportunities;
b) how to:
1) integrate and implement the actions into
its quality management system processes
(see 4.4);
2) evaluate the effectiveness of these
actions.

6.1.2 องค์กรต ้องวางแผน :
J งและโอกาส
a) การปฏิบัตก
ิ ารเพือ
J จัดการกับความเสีย
เหล่านี;
b) วิธก
ี าร :
่ ารปฏิบัตก
1) บูรณาการและนํ าไปสูก
ิ าร เข ้าร่วมกับ
กระบวนการต่างๆ
ของระบบบริหารคุณภาพ
(ดูข ้อกําหนด 4.4)
2) ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัตก
ิ ารเหล่านี;

Actions taken to address risks and opportunities shall
be proportionate to the potential impact on the
conformity of products and services.

J ง และโอกาส ต ้อง
กิจกรรมใดๆ เพือ
J ดําเนินการกับความเสีย
ั ยภาพต่อ
เป็ นปฏิภาค (ทําให ้ได ้สัดส่วน) กับผลกระทบทีม
J ศ
ี ก
ความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ

NOTE 1 Options to address risks can include avoiding risk,
taking risk in order to pursue an opportunity, eliminating
the risk source, changing the likelihood or consequences,
sharing the risk, or retaining risk by informed decision.

J ง สามารถ
หมายเหตุ 1 ทางเลือกต่างๆ ในการจัดการกับความเสีย
J ง การปรับเปลีย
J งใหเป็
รวมถึง การหลีกเลีย
J งความเสีย
J นความเสีย
้ น
J ง การเปลีย
J นโอกาสการเกิด
โอกาส การกําจัดแหล่งของความเสีย
J ง การกระจายความเสีย
J ง หรือคงความ
หรือผลกระทบของความเสีย
J งไวโดย
เสีย
้
การตัดสินใจ

NOTE 2 Opportunities can lead to the adoption of new
practices, launching new products, opening new markets,
addressing new customers, building partnerships, using
new technology and other desirable and viable possibilities
to address the organization’s or its customer’s needs.

6.2 Quality objectives and planning to achieve
them
6.2.1 The organization shall establish quality
objectives at relevant functions, levels and processes
needed for the quality management system.
The quality objectives shall:
a) be consistent with the quality policy,
b) be measurable;
c) take into account applicable requirements;
d) be relevant to conformity of products and
services and the enhancement of customer
satisfaction;
e) be monitored;
f) be communicated;
g) be updated as appropriate.
The organization shall maintain
information on the quality objectives.

documented

Version 3 (01-01-2017) By Jirakorn (SGS ACADEMY)

a) ให ้มัJนใจว่าระบบบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ตา่ งๆ ตามทีไJ ด ้กําหนดไว ้
b) ทําให ้ได ้มาซึงJ ผลลัพธ์ทพ
ีJ งึ ประสงค์
c) ป้ องกัน, หรือ ลด, ผลกระทบทีไJ ม่พงึ ประสงค์
d) บรรลุซงึJ การปรับปรุง

หมายเหตุ 2 โอกาสต่างๆ สามารถนําไปสู่ กระบวนการใหม่ การ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิ ดตลาดใหม่ กลุม
่ ลูกค ้าใหม่ การสร ้าง
เครือข่ายพันธมิตร การใช ้เทคโนโลยีใหม่ และทางเลือกอืน
J ๆ ทีใJ ช ้
การได ้ตามความต ้องการขององค์กรหรือของลูกค ้า

6.2 ว ัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ และแผนงานเพือ
J ทําให้บรรลุ
ว ัตถุประสงค์
6.2.1 องค์กรต ้องจัดทําวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ ตามสายงาน
J ําเป็ นขององค์กรทีเJ กีย
J วข ้อง
ระดับ และกระบวนการต่างๆ ทีจ
สําหรับระบบบริหารคุณภาพ
วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพต ้อง:
a) สอดคล ้องกับนโยบายคุณภาพ
b) สามารถวัดผลได ้
c) พิจารณาถึงข ้อกําหนดต่างๆ ทีต
J ้องประยุกต์ใช ้
d) เกีย
J วข ้องกับความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และ
บริการ และการเพิม
J ระดับความพึงพอใจของลูกค ้า
e) ได ้รับการติดตามเฝ้ าระวัง
J สาร
f) ได ้รับการสือ
g) ได ้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม
องค์ก รต อ
้ งธํา รงรั ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์คุ ณ ภาพไว เ้ ป็ น
เอกสารสารสนเทศ
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6.2.2 When planning how to achieve its quality
objectives, the organization shall determine:
a) what will be done;
b) what resources will be required;
c) who will be responsible;
d) when it will be completed;
e) how the results will be evaluated.

6.2.2 เมือ
J ทําการวางแผนเพือ
J ให ้บรรลุวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ
องค์กรต ้องกําหนดถึง
a) สิงJ ทีจ
J ะทํา
b) ทรัพยากรอะไรทีต
J ้องการ
c) ใครจะเป็ นผูรั้ บผิดชอบ

6.3 Planning of changes
Where the organization determines the need for
changes to the quality management system, the
changes shall be carried out in a planned manner
(see 4.4).
The organization shall consider:
a) the purpose of the change and their potential
consequences;
b) the integrity of the quality management
system;
c) the availability of resources;
d) the
allocation
or
reallocation
of
responsibilities and authorities.

6.3 การวางแผนการเปลีย
J นแปลง
ณ ทีJ องค์กรกําหนดความจําเป็ นในการเปลีย
J นแปลงระบบ
บริหารคุณภาพ การเปลีย
J นแปลงนีต
; ้องกระทําอย่างมีระเบียบ
แบบแผน (ดูข ้อกําหนด 4.4)

7 Support

7 ส่วนสน ับสนุน

7.1 Resources
7.1.1 General
The organization shall determine and provide the
resources
needed
for
the
establishment,
implementation,
maintenance
and
continual
improvement of the quality management system.
The organization shall consider:
a) the capabilities of, and constraints on,
existing internal resources;
b) what needs to be obtained from external
providers.

7.1 ทร ัพยากร
7.1.1 ทวJ ั ไป
องค์กรต ้องพิจารณา และจัดสรรทรัพยากรทีจ
J ําเป็ น สําหรับ
การจัดทํา การนํ าไปปฏิบัต ิ ธํารงรักษา และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืJองของระบบบริหารคุณภาพ

7.1.2 People
The organization shall determine and provide the
persons necessary for the effective implementation of
its quality management system and for the operation
and control of its processes.

7.1.2 บุคลากร
องค์กรต ้องกําหนด และจัดหาให ้มีบค
ุ ลากรทีจ
J ําเป็ น สําหรับ
การนํ าระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัตอ
ิ ย่างมีประสิทธิผล
รวมถึงการดําเนินการ และควบคุมกระบวนการต่างๆ เหล่านั น
;

7.1.3 Infrastructure
The organization shall determine, provide and
maintain the infrastructure necessary for the
operation of its processes to achieve conformity of
products and services.

b ฐาน
7.1.3 สาธารณู ปโภคพืน
องค์กรต ้อง กําหนด จัดหา และบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
พืน
; ฐานทีจ
J ําเป็ น สําหรับการดําเนินงานของกระบวนการต่างๆ
เพือ
J ใหบรรลุ
้
ถงึ ความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ

NOTE Infrastructure can include:
a) buildings and associated utilities;
b) equipment, including hardware and software;
c) transportation resources;
d) information and communication technology.

หมายเหตุ สาธารณูปโภคพืน
; ฐาน สามารถรวมถึง
a) อาคารสถานทีJ และสาธารณูปโภคทีเJ กีย
J วข ้อง
b) อุปกรณ์เครือ
J งมือ รวมถึง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
c) ทรัพยากรต่างๆ ในการขนส่ง
J สาร
d) ข ้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสือ
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d) แผนงานจะแล ้วเสร็จเมือ
J ไหร่
e) จะประเมินผลลัพธ์อย่างไร

องค์กรต ้องพิจารณา:
a) จุดประสงค์ของการเปลีย
J นแปลง
และผลกระทบ
ต่างๆ ทีม
J น
ี ั ยยะต่อการเปลีย
J นแปลงนัน
;
b) ความสมบูรณ์ของระบบบริหารคุณภาพ
c) ความพร ้อมของทรัพยากรต่างๆ
d) การมอบหมายหรือมอบหมายการเปลีย
J นแปลงของ
หน ้าทีค
J วามรับผิดชอบ และอํานาจหน ้าทีต
J า่ งๆ

องค์กรต ้องพิจารณา:
a) กําลังความสามารถ
และข ้อจํากัดของทรัพยากร
ภายในต่างๆ ทีม
J ี
b) ทรัพยากรอะไรทีจ
J ําเป็ นต ้องได ้รับมาจากผู ้จัดหา
จากแหล่งภายนอก
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7.1.4 Environment for the operation of processes
The organization shall determine, provide and
maintain the environment necessary for the
operation of its processes and to achieve conformity
of products and services.
NOTE A suitable environment can be a combination of
human and physical factors, such as:
a) social (e.g. non-discriminatory, calm, nonconfrontational);
b) psychological (e.g. stress-reducing, burnout
prevention, emotionally protective);
c) physical (e.g. temperature, heat, humidity, light,
airflow, hygiene, noise).

7.1.4 สภาพแวดล้อมสําหร ับการปฏิบ ัติการของกระบวนการ
องค์กรต ้อง กําหนด จัดหา และบํารุงรักษาสภาพแวดล ้อมทีJ
จําเป็ น สําหรับการดําเนินงานของกระบวนการต่างๆ เพือ
J ให ้
บรรลุถงึ ความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ
หมายเหตุ สภาพแวดล ้อมทีเJ หมาะสม สามารถเป็ นการรวมกัน
ระหว่างปั จจัยทางบุคคล และปัจจัยทางกายภาพ เช่น
a) ปั จจัยทางสังคม (เช่น การไม่เลือกปฏิบัต,ิ ความผ่อน
คลาย, การหลีกเลีย
J งการเผชิญหน ้า)
b) ปั จจัยทางจิตวิทยา (เช่น การลดความตรึงเครียด, การ
ป้ องกันการเหนือ
J ยเมือ
J ยล ้า, การป้ องกันการอ่อนไหวทาง
อารมณ์)
c)

; ,
ปั จจัยทางกายภาพ (เช่น อุณหภูม,ิ ความร ้อน, ความชืน
แสงสว่าง, การไหลเวียนอากาศ, ความสะอาด, เสียง
รบกวน)

These factors can differ substantially depending on
the products and services provided.

ปั จจัยต่างๆ เหล่านีอ
; าจจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึงJ
ขึน
; อยูก
่ ับชนิดของผลิตภัณฑ์ และการใหบริ
้ การ

7.1.5 Monitoring and measuring resources
7.1.5.1 General
The organization shall determine and provide the
resources needed to ensure valid and reliable results
when monitoring or measuring is used to verify the
conformity of products and services to requirements.
The organization shall ensure that the resources
provided:
a) are suitable for the specific type of
monitoring and measurement activities being
undertaken;
b) are maintained to ensure their continuing
fitness for their purpose.
The organization shall retain appropriate documented
information as evidence of fitness for purpose of the
monitoring and measurement resources.

7.1.5 ทร ัพยากรการว ัดและเฝ้าระว ังติดตาม
7.1.5.1 ทวJ ั ไป
องค์กรต ้องกําหนดและจัดหาทรัพยากรต่างๆ
ทีจ
J ําเป็ น
J ถือได ้ของผลลัพธ์ตา่ งๆ
เพือ
J ให ้มัJนใจ ในความใช ้ได ้ และเชือ
เมือ
J มีการใช ้ การเฝ้ าระวังติดตาม หรือ การวัด เพือ
J ทวนสอบ
ความสอดคล ้องตามข ้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ และบริการ
องค์กรต ้องทําให ้มัน
J ใจว่า ทรัพยากรต่างๆ ทีจ
J ัดหาให ้:
a) ชนิดของวิธก
ี ารทีเJ ฉพาะเจาะจงของกิจกรรมการเฝ้ า

7.1.5.2 Measurement traceability
When measurement traceability is a requirement, or
is considered by the organization to be an essential
part of providing confidence in the validity of
measurement results, measuring equipment shall be:
a) calibrated or verified, or both, at specified
intervals, or prior to use, against
measurement
standards
traceable
to
international or national measurement
standards; When no such standards exist,
the basis used for calibration or verification
shall be retained as documented information;
b) identified in order to determine their status;
c) safeguarded from adjustments, damage or
deterioration that would invalidate the
calibration
status
and
subsequent
measurement results.
The organization shall determine if the validity of
previous measurement results has been adversely
affected when measuring equipment is found to be
unfit for its intended purpose, and shall take
appropriate action as necessary.

7.1.5.2 ความสามารถสอบกล ับได้ของการว ัด
เมือ
J การสอบย ้อนกลับไดของการวั
้
ด เป็ นหนึงJ ในข ้อกําหนด
หรือ ได ้รับการพิจารณาโดยองค์กรว่า จําเป็ นในการสร ้าง
J ถือของความใช ้ได ้ของผลลัพธ์จากการวัด
ความน่าเชือ
้
เครือ
J งมือทีใJ ชในการตรวจวั
ดต ้อง;
a) สอบเทียบหรือทวนสอบ, หรือทัง; สอง, ตามช่วง
กําหนดเวลา หรือ ก่อนการใช ้งาน เทียบกับ
มาตรฐานการตรวจวัดทีส
J ามารถสอบย ้อนกลับได ้ไป
่ าตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ เมือ
สูม
J ไม่ม ี
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ระวังติดตามและการตรวจวัดทีก
J ําลังดําเนินการอยู่
อย่างเหมาะสม
b) ได ้รับการบํารุงรักษาอย่างต่อเนืJองเพือ
J ทําให ้มัน
J ใจ
ว่าเหมาะสมต่อการใช ้งานตามวัตถุประสงค์นัน
; ๆ

องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเJ หมาะสม เพือ
J เป็ น

หลักฐานแสดงความเหมาะสมต่อการใช ้งานของทรัพยากร
ตามจุดประสงค์ทใีJ ช ้ในการเฝ้ าระวังติดตาม และการตรวจวัด
นั น
;

มาตรฐานดังกล่าวอยูเ่ พือ
J ใช ้ในการอ ้างอิง การสอบ
เทียบหรือทวนสอบ
องค์กรจะต ้องจัดเก็บเป็ น
เอกสารสารสนเทศไว ้

; ง่ เพือ
b) ชีบ
J กําหนดสถานะภาพของการสอบเทียบหรือ
การทวนสอบ
c) ปกป้ องและป้ องกันการปรับแต่งแก ้ไข
การทําให ้
J มสภาพทีซ
เสียหาย
หรือความเสือ
J งึJ อาจจะทําให ้
สถานะภาพของการสอบเทียบและผลของการวัดทีJ
้ ได ้
ตามมาไม่สามารถใชงาน

องค์กรต ้องกําหนด การดําเนินการทีเJ หมาะสมตามความจํา
เป็ น
ถ ้าพบว่าผลลัพธ์ของการตรวจวัดก่อนหน ้านี;เกิดการ
เบีย
J งเบนไม่น่าเชือJ ถือ
เกิดจากเครือ
J งมือวัดมีความไม่
้
เหมาะสมต่อการใชงานตามจุ
ดประสงค์ทกีJ ําหนด

Page 8 of 22

ISO 9001:2015
Quality Management Systems — Requirements
7.1.6 Organizational knowledge
The organization shall determine the knowledge
necessary for the operation of its processes and to
achieve conformity of products and services.
This knowledge shall be maintained and be made
available to the extent necessary.
When addressing changing needs and trends, the
organization shall consider its current knowledge and
determine how to acquire or access the necessary
additional knowledge and required updates.

7.1.6 องค์ความรูอ
้ งค์กร
องค์กรต ้องกําหนด
องค์ความรู ้ทีจ
J ําเป็ นสําหรับการ
ดําเนินงานของกระบวนการต่างๆ และเพือ
J ใหบรรลุ
้
ถงึ ความ
สอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ
องค์ความรู ้เหล่านี;ต ้องได ้รับการธํารงรักษา ทําให ้มีอยูเ่ ท่าทีJ

จําเป็ น
เมือ
J เกิดการเปลีย
J นแปลงทีจJ ําเป็ น และแนวโน ้มต่างๆ องค์กร
ต ้องพิจารณาองค์ความรู ้ในปั จจุบัน
และกําหนดวิธก
ี ารให ้
ได ้มาหรือการเข ้าถึงขององค์ความรู ้เพิม
J เติมอืน
J ๆ
ทีจ
J ําเป็ น
และทําให ้ทันสมัย

NOTE 1 Organizational knowledge is knowledge specific to
organization; it is generally gained by experience. It is
information that is used and shared to achieve the
organization’s objectives.

หมายเหตุ 1 องค์ความรู ้องค์กร คือ ความรู ้ทีเJ ฉพาะเจาะจงสําหรับ
องค์กร; ซึงJ โดยทัJวไปได ้มาจากประสบการณ์ขององค์กร เป็ นข ้อมูล
สารสนเทศเพือ
J ใช ้แบ่งปั นองค์ความรู ้ดังกล่าว
เพือ
J ให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร

NOTE 2 Organization knowledge can be based on:
a) internal sources (e.g. intellectual property;
knowledge gained from experience; lessons
learned from failures and successful projects;
capturing and sharing undocumented knowledge
and experience; the results of improvements in
processes, products and services);
b) external sources (e.g. standards; academia;
conferences;
gathering
knowledge
from
customers or external providers).

หมายเหตุ 2 องค์ความรู ้องค์กร สามารถอยูบ
่ นพืน
; ฐานของ:
ิ ทางปัญญา; การเรียนรู ้
a) แหล่งความรู ้ภายใน (เช่น ทรัพย์สน
จากประสบการณ์: การเรียนรู ้จากความผิดพลาดล ้มเหลว
หรือการสําเร็จของโครงการต่างๆ การถอดบทเรียน และ
การแบ่งปั นองค์ความรู ้ทีไJ ม่ได ้จัดเก็บเป็ นเอกสาร;
ผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการต่างๆ)
b) แหล่งความรู ้ภายนอก
(เช่น
มาตรฐานต่างๆ
สถาบันการศึกษา การประชุมสัมมนา การเรียนรู ้จาก
ลูกค ้าหรือผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก)

7.2 Competence
The organization shall:
a) determine the necessary competence of
person(s) doing work under its control that
affects the performance and effectiveness of
the quality management system;
b) ensure that these persons are competent on
the basis of appropriate education, training,
or experience;
c) where applicable, take actions to acquire the
necessary competence, and evaluate the
effectiveness of the actions taken;
d) retain appropriate documented information
as evidence of competence.

7.2 ความสามารถ
องค์กรต ้อง:
a) กําหนดความสามารถทีจ
J ําเป็ นของบุคคลทีท
J ํางาน
ภายใต ้การควบคุมทีม
J ผ
ี ลกระทบต่อสมรรถนะ และ
ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
b) ทําให ้มัJนใจว่าบุคคลเหล่านี;มค
ี วามสามารถ อยูบ
่ น
พืน
; ฐานของ
การศึกษา
การฝึ กอบรม
หรือ
ประสบการณ์ทเีJ หมาะสม
c) เมือ
J มีการประยุกต์การดําเนินการใดๆ
เพือ
J ทําให ้
บุคคลมีความสามารถตามทีต
J ้องการ
องค์กรต ้อง
ประเมินประสิทธิผลของการกระทําทีไJ ด ้ปฏิบัตไิ ป
d) จัดเก็บเอกสารสารสนเทศทีเJ หมาะสม
เพือ
J แสดง
เป็ นหลักฐานของความสามารถ

NOTE Applicable actions can include, for example, the
provision of training to, the mentoring of, or the reassignment of currently employed persons; or the hiring or
contracting of competent persons.

หมายเหตุ การดําเนินการต่างๆ อาจรวมถึง ตัวอย่าง เช่น กิจกรรม
การฝึ กอบรม กิจกรรมการเป็ นพีเJ ลีย
; ง หรือการมอบหมายงานใหม่
กับพนักงานปั จจุบัน หรือการว่าจ ้าง หรือ ทําสัญญากับบุคลากรทีม
J ี
ความสามารถ

7.3 Awareness
The organization shall ensure that persons doing
work under the organization’s control are aware of:
a) the quality policy;
b) relevant quality objectives;
c) their contribution to the effectiveness of the
quality management system, including the
benefits of improved performance;
d) the implications of not conforming with the
quality management system requirements.

7.3 ความตระหน ักรู ้
องค์กรต ้องมัน
J ใจว่า บุคคลากรซึงJ ทํางานภายใต ้การควบคุม
ขององค์กร ต ้องมีความตระหนั กถึง :
a) นโยบายคุณภาพ
b) วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพทีเJ กีย
J วข ้อง
c) การสนั บสนุนต่อประสิทธิผลของระบบบริหาร
คุณภาพ
รวมถึงประโยชน์ของการปรับปรุง
สมรรถนะ
d) ผลกระทบของความไม่สอดคล ้องกับข ้อกําหนด
ของระบบบริหารคุณภาพ
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7.4 Communication
The organization shall determine the internal and
external communications relevant to the quality
management system, including:
a) on what it will communicate;
b) when to communicate;
c) with whom to communicate;
d) how to communicate.
e) Who communicates.

J สาร
7.4 การสือ
J สารทัง; ภายใน และภายนอก
องค์กรต ้องกําหนดการสือ
เกีย
J วข ้องกับระบบบริหารคุณภาพ รวมถึง:

7.5 Documented information
7.5.1 General
The organization’s quality management system shall
include:
a) documented information required by this
International Standard;
b) documented information determined by the
organization as being necessary for the
effectiveness of the quality management
system.

7.5 เอกสารสารสนเทศ
7.5.1 ทวJ ั ไป
ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรต ้องรวมถึง

NOTE The extent of documented information for a quality
management system can differ from one organization to
another due to:
the size of organization and its type of activities,
processes, products and services;
the complexity of processes and their interactions;
the competence of persons.

หมายเหตุ
ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบบริหาร
; อยูก
่ ับ:
คุณภาพอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร ขึน
ขนาดขององค์กร และชนิดของกิจกรรม กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ทีแ
J ตกต่างกัน
้
ความซับซอนของกระบวนการ
และปฏิสัมพันธ์รว่ มต่างๆ
ของกระบวนการ
ความสามารถของบุคลากร

7.5.2 Creating and updating
When
creating
and
updating
documented
information,
the
organization
shall
ensure
appropriate:
a) identification and description (e.g. a title,
date, author, or reference number);
b) format (e.g. language, software version,
graphics) and media (e.g. paper, electronic);
c) review and approval for suitability and
adequacy.

7.5.2 การจ ัดทํา และการทําให้ท ันสม ัย
เมือ
J ทําการจัดทํา
และทําการให ้ทันสมัยของเอกสาร
สารสนเทศ องค์กรต ้องทําให ้มัJนใจในความเหมาะสมว่า:
; ง่ และคําอธิบาย (เช่น ชือ
J เอกสาร วันทีJ
a) การชีบ
ประกาศใช ้ ผู ้จัดทํา หรือหมายเลขอ ้างอิง)
b) รูปแบบเอกสารสารสนเทศ (เช่น ภาษา รุ่นของ
J
ซอฟท์แวร์ กราฟิ ก) และรูปแบบของสือ
(เช่น
J
J
สือกระดาษ สืออิเล็กทรอนิกส์)
c) การทบทวน และการอนุมัตต
ิ ามความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใช ้งาน

7.5.3 Control of documented Information
7.5.3.1 Documented information required by the
quality management system and by this International
Standard shall be controlled to ensure:
a) it is available and suitable for use, where and
when it is needed;
b) it is adequately protected (e.g. from loss of
confidentiality, improper use, or loss of
integrity).

7.5.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ
7.5.3.1
เอกสารสารสนเทศซึงJ จําเป็ นต่อระบบบริหาร
คุณภาพ และกําหนดโดยมาตรฐานสากลฉบับนี; ต ้องได ้รับ
การควบคุมเพือ
J ให ้มัน
J ใจว่า:
้
a) มีเพียงพอ และเหมาะสําหรับการใชงาน
ณ สถานทีJ
และเวลาทีจ
J ําเป็ นต ้องใช ้งาน
b) ได ้รับการป้ องกันอย่างพอเพียง (เช่น การสูญเสีย
ข ้อมูลความลับ การนํ าไปใช ้อย่างไม่เหมาะสม หรือ
การทําให ้ไม่สมบูรณ์)

7.5.3.2 For the control of documented information,
the organization shall address the following activities,
as applicable:
a) distribution, access, retrieval and use;
b) storage
and
preservation,
including
preservation of legibility;
c) control of changes (e.g. version control);
d) retention and disposition.

7.5.3.2 สําหรับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ องค์กรต ้อง
ดําเนินการกับกิจกรรมดังต่อไปนี; ทีส
J ามารถปฏิบัตไิ ด ้:
a) การแจกจ่าย การเข ้าถึง การเรียกกลับคืน และการ
ใช ้งาน
b) การจัดเก็บ และการเก็บรักษา รวมถึงการเก็บรักษา
ให ้สามารถอ่านออกได ้ชัดเจน
c) ควบคุมการเปลีย
J นแปลง (เช่น ควบคุมรุน
่ เอกสาร)
d) ระยะเวลาการจัดเก็บ และการทําลาย
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a)
b)
c)
d)
e)

ทีJ

J สาร
อะไรทีจ
J ะต ้องสือ
J สารเมือ
ต ้องสือ
J ไหร่
J สารกับใคร
ต ้องสือ
J สารอย่างไร
ต ้องสือ
J สาร
ใครจะต ้องสือ

a) เอกสารสารสนเทศ ซึงJ กําหนดโดยมาตรฐานสากล
ฉบับนี;
b) เอกสารสารสนเทศ ทีพ
J จ
ิ ารณากําหนดโดยองค์กร
ซึงJ เห็นว่ามีความจําเป็ นสําหรับประสิทธิผลของ
ระบบบริหารคุณภาพ
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Documented
information
of
external
origin
determined by the organization to be necessary for
the planning and operation of the quality
management system shall be identified as
appropriate, and be controlled.
Documented information retained as evidence of
conformity shall be protected from unintended
alterations.

เอกสารสารสนเทศจากแหล่งภายนอกทีก
J ําหนดโดยองค์กร
ว่าจําเป็ นสําหรับการวางแผน และการดําเนินงานของระบบ
; ง่
บริหารคุณภาพต ้องได ้รับการชีบ
และถูกควบคุมอย่าง
เหมาะสม

NOTE Access can imply a decision regarding the
permission to view the documented information only, or
the permission and authority to view and change the
documented information.

หมายเหตุ การเข ้าถึง หมายถึง โดยนัยถึงการตัดสินใจเกีย
J วกับ
สิทธิใx นการดูข ้อมูลสารสนเทศเท่านัน
; หรืออนุญาต และให ้อํานาจ
ในการทบทวน และปรับเปลีย
J นเอกสารสารสนเทศ เป็ นต ้น.

8 Operation

8 การดําเนินการ

8.1 Operational planning and control
The organization shall plan, implement and control
the processes (see 4.4) needed to meet
requirements for the provision of products and
services, and to implement the actions determined in
Clause 6, by:
a) determining the requirements for the
products and services;
b) establishing criteria for
1) the processes;
2) the acceptance of products and
services;
c) determining the resources needed to achieve
conformity to the product and service
requirements;
d) implementing control of the processes in
accordance with the criteria;
e) determining, maintaining and retaining
documented information to the extent
necessary:
1) to have confidence that the
processes have been carried out as
planned;
2) to demonstrate the conformity of
products and services to their
requirements.
The output of this planning shall be suitable for the
organization's operations.
The organization shall control planned changes and
review the consequences of unintended changes,
taking action to mitigate any adverse effects, as
necessary. The organization shall ensure that
outsourced processes are controlled (see 8.4).

8.1 การวางแผน และการควบคุมการดําเนินการ
องค์กรต ้อง วางแผน การนํ าแผนไปปฏิบัต ิ และการควบคุม
กระบวนการต่างๆทีจ
J ําเป็ น (ดูข ้อกําหนด 4.4) เพือ
J ให ้บรรลุ
ตามข ้อกําหนด การผลิตผลิตภัณฑ์และใหบริ
้ การ และการ
นํ าไปประยุกต์ใช ้ตามแผนปฏิบัตก
ิ ารทีไJ ด ้กําหนดไว ้ใน
ข ้อกําหนดทีJ 6
โดย :
a) กําหนดข ้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
b) จัดทําเกณฑ์สําหรับ
1) กระบวนการต่างๆ
2) การยอมรับของผลิตภัณฑ์ และบริการ
c) กําหนดทรัพยากรต่างๆ ทีจ
J ําเป็ นในการทําให ้บรรลุ
ถึงความสอดคล ้องข ้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และ
บริการ
d) ทําการปฏิบัตก
ิ ารควบคุมกระบวนการต่างๆ
ตาม
เกณฑ์ทไีJ ด ้กําหนดไว ้
e) กําหนด ธํารงรักษา และจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ
ในขอบเขตทีจ
J ําเป็ น
J มัน
1) เพือ
J สร ้างความเชือ
J ว่ากระบวนต่างๆ ได ้
ดําเนินตามแผนทีไJ ด ้กําหนดไว ้

ผลลัพธ์จากการวางแผนนี;
จะต ้องเหมาะสมต่อการ
ดําเนินการขององค์กร
องค์กรต ้องมีการควบคุมแผนทีม
J ก
ี ารเปลีย
J นแปลง และการ
ทบทวนผลกระทบของการเปลีย
J นแปลงทีไJ ม่ได ้ตัง; ใจ
การ
ปฏิบัตก
ิ ารใดๆ ตามความจําเป็ น เพือ
J ลดผลข ้างเคียงในด ้าน
ลบทีไJ ม่ต ้องการ
องค์กรจะต ้องทําให ้แน่ใจว่า กระบวนการทีไJ ด ้จ ้างเหมาช่วง
ได ้รับการควบคุม (ดูข ้อกําหนด 8.4)

8.2 Requirements for products and services
8.2.1 Customer communication
Communication with customers shall include:
a) providing information relating to products
and services;
b) handling enquiries, contracts or orders,
including changes;

8.2 ข้อกําหนดสําหร ับผลิตภ ัณฑ์และบริการ
J สารก ับลูกค้า
8.2.1 การสือ
J สารกับลูกค ้า ต ้องรวมถึง :
การสือ
a) การให ้ข ้อมูลข่าวสารทีเJ กีย
J วข ้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ
b) การจัดการกับการสอบถามข ้อมูล สัญญา หรือคําสัJง
; รวมทัง; การแก ้ไขเพิม
ซือ
J เติม
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เอกสารสารสนเทศทีถ
J ก
ู จัดเก็บเพือ
J แสดงเป็ นหลักฐานของ
ความสอดคล ้องจะต ้องมีการป้ องกันจากการเปลีย
J นแปลงทีJ
ไม่ได ้ตัง; ใจ

2) เพือ
J แสดงความสอดคล ้องตามข ้อกําหนด
ของผลิตภัณฑ์และบริการ
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c) obtaining customer feedback relating to
products and services, including customer
complaints;
d) handling or controlling customer property;
e) establishing
specific
requirements
for
contingency actions, when relevant.

c) การรับรู ้ มุมมองลูกค ้า ทีเJ กีย
J วข ้องกับผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึงข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า
ิ ของลูกค ้า
d) การจัดการหรือควบคุมรักษาทรัพย์สน
e) กําหนดความต ้องการทีเJ ฉพาะเจาะจงสําหรับการ

8.2.2 Determination of requirements for
products and services
When determining the requirements for the products
and services to be offered to customers, the
organization shall ensure that:
a) the requirement for products and services
are defined, including:
1) any
applicable
statutory
and
regulatory requirements;
2) those considered necessary by the
organization;
b) the organization can meet the claims for the
products and services it offers.

8.2.2 การพิจารณาข้อกําหนดสําหร ับสินค้าและบริการ

8.2.3 Review of the requirements for products
and services
8.2.3.1 The organization shall ensure that it has the
ability to meet the requirements for products and
services to be offered to customers. The organization
shall conduct a review before committing to supply
products and services to a customer, to include:
a) requirements specified by the customer,
including the requirements for delivery and
post-delivery activities;
b) requirements not stated by the customer,
but necessary for the specified or intended
use, when known;
c) requirements specified by the organization;
d) statutory and regulatory requirements
applicable to the products and services;
e) contract or order requirements differing from
those previously expressed.
The organization shall ensure that contract or order
requirements differing from those previously defined
are resolved.
The customer’s requirements shall be confirmed by
the organization before acceptance, when the
customer does not provide a documented statement
of their requirements.
NOTE In some situations, such as internet sales, a formal
review is impractical for each order. Instead, the review
can cover relevant product information, such as
catalogues.

8.2.3.2 The organization shall retain documented
information, as applicable:
a) on the results of the review;
b) on any new requirements for the products
and services.
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ปฏิบัตกิ ารในกรณีฉุกเฉินเมือJ มีความเกีย
J วข ้อง

เมือ
J กําหนด ข ้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ
J
นํ าเสนอให ้กับลูกค ้า
องค์กรต ้องมัน
J ใจว่า:
a) ข ้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการได ้รับการ
ระบุ, รวมถึง
1) ข ้อกฎหมาย
และระเบียบข ้อบังคับทีJ
เกีย
J วข ้องต่างๆ ทีไJ ด ้ประยุกต์ใช ้
2) ข ้อกําหนดทีพ
J จ
ิ ารณาว่า
มีความจําเป็ น
โดยองค์กรเอง
b) องค์กรสามารถทําให ้บรรลุกับข ้อกล่าวอ ้างต่างๆ
สําหรับผลิตภัณฑ์ และบริการทีน
J ํ าเสนอ
8.2.3 การทบทวนข้อกําหนดสําหร ับ ผลิตภ ัณฑ์และ
บริการ
8.2.3.1
องค์กรต ้องมัJนใจว่ามีความสามารถในการทําให ้
บรรลุกับข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการทีน
J ํ าเสนอต่อลูกค ้า
องค์กรต ้อง ทําการทบทวนความต ้องการก่อนการตกลงใน
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค ้าใดๆ ซึงJ รวมถึง :
a) ข ้อกําหนดเฉพาะทีถ
J ก
ู กําหนดโดยลูกค ้ารวมถึง
ข ้อกําหนดในการส่งมอบ และกิจกรรมภายหลังการ
ส่งมอบ
b) ข ้อกําหนดทีไJ ม่ได ้ระบุอย่างชัดเจนโดยลูกค ้า แต่ม ี
ความจําเป็ นทีเJ ฉพาะเจาะจง หรือตามจุดประสงค์
การใช ้งานของลูกค ้า เมือ
J องค์กรทราบข ้อมูล
c) ข ้อกําหนดเฉพาะทีไJ ด ้ระบุโดยองค์กร
d) ข ้อกําหนดของข ้อกฏหมาย
หรือ
กฎระเบียบ
ข ้อบังคับทีเJ กีย
J วข ้องทีจ
J ะต ้องนํ ามาประยุกต์ใช ้
สําหรับ ผลิตภัณฑ์ และบริการนัน
; ๆ
; ทีแ
e) สัญญา หรือ ข ้อกําหนดคําสัJงซือ
J ตกต่างไปจาก
ข ้อกําหนดก่อนหน ้า
; ทีJ
องค์กรต ้องทําให ้มัน
J ใจว่า สัญญาหรือข ้อกําหนดคําสังJ ซือ
แตกต่างไปจากเดิมได ้ระบุรายละเอียด และแก ้ไขให ้ถูกต ้อง
ข ้อกําหนดของลูกค ้าจะต ้องได ้รับการยืนยัน โดยองค์กรเอง
ก่อนการตอบรับในกรณีทล
ีJ ก
ู ค ้าไม่ได ้ให ้เอกสารทีเJ ป็ นลาย
ลักษณ์อักษรของข ้อกําหนดนั น
; ๆ
; ขายผ่านระบบ
หมายเหตุ
ในบางสถานการณ์
เช่น
การซือ
; อย่างเป็ นทางการอาจจะไม่
อินเตอร์เน็ต
การทบทวนคําสัJงซือ
;
เหมาะสมกับแต่ละคําสัJงซือ
โดยทีล
J ก
ู ค ้าจะเป็ นผู ้ทบทวน
รายละเอียด
และข ้อมูลของผลิตภัณฑ์ได ้เอง
เช่น
การใช ้
แค็ตตาล็อกสินค ้า

8.2.3.2 องค์กรต ้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ ทีส
J ามารถ
ประยุกต์ได ้:
a) ผลลัพธ์จากการทบทวน
b) ข ้อกําหนดใหม่ใดๆ สําหรับผลิตภัณฑ์ และบริการ
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8.2.4 Changes to requirements for products
and services
The organization shall ensure that relevant
documented information is amended, and that
relevant persons are made aware of the changed
requirements, when the requirements for products
and services are changed.

8.2.4
การเปลีย
J นแปลงข้อกําหนดสําหร ับผลิตภ ัณฑ์
และบริการ
องค์กรต ้อง
ทําให ้มัJนใจว่าเอกสารสารสนเทศทีเJ กีย
J วข ้อง
ได ้รับการปรับแก ้ไข
และผู ้ทีเJ กีย
J วข ้องได ้ตระหนักรับทราบ
ข ้อกําหนดทีม
J ก
ี ารเปลีย
J นแปลง
เมือ
J ข ้อกําหนดของ
ผลิตภัณฑ์ และบริการมีการเปลีย
J นแปลง

8.3 Design and development of products and
services
8.3.1 General
The organization shall establish, implement and
maintain a design and development process that is
appropriate to ensure the subsequent provision of
products and services.

8.3 การออกแบบและพ ัฒนา ผลิตภ ัณฑ์ และบริการ

8.3.2 Design and development planning
In determining the stages and controls for design
and development, the organization shall consider:
a) the nature, duration and complexity of the
design and development activities;
b) the required process stages, including
applicable design and development reviews;
c) the required design and development
verification and validation activities;
d) the responsibilities and authorities involved in
the design and development process;
e) the internal and external resource needs for
the design and development of products and
services;
f) the need to control interfaces between
persons involved in the design and
development process;
g) the need for involvement of customer and
users in the design and development
process;
h) the requirements for subsequent provision of
products and services;
i) the level of control expected for the design
and development process by customers and
other relevant interested parties;
j) the documented information needed to
demonstrate that design and development
requirements have been met.

8.3.2 การวางแผนการออกแบบ และการพ ัฒนา
ในการกําหนดขัน
; ตอนต่างๆ
และการควบคุมสําหรับการ
ออกแบบและการพัฒนา องค์กรต ้องพิจารณา:
a) ธรรมชาติ ระยะเวลา และความซับซ ้อนของกิจกรรม
การออกแบบ และการพัฒนา
b) ข ้อกําหนดของแต่ละขัน
; ตอน รวมถึงการประยุกต์ใช ้
การทบทวน การออกแบบและการพัฒนา
c) ข ้อกําหนดของกิจกรรม การทวนสอบ และการ
ยืนยันการใช ้ได ้ของการออกแบบ และการพัฒนา
d) หน ้าทีค
J วามรับผิดชอบ
และอํานาจหน ้าทีท
J ีJ
เกีย
J วข ้องในกระบวนการออกแบบ และการพัฒนา
e) ทรัพยากรภายในและภายนอกทีม
J ค
ี วามจําเป็ น
สําหรับกระบวนการออกแบบ และการพัฒนา
f) ความจําเป็ นในการควบคุมการประสานงานระหว่าง
บุคคลากร และส่วนงานทีเJ กีย
J วข ้องในกระบวนการ
ออกแบบ และการพัฒนา
g) ความจําเป็ นของการมีสว่ นร่วมของลูกค ้าและกลุม
่
้
ผู ้ใชงานที
เJ กีย
J วข ้องในกระบวนการออกแบบ และ
การพัฒนา
h) ข ้อกําหนดต่างๆ สําหรับกระบวนการถัดไป เพือ
J
่ ารผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ
นํ าไปสูก
i) ระดับการควบคุมทีค
J าดหวังสําหรับกระบวนการ
ออกแบบและการพัฒนาโดยลูกค ้าหรือผู ้มีสว่ น

8.3.3 Design and development Inputs
The organization shall determine the requirements
essential for the specific types of products and
services to be designed and developed.

8.3.3 ปัจจ ัยป้อนสําหร ับการออกแบบและการพ ัฒนา
องค์กรต ้องกําหนด
ข ้อกําหนดทีจ
J ําเป็ นเฉพาะสําหรับชนิด
ของผลิตภัณฑ์และบริการทีไJ ด ้รับการออกแบบ
และการ
พัฒนา

The organization shall consider:
a) functional and performance requirements;
b) information derived from previous similar
design and development activities;
c) statutory and regulatory requirements;
d) standards or codes of practice that the
organization has committed to implement;

องค์กรต ้องพิจารณา:
a) ข ้อกําหนดด ้านการใช ้งานและด ้านสมรรถนะ
b) ข ้อมูลจากกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาทีJ
คล ้ายคลึงกันก่อนหน ้า
c) ข ้อกําหนดกฎหมาย และกฏระเบียบข ้อบังคับต่างๆ
d) มาตรฐานหรือเกณฑ์การปฏิบัตท
ิ อ
ีJ งค์กรแสดงความ
มุง่ มัJนนํ ามาประยุกต์ใช ้
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8.3.1 ทวJ ั ไป
องค์กรต ้อง จัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษา กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาทีเJ หมาะสมในการทําให ้มัน
J ใจต่อการ
ผลิต และบริการในขัน
; ตอนถัดไป

j)
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เกีย
J วข ้องทีน
J ่าสนใจอืน
J ๆ

เอกสารสารสนเทศทีจ
J ําเป็ นในการแสดงให ้เห็นว่า
ข ้อกําหนดการออกแบบและพัฒนาได ้บรรลุผลลัพธ์
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e) potential consequences of failure due to the
nature of the products and services;

e) ผลกระทบทีม
J น
ี ั ยยะจากความล ้มเหลวตามลักษณะ
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ และบริการ

Inputs shall be adequate for design and development
purposes, complete, and unambiguous. Conflicting
design and development inputs shall be resolved.
The organization shall retain documented information
on design and development inputs.

ปั จจัยนํ าเข ้า
การออกแบบและพัฒนานี;ต ้องมีเพียงพอ
สําหรับจุดประสงค์ ความสมบูรณ์ และชัดเจนไม่คลุมเครือ
ข ้อขัดแย ้งของปั จจัย
สําหรับการออกแบบและการพัฒนา
นํ าเข ้าในการออกแบบและการพัฒนาต ้องได ้รับการแก ้ไข
องค์กรต ้อง
จัดเก็บเอกสารสารสนเทศของปั จจัยนํ าเข ้า
สําหรับการออกแบบและพัฒนา

8.3.4 Design and development controls
The organization shall apply controls to the design
and development process to ensure that:
a) the results to be achieved are defined;
b) reviews are conducted to evaluate the ability
of the results of design and development to
meet requirements;
c) verification activities are conducted to ensure
that the design and development outputs
meet the input requirements;
d) validation activities are conducted to ensure
that the resulting products and services meet
the requirements for the specified application
or intended use;
e) any necessary actions are taken on problems
determined
during
the
reviews,
or
verification and validation activities.
f) documented information of these activities is
retained.

8.3.4 การควบคุมการออกแบบและการพ ัฒนา
องค์กรจะต ้องประยุกต์การควบคุมทีใJ ชสํ้ าหรับกระบวนการ
ออกแบบ และการพัฒนา เพือ
J ให ้แน่ใจว่า:
a) ผลลัพธ์ทบ
ีJ รรลุได ้รับการระบุไว;้
b) การทบทวนได ้รับการดําเนินการ
เพือ
J ประเมิน
ความสามารถของผลลัพธ์จากการออกแบบ และ
การพัฒนาทีบ
J รรลุตามข ้อกําหนด;
c) กิจกรรมการทวนสอบต ้องได ้รับการดําเนินการเพือ
J
ทําให ้มัJนใจว่าผลลัพธ์จากการออกแบบและการ
พัฒนา สอดคล ้องกับปั จจัยนํ าเข ้าในการออกแบบ
และการพัฒนา
d) กิจกรรมการยืนยันการใช ้ได ้ต ้องมีการดําเนินการ
เพือ
J ทําให ้มัJนใจว่า
ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์และ
บริการบรรลุผลตามข ้อกําหนด
สําหรบการ
้
ประยุกต์ใช ้ หรือการใชงานตามที
ก
J ําหนดไว ้
e) กิจกรรมใดๆ ทีก
J ระทําไปตามความจําเป็ น สําหรับ
ปั ญหาทีพ
J บระหว่างกิจกรรม การทบทวน หรือการ
ทวนสอบ และการยืนยันการใช ้ได ้
f) เอกสารสารสนเทศของกิจกรรมเหล่านี;ได ้รับการ
จัดเก็บรักษาไว ้

NOTE Design and development reviews, verification and
validation have distinct purposes. They can be conducted
separately or in any combination, as is suitable for the
products and services of the organization.

หมายเหตุ การทบทวนการออกแบบและการพัฒนา การทวนสอบ
และการยืนยันการใช ้ได ้ มีเป้ าประสงค์ทแ
ีJ ตกต่างกันออกไป ซึงJ
สามารถกระทําแยกหรือร่วมกัน ตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และบริการของแต่ละองค์กร

8.3.5 Design and development outputs
The organization shall ensure that design and
development outputs:
a) meet the input requirements;
b) are adequate for the subsequent processes
for the provision of products and services;
c) include or reference monitoring and
measuring requirements, as appropriate, and
acceptance criteria;
d) specify the characteristics of the products
and services that are essential for their
intended purpose and their safe and proper
provision.

8.3.5 ผลล ัพธ์ของการออกแบบและการพ ัฒนา
องค์กรจะต ้องทําให ้มัน
J ใจว่าผลลัพธ์ของการออกแบบและ
การพัฒนา:
a) บรรลุกับข ้อกําหนดของปั จจัยนํ าเข ้า;
b) เพียงพอสําหรับกระบวนการต่างๆ ลําดับถัดไป เพือ
J
ทําให ้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์และบริการ;
c) รวมถึงหรืออ ้างอิงถึง ข ้อกําหนดของการเฝ้ าระวัง
ติดตาม และการตรวจวัด และเกณฑ์การยอมรับ
ตามความเหมาะสม;
d) ระบุคณ
ุ ลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑ์และบริการทีJ
ีJ ําหนดไว ้ และ
มีความเหมาะสมตามจุดประสงค์ทก
ความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการนํ าไปใช ้งาน

The organization shall retain documented information
on design and development outputs.

องค์กรต ้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศของผลลัพธ์ของการ
ออกแบบและการพัฒนา

8.3.6 Design and development changes
The organization shall identify, review and control
changes made during, or subsequent to, the design
and development of products and services, to the

8.3.6 การควบคุมการออกแบบและการพ ัฒนา
องค์กรจะต ้อง ระบุ ทบทวน และควบคุมการเปลีย
J นแปลงทีJ
ได ้กระทําระหว่าง หรือในขัน
; ตอนทีต
J ามมาของการออกแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ในขอบเขตทีจ
J ําเป็ น
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extent necessary to ensure that there is no adverse
impact on conformity to requirements.
The organization shall retain documented information
on:
a) design and development changes;
b) the results of reviews;
c) the authorization of the changes;
d) the actions taken to prevent adverse
impacts.

เพือ
J ให ้มัJนใจว่าไม่มผ
ี ลกระทบเชิงลบต่อความสอดคล ้องต่อ
ข ้อกําหนดต่างๆ
องค์กรต ้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศสําหรับ

8.4 Control of externally provided processes,
products and services
8.4.1 General
The organization shall ensure that externally
provided processes, products and services conform
to requirements.
The organization shall determine the controls to be
applied to externally provided processes, products
and services when:
a) products and services from external
providers are intended for incorporation into
the organization's own products and
services;
b) products and services are provided directly to
the customer(s) by external providers on
behalf of the organization;
c) a process, or part of a process, is provided
by an external provider as a result of a
decision by the organization.

8.4
การควบคุมกระบวนการจากแหล่งภายนอกทีJ
ให้บริการ ผลิตภ ัณฑ์และบริการ

The organization shall determine and apply criteria
for the evaluation, selection, monitoring of
performance, and re‐evaluation of external providers,
based on their ability to provide processes or
products and services in accordance with
requirements. The organization shall
retain
documented information of these activities and any
necessary actions arising from the evaluations.

องค์กรต ้องกําหนด
และประยุกต์ใช ้เกณฑ์ทใีJ ชสํ้ าหรับการ
ประเมิน การคัดเลือก การเฝ้ าติดตามสมรรถนะ และการ
ประเมินซํ;าของผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอกโดยอยูบ
่ นพืน
; ฐาน
ของความสามารถในการส่งมอบกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์
และบริการตามข ้อกําหนดต่างๆ
องค์กรต ้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ สําหรับกิจกรรมเหล่านี;
และกิจกรรมทีจ
J ําเป็ นอันเป็ นผลจากการประเมินดังกล่าว

8.4.2 Type and extent of control
The organization shall ensure that externally
provided processes, products and services do not
adversely affect the organization's ability to
consistently deliver conforming products and services
to its customers.
The organization shall:
a) ensure that externally provided processes
remain within the control of its quality
management system;
b) define both the controls that it intends to
apply to an external provider and those it
intends to apply to the resulting output;
c) take into consideration:
1) the potential impact of the externally
provided processes, products and
services on the organization's ability
to consistently meet customer and

8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม
กระบวนการจัดหาจากแหล่ง
องค์กรจะต ้องทําให ้มัน
J ใจว่า
ภายนอกทีใJ ห ้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่สง่ ผลกระทบ
ในเชิงลบต่อความสามารถขององค์กรในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีม
J ค
ี วามสอดคล ้องอย่างสมําJ เสมอ
ให ้กับลูกค ้า
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a)
b)
c)
d)

การเปลีย
J นแปลงของการออกแบบและการพัฒนา
ผลลัพธ์ของการทบทวนต่างๆ
การให ้อํานาจอนุมัตก
ิ ารเปลีย
J นแปลง
การดําเนินการทีไJ ด ้กระทําเพือ
J ป้ องกันผลกระทบใน
เชิงลบทีไJ ม่ต ้องการ

8.4.1 ทวJ ั ไป
องค์กรจะต ้องมัJนใจว่ากระบวนการจากแหล่งภายนอกทีJ

ให ้บริการ
ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการสอดคล ้องกับข ้อกําหนด

องค์กรต ้องกําหนดประยุกต์ใช ้การควบคุมกระบวนการจาก

แหล่งภายนอกทีใJ ห ้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการ เมือ
J :
a) ผลิตภัณฑ์
และบริการ
จากผู ้จัดหาจากแหล่ง
้
ภายนอกทีเJ จตนาสําหรับใชประกอบเข
้ากับ
ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร

b) ผลิตภัณฑ์และบริการทีส
J ง่ มอบโดยตรงให ้กับลูกค ้า
โดยผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอกซึงJ ทําในนามของ
องค์กร
c) กระบวน หรือบางส่วนของกระบวนการทีจ
J ัดหาโดย
ผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก ซึงJ เกิดจากผลของการ
ตัดสินใจโดยองค์กรเอง

องค์กรต ้อง:
a) มัJนใจว่ากระบวนการทีถ
J ูกจัดหาจากแหล่งภายนอก
อยูใ่ นการควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ
b) ระบุทัง; การควบคุมทีต
J ้องการประยุกต์ใช ้กับผู ้จัดหา
จากแหล่งภายนอก และทีต
J ้องการจะประยุกต์ใช ้กับ
ผลลัพธ์สด
ุ ท ้าย
c) โดยให ้คํานึงถึง
1) ผลกระทบทีอ
J าจเกิดขึน
; จาก กระบวนการ
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จัดหาจากแหล่งภายนอกทีใJ ห ้บริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อความสามารถ

ขององค์กรทีจ
J ะบรรลุตอ
่ ข ้อกําหนดลูกค ้า
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applicable statutory and regulatory
requirements;
2) the effectiveness of the controls
applied by the external provider;
d) determine the verification, or other activities,
necessary to ensure that the externally
provided processes, products and services
meet requirements.

และข ้อกําหนดของกฎหมาย
และ
กฎระเบียบข ้อบังคับทีเJ กีย
J วข ้องต่างๆ
2) ประสิทธิผลของการควบคุมทีป
J ระยุกต์ใช ้
โดยผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก
d) กําหนดกิจกรรม การทวนสอบหรือกิจกรรมอืน
J ๆ ทีJ
กระบวนการจัดหาจาก
จําเป็ นเพือ
J ทําให ้มัJนใจว่า

8.4.3 Information for external providers
The organization shall ensure the adequacy of
requirements prior to their communication to the
external provider.
The organization shall communicate to external
providers its requirements for:
a) the processes, products and services to be
provided;
b) the approval of:
1) products and services;
2) methods, processes and equipment;
3) the release of products and services;
c) competence,
including
any
required
qualification of persons;
d) the external provider's interactions with the
organization;
e) control and monitoring of the external
provider's performance to be applied by the
organization;
f) verification or validation activities that the
organization, or its customer, intends to
perform at the external provider's premises.

8.4.3 ข้อมูลสําหร ับผูจ
้ ัดหาจากแหล่งภายนอก
องค์กรจะต ้องทําให ้มัน
J ใจว่าข ้อกําหนดต่างๆ มีความเพียงพอ
J สารกับผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก
ก่อนทําการสือ
J สารข ้อกําหนดต่างๆ
องค์กรต ้องทําการสือ
กับผู ้จัดหาจาก
แหล่งภายนอกสําหรับ:

8.5 Production and service provision
8.5.1 Control of production and service
provision
The organization shall implement production and
service provision under controlled conditions.
Controlled conditions shall include, as applicable:
a) the availability of documented information
that defines:
1) the characteristics of the products to
be produced, the services to be
provided, or the activities to be
performed;
2) the results to be achieved;
b) the availability and use of suitable monitoring
and measuring resources;
c) the implementation of monitoring and
measurement activities at appropriate stages
to verify that criteria for control of processes
or outputs, and acceptance criteria for
products and services, have been met;
d) the use of suitable infrastructure and
environment for the operation of processes;
e) the appointment of competent persons,
including any required qualification;

8.5 การผลิต และการให้บริการ
8.5.1 การควบคุมการผลิต และการให้บริการ
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แหล่งภายนอกทีใJ ห ้บริการ
บรรลุกับข ้อกําหนดต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

a) กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทีจ
J ะจัดหา
b) ได ้รับการอนุมัต:ิ
1) ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ
2) วิธก
ี าร กระบวนการ และอุปกรณ์เครือ
J งมือ
3) การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
c) ความสามารถรวมถึงคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ ทีจ
J ําเป็ นของ
ตัวบุคคลทีใJ ห ้บริการ
d) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอกกับ
องค์กร
e) การควบคุมและการเฝ้ าระวังติดตาม สมรรถนะของ
ผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอกทีป
J ระยุกต์ใช ้โดยองค์กร
f) กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรองการใช ้ได ้
ของ
องค์กร หรือของลูกค ้าทีเJ จตนากระทํา ณ สถานทีJ
ของผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก

องค์กรจะต ้อง ดําเนินการผลิต และการใหบริ
้ การ ภายใต ้
สภาวะทีถ
J ูกควบคุม

สภาวะทีถJ ูกควบคุมนี;ทส
ีJ ามารถประยุกต์ได ้ ต ้องรวมถึง:

a) ความมีพร ้อมของเอกสารสารสนเทศทีรJ ะบุ
1) คุณลักษณะต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ทจ
ีJ ะ
ผลิต การบริการทีจ
J ะให ้ หรือกิจกรรมต่างๆ
ทีไJ ด ้กระทําไป
2) ผลลัพธ์ตา่ งๆ ทีบ
J รรลุผลลัพธ์นี;
b) ความมีพร ้อมอยู่
และการใช ้ทรัพยากรในการเฝ้ า
ระวังติดตาม และการตรวจวัดอย่างเหมาะสม
c) การดําเนินกิจกรรมการเฝ้ าระวังติดตาม
และการ
ตรวจวัดในขัน
; ตอนทีเJ หมาะสม
ทีจ
J ะทวนสอบว่า
เกณฑ์สําหรับการควบคุมกระบวนการ หรือผลลัพธ์
ของกระบวนการ
และเกณฑ์การยอมรับสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ และบริการได ้บรรลุผล
d) การใช ้สาธารณูปโภคพืน
; ฐาน และสภาวะแวดล ้อม
ทีเJ หมาะสม สําหรับการดําเนินกระบวนการต่างๆ
e) การแต่งตัง; มอบหมายบุคคลทีม
J ค
ี วามสามารถ
รวมถึงข ้อกําหนดคุณสมบัตอ
ิ น
ืJ ๆ
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f)

the validation, and periodic revalidation, of
the ability to achieve planned results of the
processes for production and service
provision, where the resulting output cannot
be verified by subsequent monitoring or
measurement;
g) the implementation of actions to prevent
human error;
h) the implementation of release, delivery and
post‐delivery activities.

f)

การยืนยันการใช ้ได ้ และการยืนยันการใช ้ได ้ซํ;าตาม
ระยะเวลาทีก
J ําหนดของความสามารถทีจ
J ะบรรลุ
ผลลัพธ์ทไีJ ด ้วางแผนไว ้สําหรับกระบวนการผลิต
และการให ้บริการ
ถ ้าหากว่าผลลัพธ์ทไีJ ด ้จาก

กระบวนการใดๆ ไม่สามารถทวนสอบด ้วยการเฝ้ า
ระวังติดตามหรือการตรวจวัดในขัน; ตอนถัดไปได ้
g) การดําเนินการป้ องกันความผิดพลาดของบุคคล
h) การดําเนินการตรวจปล่อย
การส่งมอบ และ
กิจกรรมภายหลังการส่งมอบ

8.5.2 Identification and traceability
The organization shall use suitable means to identify
outputs when it is necessary to ensure the
conformity of products and services.
The organization shall identify the status of outputs
with respect to monitoring and measurement
requirements throughout production and service
provision.
The organization shall control the unique
identification of the outputs when traceability is a
requirement, and shall retain the documented
information necessary to enable traceability.

8.5.2 การบ่งชีb และการสอบย้อนกล ับได้
; ลลัพธ์ของ
องค์กรต ้องใชวิ้ ธก
ี ารต่างๆ ทีเJ หมาะสมเพือ
J บ่งชีผ
กระบวนการ
เมือ
J มีความจําเป็ นเพือ
J ทําให ้มัน
J ใจในความ
สอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ
; ถานะผลลัพธ์ของกระบวนการ ทีเJ กีย
องค์กรต ้องบ่งชีส
J วกับ
ข ้อกําหนดในการเฝ้ าระวังติดตาม และการตรวจวัด ตลอดทัJว
ทัง; การผลิต และการใหบริ
้ การ
; ม
องค์กรต ้องควบคุมการบ่งชีท
ีJ ล
ี ักษณะจําเพาะ เมือ
J การสอบ
ย ้อนกลับไดเป็
้ นข ้อกําหนด
และต ้องจัดเก็บ
เอกสาร
สารสนเทศทีจ
J ําเป็ นเพือ
J ให ้สามารถทําการสอบย ้อนกลับได ้

8.5.3 Property belonging to customers or
external providers
The organization shall exercise care with property
belonging to customers or external providers while it
is under the organization's control or being used by
the organization.
The organization shall identify, verify, protect and
safeguard customers' or external providers' property
provided for use or incorporation into the products
and services.
When the property of a customer or external provider
is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable
for use, the organization shall report this to the
customer or external provider and retain documented
information on what has occurred.

ิ ทีเJ ป็นของลูกค้าหรือผูจ
8.5.3 ทร ัพย์สน
้ ัดหาจากแหล่ง
ภายนอก
ิ ทีเJ ป็ นของลูกค ้า
องค์กรต ้องทําการดูแลทรัพย์สน
หรือผู ้
จัดหาจากแหล่งภายนอกขณะทีอ
J ยูภ
่ ายใต ้การควบคุม หรือ
้
ถูกใชโดยองค์
กร
ิ ของ
องค์กรต ้องบ่งชี; ทวนสอบ ป้ องกัน และปกป้ องทรัพย์สน
ลูกค ้าหรือของผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก เพือ
J การนํ ามาใช ้
งาน หรือประกอบเข ้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ และบริการ
ิ ของลูกค ้าหรือของผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก
เมือ
J ทรัพย์สน
สูญหาย
เสียหาย หรือพบว่าอาจจะไม่เหมาะสมต่อการ
้
นํ าไปใชงาน
องค์กรต ้องรายงานสิงJ นีใ; ห ้กับลูกค ้าหรือผู ้
จัดหาจากแหล่งภายนอก และจัดเก็บเอกสารสารสนเทศกับ
สิงJ ทีเกิดขึน
;

NOTE A customer's or external provider's property can
include material, components, tools and equipment,
premises, intellectual property and personal data.

ิ ของลูกค ้า หรือผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก
หมายเหตุ ทรัพย์สน
; ส่วน, เครือ
สามารถรวมถึง วัตถุดบ
ิ , ชิน
J งมือและอุปกรณ์, สถานที,J
ิ ทางปัญญา และข ้อมูลส่วนบุคคล
ทรัพย์สน

8.5.4 Preservation
The organization shall preserve the outputs during
production and service provision, to the extent
necessary to ensure conformity to requirements.

8.5.4 การดูแลร ักษา
องค์กรจะต ้องดูแลรักษาผลลัพธ์ทเีJ กิดขึน
;
ระหว่างการผลิต
และการส่งมอบบริการ, ตามขอบเขตทีจ
J ําเป็ นเพือ
J ให ้มัน
J ใจ
ถึงความสอดคล ้องต่อข ้อกําหนดต่างๆ

NOTE Preservation can include identification, handling,
contamination control, packaging, storage, transmission or
transportation, and protection.

หมายเหตุ การดูแลรักษาสามารถรวมถึง การบ่งชี; การเคลือ
J นย ้าย
การควบคุมการปนเปื; อน บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ การส่งต่อหรือการ
ขนส่ง และการป้ องกันความเสียหาย

8.5.5 Post-delivery activities
The organization shall meet requirements for
post‐delivery activities associated with the products
and services.

8.5.5 กิจกรรมภายหล ังการส่งมอบ
องค์กรต ้องทําใหบรรลุ
้
กับข ้อกําหนด
สําหรับกิจกรรม
ภายหลังการส่งมอบทีเJ กีย
J วข ้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการ
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In determining the extent of post‐delivery activities
that are required, the organization shall consider:
a) statutory and regulatory requirements;
b) the potential undesired consequences
associated with its products and services;
c) the nature, use and intended lifetime of its
products and services;
d) customer requirements;
e) customer feedback.

ในการกําหนดขอบเขตของกิจกรรมภายหลังการส่งมอบทีJ
จําเป็ น, องค์กรต ้องคํานึงถึง:
a) ข ้อกําหนดกฎหมาย และกฎระเบียบข ้อบังคับต่างๆ
b) ผลกระทบต่างๆ ทีไJ ม่พงึ ประสงค์ทอ
ีJ าจเกีย
J วข ้องกับ
ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร
c) ลักษณะโดยธรรมชาติ การใช ้งาน และอายุการใช ้
งานของผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร
d) ข ้อกําหนดต่างๆ ของลูกค ้า
e) ผลตอบกลับจากลูกค ้า

NOTE Post‐delivery activities can include actions under
warranty provisions, contractual obligations such as
maintenance services, and supplementary services such as
recycling or final disposal.

หมายเหตุ กิจกรรมภายหลังการส่งมอบ สามารถรวมถึงกิจกรรม
ภายใต ้การให ้ การรับประกัน ภาระข ้อผูกพันตามสัญญา เช่น การ
บริการบํารุงรักษา และบริการเสริมต่างๆ เช่น การรีไซเคิล หรือการ
รับกําจัดทําลายทิง;

8.5.6 Control of changes
The organization shall review and control changes for
production or service provision, to the extent
necessary to ensure continuing conformity with
requirements.
The organization shall retain documented information
describing the results of the review of changes, the
person(s) authorizing the change, and any necessary
actions arising from the review.

8.5.6 การควบคุมการเปลีย
J นแปลง
องค์กรต ้องทบทวน และควบคุมการเปลีย
J นแปลงสําหรับการ
ผลิตหรือการให ้บริการในขอบเขตทีจ
J ําเป็ น เพือ
J ให ้มัน
J ใจใน
ความสอดคล ้องกับข ้อกําหนดต่างๆ ทีรJ ะบุไว ้อย่างต่อเนืJอง
องค์กรต ้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศทีอ
J ธิบายรายละเอียด
ผลลัพธ์ของการทบทวนการเปลีย
J นแปลง บุคคลทีม
J อ
ี ํานาจ
หน ้าทีต
J อ
่ การเปลีย
J นแปลง และการดําเนินการใดๆ ทีจ
J ําเป็ น
ทีเJ กิดขึน
; จากการทบทวนการเปลีย
J นแปลงนัน
;

8.6 Release of products and services
The
organization
shall
implement
planned
arrangements, at appropriate stages, to verify that
the product and service requirements have been
met. The release of products and services to the
customer shall not proceed until the planned
arrangements have been satisfactorily completed,
unless otherwise approved by a relevant authority
and, as applicable, by the customer.
The organization shall retain documented information
on the release of products and services. The
documented information shall include:
a) evidence of conformity with the acceptance
criteria;
b) traceability to the person(s) authorizing the
release.

8.6 การตรวจปล่อยผลิตภ ัณฑ์ และบริการ
ตามขัน
; ตอนทีJ
องค์กรต ้องดําเนินการตามแผนทีไJ ด ้วางไว ้
เหมาะสม
เพือ
J ทวนสอบว่าข ้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และ
บริการได ้บรรลุผลลัพธ์
การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ และบริการไปให ้กับลูกค ้าจะต ้อง
ไม่ถูกดําเนินการจนกระทังJ แผนทีไJ ด ้วางไว ้จะมีการดําเนินการ
อย่างครบถ ้วนจนเป็ นทีพ
J อใจ เว ้นเสียแต่ได ้รับการอนุมต
ั โิ ดย
ผู ้มีอํานาจทีเJ กีย
J วข ้อง และโดยลูกค ้าถ ้าสามารถทําได ้
องค์กรต ้องจัดเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศสําหรับการตรวจ
ปล่อยผลิตภัณฑ์
และบริการ
เอกสารสารสนเทศต ้อง
ประกอบด ้วย

8.7 Control of nonconforming outputs
8.7.1 The organization shall ensure that outputs that
do not conform to their requirements are identified
and controlled to prevent their unintended use or
delivery.
The organization shall take appropriate action based
on the nature of the nonconformity and its effect on
the conformity of products and services. This shall
also apply to nonconforming products and services
detected after delivery of products, during or after
the provision of services.
The organization shall deal with nonconforming
outputs in one or more of the following ways:
a) correction;
b) segregation,
containment,
return
or

8.7 การควบคุมผลล ัพธ์ทีไJ ม่เป็นไปตามข้อกําหนด
8.7.1
องค์กรต ้องมัน
J ใจว่าผลลัพธ์
ทีไJ ม่สอดคล ้องต่อ
J ป้ องกัน
ข ้อกําหนดต่างๆ จะต ้องถูกบ่งชี; และถูกควบคุมเพือ
้
การนํ าไปใชโดย
ไม่เจตนาหรือถูกส่งมอบ
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a) หลักฐานของความสอดคล ้องกับเกณฑ์การยอมรับ
b) การสอบย ้อนกลับได ้ไปยังบุคคลทีม
J อ
ี ํานาจอนุมต
ั ิ
การตรวจปล่อย

องค์กรต ้องดําเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอเหมาะสม
บน
พืน
; ฐานของลักษณะโดยธรรมชาติของความไม่สอดคล ้องนัน
;
และผลกระทบต่อความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์ และบริการ
การดําเนินกิจกรรมนี;ต ้องครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการ
ทีไJ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด ทีถ
J ูกพบภายหลังจากการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ ระหว่าง หรือภายหลังการให ้บริการ องค์กรต ้อง
ดําเนินการต่อผลลัพธ์ทไีJ ม่สอดคล ้องต่อข ้อกําหนดอย่างใด
อย่างหนึงJ หรือหลายอย่างตามแนวทางดังนี;
a) แก ้ไข
b) คัดแยก, จํากัดพืน
; ที,J ส่งคืน หรือระงับการใช ้
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suspension of provision of products and
services;
c) informing the customer;
d) obtaining authorization for acceptance under
concession.
Conformity to the requirements shall be verified
when nonconforming outputs are corrected.

ผลิตภัณฑ์ และบริการ
c) แจ ้งให ้ลูกค ้ารับทราบ
d) ขออนุญาตจากผู ้มีอํานาจเพือ
J การยอมรับภายใต ้
ความยินยอม
ความสอดคล ้องต่อข ้อกําหนดต่างๆ ต ้องถูกทวนสอบ เมือ
J
ผลลัพธ์ทไีJ ม่สอดคล ้องต่อข ้อกําหนดได ้รับการแก ้ไข

8.7.2 The organization shall retain documented
information that:
a) describes the nonconformity;
b) describes the actions taken;
c) describes any concessions obtained;
d) identifies the authority deciding the action in
respect of the nonconformity.

8.7.2 องค์กรต ้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศที:J

9 Performance evaluation

9 การประเมินสมรรถนะ

9.1 Monitoring, measurement, analysis and
evaluation
9.1.1 General
The organization shall determine:
a) what needs to be monitored and measured;
b) the methods for monitoring, measurement,
analysis and evaluation needed to ensure
valid results;
c) when the monitoring and measuring shall be
performed;
d) when the results from monitoring and
measurement shall be analysed and
evaluated.

9.1 การเฝ้าระว ังติดตาม การตรวจว ัด การวิเคราะห์
และการประเมินผล
9.1.1 ทวJ ั ไป
องค์กรต ้องกําหนด :
a) อะไรทีจ
J ําเป็ นต ้องเฝ้ าระวังติดตาม และตรวจวัด
b) วิธก
ี ารต่างๆ ทีจ
J ําเป็ นสําหรับ การเฝ้ าระวังติดตาม
การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล
เพือ
J ให ้มัJนใจถึงความถูกต ้องของผลลัพธ์ทต
ีJ ้องการ
c) ช่วงเวลาทีจ
J ะต ้องดําเนินการเฝ้ าระวังติดตาม และ
การตรวจวัด
d) ช่วงเวลาทีจ
J ะต ้องดําเนินการวิเคราะห์
และการ
ประเมินของผลลัพธ์ทไีJ ด ้จากการเฝ้ าระวังติดตาม
และการตรวจวัด

The organization shall evaluate the performance and
the effectiveness of the quality management system.
The organization shall retain appropriate documented
information as evidence of the results.

องค์กรต ้องประเมินสมรรถนะ
และประสิทธิผลของระบบ
บริหารคุณภาพ
องค์กรต ้องจัดเก็บเอกสารสารสนเทศทีเJ หมาะสม เพือ
J เป็ น
หลักฐานถึงผลลัพธ์ตา่ งๆ

9.1.2 Customer satisfaction
The
organization
shall
monitor
customer’s
perceptions of the degree to which their needs and
expectations have been fulfilled. The organization
shall determine the methods for obtaining,
monitoring and reviewing this information.

9.1.2 ความพึงพอใจของลูกค้า
องค์กรต ้องเฝ้ าระวังติดตาม การรับรู ้ต่อระดับความต ้องการ
และความคาดหวังของลูกค ้าทีไJ ด ้รับอย่างสมบูรณ์
องค์กร
ทีไJ ด ้รับข ้อมูลจากการเฝ้ าระวัง
ต ้องกําหนดวิธก
ี ารต่างๆ
ติดตาม และการทบทวนข ้อมูลสารสนเทศเหล่านี;

NOTE Examples of monitoring customer perceptions can
include customer surveys, customer feedback on delivered
products or services, meetings with customers,
market‐share analysis, compliments, warranty claims and
dealer reports.

หมายเหตุ ตัวอย่างของการเฝ้ าระวังติดตามการรับรู ้ลูกค ้า สามารถ
รวมถึง การสํารวจความพึงพอใจลูกค ้า ข ้อมูลป้ อนกลับจากลูกค ้า
ในเรือ
J งการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การประชุมพบปะกับ
ลูกค ้า การวิเคราะห์สว่ นแบ่งตลาด คําติชม การเรียกร ้องค่าชดเชย
และรายงานจากตัวแทนจําหน่าย

9.1.3 Analysis and evaluation
The organization shall analyse and evaluate
appropriate data and information arising from
monitoring and measurement.
The results of analysis shall be used to evaluate:
a) conformity of products and services;

9.1.3 การวิเคราะห์ และประเมินผล
องค์กรต ้องวิเคราะห์ และประเมินผล ข ้อมูลและสารสนเทศทีJ
เหมาะสม ทีไJ ด ้รับจากการเฝ้ าระวังติดตาม และการตรวจวัด
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ต ้องถูกใช ้เพือ
J ประเมิน;
a) ความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์ และบริการ

Version 3 (01-01-2017) By Jirakorn (SGS ACADEMY)

a) อธิบายความไม่สอดคล ้อง
b) อธิบายกิจกรรมทีไJ ด ้ดําเนินไปต่อความไม่
สอดคล ้อง
c) อธิบายความยินยอมใดๆ ทีไJ ด ้รับ
d) ระบุผู ้มีอํานาจตัดสินใจในกิจกรรมทีเJ กีย
J วข ้องกับ
ความไม่สอดคล ้องนั น
;
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b) the degree of customer satisfaction;
c) the performance and effectiveness of the
quality management system;
d) if planning has been implemented effectively;
e) the effectiveness of actions taken to address
risks and opportunities;
f) the performance of external providers;
g) the need for improvements to the quality
management system.

ระดับความพึงพอใจของลูกค ้า
สมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
หากวางแผนทีม
J ก
ี ารนํ าไปปฏิบัตอ
ิ ย่างมีประสิทธิผล
J ง
ประสิทธิผลของกิจกรรมทีไJ ด ้กระทําต่อความเสีย
และโอกาสทีรJ ะบุไว ้
f) สมรรถนะของผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก
g) ความจําเป็ นสําหรับการปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพ

NOTE Methods to analyse data can include statistical
techniques.

หมายเหตุ วิธีการในการวิเคราะห์ข ้อมูล สามารถรวมถึง เทคนิค
ทางสถิตต
ิ า่ งๆ

9.2 Internal audit
9.2.1 The organization shall conduct internal audits
at planned intervals to provide information on
whether the quality management system:
a) conforms to:
1) the organization's own requirements
for its quality management system;
2) the
requirements
of
this
International Standard;
b) is effectively implemented and maintained.

9.2 การตรวจประเมินภายใน
9.2.1 องค์กรต ้องดําเนินการตรวจประเมินภายใน ตาม
ช่วงเวลาทีไJ ด ้วางแผนไว ้ เพือ
J ใหข้ ้อมูลว่าระบบการบริหาร
คุณภาพ;
a) สอดคล ้องต่อ
1) ข ้อกําหนดขององค์กรสําหรับระบบบริหาร
คุณภาพ
2) ข ้อกําหนดตามมาตรฐานสากลฉบับนี;
b) นํ าไปปฏิบัตอ
ิ ย่างมีประสิทธิผลและธํารงรักษาไว ้

9.2.2 The organization shall:
a) plan, establish, implement and maintain an
audit programme (s) including the frequency,
methods,
responsibilities,
planning
requirements and reporting, which shall take
into consideration the importance of the
processes concerned, changes affecting the
organization, and the results of previous
audits;
b) define the audit criteria and scope for each
audit;
c) select auditors and conduct audits to ensure
objectivity and the impartiality of the audit
process;
d) ensure that the results of the audits are
reported to relevant management;
e) take appropriate correction and corrective
actions without undue delay;
f) retain documented information as evidence
of the implementation of the audit
programme and the audit results.

9.2.2 องค์กรต ้อง:
a) วางแผน จัดทํา นํ าไปปฏิบัตใิ ช ้ และธํารงรักษาไว ้
ซึงJ โปรแกรมการตรวจประเมิน รวมถึง ความถีJ
วิธก
ี าร หน ้าทีค
J วามรับผิดชอบ การวางแผนของ
ข ้อกําหนด
และการรายงานผลการตรวจติดตาม
ภายใน ซึงJ ต ้องคํานึงถึง กระบวนการทีส
J ําคัญ การ
่
เปลีย
J นแปลงทีสงผลกระทบต่อองค์กร และผลลัพธ์
ของการตรวจประเมินต่างๆ ก่อนหน ้านี;
b) กําหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน และขอบเขตของ
การตรวจประเมินในแต่ละครัง;
c) การคัดเลือกผู ้ตรวจประเมิน
และดําเนินการตรวจ
ประเมิน
เพือ
J ให ้มัน
J ใจว่าผู ้ตรวจประเมินมีความ
ยุตธิ รรม มีความเป็ นอิสระ และไม่เกีย
J วข ้องกับ
กิจกรรมทีต
J รวจประเมิน
d) ทําให ้มัJนใจว่าผลลัพธ์ของการตรวจประเมินได ้
รายงานแก่ฝ่ายบริหารทีเJ กีย
J วข ้อง
e) ดําเนินการแก ้ไข และปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขทีเJ หมาะสม
ั ช ้า
โดยไม่ชก
f) จัดเก็บเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ นหลักฐานของการ
ปฏิบัตต
ิ ามโปรแกรมการตรวจประเมิน และผลลัพธ์
ต่างๆ ของการตรวจประเมิน

NOTE See ISO 19011 for guidance.

NOTE ให ้ดู ISO 19011 เป็ นแนวทางการตรวจประเมิน

9.3 Management review
9.3.1 General
Top management shall review the organization's
quality management system, at planned intervals, to
ensure
its
continuing
suitability,
adequacy,
effectiveness and alignment with the strategic
direction of the organization.

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
9.3.1 ทวJ ั ไป
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องทําการทบทวนระบบการบริหารคุณภาพ
ขององค์กรตามแผนทีไJ ด ้วางไว ้
เพือ
J ให ้มัน
J ใจในความ
เหมาะสมของระบบ อย่างต่อเนือ
J ง เพียงพอ มีประสิทธิผล
และสอดคล ้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร

Version 3 (01-01-2017) By Jirakorn (SGS ACADEMY)

b)
c)
d)
e)
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9.3.2 Management review inputs
The management review shall be planned and
carried out taking into consideration:
a) the status of actions from previous
management reviews;
b) changes in external and internal issues that
are relevant to the quality management
system;
c) information on the performance and
effectiveness of the quality management
system, including trends in:
1) customer satisfaction and feedback
from relevant interested parties;
2) the extent to which quality objectives
have been met;
3) process performance and conformity
of products and services;
4) nonconformities
and
corrective
actions;
5) monitoring
and
measurement
results;
6) audit results;
7) the
performance
of
external
providers;
d) the adequacy of resources;
e) the effectiveness of actions taken to address
risks and opportunities (see 6.1);
f) opportunities for improvement.

9.3.2 ปัจจ ัยนําเข้าในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
การทบทวนโดยฝ่ ายบริหารจะต ้องถูกวางแผน
และ
ดําเนินการโดยคํานึงถึง :
a) สถานะของการดําเนินจากการทบทวน
โดยฝ่ าย
บริหารในครัง; ก่อนหน ้า
b) การเปลีย
J นแปลงในประเด็นทัง; ภายนอกและภายใน
ทีเJ กีย
J วข ้องกับระบบบริหารคุณภาพ
c) สารสนเทศในเรือ
J งของสมรรถนะ และประสิทธิผล
ของระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงแนวโน ้มในเรือ
J ง;
1) ความพึงพอใจของลูกค ้าและข ้อมูล
J วข ้องทีน
J ่าสนใจ
ป้ อนกลับจากผู ้มีสว่ นเกีย
ต่างๆ
2) ระดับของการบรรลุถงึ
วัตถุประสงค์
คุณภาพ
3) สมรรถนะของกระบวนการ
และความ
สอดคล ้องของผลิตภัณฑ์ และบริการ
4) ความไม่สอดคล ้อง
และการปฏิบัตก
ิ าร
แก ้ไขต่างๆ
5) ผลลัพธ์ตา่ งๆ
ของการเฝ้ าระวังติดตาม
และการตรวจวัด
6) ผลลัพธ์ตา่ งๆ ของการตรวจประเมิน
7) สมรรถนะของผู ้จัดหาจากแหล่งภายนอก
ต่างๆ
d) ความเพียงพอในทรัพยากรต่างๆ
e) ประสิทธิผลของกิจกรรมทีไJ ด ้กระทําในการดําเนิน
J ง และโอกาสต่างๆ (ดูข ้อกําหนด
การกับความเสีย
6.1)
f) โอกาสต่างๆ สําหรับการปรับปรุง

9.3.3 Management review outputs
The outputs of the management review shall include
decisions and actions related to:
a) opportunities for improvement;
b) any need for changes to the quality
management system;
c) resource needs.

9.3.3 ผลล ัพธ์ของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ผลลัพธ์ของการทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร
ต ้องรวมถึงการ
ตัดสินใจ และปฏิบัตก
ิ ารทีเJ กีย
J วข ้องกับ
a) โอกาสต่างๆ ในการปรับปรุง
b) ความจําเป็ นใดๆ
สําหรับการเปลีย
J นแปลงระบบ
บริหารคุณภาพ
c) ทรัพยากรต่างๆ ทีจ
J ําเป็ น

The organization shall retain documented information
as evidence of the results of management reviews.

องค์กรต ้อง จัดเก็บเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ นหลักฐานของ
ผลลัพธ์ทไีJ ด ้จากการทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร

10 Improvement

10 การปร ับปรุง

10.1 General
The organization shall determine and select
opportunities for improvement and implement any
necessary actions to meet customer requirements
and enhance customer satisfaction.
These shall include:
a) improving products and services to meet
requirements as well as to address future
needs and expectations;
b) correcting, preventing or reducing undesired
effects;
c) improving the performance and effectiveness
of the quality management system.

10.1 ทวJ ั ไป
องค์กรต ้องกําหนด
และเลือกโอกาสต่างๆ
สําหรับการ
ปรับปรุง และการดําเนินกิจกรรมทีจ
J ําเป็ นเพือ
J ให ้สอดคล ้อง
กับข ้อกําหนดต่างๆ ของลูกค ้า และเพิม
J ระดับความพึงพอใจ

Version 3 (01-01-2017) By Jirakorn (SGS ACADEMY)

ของลูกค ้า

สิงJ นี;ต ้องรวมถึง :
a) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ
J ใหบรรลุ
้
กับ
ข ้อกําหนดต่างๆ เช่นเดียวกันกับ การระบุความ
จําเป็ นและความคาดหวังในอนาคต
b) การแก ้ไข การป้ องกัน หรือ การลดผลกระทบอันไม่
พึงประสงค์
c) การปรับปรุงสมรรถนะ
และประสิทธิผลของระบบ
บริหารคุณภาพ
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NOTE Examples of improvement can include correction,
corrective action, continual improvement, breakthrough
change, innovation and re‐organization.

หมายเหตุ ตัวอย่างการปรับปรุง สามารถรวมถึง การแก ้ไข การ
ปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข การปรับปรุงอย่างต่อเนืJอง การเปลีย
J นแปลงแบบ
ก ้าวกระโดด นวัตกรรม และการปรับเปลีย
J นองค์กรใหม่

10.2 Nonconformity and corrective action
10.2.1 When a nonconformity occurs, including any
arising from complaints, the organization shall:
a) react to the nonconformity and, as
applicable:
1) take action to control and correct it;
2) deal with the consequences;
b) evaluate the need for action to eliminate the
cause(s) of the nonconformity, in order that
it does not recur or occur elsewhere, by:
1) reviewing
and
analysing
the
nonconformity;
2) determining the causes of the
nonconformity;
3) determining
if
similar
nonconformities exist, or could
potentially occur;
c) implement any action needed;
d) review the effectiveness of any corrective
action taken;
e) update risks and opportunities determined
during planning, if necessary;
f) make changes to the quality management
system, if necessary.

J ไม่
10.2 สิงที
J เป็นไปตามข้อกําหนด และปฏิบ ัติการแก้ไข
10.2.1 เมือ
J เกิดสิงJ ทีไJ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด รวมถึงทีเJ กิด
จากข ้อร ้องเรียน องค์กรต ้อง:
a) ตอบสนองต่อสิงJ ทีไJ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด และทีJ
สามารถประยุกต์ได ้
1) ดําเนินกิจกรรมเพือ
J ควบคุม และแก ้ไข
2) จัดการกับผลกระทบทีต
J ามมา
b) ประเมินความจําเป็ นสําหรับกิจกรรม
เพือ
J กําจัด
สาเหตุของสิงJ ทีไJ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด เพือ
J ไม่ให ้
เกิดขึน
; ซํ;า หรือเกิดขึน
; ทีอ
J น
ืJ ๆ โดย
1) การทบทวน
และการวิเคราะห์สงิJ ทีไJ ม่
เป็ นไปตามข ้อกําหนด
2) ระบุสาเหตุของสิงJ ทีไJ ม่เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนด
3) พิจารณาว่ามีสงิJ ทีไJ ม่เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดทีค
J ล ้ายคลึงกันอยู่ หรืออาจมี
โอกาสเกิดขึน
;
c) ดําเนินกิจกรรมใดๆ ทีจ
J ําเป็ น
d) ทบทวนประสิทธิผลของปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขทีไJ ด ้
กระทําลงไป
J งและโอกาสต่างๆ ใน
e) ทําการปรับปรุง ความเสีย

Corrective actions shall be appropriate to the effects
of the nonconformities encountered.

ปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขต ้องเหมาะสม
เป็ นไปตามข ้อกําหนด

10.2.2 The organization shall retain documented
information as evidence of:
a) the nature of the nonconformities and any
subsequent actions taken;
b) the results of any corrective action.

10.2.2 องค์กรต ้องจัดเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ น
หลักฐานของ :
a) ลักษณะโดยธรรมชาติของสิงJ ทีไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนด และการดําเนินการใดๆ ต่อจากนัน
;
b) ผลลัพธ์ของการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขใดๆ

10.3 Continual improvement
The organization shall continually improve the
suitability, adequacy and effectiveness of the quality
management system.
The organization shall consider the results of analysis
and evaluation, and the outputs from management
review, to determine if there are needs or
opportunities that shall be addressed as part of
continual improvement.

10.3 การปร ับปรุงอย่างต่อเนือ
J ง
องค์กรต ้องปรับปรุงอย่างต่อเนืJอง
กับความเหมาะสม
เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
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f)

ระหว่างการวางแผนให ้ทันสมัย ตามความจําเป็ น

ทําการเปลีย
J นแปลงระบบบริหารคุณภาพ
ตามความจําเป็ น

กับผลกระทบของสิงJ ทีไJ ม่

องค์กรต ้องพิจารณาถึง ผลลัพธ์ทไีJ ด ้จาก การวิเคราะห์ และ
การประเมินผล
และผลลัพธ์ทไีJ ด ้จากการทบทวนโดยฝ่ าย
บริหาร เพือ
J กําหนดว่ามีความจําเป็ น หรือ มีโอกาสทีต
J ้อง
ได ้รับการดําเนินการให ้เป็ นส่วนหนึงJ ของการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืJอง
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