ISO 9001:2015 (EN - TH)

Quality management systems — Requirements
ระบบการบริหารคุณภาพ - ข้อกําหนด
1 Scope
ขอบเขต
This International Standard specifies requirements for a quality management system when an
organization:
มาตรฐานสากลฉบับนี้ระบุข ้อกําหนดสําหรับระบบการบริหารคุณภาพ ทีซ
่ งึ่ องค์กร:
a) needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer
and applicable statutory and regulatory requirements, and
ต ้องการแสดงให ้เห็นถึงความสามารถในการให ้สินค ้าและบริการทีต
่ รงกับ ข ้อกําหนดลูกค ้าและข ้อกฎหมาย
้ างสมํา่ เสมอ , และ
และข ้อบังคับทีป
่ ระยุกต์ใชอย่
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.
ประสงค์เพือ
่ เพิม
่ ความพึงพอใจของลูกค ้าผ่านการประยุกต์ใช ้ระบบอย่างมีประสิทธิผล, รวมถึงกระบวนการ
สําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบและการประกันการสอดคล ้องกับข ้อกําหนดลูกค ้าและข ้อกฎหมาย
และข ้อบังคับทีป
่ ระยุกต์ใช ้
All the requirements of this International Standard are generic and are intended to be applicable to any
organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.
NOTE 1 In this International Standard, the terms “product” or “service” only apply to products and services
intended for, or required by, a customer.
NOTE 2 Statutory and regulatory requirements can be expressed as legal requirements.

ข ้อกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนีเ้ ป็ นทั่วไปและมีเจตนาเพือ
่ ใช ้ได ้สําหรับทุกองค์ ไม่คํานึงถึงประเภท ขนาด และ
ผลิตภัณฑ์บริการ
หมายเหตุ1 ในมาตรฐานนานาชาตินี้ คําว่า "ผลิตภัณฑ์" หรือ “บริการ” ใช ้สําหรับสินค ้าและบริการ มีเจตนาสําหรับ, หรือต ้องการ
สําหรับ, ลูกค ้าใดๆ
หมายเหตุ 2 พระราชบัญญัตแ
ิ ละข ้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.
ISO 9000:2015, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

3 Terms and definitions
คํานิยามและคําจําก ัดความ
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 9000:2015 apply.
ตามประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ คํานิยาม คําจํากัดความ ได ้ให ้ไว ้ใน ISO 9000:2015.

4

Context of the organization
บริบทขององค์กร

4.1 Understanding the organization and its context
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ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
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 ้องพิจารณากําหนดประเด็นภายนอกและภายในทีเ่ กีย
่ วข ้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและทิศทางกลยุทธ์ และ
ผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามทีค
่ าดหวังไว ้ต่อระบบการบริหารคุณภาพ
The organization shall monitor and review information about these external and internal issues.
NOTE 1
Issues can include positive and negative factors or conditions for consideration.
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.
NOTE 3
Understanding the internal context can be facilitated by considering issues related to values,
culture,knowledge and performance of the organization.

องค์กรต ้องเฝ้ าติดตามและทบทวนสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับประเด็นภายนอกและภายในเหล่านี้.
หมายเหตุ 1 ประเด็นสามารถรวมถึง ปั จจัยทางบวกและลบ หรือ สภาพใดๆ ทีใ่ ช ้ในการพิจารณา
หมายเหตุ 2 ความเข ้าใจบริบทภายนอกสามารถทําให ้ได ้มาโดยการพิจารณาประเด็นทีเ่ กิดขึน
้ จากกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการ
แข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม และ เศรษฐกิจแวดล ้อม ไม่วา่ ทัง้ ในระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมภ
ิ าค หรือระดับท ้องถิน
่
หมายเหตุ 3 ความเข ้าใจบริบทภายในสามารถทําให ้ได ้มาโดยการพิจารณา ประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ คุณค่า วัฒนธรรม ความรู ้ และ
สมรรถนะ ขององค์กร

4.2

Understanding the needs and expectations of interested parties
่ นเกียวข้
ความเข้าใจความจําเป็นและความคาดหว ังของผูม
้ ส
ี ว
่
อง

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:
เนื่องจากผลกระทบหรืออาจก่อให ้เกิดผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให ้
สอดคล ้องกับข ้อกําหนดลูกค ้าและข ้อกําหนดของกฎหมายรวมถึงข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้องอย่างสมํา่ เสมอ องค์กรต ้องทํา
การพิจารณากําหนด:
a) the interested parties that are relevant to the quality management system;
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการบริหารคุณภาพ และ ;
b) the requirements of these interested parties that are relevant to the quality management system.
ข ้อกําหนดของของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการบริหารคุณภาพ
The organization shall monitor and review information about these interested parties and their
relevant requirements.
องค์กรต ้องเฝ้ าติดตามและทบทวน สารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียและข ้อกําหนดทีเ่ กีย
่ วข ้อง

4.3

Determining the scope of the quality management system
การกําหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ

The organization shall determine the boundaries and applicability of the quality management system to
establish its scope.
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดขอบเขตและการนํ าระบบการบริหารคุณภาพ ไปประยุกต์ใช ้ เพือ
่ จัดทําขอบข่าย
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When determining this scope, the organization shall consider:
ในการกําหนดขอบข่าย องค์กรต ้องพิจารณาถึง
a) the external and internal issues referred to in 4.1;
ประเด็นภายนอกและภายใน ตามข ้อ 4.1
b) the requirements of relevant interested parties referred to in 4.2;
ข ้อกําหนดของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย ตามข ้อ 4.2
c) the products and services of the organization.
ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
The organization shall apply all the requirements of this International Standard if they are applicable
within the determined scope of its quality management system.
องค์กรต ้องทําการประยุกต์ใช ้ข ้อกําหนดของของมาตรฐานสากลฉบับนี้ในกรณีทส
ี่ ามารถประยุกต์ใช ้ได ้ ในขอบข่ายของ
ระบบบริหารคุณภาพทีไ่ ด ้พิจารณากําหนด
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.
ขอบข่ายของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรต ้องมีพร ้อมอยูแ
่ ละได ้รับการธํารงรักษาเป็ นเอกสารสารสนเทศ ขอบข่าย
ต ้องระบุ ชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการทีค
่ รอบคลุม และให ้ถ ้อยแถลงสําหรับการละเว ้นข ้อกําหนดใดๆของข ้อกําหนด
ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ ทีอ
่ งค์กรพิจารณากําหนดว่าไม่สามารถประยุกต์ใช ้ได ้ในขอบข่ายการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ
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.
การสอดคล ้องกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ อาจใช ้อ ้างได ้กรณีท ี่ ข ้อกําหนดทีพ
่ จ
ิ ารณากําหนดว่าไม่สามารถประยุกต์ใช ้ได ้
ไม่มผ
ี ลกระทบต่อความสามารถหรือความรับผิดชอบในการทําให ้มั่นใจความสอดคล ้องข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการ
และ การทําให ้ได ้มาทีซ
่ งึ่ ความพึงพอใจลูกค ้า

4.4

Quality management system and its processes
ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ

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.
องค์กรต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ ธํารงรักษา และปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการจําเป็ น
และปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการ ตามข ้อกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้
The organization shall determine the processes needed for the quality management system and their
application throughout the organization, and shall:
้
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดกระบวนการทีจ
่ ําเป็ นสําหรับระบบการบริหารคุณภาพ และ การประยุกต์ใชตลอดทั
่วทัง้
องค์กร และ ต ้อง:
a) determine the inputs required and the outputs expected from these processes;
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พิจารณากําหนดปั จจัยนํ าเข ้าทีต
่ ้องการและผลทีค
่ าดหวังจากกระบวนการเหล่านี้
b) determine the sequence and interaction of these processes;
พิจารณากําหนดลําดับขัน
้ และปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านี้
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;
้ มรรถนะที่
พิจารณากําหนดและประยุกต์ใช ้ เกณฑ์ และวิธก
ี าร ( รวมถึงการติดตาม การวัด และตัวบ่งชีส
เกีย
่ วข ้อง) ทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจประสิทธิผลของการดําเนินการ, และควบคุมกระบวนการเหล่านี้
d) determine the resources needed for these processes and ensure their availability;
พิจารณากําหนดทรัพยากรทีจ
่ ําเป็ นและมั่นใจถึงการมีพร ้อมอยู่
e) assign the responsibilities and authorities for these processes;
มอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าที่ สําหรับกระบวนการ
f) address the risks and opportunities as determined in accordance with the requirements of 6.1;จัด
่ งและโอกาสทีเ่ กีย
จัดการความเสีย
่ วข ้องกับข ้อกําหนด 6.1
g) evaluate these processes and implement any changes needed to ensure that these processes
achieve their intended results;
ประเมินระบวนการ และ การนํ าการเปลีย
่ นแปลงไปปฏิบัตท
ิ จ
ี่ ําเป็ นเพือ
่ ทําให ้มั่นใจว่ากระบวนการเหล่านีส
้ ง่
ผลลัพธ์ตามทีต
่ งั ้ ใจ
h) improve the processes and the quality management system.
ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารคุณภาพ

4.4.2 To the extent necessary, the organization shall:
ตามเนื้อหาทีจ
่ ําเป็ น องค์กรต ้อง
a) maintain documented information to support the operation of its processes;
ธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ เพือ
่ สนั บสนุนการปฏิบัตกิ ารของกระบวนการ
b) retain documented information to have confidence that the processes are being carried out
asplanned.
เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศตามขอบเขตเนื้อหาทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ให ้มั่นใจว่ากระบวนการได ้มีการนํ าไปปฏิบัตต
ิ าม
แผน

5 Leadership
ความเป็นผูน
้ า
ํ
5.1

Leadership and commitment
ความเป็นผูน
้ ําและความมุง
่ มน
่ั

5.1.1

General
ทั่วไป
Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management
system by:
ผู ้บริหารสูงสุดต ้องแสดงให ้เห็นถึงการเป็ นผู ้นํ าและความมุง่ มัน
่ ต่อระบบการบริหารคุณภาพโดย:
a) taking accountability for the effectiveness of the quality management system;
เป็ นผู ้มีภาระรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ
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;
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c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

มั่นใจว่านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ ได ้มีกําหนดขึน
้ สําหรับระบบการบริหารคุณภาพ และ สอด
รับ (compatible) กับทิศทางกลยุทธ์ และ บริบทขององค์กร
ensuring the integration of the quality management system requirements into the organization’s
business processes;
มั่นใจว่ามีการบูรณาการข ้อกําหนดของระบบการบริหารคุณภาพเข ้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
promoting the use of the process approach and risk-based thinking;
่ ง
ส่งเสริมความตระหนั กในเรือ
่ งการจัดการเชิงกระบวนการและความคิดเชิงความเสีย
ensuring that the resources needed for the quality management system are available;
มั่นใจว่าทรัพยากรทีจ
่ ําเป็ นสําหรับระบบการบริหาคุณภาพมีอยู่
communicating the importance of effective quality management and of conforming to the quality
management system requirements;
่ สารให ้เข ้าใจถึงความสําคัญของระบบการบริหารคุณภาพทีม
สือ
่ ป
ี ระสิทธิผลและการสอดคล ้องตามข ้อกําหนด
ของระบบการบริหารคุณภาพ
ensuring that the quality management system achieves its intended results;
มั่นใจว่าระบบการบริหารคุณภาพบรรลุผลสัมฤทธิต
์ ามทีค
่ าดหวังไว ้
engaging, directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of the
quality management system;
ชักนํ า อํานวยการและสนั บสนุนบุคลากรเข ้ามามีสว่ นช่วยให ้ระบบการบริหารคุณภาพเกิดประสิทธิผล
promoting improvement;
ส่งเสริมให ้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their
areas of responsibility.
สนั บสนุนให ้ผู ้บริหารทีม
่ บ
ี ทบาทหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้อง ได ้แสดงความเป็ นผู ้นํ าในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องในส่วนที่
รับผิดชอบ

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.
หมายเหตุ: อ ้างอิงคําว่า “ธุรกิจ “ ตามมาตรฐานสากลฉบับนี้สามารถตีความกว ้างหมายรวมถึง กิจกรรมใดๆทีซ
่ งึ่ เป็ นหลักของการ
ดํารงคงอยูข
่ ององค์กร ไม่วา่ องค์กรจะเป็ น ภาครัฐ เอกชน สําหรับทํากําไรและไม่ทํากําไร

5.1.2 Customer focus
การมุง่ เน ้นลูกค ้า
Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by
ensuring that:
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องแสดงให ้เห็นถึงความเป็ นผู ้นํ าและความมุง่ มั่นกับการเน ้นลูกค ้า โดยทําให ้มัน
่ ใจว่า:
a) customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood and
consistently met;
ข ้อกําหนดลูกค ้าและข ้อกําหนดกฎหมาย ข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้รับการพิจารณากําหนด เข ้าใจ และ
สอดคล ้องอย่างสมํา่ เสมอ
b) the risks and opportunities that can affect conformity of products and services and the ability to
enhance customer satisfaction are determined and addressed;
่ งและโอกาสทีส
ความเสีย
่ ามารถส่งผลต่อการสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ และการทําให ้ได ้มาทีล
่ ก
ู ค ้า
พึงพอใจ ได ้รับการพิจารณากําหนดและจัดการ
c) the focus on enhancing customer satisfaction is maintained.
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มุง่ เน ้นการเพิม
่ ความพึงพอใจลูกค ้าได ้รับการธํารงรักษา

5.2 Policy
นโยบาย
5.2.1 Establishing the quality policy
การจัดทํานโยบายคุณภาพ
Top management shall establish, implement and maintain a quality policy that:
ผู ้บริหารสูงสุดต ้องจัดทํา นํ าไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษานโยบายคุณภาพ ทีซ
่ งึ่ :
a) is appropriate to the purpose and context of the organization and supports its strategic direction;
เหมาะสมกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร และสนั บสนุนทิศทางกลยุทธ์
b) provides a framework for setting quality objectives;
ให ้กรอบสําหรับการจัดตัง้ วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ
c) includes a commitment to satisfy applicable requirements;
ประกอบด ้วยความมุง่ มัน
่ ในการเป็ นไปตามข ้อกําหนดทีน
่ ํ ามาประยุกต์ใช ้
d) includes a commitment to continual improvement of the quality management system.
ประกอบด ้วยความมุง่ มัน
่ ในการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 Communicating the quality policy
่ สารนโยบายคุณภาพ
การสือ
The quality policy shall:
นโยบายคุณภาพต ้อง :
a) be available and be maintained as documented information;
มีอยูแ
่ ละได ้รับการธํารงรักษาเป็ นเอกสารสารสนเทศ
b) be communicated, understood and applied within the organization;
่ สาร เป็ นทีเ่ ข ้าใจ และ นํ าไปใช ้ภายในองค์กร
ได ้รับการสือ
c) be available to relevant interested parties, as appropriate.
พร ้อมเปิ ดเผยต่อผู ้มีสว่ นได ้เสียทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตามความเหมาะสม
5.3

Organizational roles, responsibilities and authorities
บทบาท หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบ และอํานาจหน้าทีใ่ นองค์กร

Top management shall ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles are assigned,
communicated and understood within the organization.
ผู ้บริหารสูงสุดต ้องมั่นใจว่า ความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าทีส
่ ําหรับบทบาททีเ่ กีย
่ วข ้องได ้รับการมอบหมาย ได ้รับการ
่
สือสาร และเข ้าใจทั่วทัง้ องค์กร
Top management shall assign the responsibility and authority for:
ผู ้บริหารสูงสุดต ้องมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าทีเ่ พือ
่ :
a) ensuring that the quality management system conforms to the requirements of this International
Standard;
มั่นใจว่าระบบการบริหารคุณภาพ สอดคล ้องตามข ้อกําหนดของมาตรฐานสากลนี้
b) ensuring that the processes are delivering their intended outputs;
ทําให ้มั่นใจว่ากระบวนการได ้มีการส่งมอบผลลัพธ์ตามทีต
่ งั ้ ใจ
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c) reporting on the performance of the quality management system and on opportunities for
improvement (see 10.1), in particular to top management;
รายงานสมรรถนะของระบบการบริหารคุณภาพและโอกาสในการปรับปรุง (ดูข ้อ 10.1) โดยเฉพาะต่อผู ้บริหาร
สูงสูด
d) ensuring the promotion of customer focus throughout the organization;
ทําให ้มั่นใจว่าได ้มีการส่งเสริมในการเน ้นลูกค ้าตลอดทั่วทัง้ องค์กร
e) ensuring that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the
quality management system are planned and implemented.
ทําให ้มั่นใจว่าระบบการบริหารคุณภาพยังคงสภาพความสมบูรณ์ระหว่างการเปลีย
่ นแปลงต่อระบบบริหาร
คุณภาพ ได ้รับการวางแผนและได ้นํ าไปปฏิบัต ิ

6

Planning
การวางแผน

6.1 Actions to address risks and opportunities
่ งและโอกาส
การปฏิบ ัติการเพือ
่ จ ัดการก ับความเสีย
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:
ในการวางแผนสําหรับระบบการบริหารคุณภาพ, องค์กรต ้องคํานึงถึงประเด็นทีร่ ะบุใน 4.1 และ ข ้อกําหนดในข ้อ 4.2
่ งและโอกาสทีจ
และพิจารณากําหนดความเสีย
่ ําเป็ นทีต
่ ้องจัดการเพือ
่
a) give assurance that the quality management system can achieve its intended result(s);
ให ้การประกันว่าระบบการบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุผลตามทีม
่ งุ่ หวังไว ้
b) enhance desirable effects;
ทําให ้ได ้มาซึง่ ผลตามเจตนา
c) prevent, or reduce, undesired effects;
ป้ องกัน ,หรือ ลด, ผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
d) achieve improvement.
บรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6.1.2 The organization shall plan:
องค์กรต ้องวางแผน:
a) actions to address these risks and opportunities;
่ งและโอกาสเหล่านี;้
ดําเนินการเพือ
่ จัดการความเสีย
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.
วิธก
ี าร
1) บูรณาการและนํ าการปฏิบัตก
ิ ารเข ้าไปในกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ (ดู 4.4),
2) ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัตก
ิ ารเหล่านี้
Actions taken to address risks and opportunities shall be proportionate to the potential impact on the
conformity of products and services.
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่ งและโอกาส ต ้องเป็ นปฏิภาคกับผลกระทบมีศักยภาพต่อการสอดคล ้องสินค ้า
กิจกรรมใดๆเพือ
่ ดําเนินการกับความเสีย
และบริการ
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.
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 customers’ needs.
่ งและโอกาส สามารถรวมถึง การหลีกเลีย
่ ง ,การรับความเสีย
่ งเพือ
หมายเหตุ1 ทางเลือกในการจัดการความเสีย
่ งความเสีย
่ รับเป็ น
่ ง , เปลีย
่ ง หรือ คงความเสีย
่ งไว ้เพือ
โอกาส , กําจัดแหล่งความเสีย
่ นโอกาสเกิดหรือผลกระทบ , กระจายความเสีย
่ เป็ นข ้อมูลในการ
ตัดสินใจ
่ ักษะใหม่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิ ดตลาดใหม่ๆ การสร ้างพันธมิตร การใช ้เทคโนโลยีใหม่
หมายเหตุ 2 โอกาสสามารถนําไปสูท
และ ทางเลือกทีใ่ ช ้การได ้ ตามความต ้องการขององค์กรหรือความจําเป็ นลูกค ้า

6.2 Quality objectives and planning to achieve them
ว ัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานเพือ
่ ทําให้บรรลุว ัตถุประสงค์
6.2.1 The organization shall establish quality objectives at relevant functions, levels and processes
needed for the quality management system.
องค์กรต ้องจัดทําวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ ตามสายงาน, ระดับและกระบวนการทีเ่ กีย
่ วข ้อง สําหรับระบบบริหารคุณภาพ
The quality objectives shall:
วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพต ้อง:
a) be consistent with the quality policy;
สอดคล ้องกับนโยบายคุณภาพ
b) be measurable;
สามารถวัดได ้
c) take into account applicable requirements;
พิจารณาถึงข ้อกําหนดทีต
่ ้องประยุกต์ใช ้
d) be relevant to conformity of products and services and to enhancement of customer satisfaction;
เกีย
่ วข ้องกับการสอดคล ้องของสินค ้าและบริการ และการสร ้างความพึงพอใจลูกค ้า
e) be monitored;
ได ้รับการติดตามเฝ้ าระวัง
f) be communicated;
่ สาร
ได ้รับการสือ
g) be updated as appropriate.
ได ้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม
The organization shall maintain documented information on the quality objectives.
องค์กรต ้องธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วกับวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ
6.2.2 When planning how to achieve its quality objectives, the organization shall determine:
เมือ
่ วางแผนเพือ
่ ให ้บรรลุวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ, องค์กรต ้องพิจารณากําหนด:
a) what will be done;
อะไรทีจ
่ ะทํา
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b) what resources will be required;
ทรัพยากรอะไรทีต
่ ้องการ
c) who will be responsible;
ใครเป็ นคนรับผิดชอบ
d) when it will be completed;
กําหนดระยะเวลาแล ้วเสร็จ
e) how the results will be evaluated.
วิธก
ี ารประเมินผล

6.3 Planning of changes
การวางแผนเปลีย
่ นแปลง
When 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).
เมือ
่ องค์กรพิจารณากําหนดความจําเป็ นในการเปลีย
่ นแปลงระบบการบริหารคุณภาพ การเปลีย
่ นแปลงนี้ต ้องกระทํา
อย่างมีระเบียบแบบแผน (ดู 4.4)
The organization shall consider:
องค์กรต ้องคํานึงถึง
a) the purpose of the changes and their potential consequences;
วัตถุประสงค์ของการเปลีย
่ นแปลง และ ผลกระทบสืบเนื่องทีม
่ น
ี ั ยยะ
b) the integrity of the quality management system;
ความสมบูรณ์ของระบบการบริหารคุณภาพ
c) the availability of resources;
การมีอยูข
่ องทรัพยากร
d) the allocation or reallocation of responsibilities and authorities.
การมอบหมายหรือมอบหมายซํ้า ซึง่ อํานาจหน ้าทีแ
่ ละ ความรับผิดชอบ

7 Support
สน ับสนุน
7.1 Resources
ทร ัพยากร
7.1.1 General
ทั่วไป
The organization shall determine and provide the resources needed for the establishment,
implementation, maintenance and continual improvement of the quality management system.
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดและให ้ทรัพยากรทีจ
่ ําเป็ นสําหรับการจัดทํา, การนํ าไปปฏิบัต,ิ ธํารงรักษา และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อระบบการจัดการคุณภาพ
The organization shall consider:
องค์กรต ้องคํานึงถึง;
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a) the capabilities of, and constraints on, existing internal resources;
กําลังความสามารถ และขีดจํากัดของทรัพยากรภายในทีม
่ ี
b) what needs to be obtained from external providers.
อะไรทีจ
่ ําเป็ นต ้องได ้มาจากแหล่งภายนอก

7.1.2 People
บุคลากร
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.
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดและให ้ กําลังคนทีจ
่ ําเป็ นสําหรับการนํ าระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัตอ
ิ ย่างมีประสิทธิผล
รวมถึงการดําเนินการและควบคุมกระบวนการนัน
้

7.1.3 Infrastructure
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
The organization shall determine, provide and maintain the infrastructure necessary for the operation of
its processes and to achieve conformity of products and services.
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดกําหนด,ให ้ และธํารงรักษาโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีจ
่ ําเป็ นสําหรับการดําเนินงานกระบวนการ
และเพือ
่ บรรลุการสอดคล ้องของสินค ้าและบริการ
NOTE Infrastructure can include:
หมายเหตุ โครงสร ้างพืน
้ ฐาน สามารถรวมถึง
a) buildings and associated utilities;
อาคาร และ สาธารณูปโภคทีเ่ กีย
่ วข ้อง
b) equipment, including hardware and software;
เครือ
่ งจักร รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ
c) transportation resources;
ทรัพยากรทีใ่ ช ้ในการขนส่ง
d) information and communication technology.
่ สาร
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ

7.1.4 Environment for the operation of processes
สภาพแวดล ้อมสําหรับการปฏิบัตก
ิ ารของกระบวนการ
The organization shall determine, provide and maintain the environment necessary for the operation of
its processes and to achieve conformity of products and services.
องค์กรต ้องพิจารณากําหนด, ให ้ และธํารงรักษาสภาพแวดล ้อมทีจ
่ ําเป็ น สําหรับการดําเนินงานของกระบวนการ และ
เพือ
่ ให ้บรรลุสอดคล ้องของสินค ้าและบริการ
NOTE A suitable environment can be a combination of human and physical factors, such as:
หมายเหตุ สิง่ แวดล ้อมทีเ่ หมาะสม สามารถ เป็ นผลรวมระหว่างคนและปั จจัยสภาพแวดล ้อม เช่น
a) social (e.g. non-discriminatory, calm, non-confrontational);
ปั จจัยทางสังคม ( เช่น การเลือกทีร่ ักมักทีช
่ งั , ความสงบเงียบ , การไม่เผชิญหน ้า )
b) psychological (e.g. stress-reducing, burnout prevention, emotionally protective);
ปั จจัยทางจิตใจ ( เช่น การลดความเคร่งเครียด , การป้ องกันการเหนือ
่ ยล ้าหมดแรง,การป้ องกันปัญหาทางอารมณ์และ
จิตใจ)
c) physical (e.g. temperature, heat, humidity, light, airflow, hygiene, noise).
้ แสงสว่าง การไหล
ปั จจัยทางกายภาพ สังคม จิตใจ สภาวะแวดล ้อม และปั จจัยอืน
่ ๆ (เช่น อุณหภูม ิ ความร ้อน ความชืน
ของอากาศ สุขลักษณะ เสียง)
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These factors can differ substantially depending on the products and services provided.
ปั จจัยเหล่านี้สามารถแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ ับผลิตภัณฑ์และบริการทีใ่ ห ้
7.1.5 Monitoring and measuring resources
ทร ัพยากรเพือ
่ การว ัดและเฝ้าระว ังติดตาม
7.1.5.1 General
ทั่วไป
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.
่ ถือได ้ของผลลัพธ์ เมือ
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดและให ้ทรัพยากรทีจ
่ ําเป็ น เพือ
่ มั่นใจความใช ้ได ้และความเชือ
่ การ
เฝ้ าระวังติดตามหรือการวัดได ้ถูกใช ้เป็ นหลักฐานยืนยันการสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการต่อข ้อกําหนด
The organization shall ensure that the resources provided:
องค์กรต ้องทําให ้แน่ใจว่า ทรัพยากรทีใ่ ห ้:
a) are suitable for the specific type of monitoring and measurement activities being undertaken;
เหมาะสําหรับชนิดของกิจกรรมการตรวจสอบและการตรวจเฝ้ าระวังทีก
่ ําลังดําเนินการ เป็ นการเฉพาะ
b) are maintained to ensure their continuing fitness for their purpose.
ได ้รับการธํารงรักษาเพือ
่ ทําให ้มั่นใจว่าเหมาะสมต่อการใช ้งานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนือ
่ ง
The organization shall retain appropriate documented information as evidence of fitness for purpose of
the monitoring and measurement resources.
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ หมาะสม เพือ
่ เป็ นหลักฐานความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช ้งานของ
ทรัพยากรการวัดและเฝ้ าระวังติดตาม
7.1.5.2 Measurement traceability
ความสามารถสอบกลับได ้ของการวัด
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:
เมือ
่ การสอบกลับได ้ของการวัดเป็ นหนึง่ ในข ้อกําหนด หรือ ได ้รับการพิจารณาโดยองค์กรว่าเป็ นส่วนสําคัญในการสร ้าง
่ ถือของความใช ้ได ้ของผลการวัด , เครือ
ความน่าเชือ
่ งมือทีใ่ ช ้วัดต ้อง;
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;
ทวนสอบหรือสอบเทียบ, หรือทัง้ สอง, ตามช่วงกําหนดเวลาทีก
่ ําหนด หรือ ก่อนใช ้งาน, เทียบกับมาตรฐาน
่ าตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ;ซึง่ หากมาตรฐานดังกล่าวไม่มอ
การตรวจวัดทีส
่ ามารถอ ้างกลับสูม
ี ยู,่ พืน
้ ฐาน
้สํ
ทีใ่ ช าหรับการปรับเทียบหรือการทวนสอบ ต ้องได ้รับการเก็บรักษาเป็ นข ้อมูลสารสนเทศ
b) identified in order to determine their status;
้ ง่ เพือ
ชีบ
่ พิจารณากําหนดสถานะ
c) safeguarded from adjustments, damage or deterioration that would invalidate the
calibrationstatus and subsequent measurement results.
่ ม ทีซ
ปกป้ องจากการปรับแต่ง, การเสียหาย หรือความเสือ
่ งึ่ อาจจะทําให ้สถานภาพสอบเทียบและผลการวัดที่
ตามมาไม่สามารถใช ้ได ้
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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.
่ ถือ เมือ
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดว่าความถูกต ้องใช ้ได ้ของผลการวัดก่อนหน ้านี้ ทีไ่ ม่น่าเชือ
่ พบว่าเครือ
่ งมือวัดมี
้
ความไม่เหมาะสมต่อการใชงานตามวัตถุประสงค์, และต ้องดําเนินกิจกรรมตามความจําเป็ น
7.1.6 Organizational knowledge
ความรู ้องค์กร
The organization shall determine the knowledge necessary for the operation of its processes and to
achieve conformity of products and services.
องค์กรต ้องพิจารณากําหนด ความรู ้ทีจ
่ ําเป็ นสําหรับการดําเนินงานกระบวนการและ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องของผลิตภัณฑ์
และบริการ
This knowledge shall be maintained and be made available to the extent necessary.
ความรู ้ต ้องได ้รับการธํารงรักษา ทําให ้มีอยูต
่ ามขอบเขตทีจ
่ ําเป็ น
When addressing changing needs and trends, the organization shall consider its current knowledge and
determine how to acquire or access any necessary additional knowledge and required updates.
เมือ
่ ระบุความจําเป็ นในการเปลีย
่ นแปลงและแนวโน ้ม, องค์กรต ้องพิจารณาความรู ้ในปั จจุบันและพิจารณากําหนดวิธก
ี าร
ทําให ้ได ้มาหรือเข ้าถึงความรู ้เพิม
่ เติมทีจ
่ ําเป็ น และการทําให ้ทันสมัยตามต ้องการ
NOTE 1 Organizational knowledge is knowledge specific to the organization; it is generally gained by
experience. It is information that is used and shared to achieve the organization’s objectives.
NOTE 2 Organizational knowledge can be based on:
หมายเหตุ 1 ความรู ้องค์กร คือ ความรู ้เฉพาะสําหรับองค์กร; ได ้มาจากประสบการณ์เป็ นสารสนเทศทีไ่ ด ้ใช ้และแบ่งปั น เพือ
่ ให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
หมายเหตุ 2 ความรู ้องค์กร สามารถอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของ:
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);
ิ ทางปัญญา ; การเรียนรู ้จากประสบการณ์ ; การเรียนรู ้จากความล ้มเหลวหรือการสําเร็จ
แหล่งภายใน ( ตัวอย่าง ทรัพย์สน
ของโครงการ การรวบรวมและแบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ทไี่ ม่ได ้เป็ นเอกสาร ; ผลการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์
และ บริการ)
b) external sources (e.g. standards; academia;conferences; gathering knowledge from customers
orexternalproviders).
แหล่งภายนอก (เช่น มาตรฐาน; แหล่งการศึกษา; การประชุมทางวิชาการ ;ความรู ้ทีไ่ ด ้จากลูกค ้า หรือ ผู ้ให ้บริการ
ภายนอก)

7.2 Competence
ความสามารถ
The organization shall:
องค์กรต ้อง:
a) determine the necessary competence of person(s) doing work under its control that affects the
performance and effectiveness of the quality management system;
กําหนดความสามารถ (competence) ทีจ
่ ําเป็ นของคนทีท
่ ํางานภายใต ้การควบคุมทีม
่ ผ
ี ลต่อสมรรถนะ และ
ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ

Pre Translation for Training only (may contain error) (Oct15 Rev0)

|

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) |

PAGE 12 OF 32

ISO 9001:2015 (EN - TH)

b) ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training,
orexperience;
ทําให ้มั่นใจว่าคนเหล่านี้มค
ี ณ
ุ วุฒ ิ (competent )ตามพืน
้ ฐานการศึกษา, การฝึ กอบรม หรือ ประสบการณ์ ที่
เหมาะสม
c) where applicable, take actions to acquire the necessary competence, and evaluate the
effectiveness of the actions taken;
ทีม
่ ก
ี ารประยุกต์ใช ้ได ้ , ทําให ้ได ้มาทีซ
่ งึ่ สามารถทีจ
่ ําเป็ น(competence), และประเมินประสิทธิผลของการ
กระทํา, และ
d) retain appropriate documented information as evidence of competence.
เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ หมาะสมเป็ นหลักฐานของความสามารถ(competence)
NOTE Applicable actions can include, for example, the provision of training to, the mentoring of, or the re-assignment
of currently employed persons; or the hiring or contracting of competent persons.
หมายเหตุ :การดําเนินการทีเ่ กีย
่ วข ้องอาจรวมถึง, ตัวอย่าง: ให ้การฝึ กอบรม,การให ้พีเ่ ลีย
้ ง, หรือ การมอบหมายงานใหม่กบ
ั พนักงาน
ปั จจุบัน;หรือการจ ้าง หรือทําสัญญากับผู ้ทีม
่ ค
ี วามสามารถ

7.3 Awareness
ความตระหน ัก
The organization shall ensure that persons doing work under the organization’s control are aware of:
องค์กรต ้องมัน
่ ใจว่า บุคคลทีท
่ ํางานภายใต ้การควบคุมขององค์กร ต ้องมีความตระหนั กถึง
a) the quality policy;
นโยบายคุณภาพ
b) relevant quality objectives;
วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพทีเ่ กีย
่ วข ้อง
c) their contribution to the effectiveness of the quality management system, including the benefits
of improved performance;
การสนั บสนุนต่อประสิทธิผลของระบบของการจัดการคุณภาพ, รวมถึงประโยชน์ของการปรับปรุงสมรรถนะ
d) the implications of not conforming with the quality management system requirements.
ผลกระทบของการไม่สอดคล ้องกับข ้อกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ

7.4 Communication
่ สาร
การสือ
The organization shall determine the internal and external communications relevant to the quality
management system, including:
่ สารภายในและภายนอกทีเ่ กีย
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดการสือ
่ วข ้องกับระบบบริหารคุณภาพ ,รวมถึง
a) on what it will communicate;
่ สาร
อะไรทีจ
่ ะสือ
b) when to communicate;
่ สารเมือ
สือ
่ ไหร่ และ
c) with whom to communicate;
่ สารกับใคร
สือ
d) how to communicate;
่ สารอย่างไร
สือ
e) who communicates.
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่
ใครเป็ นผู ้สือ

7.5 Documented information
เอกสารสารสนเทศ
7.5.1 General
ทั่วไป
The organization’s quality management system shall include:
ระบบการบริหารคุณภาพขององค์กรต ้องรวมถึง
a) documented information required by this International Standard;
เอกสารสารสนเทศทีเ่ ป็ นข ้อกําหนดโดยมาตรฐานนานาชาติน,ี้
b) documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness
of the quality management system.
เอกสารสารสนเทศ ทีพ
่ จ
ิ ารณากําหนดโดยองค์กรว่าจําเป็ นสําหรับระบบการบริหารคุณภาพทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
NOTE The extent of documented information for a quality management system can differ from one organization to
another due to:
หมายเหตุ ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบการบริหารคุณภาพอาจแตกต่างจากองค์กรหนึง่ กับองค์กรอืน
่ ๆ เนือ
่ งจาก
•
the size of organization and its type of activities, processes, products and services;
ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินค ้าผลิตภัณฑ์ และบริการ
•
the complexity of processes and their interactions;
้
ความซับซอนของกระบวนการ
และปฏิสัมพันธ์ และ
•
the competence of persons.
ความสามารถของบุคลากร

7.5.2 Creating and updating
การจัดทําและทําให ้ทันสมัย
When creating and updating documented information, the organization shall ensure appropriate:
เมือ
่ ทําการจัดทําและทําการปรับปรุงข ้อมูลเอกสาร, องค์กรต ้องมั่นใจความเพียงพอ :
a) identification and description (e.g. a title, date, author, or reference number);
้ ง่ และคําอธิบาย (เช่น ชือ
่ เอกสาร, วันที,่ ผู ้กําหนด, หรือหมายเลขอ ้างอิง)
การกําหนดชีบ
b) format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper, electronic);
่ (เช่นกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์),
รูปแบบ (เช่นภาษา, รุ่นซอฟท์แวร์ ,กราฟิ ก) และสือ
c) review and approval for suitability and adequacy.
ทบทวนและอนุมต
ั ส
ิ ําหรับความเหมาะสมและเพียงพอ
7.5.3 Control of documented information
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ
7.5.3.1 Documented information required by the quality management system and by this International
Standard shall be controlled to ensure:
เอกสารสารสนเทศทีจ
่ ําเป็ นโดยระบบการจัดการคุณภาพ และโดย มาตรฐานนานาชาตินี้ ต ้องได ้รับการควบคุมเพือ
่ ให ้
มั่นใจว่า
a) it is available and suitable for use, where and when it is needed;
มีอยูแ
่ ละเหมาะสมสําหรับการใช ้ , ทีไ่ หนและเมือ
่ ไหร่ทจ
ี่ ําเป็ น
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b) it is adequately protected (e.g. from loss of confidentiality, improper use, or loss of integrity).
ได ้รับการป้ องกันอย่างพอเพียง (เช่น การสูญเสียความลับ ,นําไปใช ้อย่างไม่เหมาะสม, หรือทําให ้ไม่
สมบูรณ์)
7.5.3.2 For the control of documented information, the organization shall address the following
activities, as applicable:
สําหรับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ,องค์กรต ้องดําเนินการกับกิจกรรมต่อไปนี,้ ทีป
่ ฏิบัตไิ ด ้
a) distribution, access, retrieval and use;
การแจกจ่าย ,การเข ้าถึง,การเรียกหา และ การใช ้
b) storage and preservation, including preservation of legibility;
การเก็บและการถนอมรักษา รวมถึงการเก็บรักษาให ้อ่านออกได ้ชัดเจน
c) control of changes (e.g. version control);
ั ),
ควบคุมการเปลีย
่ นแปลง (เช่นควบคุมเวอร์ชน
d) retention and disposition.
การเก็บรักษา และการกําจัดทิง้
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.
เอกสารข ้อมูลสารสนเทศของเอกสารต ้นทางภายนอกทีก
่ ําหนดโดยองค์กรว่าจําเป็ นสําหรับการวางแผนและการ
้ ง่ ตามความเหมาะสม, และควบคุม
ดําเนินงานของระบบการจัดการคุณภาพต ้องได ้รับการชีบ
Documented information retained as evidence of conformity shall be protected from unintended
alterations.
เอกสารสารสนเทศทีเ่ ก็บรักษาเพือ
่ เป็ นหลักฐานการสอดคล ้องต ้องได ้รับการป้ องกันจากการนํ าไปใช ้โดยไม่เจตนาอืน
่ ๆ
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 หมายถึงโดยนัยถึง การตัดสินใจเกีย
่ วกับสิทธิใ์ นการอ่านสารสนเทศเท่านัน
้ , หรืออนุญาตและให ้อํานาจในการ
อ่านและปรับเปลีย
่ นเอกสารข ้อมูลข่าวสาร

8 Operation
การดําเนินการ
8.1 Operational planning and control
การวางแผนและการควบคุมการดําเนินการ
The organization shall plan, implement and control the processes (see 4.4) needed to meet the
requirements for the provision of products and services, and to implement the actions determined in
Clause 6, by:
องค์กรต ้องวางแผน, นํ าไปปฏิบัต ิ และควบคุมกระบวนการ (ดู 4.4) ทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ บรรลุข ้อกําหนด การให ้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ, และการปฏิบัตต
ิ ามกิจกรรมทีไ่ ด ้รับการพิจารณากําหนดใน ข ้อ 6 โดย :
a) determining the requirements for the products and services;
พิจารณากําหนดข ้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
b) establishing criteria for:
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1) the processes;
2) the acceptance of products and services;
จัดทําเกณฑ์สําหรับ
1) กระบวนการ
2) การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ
c) determining the resources needed to achieve conformity to the product and service
requirements;
พิจารณากําหนดทรัพยากรทีจ
่ ําเป็ นในการทําให ้บรรลุการสอดคล ้องข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการ
d) implementing control of the processes in accordance with the criteria;
ทําการปฏิบัตก
ิ ารควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์ และ
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.
พิจารณากําหนด, ธํารงรักษา และจัดเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ ในขอบเขตทีจ
่ ําเป็ น
่ มั่น ว่ากระบวนได ้ดําเนินการตามแผน
1) เพือ
่ สร ้างความเชือ
2) เพือ
่ แสดงความสอดคล ้องกับข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการ
The output of this planning shall be suitable for the organization’s operations.
ผลลัพธ์จากการวางแผนต ้องเหมาะสมสําหรับการปฏิบัตก
ิ ารขององค์กร
The organization shall control planned changes and review the consequences of unintended changes,
taking action to mitigate any adverse effects, as necessary.
องค์กรต ้องควบคุมแผนการเปลีย
่ นแปลงและทบทวนผลกระทบของการเปลีย
่ นแปลงทีไ่ ม่เจตนา, กระทํากิจกรรมเพือ
่ ลด
ผลกระทบด ้านลบ, ตามความจําเป็ น
The organization shall ensure that outsourced processes are controlled (see 8.4).
องค์กรจะให ้แน่ใจว่า กระบวนการทีไ่ ด ้จ ้างช่วง ได ้รับการควบคุม (ข ้อ 8.4)

8.2

Requirements for products and services
ข้อกําหนดผลิตภ ัณฑ์และบริการ

8.2.1 Customer communication
่ สารลูกค ้า
การสือ
Communication with customers shall include:
่ สารกับลูกค ้า ต ้องประกอบด ้วย:
การสือ
a) providing information relating to products and services;
ให ้ข ้อมูลข่าวสาร เกีย
่ วกับสินค ้าและบริการ
b) handling enquiries, contracts or orders, including changes;
้ รวมทัง้ แก ้ไข
การสอบถาม ,สัญญา หรือการสั่งซือ
c) obtaining customer feedback relating to products and services, including customer complaints;
การทําให ้ได ้มาซึง่ ข ้อมูลย ้อนกลับลูกค ้า ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ ,รวมถึงข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า
d) handling or controlling customer property;
ิ ลูกค ้า,
การจัดการหรือการควบคุมทรัพย์สน
e) establishing specific requirements for contingency actions, when relevant.
จัดทําข ้อกําหนดเฉพาะสําหรับสิง่ ทีต
่ ้องกระทํา เมือ
่ เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน,ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
Pre Translation for Training only (may contain error) (Oct15 Rev0)

|

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) |

PAGE 16 OF 32

ISO 9001:2015 (EN - TH)

8.2.2 Determining the requirements for products and services
การพิจารณากําหนดข ้อกําหนดสินค ้าและบริการ
When determining the requirements for the products and services to be offered to customers, the
organization shall ensure that:
เมือ
่ พิจาณา ข ้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ
่ นํ าเสนอให ้กับลูกค ้า, องค์กรต ้องมั่นใจว่า ;
a) the requirements for the products and services are defined, including:
1) any applicable statutory and regulatory requirements;
2) those considered necessary by the organization;
ข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการได ้รับการระบุ, รวมถึง
้
1) พระราชบัญญัตแ
ิ ละข ้อบังคับทีป
่ ระยุกต์ใชใดๆ
2) ทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าจําเป็ นโดยองค์กร
b) the organization can meet the claims for the products and services it offers.
มีความสามารถในการทําให ้สอดคล ้องกับข ้อกล่าวอ ้างสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการทีน
่ ํ าเสนอ
8.2.3 Review of the requirements for products and services
การทวนสอบความเกีย
่ วข ้องกับสินค ้า และบริการ
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:
องค์กรต ้องมัน
่ ใจว่ามีความสามารถในการทําให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการทีน
่ ํ าเสนอต่อลูกค ้า
องค์กรต ้องทําการทบทวนก่อนการตกลงในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค ้าใดๆ , ซึง่ รวมถึง:
a) requirements specified by the customer, including the requirements for delivery and postdelivery activities;
ข ้อกําหนดทีก
่ ําหนดโดยลูกค ้า, รวมถึงข ้อกําหนดในการส่งมอบและหลังการส่งมอบ
b) requirements not stated by the customer, but necessary for the specified or intended use, when
known;
ข ้อกําหนดทีไ่ ม่ได ้ระบุโดยลูกค ้า, แต่จําเป็ นสําหรับลูกค ้าหรือตามทีใ่ ช ้งานตามเจตนา, ทีท
่ ราบ
c) requirements specified by the organization;
ข ้อกําหนดทีไ่ ด ้ระบุโดยองค์กร
d) statutory and regulatory requirements applicable to the products and services;
พระราชบัญญัตแ
ิ ละข ้อกําหนดบังคับทีป
่ ระยุกต์ใชสํ้ าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
e) contract or order requirements differing from those previously expressed.
้ ก่อนหน ้า
สัญญา หรือ ข ้อกําหนดคําสัง่ ซือ
The organization shall ensure that contract or order requirements differing from those previously defined
are resolved.
้ ทีแ
องค์กรต ้องมัน
่ ใจว่า สัญญาหรือข ้อกําหนดคําสัง่ ซือ
่ ตกต่างจากทีร่ ะบุกอ
่ นหน ้าได ้รับการแก ้ไข
The customer’s requirements shall be confirmed by the organization before acceptance, when the
customer does not provide a documented statement of their requirements.
้
ข ้อกําหนดลูกค ้าต ้องได ้รับการยืนยันโดยองค์กรก่อนตกลงรับงาน, เมือ
่ กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าไม่ได ้ให ้เอกสารข ้อกําหนดคําสั่งซือ
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.
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้ จึง
หมายเหตุ: ในบางกรณี เช่นการขายทางอินเตอร์เนต การทบทวนอย่างเป็ นทางการไม่สามารถกระทําได ้ในแต่ละคําสัง่ ซือ
ทดแทนด ้วยการทบทวนข ้อมูลผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง เช่น แค็ตตาล็อก

8.2.3.2 The organization shall retain documented information, as applicable:
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ, ทีส
่ ามารถนั บไปปรับใช ้ได ้:
a) on the results of the review;
ผลจากการทบทวน
b) on any new requirements for the products and services.
ข ้อกําหนดใหม่ใดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.4 Changes to requirements for products and services
การเปลีย
่ นข ้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
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.
องค์กรต ้องมัน
่ ใจว่าเอกสารสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้รับการปรับแก ้,และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้ตระหนั กรับทราบข ้อกําหนดทีม
่ ี
การเปลีย
่ นแปลง,เมือ
่ ข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการมีการเปลีย
่ นแปลง

8.3 Design and development of products and services
การออกแบบและพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์และบริการ
8.3.1 General
ทั่วไป
The organization shall establish, implement and maintain a design and development process that is
appropriate to ensure the subsequent provision of products and services.
องค์กรต ้องจัดทํา, นํ าไปปฏิบัต ิ และ ธํารงรักษา กระบวนการในการออกแบบและพัฒนา ทีเ่ หมาะสมในการทําให ้มั่นใจ
ต่อการผลิตหรือบริการในขัน
้ ต่อไป
8.3.2 Design and development planning
การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา
In determining the stages and controls for design and development, the organization shall consider:
ในการกําหนดขัน
้ ตอนและควบคุมสําหรับการออกแบบและพัฒนา องค์กรต ้องคํานึงถึง:
a) the nature, duration and complexity of the design and development activities;
ธรรมชาติ ระยะเวลา และความซับซ ้อนของกิจกรรมออกแบบและพัฒนา
b) the required process stages, including applicable design and development reviews;
ความต ้องการแต่ละขัน
้ ตอนกระบวนการ, รวมถึงการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาทีป
่ ระยุกต์ใช ้
c) the required design and development verification and validation activities;
ความต ้องการ กิจกรรม การทวนสอบและรับรองการออกแบบและพัฒนา
d) the responsibilities and authorities involved in the design and development process;
ความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้องในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
e) the internal and external resource needs for the design and development of products and
services;
ทรัพยากรภายนอกและภายในทีค
่ วามจําเป็ นสําหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหาร
f) the need to control interfaces between persons involved in the design and development process;
ความจําเป็ นในการควบคุมการประสานงานระหว่างบุคคลและส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องในกระบวนการออกแบบและ
พัฒนา
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g) the need for involvement of customers and users in the design and development process;
ความจําเป็ นของการมีสว่ นร่วมของกลุม
่ ลูกค ้าและกลุม
่ ผู ้ใช ้ในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
h) the requirements for subsequent provision of products and services;
เอกสารสารสนเทศทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ยืนยันว่า ข ้อกําหนดการออกแบบพัฒนาได ้มีการสอดคล ้อง
i) the level of control expected for the design and development process by customers and other
relevant interested parties;
ระดับการควบคุมทีค
่ าดหวังสําหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาโดยลูกค ้าหรือผู ้มีสว่ นได ้เสียอืน
่ ๆ
j) the documented information needed to demonstrate that design and development
requirementshave been met.
เอกสารสารสนเทศทีจ
่ ําเป็ นในการแสดงให ้เห็นว่าข ้อกําหนดการออกแบบและพัฒนาได ้บรรลุถงึ
8.3.3 Design and development inputs
ปั จจัยป้ อนสําหรับการออกแบบและการพัฒนา
The organization shall determine the requirements essential for the specific types of products andservices
to be designed and developed. The organization shall consider:
องค์กรต ้องพิจารณากําหนด ข ้อกําหนดเฉพาะทีส
่ ําคัญสําหรับชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการทีไ่ ด ้รับการออกแบบและ
พัฒนา องค์กรต ้องคํานึงถึง
a) functional and performance requirements;
่ การใช ้งานและสมรรถนะ
ข ้อกําหนดด ้านการฟั งชัน
b) information derived from previous similar design and development activities;
ข ้อมูลจากการกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาทีค
่ ล ้ายคลึงก่อนหน ้า
c) statutory and regulatory requirements;
ข ้อกําหนดกฎหมาย และข ้อบังคับ
d) standards or codes of practice that the organization has committed to implement;
มาตรฐานหรือ เกณฑ์การปฏิบัต ิ (codes of practice) ทีอ
่ งค์กรได ้กําหนดใช ้ ทีอ
่ งค์กรให ้คํามัน
่ ในการปฏิบัต ิ
ตาม
e) potential consequences of failure due to the nature of the products and services.
ผลกระทบทีม
่ น
ี ั ยยะจากความล ้มเหลวตามลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และบริการ
Inputs shall be adequate for design and development purposes, complete and unambiguous.
ปั จจัยป้ อนนี้ ต ้องเพียงพอสําหรับการออกแบบและพัฒนา สมบูรณ์ และไม่กํากวม
Conflicting design and development inputs shall be resolved.
ปั จจัยป้ อนสําหรับการออกแบบและพัฒนาทีม
่ ค
ี วามขัดแย ้งต ้องได ้รับการแก ้ไข
The organization shall retain documented information on design and development inputs.
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศข ้อมูลสําหรับการออกและพัฒนา
8.3.4 Design and development controls
การควบคุมการออกแบบและพัฒนา
The organization shall apply controls to the design and development process to ensure that:
องค์กรต ้องประยุกต์ใช ้การควบคุมทีใ่ ช ้สําหรับกระบวนการออกแบบ และพัฒนา เพือ
่ ให ้แน่ใจว่า:
a) the results to be achieved are defined;
ผลลัพธ์ทต
ี่ ้องบรรลุได ้รับการระบุ
b) reviews are conducted to evaluate the ability of the results of design and development to meet
requirements;
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การทบทวน (review)ได ้รับการดําเนินการเพือ
่ ประเมินความสามารถทีผ
่ ลจากการออกแบบและพัฒนาจะบรรลุ
ข ้อกําหนด
c) verification activities are conducted to ensure that the design and development outputs meet the
input requirements;
กิจกรรมการทวนสอบ ( Verification) ได ้รับการดําเนินการเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าผลลัพธ์จากการออกแบบและพัฒนา
สอดคล ้องกับข ้อกําหนดปั จจัยป้ อน
d) validation activities are conducted to ensure that the resulting products and services meet
therequirements for the specified application or intended use;
กิจกรรมการรับรองผล ( Validation) ได ้รับการดําเนินการ เพือ
่ ทําให ้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการสุดท ้ายจะ
สามารถสอดคล ้องกับข ้อกําหนดในการนํ าไปใช ้ทีก
่ ําหนดไว ้หรือการใช ้งานตามเจตนา
e) any necessary actions are taken on problems determined during the reviews, or verification and
validation activities;
ได ้กระทํากิจกรรมทีจ
่ ําเป็ นใดๆสําหรับปั ญหาทีพ
่ บระหว่างกิจกรรมการทบทวน หรือ กิจกรรมการทวนสอบ หรือ
กิจกรรมการรับรองผล
f) documented information of these activities is retained.
เอกสารสารสนเทศของกิจกรรมเหล่านี้ได ้รับการเก็บรักษา
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 การทบทวนการออกแบบและพัฒนา การทวนสอบ และ การรับรองผลมีเป้ าประสงค์ทแ
ี่ ตกต่าง ซึงสามารถกระทํ
าแยก
หรือร่วมกัน ตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร

8.3.5 Design and development outputs
ผลการออกแบบและการพัฒนา
The organization shall ensure that design and development outputs:
องค์กรต ้องทําให ้มัน
่ ใจว่าผลลัพธ์การออกแบบและพัฒนา:
a) meet the input requirements;
สอดคล ้องกับปั จจัยป้ อน
b) are adequate for the subsequent processes for the provision of products and services;
เพียงพอสําหรับกระบวนการต่อไป ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการ
c) include or reference monitoring and measuring requirements, as appropriate, and acceptance
criteria;
รวมถึงหรืออ ้างอิง ข ้อกําหนดการวัด เฝ้ าระวังติดตาม, ตามความเหมาะสม, และ เกณฑ์การยอมรับ
d) specify the characteristics of the products and services that are essential for their intended
purposeand their safe and proper provision.
ระบุคณ
ุ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการทีส
่ ําคัญสําหรับเป้ าประสงค์ตามเจตนา และความปลอดภัย และการ
เตรียมการทีเ่ หมาะสม
The organization shall retain documented information on design and development outputs.
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ สําหรับผลของการออกแบบและพัฒนา
8.3.6 Design and development changes
การเปลีย
่ นแปลงการการออกแบบและการพัฒนา
The organization shall identify, review and control changes made during, or subsequent to, the design
and development of products and services, to the extent necessary to ensure that there is no adverse
impact on conformity to requirements.
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องค์กรจะต ้องระบุ, ทบทวน ควบคุมการเปลีย
่ นแปลงทีไ่ ด ้กระทําระหว่าง, หรือในขัน
้ ตอนทีต
่ ามมา, ของการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ, ในขอบเขตทีจ
่ ําเป็ น เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าไม่มผ
ี ลกระทบเชิงลบต่อความสอดคล ้องต่อ
ข ้อกําหนดต่างๆ
The organization shall retain documented information on:
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศสําหรับ
a) design and development changes;
การเปลีย
่ นแปลงการออกแบบและพัฒนา
b) the results of reviews;
ผลลัพธ์ของการทบทวน
c) the authorization of the changes;
การให ้การอนุมัตก
ิ ารเปลีย
่ นแปลง
d) the actions taken to prevent adverse impacts.
การดําเนินการทีไ่ ด ้กระทําเพือ
่ ป้ องกันผลกระทบในเชิงลบ

8.4 Control of externally provided processes, products and services
การควบคุมผลิตภ ัณฑ์และบริการจากภายนอก
8.4.1 General
ทั่วไป
The organization shall ensure that externally provided processes, products and services conform
torequirements.
องค์กรต ้องมัน
่ ใจว่า กระบวนการ,ผลิตภัณฑ์และบริการทีจ
่ ัดหาจากภายนอกสอดคล ้องกับข ้อกําหนด
The organization shall determine the controls to be applied to externally provided processes, productsand
services when:
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดการควบคุมทีป
่ ระยุกต์ใช ้กับกระบวนการ ,ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก เมือ
่ :
a) products and services from external providers are intended for incorporation into the
organization’sown products and services;
ผลิตภัณฑ์และบริการ จากผู ้ส่งมอบภายนอกทีเ่ จตนาสําหรับประกอบเข ้ากับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
b) products and services are provided directly to the customer(s) by external providers on behalf of
the organization;
ผลิตภัณฑ์และบริการทีส
่ ง่ มอบตรงให ้กับลูกค ้าโดยผู ้ให ้บริการภายนอก ในนามขององค์กร
c) a process, or part of a process, is provided by an external provider as a result of a decision by
theorganization.
กระบวนการใด, หรือบางส่วนของกระบวนการ, ทีส
่ ง่ มอบโดยผู ้ส่งมอบภายนอกจากผลการตัดสินใจโดยองค์กร
The organization shall determine and apply criteria for the evaluation, selection, monitoring
ofperformance, 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 ้องพิจารณากําหนดและประยุกต์ใช ้เกณฑ์ สําหรับการประเมิน, การเลือก, การติดตามสมรรถนะ, และการ
ประเมินซํ้ากับผู ้ส่งมอบภายนอก อยูบ
่ นพืน
้ ฐานความสามารถในการส่งมอบกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์และบริการตาม
ข ้อกําหนด องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ สําหรับกิจกรรมเหล่านี้ และ กิจกรรมทีจ
่ ําเป็ นอันเป็ นผลจากการ
ประเมิน
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8.4.2 Type and extent of control
ชนิดและขอบเขตของการควบคุมภายนอก
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.
องค์กรต ้องมัน
่ ใจว่ากระบวนการ ผลิตภัณฑ์และ บริการทีถ
่ ูกส่งมอบจากภายนอก ไม่สง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อ
ความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม
่ ค
ี วามสอดคล ้องอย่างสมํา่ เสมอให ้ลูกค ้า
The organization shall:
องค์กรต ้อง
a) ensure that externally provided processes remain within the control of its quality management
system;
มั่นใจว่ากระบวนการทีถ
่ ูกส่งมอบจากภายนอกอยูใ่ นการควบคุมของระบบการจัดการด ้านคุณภาพ
b) define both the controls that it intends to apply to an external provider and those it intends to
apply to the resulting output;
ระบุทงั ้ การควบคุมทีต
่ ้องการประยุกต์ใช ้กับผู ้ส่งมอบภายนอก และทีต
่ ้องการจะประยุกต์ใช ้กับผลลัพธ์สด
ุ ท ้าย
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 applicable statutory and
regulatory requirements;
2) the effectiveness of the controls applied by the external provider;
คํานึงถึง
1) ผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ทีส
่ ง่ มอบจากภายนอกต่อ
ความสามารถขององค์กรทีจ
่ ะบรรลุตอ
่ ข ้อกําหนดลูกค ้า และข ้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกีย
่ วข ้อง
2) ประสิทธิผลของการควบคุมทีใ่ ช ้โดยผู ้ส่งมอบภายนอก
d) determine the verification, or other activities, necessary to ensure that the externally
providedprocesses, products and services meet requirements.
พิจารณากําหนด การทวนสอบ(verification), หรือกิจกรรมอืน
่ ๆ, ทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่า กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกสอดคล ้องกับข ้อกําหนด
8.4.3 Information for external providers
ข ้อมูลสําหรับผู ้ให ้บริการภายนอก
The organization shall ensure the adequacy of requirements prior to their communication to the external
provider.
่ สารกับผู ้ส่งมอบภายนอก
องค์กรต ้องมัน
่ ใจว่าข ้อกําหนดมีความพอเพียงก่อนทําการสือ
The organization shall communicate to external providers its requirements for:
่ สารข ้อกําหนดกับผู ้ส่งมอบภายนอกสําหรับ
องค์กรต ้องทําการสือ
a) the processes, products and services to be provided;
กระบวนการ, ผลิตภัณฑ์และบริการ ทีจ
่ ะส่งมอบ
b) the approval of:
1) products and services;
2) methods, processes and equipment;
3) the release of products and services;
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การอนุมัต:ิ
1) ผลิตภัณฑ์และบริการ
2) วิธก
ี าร กระบวนการ และอุปกรณ์
3) การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
c) competence, including any required qualification of persons;
ความสามารถ, รวมถึงคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ําเป็ นของบุคคล
d) the external providers’ interactions with the organization;
ปฏิสัมพันธ์ของผู ้ส่งมอบภายนอกกับองค์กร
e) control and monitoring of the external providers’ performance to be applied by the organization;
้
การควบคุมและการเฝ้ าระวังติดตาม สมรรถนะของผู ้ส่งมอบภายนอกทีป
่ ระยุกต์ใชโดยองค์
กร
f) verification or validation activities that the organization, or its customer, intends to perform at
theexternal providers’ premises.
กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรองผล ขององค์กร,หรือลูกค ้าของตน ,ทีเ่ จตนากระทําทีส
่ ถานทีข
่ องผู ้ส่งมอบ
ภายนอก

8.5 Production and service provision
การผลิตและการให้บริการ
8.5.1 Control of production and service provision
การควบคุมการผลิตและการให ้บริการ
The organization shall implement production and service provision under controlled conditions.
องค์กรจะต ้องดําเนินการผลิต และส่งมอบบริการ ภายใต ้สภาวะทีถ
่ ูกควบคุมสภาวะทีไ่ ด ้รับการควบคุมนี้ต ้องรวมถึง,
เท่าทีป
่ ระยุกต์ใช ้ได ้
Controlled conditions shall include, as applicable:
สภาวะการควบคุมจะต ้องประกอบได ้ด ้วยหัวข ้อดังต่อไปนี้ เท่าทีป
่ ระยุกต์ใช ้ได ้
a) the availability of documented information that defines:
1) the characteristics of the products to be produced, the services to be provided, or the
activitiesto be performed;
2) the results to be achieved;
ความมีพร ้อมของเอกสารสารสนเทศทีร่ ะบุ
1) คุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ะผลิต, การบริการทีจ
่ ะส่งมอบ หรือกิจกรรม
2) ผลทีจ
่ ะบรรลุถงึ
b) the availability and use of suitable monitoring and measuring resources;
้ พยากรในการการตรวจติดตามและการตรวจวัด
ความมีพร ้อม และใชทรั
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;
การดําเนินกิจกรรมการตรวจติดตามและการตรวจวัดในขัน
้ ตอนทีเ่ หมาะสมทีจ
่ ะพิสจ
ู น์วา่ เกณฑ์สําหรับการ
ควบคุมกระบวนการ หรือผลลัพธ์ของกระบวนการ และเกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการได ้บรรลุถงึ
d) the use of suitable infrastructure and environment for the operation of processes;
การใช ้สาธารณูปโภคและสภาวะแวดล ้อม ทีเ่ หมาะสมสําหรับการดําเนินกระบวนการต่างๆ
e) the appointment of competent persons, including any required qualification;
การแต่งตัง้ บุคลากรทีม
่ ค
ี วามสามารถ รวมถึงคุณสมบัตท
ิ ต
ี่ ้องการ
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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;
การรับรองผล และการรับรองผลซํ้าตามระยะ ในความสามารถทีจ
่ ะบรรลุผลลัพธ์ทไี่ ด ้วางแผนไว ้สําหรับ
กระบวนการผลิตและการให ้บริการ , หากผลลัพธ์ไม่สามารถทวนสอบ(verify )ในขัน
้ ตอนของการตรวจติดตาม
หรือตรวจวัดทีต
่ ามมา
g) the implementation of actions to prevent human error;
การดําเนินกิจกรรมในการป้ องกันความผิดพลาดของคน
h) the implementation of release, delivery and post-delivery activities.
การดําเนินการกิจกรรมการตรวจปล่อย, กิจกรรมการส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
8.5.2 Identification and traceability
้ ง่ และการสอบกลับ
การชีบ
The organization shall use suitable means to identify outputs when it is necessary to ensure the
conformity of products and services.
้ ง่ ผลลัพธ์เมือ
องค์กรต ้องใช ้มาตรการต่างๆทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ชีบ
่ มีความจําเป็ นเพือ
่ ให ้มั่นใจการสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์
และบริการ
The organization shall identify the status of outputs with respect to monitoring and measurement
requirements throughout production and service provision.
้ ง่ สถานะของผลลัพธ์ ทีเ่ กีย
องค์กรต ้องชีบ
่ วกับข ้อกําหนดในการตรวจติดตามและตรวจวัด ตลอดการผลิตและการส่งมอบ
บริการ
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.
้ ง่ ทีม
องค์กรต ้องควบคุมการชีบ
่ ล
ี ักษณะเฉพาะ (unique identification เมือ
่ การสอบกลับเป็ นข ้อกําหนด, และต ้องเก็บ
รักษา เอกสารสารสนเทศทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ให ้สามารถทําการสอบกลับ
8.5.3 Property belonging to customers or external providers
ิ ทีเ่ ป็ นของลูกค ้าหรือผู ้ให ้บริการภายนอก
ทรัพย์สน
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.
ิ ทีเ่ ป็ นของลูกค ้าหรือผู ้ส่งมอบภายนอกในขณะอยูภ
้
องค์กรต ้องทําการดูแลทรัพย์สน
่ ายใต ้การควบคุมหรือถูกใชโดย
องค์กร
The organization shall identify, verify, protect and safeguard customers’ or external providers’ property
provided for use or incorporation into the products and services.
ิ ของลูกค ้าหรือของผู ้ส่งมอบภายนอก สําหรับการนํ ามาใช ้
องค์กรจะต ้องบ่งชี,้ ทวนสอบ, ป้ องกัน และปกป้ องทรัพย์สน
หรือประกอบร่วมในผลิตภัณฑ์และบริการ
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.
ิ ของลูกค ้าหรือผู ้ส่งมอบภายนอก สูญหาย ,เสียหาย หรือพบว่าอาจจะไม่เหมาะสมต่อการนํ าไปใช ้ , องค์กร
เมือ
่ ทรัพย์สน
ต ้องรายงานสิง่ นีใ้ ห ้กับลูกค ้าหรือผู ้ส่งมอบภายนอก และ เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศในสิง่ ทีเกิดขึน
้
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NOTE A customer’s or external provider’s property can include materials, components, tools and equipment,
premises, intellectual property and personal data.
ิ ของลูกค ้า หรือผู ้ส่งมอบภายนอก สามารถรวมถึงวัตถุดบ
้ ส่วน, เครือ
ิ ทางปัญญา
หมายเหตุ ทรัพย์สน
ิ , ชิน
่ งมือและอุปกรณ์, ทรัพย์สน
และข ้อมูลส่วนบุคคล

8.5.4 Preservation
การเก็บรักษา
The organization shall preserve the outputs during production and service provision, to the extent
necessary to ensure conformity to requirements.
องค์กรต ้องเก็บรักษาผลลัพธ์ระหว่างการทําการผลิตและการให ้การบริการ ,ตามขอบเขตทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจถึงความ
สอดคล ้องต่อข ้อกําหนด
NOTE Preservation can include identification, handling, contamination control, packaging, storage, transmission or
transportation, and protection.
หมายเหตุ การเก็บรักษาสามารถรวมถึงการบ่งชี,้ การเคลือ
่ นย ้าย, การควบคุมการปนเปื้ อน, การบรรจุ ,การเก็บ, การส่งต่อหรือการ
ขนส่ง และการป้ องกัน

8.5.5 Post-delivery activities
กิจกรรมหลังการส่งมอบ
The organization shall meet requirements for post-delivery activities associated with the products and
services.
องค์กรต ้องสอดคล ้องกับข ้อกําหนดสําหรับกิจกรรมหลังการส่งมอบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
In determining the extent of post-delivery activities that are required, the organization shall consider:
ในการพิจารณากําหนดกําหนดขอบเขตของกิจกรรมหลังส่งมอบทีจ
่ ําเป็ น, องค์กรต ้องคํานึงถึง:
a) statutory and regulatory requirements;
ข ้อกําหนดกฎหมาย และข ้อบังคับ
b) the potential undesired consequences associated with its products and services;
ผลลัพธ์ตา่ งๆทีไ่ ม่ปรารถนาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร
c) the nature, use and intended lifetime of its products and services;
ลักษณะธรรมชาติ การใช ้งาน และอายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
d) customer requirements;
ข ้อกําหนดของลูกค ้า
e) customer feedback.
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 กิจกรรมหลังจัดส่งสามารถรวมถึงกิจกรรมภายใต ้การให ้การรับประกัน, ภาระข ้อผูกพันตามสัญญา เช่นบริการการ
บํารุงรักษาและบริการเสริม เช่นการรีไซเคิล หรือการทําลายทิง้

8.5.6 Control of changes
ควบคุมเปลีย
่ นแปลง
The organization shall review and control changes for production or service provision, to the extent
necessary to ensure continuing conformity with requirements.
องค์กรต ้องทบทวนและควบคุมการเปลีย
่ นแปลงสําหรับการผลิตหรือให ้บริการ ,ในขอบเขตทีจ
่ ําเป็ น เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจการ
สอดคล ้องกับข ้อกําหนดทีร่ ะบุอย่างต่อเนื่อง
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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.
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีอ
่ ธิบายรายละเอียดผลลัพธ์ของการทบทวนการเปลีย
่ นแปลง, บุคคลทีม
่ ี
อํานาจหน ้าทีต
่ อ
่ การเปลีย
่ นแปลง และการดําเนินการใด ทีเ่ กิดขึน
้ จากการทบทวน
8.6

Release of products and services
การตรวจปล่อยผลิตภ ัณฑ์และบริการ
The organization shall implement planned arrangements, at appropriate stages, to verify that the product
and service requirements have been met.
องค์กรจะต ้องดําเนินการตามแผนทีไ่ ด ้วางไว ้, ในขัน
้ ตอนทีเ่ หมาะสม, เพือ
่ พิสจ
ู น์วา่ ข ้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ได ้บรรลุถงึ
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.
การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการไปให ้ลูกค ้าจะต ้องไม่ถูกดําเนินการจนกว่าแผนทีไ่ ด ้วางไว ้จะมีการดําเนินการอย่าง
ครบถ ้วนจนเป็ นทีพ
่ อใจ, ยกเว ้นแต่ได ้รับการอนุมัตโิ ดยผู ้มีอํานาจ และ , เท่าทีป
่ ระยุกต์ใช ้ได ้,โดยลูกค ้า
The organization shall retain documented information on the release of products and services. The
documented information shall include:
องค์กรจะต ้องเก็บรักษารักษาเอกสารสารสนเทศสําหรับการปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ เอกสารสารสนเทศต ้อง
ประกอบด ้วย
a) evidence of conformity with the acceptance criteria;
หลักฐานความสอดคล ้องกับเกณฑ์การยอมรับ
b) traceability to the person(s) authorizing the release.
การสอบย ้อนกลับไปยังบุคคลมีอํานาจอนุมต
ั ก
ิ ารปล่อย

8.7 Control of nonconforming outputs
การควบคุมผลล ัพธ์ทไี่ ม่เป็นไปตามข้อกําหนด
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.
้ ง่ และถูกควบคุมเพือ
องค์กรจะต ้องมั่นใจว่าผลลัพธ์ ทีไ่ ม่สอดคล ้องต่อข ้อกําหนดจะถูกชีบ
่ ป้ องกันการนํ าไปใช ้ทีไ่ ม่
เจตนาหรือถูกส่งมอบ
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.
องค์กรจะต ้องดําเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอเหมาะสม บนพืน
้ ฐานลักษณะธรรมชาติของความไม่สอดคล ้อง และ
ผลกระทบต่อความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ. การดําเนินกิจกรรมนี้ต ้องครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่
ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด ทีถ
่ ูกพบภายหลังจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์, ระหว่าง,หรือหลังการให ้บริการ
The organization shall deal with nonconforming outputs in one or more of the following ways:
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องค์กรจะต ้องดําเนินการต่อผลลัพธ์ทไี่ ม่สอดคล ้องต่อข ้อกําหนดอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามแนวทาง
ข ้างล่างนี้
a) correction;
แก ้ไข
b) segregation, containment, return or suspension of provision of products and services;
้ ตภัณฑ์และบริการ
คัดแยก, จํากัดพืน
้ ที,่ ส่งคืนหรือระงับการใชผลิ
c) informing the customer;
แจ ้งลูกค ้า
d) obtaining authorization for acceptance under concession.
ขออนุญาตจากผู ้มีอํานาจเพือ
่ การยอมรับภายใต ้ความยินยอม
Conformity to the requirements shall be verified when nonconforming outputs are corrected.
ความสอดคล ้องต่อข ้อกําหนดต ้องถูกพิสจ
ู น์ เมือ
่ ผลลัพธ์ทไี่ ม่สอดคล ้องต่อข ้อกําหนดได ้รับการแก ้ไข
8.7.2 The organization shall retain documented information that:
องค์กรจะต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่
a) describes the nonconformity;
อธิบายความไม่สอดคล ้อง
b) describes the actions taken;
อธิบายกิจกรรมทีด
่ ําเนินไป
c) describes any concessions obtained;
อธิบายความยินยอมทีไ่ ด ้รับ
d) identifies the authority deciding the action in respect of the nonconformity.
ระบุผู ้มีอํานาจทีต
่ ัดสินใจในกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วกับความไม่สอดคล ้อง

9 Performance evaluation
การประเมินสมรรถนะ
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
การเฝ้าระว ังติดตาม การว ัด การวิเคราะห์ และ การประเมิน
9.1.1 General
ทั่วไป
The organization shall determine:
องค์กรต ้องพิจารณากําหนดถึง
a) what needs to be monitored and measured;
สิง่ ทีต
่ ้องการวัดและเฝ้ าระวัง
b) the methods for monitoring, measurement, analysis and evaluation needed to ensure valid
results;
วิธก
ี ารสําหรับการเฝ้ าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจถึงความถูกต ้องของผลลัพธ์ตาม
ความเหมาะสม
c) when the monitoring and measuring shall be performed;
เวลาทีต
่ ้องดําเนินการวัดและเฝ้ าระวัง
d) when the results from monitoring and measurement shall be analysed and evaluated.
เวลาทีต
่ ้องดําเนินการวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์ทไี่ ด ้จากการวัดและเฝ้ าระวัง
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The organization shall evaluate the performance and the effectiveness of the quality management
system.
องค์กรต ้องประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ
The organization shall retain appropriate documented information as evidence of the results.
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศอย่างพอเพียงเพือ
่ เป็ นหลักฐานถึงผลลัพธ์
9.1.2 Customer satisfaction
ความพึงพอใจลูกค ้า
The organization shall monitor customers’ 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.
องค์กรต ้อง ติดตามการรับรู ้ของลูกค ้าต่อระดับความต ้องการและความคาดหวังว่าได ้บรรลุสมบูรณ์. องค์กรต ้องพิจารณา
กําหนดวิธก
ี ารในการทําให ้ได ้มา, การติดตาม และการทบทวนสารสนเทศนี้
NOTE Examples of monitoring customer perceptions can include customer surveys, customer feedback on delivered
products and services, meetings with customers, market-share analysis, compliments, warranty claims and dealer
reports.
หมายเหตุ ตัวอย่างของการติดตามการรับรู ้ลูกค ้า สามารถรวมถึงการสํารวจความพึงพอใจลูกค ้า, ข ้อมูลย ้อนกลับจากลูกค ้าในเรือ
่ ง
ผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ มอบหรือบริการ, การประชุมพบปะกับลูกค ้า, การวิเคราะห์สว่ นแบ่งตลาด, คําชมเชย, การเรียกร ้องค่าชดเชย และ
รายงานผู ้ค ้าส่ง

9.1.3 Analysis and evaluation
การวิเคราะห์และประเมิน
The organization shall analyse and evaluate appropriate data and information arising from monitoring and
measurement.
องค์กรต ้องวิเคราะห์และประเมินข ้อมูลทีเ่ หมาะสม และสารสนเทศจากการเฝ้ าระวัง การตรวจวัด
The results of analysis shall be used to evaluate:
้ อ
ผลของการวิเคราะห์ต ้องถูกใชเพื
่ ประเมิน;
a) conformity of products and services;
ความสอดคล ้องข ้อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการ
b) the degree of customer satisfaction;
ระดับความพึงพอใจลูกค ้า
c) the performance and effectiveness of the quality management system;
สมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ
d) if planning has been implemented effectively;
ว่าแผนได ้มีการนํ าไปปฏิบัตอ
ิ ย่างมีประสิทธิผล
e) the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities;
่ งและโอกาสทีร่ ะบุ
ประสิทธิผลของกิจกรรมทีไ่ ด ้กระทําต่อความเสีย
f) the performance of external providers;
สมรรถนะของการส่งมอบภายนอก
g) the need for improvements to the quality management system.
ความจําเป็ นสําหรับการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ
NOTE Methods to analysis data can include statistical techniques.
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หมายเหตุ วิธีการในการวิเคราะห์ข ้อมูล สามารถรวมถึง เทคนิคทางสถิต ิ

9.2

Internal audit
การตรวจประเมินภายใน

9.2.1 The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on
whether the quality management system:
องค์กรต ้องดําเนินการตรวจประเมินภายใน ตามช่วงเวลาทีว่ างแผนไว ้เพือ
่ ให ้สารสนเทศว่าระบบการบริหารคุณภาพ;
a) conforms to:
1) the organization’s own requirements for its quality management system;
2) the requirements of this International Standard;
สอดคล ้องต่อ
1) ข ้อกําหนดขององค์กรสําหรับระบบการบริหารคุณภาพ และ
2) ข ้อกําหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
b) is effectively implemented and maintained.
มีการนํ าไปปฏิบัตแ
ิ ละธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิผล
9.2.2 The organization shall:
องค์กรต้อง:
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;
วางแผน,จัดทํา,นํ าไปปฏิบัตใิ ช ้ และธํารงรักษา โปรแกรมการตรวจประเมิน รวมถึงความถี,่ วิธก
ี าร, ความ
รับผิดชอบ, ข ้อกําหนดการวางแผน และการรายงาน, ทีซ
่ งึ่ ต ้องคํานึงถึง ความสําคัญของกระบวนการที่
เกีย
่ วข ้อง, การเปลีย
่ นแปลงทีสง่ ผลกระทบต่อองค์กร, และผลของการตรวจประเมินก่อนหน ้านี้
b) define the audit criteria and scope for each audit;
ระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบเขตการตรวจประเมินแต่ละครัง้
c) select auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process;
เลือกผู ้ตรวจประเมิน และทําการตรวจประเมินเพือ
่ ให ้แน่ใจวัตถุประสงค์และเป็ นกลางของกระบวนการตรวจ
ประเมิน
d) ensure that the results of the audits are reported to relevant management;
่ ารจัดการทีเ่ กีย
ทําให ้แน่ใจว่าผลการตรวจประเมินได ้รายงานสูก
่ วข ้อง
e) take appropriate correction and corrective actions without undue delay;
ั ช ้า
ดําเนินการแก ้ไขและกิจกรรมการแก ้ไขทีเ่ หมาะสม โดยไม่ชก
f) retain documented information as evidence of the implementation of the audit programme and
the audit results.
เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ นหลักฐานการปฏิบัตต
ิ ามโปรแกรมการตรวจประเมินและผลการตรวจประเมิน
NOTE See ISO 19011 for guidance.
หมายเหตุ: ดู ISO19011 เป็ นแนวทาง

9.3 Management review
การทบทวนฝ่ายบริหาร
9.3.1 General
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ทั่วไป
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.
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องทําการทบทวนระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร, ตามแผนทีไ่ ด ้วางแผนไว ้, เพือ
่ ให ้มั่นใจการ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง,เพียงพอ และมีประสิทธิผล และสอดคล ้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร
9.3.2 Management review inputs
ปัจจ ัยป้อนในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
The management review shall be planned and carried out taking into consideration:
การทบทวนฝ่ ายบริหารจะต ้องถูกวางแผนและดําเนินการโดยคํานึงถึง
a) the status of actions from previous management reviews;
สถานะของการดําเนินการทบทวนก่อนหน ้า
b) changes in external and internal issues that are relevant to the quality management system;
การเปลีย
่ นแปลงในประเด็นทัง้ ภายนอกและภายในทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการบริหารคุณภาพ
c) information on the performance and effectiveness of the quality management system,
includingtrends 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;
สารสนเทศในเรือ
่ งสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ, รวมถึงแนวโน ้มใน;
1) ความพึงพอใจของลูกค ้าและข ้อมูลย ้อนกลับจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียต่างๆ
2) ระดับของการบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ด ้านคุณภาพ
3) สมรรถนะของกระบวนการ และความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์และบริการ
4) ความไม่สอดคล ้องและการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข
5) ผลของการเฝ้ าระวังติดตามและการตรวจวัด
6) ผลของการตรวจประเมิน
7) สมรรถนะของผู ้ส่งมอบภายนอก
d) the adequacy of resources;
ความเพียงพอในทรัพยากร
e) the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities (see 6.1);
่ งและโอกาสต่างๆ (ดู 6.1)
ประสิทธิผลของกิจกรรมทีไ่ ด ้กระทําในการดําเนินการกับความเสีย
f) opportunities for improvement.
โอกาสสําหรับการปรับปรุง
9.3.3 Management review outputs
ผลการทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร
The outputs of the management review shall include decisions and actions related to:
ผลของการทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร ต ้องรวมถึงการตัดสินใจและกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
a) opportunities for improvement;
โอกาสในการปรับปรุง
b) any need for changes to the quality management system;
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ความจําเป็ นในการเปลีย
่ นแปลงระบบการบริหารคุณภาพ
c) resource needs.
ทรัพยากรทีต
่ ้องการ
The organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews.
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ นหลักฐานของผลการทบทวนฝ่ ายบริหาร

10 Improvement
การปร ับปรุง
10.1 General
ทว่ ั ไป
The organization shall determine and select opportunities for improvement and implement any
necessary actions to meet customer requirements and enhance customer satisfaction.
องค์กรต ้องกําหนด และเลือกโอกาสในการปรับปรุงสําหรับการปรับปรุงและการดําเนินกิจกรรมทีจ
่ ําเป็ นในการสอดคล ้อง
ข ้อกําหนดลูกค ้าและทําให ้ลูกค ้าพึงพอใจ
These shall include:
สิง่ นี้ต ้องประกอบด ้วย;
a) improving products and services to meet requirements as well as to address future needs and
expectations;
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับข ้อกําหนด เช่นกันกับการระบุความจําเป็ นและความ
คาดหวังในอนาคต
b) correcting, preventing or reducing undesired effects;
การแก ้ไข. ป้ องกัน หรือ ลดผลกระทบอันไม่พงึ ประสงค์
c) improving the performance and effectiveness of the quality management system.
ปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ
NOTE Examples of improvement can include correction, corrective action, continualimprovement, breakthrough
change, innovation and re-organization.
หมายเหตุ ตัวอย่างการปรับปรุง สามารถรวมถึง การแก ้ไข กิจกรรมการแก ้ไข การปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง การเปลีย
่ นแปลงแบบก ้าว
กระโดด นวัตกรรม และ การปรับองค์กรใหม่

10.2 Nonconformity and corrective action
สิง่ ทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อกําหนดและกิจกรรมการแก้ไข
10.2.1 When a nonconformity occurs, including any arising from complaints, the organization shall:
เมือ
่ เกิดสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด, รวมถึงทีเ่ กิดจากคําร ้องเรียน, องค์กรต ้อง:
a) react to the nonconformity and, as applicable:
1) take action to control and correct it;
2) deal with the consequences;
้ ้
ตอบสนองต่อสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด และ,ทีส
่ ามารถใชได
1) ทํากิจกรรมการควบคุมและแก ้ไข ,และ
2) ดําเนินการกับผลกระทบทีต
่ ามมา
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:
Pre Translation for Training only (may contain error) (Oct15 Rev0)

|

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) |

PAGE 31 OF 32

ISO 9001:2015 (EN - TH)

1) reviewing and analysing the nonconformity;
2) determining the causes of the nonconformity;
3) determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur;
ประเมินความจําเป็ นสําหรับกิจกรรมเพือ
่ กําจัดสาเหตุของสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดเพือ
่ ไม่ให ้เกิดขึน
้ ซํ้า
หรือเกิดขึน
้ ทีอ
่ น
ื่ ๆ โดย
1) ทบทวนและวิเคราะห์สงิ่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด
2) พิจารณากําหนดสาเหตุของสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด และ
3) พิจารณากําหนดว่ามีสงิ่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดทีค
่ ล ้ายคลึงกันอยู่ , หรืออาจมีโอกาสเกิด
c) implement any action needed;
ดําเนินกิจกรรมทีจ
่ ําเป็ น
d) review the effectiveness of any corrective action taken;
ทบทวนประสิทธิผลของการดําเนินการแก ้ไขทีไ่ ด ้กระทํา,
e) update risks and opportunities determined during planning, if necessary;
่ งและโอกาสทีไ่ ด ้พิจารณากําหนดระหว่างการวางแผน ให ้ทันสมัย, ตามความจําเป็ น
ทําการปรับปรุง ความเสีย
f) make changes to the quality management system, if necessary.
ทําการเปลีย
่ นแปลงระบบการบริหารคุณภาพ,ถ ้าจําเป็ น
Corrective actions shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered.
การดําเนินการแก ้ไขต ้องเหมาะสมกับผลกระทบของสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด
10.2.2 The organization shall retain documented information as evidence of:
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ นหลักฐานของ
a) the nature of the nonconformities and any subsequent actions taken;
ลักษณะของสิง่ ทีไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดและการดําเนินการใด ๆ ต่อมา และ
b) the results of any corrective action.
ผลของการดําเนินการแก ้ไข
10.3 Continual improvement
การปร ับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง
The organization shall continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the quality
management system.
องค์กรต ้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับ ความเหมาะสม, เพียงพอ, และประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ
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.
องค์กรต ้องคํานึงถึง ผลจากการวิเคราะห์และการประเมิน, และผลจากการทบทวนฝายบริหาร, เพือ
่ พิจารณากําหนดว่ามี
ความจําเป็ นหรือมีโอกาสทีต
่ ้องได ้รับการดําเนินการให ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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