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คูมือคุณภาพฉบับน้ีเปนสวนหนึ่งของการบริหารระบบคุณภาพภายในของบริษัทTSBAจํากัด โดยคูมือ
คุณภาพจัดทําและควบคุมโดย บริษัท TSBA จํากัด 

 วัตถุประสงค 

• เพื่ออธิบายและบงบอกถึงเอกสารระบบคุณภาพในปจจุบันเพือ่การนําไปปฏิบัติภายใน บริษทั 
TSBA จํากัด 

• เพื่อเปนศูนยกลางของนโยบายคุณภาพและระเบียบปฏิบัติซ่ึงบงบอกถึงอํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ และครอบคลุมไปถงึการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพและการนําไปปฏิบัต ิ

• เพื่อเปนหลักฐานแสดงความเขาใจตอลูกคา ผูสงมอบ และพนักงานในบริษัท TSBA  จํากัด 
ท้ังหมด เปนขอผูกมัดในการยอมรับคุณภาพการดําเนินกิจกรรมที่สามารถวัดได 

• ขอกําหนดและระเบียบปฏบัิตท่ีิระบุอยูในคูมือคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของ ISO 9001 
Version 2008 

 ขอบเขต:  คูมือคุณภาพฉบับน้ีครอบคลุมทุกขอกําหนดในระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2008 
ซ่ึงจะนํามาใชกับกิจกรรมทุกกิจกรรมใน บริษัท TSBA จํากัด จะไมครอบคลมุถึงการ……………….. 

 อํานาจการจัดทํา:  

• คูมือคุณภาพฉบับน้ีจัดทําขึ้นภายใตอํานาจของ กรรมการผูจัดการ (Managing Director) 
ดําเนินการและควบคุมโดย ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management 
Representative – QMR) ของ บริษัท TSBA จํากัด 

 
 การควบคุมและการแจกจายเอกสาร  :   

• ผูควบคุมเอกสาร (Document Controller) จะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการประสานงานการ
จัดทํา  ทบทวน  แกไข  และรับทราบเรื่องการแจกจาย ตลอดจนเก็บรักษาตนฉบับเพ่ือใช
อางอิง 

• ผูควบคุมเอกสาร (Document Controller) จะทําการควบคุมสําเนาเอกสาร โดยออก
หมายเลขหรือรหัสเอกสาร (Document Number or Form Number) และประทับตรา 
“เอกสารควบคุม (Controlled Document)” ซ่ึงสําเนาของเอกสารควบคุมน้ีจะประทับตรา 
“สําเนาควบคุม (Controlled Copy)” และจะถกูบันทึกประวัติการแจกจายลงในบันทึกคุณภาพ 
(Quality Record) สวนเอกสารที่ไมจําเปนตองควบคุม จะกระทําโดยประทับตรา “เอกสารไม
ควบคุม (Uncontrolled Document)”  

• การยกเลิกเอกสารจะกระทําโดยการประทับตรา “ยกเลิก (Canceled)”  และเรียกคืนเอกสารท่ี
ลาสมัยเพื่อนํากลับมาทําลาย  

• สําหรับเอกสารภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพจะถูกประทับตรา “เอกสารภายนอก 
(External Document)” และจะถูกแยกประเภทวาเปนเอกสารควบคุมหรือเอกสารไมควบคุม
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการควบคุมเอกสารตอไป  

บทนํา 
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• การแจกจายเอกสารในระบบคุณภาพใหกับบุคคลภายนอก หรือลูกคา ข้ึนอยูในดุลยพนิิจของ
ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ โดยจะประทับตรา “สําเนาไมควบคุม (Uncontrolled 
Document)” ท้ังน้ีเพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ บริษัท TSBA จํากัด 

 การครอบครองสําเนาเอกสารคูมือคุณภาพ 

• สําเนาฉบับควบคุม (Controlled copy)สําเนาที่ผูถือครองเอกสารจะไดรับการแจกจายฉบับ
ใหม ถามีการเปลี่ยนแปลงตนฉบับเดิม ซ่ึงจะมีการประทับตรา“สําเนาฉบับควบคุม” ดวยหมึกสี
นํ้าเงิน ทุกหนาเอกสาร     

            สําเนาท่ี  ผูครอบครอง  
01 กรรมการผูจัดการ  
02 ผูแทนฝายบริหารดานการบริหารงานคุณภาพ (QMR) 
03 ผูจัดการฝายขาย 
04 ผูจัดการฝายผลิต 
05 ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 
 06 ผูจัดการฝายจัดซ้ือและคลังสินคา  

• สําเนาฉบับไมควบคุม (Uncontrolled copy) สําเนาท่ีผูครอบครองเอกสารจะไมไดรับการ
แจกจายฉบับใหม ถามีการเปลี่ยนแปลงตนฉบับเดิม ซ่ึงจะมีการประทับตรา “สําเนาฉบับไม
ควบคุม” ดวยหมึกสีนํ้าเงินทุกหนาเอกสาร 

• เอกสารคุณภาพตนฉบับ จะถือครองโดยผูแทนฝายบริหารดานการบริหารงานคุณภาพ 
(QMR) และผูควบคุมเอกสาร (Document Controller) 

 การบันทึกการแกไข : คูมือคุณภาพฉบับน้ีจะดําเนินการปรับปรุงและแกไขใหทันสมัยอยูเสมอและการ
แกไขแตละครั้งจะตองผานการตรวจสอบและทบทวนโดยผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ และไดรับ
การอนุมัติโดยกรรมการผูจัดการ 

 การทบทวน : คูมือคุณภาพฉบับนี้จะไดรับการทบทวนอยางนอยปละ ( 1 ) ครั้ง สวนระบบคุณภาพจะ
ถูกทบทวนปละ ( 2 ) ครั้ง เพื่อยืนยันวาการปฏบัิติในปจจุบันเปนไปตามนโยบายที่วางไว 

 กรรมการผูจัดการ (Manager Director) 

• กรรมการผูจัดการเปนผูกําหนดนโยบายคุณภาพ รวมถึงวัตถุประสงคคุณภาพ และความมุงมัน่
ดานคุณภาพ โดยนโยบายคุณภาพจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางขององคกรท่ีมีความสอดคลอง
กับเปาหมายของบริษัท และความคาดหวัง / ความตองการของลูกคา ตลอดจนขอกําหนด
หรือกฎหมายที่เก่ียวของ และส่ือสารใหพนักงานในองคกรไดทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงคท่ี
เกี่ยวของ 

• กรรมการผูจัดการเปนผูกําหนดอํานาจหนาที่ความสัมพันธของแตละสายงานและระหวาง
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีบริหาร ปฏบัิติ และงานตรวจพิสูจนท่ีมีผลตอคุณภาพไวเปนเอกสารในรูป
แผนผังองคกร รวมถึงทําใหทรพัยากรท่ีมีความจําเปนตอระบบบริหารงานคณุภาพที่เหมาะสม
และเพียงพอ ท้ังน้ีเพื่อใหนโยบายคุณภาพบรรลุผล เชน เครื่องจักร อุปกรณ วัสดุ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการทําหนาที่ดานบริหาร การปฏิบัติงานกิจกรรม 
ทดสอบคุณภาพตางๆ รวมถึงคณะผูตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยทรัพยากรที่มีความจําเปน
กําหนดจากการพิจารณาประจําป จากการสอบถามหนวยงานตางๆ จากการวิเคราะหปญหาที่
เกิดข้ึนวาเกิดจากขาดทรัพยากรและจากการทบทวนของฝายบริหาร 
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• กรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจหรือมอบหมายอํานาจในการอนุมัติเอกสารตางๆ ในระบบ
คุณภาพที่ผานการทบทวนโดยผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ ท้ังน้ีเพ่ือใหทราบถึงการ
ปรับปรุงระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Representative – QMR) เปนผูไดรับ
มอบหมายจากกรรมการผูจัดการเพ่ือทําหนาที่ดังน้ี 

• การจัดทําคูมือคุณภาพ : ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํา  
ทบทวน  แกไข  และการปรับปรุงคูมือคุณภาพน้ีใหมีความสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ
อยางสม่ําเสมอ 

• การควบคุมเอกสารตางๆ ในระบบคุณภาพ : ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ มีอํานาจหนาที่
ในการใชดุลยพนิิจเพื่อทําการแยกประเภท  ทบทวน  แกไข  และควบคุม  รวมถึงการอนุมัติ
ใหมีการแจกจายคูมือคุณภาพและเอกสารตางๆ ในระบบคุณภาพน้ีตามความเหมาะสม  ท้ังน้ี
เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ บริษัท TSBA จํากัด 

• การดําเนินการในระบบคุณภาพ : ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพ  มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินงาน  จัดการ  ประสานงานใหมีการตรวจสอบภายในและปรับปรุงระบบคุณภาพน้ี  
ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานของระบบคุณภาพใหผูบริหารทราบถึงการปรับปรุงระบบ
คุณภาพน้ีอยางตอเน่ือง  รวมถึงตองเปนผูติดตอประสานงานกับผูใหการรับรอง ISO 9001 ใน
ทุกเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพ ISO 9001 ผูแทนฝายบริหารระบบคุณภาพของ บริษัท 
TSBA จํากัด ไดรับการแตงตั้งจากกรรมการผูจัดการ  

 ผูตรวจสอบคุณภาพภายใน : ผูตรวจสอบคุณภาพภายใน  มีหนาท่ีตรวจติดตามการดําเนินงานและผล
การดําเนินงานของระบบคุณภาพ  เพื่อใหมีการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง  ผูตรวจสอบคุณภาพภายใน  คอืพนักงานของบริษัทฯ  ท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหทําหนาที่ดังกลาว  โดยพนักงานท่ีไดรับการแตงตัง้น้ีจะตองผานการอบรมหลักสูตรผู
ตรวจสอบคุณภาพภายในจากหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ  หรือเคยมีประสบการณในตําแหนง
ดังกลาวมากอน  และไดรับการแตงตั้งเปนลายลักษณอักษรจาก กรรมการผูจัดการหรือผูแทนฝาย
บริหาร 
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 คําปรารภจากผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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 ขอมูลพื้นฐานของบริษัท 
 
 

ชื่อ  

ที่อยู่โรงงาน  

โทรศัพท ์  

 โทรสาร  

E-mail   

Web site  

ประเภทธุรกิจ)ระบุประเภท(  

จดทะเบียนเมือ่  

ทุนจดทะเบียน  

กรรมการผู้จัดการ  

สินค้า/บริการหลัก  

สินค้า/บริการรอง  

ลูกค้าปัจจุบัน  

ลูกค้าหลัก  

ลูกค้าในอนาคต  

จํานวนพนักงาน  

ระบบที่ได้รับการรับรอง  

 

 

 

2 
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      ขอมูลพื้นฐานของอูเรือ 
Name of Shipyard :  Web site :  

 
Tel.  
Fax  Address  
E-mail  

Location  

Name of M/D  Established   

Kind of Work  Shipbuilding  Ship repair  conversion & upgrade 
   Engineering construction  …………..  

Yard's Policy  

Registered capital  15 Million Baht Revenue  
Year…………  

Number of 
Employees  Subcontractor 

(max) …………………………. 

Number of supervisor & foreman :  Number of certified worker by Class. :  

Total Yard 
Area(M2)  No. of 

Accident………… - 

Slip way   

Dock       Floating   

Wharf   

   Alongside 

Jetty   
Fabrication 
Shop (m2)  Machine Shop(m2)  

Gantry   

Mobile   Crane 

Barge   

CNC … unit Mig Welding M.  unit 

A Welding M. unit  

Yard Facilities 

Others 
Hydraulic 
Press     
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 ISO 9001:2008 Ship Repair   

 ISO 9001:2008 Shipbuilding   

  ……………………………..Quality Standard   

Quality Standard 
  
  
  

 NK       ABS.       LR        BV       

Organization  
)ระบุ Department)  
  
  

 Finance & Accounting Dept. 
 Human Resources & Administration Dept. 
 Production Dept. 

 Project Management   Hull 
 Machinery                   Electric 
 Logistic & Dock          
 Painting & Rigger 
 Ship Repair     
 Design & Drawing. 
 Plater 
 ………………………. ………….. 

 Material Services Dept. 
 Marketing Dept. 
 Quality  
 Safety 
 ………………….. 
 ……………………. 
 ……………………    

Bonded area   Yes                  No 

Ship repair manager (amount)  Project manager (amount)  

Safety engineer   Yes                  No 

Material inspection   Yes                  No 

Standard cost for each section   Yes                  No 
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 ภาพรวมองคกร และนโยบายคุณภาพ 
 
3.1  ผังโครงสรางองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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3.2  ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ 
 
 

 กรรมการผูจัดการ 
o ริเริ่มและธํารงรักษาโครงสรางองคกรท่ีสนับสนุนองคประกอบตาง ๆ ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
o แตงตั้งและสนับสนุนการดําเนินการของตัวแทนฝายบริหารเพื่อใหระบบการบริหารจัดการคุณภาพเปน

ท่ีเขาใจ ยึดถือปฏิบัติและธํารงรักษาไวภายในองคกร 
o มีหนาที่กําหนดทิศทางและบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ  เพื่อใหเกิดผลกําไรสูงสุด และมีการเติบโต

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน   โดยการนําเสนอแนวคิด และนโยบาย  รับผิดชอบในการทําใหองคกร
เคล่ือนไหวทําใหทุกสวนในองคกรเดินหนาขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพไปในทิศทางที่นโยบาย
วางไว รวมท้ังรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางและอนุมัติแผนการดําเนินการประจําป 

o รับผิดชอบในการใหทุกสวนประกอบขององคกร   เดินหนาไปอยางสอดคลอง   ไมติดขัด   ดวยการทํา
หนาที่ดูแลตรวจตรา  บํารุงรักษา  ปรับปรุง  เพ่ิมสมรรถนะของทุกชิ้นสวนอยูตลอดเวลา 

o ตองทําหนาท่ีส่ังงาน   ติดตาม    สนับสนุน     ดูแล      และ  แกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา  จากอุปสรรค และจากทุกสาเหตุท่ีเกิดข้ึนกับการดําเนินงานขององคกร จัดสรางและ
ทบทวนระบบทางธุรกิจของบริษัทฯ และจัดเตรียมทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

o ตองทําหนาที่สรางระบบงาน   วิธีการ   ความตอเน่ืองและสอดคลองกับหนวยงานทุกหนวยในองคกร  
สรางบรรยากาศในการทํางาน  สรางทัศนคติท่ีดี  สรางความสัมพันธและความสามัคคีในหมูพนักงาน 
หมูผูบริหาร  และเปนตัวเชื่อมท่ีดี ระหวางองคกร และพนักงาน 

o รับผิดชอบกับความสําเร็จ  และ  ความลมเหลวขององคกร  เพราะ  MD มีอํานาจการบริหารอยูในมือ
สามารถใหคุณใหโทษผูใต บังคับบัญชาทุกระดับอยูแลว  ท้ังยังตองทําหนาท่ีเปนผูนําเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด หรือเทากับรับผิดชอบผูใตบังคับบัญชาทุกคน 

o ทําหนาที่เปนศูนยรวมของพลังอํานาจ   ใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความยอมรับนับถือดวยความเที่ยง
ธรรมและยุติธรรม 

 
 ผูจัดการทัว่ไป 

o รับผิดชอบตอการบริหารจัดการงานในสวนท่ีเก่ียวของกับงานทางดานบัญชี 
o ควบคุมดูแลการบริหารจดัการตนทุนและรายไดของบริษัทฯ 
o กํากับดูแลการจัดซ้ือ จัดจางใหเท่ียงตรงและยุติธรรม เพ่ือใหเกิดผลกําไรสูงสุดของบริษัทฯ 
o บริหารจัดการทรัพยากรบุคล เพื่อใหการจัดตาํแหนงเหมาะสมกับความสามารถของแตละบคุคล 
o กํากับดูแลบัญชีควบคุมคลังสินคาใหมีสนับสนุนงานตลอดเวลา เพื่อใหครอบคลุมกับงานแตละแผนก 
 

 ผูจัดการโครงการ 
o เพ่ือใหโครงการเกิดผลสําเร็จ และตรงตามเปาหมายที่ลูกคาตองการ 
o เพ่ือการดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
o เพ่ือใหการซอมทําเกิดผลกําไรมากที่สุด 
o มีหนาท่ีบริหารโครงการใหประสบผลสําเร็จ  ตามแผนการดําเนินงาน  อยางมีประสิทธิภาพ  ทันตาม

กําหนดเวลาสงมอบ 
o ติดตอประสานงานกับลูกคา  จัดทํากําหนดการโครงการของงานแตละงานที่ไดรับ  ประมาณการราคา 

(Estimator)   ซ่ึงประกอบดวย  รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค  และการ
ควบคุมคาใชจายโครงการ พรอมท้ังเสนอราคา 
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o กําหนดทิศทางการดําเนินการทางเทคนิคและหนาท่ีการปฏิบัติงานวันตอวนั 
o เขารวมการประชุมทางเทคนิคกับวิศวกรโครงการ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูรับผิดชอบโครงการ 

เพ่ือวางแผนการดําเนินการ 
o ประสานงานกับ ลูกคา เพื่อใหแนใจวาเกิดการถายทอดขอมูลอยางถูกตอง 
o ติดตอและประสานงานกับผูผลิตและจําหนายอุปกรณ เพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถจัดหาและจัดสง

อุปกรณไดถูกตองครบถวนตามกําหนดระยะเวลา  รวมถึงประสานงานกับทีมผูรับจางภายนอก  
(Out Source) ในการวาจางสวนงานอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากขีดความสามารถของบริษัท 

o ควบคุมการบริหารงานภายใน  การวางแผนจัดสรรกําลังคน กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความ
พรอมในการดูแลจัดการปญหาที่พบและแนวทางการแกไข การดูแลควบคุมคาใชจายโครงการ  เปน
ตน 

o จัดใหมีการประชุมเพ่ือรายงานความคืบหนาของโครงการท้ังในดานการบริหาร และลักษณะทาง
เทคนิคของโครงการ  รวมถึงการอภิปรายผล  การทํางาน  กิจกรรมทางเทคนิค การวิเคราะห  และการ
ทดสอบ ในการปฏิบัติการภาคสนาม 

o การควบคุมการใหบริการในการซอมบํารุงรักษาระบบ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ใหใชงานไดตอเนื่อง
โดยตลอด 

 
 วิศวกรโครงการ 

o เพ่ือลดภาระหนาที่การทํางานของผูจัดการโครงการ 
o เพ่ือการดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอน 
o ไดรับมอบหมายงานจากผูจัดการโครงการรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการ จัดทําแผนการทาํงาน  

(Action Plan)  ข้ันตอน และรายงานผล 
o ประสานกับลูกคา อธิบายแผนการทํางาน นําเสนอแผน  
o ควบคุมดูแล การทํางานใหดําเนินไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
o จัดทําคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ ติดตอประสานงานกับ Supplier  ในการสงมอบอุปกรณท่ีจําเปน

ในการดําเนินงานโครงการ เพื่อสงมอบงานใหทันตามแผน 
o วิเคราะห แนวทางการทํางาน  ประสานกับแผนกตาง ๆ จัดลําดับงาน  

 
 บัญชี-ตนทุน 

o เพ่ือใหการบริหารการเงิน การบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนที่เชื่อม่ันในผลงาน 
o เพ่ือความถูกตองในระบบการบริหารดานการเงินและบัญช ี
o สามารถบอกความแตกตางระหวางตนทุนมาตรฐานและตนทุนที่ได 

 
 บัญชี-การเงนิ 

o เพ่ือใหการบริหารการเงิน การบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปนท่ีเชื่อมั่นในผลงาน 
o เพ่ือมุงเนนพัฒนาคน พัฒนางาน ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย คํานึงถึงความพงึพอใจของผูรับเปนที่ตั้ง 

 
 คลังสินคา 

o มีหนาที่รับผิดชอบดูแลสตอกสินคา  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ตลอดจนบันทึกการรับ-จาย  สินคา  วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ 

o ดูแลอุปกรณ เครื่องมือ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
o จัดทําแผนบริหารวัสดุคงคลัง เพ่ือไมใหเกิดวัสดุ อุปกรณขาดสตอก 
o ประสานแผนกจัดซ้ือในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ คงคลัง ในกรณีวัสดุ อุปกรณคงคลังเหลือนอย 
o ใหคําปรึกษา แนะนําวิธีการใชงานอุปกรณตาง ๆ อยางถูกวิธี 
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3.3  ขอบเขตของระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
 

3.3.1 คูมือคุณภาพ  ฉบับนี้จัดทําข้ึน  ตามแนวปรัชญาพื้นฐานขององคกร  เพ่ือใชเปนหลักปฏิบัติและกําหนด
แนวทางในการ บริหารจัดการระบบคุณภาพบริการ  ของTSBA  โดยถือเปนเอกสารแมบทควบคุมระดับท่ีหน่ึง  เปนหลัก
พื้นฐานในการกําหนด จัดทําระเบียบปฏิบัติ  ,มาตรฐาน  หรือคูมือปฏิบัติในลําดับถัดๆ  ไป  ครอบคลุมระบบคุณภาพบริการ 
ในการดําเนินกิจการ  หรือธุรกิจ ใหไดผลสัมฤทธ์ิในคุณภาพของการบริการ  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 
พัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

 
3.3.2 ขอบเขตของระบบบริหารจัดการคุณภาพของTSBAท่ีจัดสราง จะครอบคลุมกระบวนการซอมเรือ

ในขณะลอยลํา ตัดเปลี่ยนแผนเหล็กบนดาดฟาเรือ งานเหล็ก งานทอ งานระบบขับเคลื่อน การซอมบํารุงเครื่องจักรใหญ 
และเครื่องไฟฟา และกระบวนการสนับสนุนดานบริหารและกระบวนการสนับสนุนอ่ืนที่เก่ียวของ 

 
3.3.3 ระบบคุณภาพของTSBAท่ีจัดสราง มีการงดเวนมาตรา 7.3 ท้ังหัวขอและหัวขอ 7.5.2  เน่ืองจาก

ขอบเขตระบบบริหารจัดการคุณภาพของTSBAไมไดครอบคลุมการออกแบบและพัฒนา  ขณะเดียวกันลูกคา รวมถึง
กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของก็มิไดกําหนดใหครอบคลุมถึงกิจกรรมนี้เชนกัน  ท้ังน้ี การงดเวนกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาตามมาตรา 7.3 และงดเวนหัวขอ 7.5.2 การ Validate กระบวนการ โดยไมสงผลกระทบใด ๆ ตอ
ความสามารถขององคกรในการสงมอบคุณภาพของการบริการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน  รวมถึงไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
การสรางความพึงพอใจของลูกคา และตอความรับผิดชอบในสวนกฎหมาย ขอบังคับใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบบริหาร
คุณภาพ กระบวนการใหบริการใด ๆ ขององคกร 

 
3.3.4 การเปดเผย, ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ  ของ  “คูมือคุณภาพบริการ” ฉบับน้ี  ตองอยูในการ

ควบคุมดูแล  และทบทวนจากผูบริหารสูงสุดหรือ  ตัวแทนผูบริหารดานคุณภาพบริการของบริษัทฯ ) SQMR  :Service 
Quality Management Representative) และตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหารสงูสุด 

 
3.3.5 เน้ือหาของ “คูมือคุณภาพบริการ” จะแบงออกเปนบทๆ  ตามกลุมของกิจกรรมภารกิจ  หรือตามระเบียบ

ตางๆ  ท่ีใชดําเนินการปฏิบัติ  โดยแตละบทจะประกอบไปดวยหัวขอตางๆ ท่ีชี้แจงแนวทางปฏิบัติของแตละกิจกรรม  หรือ
ภารกิจน้ันๆ  พรอมท้ังระบุ  ความสัมพันธกับขอกําหนดตามมาตรฐานที่องคกรใชอางอิง  หรือเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพ
บริการอยางตอเน่ืองขององคกร โดยบทภาคผนวกทายเลม จะชี้แจงใหทราบเนื้อหาอางอิงปจจุบันตางๆ  ท่ีระบุใน “คูมือ
คุณภาพบริการ” ฉบับน้ี 
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3.4 ผังกระบวนการในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับความตองการ
ของลูกคา

ประมาณการ 
คาใชจาย

ไดรับใบสั่งซือ้ 

วางแผนการ 
ซอมทาํ

ดําเนินการ 
ซอมทาํ

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

จัดซื้อ/จัดหา 
อะไหล

ตรวจสอบความ
พรอมเครื่องมือ

แกไขปญหา/
ขอบกพรอง 

 

ลูกคา 

สงมอบงาน 
ใหลูกคา 
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ตารางความสัมพันธระหวางผังองคกร และขอกําหนด ISO 9001   
 

Requirements 
ISO 9001 
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4.1 General x x   o     4.1 
4.2 Documentation requirements x x x x x x x x  4.2 
5.1 Management commitment x         5.1 
5.2 Customer focus x     x o   5.2 
5.3 Quality policy x x x       5.3 
5.4 Planning x x x x x x x x  5.4 
5.5 Responsibility, authority and communication x  o x      5.5 
5.6 Management review x x x x x x x x x 5.6 
6.1 Provision of resources x         6.1 
6.2 Human resources x  o x      6.2 
6.3 Infrastructure x   x x     6.3 
6.4 Work environment x   x      6.4 
7.1 Planning of product realization       x   7.1 
7.2 Customer-related processes      x o   7.2 
7.3 Design and development       x   7.3 
7.4 Purchasing     x     7.4 
7.5 Production and service provision      x x   7.5 
7.6 Control of monitoring and measuring devices       x   7.6 
8.1 General x x x x x x x x  8.1 
8.2 Monitoring and measurement x x x x x x x x  8.2 
8.3 Control of nonconforming product x x x x x x x x  8.3 
8.4 Analysis of data x x x x x x x x  8.4 
8.5 Improvement x x x x x x x x  8.5 

                                              X : Directly                   O : Indirectly  
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3.5 นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพ 
 
 บริษัท  TSBA  จํากัด เปนองคกรท่ีดําเนินธุรกิจทางดานการใหบริการแกธุรกิจเรือ ในการดําเนินการซอมแซม 
ซอมบํารุงเครื่องจักรใหญ เครื่องไฟฟา และงานดานวิศวกรรม ไดดําเนินธุรกิจทางดานนี้มากวา 21 ป ปจจุบันมีทุน 
จดทะเบียน 15 ลานบาท มีพนักงานจํานวน 36 คน เปนบริษัทฯ ของคนไทย 100%  
 
 นโยบาย – วัตถุประสงคคุณภาพของบริษัท TSBA จํากัด   

สโลแกนของTSBA 

“                                       ” 
นโยบายคณุภาพ (Quality Policy) 

“                                               ”    
 

 เพื่อใหบรรลุและเปนไปตามนโยบายคุณภาพดังกลาวขางตน  บริษัทฯ  ไดกําหนดวัตถุประสงคดาน
คุณภาพไว โดยจะดําเนินการดังน้ี 

 
วัตถปุระสงคคุณภาพ (Quality Objectives) 
 
1.  ใหบริการที่มีคุณภาพ ตามหลักวิศวกรรมและสรางความพึงพอใจสูงสุด ดวยการจัดระบบการ

บริหารคุณภาพของบริษัทใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใหการปฏิบัติงานยึดมาตรฐานเปนหลัก โดยไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO ภายในป 2011 

2.  ใหบริการการซอมท่ีมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมที่ถูกตอง และสรางความพอใจสูงสุดใหกับลูกคา 
โดยมีอัตราการซอมซํ้าหลังสงมอบงาน ไมเกิน 1 ครั้งตอไตรมาส และมีคะแนนความพึงพอใจของลูกคามากกวา 90%  

3.  พัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง มี productivity เพิ่มข้ึน เวลาในการสงมอบงานตรงตาม
เวลา อัตราการซอมซํ้านอยลง อัตราความผิดพลาดในการทํางานนอยลง อัตราการซอมคืนภายใน 7 วัน 

4.  พัฒนาและฝกอบรมบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยมีแผนพัฒนาและฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
เพื่อใหมั่นใจวา บุคลากรดังกลาวจะสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพและตามมาตรฐานที่กําหนด และมีการทวนสอบ
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ  

5.  ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการทํางานแกพนักงานทุกคน  เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
และการอยูรวมกัน ลดอัตราการลาออก บุคลากรที่มีอายุงานมากขึ้น จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน 

6.  สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาพัฒนาขีดความสามารถใน
การซอมทํา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการซอมทํา ใหเปนที่เชื่อถือและไดรับการยอมรับจากลูกคา 
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ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 

 
4.1 บททั่วไป 
 
 

-  บริษัท  TSBA  จํากัด เปนองคกรท่ีเนนเรื่องการใหบริการอยางรวดเร็วดวยความหลากหลายของงาน
เปนจุดขายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี 

 
 Afloat Repair / Voyage Repair / Dry Docking Repair 
 Hull / Pipe / Steel Work / Welding Work 
 Engine / Machinery Overhaul and Service 
 Electrical / Motor and Generator Rewinding 
 Hydraulic / Pneumatic / Refrigeration / Air Condition 
 Full Range Machining Facilities / Remetalling White Metal Bearing 
 Crane Load Test / Ultrasonic Cleaning 
 Agent of Drew Ameroid Chemical and Product 
 Liferaft and Safety Equipment Service  

 
- การดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา  บริษัท  TSBA  จํากัด  มีความ

มุงม่ันในการพัฒนาระบบคุณภาพเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจ  สอดคลองกับมาตรฐานสากล  (ISO 9001: 
2008) โดยมุงสรางเสริมความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ  โดยอาศัยองคความรูทางดาน
วิศวกรรม  รวมถึงการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ือง  เพื่อใหมีความทันสมัยตอบสนองความตองการของ
ลูกคาหรือผูรับบริการไดในทุกมิติ 

 
- ขอบเขตในการจัดทําระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001: 2008  ครอบคลุมทุกกระบวน  การในการดําเนิน

ธุรกิจหลัก ซ่ึงรวมถึงการใหบริการถึงท่ีหมาย  การผลิต  การซอมแซมดัดแปลง  รวมถึงการจัดจําหนาย 
Agent of Drew Ameroid Chemical and Product   

 
 

- บริษัท TSBA จํากัด ไดมีการจัดทําเอกสาร และมีแนวทางเพ่ือนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือให
สอดคลองกับระบบบริหารคุณภาพ และธํารงรักษาตลอดถึงการปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง โดยมีการดําเนินการดังนี้  

  
 ระบุถึงกระบวนการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการบริหารระบบคุณภาพไวในเอกสารคูมือคุณภาพฉบับนี้ 
รวมถึงการประยุกตใช 

 พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองระหวางกัน ลําดับข้ันตอนระหวางกระบวนการท่ีเก่ียวของในระบบบริหาร
คุณภาพใหมีความเหมาะสม 

 พิจารณาเกณฑและวิธีการ  เพื่อทําใหม่ันใจวาทั้งการดําเนินงานและการควบคุมของกระบวนการ
เหลาน้ีมีประสิทธิภาพ 

4 
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 ทําใหม่ันใจวาทรัพยากรและสารสนเทศที่จําเปนมีอยูเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน และ           
การเฝาติดตามกระบวนการเหลาน้ี 

 ดําเนินการเฝาติดตาม การวัด (เม่ือกระทําได (และการวิเคราะหกระบวนการเหลาน้ี 
 ดําเนินการท่ีจําเปน  เพ่ือทําใหบรรลุผลตามแผนที่วางไว  และปรับปรุงกระบวนการเหลาน้ี     
อยางตอเน่ือง 

 
- นอกจากนั้น บริษัท  TSBA จํากัด  ยังไดนําหลักการบริหารคุณภาพ  8 ประการ มาประยุกตใชเพ่ือ

สงเสริมคุณภาพ และเพ่ือกระตุนการพัฒนาคุณภาพและสงเสริมการดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยการนํา
หลักการเหลาน้ีมากําหนดเปนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ  ตลอดจนถึงการกําหนดเปนกลยุทธในการ
บริหารกระบวนการในระบบคุณภาพตามความเหมาะสม รายละเอียดดังน้ี 

  
หลักการ 1 องคกรท่ีมุงเนนลูกคา (Customer-Focused Organization) 

 
 เราตองทําการคนหาและทําความเขาใจในความตองการและความคาดหวังใน
ปจจุบันและอนาคตของลูกคาใหไดแลวทําการส่ือสารใหทราบทั่วทั้งองคกร 

 กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
 ติดตามวัดผลความพึงพอใจและสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา 

 
หมายเหต ุ:  ขอกําหนด ISO9001:2000 ท่ีสนับสนุนหลักการขอน้ี ก็มี Customer 

Focus (5.2), Customer-Related Process (7.2), Customer 
Satisfaction (8.2.1) 

 
หลักการ 2 ภาวการณเปนผูนํา (Leadership) 
 

 ใชวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพที่ทาทายและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ดวยการส่ือสารใหทราบโดยท่ัวกัน 

 จัดหาทรัพยากรที่จําเปน  ฝกอบรมและใหอิสระในการบริหารงานภายใตความ
รับผิดชอบของแตละคนหรือแตละตําแหนง 

 เปนแรงบันดาลใจ สนับสนุน และเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมของพนักงาน 
 

หมายเหตุ :   ขอกําหนด ISO9001:2008 ท่ีสนับสนุนหลักการขอน้ี ก็คือ 
Management Responsibility (ขอ 5 ท้ังขอ( 

 
หลักการ 3 การมีสวนรวมของพนักงาน (Involvement of People) 

 ทําใหพนักงานเขาใจในความสําคัญของตนที่มีสวนรวมในระบบบริหารคุณภาพ 
 สรางความเปนเจาของโดย  วัดประสิทธิภาพดวยผลของงานตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว 

 ขวนขวายหาทางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  แลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณซ่ึงกันและกันในการแกไขปญหา 

 
หมายเหต ุ:  ขอกําหนด ISO9001:2008 ท่ีสนับสนุนหลักการขอน้ีเดนชัด มีขอท่ี 

6.6.2 d) คือเรื่องของ Competence, Awareness and Training  
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หลักการ 4 การดําเนินการกระบวนการ (Process Approach) 

 มองเห็นงานตางๆเปนกระบวนการท่ีจะบรรลุเปาหมาย ไมใชหนวยงาน 
 กําหนดการประสานงานภายในและระหวางหนวยงาน 
 เนนองคประกอบของกิจกรรม 
หมายเหต ุ:  ขอกําหนด ISO9001:2008 ท่ีสนับสนุนหลักการขอน้ี ก็เกือบทุกขอ

อาจเวนก็แตขอท่ีมีเพียงหัวเรื่อง) Title) หรือท่ีเปนบทท่ัวไปท้ังหลาย  
 

หลักการ 5 วิถีเชิงระบบในการจัดการ (System Approach to Management) 
 วางโครงสรางของระบบใหสอดคลองกันเพ่ือบรรลุผลท่ีดีท่ีสุด 
 ลดการปดก้ันระหวางหนวยงานเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน 
 เขาใจในความสามารถขององคกรและความจํากัดดานทรัพยากรกอนดําเนินการ 
หมายเหตุ :  ขอกําหนด ISO9001:2008 ท่ีสนับสนุนหลักการขอน้ี คือ General 

Requirements (4.1), Quality Manual (4.2.2 c), Quality 
Management System Planning (5.4.2) 

 
หลักการ 6 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 ใหเครื่องมือ วิธีการและการฝกอบรมในเรื่องการปรับปรุงแกพนักงาน 
 สรางวัฒนธรรมในการปรับปรุงท่ัวทั้งองคกร ดวยความยืดหยุนและรวดเร็ว 
 วางเปาหมายและใหความสําคัญของการปรับปรุงในทุกๆจุด 
หมายเหต ุ:  การปรับปรุงอยางตอเน่ือง จะมีชองทางอยูหลายชองทาง ซ่ึงท้ังหมดจะ

พูดถึงในขอกําหนด ISO9001:2008 ขอ 8.5.1 การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และขอกําหนดท่ีสนับสนุนหลักการขอน้ี คือ General 
Requirements (4.1 f), Quality Policy (5.3 b), Continual 
Improvement (8.5.1) 

 
หลักการ 7 การใชขอเท็จจริงในการตัดสินใจ (Factual Approach to Decision Making) 

 ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมูลไมใชความรูสึกหรือประสบการณ 
อยางเดียว 

 มีระบบขอมูลขาวสารที่เท่ียงตรงแมนยําและเชื่อถือได 
หมายเหตุ :  ขอกําหนด ISO9001:2008 ท่ีสนับสนุนหลักการขอนี้ คือ Analysis of  

   Data (8.4) 
 

หลักการ 8 ความสัมพันธกับผูสงมอบโดยการไดรับผลประโยชนรวมกัน) Mutually 
Beneficial Supplier Relationships) 
 กําหนดและคัดเลือก Supplier ท่ีสําคัญๆเปนเหมือนหุนสวนการทํางาน 
 ลดตนทุนโดยการแบงปนหรือใชทรัพยากร กิจกรรม และผูมีความเชี่ยวชาญรวมกัน 
 แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนซ่ึงกันและกัน 
หมายเหต ุ:  ขอกําหนด ISO9001:2008 ท่ีสนับสนุนหลักการขอน้ี คือ General 

Requirements (4.1), Purchasing Process (7.4.1) 
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4.2   ขอกําหนดระบบเอกสาร 
 

โครงสรางเอกสารกําหนดขึ้นเพ่ือแสดงแนวทางในการกําหนด และเชื่อมโยงโครงสรางการบริหารระบบคุณภาพ  
ตามแนวนโยบายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดขึ้นในกรอบของมาตรฐาน ISO แสดงไดดังน้ี 
 

ข้ันตอน ผลลัพธการบริหาร เอกสารที่เก่ียวของ รายละเอียดในเอกสาร 
 การวางแผนงาน  กําหนดแนวทิศทางการบริหาร

เปนนโยบายคุณภาพ 
 กําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคองคกร 

o คูมือคุณภาพ  ใหภาพรวมและทิศทางการบริหาร
องคกร เชน นโยบาย วัตถุประสงค
คุณภาพ ผังองคกร และอํานาจ
หนาที่ 

 ใหรายละเอียดแนะนํา เชน ประวัติ
องคกร 

 แนวปฏิบัติในการดําเนินการตาม
ระบบมาตรฐาน 

 ในรายละเอียดกระบวนการทาง
ธุรกิจ และความเชื่อมโยงในสวน
กระบวนการที่เกี่ยวของ 

 ขอบเขตและการงดเวนขอกําหนด 

 กําหนดผังองคกรและ
ทรัพยากร 

 กําหนดผังการบริหารองคกร 
 กําหนดอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนง
งาน 

 กําหนดแผนการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร 

o นโยบายคุณภาพ 
o เอกสารสนับสนุน เชน Job 

Description 

 ใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย
คุณภาพ รวมถึงวัตถุประสงค
คุณภาพโดยรวมขององคกร 

 ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

 กําหนดกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business 
Process 
Establishment) 

 กําหนดรายละเอียด
กระบวนการตางๆ 
(Process Flow Chart) 

 

 กําหนดขอบเขตการนํามาตรฐาน
มาประยุกตใชในกระบวนการทาง
ธุรกิจ 

 
 ใหภาพกระบวนการในระบบ
คุณภาพท่ีเกี่ยวของรวมถึงความ
เชื่อมโยงของกระบวนการเหลาน้ี
เพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 กําหนดขั้นตอนและลําดับของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในการนําส่ิง
ปอนเขาแปรรูปเปนผลลัพธ 

o แผนคุณภาพ 
 
 
 
o ระเบียบปฏิบัติ 
 
 
 
o วิธีปฏิบัติงาน 

 แสดงขั้นตอนวิธีการ และ
ทรัพยากรที่เก่ียวของ ที่ตองใช
โดยใครและเมื่อไร สําหรับ
โครงการ ผลิตภัณฑ กระบวนการ 
หรือสัญญาเฉพาะ 

 อธิบายกิจกรรมท่ีจะทํา วิธีการ 
ลําดับกิจกรรมและความรับผิดชอบ 

 อธิบายรายละเอียดวิธีการทํางาน
ของผูปฏิบัติงานสําหรับงานแตละ
อยาง 

 กําหนด Performance 
Indicator และขั้นตอน
การตรวจวัด 

 กําหนดหลักฐานในการ
บันทึกผล 

 กําหนดตัววัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานที่สวนกระบวนการและ
ผลลัพธ 

 กําหนดแหลงบันทึกผลงาน 

o แบบฟอรมและบันทึก  แสดงหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรม
ของกระบวนการตางหๆ 

 
เอกสารอางอิง : ไมมี 
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4.2.1   คูมือคุณภาพ (Quality manual) 

 ผูบริหารบริษัท TSBA จํากัด ไดจัดทําคูมือคุณภาพของแบบฉบับของบริษัท TSBA จํากัด โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี 
ก) ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพของบริษัท TSBA จํากัด  รวมถึงรายละเอียดและเหตุผลใน

การขอยกเวนขอกําหนดของมาตรฐาน หรือกระบวนการใดๆ (ถามี( 
ข) เอกสารระเบียบปฏิบัตท่ีิไดถูกจัดทําข้ึน เพื่อระบบบริหารคุณภาพ หรือมีการอางอิงถึง 
ค) การอธิบายถึงความเกี่ยวเนื่องระหวางกันของกระบวนการตางๆ ในระบบบริหารคุณภาพ 

 รายละเอียดของระเบียบปฏิบัติ ไดถูกแสดงในตารางแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และระเบียบปฏิบัติท้ังหมดในระบบบริหารคุณภาพของบริษัท TSBA 
จํากัด ในภาคผนวก 

 
 เอกสารอางอิง : คูมือคุณภาพ 

 
4.2.2    การควบคุมเอกสาร (Control of documents) 

 ผูบริหารสูงสุด ไดมอบหมายใหตัวแทนฝายบริหารรวมกับเจาของกระบวนการ เปนผูรับผิดชอบใน
การจัดสรางเอกสาร กํากับดูแลการบริหารกระบวนการในรูปแบบที่กําหนด ภายใตกรอบโครงสราง
ระบบเอกสารที่กําหนดในหัวขอ 4.1  ท่ีถูกกําหนดใหมีข้ึนในระบบบริหารคุณภาพ ไดถูกควบคุม 
บันทึกจัดเปนเอกสารประเภทพิเศษและไดถูกควบคุมตามขอ 4.2.3 

 ผูบริหารบริษัท TSBA จํากัด  ใหความรวมมือในการควบคุมเอกสาร  โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ
ท่ีสอดคลองกับเอกสารระเบียบปฏิบัติของบริษัท TSBA จํากัด ท่ีระบุการควบคุมท่ีจําเปน 
ก) เพื่ออนุมัติหรือบังคับใชเอกสารอยางพอเพียงกอนใชงาน 
ข) เพื่อทบทวนและทําใหทันสมัยตามความจําเปน และอนุมัติเอกสารซํ้า 
ค) เพื่อทําใหม่ันใจวาการเปลี่ยนแปลงและสถานะการแกไขของเอกสาร ไดรับการบงชี ้
ง) เพื่อทําใหม่ันใจวาเอกสารฉบับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมีอยู ณ จุดใชงาน 
จ) เพื่อทําใหม่ันใจวาเอกสารยังคงอานออกและมีการบงชี้ 
ฉ) เพื่อทําใหม่ันใจวาเอกสารภายนอกที่ บริษัท TSBA จํากัด พิจารณาแลวมีความจําเปนในการ

วางแผนและดําเนินการตามระบบบริหารคุณภาพไดรับการบงชี้ และมีการควบคุมการแจกจาย 
ช) เพื่อปองกันการนําเอกสารที่ลาสมัยไปใชงานโดยไมตั้งใจ และมีการบงชี้อยางเหมาะสมกรณี

ยังคงเก็บเอกสารยกเลิกไวเพือ่วัตถุประสงคใดๆ 
 
 เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการควบคุมเอกสาร 
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4.2.3    การควบคุมบันทึก (Control of records) 

 ผูบริหารบริษัท TSBA จํากัด  จัดใหมีการควบคุมบันทึกท้ังหลายที่จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนหลักฐาน
แสดงความสอดคลองในขอกําหนดและประสิทธิผลของการดําเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ 
และใหความรวมมือในการควบคุมบันทึก  โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเอกสาร
ระเบียบปฏิบัติของบริษัท TSBA   จํากัด ท่ีระบุการควบคุมบันทึกท่ีจําเปนในการบงชี้  การจัดเก็บ 
การปองกัน การเรียกใช ระยะเวลาการจัดเก็บ และการนําออกจากที่ใชงาน บันทึกตองยังคงความ
ชัดเจนหรืออานออกไดงาย มีการบงชี้และพรอมเรียกใช 

 บันทึกท้ังหมดจะตองอานไดและแสดงถึงกิจกรรมหรือบริการที่เกี่ยวของ  รวมทั้งแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบบริหารที่กําหนด  บันทึกจะไดรับการเก็บและรักษาตามวิธีท่ีพรอม
สามารถนํากลับมาใชไดอีก  และในสภาพท่ีเหมาะสม   ไมทําใหเส่ือมคุณภาพ   เสียหายหรือสูญ
หาย  ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะถูกระบุในแตละระเบียบปฏิบัติ 

 บันทึกตางๆสามารถถูกเผยแพรแกสาธารณชนไดเม่ือผูรับผิดชอบไดรับอนุมัติจากผูบริหารบริษัท 
TSBA จํากัด, SQMR หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหแกหนวยงานท่ีใหการรับรอง  หนวยงาน
ราชการ หรือฝายที่สนใจ 

 
 เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการควบคุมบันทึกคุณภาพ 
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  ความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management responsibility) 
 
 

5.1   ความมุงมั่นของฝายบริหาร (Management commitment) 
 

ผูบริหารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด  ไดจัดใหมีหลักฐานที่แสดงถึงความมุงม่ันในการพัฒนาและดําเนินการ
ดานระบบบริหารคุณภาพ  และปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการแสดงออกถึง
ความมุงม่ันที่เปนรูปธรรมในสวนที่เก่ียวของกับการสราง การนําระบบบริหารคุณภาพที่สรางไปประยุกตใชงานและการ
กํากับดูแลตลอดถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบที่ประยุกตใชงานอยางตอเน่ือง โดย 

ก) การส่ือสารภายในบริษัท TSBA จํากัด ถึงความสําคัญของการสนองตอบความตองการของผูรับบริการ
เชนเดียวกับขอกําหนดกฎระเบียบตางๆ 

ข) การกําหนดนโยบายคุณภาพ 
ค) การทําใหม่ันใจวาไดมีการกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ 
ง) การดําเนินการทบทวนโดยฝายบริหาร 
จ) การทําใหม่ันใจวามีทรัพยากรพอเพียง 

 
 เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการควบคุมบันทึกคุณภาพ 
 
 
5.2   การมุงเนนผูรับบรกิาร (Customer focus) 
 

ผูบริหารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการกําหนด แผน นโยบาย กลยุทธตลอดถึงแนว
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ในการสรางความมั่นใจวาขอกําหนดของลูกคา รวมถึงขอกําหนดกฎหมายที่มีสวนบังคับใชและ
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขององคกร และในสวนที่เก่ียวของกับลูกคา ไดรับการพิจารณาอยางถี่ถวน และองคกรมี
ความสามารถในการปฏิบัติใหสอดคลองและบรรลุตามขอกําหนดเหลาน้ันอยางครบถวนกอนการลงมือปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการขายและใหบริการ 

นอกจากนี้ ผูบริหารสูงสุด ยังเปนผูนําในการสื่อสารและกําหนดชองทางในการปลูกจิตสํานึกเพ่ือสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการบรรลุขอกําหนดขางตนอยางมีประสิทธิผล (และครอบคลุม) ท่ัวท้ังองคกรเพื่อความอยูรอด
และเจริญเติบโตทางธุรกิจขององคกร 
 

เอกสารอางอิง : ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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5.3   นโยบายคณุภาพ 
 

 “พัฒนาคุณภาพการใหบริการและบุคลากรอยางตอเนื่อง บริการดวยความรวดเร็วดวยราคาที่ยุติธรรม  
เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา”    
 

ผูบริหารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด เปนผูรับผิดชอบ โดยตรงในการกําหนดและจัดทํานโยบายคุณภาพเปน
เอกสาร ตลอดถึงการส่ือสารใหบุคลากรทุกระดับทราบ เขาใจและกระตุนใหเกิดการสนองตอบในลักษณะผลงานที่บรรลุ
เปาหมายในระดับ และกรอบท่ีกําหนด นอกจากนี้ ผูบริหารยังรับผิดชอบในการกําหนดแนว และกรอบการทบทวนนโยบาย 
ตามชวงเวลาที่กําหนดเพื่อสรางความมั่นใจวา 

5.3.1 นโยบายคุณภาพยังคงความเหมาะสมกับเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจขององคกรอยางตอเน่ือง  
5.3.2 การบรรลุขอกําหนดและการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง รวมถึงการธํารงรักษา

เปาหมายใหมีการถือปฏิบัติอยางมุงม่ันภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ 
5.3.3 วัตถุประสงคขององคกรไดรับการส่ือสารและกระจายเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก

กระบวนการ และทุกระดับในองคกร และไดรับการทบทวนถึงความเหมาะสมในการกําหนดคา และ
ความสามารถในการบรรลุเปาหมายของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5.3.4 บุคลากรทุกระดับไดรับการส่ือสารและมีความเขาใจรวมถึงใหการสนับสนุนอยางมุงม่ัน 
5.3.5 นโยบายยังคงความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางตอเน่ือง 

 
เอกสารอางอิง :  ไมมี 

 
5.4   การวางแผนคุณภาพ 
 

5.4.1 วัตถุประสงคคุณภาพ 
   

 ผูบริหารสูงสุดบริษัท TSBA จํากัด เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณาสรางแลปรับปรุงแผนกล
ยุทธทางธุรกิจ พรอมสรางความมั่นใจวาทุกหนวยงานทุกระดับ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
แผนงานขึ้นเปนเปาหมายรองรับการปฏิบัติงานของตนและหนวยงาน 

 องคกรกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการของทุกหนวยงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่มีผลกระทบและรับผิดชอบโดยตรงตอคุณภาพผลิตภัณฑ  การผลิต
และบริการที่สอดคลองตามขอกําหนดของลูกคา กําหนดใหมีข้ึนในชวงเดือนธันวาคมของทุกป โดย
ทุกฝายตองนําเสนอวัตถุประสงค/เปาหมายเขาสูการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท และเพ่ือ
ประกาศใชเปนเปาหมายและแผนงานของปถัดไปของทุกหนวยงาน 

 โดยวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดของแตละหนวยงาน จะตองมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายคุณภาพองคกรท่ีประกาศใช ณ ขณะน้ัน รวมถึงสามารถ
นํามากําหนดและใชเปนเปาหมายท่ีแสดงประสิทธิผลของหนวยงานที่ตรวจวัดไดอยางชัดเจน และ
ถูกนํามาใชเปนกรอบในการกําหนดงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงานในปถัดไป  

 วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติงานตองประกอบดวยแนวทางและเปาหมายการปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานที่ชัดเจน เทียบกับผลงานหรือผลประกอบการที่ผานมา และตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 เอกสารอางอิง : แผนกลยุทธประจําป, รายงานผลการกระจายวัตถุประสงคและประชุมประจําป 
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5.4.2 การวางแผนระบบคุณภาพ 

 
ผูบริหารบริษัท TSBA จํากัด ไดทําใหมั่นใจวา 
ก) การวางแผนของระบบบริหารคุณภาพถูกดําเนินการเพ่ือสนองตอบขอกําหนดในขอ  4.1 หลักการ

บริหารคุณภาพ 8 ประการ และวัตถุประสงคคุณภาพ 
ข) ความเปนหนึ่งเดียวของระบบบริหารคุณภาพไดรับการธํารงรักษา  ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของ

ระบบบริหารคุณภาพ มีการวางแผนและดําเนินการ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปของบริษัท TSBA จํากัด จัดทําข้ึนภายใตความรวมมือของบุคลากรในหนวยงาน
ในเพื่อกําหนดทิศทางดําเนินงาน  ใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการ  กลยุทธ  ผลผลิต  และตัวชี้วัดของ
บริษัท TSBA จํากัด ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย ตามที่บริษัท TSBA จํากัด ไดวางเปาหมายไว 

ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด ไดใชแผนปฏิบัติการของหนวยงาน  สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ และแผน
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท TSBA  จํากัด ประจําปงบประมาณ  เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน  และเปน
เครื่องมือในการบริหาร  การประสาน  การติดตาม  รวมทั้งการประเมินผลการดําเนินงานในองคกร  ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ความคุมคาตอองคตลอดไป  

แผนที่ไดรับอนุมัติเหลาน้ี ตองไดรับการกํากับดูแล ถือปฏิบัติ ติดตามผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง กรณี
ท่ีมีแผนหรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่อนุมัติดั่งเดิม  คณะกรรมการตองดําเนินการ
พิจารณาผลกระทบตอระบบคุณภาพท่ีประกาศใชในปจจุบัน รวมถึงผลกระทบตอความมั่นคงของระบบโดยภาพรวมกอน
นําเสนอเพื่ออนุมัติครั้งใหม 
 

 เอกสารอางอิง : แผนกลยุทธประจําป และแผนปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน 
 

 
5.5   ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร 
 

5.5.1 ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี 
 

 องคกรภายใตความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารสูงสุด  ไดกําหนดความรับผิดชอบ และ
อํานาจหนาที่ของทุกตําแหนงงานที่กําหนดไวในผังองคกร ในลักษณะของใบแสดงลักษณะงาน 
(Job Description) ท่ีมีการระบุความรูความสามารถของบุคลากรแตละตําแหนงท่ีจําเปนตามท่ีผล
การวิเคราะหท่ีกําหนดไวใน Carrier path 

 กรณีความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดขึ้นเปนการเฉพาะกิจ  รายละเอียดท่ีเกี่ยวของ
ตองไดรับการประกาศและแจงหนวยงานอื่น ๆ ภายในองคกรทราบอยางทั่วถึง 

 เอกสารใบแสดงลักษณะงาน (JD) จะไดรับการส่ือสารและทําความเขาใจกับเจาของตําแหนงงาน
น้ัน ๆ ตั้งแตข้ันตอนเริ่มแรกเขารับตําแหนงกอนการบรรจุแตงตั้ง  และส่ือสารยังหนวยงานอื่น ๆ 
ภายในองคกรเพื่อทราบ (และเพื่อกําหนดกรอบการประสานงานที่ชัดเจน ผานทางเอกสารสรุป
ตําแหนงงานของฝายบุคคลและธุรการ) 

 
เอกสารอางอิง :  ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description / Job Specification), Carrier Path และ

เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการ 
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5.5.2 ตัวแทนฝายบริหาร 

 
 ผูบริหารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด ไดแตงตั้งผูจัดการฝายประกันคุณภาพเปนผูดํารงตําแหนง
ตัวแทนฝายบริหาร 

 นอกเหนือจากงานในตําแหนงเดิม ตัวแทนฝายบริหารไดรับมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบ
เพิ่มเติมดังน้ี 

 
1. กํากับดูแลใหเกิดความมั่นใจวา กระบวนการตางๆ ในระบบคุณภาพทั้งหมดไดรับการจัดสราง

และจัดทําเปนเอกสาร มีการถือปฏิบัติและธํารงไวอยางเหมาะสม และสอดคลองตามแผนที่
กําหนด รวมถึงสามารถสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพ 

2. รายงานตรงตอผูบริหารสูงสุดถึงสถานะและผลประกอบการของระบบคุณภาพ รวมถึงประเด็น
ตาง ๆ ท่ีตองการการปรับปรุง 

3. รวมกับผูท่ีเก่ียวของในแตละหนวยงานกําหนดแผนแลแนวทางในการกระตุนและสราง
จิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับในองคกร ใหสามารถตระหนักถึงความสําคัญในการสนองตอบ
ความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

 
เอกสารอางอิง : หนังสือแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร  

 
 

5.5.3 การส่ือสารภายใน 
 

 ผูบริหารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดแนวการสรางกระบวนการ
ส่ือสารภายใน รวมถึงการกํากับดูแลประสิทธิผลของการดําเนินงานตามชองทางดังกลาวและ
เสนอแนะการปรับปรุงตามความจําเปน 

 แนวทางที่ประยุกตใชเพ่ือส่ือสารเรื่องราวเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ ความตองการของลูกคา 
ประสิทธิผลของระบบคุณภาพ  สถานะปจจุบันขององคกร ความคิดเห็นของพนักงาน 
ขอเสนอแนะตาง ๆ องคกรไดดําเนินการผานทางระบบจดหมายขาว การประชุมกลุมยอย เสียง
ตามสาย และระบบขอเสนอแนะ ตามความเหมาะสมของสถานการณ 

 
เอกสารอางอิง : ไมมี  

 
 
5.6  การทบทวนของฝายบริหาร 
 

5.6.1 บทท่ัวไป 
 

 องคกรกําหนดใหมีการประชุมทบทวนของฝายบริหารเปนวาระประจําทุก 3 เดือน และวาระฉุกเฉิน
ในกรณีท่ีผูบริหารสูงสุด ทีมบริหาร หรือตัวแทนฝายบริหารพิจารณาวามีเหตุการณสําคัญ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอระบบคุณภาพหรือองคกร อยางเรงดวน 

 องคประชุมประกอบดวยผูบริหารสูงสุดเปนประธานและผูจัดการรวมถึงตัวแทนจากแผนก/ฝาย
ตางๆ  เปนผูเขารวมประชุมทุกครั้งตามความเหมาะสมของวาระ โดยมีตัวแทนฝายบริหารเปน
เลขานุการการประชุม 
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 การประชุมทบทวน ดําเนินการเพื่อทบทวนความเหมาะสมของระบบบริหารคุณภาพในสวนแนว
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับ การดําเนินงานปจจุบัน ความเพียงพอ/ครอบคลุมของระบบเอกสารที่
จัดสรางเทียบกับเกณฑการทํางาน, ขอบังคับกฎหมายและมาตรฐาน และความมีประสิทธิผลของ
การถือปฏิบัติของผูท่ีเก่ียวของรวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนด  รวมถึงการ
ประเมินโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพ  นโยบายและวัตถุประสงค, ตามความ
จําเปน 

 บันทึกการประชุมจะไดรับการทบทวน/อนุมัติโดยผูบริหารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด รวมถึง
ส่ือสารไปยังผูท่ีเก่ียวของเพ่ือติดตามงานที่มอบหมาย และเก็บรักษาบันทึกโดยตัวแทนฝาย
บริหาร 
 

เอกสารอางอิง : ไมมี  
 
 

5.6.2 ขอมูลปอนเขาสูการประชุมทบทวน 
   

 องคกรกําหนดใหขอมูลดังตอไปน้ีเปนอยางนอยท่ีตองนําเสนอเขาสูการประชุมทบทวนแตละครั้ง 
1. ผลลัพธการตรวจติดตามท้ังจากภายนอกและภายในองคกร 
2. ผลสรุปสมรรถนะของกระบวนการตางๆ และผลสรุปความสอดคลองของผลิตภัณฑและ

บริการของทุกฝาย 
3. ขอมูลปอนกลับรวมถึงขอมูลคํารองเรียนและคําแนะนําตาง ๆ ของลูกคา 
4. สถานะและผลลัพธของการดําเนินการตามปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
5. ปจจัยและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของระบบบริหารคุณภาพ 
6. ขอเสนอแนะและคําแนะนําตางๆ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพ 
7. ผลการดําเนินงานท่ีสืบเน่ืองจากการประชุมทบทวนครั้งกอน – รวมผลการติดตามทุกรายการ 
8. วาระหรือหัวขออ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

 
เอกสารอางอิง : ไมมี  

 
 

5.6.3 ผลลัพธจากการประชุมทบทวน 
 

 ภายหลังการดําเนินการทบทวนของฝายบริหารผลลัพธของการประชุมตลอดถึงคําส่ัง  
การตัดสินใจหรือแนวปฏิบัติท่ีเปนมติท่ีประชุมตองไดรับการจดบันทึกอยางครบถวนและเพ่ือ
ติดตามผลโดยผูท่ีไดรับมอบหมายตอไป 

 ประเด็นดังตอไปน้ีเปนอยางนอยท่ีตองใหความสนใจ ติดตามบันทึกผลอยางเหมาะสมเปนกรณี
พิเศษ 
1. มติท่ีเปนผลสืบเน่ืองในสวนการปรับปรุงระบบคุณภาพ และกระบวนการตางๆ ในระบบ 
2. สวนการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการที่เก่ียวของกับความตองการของลูกคา 
3. ความตองการดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทํางานของหนวยงาน

ตางๆ  
 

เอกสารอางอิง : ไมมี  
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   การบริหารทรัพยากร 
 

 
6.1 การจัดสรรทรัพยากร  

 
 องคกรกําหนดใหการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนของแตละหนวยงาน ตองพิจารณาดําเนินการบนพื้นฐานของ 

 
1.   แผนปฏิบัติการประจําปท่ีนําเสนอของแตละหนวยงานท่ีผานการลงมติเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร 
2. แผนทางธุรกิจ – การตลาดที่กําหนดโดยผูบรหิารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด 
3. แผนการสราง – ประยุกตใชและธํารงรักษาระบบคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง 
4. แผนการสงเสริมการตลาดโดยเฉพาะในสวนการสงเสริมและกระตุนความพึงพอใจของลูกคา 
5. การกําหนดงบประมาณและทรัพยากรฉุกเฉินตามเหตกุารณท่ีไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหารสูงสุด 

 
เอกสารอางอิง : ไมมี  

 
 
6.2 ทรัพยากรมนุษย 

 
6.2.1 บทท่ัวไป 

 
 องคกรภายใตความรับผิดชอบของหนวยทรัพยากรบุคคล  ไดกําหนดแนวทางในการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานในแตละตําแหนง โดยพิจารณาจากความสามารถที่มีความสอดคลองตามคุณสมบัติท่ี
ไดรับการกําหนด และอนุมัติโดยผูมีอํานาจในเอกสารใบแสดงลักษณะงาน (Job Description) 

 บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะกลุมบุคลากรที่ผลการทํางานกระทบโดยตรงตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการ เชน เจาหนาที่ในฝายปฏิบัติการของโรงงานทุกตําแหนง วิศวกร ชาง ตอง
ไดรับการกําหนดความรู-ความสามารถในลักษณะระดับการศึกษา การผานการฝกอบรม ระดับและ
ประเภทของทักษะท่ีจําเปนและจํานวนปของประสบการณในงาน – หนาที่จําเพาะเหลานั้นอยาง
ชัดเจน และเปนขอกําหนดในเอกสาร 

 
เอกสารอางอิง : ใบแสดงลกัษณะงาน (Job Description / Job Specification) 

 
 
 
 
 
 
 

6 
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6.2.2 ทรัพยากรมนุษย 

 บุคลากรท่ีผานการคัดเลือกใหทํางานในองคกรทุกคน  ตองผานการอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึกดาน
คุณภาพข้ันพื้นฐาน กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง เชน 5ส นโยบายคุณภาพและ
การมีสวนรวมในการบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพ ระบบมาตรฐาน..... โดยสังเขป  รวมถึงตองไดรับ
การชี้แจงงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนกอนปลอยลงพื้นท่ีปฏิบัติงาน หรือทดลองงาน
ตอไป 

 ตามความเหมาะสมของแตละตําแหนงงาน องคกรกําหนดใหมีการฝกงานในลักษณะการฝกงาน
ขณะปฏิบัติงาน (On the job training) ในสวนงานที่สอดคลองตามมาตรฐานท่ีประกาศใช พรอม
ประเมินผลภายหลังชวงเวลาที่กําหนด  และจะบรรจุเขาเปนเจาหนาท่ีประจําตําแหนงเฉพาะ
พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑเทาน้ัน 

 นอกจากนี้ทางองคกรยังจัดใหมีการฝกอบรมและปฏิบัติการอ่ืนๆ เชน ดูงาน ทัศนศึกษา เพื่อเพ่ิม
ทักษะ ความรู พัฒนาแนวคิด – หลักการ และหัวขออ่ืนๆ ตามแผนท่ีมีการนําเสนอความตองการ
ฝกอบรมประจําป หรือรายการเฉพาะกิจรวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 

 บันทึกท่ีเก่ียวของตองไดรับการจัดเก็บโดยเจาหนาที่ฝายบุคคล 
 

เอกสารอางอิง : ใบแสดงลกัษณะงาน และหลักฐานประกอบการบรรจุพนักงานแตละตําแหนง 
 
6.3 โครงสรางพ้ืนฐาน  
      

 องคกรกําหนดใหผูจัดการฝายจัดจําหนาย, ผูจัดการโรงงานและฝายวิศวกรรมเปนผูรับผิดชอบในการกําหนด 
จัดสรางและธํารงสภาพ โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑใหมี
ความสอดคลองตามขอกําหนดลูกคาและกฎระเบียบขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ โครงสรางพื้นฐานที่ตอง
ควบคุมดูแล ครอบคลุมถึง 

 
1.  สถานะที่ทํางาน อาคารจัดเก็บ อาคารผลิตและอุปกรณตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับผลิตภัณฑทุกข้ันตอน  
2.  พื้นท่ีจัดวาง ผังการไหล กระบวนการและอุปกรณตรวจสอบ และเฝาระวังตางๆ (ครอบคลุมท้ังสวนฮารด

แวรและซอรฟแวร) 
3.  บริการสนับสนุนตางๆ เชน ระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ําและน้ําแข็ง, ระบบกําจัดของเสีย) หองเย็น 

สถานที่จัดเก็บองคประกอบและผลิตภัณฑ การขนสง และการส่ือสารที่จําเปน 
 

เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ 
 
6.4 สภาพแวดลอมในการทํางาน  
  

 สภาวะแวดลอมในการทํางาน ท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน และอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอ
พนักงานที่กําลังปฏิบัติงาน 

 
เอกสารอางอิง : เอกสาร 5ส, แผนคุณภาพ  
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   การจัดทําผลิตภัณฑ 
 
7.1 การวางแผนการจัดทําผลิตภณัฑ  
       

 บริษัท  TSBA จํากัด ไดจัดใหมีการวางแผนและพัฒนากระบวนการที่จําเปนในการใหบริการ     การวางแผน
การน้ี ไดดําเนินการใหเขากันไดกับขอกําหนดของกระบวนการอื่นๆ ในระบบบริหารคุณภาพ (4.1) 

 ในข้ันตอนการวางแผนจัดทํา และ/หรือ ปรับปรุงแผนคุณภาพ องคกรกําหนดใหผูรับผิดชอบตองพิจารณา 
องคประกอบและขอกําหนดเหลาน้ีตามความจําเปน 

 
1.  ขอกําหนดของการใหบริการ – ท้ังสวนที่กําหนดโดยองคกรและโดยลกูคา 
2.  ขอกําหนดดานระเบยีบปฏบัิติ กฏขอบังคับและกฎหมายที่เก่ียวของกับการใหบริหารและ 
     กระบวนการผลิต ท้ังสวนที่กําหนดโดยองคกร ลูกคาและประเทศคูคา 
3.  วัตถุประสงคคุณภาพและเปาหมายคุณภาพของกระบวนการ 
4.  ความจําเปนในการสรางหรือปรับปรุงกระบวนการที่เก่ียวของกับการใหบริการ 
5.  ความจําเปนในการจัดสรางหรืออางอิงหรือปรับปรุงระบบเอกสารท่ีเก่ียวของ 
6.  ความจําเปนในการกําหนด หรือ เพิ่มเติมหรือปรับปรุงทรัพยากรทั้งสวนบุคลากร อุปกรณหรือ 
     เครื่องจักร เครื่องมือตรวจวัด รวมถึงอาคาร สถานที่ และส่ิงแวดลอม 
7. กิจกรรมการทวนสอบการใหบริการทั้งสวนการตรวจวัด ระหวางการดําเนินการ และกอนสงมอบผลงาน

สุดทาย รวมถึงการพิจารณาเกณฑการยอมรับ 
8. กิจกรรมการเฝาระวังปจจัยของกระบวนการที่มีผลกระทบตอการสรางคณุภาพของงาน 
9. กิจกรรมการรับรองกระบวนการพิเศษ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับขอกําหนดของคูคา 
10. ชนิดหรือประเภทของบันทึกท่ีตองจัดเก็บเพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันความสอดคลองของกระบนการและ

ผลิตภัณฑ 
 

 แผนคุณภาพจะไดรับการทบทวน และรับรองผล พรอมปรับใหทันสมัยและอนุมัติโดยผูบริหารสูงสุดของ
TSBA หรือลูกคา ตามวาระที่กําหนดไวในสัญญา หรือในแผนคุณภาพ 

 รูปแบบของแผนคุณภาพ หรือแผนควบคุมคุณภาพ องคกรกําหนดใหดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนดใน
ระบบควบคุมเอกสาร 

 
เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ 

 

7 
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7.2 กระบวนการที่เกี่ยวของกบัลกูคา 
 

7.2.1 ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการ 
 

 ขอกําหนดดังตอไปน้ี  ตองไดรับการกําหนดหรือทบทวน หรือยืนยันอยางชัดเจนโดยผูรับผิดชอบที่
เก่ียวของแตละฝายกอนการลงนามตกลงในสัญญา หรือกอนลงมือดําเนินการผลิต 
 

1.   ขอกําหนดที่เปนความตองการของลูกคา ครอบคลุมขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑท้ังในเชิง 
      ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ขอกําหนดของกระบวนการ ขอกําหนดทางกฎหมายที่บังคบัใช ขอ  
      กําหนดการสงมอบและปฏิบัติการท่ีจําเปนภายหลังการสงมอบ 
2. ขอกําหนดดานคุณภาพและดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑและกระบวนการ ท่ีกําหนดเปน

มาตรฐานปฏิบัติงานโดยองคกร 
3. ขอกําหนดดานกฎหมายที่มีผลบังคับใชนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1. ณ ขณะดําเนินการ 
4. ขอกําหนดเฉพาะกาลท่ีตองพิจารณาเพิ่มเติมเปนกรณี ๆ ไป ซ่ึงกําหนดขึ้นโดยองคกร 
 

เอกสารอางองิ : ขอบังคับและกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจดานการบริการ  
 

7.2.2 การทบทวนขอกําหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
 

 กอนการยืนยันสัญญาซ้ือขาย  องคกรกําหนดใหฝายการตลาดและฝายที่เกี่ยวของตองยืนยันผล
การทบทวนขอกําหนดทั้งหมดตามที่ระบุในขอ 7.2.1 อยางครบถวน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา 
 
1.   ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีตกลงไดรับการระบุไวอยางชัดเจนและครบถวน 
2. หากมีขอแตกตางใดๆ ในสวนสัญญาและเอกสารยืนยันอ่ืนๆ ตองไดรับการตกลงและแกไข

อยางเหมาะสม 
3. องคกรมีขีดความสามารถในการดําเนินการท่ีสอดคลองตามขอกําหนดที่ระบุทุกประเด็น 
4.  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดใดๆ ภายหลังการยืนยันสัญญา ผูรับผิดชอบจะตอง

ดําเนินการทบทวนการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เก่ียวของและแจงขอมูลใหมไปยังผูท่ีเก่ียวของ
ทราบอยางครบถวน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5. ผลการทบทวนแลมาตรการหรือปฏิบัติการใดๆ ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการทบทวนสัญญาตอง
ไดรับการบันทึกและจัดเก็บบันทึกอยางเปนระบบ 

 
เอกสารอางอิง : ไมมี  

 
7.2.3 การส่ือสารกับลูกคา 

   
 องคกรกําหนดใหฝายการตลาดเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและประยุกตใชส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการติดตอสื่อสารกับลูกคา และเปนศูนยกลางในการกระจายขาวสารในสวนของลูกคาเขาสู
ภายในองคกร 

 ส่ือในการติดตอประสานงานกับลูกคารวมถึง E-mail, โทรสาร, โทรศัพท และการเยี่ยมเยือนลูกคา
ตามโอกาส 
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 ขอมูลและขาวสารที่กําหนดใหตองไดรับการสื่อสารถึงลูกคา ประกอบดวย 

1. ขอมูล ขาวสาร เก่ียวกับผลิตภณัฑหรือบริการ 
2. ผลการตรวจสอบ คําส่ังซ้ือ สัญญาตาง ๆ และคําขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลง 
3. ขอมูลปอนกลับและคํารองเรียนของลูกคา 
4. ขอมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

เอกสารอางอิง : บันทึกการติดตอ, E-mail, Fax ลูกคา 
 
 

7.3 การออกแบบและการพัฒนา    
 
 เปนมาตราที่ยังไมมีการประยุกตใชในขอบเขตระบบบริหารคุณภาพของบริษัท TSBA จํากัด 

 
    
7.4 การจัดซ้ือ   
 

7.4.1 การควบคุมการจัดซื้อ 
 

 หัวหนาฝายจัดซ้ือเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมกระบวนการจัดซ้ือ จัดหา
และจัดจางเปนเอกสาร และถือปฏิบัติเพ่ือสรางความมั่นใจวา ผลิตภัณฑหรือบริการหรือวัสดุ
อุปกรณตางๆ ท่ีจัดหาเขามาในองคกรมีความสอดคลองตามขอกําหนดของผูประสงคใชงานและ
ของผลิตภัณฑ 

 ประเภทและระดับของการควบคุมผลิตภัณฑท่ีจัดซ้ือ จัดหา กําหนดข้ึนใหมีความสอดคลองกับ
ผลกระทบตอผลิตภัณฑสุดทายหรือข้ันตอนตอมาของกระบวนการ เชน วัสดุหรือองคประกอบที่
ไดรับการวิเคราะหวาเปนจุดวิกฤติของกระบวนการจะไดรับการดูแล ควบคุมอยางเขมงวด 

 เกณฑการคัดเลือกผูสงมอบ องคกรกําหนดใหพิจารณาบนพื้นฐานของประวัติการสงมอบสินคา
คุณภาพท่ีผานมา การมีระบบประกันบริหารคุณภาพที่นาเชื่อถือ  ประเมินผลจากการทวนสอบ
ผลิตภัณฑหรือทดลองใชผลิตภัณฑ ในระยะเวลาที่กําหนด ผลการตรวจสอบระบบคุณภาพโดยทีม
ตรวจขององคกร 

 องคกรจะบรรจุรายชื่อผูสงมอบ  ท่ีผานการคัดเลือกพรอมเหตุผลการคัดเลือกลงในบัญชีรายชื่อผู
สงมอบและอนุมัติโดยผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย  

 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการของผูสงมอบแตละรายจะประเมินโดยใชเกณฑท่ี
กําหนดบนพ้ืนฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการที่มีการสงมอบแตละครั้ง นํามาสรุปผล
เปนการจัดระดับชั้นคุณภาพในชวงเวลาที่กําหนด 

 ผูสงมอบจะถูกประเมินซํ้าในกรณีท่ีพบวามีระดับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสงมอบต่ํากวา
เกณฑยอมรับหรือขาดการติดตอเปนเวลามากกวา 1 ป 

 บันทึกท่ีเก่ียวของกับการคัดเลือก การประเมินรวมถึงมาตรการตาง ๆ ท่ีลงมือตองไดรับการจัดเก็บ 
 

เอกสารอางอิง : รายชื่อผูขายท่ีผานการประเมิน, วิธีการปฏิบัติเรื่องการคดัเลือกและประเมนิผูขาย 
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7.4.2 ขอมูลการจัดซื้อ 

 
 หนวยงานที่แสดงความจํานงในการจัดซ้ือ องคกรกําหนดใหตองแสดงขอมูลรายละเอียดหรือแนบ
เอกสารรายละเอียดท่ีจําเปน ประกอบกับใบขอสั่งซ้ือ (PR) พรอมหลักฐานการอนุมัติ โดย
ผูบังคับบัญชากอนสงมอบใหฝายจัดซ้ือดําเนินการตอไป 

 ฝายจัดซ้ือตองพิจารณาใหม่ันใจวาขอมูลประกอบการจัดซ้ือ ขอมูลการอนุมัติผลิตภัณฑท่ีส่ังซ้ือ 
ตลอดจนวิธีการทวนสอบและสั่งปลอยสินคาหรือบริการที่จัดซ้ือหรือจัดหามีความครบถวนเหมาะสม
กอนสื่อสารยังผูสงมอบ ตามรายชื่อท่ีระบุในบัญชีผูขายที่ผานการประเมิน 

 
เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการจัดซ้ือ จัดหา และจัดจาง 

 
7.4.3 การทวนสอบผลิตภัณฑท่ีจัดซื้อ 

 
 องคกรกําหนดใหสินคา-บริการท่ีจัดซ้ือ จัดหา หรือสงมอบโดยลูกคาทุกประเภทตองไดรับการทวน
สอบตามขั้นตอนที่ระบุไวในแผนคุณภาพอยางครบถวนและผานเกณฑตามที่กําหนดกอนปลอยใช
งาน 

 กรณีการทวนสอบดําเนินการโดยลูกคาขององคกร ณ แหลงผลิต องคกรตองกําหนดวิธีการ เกณฑ
การยอมรับและปลอยผลิตภัณฑในรายละเอียดคําส่ังซ้ือ หรือสัญญาอยางชัดเจน 

 
เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ 

      
7.5 การจัดการการใหบริการ  
 

7.5.1 การใหบริการ 
 

 องคกรกําหนดแผนการใหบริการในลักษณะแผนประจําเดือน ประจําสัปดาห และแผนผลิตรายวัน 
แจกจายยังทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของบ รวมถึงการปรับปรุงแผนใหสอดคลองตามปจจัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะท่ีเหมาะสม 

 การดําเนินการใหบริการบริษัท TSBA จํากัด กําหนดสภาวะการควบคุมท่ีจําเปน เพื่อใหเกิดความ
ม่ันใจถึงคุณภาพในงานการใหบริการที่สอดคลองตามขอกําหนดของผลิตภัณฑไวดังน้ี 

 
1.   ขอมูลหรือขาวสารที่ใหรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑเพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกและ

ยืนยันความถูกตองของการดําเนินการใหบริการตามขอกําหนด  ตองมีอยูในทุกข้ันตอนและ
ทุกพื้นที่การจัดการ เชน ขอกําหนดจําเพาะของการเตรียมการใหบรกิาร กระบวนการ เปนตน 

2. มีเอกสารแสดงขั้นตอน หรือวิธีการทํางานอยูในพื้นที่ ตามความจําเปน 
3. อุปกรณใชงานตองอยูในสภาพพรอมใชงานและมีสภาวะท่ีสอดคลองตอลักษณะการผลิตและ

จัดจําหนายโดยไมกอใหเกิดปญหาการปนเปอนหรือสรางความเสียหายกับผลิตภัณฑ 
4. มีเครื่องมือวัดในการตรวจสอบคุณภาพงาน และเครื่องมือเฝาระวังปจจัยควบคุมคุณภาพงานที่

ผานการสอบเทียบหรือทวนสอบท่ีเหมาะสมกับชวงการใชงาน อยูในพื้นที่ปฏิบัติงานอยาง
พอเพียง 
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5. มีการกําหนดกิจกรรมการทวนสอบคุณภาพงาน รวมถึงเกณฑท่ีใชพิจารณา เพ่ือสรางความ

มั่นใจในความสอดคลองตามขอกําหนดของการใหบริการ กอนการสงมอบงานใหกับลูกคา 
6. มีการกําหนดกิจกรรมติดตามสืบสวนหาขอเท็จจริง และกําหนดมาตรการจัดการกับเหตุอันไม

พึงประสงคท่ีเกิดข้ึนกับงานภายหลังการสงมอบ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับระดับ
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
 

เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ 
 

7.5.2 การรับรองกระบวนการพิเศษ 
 

 กระบวนการที่บริษัท TSBA จํากัด ถือเปนกระบวนการพิเศษ คือ กระบวนการที่ขอบกพรองของการ
ทํางานจะปรากฏเฉพาะภายหลังการใชงาน 

 
เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ 

 
 

7.5.3 การบงชี้และการสอบกลับ 
 

 องคกรกําหนดกระบวนการใหบริการครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการตรวจรับ จัดเก็บระหวางการ
ปฏิบัติงาน จนถึงสงมอบงาน ดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน กําหนดรหัสตามวันที่เขาใหบริการ ชื่อ/
เลขที่ผูสงมอบ วันท่ี ตลอดถึงลักษณะงานที่ใหบริการ 

 ลักษณะการแสดงชื่อหรือรหัสชุดท่ีงานของงานแตละประเภทจะตองไดรับการจดบันทึกลงใน
รายงานประกอบการตรวจวัดและเฝาระวัง  ซ่ึงจะระบุเกณฑการยอมรับของแตละคุณลักษณะ
ประเภทของงานการใหบริการ ตลอดถึงสถานะหลังการตรวจสอบอยางชัดเจน 

 การสอบกลับในกรณีท่ีเปนขอกําหนดเฉพาะของลูกคา  ตองอาศัยการสอบกลับจากบันทึกคุณภาพ
ของแตละขั้นตอน  ยอนกลับหาบันทึกตามรหัสแตละประเภทของงาน 

 
เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ, วิธีปฏิบัติงานในการกําหนดรหัสประเภทงานของลูกคา 

 
 

7.5.4 ทรัพยสินของลูกคา 
 

 ทรัพยสิน ส่ิงของที่ลูกคาสงมอบเพื่อประกอบการใหบริการ ไมวาจะเปนเอกสาร ครุภัณฑตาง ๆ 
ตองไดรับการตรวจสอบ ความสอดคลองตามขอกําหนดที่ไดรับแจง ระบุสถานะภาพอยางเหมาะสม 
โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมจดบันทึกผลการตรวจรวมถึงมาตรการที่ลงมือกระทําในบันทึก
อยางครบถวน 

 ทรัพยสิน ส่ิงของท่ีลูกคาสงมอบ ตองไดรับการบงชี้ท่ีแตกตางจากระบบบงชี้ปกติขององคกร  
เพื่อใหผูท่ีเก่ียวของสามารถทวนสอบและดูแลรักษาไดสะดวก สามารถแยกแยะจากทรัพยสินของ
องคกรไดอยางชัดเจน 
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 จัดใหมีแนวทางในการควบคุม ปองกันและปกปองความเสียหายในระหวางการดูแลรับผิดชอบโดย
องคกร อยางเหมาะสมกับประเภททรัพยสิน 

 กรณีพบวามีการสูญหาย เสียหาย หรือมีสภาพไมเหมาะสมกับการใชงาน  หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองทําการแจงใหลูกคาทราบผานชองทางการส่ือสารท่ีกําหนดและตองจัดทํารายละเอียดประกอบ
เปนหลักฐาน 

 
เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการจัดการทรัพยสินของลูกคา 

 
7.5.5 การถนอมรักษาผลิตภัณฑ 

 
 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด กําหนดใหมีการรักษาคุณภาพการใหบริการระหวางกระบวนการ
ภายในและการสงมอบไปยังจุดหมายที่ตั้งใจ  เพื่อรักษาความสอดคลองตอขอกําหนด  การถนอม
รักษาน้ีไดรวมถึงการบงชี้ การเคลื่อนยาย การบรรจุภัณฑ  การเก็บ  และการปองกัน  การถนอมรักษา
ตองประยุกตใชกับสิ่งตางๆ ท่ีใชในการใหบริการดวย 

 
   
7.6 การควบคมุเครื่องมือตรวจวัดและเฝาระวัง  
       

 องคกรกําหนดใหหนวยงานควบคุมคุณภาพรวมกับฝายวิศวกรรมเปนผูรับผิดชอบในกระบวนการควบคุม
เครื่องมือตรวจวัดเพื่อสามารถใชเปนหลักประกันความสอดคลองของกระบวนการตามขอกําหนด 

 การควบคุมเริ่มตนตั้งแตการพิจารณากําหนดปจจัยและคุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีตองการการควบคุม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยท่ีมีหรือสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพของการใหบริการ ตลอดถึงชวงการใชงาน
และรายละเอียดความแมนยําและความเที่ยงตรงที่สอดคลองกับชวงการใชงานที่ตองการ 

 คัดเลือกเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมกับคาการวัดและความละเอียดท่ีตองการ ข้ึนทะเบียนและจัดทําประวัติ
พรอมกําหนดความถี่หรือความจําเปนในการสอบเทียบหรือทวนสอบตามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณหรือ
จากประวัติการใชงานท่ีเหมาะสม พรอมกําหนดเปนแผนงานการสอบเทียบ/ทวนสอบ 

 ใชงานอุปกรณหรือเครื่องมือตรวจวัดและเฝาระวังเหลาน้ีอยางสอดคลองกับวิธีการและสภาพแวดลอมท่ี
กําหนด 

 กําหนดขั้นตอนการควบคุมเครื่องมือตรวจวัดและเฝาระวัง ซ่ึงประกอบดวย 
 

1. ทวนสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือเหลาน้ีกับมาตรฐานท่ีสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตามชวงเวลาท่ีกําหนด  ในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาหรือไมมีมาตรฐานดังกลาวอยู 
องคกรควรทําการจดบันทึกพื้นฐานแนวปฏิบัติท่ีประยุกตใชในการดําเนินการทวนสอบดังกลาวอยาง
ชัดเจน 

2. ดําเนินการปรับแตงเครื่องมือ  เม่ือพบวาผลการทวนสอบมีความคลาดเคลื่อนเกินระดับการยอมรับที่
กําหนด พรอมทวนสอบใหมอีกครั้งเพื่อยืนยันความสอดคลองตามขอกําหนดกอนปลอยงานอีกครั้ง 

3. บงชี้สถานะอุปกรณหรือเครื่องมือดวยวิธีการที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจน เชน ติดสติ๊กเกอร แขวน
ปาย หรือตัวบงชี้ดวยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพและประเภทของเครื่องมือ 
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4. กําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการปรับแตงโดยพละการ เชน การปดผนึก ประการหามการปรับแตง

เปนตน 
5. ระหวางการเคลื่อนยาย การถอดอุปกรณเพื่อการบํารุงรักษาและระหวางการจัดเก็บ องคการไดกําหนดมี

วิธีการ ปองกันอุปกรณและกําหนดสภาพแวดลอมท่ีเหมาระสม เพื่อปองกันความเสียหายและ
เส่ือมสภาพที่อาจเกิดขึ้น 

6. กรณีท่ีมีการใชโปรแกรมซอฟรแวรกับเครื่องมือหรืออุปกรณตรวจวัด  กําหนดใหตองมีการทวนสอบกอน
ใชงานครั้งแรกหรือตามชวงเวลาที่กําหนด หรือตามคําแนะนําของผูผลิตโปรแกรม 

 
 เมื่อพบวาเครื่องมือมีความไมสอดคลอง  ผลลัพธหรือรายงานที่ผานมารวมถึงผลงานที่ผานการตรวจวัดดวย
เครื่องมือและกระบวนการดังกลาวตองไดรับการประเมิน และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับ
เครื่องมือและผลการทํางานท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวพรอมจดบันทึกรายละเอียดอยางครบถวน 

 
เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการควบคุมเครื่องมือตรวจวัดและเฝาระวัง 
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   การวัดการวิเคราะหและการปรับปรุง 
 
 
8.1 ทั่วไป  
   

 องคกรกําหนดใหมีการนําเทคนิคทางสถิติท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในกระบวนการตรวจวัด วิเคราะหและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนหลักฐานในการแสดงผลวา 

 
1. ระบบคุณภาพท่ีจัดสรางประยุกตใชและธํารงรักษามีความสอดคลองตามขอกําหนดของมาตรฐานและ

ขอกําหนดเฉพาะขององคกร 
2. กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการมีความนาเชื่อถือ และลักษณะงานมีความสอดคลองตาม

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 
3. คุณภาพของงานและกระบวนการทํางานรวมถึงระบบคุณภาพมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง

พัฒนาดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
 

เอกสารอางอิง : คูมือการใชสถิติ 
 
          
8.2 การวัดและการเฝาระวงั  
 

8.2.1 ความพึงพอใจของลูกคา 
 

 ผูบริหารสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด  ไดจัดใหมีการเฝาติดตามสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
ทัศนคติของผูรับบริการถึงการสนองตอบขอกําหนดของผูรับบริหารของบริษัท TSBA จํากัด โดยมี
การพิจารณาวิธีการ ในการเก็บ และใชสารสนเทศอยางเหมาะสม 

 ภายหลังการสงมอบงานใหลูกคาบริษัท TSBA จํากัด กําหนดใหมีการสํารวจความตองการและ
ความพึงพอใจ เพื่อตรวจวัดและเฝาระวัง และทําใหทราบถึงความตองการของลูกคา ซ่ึงจะมี
ความสําคัญย่ิงตอการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการ 

 
เอกสารอางอิง : แบบประเมนิความพึงพอใจ, ระเบียบปฏิบัติเรื่องปฏิบัติการแกไขและปองกัน 

 
8.2.2 การตรวจติดตามภายใน 

 
 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานตรวจประเมินภายใน  และผูตรวจ
ประเมิน  อนุมัติแผนและกําหนดการตรวจประเมินภายในของบริษัท TSBA  จํากัด ตามความจําเปน
หรือเห็นเหมาะสม เพ่ือพิจารณาระบบบริหารคุณภาพวา 

 

8 
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ก) สอดคลองกับแผนที่วางไว  (7.1) ขอกําหนดของมาตรฐานฉบับน้ี  และขอกําหนดของระบบ
บริหารคุณภาพของบริษัท TSBA จํากัด 

ข) ทุกกระบวนการในระบบคุณภาพ ตองไดรับการตรวจติดตามอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือเม่ือมี
เหตุจําเปนที่พิจารณา โดยผูบริหารสูงสุดแลวพบวาตองมีการปรับความถี่เพิ่มเติมเพ่ือยืนยัน
ความมีเสถียรภาพของระบบคุณภาพ หรือของกระบวนการนั้น ๆ  

ค) นําไปดําเนินการและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิผล 
 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด ใหความรวมมือในการตรวจประเมินภายในของบริษัท TSBA  จํากัด 
โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเอกสารระเบียบปฏิบัติของบริษัท TSBA จํากัด 

 
เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 
 

8.2.3 การวัดและการเฝาระวังกระบวนการ 
 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด กําหนดใหใชวิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝาติดตาม  และเม่ือกระทําได 
วัดกระบวนการในระบบบริหารคุณภาพ  โดยแสดงใหเห็นถึงความสามารถของกระบวนการในการ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีวางแผนไว  

 กรณีผลสัมฤทธ์ิตามแผนไมบรรลุผล  ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด  ดําเนินการใหมีการแกไขและ
ปฏิบัติการแกไขตามความเหมาะสม  

 
เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ, คูมือการใชสถิติ 

 
 

8.2.4 การวัดและการเฝาระวังผลิตภัณฑ 
 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด  กําหนดใหมีการเฝาติดตามและวัดผลลักษณะของบริการ  เพื่อทวน
สอบวาขอกําหนดของบริการไดถูกตอบสนอง  การดําเนินการนี้ตองกระทําในขั้นตอนท่ีเหมาะสม
ของการทําให ผลิตภัณฑเปนจริงตามแผนที่วางไว (7.1) โดยจัดใหมีหลกัฐานของความสอดคลอง  
พรอมเกณฑในการยอมรับ 

 บันทึกตองระบุถึงบุคคลท่ีมีอํานาจในการอนุมัติใหดําเนินการ) 4.2.4( 
 การใหบริการ  ตองไมดําเนินการจนกวาแผนท่ีวางไว  (7.1) เสร็จสมบูรณเปนท่ีนาพึงพอใจ  หรือ
มิฉะน้ันตองรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหรือโดยผูรับบริการ เม่ือเปนไปได 

 เปนนโยบายขององคกรในอันท่ีจะไมสงมอบงานบริการใด ๆ จนกวาจะไดรับการตรวจสอบอยาง
ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในแผนคุณภาพ  เวนแตจะไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจากผู
บริการสูงสุดของบริษัท TSBA จํากัด หรือตัวแทนผูมีอํานาจของลูกคาเทาน้ัน 

 
เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ 
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8.3 การควบคมุผลิตภณัฑไมสอดคลอง 
 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด กําหนดใหมีการบงชี้และควบคุมส่ิงท่ีไมสอดคลองกับขอกําหนดของ   การ
ปฏิบัติราชการหรือการใหบริการ เพื่อปองกันการใชหรือการใหบริการโดยไมตั้งใจ  โดยจัดใหมีระเบียบปฏิบัติ
เพื่อระบุการควบคุมและความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ท่ีเก่ียวของในการจัดการกับผลิตภัณฑท่ีไม
สอดคลอง 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด กําหนดใหมีการดําเนินการกับผลิตภัณฑท่ีไมสอดคลองโดยวิธีการหนึ่งหรือ
มากกวา เมื่อเปนไปได ดังน้ี 

 
ก) โดยปฏิบัติการกําจัดความไมสอดคลองท่ีตรวจพบ 
ข) โดยอนุมัติใหใชงาน ปลอยหรอืยอมรับภายใตการอนุมัติของผูมีอํานาจ และเมื่อกระทําได โดย   

ผูรับบริการ 
ค) โดยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการใชหรือประยุกตใชโดยเจตนาเดมิ 
ง) โดยปฏิบัติการใหเหมาะสมกับผลกระทบหรือแนวโนมของผลกระทบของความไมสอดคลองเม่ือพบ

บริการไมสอดคลองหลังจากใหบริการแลว 
 

 กรณีบริการที่ไมสอดคลองถูกแกไขแลว  ตองไดรับการทวนสอบซ้ํา เพื่อแสดงใหเห็นความสอดคลองกับ
ขอกําหนด  

 บันทึกรายละเอียดของความไมสอดคลองและปฏิบัติการท่ีไดดําเนินการ  รวมถึงการยอมรับ  ตองไดรับการ
ธํารงรักษา (4.2.4) 

 
เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑท่ีไมสอดคลอง 

 
 
8.4 การวิเคราะหขอมูล   
 

 ผูบริหารTSBA กําหนดใหมีการพิจารณา  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามความเหมาะสม เพื่อแสดงความ
เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ  และเพื่อประเมินประสิทธิผลการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ของระบบบริหารคุณภาพ  รวมถึงขอมูลท่ีไดจากผลของการเฝาติดตามและการวัด  และจากแหลง    ขอมูล
อ่ืนๆ 

 การวิเคราะหขอมูล ไดใชขอมูลท่ีเก่ียวของกับ 
ก) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (8.2.1) 
ข) ความสอดคลองของขอกําหนดในการใหบริการ (8.2.4) 
ค) ลักษณะและแนวโนมของกระบวนการในการใหบริการ รวมถึงโอกาสในการปฏิบัติการปองกัน(8.2.3 

และ 8.2.4) และ 
ง) ผูขาย (7.4) 

 
เอกสารอางอิง : ไมมี 

 
 



 Page 41 of 44  
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ 41 

 
บริษัท TSBA จํากัด 

รหัสเอกสาร 
 

SQM 01-00 

ทบทวนครั้งท่ี วันที่อนุมัติใช 
คูมอืคุณภาพ 

(Quality Manual) 

 
8.5 การปรบัปรงุ  
 

8.5.1 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continual improvement) 
 
 ผูบริหารบริษัท TSBA จํากัด กําหนดใหมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอยาง    
ตอเนื่องโดยอาศัยการใชนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพ  ผลการตรวจประเมิน  การวิเคราะห
ขอมูล  ปฏิบัติการแกไขและปฏิบัติการปองกัน และการทบทวนโดยฝายบริหาร 

 บริษัท TSBA  จํากัด กําลังดําเนินการเพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ    
การจัดการความรู  และการพัฒนาองคกร  โดยกําหนดแนวทางการบริหาร เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงสามารถแบงแนวทางดังกลาวไดเปน 3 ดาน คือ 
ก) การปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนการ  โดยวิธีการบริหารจัดการ

สมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 
ข) การพัฒนาคุณภาพ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ลูกคาผูรับบริการ 
ค) การเสริมสรางขีดความสามารถ/สมรรถนะ  ซ่ึงตองจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเพ่ิม

ความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนองคกรนําไปสูการพัฒนาTSBAอยางยั่งยืน 
 

เอกสารอางอิง : แผนคุณภาพ, เทคนิคทางสถิติ 
 

8.5.2 ปฏิบัติการแกไข (Corrective action) 
 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด กําหนดใหมีการปฏิบัติการแกไขเพื่อกําจัดสาเหตุตางๆ  ของความไม
สอดคลองเพ่ือปองกันการเกิดซํ้า ปฏิบัติการแกไขใหเหมาะสมกับผลของความไมสอดคลองท่ีพบ 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด ใหความรวมมือในการปฏิบัติการแกไข  โดยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ
ท่ีสอดคลองกับเอกสารระเบียบปฏิบัติของTSBA ท่ีระบุขอกําหนดเพื่อ 
ก) ทบทวนความไมสอดคลอง (รวมถึงขอรองเรยีนของผูรับบริการ) 
ข) พิจารณาสาเหตุของความไมสอดคลอง 
ค) ประเมินความจาํเปนในการปฏบัิติการเพื่อทําใหม่ันใจวาความไมสอดคลองไมเกิดข้ึนซํ้า 
ง) พิจารณาและดาํเนินการปฏิบัตกิารท่ีจําเปน 
จ) บันทึกผลสัมฤทธ์ิของปฏิบัติการที่ไดดําเนินการ (4.2.4) 
ฉ) ทบทวนประสิทธิผลของปฏิบัติการแกไขที่ไดดําเนินการ 

 
 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด จัดใหมีระบบในการรับฟงขอวิจารณ/ติติง รวมถึงขอเสนอแนะจาก
ลูกคาผูรับบริการ การตอบขอวิจารณ/ติติง รวมถึงขอเสนอแนะ และการเปดโอกาสใหทุกแผนกและ
หนวยงาน เขามามีสวนรวม  รวมทั้งการจัดทําแบบสอบถาม  และดําเนินการสอบถามไปยังลูกคา
ผูรับบริการ  โดยเนนการสอบถามเชิงรุก  รวมถึงการวิเคราะหความเส่ียงตางๆ  ท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัท TSBA จํากัด 
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 ขอมูลท่ีไดจากขอวิจารณ/ติติง รวมถึงขอเสนอแนะ  การสอบถามและการวิเคราะหถูกนํามาใชใน
การทบทวนมาตรการ/ วางแนวทางเพื่อปองกันใหเกิดซํ้า ตามความเหมาะสม 

 
เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการปฏบัิติการแกไขและปองกัน 

 
 

8.5.3 ปฏิบัติการปองกัน (Preventive action) 
 
 ผูบริหารบริษัท TSBA จํากัด ไดพิจารณาปฏิบัติการเพื่อกําจัดสาเหตุของความไมสอดคลองท่ีมี     

  แนวโนมจะเกิดข้ึน  เพื่อปองกันไมใหเกิดข้ึน  ปฏิบัติการปองกันที่ดําเนินการตองเหมาะสมกับผล
ของแนวโนมของปญหา  โดยถือวาความไมสอดคลองท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึนเปนความเส่ียงของ
บริษัท TSBA จํากัด ท่ีตองมีการบริหารจัดการ 

 ผูบริหารบริษัท TSBA  จํากัด  ใหความรวมมือในการปฏิบัติการปองกัน  โดยกํากับดูแลใหมีการ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเอกสารระเบียบปฏิบัติของTSBA ท่ีระบุขอกําหนดเพื่อ 
ก( พิจารณาแนวโนมของความไมสอดคลองและสาเหต ุ
ข ( ประเมินความจาํเปนเพื่อปฏิบัติการปองกันการเกิดความไมสอดคลอง 
ง) พิจารณาและดาํเนินการปฏิบัตกิารท่ีจําเปน 
จ) บันทึกผลสัมฤทธ์ิของปฏิบัติการที่ไดดําเนินการ (4.2.4) 
ฉ) ทบทวนประสิทธิผลของปฏิบัติการปองกัน 

 
เอกสารอางอิง : ระเบยีบปฏบัิติเรื่องการปฏบัิติการแกไขและปองกัน 
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    รายการเอกสารอางอิง 

 
 

หัวขอในคูมือคุณภาพ เอกสารอางอิง ขอกําหนด ISO9001
1.  คําปรารภจากผูบริหาร   
2.  ประวัตTิSBA    
3.  ภาพรวมTSBA และนโยบายคณุภาพ   

3.1  ผังโครงสรางองคกร   
3.2  ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี   
3.3  ขอบเขตของระบบบริหารจัดการคุณภาพ   
3.4  ผังแสดงกระบวนการทํางาน   
3.5  นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพ   

4.  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ   
4.1  บททั่วไป   
4.2  ขอกําหนดระบบเอกสาร   

5.  ความรับผิดชอบของฝายบริหาร   
5.1  ความมุงม่ันของฝายบริหาร   
5.2  การมุงเนนผูรับบริการ   
5.3  นโยบายคุณภาพ   
5.4  การวางแผนคุณภาพ   
5.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และ 

การส่ือสาร 
  

5.6  การทบทวนของฝายบริหาร   
6.  การบริหารทรัพยากร   

6.1  การจัดสรรทรัพยากร   
6.2  ทรัพยากรมนุษย   
6.3  โครงสรางพื้นฐาน   
6.4  สภาพแวดลอมในการทํางาน   

7.  การจัดทําผลิตภัณฑ   
7.1  การวางแผนการจัดทําผลิตภัณฑ   
7.2  กระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา   
7.3  การออกแบบและการพัฒนา ขอบเขตของระบบบริหารไม

ครอบคลุมกระบวนการนี้ 
 

7.4  การจัดซ้ือ   
7.5  การจัดการการใหบริการ   
7.6  การควบคุมเครือ่งมือตรวจวัดและเฝาระวัง   

8.  การวัดการวิเคราะหและการปรบัปรุง   
8.1  ท่ัวไป   

9 
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หัวขอในคูมือคุณภาพ เอกสารอางอิง ขอกําหนด ISO9001
8.2  การวัดและการเฝาระวัง   
8.3  การควบคุมผลิตภัณฑไมสอดคลอง   
8.4  การวิเคราะหขอมูล   
8.5  การปรับปรุง   

9.  ประวัติการแกไขเอกสาร   
 


