
พันัธมิิตรสำำ�หรบั 
ภูมิูิทัศัน์ท่ั�เปล่ี่�ยนแปลี่ง 

Lloyd’s Register มอบความรู้้�ความเข้�าใจเชิงิลึกึแลึะปรู้ะสบการู้ณ์์ 
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ที่่�เกดิข้ึ�นกบัธุรุู้กจิได�อยา่งมป่รู้ะสทิี่ธุภิาพในภม้ทิี่ศัน์ที่างเที่คนิค 

ที่่�เปลึ่�ยนแปลึงอยา่งรู้วดเรู้ว็
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อุตสาหกรู้รู้มยานยนตใ์นปัจจบุนักำาลึงัเปลึ่�ยนแปลึงในอตัรู้าที่่�เรู้ว็กวา่ที่่�ผ่า่นมา ที่ำาให�ธุรุู้กจิข้องคณุ์ต�องเผ่ชิญิกบั

ความที่�าที่ายใหม ่ๆ ที่กุวนั

IATF 16949 คืู่ออะไร คู่ว�มิสำำ�คู่ญัข้อง IATF 16949

IATF 16949 มุง่เน�นที่่�ข้�อกำาหนดสำาหรู้บัผ่้�มส่ว่นได� 

สว่นเสย่ โดยนำาเสนอมาตรู้ฐาน QMS สำาหรู้บั 

ใชิ�รู้ว่มกนัในอุตสาหกรู้รู้มยานยนตเ์พ่�อสง่มอบการู้ 

ปรู้บัปรู้งุอยา่งต่อเน่�อง ป�องกนัไมใ่ห�เกดิความ 

ชิำารู้ดุบกพรู้อ่ง แลึะลึดความผ่นัแปรู้แลึะข้องเสย่ใน

หว่งโซ่ึ่อุปที่านไปพรู้�อมกนั 

น่�เป็นเรู้่�องสำาคญัเน่�องจากอุตสาหกรู้รู้มยานยนต ์

ผ่ลึติผ่ลึติภณั์ฑ์แ์ลึะสว่นปรู้ะกอบที่่�มค่วามเส่�ยงสง้ 

มต่�นที่นุสง้ แลึะมข่้�อกำาหนดที่างอุตสาหกรู้รู้มที่่�อย้ ่

ภายใต�การู้ควบคมุอยา่งเข้�มงวด ความที่�าที่าย 

ที่่�เพิ�มข้ึ�นที่ั �งจากปัจจยัที่างสิ�งแวดลึ�อมแลึะเศรู้ษฐกจิ

เปลึ่�ยนแปลึงข้�อกำาหนดให�การู้ที่ำางานข้องยานยนต ์

แลึะผ่้�ผ่ลึติยานยนตต์�องดำาเนินมาตรู้การู้ต่าง ๆ  

เพ่�อปรู้บัตวัเข้�ากบัข้�อกำาหนดเหลึา่น่� 

   ประเดีน็มิุ่งเน้นท่ั�สำำ�คู่ญั ข้อง IATF 16949  

การู้คดิ

บนพ่�นฐานข้องความเส่�ยง

การู้บรู้้ณ์าการู้ความต�องการู้เฉพา

ะอยา่งข้องลึก้ค�า

ความสามารู้ถข้องผ่้�ตรู้

วจปรู้ะเมนิบุคคลึที่่�หนึ�

งแลึะสอง

การู้พฒันาผ่ลึติภณั์ฑ์ด์�วยซึ่อฟตแ์ว

รู้ฝั์ังตวั ความปลึอดภยั

ข้องผ่ลึติภณั์ฑ์์

ความเป็นไปได�

ในการู้ผ่ลึติ

การู้จดัการู้กบั

การู้รู้บัปรู้ะกนั

มปั่จจยัหลึายปรู้ะการู้ที่่�สง่ผ่ลึต่อความที่�าที่ายที่่� 

อุตสาหกรู้รู้มยานยนตต์�องเผ่ชิญิเหลึา่น่� 

ซึ่ึ�งปัจจยัหลึกั ๆ ได�แก่

–  ความกดดนัที่่�เพิ�มข้ึ�นให�ต�องพฒันาเที่คโนโลึย ่

อนัเป็นนวตักรู้รู้ม เชิน่ รู้ะบบที่่�เชิ่�อมโยงกนั  

แลึะยานพาหนะที่่�ข้บัเคลึ่�อนได�เองเพ่�อตอบสนอง 

ความต�องการู้ข้องลึก้ค�า 

–  ข้�อกงัวลึด�านสิ�งแวดลึ�อมเก่�ยวกบั 

 การู้ปลึอ่ยก๊าซึ่ CO2 

–  การู้สง่ต่อข้�อกำาหนดด�านความสอดคลึ�องกบัมาตรู้

ฐานที่ั �งหมดลึงมาตามหว่งโซ่ึ่อุปที่านไปจนถงึจดุ 

ข้องการู้ผ่ลึติ 

มาตรู้ฐานอุตสาหกรู้รู้มสากลึ IATF 16949 เก่�ยวข้�อง
กบัองคก์รู้ที่กุปรู้ะเภที่ในหว่งโซ่ึ่อุปที่านข้อง 
อุตสาหกรู้รู้มยานยนต ์ตั �งแต่ผ่้�ผ่ลึติรู้ายยอ่ยไปจนถงึ 
บรู้ษิทัี่ข้�ามชิาต ิ

IATF 16949 มุง่ที่่�จะนำาเสนอมาตรู้ฐาน QMS สำาหรู้บั 
ใชิ�รู้ว่มกนัในอุตสาหกรู้รู้มยานยนตเ์พ่�อสง่มอบ 
การู้ปรู้บัปรู้งุอยา่งต่อเน่�อง ป�องกนัไมใ่ห�เกดิความ 
ชิำารู้ดุบกพรู้อ่ง แลึะลึดความผ่นัแปรู้แลึะข้องเสย่ 
ในหว่งโซ่ึ่อุปที่านไปพรู้�อมกนั ดงันั �น 
IATF 16949 จงึสอดคลึ�องกบัความต�องการู้ข้อง 
ผ่้�มส่ว่นได�สว่นเสย่มากกวา่

นั �นเป็นสาเหตุที่่�ที่ำาให�การู้รู้บัรู้อง IATF 16949 

สามารู้ถชิว่ยคณุ์ได� เพรู้าะ IATF 16949 เป็นมาต

รู้ฐานที่างอุตสาหกรู้รู้มที่่�ได�รู้บัการู้ยอมรู้บัที่ั �วโลึก 

แลึะให�ชิดุเที่คนิคแลึะวธิุก่ารู้ที่่�ได�รู้บัการู้ปรู้บั 

ให�เป็นมาตรู้ฐานสำาหรู้บัผ่ลึติภณั์ฑ์ท์ี่ั �วไป 

แลึะการู้พฒันากรู้ะบวนการู้สำาหรู้บัการู้ผ่ลึติ 

รู้ถยนตท์ี่ั �วโลึก

ในเดอ่นตุลึาคม ค.ศ. 2016 Interanational 

Automotive Task Force (IATF) ได�ตพ่มิพ ์

มาตรู้ฐานรู้ะบบการู้จดัการู้คณุ์ภาพ (QMS)  

ฉบบัแก�ไข้สำาหรู้บัอุตสาหกรู้รู้มยานยนต ์

โดยเฉพาะ หรู้อ่ที่่�เรู้ย่กวา่ 

IATF 16949:2016 

IATF เป็นกลึุม่ในลึกัษณ์ะ "เฉพาะกจิ" ซึ่ึ�งเกดิจาก 

การู้รู้วมตวักนัข้องผ่้�ผ่ลึติยานยนตแ์ลึะสมาคมการู้ค�า 

ที่่�เก่�ยวข้�อง โดยมว่ตัถุปรู้ะสงคเ์พ่�อนำาเสนอผ่ลึติภณั์

ฑ์ท์ี่่�มค่ณุ์ภาพดข่้ึ�นให�แกล่ึก้ค�าข้องอุตสาหกรู้รู้ม 

ยานยนตท์ี่ั �วโลึก 

สมาชิกิข้อง IATF มท่ี่ั �ง BMW Group, FCA 

US LLC, Daimler AG, FCA Italy Spa, Ford 

Motor Company, General Motors Company, 

PSA Group, Renault, Volkswagen AG 

แลึะเม่�อไมน่านมา IATF กไ็ด�รู้บั Jaguar Land 

Rover (JLR) แลึะสมาคมการู้ค�า 

ที่่�เก่�ยวข้�องข้องผ่้�ผ่ลึติรู้ถยนตร์ู้ายดงักลึา่ว อนัได�แก่ 

AIAG (สหรู้ฐัอเมรู้กิา), ANFIA (อติาลึ)่, FIEV 

(ฝัรู้ั �งเศส), SMMT (สหรู้าชิอาณ์าจกัรู้) แลึะ VDA 

QMC (เยอรู้มน่) เข้�ามาเป็นสมาชิกิด�วย 

IATF 16949:2016 นำามาใชิ�แที่นมาตรู้ฐาน ISO/TS 

16949:2009 ฉบบัเกา่  

มาตรู้ฐานน่�ใชิ�โครู้งสรู้�างรู้ะดบัสง้ (HLS)  

เดย่วกนักบัที่่�ใชิ�ในมาตรู้ฐานรู้ะบบการู้จดัการู้ 

ISO ฉบบัใหมแ่ลึะฉบบัแก�ไข้ปรู้บัปรู้งุที่ั �งหมด 

แลึะองิตามมาตรู้ฐาน QMS สากลึ ISO 9001:2015 

มาตรู้ฐานน่�เป็นมาตรู้ฐานอุตสาหกรู้รู้มสากลึ ซึ่ึ�ง 

รู้ะบุข้�อกำาหนดข้องรู้ะบบการู้จดัการู้คณุ์ภาพ 

สำาหรู้บัองคก์รู้ต่างๆ ในอุตสาหกรู้รู้มยานยนต์
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IATF 16949: 
ส่ำวนท่ั�สำำ�คู่ญั 7 ส่ำวน

ข้้อกำ�หนดีข้อง IATF 16949 

IATF 16949 รู้บั HLS เข้�ามาใชิ�ซึ่ึ�งจะแบง่ QMS ออกเป็น 10 สว่น 

โดยที่่� 3 สว่นแรู้กเป็นบที่นำา เน่�อหาสว่นต่าง ๆ เหลึา่น่�เป็นผ่ลึมา 

จากแนวที่างปฏิบิตัทิี่่�ดท่ี่่�สดุข้องอุตสาหกรู้รู้มเพ่�อเพิ�มความยด่หยุน่ 

ให�แก่ธุรุู้กจิข้องคณุ์ โดยการู้รู้ะบุแลึะลึดความเส่�ยงต่าง ๆ  

โครู้งสรู้�างข้องมาตรู้ฐานน่�ตั �งอย้บ่นพ่�นฐานข้องวฏัิจกัรู้การู้ 

วางแผ่น-ปฏิบิตั-ิตรู้วจสอบ-ดำาเนินการู้ให�เหมาะสม (Plan-Do-

Check-Act) เพ่�อนำาการู้เปลึ่�ยนแปลึงเข้�ามาปฏิบิตัใินกรู้ะบวนการู้ 

ต่าง ๆ ข้ององคก์รู้ 

เพ่�อข้บัเคลึ่�อนให�มก่ารู้ปรู้บัปรู้งุแลึะรู้กัษาการู้ปรู้บัปรู้งุนั �นไว�

เพ่�อให�สามารู้ถอย้รู่้อดได�ในอุตสาหกรู้รู้มยานยนต ์ 

การู้เปลึ่�ยนแปลึงอยา่งต่อเน่�องเพ่�อจดัการู้กบัปัญหา 

ที่ั �งภายในแลึะภายนอกเป็นสิ�งจำาเป็น IATF 16949  

แนะนำาการู้เปลึ่�ยนแปลึงโดยเฉพาะเจาะจงหลึาย 

ปรู้ะการู้ที่่�เก่�ยวข้�องกบัการู้ลึดแลึะจดัการู้ความเส่�ยง 

องคก์รู้ข้องคณุ์ต�องนำากรู้ะบวนการู้ต่าง ๆ  

มาใชิ�เพ่�อปรู้ะเมนิความเส่�ยงข้องการู้เปลึ่�ยนแปลึง 

แลึะดำาเนินการู้อยา่งเหมาะสม 

ข้�อกำาหนดต่าง ๆ เพ่�อจดัการู้กบัการู้เปลึ่�ยนแปลึงที่่�

ได�รู้บัการู้ปรู้บัปรู้งุแก�ไข้ ได�แก่ 

–  ที่ำาความเข้�าใจกบัความต�องการู้แลึะ 

ความคาดหวงัข้องลึก้ค�าแลึะผ่้�มส่ว่นได�สว่นเสย่

–  ที่ำาความเข้�าใจกบั QMS กรู้ะบวนการู้ต่าง ๆ  

ข้อง QMS แลึะวธิุก่ารู้วเิครู้าะหก์รู้ะบวนการู้ 

เพ่�อให�สามารู้ถปรู้บัปรู้งุอยา่งต่อเน่�องเพ่�อให� 

บรู้รู้ลึุเป�าหมาย 

–  ปรู้ะเมนิความเป็นไปได�ในการู้ผ่ลึติสำาหรู้บั 

การู้เปลึ่�ยนแปลึงการู้ดำาเนินงานที่่�เป็นอย้ ่แลึะ 

ปรู้ะเมนิการู้เปลึ่�ยนแปลึงด�านการู้ออกแบบ 

หลึงัจากอนุมตัผิ่ลึติภณั์ฑ์ใ์นข้ั �นต�นแลึ�ว

- ควบคมุแลึะตอบสนองต่อการู้เปลึ่�ยนแปลึงซึ่ึ�งม ่

ผ่ลึกรู้ะที่บต่อการู้ผ่ลึติจรู้งิ รู้วมถงึ 

การู้เปลึ่�ยนแปลึงที่่�เกดิจากองคก์รู้ 

 ลึก้ค�า หรู้อ่ซึ่พัพลึายเออรู้ใ์ด ๆ 

 โดยจะรู้วมถงึการู้เปลึ่�ยนแปลึงที่ั �งถาวรู้แลึะชิั �วค

รู้าวซึ่ึ�งปรู้บัความถ่�ข้องการู้ตรู้วจปรู้ะเมนิภายใน 

ตามการู้เปลึ่�ยนแปลึงกรู้ะบวนการู้ที่่�เกดิข้ึ�น 

ความเส่�ยงจากแหลึง่อ่�น ๆ เชิน่ วธิุจ่ดัการู้กบั 

ผ่ลึผ่ลึติที่่�ไมเ่ป็นไปตามมาตรู้ฐาน จะมก่ารู้กลึา่วถงึ

อยา่งลึะเอย่ดเพ่�อให�แน่ใจวา่ซึ่พัพลึายเออรู้แ์ลึะ 

ลึก้ค�ามก่ารู้ดำาเนินการู้ไปในที่ศิที่างเดย่วกนั   

ผ่้�บรู้หิารู้รู้ะดบัสง้สดุจะต�องมุง่มั �นแลึะกรู้ะตอ่รู้อ่รู้�น 

ในการู้เข้�ามส่ว่นรู้ว่ม เพ่�อให�ปรู้ะสบผ่ลึสำาเรู้จ็ 

ในการู้นำา QMS มาใชิ�งาน

โดยมค่วามรู้บัผ่ดิชิอบ ดงัน่� 

–  ที่ำาการู้ที่บที่วนแผ่นรู้บัมอ่เหตุฉุกเฉนิ

–  รู้ะบุแลึะสนบัสนุนเจ�าข้องกรู้ะบวนการู้

–  มส่ว่นรู้ว่มในกรู้ะบวนการู้รู้ายงานที่่�เก่�ยวข้�อง

กบัความปลึอดภยัข้องผ่ลึติภณั์ฑ์ ์

–  ดแ้ลึให�แน่ใจวา่ลึก้ค�าจะบรู้รู้ลึุเป�าหมายด�าน 

ปรู้ะสทิี่ธุภิาพแลึะคณุ์ภาพ  

IATF 16949 

กำาหนดให�ใชิ�การู้วางแผ่นด�านคณุ์ภาพ 

อยา่งต่อเน่�องในการู้บรู้หิารู้องคก์รู้ ซึ่ึ�งได�แก่ 

–  การู้จดัที่ำาเอกสารู้ข้�อกำาหนดสำาหรู้บัผ่ลึติภณั์

ฑ์แ์ลึะบรู้กิารู้ที่ั �งหมด

–  การู้ศกึษาความเป็นไปได�ในการู้ผ่ลึติโดยใชิ� 

 แนวที่างสหสาข้าวชิิา

–  ที่ำาการู้วเิครู้าะหส์ำาหรู้บัเที่คโนโลึยก่ารู้ 

ผ่ลึติหรู้อ่ผ่ลึติภณั์ฑ์ใ์หม่ๆ  แลึะสำาหรู้บั 

กรู้ะบวนการู้ผ่ลึติหรู้อ่การู้ออกแบบผ่ลึติภณั์ฑ์์

ใดๆ ที่่�เปลึ่�ยนแปลึงไป 

มาตรู้ฐานน่�มุง่เน�นการู้ปรู้ะเมนิที่ั �งเรู้่�องข้อง 

กรู้ะบวนการู้แลึะการู้ตดิตามความพงึพอใจ 

ข้องลึก้ค�าอยา่งต่อเน่�องผ่า่นตวัชิ่�วดั 

ผ่ลึการู้ดำาเนินงานภายในแลึะภายนอก เพ่�อให�

แน่ใจวา่สอดคลึ�องกบัผ่ลึติภณั์ฑ์ ์กรู้ะบวนการู้ 

แลึะข้�อกำาหนดข้องลึก้ค�า 

•  บริบทัข้อง 
 องคู่ก์ร

•  ก�รสำนับสำนุน

•  ก�รปรบัปรงุ

•  ก�รว�งแผน

•  ก�รปฏิิบติัง�น

•  คู่ว�มิเป็นผูน้ำ�

•  ผลี่ก�รดีำ�เนินง�น 
 แลี่ะก�รประเมิิน
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ทัำ�ไมิจึงคู่วรทัำ�ง�นรว่มิกบัเร� 

อุตสาหกรู้รู้มยานยนตใ์นปัจจุบนักำาลึงัเปลึ่�ยนแปลึง 

ในอตัรู้าที่่�เรู้ว็กวา่ที่่�ผ่า่นมา ที่ำาให�ธุุรู้กจิข้องคุณ์ต�อง 

เผ่ชิญิกบัความที่�าที่ายใหม ่ๆ ทีุ่กวนั 

นั �นคอ่เหตุผ่ลึวา่ที่ำาไมนอกเหน่อจากการู้ปฏิบิตัติาม 

รู้ะเบย่บข้�อบงัคบัแลึ�วเรู้ายงัต�องเจาะลึกึลึงไปใน 

ธุุรู้กจิข้องคุณ์เพ่�อผ่งาดข้ึ�นพรู้�อมกบัความเข้�าใจ 

เชิงิลึกึที่่�มค่วามหมายแลึะโซึ่ลึช้ินัที่่�ชิาญฉลึาดยิ�งข้ึ�น 

ผ่้�ปรู้ะเมนิแลึะผ่้�ฝึักสอนข้องเรู้าเป็นผ่้�เชิ่�ยวชิาญ 

ในอุตสาหกรู้รู้ม ซึ่ึ�งจะที่ำางานรู้ว่มกบัคุณ์เพ่�อ 

ที่ำาความเข้�าใจวา่สิ�งใดที่่�ชิ่วยให�ธุุรู้กจิ

ข้องคุณ์ดำาเนินการู้ไปในรู้ะดบัที่่�ดท่ี่่�สดุ 

พวกเข้าจะสรู้�างคุณ์คา่ที่่�ย ั �งยน่ 

ผ่า่นการู้รู้ว่มมอ่กนั แลึะมอบผ่ลึลึพัธุท์ี่่�ยิ�งใหญ่ 

ให�แก่ธุุรู้กจิข้องคุณ์ พนกังานข้องคุณ์ 

แลึะลึก้ค�าข้องคุณ์ องคก์รู้ที่่�เรู้ารู้ว่มงานด�วยบอกกบั

เรู้าวา่น่�เป็นสิ�งที่่�ที่ำาให�เรู้าโดดเด่นกวา่ค้แ่ข้ง่รู้ายอ่�น ๆ

บริก�รข้องเร�

ก�รวิเคู่ร�ะหช่์่องว่�ง

เรู้าจะปรู้ะเมนิรู้ะบบการู้จดัการู้คณุ์ภาพในปัจจบุนั 

ข้องคณุ์ โดยเที่ย่บกบัข้�อกำาหนดข้อง IATF 16949 

เรู้าจะที่ดสอบความพรู้�อมสำาหรู้บัการู้ปรู้ะเมนิข้อง

คณุ์ โดยการู้รู้ะบุปรู้ะเดน็ที่่�สำาคญั มค่วามเส่�ยงสง้ 

หรู้อ่เป็นจดุอ่อน เพ่�อชิว่ยกำาหนดแผ่นการู้รู้บัรู้อง 

ที่่�เหมาะสมสำาหรู้บัองคก์รู้ข้องคณุ์ 

ก�รรบัรองแลี่ะก�รประเมิิน

บรู้กิารู้ด�านการู้รู้บัรู้องแลึะการู้ปรู้ะเมนิข้องเรู้า 

ให�บรู้กิารู้ที่ั �วโลึก ตามข้�อกำาหนดข้อง IATF 16949 

เรู้าไมใ่ชิแ่คไ่ด�รู้บัการู้รู้บัรู้องจาก IATF เที่า่นั �น  

แต่ยงัเป็นหนึ�งในองคก์รู้ด�านการู้รู้บัรู้องเพย่ง 

ไมก่่�แหง่ที่่�ได�รู้บัการู้อนุมตัจิาก Global Oversight 

ด�วยการู้ยอมรู้บัจากสมาคมผ่้�ผ่ลึติแลึะ 

ผ่้�ค�ายานยนต ์(SMMT) 

ประโยช่น์ข้องก�รรบัรอง IATF 16949 

มาตรู้ฐานน่�เป็นข้�อกำาหนดที่่�สำาคญัสำาหรู้บัองคก์รู้ใด ๆ ที่่�ดำาเนินงานใน 
หว่งโซ่ึ่อุปที่านด�านอุตสาหกรู้รู้มยานยนตร์ู้ะดบัโลึก

ตอนน่�บรู้ษิทัี่ผ่้�ผ่ลึติรู้ถยนตช์ิั �นนำาข้องโลึกจำานวนมา

กแลึะซึ่พัพลึายเออรู้ช์ิั �นที่่� 1 ข้องพวกเข้า 

กำาหนดไว�ในสญัญาจ�างวา่ซึ่พัพลึายต�องผ่า่นการู้รู้บั

รู้องน่� การู้รู้บัรู้องจากองคก์รู้รู้บัรู้องโดยบุคคลึที่่�สาม

ซึ่ึ�งได�รู้บัอนุญาตจาก IATF เป็นหลึกัฐานที่่�แสดง 

ต่อลึก้ค�าแลึะผ่้�มส่ว่นได�สว่นเสย่วา่ องคก์รู้ข้องคณุ์ 

ใชิ�แนวที่างปฏิบิตัทิี่่�ดท่ี่่�สดุในอุตสาหกรู้รู้ม  

แลึะมุง่มั �นที่่�จะปรู้บัปรู้งุอยา่งต่อเน่�อง 

การู้มใ่บรู้บัรู้อง IATF16949 โดยบุคคลึที่่�สามได� 

กลึายเป็นเรู้่�องสำาคญัสำาหรู้บับรู้ษิทัี่จำานวนมากใน 

การู้แข้ง่ข้นัในตลึาด แลึะสามารู้ถลึดหรู้อ่แม�แต่ 

ที่ำาให�ลึก้ค�าไมจ่ำาเป็นต�องตรู้วจปรู้ะเมนิบรู้ษิทัี่ข้องคณุ์ 

นอกจากน่�การู้ให�มมุมองที่่�เป็นอสิรู้ะ ปรู้าศจากอคต ิ

เก่�ยวกบัปรู้ะสทิี่ธุภิาพข้องรู้ะบบการู้จดัการู้ 

เป็นสิ�งที่่�ปรู้ะเมนิคา่มไิด�

ได้ีรบัก�รยอมิรบั 

ในระดีบัน�น�ช่�ติ

ก�รจดัีก�รห่วงโซ่่อปุทั�น 

อย่�งม่ิประสิำทัธิภู�พั

ก�รปรบัปรงุคู่ณุภู�พั 

อย่�งต่อเนื�องแลี่ะเป็นระบบ

ปรบัปรงุคู่ว�มิน่�เชื่�อถืือแลี่ะ 

ปกป้องชื่�อเส่ำยงข้องคู่ณุ

ผลิี่ตภูณัฑ์ ์

ท่ั�ปลี่อดีภูยั 

แลี่ะน่�เชื่�อถืือมิ�กขึ้�น

ก�รม่ิส่ำวนร่วมิ

ข้องพันักง�น

ประโยช่น์รวมิถึืง:

ก�รตดัีสิำนใจ 

บนพืั�นฐ�นข้องหลี่กัฐ�น

ปรบัปรงุกระบวนก�ร

แลี่ะระบบ 

ก�รจดัีทัำ�เอกสำ�ร

ก�รฝึึกอบรมิ 

ผูต้รวจประเมิินภู�ยในสำำ�หรบั IATF 16949 

หลึกัสต้รู้ผ่้�ตรู้วจปรู้ะเมนิภายในข้องเรู้าใชิ�เวลึา 

2 วนั แลึะจะที่ำาให�คณุ์มค่วามเข้�าใจโดยลึะเอย่ด

เก่�ยวกบับที่บาที่หน�าที่่�ข้องผ่้�ตรู้วจปรู้ะเมนิสำาห

รู้บั IATF ครู้อบคลึุมการู้วางแผ่นตรู้วจปรู้ะเมนิ 

การู้รู้วบรู้วมหลึกัฐานตามความเป็นจรู้งิ แลึะการู้ 

ปรู้ะเมนิสิ�งที่่�พบจากการู้ตรู้วจปรู้ะเมนิ หลึกัสต้รู้ 

สามารู้ถดำาเนินการู้ได�ที่ั �งเป็นหลึกัสต้รู้สาธุารู้ณ์ะหรู้อ่ 

จดัข้ึ�นภายในบรู้ษิทัี่ แต่ภายใต�กฎข้องมาตรู้ฐานดงักลึา่ว 

เรู้าไมส่ามารู้ถให�การู้ฝึักอบรู้มด�าน IATF 16949  

แบบภายในบรู้ษิทัี่ให�แก่ลึก้ค�าที่่�ได�รู้บัการู้รู้บัรู้อง LR 

ได�



เก่�ยวกบั Lloyd’s Register: 

เรู้ากอ่ตั �งข้ึ�นเม่�อป่ 1760 โดยแรู้กเรู้ิ�มเป็นสมาคมจดัชิั �นเรู้อ่ ปัจจบุนัเรู้า 
เป็นผ่้�นำารู้ายหนึ�งข้องโลึก ในด�านผ่้�ให�บรู้กิารู้ความเชิ่�ยวชิาญที่าง 
วศิวกรู้รู้ม แลึะเที่คโนโลึย ่ปรู้บัปรู้งุความปลึอดภยัแลึะเพิ�มปรู้ะสทิี่ธุภิาพ 
ข้องโครู้งสรู้�างพ่�นฐานที่่�สำาคญั ให�ลึก้ค�าข้องเรู้าในกวา่ 75 ปรู้ะเที่ศที่ั �วโลึก  
ผ่ลึกำาไรู้ข้องเรู้านำาไปเป็นที่นุให�แกม่ล้ึนิธุ ิLloyd’s Register ซึ่ึ�งเป็นองคก์รู้ 
การู้กุศลึที่่�สนบัสนุนงานค�นคว�าวจิยัที่างวทิี่ยาศาสตรู้แ์ลึะวศิวกรู้รู้ม การู้ศกึษา 
แลึะการู้มส่ว่นรู้ว่มต่อสาธุารู้ณ์ะในที่กุด�านข้องงานที่่�เรู้าที่ำา ที่ั �งหมดน่�ที่ำาให�เรู้า 
ยน่หยดัมั �นคงอย้ก่บัจดุปรู้ะสงคท์ี่่�ข้บัเคลึ่�อนเรู้าอย้ท่ี่กุวนั นั �นคอ่ รว่มิแรง 
รว่มิใจเพืั�อโลี่กท่ั�ปลี่อดีภูยัยิ�งขึ้�น

โลึกข้องเรู้าที่กุวนัน่�มค่วามซึ่บัซึ่�อนมากข้ึ�นที่กุที่ ่เตม็ไปด�วยข้�อมล้ึแลึะ 
ความคดิเหน็หลึากหลึาย เรู้าที่รู้าบดว่า่ลึก้ค�าต�องพึ�งพามากกวา่เที่คโนโลึย่
จงึจะก�าวไปส้ค่วามสำาเรู้จ็ได� พวกเข้าต�องการู้ผ่้�ชิว่ยที่่�มากปรู้ะสบการู้ณ์์ด�วย 
เรู้าคอ่พนัธุมติรู้ที่่�พรู้�อมรู้บัฟัง ชิว่ยข้จดัสิ�งรู้บกวน แลึะมุง่เน�นสิ�งที่่�สำาคญัสำาหรู้บั 
พวกเข้าแลึะลึก้ค�าอยา่งแที่�จรู้งิ ที่ม่วศิวรู้กรู้แลึะผ่้�เชิ่�ยวชิาญด�านเที่คนิคข้องเรู้า
พรู้�อมจะมอบความมั �นใจ ซึ่ึ�งหมายถงึความมุง่มั �นที่่�จะเปิดรู้บัเที่คโนโลึยใ่หม ่ๆ 
แลึะความปรู้ารู้ถนาอยา่งยิ�งที่่�จะข้บัเคลึ่�อนให�เกดิปรู้ะสทิี่ธุภิาพดข่้ึ�นกวา่ 
เดมิ ด�วยเหตุน่� เรู้าจงึพจิารู้ณ์าความต�องการู้ข้องลึก้ค�าอยา่งพากเพย่รู้ 
แลึะใสใ่จจรู้งิ แลึ�วใชิ�ความชิำานาญแลึะปรู้ะสบการู้ณ์์ที่่�ส ั �งสมมากวา่ 250 ป่  
เพ่�อมอบโซึ่ลึช้ินัที่่�ชิาญฉลึาดสำาหรู้บัที่กุคน

เพัร�ะไมิว่่�อย่�งไร บ�งสิำ�งบ�งอย่�งกไ็ม่ิอ�จใช้่เทัคู่โนโลี่ย่ 
เข้้�มิ�แทันท่ั�ได้ี

เริ�มิก�รเดิีนทั�งข้องคู่ณุเลี่ย
คยุกบัสมาชิกิที่ม่บน xxxxxxxxxxx หรู้อ่สง่อเ่มลึมาที่่�  

enquiries@lr.org เพ่�อนดัหมายรู้บัคำาปรู้กึษาฟรู้ ่ 

เก่�ยวกบัความต�องการู้ที่างธุรุู้กจิข้องคณุ์

สำาหรู้บัข้�อมล้ึเพิ�มเตมิ กรู้ณุ์าเข้�าไปที่่� www.lr.org

หรู้อ่สง่อเ่มลึมาที่่� enquiries@lr.org

ติดีต่อเร�

เรู้าได�พจิารู้ณ์าอยา่งถ่�ถ�วนเพ่�อให�แน่ใจวา่ข้�อมล้ึที่ั �งหมดที่่�รู้ะบุนั �นถก้ต�องแลึะเป็นปัจจบุนั อยา่งไรู้กต็าม Lloyd's Register จะไมรู่้บัผ่ดิชิอบต่อ

ความผ่ดิพลึาดหรู้อ่การู้เปลึ่�ยนแปลึงข้องข้�อมล้ึใด ๆ 
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