ภาคผนวก
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ข้ อกาหนด ISO 9001: 2008 ; Quality Management System
(สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม, 2552; The Concierge Co., Ltd, 2009)
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ข้ อกาหนด ISO 9001: 2008 ; Quality Management System
ข้ อ 1. ขอบเขต
1.1 บททัว่ ไป
มำตรฐำนสำกลฉบับนี้ระบุถึงข้อกำหนดของระบบบริ หำรคุณภำพ ซึ่งองค์กร
a) จำเป็ นต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ข้อกำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
b) มุ่งเน้นที่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยกำรประยุกต์ใช้ระบบอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล รวมถึงกำรใช้
กระบวน
กำรในกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง และกำรให้ควำมมัน่ ใจในควำมสอดคล้องทั้งกับข้อกำหนดของ
ลูกค้ำข้อกำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ 1 ในมำตรฐำนสำกลฉบับนี้ คำว่ำ ผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง
a) ผลิตภัณฑ์ที่ต้ งั ใจให้เกิดขึ้น หรื อเป็ นที่ตอ้ งกำรของลูกค้ำ
b) ผลลัพธ์ใดๆ ของกระบวนกำรจำกกำรให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ 2 ข้อกำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอำจเรี ยกโดยรวมว่ำข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
1.2 การประยุกต์ ใช้
ข้อก ำหนดทั้ง หมดของมำตรฐำนสำกลฉบับ นี้ เป็ นข้อก ำหนดแบบทัว่ ๆไป และมุ่ ง ให้
ประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกองค์กร ไม่จำกัดประเภทขนำด และชนิดของผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดใด ๆ ในมำตรฐำนสำกลนี้ ที่ไม่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรได้ เนื่องด้วย
ลักษณะขององค์กรเอง หรื อตัวผลิตภัณฑ์ก็ตำม ก็ให้สำมำรถยกเว้นข้อกำหนดนั้นๆ ได้
ในกรณี ที่มีกำรละเว้นข้อกำหนดบำงข้อไป ให้ถือว่ำกำรดำเนิ นกำรนั้นไม่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลฉบับนี้ ทั้งนี้หำกจะมีกำรยกเว้นข้อกำหนด ให้ละเว้นได้เฉพำะในข้อที่ 7 เท่ำนั้น และ
กำรละเว้นนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อควำมสำมำรถขององค์กร หรื อภำรกิ จขององค์กรนั้นในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ข้อกำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อ 2. มาตรฐานทีใ่ ช้ อ้างอิง
เอกสำรอ้ำงอิ งข้ำงล่ ำงนี้ มีควำมจำเป็ นต่อกำรใช้เอกสำรฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบควำม
ทันสมัยของเอกสำรดังกล่ำว ซึ่ งได้แก่ วันที่ประกำศใช้ ฉบับที่ประกำศใช้ เป็ นต้น ในกรณี ที่ไม่ระบุ
วันที่ประกำศให้ดูจำกกำรจัดพิมพ์ครั้งล่ำสุ ด ISO 9000:2005 Quality management system --Fundamentals and vocabulary
ข้ อ 3. คาศัพท์ และความหมาย
เพื่อให้ใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ของเอกสำรฉบับนี้ จึงได้กำหนดคำศัพท์และควำมหมำยไว้
ใน ISO 9000 ทั้งนี้ ที่ใดก็ตำมที่มำตรฐำนนี้ใช้คำว่ำ “ผลิตภัณฑ์” ให้หมำยรวมถึง “บริ กำร” ด้วย
ข้ อ 4. ระบบบริ หารคุณภาพ
4.1 ข้ อกาหนดทัว่ ไป
องค์กรต้ องกำหนดให้มีกำรจัดสร้ำง จัดทำไว้เป็ นเอกสำร นำไปใช้งำนและคงรักษำไว้ซ่ ึ ง
ระบบบริ หำรคุ ณภำพ และปรั บปรุ งประสิ ทธิ ผลของระบบนี้ อย่ำงต่อเนื่ อง ตำมข้อกำหนดใน
มำตรฐำนสำกลฉบับนี้
โดยองค์กรต้ องมีกำรดำเนินกำรตำมนี้
a) กำหนดถึงกระบวนกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นสำหรับระบบบริ หำรคุณภำพ และกำรนำไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กร
b) กำหนดลำดับและกำรเชื่อมโยงของกระบวนกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้
c) กำหนดเกณฑ์และวิธีกำรที่จำเป็ นเพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนและกำรควบคุมกระบวนกำรต่ำงๆ
เหล่ำนี้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
d) มัน่ ใจว่ำมีทรัพยำกรและข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็ นเพื่อกำรสนับสนุ นกำรปฏิบตั ิงำนและเฝ้ ำติดตำม
กระบวนกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้
e) เฝ้ ำติดตำม วัดผลตำมแต่ประยุกต์ใช้ และวิเครำะห์กระบวนกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ และ
f) ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุผลตำมที่วำงแผนไว้ และปรับปรุ งกระบวนกำรเหล่ำนี้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
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โดยกระบวนกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ ต้ องมีกำรดำเนิ นกำรจัดกำรให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดใน
มำตรฐำน สำกลฉบับนี้
ในกรณี ที่องค์กรเลือกใช้กระบวนกำรที่มีผลต่อควำมเป็ นไปตำมข้อกำหนดของผลิ ตภัณฑ์
จำกแหล่งภำยนอก องค์กรต้ องให้ควำมมัน่ ใจในกำรควบคุมกระบวนกำรเหล่ำนั้น โดยต้ องระบุวิธี
และควำมเข้มงวดในกำรควบคุมกระบวนกำรจำกแหล่งภำยนอกไว้ในระบบบริ หำรคุณภำพด้วย
หมายเหตุ 1 กระบวนกำรที่จำเป็ นสำหรับระบบบริ หำรคุณภำพที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึงกระบวนกำร
สำหรับกิจกรรมกำรบริ หำร กำรจัดหำทรัพยำกร กำรทำให้ผลิตภัณฑ์เป็ นจริ ง กำรวัด กำรวิเครำะห์
และกำรปรับปรุ ง
หมายเหตุ 2 “กระบวนกำรจำกแหล่งภำยนอก” คือกระบวนกำรที่องค์กรต้องกำรสำหรับระบบ
บริ หำรคุณภำพ ซึ่ งองค์กรเลือกให้หน่วยงำนจำกภำยนอกมำดำเนินกำรให้
หมายเหตุ 3 มัน่ ใจว่ำกำรควบคุมกระบวนกำรต่ำงๆ จำกแหล่งภำยนอกไม่ได้เป็ นผลให้องค์กรปั ด
ควำมรับผิดชอบ ต่อกำรทำให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดกฎหมำย และข้อกำหนดต่ำงๆ ซึ่ งวิธีกำรและ
ควำมเข้มงวดในกำรควบคุมนั้น ขึ้นอยูก่ บั
a) โอกำสที่จะเกิดผลกระทบต่อควำมสำมำรถขององค์กรในกำรทำให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดต่ำงๆ
b) ระดับควำมเข้มงวดในกำรควบคุมกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
c) ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตำมที่ประยุกต์ใช้ในข้อกำหนดที่ 7.4
4.2 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับระบบเอกสาร
4.2.1 บททัว่ ไป
เอกสำรของระบบบริ หำรคุณภำพต้ องรวมถึง
a) เอกสำรแถลงกำรณ์ของนโยบำยคุณภำพและวัตถุประสงค์คุณภำพ
b) คู่มือคุณภำพ
c) เอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน (Documented procedure) และบันทึกต่ำงๆ ที่กำหนดให้จดั ทำโดย
มำตรฐำนสำกลฉบับนี้และ
d) เอกสำรรวมทั้งบันทึกต่ำงๆ ที่องค์กรกำหนดว่ำจำเป็ น เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรวำงแผน กำรปฏิบตั ิงำน
และกำรควบคุมกระบวนกำรจะเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
หมายเหตุ 1 เมื่อมีคำว่ำ “เอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน (Documented procedure)” ปรำกฏขึ้นใน
มำตรฐำน สำกลฉบับนี้ นัน่ หมำยควำมว่ำ ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนนั้นจะต้องถูกจัดสร้ำง จัดทำเป็ น
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เอกสำร นำไปใช้งำนและคงรักษำไว้ เอกสำรฉบับเดี ยวอำจจะครอบคลุ มหลำยข้อกำหนดหรื อ
หลำย ๆ ขั้นตอน กำรปฏิบตั ิงำนข้อกำหนดสำหรับเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิงำนฉบับหนึ่ งอำจจะ
ครอบคลุมโดยเอกสำรมำกกว่ำหนึ่งฉบับก็ได้
หมายเหตุ 2 ขอบข่ำยของเอกสำรของระบบบริ หำรคุณภำพ สำมำรถแตกต่ำงกันไปในแต่ละองค์กร
ขึ้นอยูก่ บั
a) ขนำดขององค์กร และรู ปแบบของกิจกรรมต่ำงๆ
b) ควำมซับซ้อนและกำรเชื่ อมโยงของกระบวนกำรต่ำงๆ และ
c) ควำมสำมำรถของบุคลำกร
หมายเหตุ 3 เอกสำรต่ำงๆ อำจจะอยูใ่ นรู ปแบบหรื อสื่ อชนิ ดใดก็ได้
4.2.2 คู่มือคุณภำพ
องค์กรจะต้ องดำเนิ นกำรจัดทำคู่มือคุ ณภำพและคงรักษำไว้ โดยรวมสิ่ งต่อไปนี้ ไว้ในคู่มือ
คุณภำพ
a) ขอบเขตของระบบบริ หำรคุณภำพ รวมทั้งรำยละเอียดและเหตุผลของกำรละเว้นต่ำงๆ (ดู 1.2)
b) เอกสำรขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิงำนที่จดั ทำขึ้นในระบบบริ หำรคุ ณภำพ หรื อกำรอ้ำงอิงถึงเอกสำร
เหล่ำนั้น และ
c) กำรบรรยำยถึงกำรเชื่อมโยงของกระบวนกำรต่ำงๆ ในระบบบริ หำรคุณภำพ
4.2.3 กำรควบคุมเอกสำร
เอกสำรต่ำงๆ ที่ถูกกำหนดให้จดั ทำ ในระบบบริ หำรคุณภำพจะต้ องถูกควบคุม บันทึก
คุณภำพจัดเป็ นเอกสำรพิเศษชนิดหนึ่งและต้ องได้รับกำรควบคุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2.4
ต้ องมีกำรจัดทำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อกำหนดวิธีกำรควบคุมที่จำเป็ น
a) เพื่อกำรอนุมตั ิควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรต่ำง ๆ ก่อนกำรออกเอกสำรนั้น ๆ
b) เพื่อทบทวน และปรับปรุ งให้ทนั สมัยตำมควำมจำเป็ น และกำรอนุมตั ิซ้ ำของเอกสำรต่ำงๆ
c) เพื่อชี้ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงและระบุสถำนะปรับปรุ งแก้ไขครั้งล่ำสุ ดของเอกสำรต่ำงๆ
d) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำเอกสำรฉบับปรับปรุ งแก้ไขที่ถูกต้องอยู่ ณ จุดใช้งำนต่ำงๆ
e) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำเอกสำรต่ำงๆ ยังคงอ่ำนได้ชดั เจน มีกำรชี้บ่งและพร้อมในกำรนำออกมำใช้
f) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำเอกสำรภำยนอกต่ำงๆ ที่องค์กรกำหนดไว้วำ่ มีควำมจำเป็ นสำหรับกำรวำงแผนและ
ปฏิบตั ิงำนสำหรับระบบบริ หำรคุณภำพ ถูกชี้บ่ง รวมทั้งกำรแจกจ่ำยได้ถูกควบคุม
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g) เพื่อป้ องกันกำรใช้เอกสำรต่ำงๆ ที่ลำ้ สมัยโดยไม่ได้ต้ งั ใจ และมีกำรชี้ บ่งอย่ำงเหมำะสมในกรณี ที่
เอกสำรต่ำงๆ เหล่ำนั้นถูกเก็บรักษำไว้เพื่อจุดมุ่งหมำยอื่นๆ
4.2.4 กำรควบคุมบันทึก
บันทึกต่ำงๆ ที่มีกำรจัดทำไว้ เพื่อเป็ นหลักฐำนของกำรแสดงควำมสอดคล้องกับข้อกำหนด
ต่ำงๆ และเป็ นหลักฐำนแสดงประสิ ทธิ ผลของกำรดำเนิ นกำรในระบบบริ หำรคุณภำพ ต้ อง ถูก
ควบคุม
องค์กร ต้ องมีกำรจัดทำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อกำหนดวิธีกำรควบคุมในกำรชี้ บ่ง
กำรจัดเก็บ กำรป้ องกัน กำรนำออกมำใช้ ระยะของจัดเก็บ และกำรทำลำยบันทึกเหล่ำนั้น
บันทึกเหล่ำนั้น ต้ องอ่ำนได้ ชี้บ่งชัดเจนและสำมำรถเรี ยกค้นได้ง่ำย

ข้ อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
5.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ต้ องมี หลักฐำนที่ แสดงถึ งควำมมุ่งมัน่ ต่อกำรพัฒนำและดำเนิ นกำรตำม
ระบบบริ หำรคุณภำพ และกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลอย่ำงต่อเนื่องโดยกำร
a) สื่ อสำรกันในองค์กรให้เข้ำใจถึงควำมสำคัญของกำรทำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ตำมกฎหมำย
b) จัดสร้ำงนโยบำยคุณภำพ
c) มัน่ ใจว่ำมีกำรจัดทำวัตถุประสงค์คุณภำพ
d) ดำเนิ นกำรทบทวนต่ำงๆ ของผูบ้ ริ หำร และ
e) มัน่ ใจว่ำมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆ
5.2 การมุ่งเน้ นทีล่ ูกค้ า
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้ องมัน่ ใจว่ำ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้รับกำรกำหนดขึ้นมำ และบรรลุ
ถึงเป้ ำประสงค์ของกำรเพิ่มพูนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (ดู 7.2.1และ 8.2.1)
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5.3 นโยบายคุณภาพ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้ องมัน่ ใจว่ำนโยบำยคุณภำพนั้น
a) เหมำะสมกับจุดมุ่งหมำยขององค์กร
b) มี ข ้อ ควำมหนึ่ ง ที่ แสดงให้เห็ นว่ำ ต้องกำรปฏิ บ ัติตำมข้อก ำหนดต่ ำ งๆ และกำรปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ผลของระบบบริ หำรอย่ำงต่อเนื่อง
c) กำหนดกรอบไว้สำหรับกำรจัดสร้ำงและทบทวนวัตถุประสงค์คุณภำพต่ำงๆ
d) ถูกสื่ อสำรและเข้ำใจทัว่ กันภำยในองค์กร และ
e) ได้รับกำรทบทวนควำมเหมำะสมอย่ำงต่อเนื่ อง
5.4 การวางแผน
5.4.1 วัตถุประสงค์คุณภำพต่ำงๆ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้ องมัน่ ใจว่ำวัตถุประสงค์คุณภำพต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงควำมจำเป็ นในกำรทำ
ตำมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (ดู 7.1 a) ได้ถูกจัดทำตำมสำยงำนและระดับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องภำยใน
องค์กร วัตถุประสงค์คุณภำพเหล่ำนี้ต้องสำมำรถวัดได้และสอดคล้องกับ นโยบำยคุณภำพ
5.4.2 กำรวำงแผนระบบบริ หำรคุณภำพ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้ องมัน่ ใจว่ำ
a) มีกำรวำงแผนสำหรับระบบบริ หำรคุ ณภำพ เพื่อให้บรรลุ ขอ้ กำหนดในข้อ 4.1 และบรรลุ
วัตถุประสงค์คุณภำพ
b) เนื้ อแท้ของระบบบริ หำรคุณภำพต้องคงอยู่ แม้วำ่ จะมีกำรวำงแผนและดำเนิ นกำรเปลี่ยนแปลง
ระบบบริ หำรคุณภำพนั้น
5.5 ความรับผิดชอบ อานาจหน้ าที่ และการสื่ อสาร
5.5.1 ควำมรับผิดชอบ และอำนำจหน้ำที่
ผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง ต้ อ งมัน่ ใจว่ำได้มี กำรก ำหนดและสื่ อสำรให้บุ ค ลำกรในองค์กรทรำบ
เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ อำนำจหน้ำที่ต่ำง ๆ
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5.5.2 ตัวผูแ้ ทนฝ่ ำยบริ หำร
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ต้ องดำเนิ นกำรแต่งตั้งสมำชิ กของฝ่ ำยบริ หำรขององค์กรท่ำนหนึ่ ง ซึ่ ง
นอกจำกควำมรับผิดชอบอื่นๆ (ที่มีอยูเ่ ดิม)
ต้ องมีควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
a) มัน่ ใจว่ำกระบวนกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นในระบบบริ หำรคุณภำพถูกจัดสร้ำงขึ้น นำไปใช้และคงรักษำ
ไว้
b) รำยงำนให้กบั ผูบ้ ริ หำรระดับสู งทรำบถึงสมรรถนะกำรดำเนิ นงำนของระบบบริ หำรคุณภำพ และ
ควำมจำเป็ นต่ำงๆ ในกำรปรับปรุ ง
c) มัน่ ใจว่ำมีกำรสนับสนุ นเสริ มสร้ำงจิตสำนึกทัว่ ทั้งองค์กร เกี่ยวกับควำมต้องกำรต่ำงๆ ของลูกค้ำ
หมายเหตุ ควำมรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ ำยบริ หำร สำมำรถรวมถึ งกำรติ ดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอกในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หำรคุณภำพด้วย
5.5.3 กำรสื่ อสำรภำยใน
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้ องมัน่ ใจว่ำมี กำรจัดทำกระบวนกำรต่ำงๆ สำหรั บสื่ อสำรกันภำยใน
องค์กรที่เหมำะสม และกำรสื่ อสำรนี้ รวมไปถึ งกำรสื่ อสำรที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของระบบบริ หำร
คุณภำพด้วย
5.6 การทบทวนของฝ่ ายบริหาร
5.6.1 บททัว่ ไป
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้ องทบทวนระบบบริ หำรคุณภำพที่ช่วงเวลำตำมที่ได้วำงแผนไว้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำระบบยังคงเหมำะสมอย่ำงต่อเนื่ อง ครบถ้วนถูกต้องและมีประสิ ทธิ ผล กำรทบทวนต้ อง
รวมถึ งกำรประเมิ นในกำรปรับปรุ งและควำมจำเป็ นในกำรเปลี่ ยนแปลงต่ำงๆ ของระบบบริ หำร
คุณภำพ รวมทั้งนโยบำยคุณภำพและวัตถุประสงค์คุณภำพขององค์กร
บันทึกของกำรทบทวนของฝ่ ำยบริ หำรต้ องทำกำรเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
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5.6.2 สิ่ งที่นำเข้ำไปทบทวน
สิ่ งที่นำเข้ำไปในกำรทบทวนของฝ่ ำยบริ หำรต้ องมีขอ้ มูลข่ำวสำรดังนี้
a) ผลของกำรตรวจติดตำมต่ำง ๆ
b) ข้อมูลย้อนกลับจำกลูกค้ำ
c) สมรรถนะของกระบวนกำรและกำรเป็ นไปตำมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
d) สถำนะของกำรดำเนินกำรป้ องกันและแก้ไข
e) กำรติดตำมผลจำกกำรทบทวนของฝ่ ำยบริ หำรในครั้งก่อนๆ
f) กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบบริ หำรคุณภำพ
g) ข้อเสนอแนะสำหรับกำรปรับปรุ ง

ข้ อ 6. การบริหารทรัพยากร
6.1 การจัดหาทรัพยากร
องค์กรต้ องกำหนดและจัดหำทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จำเป็ นสำหรับ
a) กำรประยุกต์ใช้และคงไว้ซ่ ึ งระบบบริ หำรคุณภำพ และกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลอย่ำงต่อเนื่ อง
และ
b) กำรเพิ่มพูนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยกำรบรรลุในข้อกำหนดต่ำงๆ ของลูกค้ำ
6.2 ทรัพยากรบุคคล
6.2.1 บททัว่ ไป
บุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนที่มีผลต่อควำมสอดคล้องต่อข้อกำหนดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ ต้ องเป็ นผู้
ที่มีควำม สำมำรถบนพื้นฐำนที่เหมำะสมของกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม ทักษะต่ำงๆ และประสบกำรณ์
ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ควำมสอดคล้องต่อข้อกำหนดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ สำมำรถมีผลกระทบได้ท้ งั “ทำงตรง”
และ “ทำงอ้อม” โดยบุคลำกรต่ำงๆ ที่ทำงำนภำยใต้ระบบบริ หำรคุณภำพ
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6.2.2 ควำมสำมำรถ กำรฝึ กอบรมและจิตสำนึก
องค์กรต้ องดำเนินกำรดังนี้
a) กำหนดควำมสำมำรถที่จำเป็ นสำหรับบุคลำกรที่จะต้องปฏิบตั ิกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีผลต่อข้อกำหนด
ต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์
b) จัดให้มีกำรฝึ กอบรมหรื อดำเนินกำรอื่นๆ เพื่อบรรลุควำมสำมำรถที่จำเป็ น ตำมแต่ประยุกต์ใช้
c) ประเมินประสิ ทธิผลของกำรฝึ กอบรมที่จดั ให้
d) มัน่ ใจว่ำบุคลำกรมีจิตสำนึกถึงควำมเกี่ยวข้องและควำมสำคัญของกิจกรรมต่ำงๆ ที่ตนรับผิดชอบ
ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตนเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์คุณภำพต่ำงๆ ที่ต้ งั ไว้
e) เก็บรั กษำบันทึ กต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม สำหรับกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม ทักษะและ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร (ดู 4.2.4)
6.3 ปัจจัยพืน้ ฐาน
องค์กรต้ องกำหนด จัดหำ และคงรักษำไว้ซ่ ึ งปั จจัยพื้นฐำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นในกำรบรรลุตำม
ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โดยปั จจัยพื้นฐำนนี้รวมถึง สิ่ งต่อไปนี้ตำมควำมเหมำะสม
a) อำคำรสถำนที่ พื้นที่สำหรับปฏิบตั ิงำน และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
b) อุปกรณ์เครื่ องมือสำหรับกระบวนกำรต่ำงๆ (ทั้งฮำร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ) และ
c) กำรบริ กำรสนับสนุนต่ำงๆ (เช่น กำรขนส่ ง กำรติดต่อสื่ อสำร หรื อระบบข่ำวสำรข้อมูล)
6.4 สภาพแวดล้อมในการทางาน
องค์ก รต้ อ งก ำหนดและบริ หำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ จำเป็ นเพื่ อให้บ รรลุ ตำม
ข้อกำหนดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ คำว่ำ “สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน” อำจได้แก่ กำยภำพ สิ่ งแวดล้อม และเงื่อนไขอื่นๆ
(เช่น เสี ยง อุณหภูมิ ควำมชื้น แสงสว่ำง หรื อำกำศ)

122

ข้ อ 7. การทาให้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นจริง
7.1 การวางแผนการทาให้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นจริง
องค์กรต้ องวำงแผนและพัฒนำกระบวนกำรที่จำเป็ นเพื่ อทำให้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นจริ ง กำร
วำงแผนกำรจัดทำผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดต่ำงๆ ของกระบวนกำรอื่นๆ ในระบบ
บริ หำรคุณภำพขององค์กร (ดู 4.1)
ในกำรวำงแผนกระบวนกำรผลิตนั้น องค์กรต้ องกำหนดสิ่ งต่อไปนี้ข้ ึนตำมควำมเหมำะสม
a) วัตถุประสงค์คุณภำพ และข้อกำหนดต่ำงๆ สำหรับผลิตภัณฑ์
b) ควำมต้องกำรในกำรจัดวำงกระบวนกำรต่ำงๆ และ กำรจัดทำเอกสำร และกำรจัดหำทรัพยำกรให้
เฉพำะกับผลิตภัณฑ์น้ นั
c) กิจกรรมกำรทวนสอบ กำรยืนยันกระบวนกำร กำรเฝ้ ำติดตำม กำรวัด กำรตรวจวัด และกำร
ทดสอบต่ำง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ และเกณฑ์ในกำรยอมรับ
d) บันทึกต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำกระบวนกำรทำให้ผลิตภัณฑ์เป็ นจริ ง และผลิตภัณฑ์ที่
ออกมำนั้นตรงตำมข้อกำหนดต่ำงๆ (ดู 4.2.4)
ผลของกำรวำงแผนกำรทำให้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นจริ ง ต้ องอยู่ในรู ปแบบที่ เหมำะสมกับวิธีกำร
ปฏิบตั ิงำนในองค์กร
หมายเหตุ 1 เอกสำรที่อธิ บำยกระบวนกำรต่ำงๆ ในระบบบริ หำรคุณภำพ (รวมทั้งกระบวนกำรทำให้
ผลิตภัณฑ์เป็ นจริ ง) และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ด โครงกำร หรื อสัญญำ
ต่ำงๆ อำจเรี ยกว่ำ แผนคุณภำพ
หมายเหตุ 2 องค์กรอำจประยุกต์ขอ้ กำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 เข้ำเป็ นในเรื่ องกำรพัฒนำของ
กระบวนกำรทำให้ผลิตภัณฑ์เป็ นจริ งนี้ก็ได้
7.2 กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับลูกค้ า
7.2.1 กำรกำหนดควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
องค์กรต้ องกำหนด
a) ควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่ลูกค้ำระบุไว้ ซึ่ งรวมถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรส่ งมอบ และกิจกรรมหลังกำร
ส่ งมอบ
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b) ควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยลูกค้ำ แต่มีควำมจำเป็ นในกำรใช้งำนหรื อทรำบกันดีวำ่ ต้อง
มีตำมเจตนำในกำรใช้งำน
c) ควำมต้องกำรต่ำงๆ ที่เป็ นระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยที่ประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์
d) ข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรพิจำรณำแล้วว่ำมีควำมจำเป็ น
หมายเหตุ กิจกรรมหลังกำรส่ งมอบ รวมถึง เช่น กำรรับประกัน พันธะสัญญำในกำรซ่อมบำรุ ง หรื อ
ให้บริ กำรเสริ ม เช่น กำรนำกลับมำใช้ใหม่ หรื อกำรทำลำย
7.2.2 กำรทบทวนข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
องค์กรต้ องทบทวนข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กำรทบทวนนี้ ต้องกระทำ
ก่อนที่องค์กรจะสัญญำที่จะตกลงจัดหำผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ำ (เช่น กำรยื่นกำรประมูล กำรยอมรับ
สัญญำหรื อกำรสั่งซื้ อ กำรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำหรื อคำสั่งซื้ อ) และต้องมัน่ ใจได้วำ่
a) ข้อกำหนดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ถูกกำหนดไว้
b) ข้อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำ หรื อกำรสั่งซื้ อที่แตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ก่อนหน้ำนี้ (เช่ น ในใบ
ประมูล หรื อใบเสนอรำคำ) มีกำรดำเนินกำรจัดกำรแก้ไข
c) องค์กรมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ที่ระบุไว้
บันทึกของผลกำรทบทวนและกำรดำเนิ นกำรที่เกี่ยวข้องต้ องถูกเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ได้ระบุขอ้ กำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ข้อกำหนดเหล่ำนั้นต้ องได้รับ
กำรยืนยันจำกองค์กรก่ อนกำรยอมรั บ เมื่ อข้อกำหนดต่ำ งๆ ของผลิ ตภัณฑ์ถูก เปลี่ ยนแปลงไป
องค์กรต้องมัน่ ใจว่ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้รับกำรปรับเปลี่ยน และมัน่ ใจว่ำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้รับรู ้
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเหล่ำนั้นด้วย
หมายเหตุ ในบำงกรณี เช่น กำรซื้ อขำยด้วยระบบอินเตอร์ เน็ต กำรทบทวนอย่ำงเป็ นทำงกำรทุกครั้ง
ที่มีกำรสั่งซื้ อทำได้ยำก ก็สำมำรถทดแทนด้วยกำรทบทวนข้อมูลข่ำวสำรที่ให้แก่ลูกค้ำได้ เช่น ใน
แคตตำล็อก หรื อในสื่ อโฆษณำ เป็ นต้น
7.2.3 กำรติดต่อสื่ อสำรกับลูกค้ำ
องค์กรต้ องกำหนดและประยุกต์ใช้วธิ ี สำหรับกำรติดต่อสื่ อสำรกับลูกค้ำในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
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a) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
b) กำรจัดกำรกับข้อซักถำม สัญญำ หรื อกำรสัง่ ซื้ อ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข และ
c) ข้อมูลย้อนกลับจำกลูกค้ำ รวมทั้งคำร้องเรี ยนต่ำงๆ จำกลูกค้ำ
7.3 การออกแบบและการพัฒนา
7.3.1 กำรวำงแผนกำรออกแบบและพัฒนำ
องค์กรต้ องวำงแผนและควบคุมกำรออกแบบและพัฒนำผลิ ตภัณฑ์โดยในระหว่ำงกำรวำง
แผนกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์องค์กรต้ องกำหนด
a) ขั้นตอนของกำรออกแบบและพัฒนำ
b) กิจกรรมกำรทบทวน กำรทวนสอบ และกำรยืนยันต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับแต่ละขั้นตอนของกำร
ออกแบบและพัฒนำ และ
c) ควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำที่ในกำรออกแบบและพัฒนำ
องค์กรต้ องบริ หำรให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและ
พัฒนำเพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรติดต่อสื่ อสำรมีประสิ ทธิ ภำพและกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบเป็ นไป
อย่ำงชัดเจน
ผลกำรวำงแผนต้ องได้รับกำรปรับปรุ งให้ทนั สมัยตำมควำมเหมำะสม ให้สอดคล้องกับ
ควำมคืบหน้ำของกำรออกแบบและพัฒนำ
หมายเหตุ กำรทบทวน กำรทวนสอบและกำรรับรองกำรออกแบบและกำรพัฒนำ มีวตั ถุประสงค์
โดยเฉพำะ จึงอำจจะดำเนิ นกำรแยกกันหรื อพร้อมกันได้ พร้อมทั้งกำรจัดทำบันทึก ทั้งนี้ เพื่อควำม
เหมำะสมของผลิตภัณฑ์และองค์กร
7.3.2 ข้อมูลในกำรออกแบบและพัฒนำ
ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิ ตภัณฑ์ต้องได้รับกำรกำหนดและเก็บเป็ นบันทึกไว้
(ดู 4.2.4) ข้อมูลในกำรออกแบบนี้ตอ้ ง รวมถึง
a) ข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้งำนและสมรรถนะ
b) ข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ
c) ข้อมูลที่ดดั แปลงหรื อได้จำกกำรออกแบบครั้งก่อนๆ ที่คล้ำยกัน เท่ำที่ประยุกต์ได้ และ
d) ข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็ นสำหรับกำรออกแบบและพัฒนำ
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โดยข้อมูลในกำรออกแบบนี้ ต้องได้รับกำรทบทวนควำมเพียงพอ ข้อกำหนดต่ำงๆ ต้อง
สมบูรณ์ ไม่คลุมเครื อ และไม่ขดั แย้งกันเอง
7.3.3 ผลลัพธ์ของกำรออกแบบและพัฒนำ
ผลลัพธ์ของกำรออกแบบและพัฒนำต้ องอยูใ่ นรู ปแบบที่เหมำะสมสำหรับกำรทวนสอบกับ
ข้อมูลในกำรออกแบบและพัฒนำ และต้ องได้รับกำรอนุ มตั ิก่อนกำรนำไปใช้ ผลลัพธ์ของกำร
ออกแบบต้ อง
a) ตรงกับข้อมูลของข้อกำหนดต่ำงๆ ของกำรออกแบบและพัฒนำ
b) สำมำรถให้ขอ้ มูลสำหรับกำรจัดซื้ อ กำรดำเนินกำรผลิตและกำรให้บริ กำร
c) ประกอบด้วย หรื ออ้ำงอิงถึงเกณฑ์กำรยอมรับผลิตภัณฑ์ และ
d) ระบุคุณลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่อกำรใช้งำนอย่ำงปลอดภัยและควำมเหมำะสมใน
กำรใช้งำน
หมายเหตุ ข้อมูลสำหรับกำรผลิตและกำรบริ กำร อำจรวมถึงรำยละเอียดสำหรับกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
7.3.4 กำรทบทวนกำรออกแบบและพัฒนำ
ณ ขั้นตอนที่เหมำะสม ต้ องมีกำรทบทวนเกี่ยวกับกำรออกแบบและพัฒนำอย่ำงเป็ นระบบ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้วำงแผนไว้ (ดู 7.3.1)
a) เพื่อประเมินควำมสำมำรถของผลกำรออกแบบและพัฒนำในกำรบรรลุถึงข้อกำหนดต่ำงๆ
b) ระบุถึงปัญหำและเสนอแนะกำรดำเนินกำรตำมควำมจำเป็ น
ผูเ้ ข้ำร่ วมในกำรทบทวนต้ องรวมถึ งผูแ้ ทนของสำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกำรออกแบบ
และพัฒนำในขั้นตอน (ต่ำงๆ) บันทึกผลของกำรทบทวนและบันทึกกำรดำเนินกำรที่จำเป็ นต้ องมี
กำรเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
7.3.5 กำรทวนสอบกำรออกแบบและพัฒนำ
กำรทวนสอบกำรออกแบบและพัฒนำต้ องได้รับกำรดำเนิ นกำรตำมแผนที่วำงไว้ (ดู 7.3.1)
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ ผลลัพธ์ของกำรออกแบบและพัฒนำตรงกับข้อกำหนดที่เป็ นข้อมูลในกำรออกแบบ
และพัฒนำ บันทึกผลของกำรทวนสอบและบันทึกกำรดำเนิ นกำรที่จำเป็ นต้ องมีกำรเก็บรักษำไว้
(ดู 4.2.4)
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7.3.6 กำรยืนยันกำรออกแบบและพัฒนำ
กำรยืนยันกำรออกแบบและพัฒนำต้ องได้รับกำรดำเนิ นกำรตำมแผนที่วำงไว้ (ดู 7.3.1)
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้สำมำรถบรรลุขอ้ กำหนดของกำรใช้งำนเฉพำะหรื อตำมเจตนำที่ทรำบ
กัน กำรยืนยันกำรออกแบบและพัฒนำต้ องเสร็ จสมบูรณ์ ตำมควำมเหมำะสมก่อนกำรส่ งมอบหรื อ
ก่อนกำรนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งำน บันทึกผลของกำรยืนยันและบันทึกกำรดำเนินกำรที่จำเป็ นต้ องมีกำร
เก็บรักษำ
ไว้ (ดู 4.2.4)
7.3.7 กำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงของกำรออกแบบและพัฒนำ
กำรเปลี่ ย นแปลงกำรออกแบบและพัฒ นำต้ อ งถู ก ระบุ แ ละมี บ ัน ทึ ก จัด เก็ บ ไว้ กำร
เปลี่ยนแปลงต้ องได้รับกำรทบทวน ทวนสอบและยืนยัน ตำมควำมเหมำะสม และมีกำรอนุ มตั ิก่อน
กำรนำไปใช้งำน กำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงกำรออกแบบและพัฒนำต้ องรวมถึง
กำรประเมินผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อส่ วนประกอบและตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่ง
มอบให้ลูกค้ำแล้ว บันทึกผลของกำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงและบันทึกกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่
จำเป็ นต้ องมีกำรเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
7.4 การจัดซื้อ
7.4.1 กระบวนกำรจัดซื้ อ
องค์กรต้ องมัน่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์ที่จดั ซื้ อมำนั้นตรงตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกำรจัดซื้ อ ชนิด
และขอบเขตของกำรควบคุมผูส้ ่ งมอบและผลิตภัณฑ์ที่จดั ซื้ อต้ องขึ้นอยูก่ บั ผลกระทบของผลิตภัณฑ์
ที่จดั ซื้ อนั้นๆ ต่อกระบวน กำรต่ำงๆ ที่อยูถ่ ดั ไป หรื อต่อผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ำย
องค์ก รต้ อ งประเมิ นและคัดเลื อกผูส้ ่ งมอบบนพื้ นฐำนของควำมสำมำรถในกำรส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์ตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ขององค์กร
เกณฑ์ในกำรคัดเลือก กำรประเมินผล และกำรประเมินผลซ้ ำต้ องมีกำรกำหนดไว้
บัน ทึ ก ของกำรประเมิ น ผลและบัน ทึ ก กำรด ำเนิ น กำรตำมที่ จ ำเป็ นอันเนื่ อ งมำจำกกำร
ประเมินผลต้ องมีกำรเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
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7.4.2 ข้อมูลกำรจัดซื้ อ
ข้อมูลกำรจัดซื้ อต้ องอธิ บำยถึงผลิตภัณฑ์ที่จะซื้ อ รวมถึงสิ่ งต่อไปนี้ ตำมควำมเหมำะสม
a) ข้อกำหนดต่ำงๆ สำหรับกำรยอมรับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ กระบวนกำรต่ำงๆ
และเครื่ องมืออุปกรณ์
b) ข้อกำหนดต่ำงๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลำกรและ
c) ข้อกำหนดต่ำงๆ ของระบบบริ หำรคุณภำพ
องค์กรต้ องมัน่ ใจว่ำข้อกำหนดต่ำงๆ มีระบุไว้ในเอกสำรกำรจัดซื้ ออย่ำงเพียงพอ ก่อนที่จะมี
กำรสื่ อสำรกับผูส้ ่ งมอบ
7.4.3 กำรทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่จดั ซื้ อ
องค์กรต้ องจัดทำและลงมื อปฏิ บตั ิ ในกำรตรวจสอบหรื อกิ จกรรมอื่ นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
ผลิตภัณฑ์ที่จดั ซื้ อตรงตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกำรจัดซื้ อ
ในกรณี ที่องค์กร หรื อลูกค้ำขององค์กร ตั้งใจที่จะทำกำรทวนสอบ ณ แหล่งของผูส้ ่ งมอบ
องค์กรต้ องระบุควำมตั้งใจนั้นและวิธีกำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ไว้ในข้อมูลกำรจัดซื้ อด้วย
7.5 การดาเนินการผลิตและการบริการ
7.5.1 กำรควบคุมกำรดำเนินกำรผลิตและกำรบริ กำร
องค์กรต้ องวำงแผนและกำรดำเนิ นกำรผลิตและกำรบริ กำรภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ควบคุม
โดยเงื่อนไขที่ควบคุมต้ องรวมถึงสิ่ งต่อไปนี้ ตำมแต่กรณี
a) กำรมีไว้ซ่ ึ งข้อมูลข่ำวสำรที่อธิ บำยคุณลักษณะต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์
b) กำรมีไว้ซ่ ึ งวิธีกำรทำงำนต่ำงๆ ตำมควำมจำเป็ น
c) กำรใช้อุปกรณ์เครื่ องมือที่เหมำะสม
d) กำรมีไว้และกำรใช้เครื่ องมือกำรวัดและเครื่ องมือกำรเฝ้ ำติดตำม
e) กำรดำเนินงำนของกิจกรรมเฝ้ ำติดตำมและกำรวัดต่ำงๆ
f) กำรดำเนินงำนในกำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ กำรส่ งมอบ และกิจกรรมต่ำงๆ หลังกำรส่ งมอบ
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7.5.2 กำรยืนยันกระบวนกำรสำหรับกำรดำเนินกำรผลิตและกำรบริ กำร
องค์กรต้ องยืนยันกระบวนกำรใดๆ สำหรับกำรดำเนิ นกำรผลิตและบริ กำรต่ำงๆ ซึ่ งผลลัพธ์
ที่ออกมำไม่สำมำรถถูกทวนสอบได้โดยกำรเฝ้ ำติดตำมหรื อกำรวัดถัดไป และผลที่ตำมมำ คือกำรที่
ข้อบกพร่ องต่ำงๆ จะปรำกฏเฉพำะหลังจำกที่ผลิตภัณฑ์น้ นั ได้ถูกใช้งำนหรื อให้บริ กำรไปแล้ว
กำรยืนยันต้ องแสดงให้เห็นถึ งควำมสำมำรถของกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรบรรลุผลที่ได้
วำงแผนไว้ องค์กรต้ องเตรี ยมกำรสำหรับกระบวนกำรเหล่ำนี้ ซึ่ งจะประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้ เท่ำที่
จะประยุกต์ได้ ดังนี้
a) กำหนดเกณฑ์สำหรับกำรทบทวนและกำรอนุมตั ิกระบวนกำรต่ำงๆ
b) กำรอนุมตั ิใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และคุณสมบัติของบุคลำกร
c) กำรใช้วธิ ี กำรเฉพำะและขั้นตอนเฉพำะ
d) ข้อกำหนดสำหรับบันทึกต่ำงๆ (ดู 4.2.4) และ
e) กำรยืนยันซ้ ำ
7.5.3 กำรชี้บ่งและกำรสอบกลับได้
องค์กรต้ องชี้ บ่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีที่เหมำะสม ตลอดกำรดำเนินกำรทำให้ผลิตภัณฑ์เป็ นจริ ง
ตำมควำมเหมำะสม
องค์กรต้ องชี้ บ่งสถำนะของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่ำงๆ ของกำรเฝ้ ำติดตำม
และกำรวัด ตลอดจนกระทัง่ ผลิตภัณฑ์เป็ นจริ ง
ในกรณี ที่มีข ้อกำหนดให้สอบกลับได้ องค์กรต้ องควบคุ มกำรชี้ บ่ งเป็ นกำรเฉพำะของ
ผลิตภัณฑ์และเก็บรักษำบันทึกไว้ (ดู 4.2.4)
หมายเหตุ ในอุตสำหกรรมบำงประเภท กำรจัดกำรเรื่ องกำรกำหนดรู ปแบบ สำมำรถใช้เป็ นวิธีหนึ่ง
ในกำรชี้บ่งและสอบกลับได้
7.5.4 ทรัพย์สินของลูกค้ำ
องค์กรต้ อ งระมัดระวัง ทรั พย์สิ นของลู ก ค้ำ ขณะที่ อยู่ใ นกำรควบคุ ม หรื อกำรใช้ง ำนโดย
องค์กรเอง องค์กรต้ องชี้ บ่ง ทวนสอบ ป้ องกันและคุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้ำที่เตรี ยมไว้ใช้งำน
หรื อประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ งของตัวผลิตภัณฑ์ หำกมีกำรพบว่ำทรัพย์สินของลูกค้ำสู ญหำย เสี ยหำย
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หรื อไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน องค์กร ต้ องรำยงำนให้กบั ลูกค้ำทรำบและเก็บบันทึกไว้ดว้ ย (ดู
4.2.4)
หมายเหตุ ทรัพย์สินของลูกค้ำสำมำรถรวมถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ และข้อมูลส่ วนบุคคล ด้วย
7.5.5 กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์
องค์กรต้ องถนอมรักษำควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ ระหว่ำงกระบวนกำรภำยใน และกำร
ส่ งมอบไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่กำหนดไว้ เพื่อรักษำควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ไว้ โดย
ต้ องรวมถึ งกำรชี้ บ่ง กำรเคลื่อนย้ำย กำรบรรจุหีบห่ อ กำรเก็บรักษำ และกำรป้ องกัน ตำมควำม
เหมำะสม กำรดำเนินกำรเหล่ำนี้ต้องถูกนำไปใช้กบั ส่ วนประกอบต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ดว้ ย
7.6 การควบคุมเครื่องมือสาหรับการเฝ้ าติดตามและการวัด
องค์กรต้ องกำหนดถึงกำรเฝ้ ำติดตำมและกำรวัดที่จะดำเนิ นกำรและกำหนดเครื่ องมือต่ำงๆ
ในกำรเฝ้ ำติดตำมและกำรวัดที่จำเป็ น เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำผลิตภัณฑ์เป็ นไปตำมข้อกำหนดต่ำงๆที่
กำหนดไว้
องค์กรต้ องจัดทำกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรเฝ้ ำติดตำมและกำรวัดสำมำรถ
ปฏิบตั ิได้และเป็ นไปโดยสอดคล้องอย่ำงแน่นอนกับข้อกำหนดของกำรเฝ้ ำติดตำมและกำรวัด
ถ้ำจำเป็ นเพื่อให้ผลลัพธ์สำหรับกำรยืนยันนั้นไว้ใจได้ เครื่ องมือต่ำงๆ ในกำรวัดต้ อง
a) ถูกสอบเทียบหรื อทวนสอบ หรื อทำทั้งสองอย่ำง เป็ นระยะๆ หรื อก่อนนำไปใช้ โดยมำตรฐำนกำร
วัดที่
สำมำรถสอบกลับไปถึงมำตรฐำนกำรวัดในระดับสำกลหรื อระดับชำติได้ หำกว่ำไม่สำมำรถหำ
มำตรฐำน
ดังกล่ำวได้ วิธีกำรที่ใช้ในกำรสอบเทียบต้องมีกำรบันทึกเอำไว้ (ดู 4.2.4)
b) ได้รับกำรปรับแต่ง หรื อปรับแต่งซ้ ำตำมควำมจำเป็ น
c) ได้รับกำรชี้บ่งเพื่อให้กำหนดสถำนกำรสอบเทียบได้
d) ถูกป้ องกันจำกกำรปรับแต่งที่อำจทำให้ผลกำรวัดไม่สำมำรถใช้ยนื ยันได้
e) ถูกป้ องกันจำกควำมเสี ยหำยและเสื่ อมสภำพระหว่ำงกำรเคลื่ อนย้ำย กำรบำรุ งรักษำ และกำร
จัดเก็บ
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นอกจำกนี้ องค์กรต้ องประเมินและบันทึกควำมน่ำเชื่ อถือของผลกำรวัดครั้งที่ผำ่ นมำ เมื่อ
พบว่ำเครื่ องมือเหล่ำนั้นไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด องค์กรต้ องดำเนิ นกำรตำมควำมเหมำะสมกับ
เครื่ องมือและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
บันทึกผลของกำรสอบเทียบและบันทึกกำรทวนสอบต้ องมีกำรเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
หำกมีกำรนำซอฟท์แวร์ ในระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้ในกำรเฝ้ ำติดตำมและกำรวัดข้อกำหนด
เฉพำะต่ำงๆ ต้ องมีกำรรับรองยืนยันขีดควำมสำมำรถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในกำรกระทำ
นั้น และต้ องดำเนินกำรก่อนกำรใช้งำนครั้งแรกและยืนยันซ้ ำอีกตำมควำมจำเป็ น
หมายเหตุ กำรยืนยันควำมสำมำรถของ Computer Software ว่ำบรรลุถึงกำรใช้งำนที่ตอ้ งกำร อำจ
รวมถึงกำรทวนสอบและกำรจัดกำรลักษณะเฉพำะตัว (Configuration management) เพื่อให้ใช้งำน
ได้อย่ำงเหมำะสม
ข้ อที่ 8. การวัด การวิเคราะห์ และการพัฒนา
8.1 บททัว่ ไป
องค์กรต้ องวำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเฝ้ ำติดตำม กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำร
พัฒนำกระบวนกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ น
a) เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์
b) ให้ควำมมัน่ ใจในควำมสอดคล้องต่อระบบบริ หำรคุณภำพ และ
c) ในกำรพัฒนำประสิ ทธิ ผลของระบบบริ หำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ต้ องกำหนดวิธีกำรที่ประยุกต์ใช้ ซึ่ งรวมถึงกลวิธีทำงสถิติที่ใช้ และกำรนำเรื่ องเหล่ำนี้ ไป
ขยำยผลใช้งำน
8.2 การเฝ้ าติดตามและการวัด
8.2.1 ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เนื่ องจำกเป็ นวิธีกำรอย่ำงหนึ่ งในกำรวัดสมรรถนะระบบบริ หำรคุ ณภำพ องค์กรต้ องเฝ้ ำ
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมรู ้สึกของลูกค้ำเพื่อที่องค์กรจะทรำบว่ำทำตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำอยูห่ รื อไม่ วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรได้มำและกำรใช้ขอ้ มูลข่ำวสำรเหล่ำนี้ต้องถูกกำหนดไว้ดว้ ย
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หมายเหตุ กำรเฝ้ ำติดตำมควำมรู้สึกของลูกค้ำ อำจรวมถึงข้อมูลจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ ข้อมูลคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กบั ลูกค้ำ, กำรสำรวจควำมคิดเห็นของผูใ้ ช้งำนจริ ง ,
กำรวิเครำะห์ควำมสู ญเสี ยทำงธุ รกิ จ, กำรชมเชยต่ำงๆ, ข้อร้ องเรี ยนในระยะกำรรับประกันหรื อ
รำยงำนต่ำงๆ จำกตัวแทนจำหน่ำย
8.2.2 กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน
องค์กรต้ องดำเนิ นกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในตำมระยะเวลำที่วำงแผนไว้ เพื่อกำหนด
ว่ำระบบบริ หำรคุณภำพนั้น
a) สอดคล้องกับกำรวำงแผนดำเนินกำรที่วำงไว้ (ดู 7.1) สอดคล้องกับข้อกำหนดของมำตรฐำนสำกล
ฉบับนี้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริ หำรคุณภำพที่องค์กรจัดทำขึ้น และ
b) ได้ถูกดำเนินงำนและคงรักษำไว้อย่ำงมีประสิ ทธิผล
โปรแกรมกำรตรวจติดตำมต้ องมีกำรวำงแผนไว้ โดยคำนึงถึงสถำนะและควำมสำคัญของ
กระบวนกำรและพื้นที่ต่ำงๆ ซึ่ งจะถูกตรวจ รวมถึงผลกำรตรวจติดตำมครั้งก่อนๆ ด้วย เกณฑ์กำร
ตรวจติดตำม ขอบเขต ควำมถี่ และวิธีกำรต่ำงๆในกำรตรวจติดตำม ต้ องได้รับกำรกำหนดไว้ กำร
คัดเลื อกผูต้ รวจติ ดตำมและกำรดำเนิ นกำรตรวจติ ดตำมต้ องมั่นใจว่ำ มี ค วำมชัด เจน ตรงตำม
วัตถุประสงค์ และยุติธรรม ผูต้ รวจติดตำมต้ องไม่ตรวจงำนของตนเอง
ต้ องจัดทำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิงำนเพื่อกำหนดควำมรับผิดชอบและข้อกำหนดต่ำงๆ
ในกำรวำงแผนและกำรดำเนินกำรตรวจติดตำม กำรทำบันทึกและ กำรรำยงำนผล
บันทึกต่ำงๆ ของกำรตรวจติดตำม และผลลัพธ์ต่ำงๆ ต้องเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
ผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบต่อพื้นที่ซ่ ึ งถูกตรวจติดตำมต้ องมัน่ ใจว่ำกำรแก้ไขและกำรแก้ไขเชิ ง
ป้ องกันที่จำเป็ นใดๆ มีวิธีดำเนิ นกำรเพื่อกำจัดสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ถูกตรวจพบและ
สำเหตุของสิ่ งนั้น โดยไม่ล่ำช้ำกว่ำที่กำหนดไว้ กิจกรรมกำรติดตำมผลต้ องรวมถึงกำรทวนสอบกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ ที่ทำไป และรำยงำนผลกำรทวนสอบด้วย (ดู 8.5.2)
หมายเหตุ ดูแนวทำงใน ISO 19011
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8.2.3 กำรเฝ้ ำติดตำมและวัดกระบวนกำรต่ำงๆ
องค์กรต้ องมีกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรเฝ้ ำติดตำมและ ถ้ำเป็ นไปได้ในกำรวัด
กระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรบริ หำรระบบคุณภำพ วิธีกำรเหล่ำนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถของ
กระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรบรรลุผลลัพธ์ต่ำงๆ ที่วำงแผนไว้ ถ้ำหำกพบว่ำแผนที่วำงไว้ไม่บรรลุผล
ต้องมีกำรแก้ไขและกำรแก้ไขเชิ งป้ องกันตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์เป็ นไปตำม
ข้อกำหนด
หมายเหตุ วิธีกำรและควำมเข้มงวดในกำรติดตำมและตรวจวัดกระบวนกำร ให้พิจำรณำจำก
ผลกระทบต่อควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และ
ประสิ ทธิผลของระบบบริ หำรคุณภำพ
8.2.4 กำรเฝ้ ำติดตำมและกำรวัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
องค์กรต้องเฝ้ ำติดตำมและวัดผลคุณลักษณะต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อทวนสอบว่ำได้บรรลุ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์น้ นั แล้ว
กำรวัดและเฝ้ ำติดตำมนี้ตอ้ งกระทำในขั้นตอนที่เหมำะสมของกระบวนทำให้ผลิตภัณฑ์เป็ น
จริ งตำมที่ได้วำงแผนไว้ (ดู 7.1) หลักฐำนที่แสดงถึงควำมสอดคล้องกับเกณฑ์กำรยอมรับต้องรักษำ
ไว้
บันทึกต่ำงๆ ต้องชี้ บ่งถึ งผูท้ ี่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรปล่อยผลิ ตภัณฑ์สำหรับส่ งมอบให้กบั
ลูกค้ำ (ดู 4.2.4)
ต้องไม่มีกำรตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และกำรส่ งมอบบริ กำรไปยังลูกค้ำ จนกว่ำกำรดำเนิ นกำร
ตำมแผนที่วำงไว้ (ดู 7.1) จะสมบูรณ์จน เป็ นที่พึงพอใจ ยกเว้นจะได้รับกำรอนุ มตั ิจำกผูม้ ีอำนำจท่ำน
หนึ่ง หรื อถ้ำทำได้ให้ลูกค้ำเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
8.3 การควบคุมผลิตภัณฑ์ ทไี่ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
องค์กรต้ องมัน่ ใจว่ำผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่ำงๆ นั้นถู กชี้ บ่งไว้ และ
ควบคุมเพื่อป้ องกันกำรนำไปใช้หรื อกำรส่ งมอบโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนต้ อง
ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกำรควบคุมและ อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อ
จัดกำรกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องนั้น
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องค์กรต้ องจัดกำรกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง โดยวิธีกำรดังต่อไปนี้ วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง
หรื อใช้ร่วมกันก็ได้ตำมแต่ประยุกต์ใช้
a) โดยกำรกำจัดสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ตรวจพบ
b) โดยกำรอนุมตั ิ กำรใช้ กำรปลดปล่อยหรื อกำรยอมรับภำยใต้เงื่อนไขกำรอนุ โลม โดยผูม้ ีอำนำจ
ท่ำนหนึ่ง และถ้ำทำได้ควรเป็ นลูกค้ำ
c) โดยกำรลงมือคัดแยกไม่ให้เป็ นไปตำมควำมตั้งใจเดิมในกำรใช้งำน หรื อกำรประยุกต์ใช้
d) โดยดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้น หรื อมีโอกำสเกิดขึ้นจำกสิ่ งที่ไม่
สอดคล้องนั้น เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องถูกตรวจพบหลังจำกกำรส่ งมอบ หรื อหลังจำกเริ่ มใช้งำน
แล้ว
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องได้รับกำรแก้ไขแล้ว ต้ องนำมำทำกำรทวนสอบซ้ ำ เพื่อแสดง
ถึงควำมเป็ นไปตำมข้อกำหนดแล้ว
บันทึกเกี่ยวกับสภำพของสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และบันทึกของกำรดำเนินกำรที่
ติดตำมมำ ตลอดจนกำรอนุโลมที่ทำไปต้ องเก็บรักษำไว้ (ดู 4.2.4)
8.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
องค์ก รต้ อ งกำหนด เก็ บรวบรวมและวิเครำะห์ ข ้อมูล ที่ เหมำะสม เพื่อแสดงถึ งควำม
เหมำะสมและประสิ ทธิ ผลของระบบบริ หำรคุณภำพ และเพื่อประเมินถึงกำรพัฒนำระบบบริ หำร
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่องที่สำมำรถทำได้ และต้ องรวมถึงข้อมูลที่เป็ นผลจำกกิจกรรมกำรเฝ้ ำติดตำมและ
วัดผลต่ำงๆ และข้อมูลที่ได้จำกแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลต้ องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
a) ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (ดู 8.2.1)
b) ควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ (ดู 8.2.4)
c) คุณลักษณะต่ำงๆ และแนวโน้มต่ำงๆ ของกระบวนกำร และผลิตภัณฑ์ รวมถึงโอกำสสำหรับกำร
ปฏิบตั ิกำรป้ องกัน (ดู 8.2.3 และ 8.2.4) และ
d) ผูส้ ่ งมอบต่ำงๆ (ดู 7.4)
8.5 การปรับปรุ ง
8.5.1 กำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่ อง
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องค์กรต้ องพัฒนำประสิ ทธิ ผลของระบบบริ หำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำรใช้นโยบำย
คุณภำพ วัตถุประสงค์คุณภำพ ผลกำรตรวจติดตำมต่ำงๆ กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข
(เชิงป้ องกัน) กำรปฏิบตั ิกำรป้ องกัน และกำรทบทวนของฝ่ ำยบริ หำร
8.5.2 กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข (เชิงป้ องกัน)
องค์กรต้ องดำเนิ นกำรเพื่อกำจัดสำเหตุต่ำงๆ ของสิ่ งที่ไม่สอดคล้อง เพื่อป้ องกันกำรเกิดซ้ ำ
กำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข (เชิ งป้ องกัน) ต้ องเหมำะสมกับผลกระทบของควำมไม่สอดคล้องต่ำงๆ ที่ได้
เกิดขึ้นมำแล้วนั้นต้ องจัดทำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนในกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข (เชิ งป้ องกัน) ซึ่ ง
ระบุขอ้ กำหนดต่ำงๆ ในกำร
a) ทบทวนสิ่ งที่ไม่สอดคล้องต่ำงๆ (รวมถึงคำร้องเรี ยนต่ำงๆ จำกลูกค้ำ)
b) กำหนดต้นตอหำสำเหตุต่ำงๆ ของสิ่ งที่ไม่สอดคล้องต่ำง ๆ
c) ประเมินควำมจำเป็ นของกำรดำเนิ นกำรเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ สิ่ งที่ไม่สอดคล้องต่ำง ๆ จะไม่เกิดขึ้นซ้ ำ
อีก
d) กำหนดและดำเนินกำรใช้กำรปฏิบตั ิกำรที่จำเป็ น
e) บันทึกผลของกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข (เชิงป้ องกัน) ที่ได้กระทำไป (ดู 4.2.4) และ
f) ทบทวนประสิ ทธิผลของกำรปฏิบตั ิกำรแก้ไข (เชิงป้ องกัน) ที่ได้กระทำไปแล้ว
8.5.3 การปฏิบัติการป้องกัน
องค์ก รต้ อ งก ำหนดกำรดำเนิ นกำรเพื่ อ ก ำจัดสำเหตุ ต่ำ งๆ ของควำมไม่ ส อดคล้องที่ มี
แนวโน้มว่ำจะเกิ ด เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดขึ้ น กำรปฏิ บตั ิ กำรป้ องกันต่ำงๆ ต้ องเหมำะสมกับ
ผลกระทบของปั ญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นต้ องจัดทำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนในกำรปฏิบตั ิกำร
ป้ องกัน ซึ่ งระบุขอ้ กำหนดต่ำง ๆ ในกำร
a) กำหนดควำมไม่สอดคล้องที่มีแนวโน้มว่ำจะเกิดขึ้น และสำเหตุต่ำงๆ
b) ประเมินควำมจำเป็ นของกำรดำเนิ นกำรเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ สิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่ำงๆ จะ
ไม่เกิดขึ้น
c) กำหนดและดำเนินกำรปฏิบตั ิกำรที่จำเป็ น
d) บันทึกผลของกำรปฏิบตั ิกำรป้ องกันที่ได้กระทำไป (ดู 4.2.4) และ
e) ทบทวนประสิ ทธิ ผลกำรปฏิบตั ิกำรป้ องกันที่ได้กระทำไปแล้ว

