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ข้ อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
(Quality Management System – Requirements)
1. ขอบเขต
ขอกําหนดเฉพาะนี้ใชกับระบบบริหารคุณภาพขององคกร
a) ตองการแสดงถึงความสามารถอยางสม่ําเสมอที่จะเตรียมผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการลูกคาและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของและขอกฎหมาย
b) มุงมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจลูกคา

2. มาตรฐานอางอิง
ทั้งหมดหรือบางสวนของมาตรฐานฉบับนี้ใหอางอิงจาก ISO 9000:2015: หลักการและคําศัพท

3. คําศัพทและคํานิยาม
ความมุงหมายของเอกสารฉบับนี้ คําศัพทและคํานิยามจะระบุอยูใน ISO 9000:2015

4 บริบทองคกร
4.1 ความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร
องคกรตองพิจารณากําหนดประเด็นทั้งภายในและภายนอก ที่มีความเกี่ยวของกับวัตถุประสงคและกลยุทธ และการสงผล
กระทบตอความสามารถในการบรรลุผล ตามเจตนาของระบบบริหารคุณภาพ
องคกรจะตองติดตามและทบทวนขอมูลจากประเด็นภายในและภายนอก
หมายเหตุ 1 ประเด็นหมายรวมถึงปจจัยดานบวกและดานลบหรือเงื่อนไขสําหรับพิจารณา
หมายเหตุ 2 บริบทของประเด็นภายนอกอาจรวมถึง ประเด็นที่มาจากกฎหมาย เทคโนโลยี แขงขัน, การตลาด, วัฒนธรรม,
สังคม และสภาพเศรษฐกิจ, ไมวาจะในระดับนานาชาติ, ระดับประเทศ, ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น
หมายเหตุ 3 บริบทประเด็นภายในอาจรวมถึง ประเด็นที่เกี่ยวของกั บคานิยม, วัฒนธรรม, ความรู และสมรรถนะ ของ
องคกร

4.2 ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ
เนื่ องด วยผลกระทบหรื อแนวโน ม ผลกระทบต อความสามารถขององค กรในการที่ จะรั กษาความสามารถในการทํ าให
ผลิตภัณฑและบริการใหเปนไปตามขอกําหนดลูกคาและขอกําหนดทางกฎหมาย องคกรจะตองพิจารณา
a) ผูมีสวนไดสวนเสียทีเ่ กี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ
b) ขอกําหนดของผูมีสวนไดสวนเสียทีเ่ กี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ
องคกรจะตองติดตามและทบทวนขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียและขอกําหนดที่เกี่ยวของเหลานั้น

4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ
องคกรตองกําหนดขอบเขตและการประยุกตใชของระบบการบริหารคุณภาพเพื่อระบุขอบเขตของการใชงาน
เมื่อพิจารณาขอบเขตการประยุกตใช องคกรตองพิจารณาถึง
a) ประเด็นภายในและภายนอก อางอิงในขอกําหนด 4.1
b) ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยอางอิงในขอกําหนด 4.2
c) สินคาและบริการขององคกร
กรณีที่ขอบเขตการดําเนินการครอบคลุมตามขอกําหนดสากลฉบับนี้องคกรจะตองนํามาเปนสวนหนึ่งในการประยุกตใชดวย
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ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพขององคกรตองมีการระบุไวและอยูในรูปเอกสารขอมูล ขอบเขตจะตองระบุถึงลักษณะ
ของผลิตภัณฑและบริการ และระบุขอละเวนขอกําหนดที่ไมประยุกตใชในระบบบริหารคุณภาพ
ความสอดคลองของขอกําหนดฉบับนี้จะถูกประยุกตใชทั้งหมด เวนแตกรณีที่ขอกําหนดที่ไมถูกประยุกตใชเหลานั้นไมสงผล
ตอความสามารถและความรับผิดชอบขององคกร ที่มีตอความสอดคลองตอขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการและความ
พึงพอใจของลูกคา

4.4 ระบบบริหารคุณภาพขององคกร
4.4.1 องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอยางตอเนื่องในระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงกระบวนการที่
จําเปน และการปฏิสัมพันธตอกัน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลฉบับนี้
องคกรตองพิจารณากระบวนการที่จําเปนตอการดําเนินการของระบบบริหารคุณภาพและการประยุกตใชทั่วทั้งองคกรโดย
องคกรจะตอง
a) พิจารณาปจจัยนําเขาและปจจัยนําออกทีค่ าดหวังของแตละกระบวนการ
b) พิจารณาลําดับและการปฏิสัมพันธตอกันของกระบวนการเหลานี้
c) พิจารณาและประยุกตใชเกณฑ วิธีการ (รวมทั้งการตรวจติดตาม ตรวจวัด และตัวชี้วัดสมรรถนะของกระบวนการ) ที่
จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมกระบวนการเกิดประสิทธิผล
d) พิจารณาทรัพยากรที่จําเปนตอกระบวนการใหพอเพียง
e) ระบุความรับผิดชอบและอํานาจในแตละกระบวนการ
f) ระบุปจจัยความเสี่ยงและโอกาสตามขอกําหนด 6.1
g) ประเมินกระบวนการ และดําเนินการเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการบรรลุผลลัพธที่คาดหวัง
h) ปรับปรุงกระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ
4.4.2 สําหรับขอบเขตที่จําเปน องคกรจะตอง
a) คงรักษาไวซึ่งเอกสารขอมูลที่สนับสนุนกระบวนการดําเนินงาน
b) จัดเก็บเอกสารขอมูลเพื่อใหเชื่อมั่นวากระบวนการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

5 การเปนผูนํา
5.1 การเปนผูนําและความมุงมั่น
5.1.1 ขอกําหนดทั่วไป
ผูบริหารระดับสูงตองแสดงใหเห็นภาวะผูนําและความมุงมั่นตอระบบบริหารคุณภาพโดย
a) รับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
b) มั่นใจวามีการจัดทํานโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคคุณภาพ สําหรับระบบบริหารคุณภาพ และสอดคลองกับบริบท
และทิศทางกลยุทธขององคกร
c) มั่นใจวาไดมีการนําขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพประยุกตใชในกระบวนการขององคกร
d) สงเสริมการมุงเนนกระบวนการและการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง
e) จัดใหมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับระบบการจัดการคุณภาพเพียงพอ
f) สื่อสารความสําคัญของการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล และความสอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ
g) มั่นใจวา ระบบการจัดการคุณภาพบรรลุไดตามความตั้งใจ
h) สรางการมีสวนรวม, กําหนดแนวทาง และสนับสนุนพนักงานดําเนินกิจกรรมในระบบบริหารคุณภาพอยางมีประสิทธิผล
i) สงเสริมการปรับปรุง
j) สนับสนุนบทบาทอื่น ๆ ในการบริหาร เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําในสวนงานที่รับผิดชอบ
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หมายเหตุ คําวา "ธุรกิจ" ตามมาตรฐานสากลฉบับนี้อาจหมายความไดอยางกวางวาเปนกิจกรรมที่องคกรดําเนินการตาม
วัตถุประสงค ไมวาองคกรจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หวังกําไร หรือไมหวังผลกําไร"

5.1.2 การมุงเนนลูกคา
ผูบริหารระดับสูงตองแสดงภาวะผูนําและความมุงมั่นในการมุงเนนลูกคา โดยทําใหมั่นใจวา
a) ขอกําหนดลูกคา, กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับการพิจารณา, ทําความเขาใจ และมีความครบถวน
b) ความเสี่ยงและโอกาสที่สงผลตอความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ และความสามารถที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ
ไดรับการพิจารณาและระบุไว
c) มุง เนนการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ

5.2 นโยบาย
5.2.1 การจัดทํานโยบายคุณภาพ
ผูบริหารระดับสูงตองจัดทํา, นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว นโยบายคุณภาพซึ่ง:
a) เหมาะสมกับวัตถุประสงคและบริบทขององคกรและสนับสนุนทิศทางกลยุทธขององคกร
b) เปนกรอบในการกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ
c) แสดงถึงความมุงมั่นในการบรรลุตามขอกําหนดที่องคกรเกี่ยวของ
d) แสดงถึงความมุงมั่นที่จะปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบบริหารคุณภาพ
5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ
นโยบายคุณภาพตอง
a) จัดทําและอยูในรูปแบบเอกสารขอมูล
b) สื่อสารภาย ใหเขาใจ และนําไปปฏิบัติไดภายในองคกร
c) มีความสอดคลองกับผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับองคกร ตามความเหมาะสม

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ ในองคกร
ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวา มีการกําหนด, สื่อสารใหเขาใจถึงความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในองคกร
ผูบริหารสูงสุดตองกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจเพื่อ:
a) มั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
b) มั่นใจวากระบวนการสามารถสงมอบปจจัยนําออกไดตามความคาดหวัง
c) มีการรายงานสมรรถนะ, โอกาสในการปรับปรุง และขอเสนอแนะในการปรับปรุง (ดูขอ 10.1) ระบบบริหารคุณภาพให
ผูบริหารสูงสุด
d) มั่นใจวามีการสงเสริมการมุงเนนลูกคาทั่วทั้งองคกร
e) มั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพไดรับการคงรักษาไวไดครบถวน กรณีทเี่ กิดการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารคุณภาพที่ไดมี
การวางแผนและดําเนินการ

6 การวางแผน
6.1 การดําเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส
6.1.1 เมื่อมีการวางแผนสําหรับระบบการจัดการคุณภาพ, องคกรตองพิจารณาประเด็นที่ระบุในขอ 4.1 และ ขอกําหนด
ตางๆ ที่อางอิงจากขอ 4.2 และการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จําเปนที่จะตองระบุเพือ่
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a) ใหมั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุตามผลลัพธขององคกรได
b) เพิ่มผลกระทบที่ตองการ
c) ปองกัน, หรือ ลด, ผลกระทบที่ไมตองการ
d) บรรลุผลการปรับปรุง
6.1.2 องคกรตองวางแผนสําหรับ:
a) การดําเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสเหลานี้,
b) วิธีการทีจ่ ะ
1) ควบรวมและประยุกตใชกิจกรรมในกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ (ดูขอ 4.4)
2) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหลานี้
กิจกรรมที่ใชระบุความเสี่ยงและโอกาส ควรอยูบนความสมเหตุสมผลต อแนวโนมของผลกระทบตอความสอดคลองของ
ผลิตภัณฑและบริการ
หมายเหตุ 1 ทางเลือกในการระบุการความเสี่ยงและโอกาส อาจรวมถึง การหลีกเลี่ยง, นําความเสี่ยงไปแสวงหาโอกาส,
การกําจัดแหลงกําเนิด, การปรับเปลี่ยนโอกาสที่เกิดหรือผลที่ตามมา, การแลกเปลี่ยนขอมูลความเสี่ยง, หรือการคงสภาพ
ความเสี่ยง โดยการชี้แจงผลการตัดสินใจ
หมายเหตุ 2 โอกาสสามารถนําไปสูการปรับใชวิธีการใหม, การสรางผลิตภัณฑใหม, มีกลุมตลาดใหม, มีลูกคารายใหม, การ
สรางคูคา, มีการใชเทคโนโลยีใหม และความตองการและความเปนไปไดในปฏิบัติที่ระบุโดยองคกร หรือความตองการของ
ลูกคา

6.2 วัตถุประสงคคุณภาพ และการวางแผนเพื่อใหบรรลุ
6.2.1 องคกรตองจัดทําวัตถุประสงคคุณภาพ ขยายผลลงไปในทุกสวนงาน, ทุกระดับ และกระบวนการที่จําเปนในระบบ
บริหารคุณภาพ
วัตถุประสงคคุณภาพจะตอง
a) มีสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ
b) สามารถวัดได,
c) มีความเกี่ยวของกับขอกําหนดที่ประยุกตใช
d) มีความเกี่ยวของกับความสอดคลองขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ และเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจลูกคา
e) มีการติดตาม
f) มีการสื่อสาร
g) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
องคกรตองคงรักษาเอกสารขอมูลของวัตถุประสงคคุณภาพ

6.2.2 เมื่อมีการวางแผนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ, องคกรตองพิจารณา
a) สิ่งที่ตองดําเนินการ
b) ทรัพยากรที่จําเปน
c) ผูรับผิดชอบ
d) กรอบเวลาแลวเสร็จ
e) วิธีการประเมินผล

6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง
เมื่อองคกรตองพิจารณาถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ, การเปลี่ยนแปลงจะตองดําเนินการภายใน
แผนงานอยางสม่ําเสมอ (ดูขอ 4.4)
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องคกรจะตองพิจารณา
a) วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงและผลที่อาจตามมา
b) ความครบถวนของระบบบริหารคุณภาพ
c) ความเพียงพอของทรัพยากร
d) การกําหนดและหมุนเวียนของความรับผิดชอบและอํานาจ

7 การสนับสนุน
7.1 ทรัพยากร
7.1.1 ขอกําหนดทั่วไป
องคกรตองพิจารณากําหนดและจัดใหมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการจัดทํา, นําไปการปฏิบัติ, คงรักษาไว และปรับปรุง
อยางตอเนื่อง ในระบบบริหารคุณภาพ
องคกรตองพิจารณา
a) ความสามารถ และขอจํากัดของทรัพยากรภายในองคกรที่มีอยู
b) ความจําเปนในการเลือกใชผูใหบริการภายนอก

7.1.2 บุคลากร
องคกรจะตองพิจารณาและจัดหาบุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการดําเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ และ
สําหรับการดําเนินงานและควบคุมกระบวนการตางๆในระบบบริหารคุณภาพ

7.1.3 โครงสรางพื้นฐาน
องคกรตองพิจารณา, จัดหา และคงรักษาไวซึ่งโครงสรางพื้นฐานสําหรับการดําเนินกระบวนการเพื่อใหบรรลุไดตาม
ขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
หมายเหตุ โครงสรางพื้นฐาน หมายรวมถึง
a) อาคาร และ ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ
b) อุปกรณ, ทั้งแบบฮารดแวรและซอฟตแวร และ
c) ทรัพยากรในการขนสง
d) เทคโนโลยีในการสื่อสารและสารสนเทศ

7.1.4 สภาพแวดลอมในการดําเนินกระบวนการ
องคกรตองพิจารณา จัดหา และคงรักษา สภาพแวดลอมที่จําเปนสําหรับการดําเนินกระบวนการ และเพื่อใหบรรลุขอกําหนด
ของผลิตภัณฑและบริการ
หมายเหตุ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม สามารถรวมถึงความหลากหลายของคน และสภาพกายภาพ ไดแก
a) ดานสังคม (เชน ไมมีการแบงแยก, มีความสงบสุข, ไมมีการเผชิญหนา)
b) ดานจิตใจ (เชน การลดความเครียด, การปองกันความเมื่อยลา, การรักษาระดับอารมณ)
c) ดานกายภาพ (เชน อุณหภูม,ิ ความรอน, ความชื้น. แสงสวาง, การถายเท, สุขลักษณะ, เสียง)
ปจจัยเหลานีอ้ าจแตกตางกันไดตามลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ

7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด
7.1.5.1 ทั่วไป
องคกรตองพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาผลจากการติดตามหรือตรวจวัดมีความถูกตองและ
นาเชื่อถือ ในการติดตามหรือการตรวจวัดเพื่อประเมินความสอดคลองตอขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
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องคกรตองมั่นใจวาทรัพยากรที่จัดเตรียม:
a) เหมาะสมกับวิธีการในการติดตามและการตรวจวัดที่มีการดําเนินการอยู
b) ไดรับการดูแลรักษาเพื่อใหมั่นใจวาเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน
องคกรตองเก็บเอกสารขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใชเปนหลักฐานความเหมาะสมในวัตถุประสงคการใชงานของทรัพยากรในการ
ติดตามและตรวจวัด

7.1.5.2 การสอบกลับของกระบวนการตรวจวัด
ในกรณีที่มีการสอบกลับของการวัด เปนขอกําหนด หรือพิจารณาจากองคกร เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของผลที่ไดจากการวัด
อุปกรณการตรวจวัดจะตอง
- มีการสอบเทียบหรือทวนสอบ หรือทั้งสองอยาง ตามชวงเวลาที่กําหนด, หรือกอนใชงาน, ตามมาตรฐานที่อางอิงไดระดับ
สากลหรือระดับชาติ ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานอางอิงตองจัดเก็บเอกสารขอมูลในยืนยันการสอบเทียบหรือทวนสอบ
- มีการชี้บงเพื่อระบุสถานะของอุปกรณตรวจวัด
- ปองกันจาก การปรับแตง, ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ซึ่งสงผลตอสถานะของการสอบเทียบหรือสงผลตอขอมูล
การตรวจวัดที่เกิดขึ้น
องคกรตองพิจารณาดําเนินการแกไขตามความเหมาะสมในกรณีที่พบผลการตรวจวัดในครั้งกอนมีผลที่ดอยลงจากเดิม ซึ่ง
อาจพบไดในขณะใชงานอุปกรณตรวจวัดที่ไมตรงตามลักษณะการใชงาน

7.1.6 ความรูขององคกร
องคกรตองพิจารณากําหนด ความรูที่จําเปนสําหรับการดําเนินกระบวนการและเพื่อใหบรรลุถึงขอกําหนดของผลิตภัณฑ
และบริการ
ความรูเหลานี้ตองไดรับการจัดเก็บและมีครบถวนตามขอบเขต อยางเพียงพอ
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการและแนวโนม องคกรจะตองทบทวนความรูในปจจุบัน และพิจารณาวิธีการทําใหไดมา
หรือเขาถึงความรูสวนเพิ่มเติม และใหมีความทันสมัย
หมายเหตุ 1 ความรูขององคกรคือความรูเฉพาะขององคกร ไดมาจากประสบการณ เปนขอมูลที่นํามาใชและเผยแพรเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค
หมายเหตุ 2 ความรูองคกรอยูบนพื้นฐานของ
a) แหลงภายในองคกร (เชน ทรัพยสินทางปญญา, การเรียนรูจากประสบการณ, การเรียนรูจากขอผิดพลาดและ
ความสําเร็จจากโครงการ, การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนความรูที่ไมอยูในตําราและประสบการณ, ผลจากการพัฒนา
กระบวนการ, ผลิตภัณฑและบริการ)
b) แหลงภายนอกองคกร (เชน มาตรฐาน, ศูนยการเรียนรู, การสัมนา, การไดมาจากลูกคาหรือผูรับจางชวง)

7.2 ความสามารถ
องคกรตอง:
a) กําหนดความสามารถที่จําเปนของบุคลากรที่ทํางานภายใตการดําเนินการที่มีผลตอสมรรถนะดานคุณภาพและ
ประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ
b) ทําใหมั่นใจวาบุคลากรเหลานี้มีความสามารถ บนพื้นฐานการศึกษา การฝกอบรม หรือ ประสบการณ
c) ในกรณีที่ทําได, ตองดําเนินการเพื่อไดมาที่ซึ่งความสามารถที่จําเปน, และการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการ
ดังกลาว
d) จัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถเปนเอกสารขอมูล
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หมายเหตุ การดําเนินการที่ใชสามารถรวมถึง, ยกตัวอยาง: การจัดฝกอบรม ,การเปนพี่เลี้ยง, หรือ การมอบหมายงานใหกับ
พนักงานปจจุบัน; หรือ การวาจางหรือทําสัญญากับผูชํานาญงานนั้นๆ

7.3 ความตระหนัก
บุคลาการที่ทํางานภายใตการควบคุมขององคกร ตองมีความตระหนักในเรื่อง
a) นโยบายคุณภาพ
b) วัตถุประสงคคุณภาพที่เกี่ยวของ
c) การดําเนินงานที่สงผลตอประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ, รวมถึงผลที่ไดของการปรับปรุงสมรรถนะ
d) ผลที่ตามมาของการดําเนินการที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ

7.4 การสื่อสาร
องคกรตองพิจารณาการสื่อภายใน และสื่อสารภายนอก ที่เกี่ยวของกับระบบบริหารงานคุณภาพ โดยพิจารณา
a) จะสื่อสารอะไรบาง
b) จะสื่อสารเมื่อไหร
c) จะสื่อสารใหใครบาง
d) จะสื่อสารอยางไร
e) สื่อสารโดยใคร

7.5 เอกสารขอมูล
7.5.1 ทั่วไป
ระบบบริหารงานคุณภาพขององคกรตองประกอบดวย
a) เอกสารขอมูลทีก่ ําหนดโดยมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้,
b) เอกสารขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานใหประสิทธิผลในระบบบริหารงานคุณภาพขององคกร
หมายเหตุ: ขอบเขตเอกสารขอมูลในระบบการบริหารคุณภาพอาจแตกตางกันในแตละองคกร ดวยปจจัยดังนี้
a) ขนาดขององคกรและชนิดของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการ
b) ความซับซอน และปฏิสัมพันธของกระบวนการตอกัน
c) ความสามารถของบุคลากร
7.5.2 การจัดทําและการปรับปรุง
เมื่อมีการจัดทําและปรับปรุงเอกสารขอมูลขององคกร องคกรตองมั่นใจวา
a) มีการชี้บง และคําอธิบาย (เชน ชื่อเอกสาร วันที่จัดทํา ผูจัดทํา หรือหมายเลขเอกสาร)
b) มีการกําหนดรูปแบบ (เชนภาษา รุนซอฟทแวร รูปภาพ) และสื่อที่ใช (เชนกระดาษ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส),
c) มีการทบทวนและอนุมัติ อยางเหมาะสมและเพียงพอ

7.5.3 การควบคุมเอกสารขอมูล
7.5.3.1 เอกสารขอมูลที่จําเปนในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ ตองไดรับการควบคุมเพื่อให
มั่นใจวา
a) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใชงาน ตามความจําเปนในแตละกระบวนการและขั้นตอน
b) ไดรับการปองกันอยางเหมาะสม (เชน เสี่ยงตอการถูกเปดเผย, นําไปใชอยางไมถูกตอง หรือไมครบถวน)
7.5.3.2 สําหรับการควบคุมเอกสารขอมูล, องคกรตองดําเนินกิจกรรมตอไปนี้, ตามความเหมาะสม
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a) มีการแจกจาย, การเขาใช, การคนหา และ การนําไปใช
b) มีการจัดเก็บและการปองกัน รวมถึงการดูแลรักษาใหเนื้อหาอานไดงาย
c) มีควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เชนการระบุฉบับที่ของการแกไข)
d) มีการกําหนดเวลาจัดเก็บ และการทําลาย
เอกสารขอมูลภายนอกที่องคกรเห็นวาจําเปนสําหรับการวางแผนและการปฏิบัติของระบบบริหารคุณภาพตองไดรับการชี้บง
และควบคุมตามความเหมาะสม
เอกสารขอมูลใชเปนหลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองตองไดรับการปองกันจากการแกไขโดยไมตั้งใจ
หมายเหตุ การเขาใช หมายถึง การกําหนดสิทธิ์ในการเขาดูเอกสาร รวมถึงสิทธิ์ในการอาน และแกไขเอกสารขอมูล เปนตน.

8 การปฏิบัติงาน
8.1 การวางแผนและการควบคุม การปฏิบัติงาน
องคกรตองดําเนินการวางแผน, ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการตางๆ (ดูขอ 4.4) ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุขอกําหนดการ
จัดเตรียมผลิตภัณฑและบริการ และดําเนินกิจกรรมที่ถูกระบุไวในขอกําหนด 6 โดย
a) พิจารณาขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
b) จัดทําเกณฑสําหรับ
1) กระบวนการ
2) การยอมรับผลิตภัณฑและบริการ
c) กําหนดทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหบรรลุความสอดคลองตอขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
d) ดําเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ
e) กําหนด, คงไวและจัดเก็บเอกสารขอมูลที่จําเปนตามขอบเขต
1) เพื่อใหเชื่อมั่นวากระบวนการสามารถดําเนินการไดตามแผน
2) เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑและบริการมีความสอดคลองตามขอกําหนด
ผลที่ไดจากการวางแผนตองมีความเหมาะสมกับการดําเนินการขององคกร
องคกรตองควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการวางแผน และทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมตั้งใจ,
ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบทางลบตามความเหมาะสม
องคกรตองมั่นใจวากระบวนการที่ดําเนินการโดยผูใหบริการภายนอกไดรับการควบคุมตาม (ดูขอ 8.4)

8.2 การพิจารณาขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑและบริการ
8.2.1 การสื่อสารกับลูกคา
การสื่อสารกับลูกคามีดังนี้
a) จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
b) ขอมูลเพิ่มเติม, สัญญาหรือ คําสั่งซื้อ, รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
c) การรับขอมูลปอนกลับจากลูกคาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงขอรองเรียนจากลูกคา
d) การเคลื่อนยายและการดูแลทรัพยสินลูกคา
e) ขอกําหนดเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, ถาเกี่ยวของ

8.2.2 การพิจารณาขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
เมื่อมีการพิจารณาขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการเพื่อนําเสนอตอลูกคา
องคกรตองมั่นใจวา
a) มีการระบุขอกําหนดของสินคาและบริการ ประกอบดวย
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1) ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) ขอพิจารณาที่จําเปนขององคกร
b) การดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนในผลิตภัณฑและบริการ ที่ไดมีการเสนอแนะไว
8.2.3 การทบทวนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
8.2.3.1 องคกรตองมั่นใจวามีความสามารถที่จะสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่เสนอตอลูกคาได องคกรจะตองทบทวน
กอนที่จะยืนยันการสงมอบผลิตภัณฑและบริการตอลูกคา ซึ่งรวมถึง
a) ขอกําหนดที่ระบุโดยลูกคา รวมถึงขอกําหนดในการสงมอบและกิจกรรมหลังสงมอบ
b) ขอกําหนดที่ลูกคาไมไดระบุ แตจําเปนตอการใชงาน, กรณีทที่ ราบ
c) ขอกําหนดที่ระบุโดยองคกร
d) ขอกําหนดดานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
e) ขอกําหนดในสัญญาจางหรือคําสั่งซื้อซึ่งแตกตางที่ระบุไวกอนหนา
องคกรตองมั่นใจวาขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลงในสัญญาจางหรือคําสั่งซื้อไดรับการดําเนินการแกไข
ในกรณีที่ลูกคาไมมีเอกสารระบุขอกําหนดผลิตภัณฑและบริการ องคกรจะตองยืนยันขอกําหนดเหลานี้กอนการตกลงกับ
ลูกคา
หมายเหตุ ในบางสถานการณ, เชนการขายผานอินเตอรเน็ต, การทบทวนแตละคําสั่งซื้อไมสามารถดําเนินการเปนรูปแบบ
ปกติได ซึ่งสามารถดําเนินการทบทวนขอมูลผลิตภัณฑโดยวิธีการอื่นแทนได เชน บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ (แค็ตตาล็อก)
8.2.3.2 องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลเหลานี้ ตามความเหมาะสม
a) ผลของการทบทวน
b) ขอมูลใหมของผลิตภัณฑและบริการ

8.2.4 การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
ตองมีการจัดทําเอกสารขอมูลผลการทบทวนขอกําหนดสินคาและบริการเหลานี้ไมวาจะขอมูลใหมหรือขอมูลทีเ่ ปลี่ยนแปลง
เมื่อขอมูลสินคาและบริการมีการเปลี่ยนแปลง องคกรตองมั่นใจวาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของไดรับการแกไขและพนักงานที่
เกี่ยวของตระหนักถึงขอมูลดังกลาว

8.3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
8.3.1 ทั่วไป
องคกรตองจัดทํา, นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซึ่งกระบวนการออกแบบและพัฒนา เพื่อใหมั่นใจถึงการเปนสวนหนึ่งในการ
เตรียมความพรอมของผลิตภัณฑและบริการอยางเหมาะสม

8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา
ในการพิจารณาขั้นตอนและการควบคุมของการออกแบบและพัฒนา องคกรจะตองพิจารณา
a) สภาพการทํางาน, ระยะเวลา และความซับซอนของกิจกรรมการออกแบบและพัฒนา
b) ขอกําหนดในแตละขั้นตอน รวมถึงการทบทวนการออกแบบและพัฒนาที่เกี่ยวของ
c) กิจกรรมที่ใชสําหรับการทวนสอบและรับรองการออกแบบและพัฒนา
d) ความรับผิดชอบและอํานาจในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
e) ทรัพยากรภายในและภายนอกสําหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
f) ความจําเปนในการควบคุมการประชุมระหวางในหนวยงานกับผูที่เกี่ยวของในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
g) ความจําเปนในการมีสวนรวมของลูกคาและผูใชในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
h) ขอกําหนดที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมผลิตภัณฑและบริการ
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i) ระดับการควบคุมตามความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในการออกแบบและพัฒนา
j) เอกสารขอมูลที่จําเปนสําหรับแสดงความสอดคลองกับขอกําหนดในการออกแบบและพัฒนา

8.3.3 ปจจัยนําเขาในการออกแบบและพัฒนา
องคกรตองพิจารณาขอกําหนดที่จําเปนสําหรับรูปแบบเฉพาะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ โดยตอง
พิจารณาดังนี้
a) ขอกําหนดดานการใชงานและสมรรถนะ
b) ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการในครั้งกอน
c) กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
d) มาตรฐานและขอบังคับที่องคกรตกลงไวในการดําเนินการ
e) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติของสินคาและบริการ
ปจจัยนําเขาจะตองมีความเพียงพอ, ครบถวน และ โปรงใส ตามวัตถุประสงคของการออกแบบและพัฒนา
ขอขัดแยงที่เกิดขึ้นควรไดรับการแกไข
องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลปจจัยนําเขาในการออกแบบและพัฒนา

8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา
องคกรจะตองการควบคุมในกระบวนการออกแบบและพัฒนาเพื่อใหมั่นใจวา
a) ผลที่ไดบรรลุตามขอกําหนดไดถูกระบุไว
b) มีการทบทวนเพื่อประเมินผลการออกแบบและพัฒนาถึงความสอดคลองกับขอกําหนด
c) มีการทวนสอบเพื่อใหมั่นใจวาปจจัยนําออกสอดคลองกับปจจัยนําเขาในการออกแบบและพัฒนา
d) มีการรับรองเพื่อใหมั่นใจวาสินคาและบริการไปเปนตามการใชที่ระบุไวหรือขอกําหนดการใชงาน
e) มีการดําเนินการที่จําเปนใดๆ เมื่อพบปญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการทบทวน, หรือการทวนสอบ และการรับรอง
f) มีการจัดเก็บเอกสารขอมูลของกิจกรรมเหลานี้
หมายเหตุ การทบทวน, การทวนสอบ และการรับรองการออกแบบและพัฒนามีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน สามารถ
ดําเนินการรวมกัน หรือแยกกันตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑและบริการขององคกร

8.3.5 ปจจัยนําออกในการออกแบบและพัฒนา
องคกรตองมั่นใจวาปจจัยนําออกที่ไดจากการออกแบบและพัฒนา
a) สอดคลองกับขอกําหนดปจจัยนําเขา
b) มีความพอเพียงสําหรับกระบวนที่เกี่ยวของในการเตรียมผลิตภัณฑและบริการ
c) ระบุหรืออางอิง ขอกําหนดในการติดตามและตรวจวัดตามความเหมาะสม และเกณฑการยอมรับ
d) ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการที่จําเปนตอการใชงาน และการมีเตรียมอยางครอบคลุมและครบถวน
องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลของผลที่ไดจากการออกแบบและพัฒนา

8.3.6 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา
องคกรตองมีการชี้บง, ทบทวน และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยนําเขาและปจจัยนําออกในขณะการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ หรือกระบวนการที่เกี่ยวเนื่อง, ตามขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาไมเกิดผลกระทบตอความ
สอดคลองตอขอกําหนด
องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูล
a) การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา
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b) ผลการทบทวน
c) ผูมอี ํานาจสําหรับการเปลี่ยนแปลง
d) การดําเนินการเพื่อปองกันผลกระทบในทางลบ

8.4 การควบคุมผูใหบริการภายนอกดานกระบวนการ, ผลิตภัณฑและการบริการ
8.4.1 ทั่วไป
องคกรตองมั่นใจวาสินคาและบริการที่ไดรับจากผูใหบริการภายนอก ในกระบวนการ, ผลิตภัณฑและการบริการ มีความ
สอดคลองกับขอกําหนด
องคกรตองระบุการควบคุมกับผูใหบริการภายนอก ในกระบวนการ, ผลิตภัณฑและการบริการ ในกรณีดังนี้
a) ผลิตภัณฑและบริการจากผูใหบริการภายนอกที่เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑและบริการที่องคกรดําเนินงาน
b) ผลิตภัณฑและบริการมีการสงมอบใหลูกคาโดยผูบริการภายนอกซึ่งกระทําในนามองคกร
c) ทั้งหมดหรือบางสวนของกระบวนการดําเนินการภายผูใหบริการภายนอกที่องคกรไดตัดสินใจ
องคกรตองจัดทําและประยุกตใชเกณฑในการประเมิน , คัดเลือก, เฝาติดตามสมรรถนะและประเมินซ้ําของผูใหบริการ
ภายนอก โดยอยูบนพื้นฐานความสามารถของการสงมอบกระบวนการหรือ ผลิตภัณฑและบริการตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ
องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลของกิจกรรมเหลานี้และการดําเนินการที่จําเปนจากผลการประเมินที่พบ

8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม
องคกรตองมั่นใจไดวาผูใหบริการภายนอกดานกระบวนการ, ผลิตภัณฑและการบริการ จะไมสงผลตอความสามารถในการ
สงมอบผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคา
องคกรจะตอง
a) มั่นใจวากระบวนการของผูใหบริการภายนอกอยูภายใตการควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ
b) ระบุทั้งการควบคุมที่ใชกับผูใหบริการภายนอกและใชกับผลจากการดําเนินการ
c) พิจารณาถึง
1) แนวโนมผลกระทบที่อาจจากกระบวนการใหบริการภายนอกตอความสามารถที่จะใหกระบวนการ ผลิตภัณฑและ
บริการ สอดคลองกับขอกําหนดลูกคาและขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) ประสิทธิผลของการควบคุมที่ดําเนินการโดยผูใหบริการภายนอก
d) พิจารณาการทวนสอบ, หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาผูใหบริการภายนอกสงมอบกระบวนการ, ผลิตภัณฑ
และบริการสอดคลองกับขอกําหนด

8.4.3 ขอมูลสําหรับผูใหบริการภายนอก
องคกรตองมั่นใจวาขอกําหนดกอนหนานี้ไดมีการสื่อสารใหสําหรับผูใหบริการภายนอกเพียงพอ
องคกรตองสื่อสารขอกําหนดใหกับผูใหบริการภายนอกสําหรับ
a) กระบวนการ, ผลิตภัณฑและบริการที่จะดําเนินการให
b) การอนุมัติสําหรับ
1) ผลิตภัณฑและบริการ
2) วิธีการ, กระบวนการ และอุปกรณ
3) การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ
c) ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติที่จําเปน ของบุคลากร
d) การปฏิสัมพันธกับการดําเนินการขององคกรของผูใหบริการภายนอก
e) การควบคุมและการเฝาติดตามสมรรถนะของผูใหบริการภายนอกโดยองคกร
f) กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรอง ที่องคกร หรือลูกคา, ตั้งใจจะดําเนินการยังสถานที่ของผูใหบริการภายนอก
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8.5 การผลิตและการบริการ
8.5.1 ควบคุมการผลิตและการบริการ
องคกรจะตองดําเนินการควบคุมการผลิตและบริการ ใหอยูในเงื่อนไขที่ควบคุม
เงื่อนไขที่ควบคุม ที่เหมาะสม จะรวมถึง
a) ความเพียงพอของเอกสารขอมูลทีร่ ะบุถึง
1) คุณลักษณะของผลิตภัณฑที่จะผลิต, บริการที่สงมอบ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการ
2) ผลที่จะบรรลุ
b) ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรสําหรับตรวจติดตามและตรวจวัด
c) ดําเนิ นกิจกรรมการตรวจวัดและติดตามในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทวนสอบวาขอมูลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตาม
เกณฑการควบคุมการผลิต และเกณฑการยอมรับผลิตภัณฑและบริการ
d) การใชโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดําเนินกระบวนการ
e) ระบุความสามารถและคุณสมบัติที่เกี่ยวของของบุคลากร
f) ดําเนินกิจกรรมการรับรอง และการรับรองซ้ําตามชวงเวลา เพื่อพิจารณาการบรรลุผลตามแผนการผลิตและบริการ เมื่อ
ผลการตรวจสอบไมสามารถทวนสอบไดในขั้นตอนยอยของการผลิตหรือบริการได
g) ดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันขอผิดพลาดจากบุคลากร
h) มีการดําเนินกิจกรรมการตรวจปลอย, การจัดสงและกิจกรรมหลังการสงมอบ

8.5.2 การชี้บงและการสอบกลับ
องคกรตองเลือกใชเกณฑที่เหมาะสมในการระบุผลลัพธจากกระบวนการ, เมื่อองคกรตองการความมั่นใจวาผลิตภัณฑและ
บริการเปนไปตามขอกําหนด
องคกรตองระบุสถานะของผลลัพธ ภายใตขอกําหนดการตรวจวัดและตรวจติดตามของการผลิตและการบริการ
กรณีที่การตรวจสอบยอนกลับเปนขอกําหนดในการดําเนินการ, องคกรใชวิธีการชี้บงแบบเฉพาะเจาะจงที่ผลลัพธ และมีการ
จัดทําเปนเอกสารขอมูลสําหรับการสอบกลับได

8.5.3 ทรัพยสินที่เปนของลูกคาหรือผูใหบริการภายนอก
องคกรตองดูแลทรัพยสินที่เปนของลูกคาหรือผูใหบริการภายนอกในขณะที่อยูภายใตการจัดเก็บในองคกรหรือมีการใชงาน.
องคกรตองระบุ ทวนสอบ ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาหรือผูสงมอบภายนอกเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑและ
การบริการ
ถาทรัพยสินใดๆ ของลูกคาหรือผูสงมอบภายนอกเกิดการสูญหาย, เสียหาย หรือพบวาไมเหมาะสมในการใชงาน, องคกร
ตองดําเนินการแจงลูกคาหรือผูใหบริการภายนอกใหทราบ และจัดทําเปนเอกสารขอมูลไว
หมายเหตุ ทรัพย สินของลูกคาหรื อของผู ใหบริการภายนอก อาจรวมถึงวั ตถุดิบ, ชิ้นสวนยอย, เครื่องมือและอุปกรณ ,
สถานที,่ ทรัพยสินทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล

8.5.4 การดูแลรักษา
องคกรต องดูแลรั กษา ผลจากกระบวนการในขณะดําเนินการผลิ ต/ใหบริ การ ตามขอบเขตที่จําเปน เพื่ อใหมั่นใจวายัง มี
ความสอดคลองกับขอกําหนด.
หมายเหตุ การดูแลรักษารวมถึง การชี้บง, การขนยาย, การควบคุมการปนเปอน, การบรรจุ, การจัดเก็บ, การสงผานหรือ
การขนสง และการปองกัน

8.5.5 กิจกรรมหลังการสงมอบ
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องคกรตองปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดสําหรับกิจกรรมหลังการสงมอบ ซึ่งสัมพันธกับผลิตภัณฑและบริการ
ในการพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมหลังการสงมอบที่เปนขอกําหนดไว องคกรตองพิจารณา
a) กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
b) แนวโนมผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งสัมพันธกับผลิตภัณฑและบริการ
c) ธรรมชาติ, การใชและอายุการใชงานของผลิตภัณฑและบริการ
d) ขอกําหนดของลูกคา
e) ขอมูลปอนกลับจากลูกคา
หมายเหตุ กิจกรรมหลังการสงมอบ สามารถหมายถึง เชน การดําเนินการภายใตการรับประกัน, ขอผูกพันตามสัญญาเชน
การบํารุงรักษา และบริการเพิ่มเติมเชนการนํากลับมาใชใหม หรือการกําจัด

8.5.6 ควบคุมของการเปลี่ยนแปลง
องคกรจะตองทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสําหรับการผลิตและการใหบริการ ตามขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวา
ยังมีความสอดคลองกับขอกําหนดอยางตอเนื่อง
องคกรตองจัดทําเอกสารขอมูลที่อธิบายถึงผลการทบทวนการเปลี่ยนแปลง, บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงและ
กิจกรรมที่ดําเนินการที่จําเปนจากผลการทบทวนเหลานั้น

8.6 การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ
องคกรตองดําเนินตามแผนงานที่กําหนดไว ในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทวนสอบผลิตภัณฑและบริการมีความสอดคลองกับ
ขอกําหนด
ไมทําการปลอยผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคาจนกวาจะไดมีการตรวจตามแผนที่วางไว ยกเวนกรณีไดรับการอนุมัติโดยผู
มีอํานาจที่เกี่ยวของและ, ถาทําได, โดยลูกคา
องคกรตองดําเนินการจัดทําเอกสารขอมูลการตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ เอกสารขอมูลประกอบดวย
a) หลักฐานแสดงความสอดคลองเทียบกับเกณฑการยอมรับ
b) การสืบกลับไปยังผูมีอํานาจในการตรวจปลอย

8.7 การควบคุมผลลัพธ ที่ไมไปเปนตามขอกําหนด
8.7.1 องคกรตองมั่นใจวาผลลัพธที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดไดรับการชี้บงและปองกันไมใหนําไปใชหรือสงมอบโดยไมได
ตั้งใจ
องคกรจะตองดําเนินการแกไขที่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและผลกระทบของผลิตภัณฑและ
บริการ ทั้ งนี้ ใหร วมถึง ผลิ ตภั ณฑแ ละบริ การที่ถู กตรวจพบหลังจากที่ไ ดจัดสง ผลิ ตภั ณฑ ไปแลว ในระหวางหรื อหลัง จาก
ใหบริการ
องคกรตองดําเนินการกับผลจากกระบวนการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด สินคาและบริการดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือ
มากกวาดังนี้
a) การแกไข;
b) การคัดแยก, จัดเก็บในพื้นที่, สงคืน หรือ การหยุดใชชั่วคราว ของผลิตภัณฑและบริการ;
c) แจงใหลูกคาทราบ;
d) ไดรับการอนุมัติผอนผันการใชงาน;
เมื่อมีการแกไขผลการดําเนินการ ตองมีการทวนสอบความสอดคลองกับขอกําหนด
8.7.2 องคกรตองมีการจัดเก็บเอกสารขอมูลดังนี้
a) รายละเอียดความไมสอดคลอง
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b) รายละเอียดการดําเนินการ
c) รายละเอียดการขอผอนผันที่ไดดําเนินการ
d) การระบุผูรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการกับความไมสอดคลอง

9 การประเมินสมรรถนะ
9.1 การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห และประเมิน
9.1.1 ทั่วไป
องคกรตองพิจารณา:
a) อะไรที่สําคัญในการตรวจติดตามและตรวจวัด:
b) วิธีการในการตรวจติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินที่จําเปน เพื่อใหมั่นใจถึงผลทีถ่ ูกตอง;
c) จะทําการติดตามและตรวจวัด เมื่อใด
d) จะทําการวิเคราะหและประเมินผลการติดตามและตรวจวัด เมื่อใด
องคกรตองทําการประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
องคกรตองเก็บรักษาเอกสารขอมูลที่จําเปน ในฐานะหลักฐานของผลจากการดําเนินการ

9.1.2 ความพึงพอใจลูกคา
องคกรจะตองเฝาติดตาม ขอมูลที่เกี่ยวของกับระดับการรับรูของลูกคา ที่ลูกคาตองการ และ ความคาดหวังของลูกคา
ไดรับการเติมเต็ม องคกรจะตองกําหนดวิธีการเพื่อที่จะใหไดขอมูลเหลานี้มาติดตามและทบทวน
หมายเหตุ ยกตัวอยางการเฝาติดตามความพึงพอใจของลูกคา เชน การสํารวจ, การตอบกลับของลูกคาหลังการสงมอบ
สินคา และ บริการ, การประชุมกับลูกคา,การวิเคราะหสวนแบงทางการตลาด, ของสัมมนาคุณ, คืนสินคาในชวงการ
รับประกัน และ รายงานจากผูจําหนาย

9.1.3 การวิเคราะหและประเมินผล
องคกรตองดําเนินการวิเคราะหและประเมินผล ขอมูลและผลที่ไดจากการตรวจติดตามและตรวจวัด
ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปใชประเมิน
a) ความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ
b) ระดับความพึงพอใจลูกคา
c) สมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ
d) ประสิทธิผลของแผนงาน
e) ประสิทธิผลของการดําเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส
f) สมรรถนะของผูใหบริการภายนอก
g) ความจําเปนในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
หมายเหตุ วิธีการวิเคราะหขอมูลรวมถึงการใชวิธีทางสถิติ

9.2 การตรวจติดตามภายใน
9.2.1 องคกรตองดําเนินการตรวจติดตามภายใน ตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อใหมีขอมูลของระบบบริหารคุณภาพ
a) มีความสอดคลองตอ
1) ขอกําหนดองคกรสําหรับระบบบริหารคุณภาพ
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2) ขอกําหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
b) การปฏิบัติและคงรักษาไวอยางมีประสิทธิผล
9.2.2 องคกรตอง:
a) วางแผน, จัดทํา, นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว ตารางการตรวจติดตาม รวมถึงความถี่ วิธีการ ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดใน
การวางแผน และการรายงาน. ซึ่งจะพิจารณาจากวัตถุประสงคคุณภาพ , ความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวของ , การ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลตอองคกร และผลการตรวจติดตามครัง้ ที่ผานมา
b) กําหนดเกณฑการตรวจติดตามและขอบเขตในแตละการตรวจติดตาม
c) การเลือกผูตรวจติดตามและการตรวจติดตาม ตองใหมั่นใจวาตรงตามวัตถุประสงคและมีความเปนกลางในขณะตรวจ
ติดตาม
d) ทําใหมั่นใจวาผลการตรวจติดตามไดถูกรายงานไปยังผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ
e) ดําเนินการแกไขและปฏิบัติการแกไขโดยมิใหลาชา
f) จัดเก็บเอกสารขอมูลการตรวจติดตามไวเปนหลักฐาน เพื่อแสดงการดําเนินการตรวจติดตามและ แสดงถึงผลการตรวจ
ติดตาม
หมายเหตุ ใหดูแนวทางใน ISO 19011

9.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร
9.3.1 ทั่วไป
ผูบริหารสูงสุดตองทําการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององคกร ตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อใหมั่นใจวามีความ
เหมาะสมอยางตอเนื่อง, มีความพอเพียง, มีประสิทธิผล, และมีความสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร

9.3.2 ปจจัยนําเขาการทบทวนโดยฝายบริหาร
การทบทวนโดยฝายบริหาร ตองไดรับการวางแผนและดําเนินการ โดยคํานึงถึง
a) สถานะของการดําเนินการจากการทบทวนในครั้งที่ผานมา
b) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ
c) ขอมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงแนวโนมขอมูลจาก
1) ความพึงพอใจของลูกคา และ ขอมูลตอบกลับจาก ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
2) ขอบเขตที่ ไดตรงตามวัตถุประสงคที่ดานคุณภาพ
3) สมรรถนะของกระบวนการ และ ความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ
4) ความไมสอดคลองตามขอกําหนด และ การปฏิบัติการแกไข
5) ผลจากการเฝาติดตามและตรวจวัด
6) ผลการตรวจติดตาม
7) สมรรถนะของของผูใหบริการภายนอก
d) ความเพียงพอของทรัพยากร
e) ประสิทธิผลการดําเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส (ดูขอ 6.1)
f) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

9.3.3 ปจจัยนําออกการทบทวนโดยฝายบริหาร
ผลจากการทบทวนโดยฝายบริหารตองรวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการเกี่ยวกับ:
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a) โอกาสในการปรับปรุง
b) ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ
c) ทรัพยากรที่จําเปน
องคกรตองคงไวซึ่งเอกสารขอมูลที่แสดงถึงหลักฐานของผลลัพธจากการทบทวนฝายบริหาร

10 การปรับปรุง
10.1 ทั่วไป
องคกรตองพิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดําเนินกิจกรรมที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดลูกคาและ
ยกระดับความพึงพอใจลูกคา
ซึ่งประกอบดวย
a) การปรับปรุงผลิตภัณฑ และการบริการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ ความคาดหวัง
b) การแกไข ปองกัน หรือ ลด ผลกระทบที่ไมพึงประสงค
c) การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพ
หมายเหตุ การปรั บ ปรุ ง อาจรวมถึ ง การแก ไ ข, การปฏิ บั ติ การแก ไ ข, การปรั บ ปรุ ง อย างต อเนื่ อง, การเปลี่ ย นแปลง,
นวัตกรรมและ การปรับโครงสรางองคกรใหม

10.2 สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการแกไข
10.2.1 เมื่อพบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด รวมถึงที่เกิดจากขอรองเรียน องคกรจะตอง:
a) ตอบสนองตอสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตามความเหมาะสมดังนี้
1) ทําการควบคุมและแกไข,
2) ดําเนินการจัดการกับผลที่ตามมา
b) ประเมินความจําเปนในการปฏิบัติการสําหรับกําจัดสาเหตุของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด เพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ํา
หรือ เกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆ โดย
1) ทบทวนและวิเคราะหสงิ่ ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
2) พิจารณาสาเหตุของสิง่ ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
3) พิจารณาสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ใกลเคียงกัน, หรือมีโอกาสเกิดขึ้น
c) ดําเนินการปฏิบัติการตามความจําเปน
d) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข, และ
e) ปรับปรุงรายการความเสี่ยงและโอกาสในชวงการวางแผน ตามความเหมาะสม
f) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม
การปฏิบัติการแกไขจะตองเหมาะกับผลกระทบของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
10.2.2 องคกรตองจัดทําเอกสารขอมูลเพื่อแสดงหลักฐานของ
a) สภาพของสิ่งทีไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
b) ผลการปฏิบัติการแกไขใดๆ

10.3 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
องคกรตองดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนือ่ งอยางเหมาะสม, เพียงพอ, และมีประสิทธิผลตอระบบบริหารคุณภาพ
องคกรจะตองพิจารณาผลลัพธจากการวิเคราะหและการประเมิน , และผลจากการทบทวนโดยฝายบริหาร , เพื่อพิจารณา
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ความจําเปนหรือโอกาส ที่ใชระบุเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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