ทําความเข้าใจก ับ มาตรการของ IATF ในการตอบสนองต่อ COVID-19

IATF GLOBAL WAIVERS AND MEASURES IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS
PANDEMIC (COVID-19) คืออะไร?

เมือ
่ 8 มิถน
ุ ายน 2563 นี้ ทาง IATF ได ้มีการปรับปรุงเอกสาร IATF GLOBAL WAIVERS AND
MEASURES IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19) เป็ น Rev. 3
โดยเอกสารนี้ คือ กฎเกณฑ์เสริมในการตรวจประเมินให ้การรับรอง IATF16949: 2016 ในชว่ งการ
ระบาดของโรคระบาดใหญ่ COVID-19 ซงึ่ เป็ นการ “Waive” หรือ “ผ่อนปรน” กฎเกณฑ์เดิมใน
Rules for achieving and maintaining IATF recognition - 5th Edition ซงึ่ เป็ นกฎในการตรวจ
ประเมิน IATF16949 ทีใ่ ชกั้ นอยูใ่ นปั จจุบน
ั
ื่ ยาวมาก จึงมีคนเรียกกันสน
ั ้ ๆ ว่า “IATF Global Waiver” บ ้าง
หมายเหตุ: เนือ
่ งจากเอกสารนีช
้ อ
ื่ ย่ออืน
หรือ “IATF COVID Measures” บ ้าง หรือในชอ
่ ๆ ในบทความนี้ จะเรียกว่า “กฎเสริม”
IATF GLOBAL WAIVERS AND MEASURES IN RESPONSE TO THE
CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19) มีการปร ับปรุงแก้ไขไปแล้วทงหมดกี
ั้
ค
่ รง?
ั้
โดยรวมแล ้ว IATF ได ้ออกเอกสารเพือ
่ “ผ่อนปรน” กฎการตรวจประเมินให ้การรับรอง ไปทัง้ หมด
6 ครัง้ คือ
1) CB Communique # 2020-001: Coronavirus 2019-nCoV – IATF approved global
waivers in response to manage related extraordinary events - Issue Date: February
2020
2) CB Communique # 2020-001 Rev.1: Coronavirus 2019-nCoV – IATF approved global
waivers in response to manage related extraordinary events - Re-issued: March
2020
3) IATF Global Waivers and Measures in response to the Coronavirus Pandemic
(COVID-19) - Initial Release - Dated 27 March 2020
4) IATF Global Waivers and Measures in response to the Coronavirus Pandemic
(COVID-19) - Revision 1 - Dated 9 April 2020
5) IATF Global Waivers and Measures in response to the Coronavirus Pandemic
(COVID-19) - Revision 2 - Dated 27 April 2020
6) IATF Global Waivers and Measures in response to the Coronavirus Pandemic
(COVID-19) – Revision 3 - Dated 8 June 2020
ื่ สารคําสงั่ ข ้อ
โดยตอนแรก IATF ออกเป็ นเอกสารทีเ่ รียกว่า CB Communique ซงึ่ ก็คอ
ื เอกสารสอ
ปฏิบต
ั จ
ิ าก IATF ไปยัง Certification Bodies ทัง้ หลายให ้ปฏิบต
ั ต
ิ าม ซงึ่ ฉบับแรกชว่ งเดือน
กุมภาพันธ์ จะครอบคลุมเฉพาะในประเทศจีนเท่านัน
้
ต่อมา CB Communique ฉบับเดือนมีนาคม
ได ้ขยายความให ้ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากประเทศจีน และมีการเปลีย
่ นรูปแบบ
เอกสารเป็ น IATF Global Waivers and Measures in response to the Coronavirus Pandemic
(COVID-19) ในปลายเดือนมีนาคม

จะเห็นได ้ว่า IATF ได ้มีการปรับปรุงแก ้ไขเนือ
้ หา กฎการผ่อนปรนนี้ เป็ นระยะ ๆ ตามสถานการณ์
COVID-19 และคงจะมีการปร ับปรุงอีกในอนาคต ในบทความนี้ เราจะมาทําความเข ้าใจกับ
เอกสารในฉบับ Rev. 3 นี้
ทําไมต้อง ผ่อนปรน กฎ ?
หากมองตามจังหวะเวลาเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล ้ว การแพร่ระบาดทัว่ โลกเกิดขึน
้
ในชว่ งต ้นปี 2020
สําหรับองค์กรทีไ่ ด ้รับการรับรอง IATF16949 จะมีรอบการตรวจประเมิน (Audit Cycle) ประจําปี
แตกต่างกัน บ ้างก็ตรวจต ้นปี บ ้างก็กลางปี หรือปลายปี ซงึ่ ตาม Rules 5th Edition องค์กรต่าง ๆ
ต ้องได ้รับการตรวจประเมินตามรอบการตรวจประเมินของตนเองให้ตรงเวลาเสมอ มิฉะนัน
้ จะ
มีผลกระทบต่อสถานะการรับรอง ตัง้ แต่การพักการรับรอง จนถึงการถอนการรับรอง
เมือ
่ ประเทศต่าง ๆ มีมาตรการเพือ
่ ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให ้ ประชาชนออกนอก
บ ้านไม่ได ้ ประชาชนเดินทางไปทํางานไม่ได ้ ย่อมไม่สามารถเกิดการตรวจประเมินตามรอบการ
ตรวจประเมิน (Audit Cycle) ขององค์กรได ้
่ ม
ี าตรการควบคุม ตัง้ แต่
หาก IATF ไม่ผอ
่ นคลายกฎ องค์กรทีม
่ รี อบการตรวจประเมิน ชว่ งทีม
ประมาณเดือนมีนาคม 2563 จะได ้รับผลกระทบ ในด ้านสถานะการรับรอง
ทัง้ นีป
้ ระเทศต่าง ๆ ก็คาดการณ์วา
่ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะ
ได้ผล ทําให ้ประชาชนสามารถกลับมาใชช้ วี ต
ิ ได ้ตามปกติ และ ธุรกิจสามารถกลับมาดําเนินการได ้
เป็ นปกติ ในเวลาไม่กเี่ ดือน
ในแง่นี้ องค์กรทีม
่ รี อบการตรวจประเมิน (Audit Cycle) อยูช
่ ว่ งปลายปี น่าจะเลยชว่ งเวลาทีแ
่ ต่ละ
ประเทศมีมาตรการเพือ
่ ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข ้มข ้น องค์กรเหล่านี้ จีงไม่ม ี
ความจําเป็ นทีจ
่ ะต ้อง ขอผ่อนปรน ตามกฎเสริมนี้ แต่ให ้ปฏิบ ัติตามกฎ ใน Rules 5th Edition
ตามปกติ และตรวจประเมินตามรอบการตรวจประเมิน (Audit Cycle) เดิม
IATF GLOBAL WAIVERS AND MEASURES IN RESPONSE TO THE
CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19) เกีย
่ วข้องอย่างไรก ับเรา?
เนือ
่ งจากเอกสารนี้ คือ กฏเสริม ในการ “ผ่อนปรน” กฎการตรวจประเมินให ้การรับรอง จาก Rules
้ ้กับ
้ โดยตัวเอกสารนีเ้ อง จะใชได
5th Edition ภายใต ้สถานการณ์โรคระบาดใหญ่ COVID-19 ดังนีน
องค์กรทีไ่ ด้ร ับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านน
ั้
โดยเนือ
้ หาหลักของการผ่อนปรน คือ การยืดระยะเวลา ตาม Rules 5th Edition ของชว่ งกิจกรรม
ต่าง ๆ ใน การตรวจประเมิน หรือ การให ้การรับรอง ให ้ยาวออกไป โดยในเอกสาร Rev.3 หน ้า 6
GENERAL REMARKS ใชคํ้ าว่า “prolongation of activities”
เงือ
่ นไขการขอ “ผ่อนปรน” ตาม กฎเสริม คืออะไร?
เนือ
่ งจาก กฎเสริม นี้ ออกมาเพือ
่ ผ่อนปรนระยะเวลาในกิจกรรมการตรวจประเมิน และ การให ้การ
รับรอง ให ้ยาวออกไป เงือ
่ นไขทีท
่ ําให ้องค์กรเข ้าข่ายขอผ่อนปรนได ้ คือ
1) การตรวจประเมิน ได ้รับผลกระทบจาก COVID-19
2) กิจกรรมการให ้การรับรอง ได ้รับผลกระทบจาก COVID-19

ตัง้ แต่ชว่ งเดือนมีนาคมทีผ
่ า่ นมา COVID-19 มีการแพร่ระบาดในหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก ทําให ้
รัฐบาลและหน่วยงานด ้านสาธารณะสุข ในแต่ละประเทศได ้ ออกมาตรการต่าง ๆ เพือ
่ ควบคุมการ
่ การจํากัดการเดินทาง (Travel Restriction), การล๊อกดาวน์
แพร่ระบาดของ COVID-19 เชน
(Lock Down) ไม่ให ้ออกจากบ ้านเรือน, การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน, รวมถึงการประกาศ
Curfew
ทําให ้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปทํางาน เกิดการหยุดการทํางานในโรงงาน หรือ
Auditor ไม่สามารถเดินทางไปตรวจประเมินได ้ ทาง IATF จึงได ้ออกมาตรการผ่อนปรนเพือ
่
ยืดเวลา ของกิจกรรมต่าง ๆ ใน การตรวจประเมิน และ กิจกรรมการให ้การรับรอง ออกไป เพือ
่
รองร ับก ับมาตรการของแต่ละประเทศ จนกว่าประเทศนน
ั้ ๆ จะประกาศให้ธร
ุ กิจต่าง ๆ
สามารถกล ับมาดําเนินการได้
ใครสามารถขอ “ผ่อนปรน” ตามกฎเสริมนีไ้ ด้บา้ ง และขออย่างไร?
องค์กรทีส
่ ามารถขอผ่อนปรน ตาม กฎเสริม นี้ คือ
1) องค์กรทีข
่ อการรับรอง IATF16949
่ Bureau Veritas Certification
2) Certification Bodies เชน
่ ผ่านมายัง
เดิมทีแล ้ว การขอผ่อนปรนตาม Rules 5th Edition หากเป็ นการขอโดยโรงงาน จะต ้องยืน
่ กัน
CB และ CB ยืน
่ ไปยัง IATF
หากเป็ นการขอโดย CB ทาง CB เองก็ต ้องยืน
่ ไปยัง IATF เชน
แต่ภายใต ้ กฎเสริม นี้ ทาง IATF อนุญาตให ้ แต่ละ CB ดําเนินการขอผ่อนปรนกันเองเป็ นการ
้ IATF คงต ้อง
ภายในแต่ละ CB โดยไม่ต ้องยืน
่ เอกสารขอผ่อนปรนไปยัง IATF โดยตรง มิฉะนัน
คอยรับเอกสารจํานวนมหาศาลจากทัว่ โลก
ในการขอผ่อนปรนตามกฎเสริมนี้ ทางโรงงานต่าง ๆ ทีข
่ อการรับรอง IATF16949 สามารถทํา
จดหมายขอผ่อนปรนโดยผูบ
่ ริหาร หากเข ้าข่ายเงือนไขข ้างต ้น
ภายใต้สถานการณ์ปจ
ั จุบ ัน องค์กรต่าง ๆ สามารถขอ ผ่อนปรน ได้หรือไม่?
เนือ
่ งจาก กฎเสริม เพือ
่ การ ผ่อนปรน นี้ ออกมาเพือ
่ รองรับมาตรการด ้านสาธารณะสุขของประเทศ
ต่าง ๆ เพือ
่ ควบควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนัน
้ การใช ้ กฎเสริม นีจ
้ ะ ยึดตาม
มาตรการด้านสาธารณะสุขเพือ
่ ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศนน
ั้ ๆ
้ ่ หากองค์กรใดเข ้าข่าย เงือนไขการขอผ่อนปรน ก็
เสมอ ตราบใดที กฎเสริม นีย
้ งั มีผลบังคับใชอยู
สามารถขอผ่อนปรนไ
หากมองจากสถานการณ์ทวั่ โลกแล ้ว หลาย ๆ ประเทศยังมียอดผู ้ป่ วย COVID-19 เพิม
่ ขึน
้ ใน
ประเทศเหล่านีย
้ งั มีมาตรการด ้านสาธารณะสุขเพือ
่ ควบคุม COVID-19 ทีท
่ ําให ้โรงงานไม่สามารถ
ทํางานได ้ หรือ Auditor ไม่สามารถเดินทางไปตรวจได ้ ย่อมเข ้าข่ายทีข
่ อผ่อนปรนได ้
สําหรับประเทศไทยแล ้ว ทางรํฐบาลได ้ประกาศ ปลดล๊อกเฟส 3 เมือ
่ 1 มิถน
ุ ายน 2563 และ
่ าร ปลดล๊อกเฟส 4 และยกเลิก Curfew เมือ
เข ้าสูก
่ 15 มิถน
ุ ายน 2563 ซงึ่ ถือว่าเป็ น
ํ
สถานการณ์ทด
ี่ ส
ี าหรับประเทศไทย
่ ื้ นตัวจาก
เมือ
่ 13 มิถน
ุ ายน 2563 ก็มข
ี า่ วว่า องค์กร Global COVID-19 ได ้จัดอันดับประเทศทีฟ
COVID-19 ใน 184 ประเทศทัว่ โลก พบว่า ประเทศไทยฟื้ นตัวจากโควิดดีทส
ี่ ด
ุ เป็ น อันดับ 2 ของ
โลก รองจากออกเตรเลีย
สําหรับองค์กรทีไ่ ด้ร ับการร ับรอง IATF16949 ในประเทศไทย เมือ
่ ยึดตามสถานการณ์
ิ้ สว่ นยานยนต์ได ้ และ
ปลดล๊อกเฟส 3 และปลดล๊อกเฟส 4 แล ้ว โรงงานสามารถทํางานผลิตชน

Auditor สามารถเดินทางไปตรวจได ้ จึงไม่เข้าเงือ
่ นไข ทีจ
่ า
ํ เป็นจะต้องขอผ่อนปรน ตามกฎ
เสริมนี้
หมายเหตุ: ทาง CB อาจจะมีการขอผ่อนปรนเพือ
่ ขยับตารางเวลาของบางองค์กร เพือ
่ ให ้สามารถลง
ตารางเวลาการตรวจประเมิน ให ้กับองค์กรทีถ
่ ก
ู ผ่อนผันเลือ
่ นกําหนดเวลาตรวจประเมิน
หากองค์กรมีการผลิตน้อย หรือ ไม่ได้ผลิตทุกว ัน จะต้องทําอย่างไร?
หากดูท ี่ FAQs ของ กฎเสริม Rev. 3 นี้ จะมีคําถามถึง กรณีทอ
ี่ งค์กรกลับมาเริม
่ ผลิต (ramping up)
้ กงานแค่บางสว่ น (working part-time with a very small
แต่ไม่ได ้ผลิตเต็มเวลา และใชพนั
team) นัน
้ คือ IATF รับรู ้อยูแ
่ ล ้วว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทวั่ โลกตอนนี้ หากกลับมา
่ เดิม
เริม
่ ผลิต จะไม่ได ้ผลิตในปริมาณทีม
่ ากเท่าเดิม และอาจจะไม่ได ้ทํางานผลิตทุกวันเชน
ิ้ สว่ นยานยนต์ได ้ แม ้จะในปริมาณทีน
เมือ
่ องค์กลับมาผลิตชน
่ ้อย และอาจจะไม่ได ้ทํางานทุกวัน
ย่อมสามารถ ตรวจประเมินได้ ตาม Rules 5th Edition ตามปกติ
นั่นคือ หากองค์กรใดมีกําหนดการตรวจประเมิน หลังการประกาศ ปลดล๊อกเฟส 3 เมือ
่ 1 มิถน
ุ ายน
2563 รวมถึง ปลดล๊อกเฟส 4 เมือ
่ 15 มิถน
ุ ายน 2563 ก็ให้ตรวจประเมินตามรอบตรวจประเมิน
(Audit Cycle) ขององค์กร ตาม Rules 5th Edition เหมือนปี ก่อน ๆ
หากองค์กรมีพน ักงานลดลง ให้คด
ิ จํานวนพน ักงานอย่างไร เพือ
่ กําหนดจํานวนว ันในการ
ตรวจประเมิน ?
้ กับจํานวนพนักงาน
ตาม Rules 5th Edition จํานวน Audit Days ในการตรวจประเมิน จะขึน
ในกฎเสริม Rev.3 นี้ มี FAQs ทีอ
่ ธิบายวิธก
ี ารคิดจํานวนพนักงานขององค์กร จากผลกระทบของ
th
COVID-19 คือ ให ้ยึดตาม Rules 5 Edition โดยคิดจากจํานวนพน ักงานเฉลีย
่ นในรอบ 6
เดือนทีผ
่ า
่ นมา หากปั จจับน
ั พนักงานขององค์กรลดลง ย่อมทําให ้จํานวนพนักงานเฉลีย
่ นในรอบ 6
เดือนย่อมลดลง ทัง้ นีใ้ ห ้นับรวมถึงพน ักงานทงหมดขององค์
ั้
กรทีย
่ ังจ้างอยู่ ทัง้ พนักงานประจํา
พนักงานชวั่ คราว รวมถึงพน ักงานทีห
่ ยุดงาน เนือ
่ งจากการสลับกันทํางาน หรือทํางานทีบ
่ ้าน
สําหร ับองค์กรที่ ได้ร ับการ “ผ่อนปรน” ไปแล้ว ต้องทําอย่างไร?
องค์กรทีส
่ ามารถได ้ขอผ่อนปรนไปแล ้ว เมือ
่ สามารถกลับมาผลิตได ้ ควรกล ับมาตรวจประเมินให้
เร็วทีส
่ ด
ุ
แต่ทงั ้ นีก
้ ารลงตารางการตรวจประเมินจะมีข ้อจํากัดอยูบ
่ ้าง เนือ
่ งจากองค์กรอืน
่ ทีม
่ ี
กําหนดการตรวจหลังการปลดลีอก จะต ้องตรวจตามกําหนดเดิม ตามกฎปกติใน Rules 5th Edition
จะมีตารางการตรวจประเมินทีล
่ งไว ้อยูก
่ อ
่ น องค์กรทีไ่ ด ้รับการผ่อนปรนให ้เลือ
่ นกําหนดการตรวจ
ประเมิน จึงต ้องมาต่อคิวจากองค์กรทีมต
ี ารางการตรวจอยูแ
่ ล ้ว
องค์กรได้ร ับการ “ผ่อนปรน” นานเท่าใด?
ชว่ งเวลาในการผ่อนปรนขององค์กร จะขึน
้ กับ ชนิดของการตรวจประเมิน


Stage 2 audits:
่ ขึน
้ อีก 90 ว ัน
o กฎเสริมนี้ ผ่อนปรนยืดระยะเวลา จากการตรวจ Stage 1 ถึง Stage 2 เพิม
รวมเป็ น ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันสุดท ้ายของการตรวจ Stage 1 audit
o กรณี Upgrade จาก Letter of conformance กฎเสริมนี้ ผ่อนปรนยืดระยะเวลา จากวัน
หมดอายุของ Letter of conformance ไปอีก 90 วัน



o กรณี Re-apply หรือ ต่ออายุ Letter of conformance กฎเสริมนี้ ผ่อนปรนยืดระยะเวลา
จากวันหมดอายุของ Letter of conformance เดิม ไปอีก 90 วัน
o กรณีท ี่ ไม่สามาถตรวจ Remote location ก่อน Manufacturing site ได ้ ให ้ CB ยืน
่
ของ Waive กับ IATF โดยตรง
Surveillance Audit:
่ ง รวมเป็ น 180 ว ัน คือ
o จะมีการ ผ่อนปรนยืดระยะเวลา เป็ น 2 ชว
 90 วัน แรก หลังกําหนดการ Surveillance เดิม
 ไม่ต ้อง Suspension
่ กําหนดตรวจ Surveillance Audit เดิม คือ 1 เมษายน 2563
 เชน
ชว่ งแรกจะยืดได ้ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2563
 90 วัน ที่ 2 หลังกําหนดการ Surveillance เดิม
 ภายใต้ Suspension
 ใบรับรองยังถือว่า มีผล อยู่
่ กําหนดตรวจ Surveillance Audit เดิม คือ 1 เมษายน 2563
 เชน
ชว่ งที่ 2 จะยืดได ้ถึง 28 กันยายน 2563
o จะต ้องทํา IATF16949 Monitoring หากยังตรวจประเมินไม่ได ้ เมือ
่ ถึงว ันที่ 150
หลังกําหนดการ Surveillance เดิม ให ้เริม
่ ทํา
ิ่ สุดระยะผ่อนปรน 90 วัน ชว่ ง
 กฎเสริม ใชคํ้ าว่า ให ้ทําได ้ เร็วทีส
่ ด
ุ 30 วันก่อนสน
่ กําหนดตรวจ Surveillance Audit เดิม คือ 1 เมษายน 2563 ต ้อง
ที 2 เชน
เริม
่ ทํา IATF Monitoring ตัง้ แต่ 29 สงิ หาคม 2563



Recertification Audit:
้ ่ ออกไป 6 เดือน
o กฎเสริมนี้ ในหน ้า 7 ยึดอายุใบรับรองทุกใบทีม
่ ผ
ี ลบังคับใชอยู
(ประมาณ 183 วัน) โดยไม่ต ้องออกใบรับรองใหม่ เว ้นแต่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงใบรับรอง
ด ้วยกรณีอน
ื่ ๆ
่ ใบรับรองเดิม หมดอายุ 30 กรกฏาคม 2563 วันหมดอายุใหม่คอ
 เชน
ื
29 มกราคม 2564
 ไม่ตอ
้ งทําจดหมายขอยืดอายุใบรับรอง
o กฎเสริมนี้ ผ่อนปรนยืดระยะเวลา กําหนดการตรวจ Recertification Audit เป็ น
กําหนดการใหม่ คือ 120 ว ัน ก่อนว ันหมดอายุใหม่
่ วันหมดอายุใหม่คอ
 เชน
ื 29 มกราคม 2564 กําหนดการใหม่ในการตรวจ
Recertification Audit คือ 1 ตุลาคม 2563
 ต ้องทําจดหมายขอผ่อนปรนกําหนดการตรวจ



Special Audit:
o หากไม่สามารถทํา on-site special audit กฎเสริมนี้ ผ่อนปรนยืดระยะเวลา ไปอีก
90 ว ัน
Transfer Audit:
o หากเป็ น Transfer Audit ในชว่ ง Surveillance Audit กฎเสริมนี้ ผ่อนปรนตามแบบ
Surveillance Audit
o หากเป็ น Transfer Audit ในชว่ ง Recertification Audit กฎเสริมนี้ ผ่อนปรนตามแบบ
Recertification Audit



ต้องทํา IATF16949 Monitoring ทุกองค์กรหรือไม่ ?
การทํา IATF16949 Monitoring จะเกิดขึน
้ เมือ
่ ถึงวันที่ 150 ของการผ่อนปรน สําหรับ
Surveillance Audit แล ้วเท่านัน
้ ดังนัน
้ หากองค์กรใด



ไม่ได ้ขอผ่อนปรนตาม กฎเสริม นี้ หรือ
่ ารตรวจประเมินแบบ Surveillance Audit
ขอผ่อนปรน แต่ไม่ใชก

ก็ไม่จําเป็ นต ้องทํา IATF16949 Monitoring
โดยกฎเสริมนี้ ได ้กําหนดเงือ
่ นไขว่า จะทําทํา IATF Monitoring ได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ เป็ นไปตามเงือ
่ นไข
ต่อไปนีเ้ ท่านน
ั้ คือ
ิ้ สว
่ นยานยนต์อยู่ แม ้เป็ นปริมาณทีน
a) องค์กรย ังคงมีการผลิตชน
่ อ
้ ยลงอย่างมีนัยสําคัญ
และ
b) ไม่สามารถดําเนินการตรวจประเมินแบบ Third Party (หมายถึงการตรวจให ้การรับรองโดย
่ BVC) ด ้วยเหตุผลซงึ่ เชอ
ื่ มโยงโดยตรง (directly linked) กับ โรคระบาดใหญ่
CB เชน
COVID-19
หากองค์กรใดไม่เข้าเงือ
่ นไขนี้ ไม่สามารถทํา IATF16949 Monitoring ให ้ตรวจประเมิน onsite
ตามปกติ
้ ได ้กับ Recertification Audit, Stage 2 Audit,
หมายเหตุ: การทํา IATF Monitoring ใชไม่
Transfer Audit และ Special Audit
การทํา IATF16949 Monitoring มีผลดีอย่างไร ?
วัตถุประสงค์ในการทํา IATF16949 Monitoring คือเพือ
่ เฝ้าติดตามสถาะนะของระบบบริหาร
คุณภาพขององค์กรทีไ่ ด ้รับการรับไปแล ้ว จากระยะไกล โดยไม่ต ้องเข ้าไป ณ สถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
เพือ
่ พิจารณาว่า:



ิ ธิผลอยูห
ระบบริหาคุณภาพขององค์กร ยังคงมีประสท
่ รือไม่ และ
ี่ ง ต่อระบบบริหารคุณภาพ หรือ ลูกค ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือไม่
มีความเสย

ข้อดีของการทํา IATF Monitoring คือ หากองค์กรทีอ
่ ยูใ่ นรอบ Surveillance Audit ทีใ่ บรับรองยัง
ไม่หมดอายุ แต่ไม่สามารถถูกตรวจประเมิน Surveillance Audit ได ้จริง ๆ ในรอบนี้ หากผล
้ ล IATF16949 Monitoring แทนการตรวจประเมิน
ออกมาดี จะสามารถใชผ
Surveillance Audit ในรอบปี นีไ้ ด้ โดยในรอบปี หน ้า ให ้เพิม
่ ระยะเวลาในการตรวจประเมิน
(Audit Day) ขึน
้ อีกหนึง่ ขีน
้
่ ารถอนใบรับรองได ้
แต่ในมุมกลับ หากผลออกมาเป็ นไม่ด ี ก็จะนํ าไปสูก
วิธก
ี ารทํา IATF16949 Monitoring นนทํ
ั้ าอย่างไร ?
่ ารตรวจประเมิน (Audit) เพราะ IATF16949
IATF ถือว่า IATF16949 Monitoring ไม่ใชก
ี่ งต่อระบบบริหาร
Monitoring เป็ นการเฝ้ าติดตามสถานะของระบบบริหารคุณภาพ และระบุความเสย
คุณภาพขององค์กร หรือต่อลูกค ้า โดยมีหวั ข ้อของข ้อมูลทีต
่ ้องเฝ้ าติดตาม ตงแต่
ั้
a) ถึง t) ตามที่
้ าร
ระบุไว ้ใน กฎเสริม Rev. 3
เนือ
่ งจากเนือ
้ หาทีเ่ ฝ้ าติดตามเหล่านี้ ต่างจากข้อกําหนดทีใ่ ชก
ตรวจประเมินปกติ ทาง IATF จึงไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการตรวจประเมิน และไม่มก
ี ารออกใบรายงานความ
่ งโหว่หรือความเสย
ี่ งเป็นประเด็นทีต
สอดคล ้อง (NCR หรือ CAR) แต่อาจจะมีระบุชอ
่ อ
้ งแก้ไข
วิธก
ี ารทํา IATF16949 Monitoring นัน
้ เป็ นการทํา Conference Call ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดย
ใชวิ้ ธก
ี ารตาม:



IAF ID 12 (Principles on Remote Assessment) และ
MD 4 (Use of Information and Communication Technology (ICT) for
Auditing/Assessment Purposes)

้
่ ISO9001,
ซงึ่ เป็ นวิธก
ี ารทีใ่ ชในการทํ
า Remote Audit ในมาตรฐานระบบบริหารอืน
่ ๆ เชน
ISO14001
้
โดย กฎเสริม Rev. 3 นี้ กําหนดเวลาทีใ่ ชในการทํ
า IATF16949 Monitoring อย่างตํา่ คือ 1 วันทํา
่
ั
้
การ (8 ชวโมง) โดยหากองค์กรมีขนาดใหญ่ ให ้พิจารณาใชเวลาเพิ
ม
่ ขึน
้
ข้อควรระว ัง: เนือ
่ งจาก องค์กรต ้องเตรียมข ้อมูล ตัง้ แต่หวั ข ้อที่ a) ถึง t) ให ้พร ้อม เพือ
่ แสดงต่อ
้
Auditor ในวันทีท
่ ํา IATF16949 Monitoring ข ้อมูลเหล่านีม
้ ป
ี ริมาณข้อมูลทีม
่ าก ต ้องใชเวลาใน
การเตรียมข ้อมูลนาน หากไม่สามารถแสดงให ้ Auditor ได ้ครบ จะทําให ้ผลการทํา IATF16949
ิ เป็ น “Incomplete” และนํ าไปสู่ การทํา IATF16949 Monitoring ซงึ่ เป็ นค่าใชจ่้ ายที่
ต ้องตัดสน
เพิม
่ ขึน
้ สําหรับองค์กร
ผลล ัพธ์ของการทํา IATF16949 Monitoring จะเป็นอย่างไร ?
การทํา IATF16949 Monitoring จะมีผลลัพธ์ ออกมา 3 รูปแบบ คือ
1) Incomplete:
 องค์กรไม่สามารถแสดงข ้อมูลได ้ครบตามตามหัวข ้อ a) ถึง t)
 ต ้องทํา IATF Monitoring เพิม
่
 หรือ ถอนใบรับรอง
2) Low risks: ต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร หรือลูกค ้า



้
สามารถใชผลการตรวจ
IATF16949 Monitoring แทนผลการตรวจ Surveillance
Audit ของโรงงาน (Manufacturing Site) ในรอบปี นี้
เพิม
่ เวลาการตรวจประเมินในรอบปี หน ้า
o หากครัง้ หน ้า เป็ น Surveillance Audit ให ้ใช ้ Audit Day ของ Recertification
audit
o หากครัง้ หน ้า เป็ น Recertification Audit ให ้ใช ้ Audit Day ของ Stage 2 audit

3) High risks: ต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร หรือลูกค ้า




หลังจากทํา IATF16949 Monitoring รอบแรก ให ้ขยายเวลา Suspension
ิ้ สุดระยะเวลาขยายเวลาชว่ งที่ 2 ให ้ทํา IATF16949 Monitoring
ภายใน 30 ว ัน เมือ
่ สน
อีกครัง้ เพือ
่ ทบทวน Corrective Action ของประเด็น High Risks ทีพ
่ บ
ในการทํา IATF16949 Monitoring รอบที่ 2 หากยังเป็ น High risks ให ้ถอนใบรับรอง

สรุป:
-

หลังการปลดล๊อกเฟส 3 และเฟส 4 ของประเทศไทย ในเดือนมิถน
ุ ายน 2563 องค์กรที่
ได ้รับการรับรอง IATF16949 ไม่มค
ี วามจําเป็ นทีจ
่ ะต ้องขอผ่อนปรน ตาม กฎเสริม นี้
่ นเวลาจากกําหนดการเดิม ไปแล ้ว
องค์กรทีไ่ ด ้รับการ ผ่อนปรน เลือ
o ควรนัดหมายให ้กลับมาตรวจประเมิน ให ้เร็วทีส
่ ด
ุ
o หากยังไม่สามารถตรวจประเมินได ้ ต ้องทํา IATF Monitoring (เฉพาะสําหรับ
Surveillance Audit)
ธีรเดช วิบล
ู พัฒนะวงศ์
IATF16949 Lead Auditor
16 มิถน
ุ ายน 2563

