
ทําความเขา้ใจกบั มาตรการของ IATF ในการตอบสนองตอ่ COVID-19 

 
 

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

เมือ่ 8 มถินุายน 2563 นี ้ทาง IATF ไดม้กีารปรับปรงุเอกสาร IATF GLOBAL WAIVERS AND 
MEASURES IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19) เป็น Rev. 3 
โดยเอกสารนี ้คอื กฎเกณฑเ์สรมิในการตรวจประเมนิใหก้ารรับรอง IATF16949: 2016 ในชว่งการ
ระบาดของโรคระบาดใหญ ่COVID-19    ซึง่เป็นการ “Waive” หรอื “ผอ่นปรน” กฎเกณฑเ์ดมิใน 
Rules for achieving and maintaining IATF recognition - 5th Edition ซึง่เป็นกฎในการตรวจ
ประเมนิ IATF16949 ทีใ่ชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากเอกสารนีช้ ือ่ยาวมาก จงึมคีนเรยีกกนัสัน้ ๆ วา่ “IATF Global Waiver” บา้ง 
หรอื “IATF COVID Measures” บา้ง หรอืในชือ่ยอ่อืน่ ๆ  ในบทความนี ้จะเรยีกวา่ “กฎเสรมิ” 

 

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

โดยรวมแลว้ IATF ไดอ้อกเอกสารเพือ่ “ผอ่นปรน” กฎการตรวจประเมนิใหก้ารรับรอง ไปทัง้หมด 
6 ครัง้ คอื 

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 

โดยตอนแรก IATF ออกเป็นเอกสารทีเ่รยีกวา่ CB Communique ซึง่ก็คอื เอกสารสือ่สารคําสัง่ขอ้
ปฏบิตัจิาก IATF ไปยงั Certification Bodies ทัง้หลายใหป้ฏบิตัติาม ซึง่ฉบบัแรกชว่งเดอืน
กมุภาพันธ ์จะครอบคลมุเฉพาะในประเทศจนีเทา่นัน้   ตอ่มา CB Communique ฉบบัเดอืนมนีาคม 
ไดข้ยายความใหค้รอบคลมุประเทศตา่ง ๆ นอกเหนอืจากประเทศจนี  และมกีารเปลีย่นรปูแบบ
เอกสารเป็น IATF Global Waivers and Measures in response to the Coronavirus Pandemic 
(COVID-19) ในปลายเดอืนมนีาคม 



จะเห็นไดว้า่ IATF ไดม้กีารปรับปรงุแกไ้ขเนือ้หา กฎการผอ่นปรนนี ้เป็นระยะ ๆ ตามสถานการณ์ 
COVID-19 และคงจะมกีารปรบัปรงุอกีในอนาคต  ในบทความนี ้เราจะมาทําความเขา้ใจกบั
เอกสารในฉบบั Rev. 3 นี ้

 

ทาํไมตอ้ง ผอ่นปรน กฎ ? 

หากมองตามจังหวะเวลาเกดิการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แลว้ การแพรร่ะบาดทัว่โลกเกดิขึน้
ในชว่งตน้ปี 2020    

สําหรับองคก์รทีไ่ดรั้บการรับรอง IATF16949 จะมรีอบการตรวจประเมนิ (Audit Cycle) ประจําปี 
แตกตา่งกนั  บา้งก็ตรวจตน้ปี บา้งก็กลางปี หรอืปลายปี   ซึง่ตาม Rules 5th Edition องคก์รตา่ง ๆ 
ตอ้งไดรั้บการตรวจประเมนิตามรอบการตรวจประเมนิของตนเองใหต้รงเวลาเสมอ มฉิะนัน้จะ
มผีลกระทบตอ่สถานะการรับรอง ตัง้แตก่ารพักการรับรอง จนถงึการถอนการรับรอง 

เมือ่ประเทศตา่ง ๆ มมีาตรการเพือ่ควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทําให ้ประชาชนออกนอก
บา้นไมไ่ด ้ประชาชนเดนิทางไปทํางานไมไ่ด ้ ยอ่มไมส่ามารถเกดิการตรวจประเมนิตามรอบการ
ตรวจประเมนิ (Audit Cycle) ขององคก์รได ้     

หาก IATF ไมผ่อ่นคลายกฎ องคก์รทีม่รีอบการตรวจประเมนิ ชว่งทีม่มีาตรการควบคมุ ตัง้แต่
ประมาณเดอืนมนีาคม 2563 จะไดรั้บผลกระทบ ในดา้นสถานะการรับรอง 

ทัง้นีป้ระเทศตา่ง ๆ ก็คาดการณ์วา่ มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 จะ
ไดผ้ล ทําใหป้ระชาชนสามารถกลบัมาใชช้วีติไดต้ามปกต ิและ ธรุกจิสามารถกลบัมาดําเนนิการได ้
เป็นปกต ิในเวลาไมก่ีเ่ดอืน  

ในแงน่ี ้องคก์รทีม่รีอบการตรวจประเมนิ (Audit Cycle) อยูช่ว่งปลายปี น่าจะเลยชว่งเวลาทีแ่ตล่ะ
ประเทศมมีาตรการเพือ่ควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 อยา่งเขม้ขน้ องคก์รเหลา่นี ้จงีไมม่ี
ความจําเป็นทีจ่ะตอ้ง ขอผอ่นปรน ตามกฎเสรมินี ้แตใ่หป้ฏบิตัติามกฎ ใน Rules 5th Edition
ตามปกต ิ และตรวจประเมนิตามรอบการตรวจประเมนิ (Audit Cycle) เดมิ 

 

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

เนือ่งจากเอกสารนี ้คอื กฏเสรมิ ในการ “ผอ่นปรน” กฎการตรวจประเมนิใหก้ารรับรอง จาก Rules 
5th Edition ภายใตส้ถานการณ์โรคระบาดใหญ ่COVID-19  ดงันีน้ โดยตวัเอกสารนีเ้อง จะใชไ้ดก้บั
องคก์รทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 เทา่น ัน้ 

โดยเนือ้หาหลกัของการผอ่นปรน คอื การยดืระยะเวลา ตาม Rules 5th Edition ของชว่งกจิกรรม
ตา่ง ๆ ใน การตรวจประเมนิ หรอื การใหก้ารรับรอง ใหย้าวออกไป   โดยในเอกสาร Rev.3 หนา้ 6 
GENERAL REMARKS   ใชคํ้าวา่ “prolongation of activities”  

 

เง ือ่นไขการขอ “ผอ่นปรน” ตาม กฎเสรมิ คอือะไร? 

เนือ่งจาก กฎเสรมิ นี ้  ออกมาเพือ่ผอ่นปรนระยะเวลาในกจิกรรมการตรวจประเมนิ และ การใหก้าร
รับรอง ใหย้าวออกไป เงือ่นไขทีทํ่าใหอ้งคก์รเขา้ขา่ยขอผอ่นปรนได ้คอื 

1) การตรวจประเมนิ ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 

2) กจิกรรมการใหก้ารรับรอง ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 



ตัง้แตช่ว่งเดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา COVID-19 มกีารแพรร่ะบาดในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก ทําให ้
รัฐบาลและหน่วยงานดา้นสาธารณะสขุ ในแตล่ะประเทศได ้ออกมาตรการตา่ง ๆ เพือ่ควบคมุการ
แพรร่ะบาดของ COVID-19  เชน่ การจํากดัการเดนิทาง (Travel Restriction), การลอ๊กดาวน ์
(Lock Down) ไมใ่หอ้อกจากบา้นเรอืน, การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ, รวมถงึการประกาศ 
Curfew     ทําใหป้ระชาชนไมส่ามารถเดนิทางไปทํางาน เกดิการหยดุการทํางานในโรงงาน หรอื 
Auditor ไมส่ามารถเดนิทางไปตรวจประเมนิได ้ ทาง IATF จงึไดอ้อกมาตรการผอ่นปรนเพือ่
ยดืเวลา ของกจิกรรมตา่ง ๆ ใน การตรวจประเมนิ และ กจิกรรมการใหก้ารรับรอง ออกไป  เพือ่
รองรบักบัมาตรการของแตล่ะประเทศ  จนกวา่ประเทศน ัน้ ๆ จะประกาศใหธ้รุกจิตา่ง ๆ 
สามารถกลบัมาดาํเนนิการได ้   

 

ใครสามารถขอ “ผอ่นปรน” ตามกฎเสรมินีไ้ดบ้า้ง และขออยา่งไร? 

องคก์รทีส่ามารถขอผอ่นปรน ตาม กฎเสรมิ นี ้คอื 

1) องคก์รทีข่อการรับรอง IATF16949 

2) Certification Bodies เชน่ Bureau Veritas Certification 

เดมิทแีลว้ การขอผอ่นปรนตาม Rules 5th Edition หากเป็นการขอโดยโรงงาน จะตอ้งยืน่ผา่นมายงั 
CB และ CB ยืน่ไปยงั IATF     หากเป็นการขอโดย  CB  ทาง CB เองก็ตอ้งยืน่ไปยงั IATF เชน่กนั 

แตภ่ายใต ้กฎเสรมิ นี ้  ทาง IATF อนุญาตให ้แตล่ะ CB ดําเนนิการขอผอ่นปรนกนัเองเป็นการ
ภายในแตล่ะ CB โดยไมต่อ้งยืน่เอกสารขอผอ่นปรนไปยงั IATF โดยตรง    มฉิะนัน้ IATF คงตอ้ง
คอยรับเอกสารจํานวนมหาศาลจากทัว่โลก 

ในการขอผอ่นปรนตามกฎเสรมินี ้ทางโรงงานตา่ง ๆ ทีข่อการรับรอง IATF16949 สามารถทํา
จดหมายขอผอ่นปรนโดยผูบ่รหิาร หากเขา้ขา่ยเงอืนไขขา้งตน้ 

 

ภายใตส้ถานการณ์ปจัจบุนั องคก์รตา่ง ๆ สามารถขอ ผอ่นปรน ไดห้รอืไม?่ 

เนือ่งจาก กฎเสรมิ เพือ่การ ผอ่นปรน นี ้ออกมาเพือ่รองรับมาตรการดา้นสาธารณะสขุของประเทศ
ตา่ง ๆ เพือ่ควบควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19  ดงันัน้การใช ้กฎเสรมิ นีจ้ะ ยดึตาม
มาตรการดา้นสาธารณะสขุเพือ่ควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ของประเทศน ัน้ ๆ 
เสมอ    ตราบใดท ีกฎเสรมิ นีย้งัมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หากองคก์รใดเขา้ขา่ย เงอืนไขการขอผอ่นปรน ก็
สามารถขอผอ่นปรนไ 

หากมองจากสถานการณ์ทัว่โลกแลว้  หลาย ๆ ประเทศยงัมยีอดผูป่้วย COVID-19 เพิม่ขึน้ ใน
ประเทศเหลา่นีย้งัมมีาตรการดา้นสาธารณะสขุเพือ่ควบคมุ COVID-19 ทีทํ่าใหโ้รงงานไมส่ามารถ
ทํางานได ้หรอื Auditor ไมส่ามารถเดนิทางไปตรวจได ้ ยอ่มเขา้ขา่ยทีข่อผอ่นปรนได ้

สําหรับประเทศไทยแลว้  ทางรํฐบาลไดป้ระกาศ ปลดลอ๊กเฟส 3 เมือ่ 1  มถินุายน 2563 และ 
เขา้สูก่าร ปลดลอ๊กเฟส 4 และยกเลกิ Curfew เมือ่ 15 มถินุายน 2563 ซึง่ถอืวา่เป็น
สถานการณ์ทีด่สํีาหรับประเทศไทย 

เมือ่ 13 มถินุายน 2563 ก็มขีา่ววา่ องคก์ร Global COVID-19 ไดจั้ดอนัดบัประเทศทีฟ้ื่นตวัจาก 
COVID-19 ใน 184 ประเทศทัว่โลก พบวา่ ประเทศไทยฟ้ืนตวัจากโควดิดทีีส่ดุเป็น อนัดบั 2 ของ
โลก รองจากออกเตรเลยี  

สําหรับองคก์รทีไ่ดร้บัการรบัรอง IATF16949 ในประเทศไทย เมือ่ยดึตามสถานการณ์  
ปลดลอ๊กเฟส 3 และปลดลอ๊กเฟส 4 แลว้  โรงงานสามารถทํางานผลติชิน้สว่นยานยนตไ์ด ้และ 



Auditor สามารถเดนิทางไปตรวจได ้  จงึไมเ่ขา้เง ือ่นไข ทีจ่าํเป็นจะตอ้งขอผอ่นปรน ตามกฎ
เสรมินี ้

หมายเหต:ุ ทาง CB อาจจะมกีารขอผอ่นปรนเพือ่ขยบัตารางเวลาของบางองคก์ร เพือ่ใหส้ามารถลง
ตารางเวลาการตรวจประเมนิ ใหก้บัองคก์รทีถ่กูผอ่นผันเลือ่นกําหนดเวลาตรวจประเมนิ  

 

หากองคก์รมกีารผลตินอ้ย หรอื ไมไ่ดผ้ลติทกุวนั จะตอ้งทาํอยา่งไร? 

หากดทูี ่FAQs ของ กฎเสรมิ Rev. 3 นี ้จะมคํีาถามถงึ กรณีทีอ่งคก์รกลบัมาเริม่ผลติ (ramping up) 
แตไ่มไ่ดผ้ลติเต็มเวลา และใชพ้นักงานแคบ่างสว่น (working part-time with a very small 
team) นัน้คอื IATF รับรูอ้ยูแ่ลว้วา่ สถานการณ์ของอตุสาหกรรมยานยนตท์ัว่โลกตอนนี ้หากกลบัมา
เริม่ผลติ จะไมไ่ดผ้ลติในปรมิาณทีม่ากเทา่เดมิ และอาจจะไมไ่ดทํ้างานผลติทกุวนัเชน่เดมิ 

เมือ่องคก์ลบัมาผลติชิน้สว่นยานยนตไ์ด ้ แมจ้ะในปรมิาณทีน่อ้ย และอาจจะไมไ่ดทํ้างานทกุวนั 
ยอ่มสามารถ ตรวจประเมนิได ้ตาม Rules 5th Edition ตามปกต ิ

น่ันคอื หากองคก์รใดมกํีาหนดการตรวจประเมนิ หลงัการประกาศ ปลดลอ๊กเฟส 3 เมือ่ 1 มถินุายน 
2563 รวมถงึ ปลดลอ๊กเฟส 4 เมือ่ 15 มถินุายน 2563  ก็ใหต้รวจประเมนิตามรอบตรวจประเมนิ 
(Audit Cycle) ขององคก์ร ตาม Rules 5th Edition เหมอืนปีกอ่น ๆ  

 

หากองคก์รมพีนกังานลดลง ใหค้ดิจาํนวนพนกังานอยา่งไร เพือ่กาํหนดจาํนวนวนัในการ
ตรวจประเมนิ ? 

ตาม Rules 5th Edition จํานวน Audit Days ในการตรวจประเมนิ จะขึน้กบัจํานวนพนักงาน 

ในกฎเสรมิ Rev.3 นี ้ม ีFAQs ทีอ่ธบิายวธิกีารคดิจํานวนพนักงานขององคก์ร จากผลกระทบของ 
COVID-19 คอื  ใหย้ดึตาม Rules 5th Edition โดยคดิจากจาํนวนพนกังานเฉลีย่นในรอบ 6 
เดอืนทีผ่า่นมา  หากปัจจับนัพนักงานขององคก์รลดลง ยอ่มทําใหจํ้านวนพนักงานเฉลีย่นในรอบ 6 
เดอืนยอ่มลดลง  ทัง้นีใ้หนั้บรวมถงึพนกังานท ัง้หมดขององคก์รทีย่งัจา้งอยู ่ทัง้พนักงานประจํา 
พนักงานชัว่คราว รวมถงึพนกังานทีห่ยดุงาน เนือ่งจากการสลบักนัทํางาน หรอืทํางานทีบ่า้น 

 

สําหรบัองคก์รที ่ไดร้บัการ “ผอ่นปรน” ไปแลว้ ตอ้งทาํอยา่งไร? 

องคก์รทีส่ามารถไดข้อผอ่นปรนไปแลว้ เมือ่สามารถกลบัมาผลติได ้ควรกลบัมาตรวจประเมนิให้
เร็วทีส่ดุ   แตท่ัง้นีก้ารลงตารางการตรวจประเมนิจะมขีอ้จํากดัอยูบ่า้ง เนือ่งจากองคก์รอืน่ทีม่ี
กําหนดการตรวจหลงัการปลดลอีก จะตอ้งตรวจตามกําหนดเดมิ ตามกฎปกตใิน Rules 5th Edition 
จะมตีารางการตรวจประเมนิทีล่งไวอ้ยูก่อ่น องคก์รทีไ่ดรั้บการผอ่นปรนใหเ้ลือ่นกําหนดการตรวจ
ประเมนิ จงึตอ้งมาตอ่ควิจากองคก์รทมีตีารางการตรวจอยูแ่ลว้ 

 

องคก์รไดร้บัการ “ผอ่นปรน” นานเทา่ใด? 

ชว่งเวลาในการผอ่นปรนขององคก์ร  จะขึน้กบั ชนดิของการตรวจประเมนิ 

 Stage 2 audits: 
o กฎเสรมินี ้ผอ่นปรนยดืระยะเวลา จากการตรวจ Stage 1 ถงึ Stage 2 เพิม่ขึน้อกี 90 วนั 

รวมเป็น ไมเ่กนิ 180 วนั นับจากวนัสดุทา้ยของการตรวจ Stage 1 audit 
o กรณี Upgrade จาก Letter of conformance กฎเสรมินี ้ผอ่นปรนยดืระยะเวลา จากวนั

หมดอายขุอง Letter of conformance ไปอกี 90 วนั 



o กรณี Re-apply หรอื ตอ่อาย ุLetter of conformance กฎเสรมินี ้ผอ่นปรนยดืระยะเวลา 
จากวนัหมดอายขุอง Letter of conformance เดมิ ไปอกี 90 วนั 

o กรณีที ่ไมส่ามาถตรวจ Remote location กอ่น Manufacturing site ได ้ ให ้CB ยืน่
ของ Waive กบั IATF โดยตรง 

 Surveillance Audit: 
o จะมกีาร ผอ่นปรนยดืระยะเวลา เป็น 2 ชว่ง รวมเป็น 180 วนั คอื 

 90 วนั แรก หลงักําหนดการ Surveillance เดมิ 
 ไมต่อ้ง Suspension 
 เชน่ กําหนดตรวจ Surveillance Audit เดมิ คอื 1 เมษายน 2563 

ชว่งแรกจะยดืไดถ้งึ 30 มถินุายน 2563 
 90 วนั ที ่2 หลงักําหนดการ Surveillance เดมิ 

 ภายใต ้Suspension 
 ใบรับรองยงัถอืวา่ มผีล อยู ่
 เชน่ กําหนดตรวจ Surveillance Audit เดมิ คอื 1 เมษายน 2563  

ชว่งที ่2 จะยดืไดถ้งึ 28 กนัยายน 2563 
o จะตอ้งทํา IATF16949 Monitoring หากยงัตรวจประเมนิไมไ่ด ้เมือ่ถงึวนัที ่150 

หลงักําหนดการ Surveillance เดมิ  ใหเ้ร ิม่ทาํ 
 กฎเสรมิ ใชคํ้าวา่ ใหทํ้าได ้เร็วทีส่ดุ 30 วนักอ่นสิน่สดุระยะผอ่นปรน 90 วนั ชว่ง

ท ี2 เชน่ กําหนดตรวจ Surveillance Audit เดมิ คอื 1 เมษายน 2563 ตอ้ง
เริม่ทํา IATF Monitoring ตัง้แต ่29 สงิหาคม 2563 

 
 

 

 

 



 Recertification Audit: 
o กฎเสรมินี ้ในหนา้ 7 ยดึอายใุบรับรองทกุใบทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่ออกไป 6 เดอืน 

(ประมาณ 183 วนั)  โดยไมต่อ้งออกใบรับรองใหม ่เวน้แตม่กีารเปลีย่นแปลงใบรับรอง
ดว้ยกรณีอืน่ ๆ 
 เชน่ ใบรับรองเดมิ หมดอาย ุ30 กรกฏาคม 2563  วนัหมดอายใุหมค่อื 

29 มกราคม 2564 
 ไมต่อ้งทําจดหมายขอยดือายใุบรับรอง 

o กฎเสรมินี ้ผอ่นปรนยดืระยะเวลา กําหนดการตรวจ Recertification Audit  เป็น
กําหนดการใหม ่คอื 120 วนั กอ่นวนัหมดอายใุหม ่
  เชน่ วนัหมดอายใุหมค่อื 29 มกราคม 2564  กําหนดการใหมใ่นการตรวจ 

Recertification Audit คอื 1 ตลุาคม 2563 
 ตอ้งทําจดหมายขอผอ่นปรนกําหนดการตรวจ 

 
 

 Special Audit: 
o หากไมส่ามารถทํา on-site special audit กฎเสรมินี ้ผอ่นปรนยดืระยะเวลา ไปอกี 

90 วนั 
 Transfer Audit: 

o หากเป็น Transfer Audit ในชว่ง Surveillance Audit   กฎเสรมินี ้ผอ่นปรนตามแบบ 
Surveillance Audit 

o หากเป็น Transfer Audit ในชว่ง Recertification Audit   กฎเสรมินี ้ผอ่นปรนตามแบบ 
Recertification Audit 

 

ตอ้งทาํ IATF16949 Monitoring ทกุองคก์รหรอืไม ่? 

การทํา IATF16949 Monitoring จะเกดิขึน้เมือ่ถงึวันที ่150 ของการผอ่นปรน สําหรับ 
Surveillance Audit แลว้เทา่นัน้  ดงันัน้ หากองคก์รใด  

 ไมไ่ดข้อผอ่นปรนตาม กฎเสรมิ นี ้หรอื 
 ขอผอ่นปรน แตไ่มใ่ชก่ารตรวจประเมนิแบบ Surveillance Audit  



ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งทํา IATF16949 Monitoring 

โดยกฎเสรมินี ้ไดกํ้าหนดเงือ่นไขวา่ จะทําทํา IATF Monitoring ไดก้็ตอ่เมือ่ เป็นไปตามเงือ่นไข
ตอ่ไปนีเ้ทา่น ัน้ คอื 

a) องคก์รยงัคงมกีารผลติชิน้สว่นยานยนตอ์ยู ่แมเ้ป็นปรมิาณทีน่อ้ยลงอยา่งมนัียสําคญั 
และ 

b) ไมส่ามารถดําเนนิการตรวจประเมนิแบบ Third Party (หมายถงึการตรวจใหก้ารรับรองโดย 
CB เชน่ BVC)  ดว้ยเหตผุลซึง่ เชือ่มโยงโดยตรง (directly linked) กบั โรคระบาดใหญ ่
COVID-19 

หากองคก์รใดไมเ่ขา้เง ือ่นไขนี ้ไมส่ามารถทํา IATF16949 Monitoring ใหต้รวจประเมนิ onsite 
ตามปกต ิ

หมายเหต:ุ การทํา IATF Monitoring ใชไ้มไ่ดก้บั Recertification Audit, Stage 2 Audit, 
Transfer Audit และ Special Audit 

 

การทาํ IATF16949 Monitoring มผีลดอียา่งไร ? 

วตัถปุระสงคใ์นการทํา IATF16949 Monitoring คอืเพือ่เฝ้าตดิตามสถาะนะของระบบบรหิาร
คณุภาพขององคก์รทีไ่ดรั้บการรับไปแลว้ จากระยะไกล โดยไมต่อ้งเขา้ไป ณ สถานทีป่ฏบิตังิาน 
เพือ่พจิารณาวา่: 

 ระบบรหิาคณุภาพขององคก์ร ยงัคงมปีระสทิธผิลอยูห่รอืไม ่และ 
 มคีวามเสีย่ง ตอ่ระบบบรหิารคณุภาพ หรอื ลกูคา้ในอตุสาหกรรมยานยนต ์หรอืไม ่

ขอ้ดขีองการทํา IATF Monitoring คอื หากองคก์รทีอ่ยูใ่นรอบ Surveillance Audit ทีใ่บรับรองยงั
ไมห่มดอาย ุ แตไ่มส่ามารถถกูตรวจประเมนิ Surveillance Audit ไดจ้รงิ ๆ ในรอบนี ้ หากผล
ออกมาด ี จะสามารถใชผ้ล IATF16949 Monitoring แทนการตรวจประเมนิ 
Surveillance Audit ในรอบปีนีไ้ด ้  โดยในรอบปีหนา้ ใหเ้พิม่ระยะเวลาในการตรวจประเมนิ 
(Audit Day) ขึน้อกีหนึง่ขีน้ 

แตใ่นมมุกลับ หากผลออกมาเป็นไมด่ ี ก็จะนําไปสูก่ารถอนใบรับรองได ้

 

วธิกีารทาํ IATF16949 Monitoring น ัน้ทาํอยา่งไร ? 

IATF ถอืวา่ IATF16949 Monitoring ไมใ่ชก่ารตรวจประเมนิ (Audit) เพราะ IATF16949 
Monitoring เป็นการเฝ้าตดิตามสถานะของระบบบรหิารคณุภาพ และระบคุวามเสีย่งตอ่ระบบบรหิาร
คณุภาพขององคก์ร หรอืตอ่ลกูคา้ โดยมหีวัขอ้ของขอ้มลูทีต่อ้งเฝ้าตดิตาม ต ัง้แต ่a) ถงึ t) ตามที่
ระบไุวใ้น กฎเสรมิ Rev. 3      เนือ่งจากเนือ้หาทีเ่ฝ้าตดิตามเหลา่นี ้ตา่งจากขอ้กาํหนดทีใ่ชก้าร
ตรวจประเมนิปกต ิ  ทาง IATF จงึไมถ่อืวา่เป็นการตรวจประเมนิ และไมม่กีารออกใบรายงานความ
สอดคลอ้ง (NCR หรอื CAR) แตอ่าจจะมรีะบชุอ่งโหวห่รอืความเสีย่งเป็นประเด็นทีต่อ้งแกไ้ข 

วธิกีารทํา IATF16949 Monitoring นัน้ เป็นการทํา Conference Call ผา่นระบบคอมพวิเตอร ์โดย
ใชว้ธิกีารตาม: 

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

Auditing/Assessment Purposes) 



ซึง่เป็นวธิกีารทีใ่ชใ้นการทํา Remote Audit ในมาตรฐานระบบบรหิารอืน่ ๆ เชน่ ISO9001, 
ISO14001 

โดย กฎเสรมิ Rev. 3 นี ้กําหนดเวลาทีใ่ชใ้นการทํา IATF16949 Monitoring อยา่งตํา่คอื 1 วนัทํา
การ (8 ชัว่โมง)   โดยหากองคก์รมขีนาดใหญ ่ใหพ้จิารณาใชเ้วลาเพิม่ขึน้ 

ขอ้ควรระวงั: เนือ่งจาก องคก์รตอ้งเตรยีมขอ้มลู ตัง้แตห่วัขอ้ที ่a) ถงึ t) ใหพ้รอ้ม เพือ่แสดงตอ่ 
Auditor ในวนัทีทํ่า IATF16949 Monitoring  ขอ้มลูเหลา่นีม้ปีรมิาณขอ้มลูทีม่าก ตอ้งใชเ้วลาใน
การเตรยีมขอ้มลูนาน    หากไมส่ามารถแสดงให ้Auditor ไดค้รบ จะทําใหผ้ลการทํา IATF16949 
ตอ้งตดัสนิเป็น “Incomplete”  และนําไปสู ่การทํา IATF16949 Monitoring  ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยที่
เพิม่ขึน้สําหรับองคก์ร 

 

ผลลพัธข์องการทาํ IATF16949 Monitoring จะเป็นอยา่งไร ? 

การทํา IATF16949 Monitoring จะมผีลลพัธ ์ออกมา 3 รปูแบบ คอื 

1) Incomplete: 
 องคก์รไมส่ามารถแสดงขอ้มลูไดค้รบตามตามหวัขอ้ a) ถงึ t) 
 ตอ้งทํา IATF Monitoring เพิม่ 
 หรอื ถอนใบรับรอง 

2) Low risks: ตอ่ระบบบรหิารคณุภาพขององคก์ร หรอืลกูคา้ 

 สามารถใชผ้ลการตรวจ IATF16949 Monitoring แทนผลการตรวจ Surveillance 
Audit ของโรงงาน (Manufacturing Site) ในรอบปีนี ้

 เพิม่เวลาการตรวจประเมนิในรอบปีหนา้ 
o หากครัง้หนา้ เป็น Surveillance Audit ใหใ้ช ้Audit Day ของ Recertification 

audit 
o หากครัง้หนา้ เป็น Recertification Audit ใหใ้ช ้Audit Day ของ Stage 2 audit 

3) High risks: ตอ่ระบบบรหิารคณุภาพขององคก์ร หรอืลกูคา้ 

 หลงัจากทํา IATF16949 Monitoring รอบแรก ใหข้ยายเวลา Suspension 
 ภายใน 30 วนั เมือ่สิน้สดุระยะเวลาขยายเวลาชว่งที ่2  ใหทํ้า IATF16949 Monitoring 

อกีครัง้ เพือ่ทบทวน Corrective Action ของประเด็น High Risks ทีพ่บ 
 ในการทํา IATF16949 Monitoring รอบที ่2 หากยงัเป็น High risks ใหถ้อนใบรับรอง 

 

สรปุ: 

- หลงัการปลดลอ๊กเฟส 3 และเฟส 4 ของประเทศไทย ในเดอืนมถินุายน 2563  องคก์รที่
ไดรั้บการรับรอง IATF16949 ไมม่คีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งขอผอ่นปรน ตาม กฎเสรมิ นี ้

- องคก์รทีไ่ดรั้บการ ผอ่นปรน เลือ่นเวลาจากกําหนดการเดมิ ไปแลว้ 
o ควรนัดหมายใหก้ลบัมาตรวจประเมนิ ใหเ้ร็วทีส่ดุ   
o หากยงัไมส่ามารถตรวจประเมนิได ้ตอ้งทํา IATF Monitoring  (เฉพาะสําหรับ 

Surveillance Audit) 

 
ธรีเดช วบิลูพัฒนะวงศ ์  

IATF16949 Lead Auditor 
16 มถินุายน 2563 


