


บทนำ 

ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเปนรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเปนสวนหนึ่ง     

ของการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ การใหบริการโลจิสติกสถือเปนกระบวนการสำคัญท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ      

การดำเนินงาน เพราะธุรกิจใหบริการโลจิสติกสหมายรวมถึงธุรกิจใหบริการขนสงและขนถายสินคา บริการ

คลังสินคา ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ ครอบคลุม

การเคลื่อนยายสินคาและบริการ การเก็บสินคา การบริการใหกับธุรกิจการคา การผลิต การสงออกและการบริการ

ทุกประเภท ดังนั้น ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสจึงมีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย สามารถชวย

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกธุรกิจอ่ืนๆ อันจะกอใหเกิดการขยายตัว      

ทางเศรษฐกิจและเพ่ิมรายไดใหกับประเทศ สงผลใหประเทศไทยหลุดพนกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 

 ธุรกิจโลจิสติกส ถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ       

ซ่ึงเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีของรัฐบาล เพ่ือใหมีการกระจายการพัฒนาไปสู

พ้ืนท่ีตาง ๆ โดยใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเปนตัวนำในการพัฒนา อันเปนการนำมาซ่ึงการลงทุน    

และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีใกลเคียง ทำใหประเทศไทยมีการขยายตัว   

ท้ังในสวนของเศรษฐกิจภายในประเทศและการคาระหวางประเทศ ซ่ึงเปนแกนหลักในการพัฒนาประเทศ       

และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานท่ีมีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย 

โดยเฉพาะผูใหบริการโลจิสติกสไทยใหรองรับการคาออนไลนท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ         

จึงไดดำเนินโครงการ “สรางศักยภาพและโอกาสทางการคาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทย” โดยดำเนินการพัฒนา

บุคลากรใหเปนมืออาชีพดานการบริหารจัดการในธุรกิจโลจิสติกส เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกร    

ไดอยางมีประสิทธิภาพใหเปนมาตรฐานระดับสากล มีโอกาสขยายชองทางการตลาดสูตางประเทศ สงผลตอการ

ขยายตัวของมูลคาธุรกิจโลจิสติกสของประเทศในภาพรวม และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมในระดับหวงโซอุปทาน    

ซ่ึงทายท่ีสุดจะทำใหเศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็ง เติบโตได และนำไปสูการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความม่ันคง     

ม่ังค่ัง และยั่งยืนอยางแทจริง 
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บทที่ 1 
การพัฒนาธุรกจิใหบริการโลจสิติกสสูมาตรฐาน ISO 9001 

 
1.1 ความเปนมาและความสำคัญ 
 ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเปนรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ การใหบริการโลจิสติกสถือเปนกระบวนการสำคัญที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน       
เพราะธุรกิจใหบริการโลจิสติกสหมายรวมถึงธุรกิจใหบริการขนสงและขนถายสินคา บริการคลังสินคา ธุรกิจตัวแทนออก
ของพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ ครอบคลุมการเคลื่อนยายสินคาและบริการ    
การเก็บสินคา การบริการใหกับธุรกิจการคา การผลิต การสงออกและการบริการทุกประเภท ดังนั้น ธุรกิจใหบริการ       
โลจิสติกส จึงมีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย สามารถชวยเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและเพ่ิมมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหแกธุรกิจอื่นๆ อันจะกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ สงผลใหประเทศ
ไทยหลุดพนกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 
 ธุรกิจโลจิสติกส ถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งเปนกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายการพัฒนาในเชิงพื้นที่ของรัฐบาล เพื่อใหมีการกระจายการพัฒนาไปสูพื้นที่ตาง ๆ        
โดยใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเปนตัวนำในการพัฒนา อันเปนการนำมาซึ่งการลงทุน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ใกลเคียง ทำใหประเทศไทยมีการขยายตัวทั้งในสวนของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนแกนหลักในการพัฒนาประเทศและสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย โดยเฉพาะ            
ผูใหบริการโลจิสติกสไทยใหรองรับการคาออนไลนที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ จึงไดดำเนินโครงการ 
“สรางศักยภาพและโอกาสทางการคาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทย” โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ    
ดานการบริหารจัดการในธุรกิจโลจิสติกส เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพใหเปน
มาตรฐานระดับสากล มีโอกาสขยายชองทางการตลาดสูตางประเทศ สงผลตอการขยายตัวของมูลคาธุรกิจโลจิสติกส     
ของประเทศในภาพรวม และสามารถสรางมูลคาเพิ ่มในระดับหวงโซอุปทาน ซึ ่งทายที ่สุดจะทำใหเศรษฐกิจไทย                
มีความเขมแข็ง เติบโตได และนำไปสูการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน อยางแทจริง 
 
1.2 วัตถุประสงค  

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานใหบริการโลจิสติกส ใหเปนมืออาชีพดานการบริหารจัดการธุรกิจใหบริการ        
โลจิสติกส และใหธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001          
เปนที่นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากผูใชบริการอยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศ และธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกสมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 

 
1.3 แนวทางการดำเนินงาน  

1.3.1 ประเมินวิเคราะหศักยภาพธุรกิจใหบริการโลจิสติกส พรอมทั้งคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเขารับ   
การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  

1.3.2 ใหคำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ พรอมทั้งใหคำปรึกษาแนะนำการแกไขปญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิานจริง ณ สถานประกอบการ 

1.3.3 สราง พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแกธุรกิจใหบริการโลจิสติกส พรอมทั้งจัดใหมีการ
ตรวจประเมินผลการพัฒนาธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจใหบริการโลจิสติกสผานการตรวจประเมินและไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 
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1.4  ประโยชนท่ีผูประกอบการไดรับ 

ประโยชนตอองคกร/บริษัท 

• ไดรับการยอมรับในคุณภาพ เนื่องจากไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 9001 เปนสัญลักษณ     
ท่ีประกันไดวา กระบวนการดำเนินการทุกขั้นตอนมีการดำเนินการอยางถูกตอง มีระบบ และแสดงวา
สินคาหรือบริการในข้ันสุดทายมีคุณภาพ  

• องคกรมีภาพลักษณที่ดี เพราะไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงเกิดการยอมรับ        
ในสินคาหรือบริการไดงาย  

• ตนทุนการดำเนินการที่มีตนทุนลดลง เนื่องจากองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถามีการดำเนินการ
ตามมาตรฐานแลวจะชวยลดความสูญเสียและความผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากมีระบบเอกสาร
ควบคุมใหปฏิบัติตามขั้นตอน ถึงแมระยะแรกจะมีคาใชจายสูงในการปรับปรุงการดำเนินการ แต
เปนการลงทุนเพ่ือใหเกิดความประหยัดในระยะยาว  

• กระบวนการบริหารงานมีระบบ ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได 
        ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน 

• ผู ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ ้น เนื ่องจากทำงานอยางมีระบบ ชัดเจน  
มีคูมือปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทันทีอยางมีประสิทธิภาพ หรือตรวจสอบการทำงาน
ไดทุกข้ันตอน 

• ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการทำงานดานคุณภาพมากข้ึน เนื่องจากดำเนินการตามระบบและข้ันตอน
ท่ีกำหนดไว 

• การทำงานเปนระบบมากขึ้น เปนผลโดยตรงตามขอกำหนดของ ISO 9001 ที่จะตองปฏิบัติงาน      
ที่เปนระบบในทุกกระบวนการที่เขาสู ระบบ ลดความซ้ำซอนของงาน ลดระยะเวลาการทำงาน      
แตเพ่ิมความถูกตอง ถูกระเบียบ ครบถวน และทันเวลา รวมท้ังสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

• ผูปฏิบัติงานมีจิตสำนึกดานคุณภาพที่เปนผลจากการดำเนินการที่เปนระบบอยางตอเนื่องยาวนาน 
จะทำใหเกิดพฤติกรรมอันนำไปสูการสรางจิตสำนึกดานคุณภาพในการทำงาน 

• ผูปฏิบัติงานจะรวมกันทำงานเปนทีมมากขึ้น การทำงานโดยปกติมักจะมีการดำเนินการไปตาม
ลักษณะเฉพาะหนาที่ แตเมื่อผานการรับรองคุณภาพแลวจะตองดำเนินการไปตามกระบวนการ     
ที่กำหนด ทำใหมีความสัมพันธกับบุคคลที่เกี ่ยวของกับกระบวนการของตนเอง กอใหเกิดการ
พัฒนาการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประโยชนตอลูกคาหรือผูรับบริการ 

• มีความมั่นใจในสินคาและบริการขององคกรมากขึ้น เนื่องจากองคกรไดรับการรับรอง ISO 9001 
แลว ลูกคาหรือผูรับบริการยอมม่ันใจในคุณภาพของสินคาและบริการ 

• สามารถอางอิงจากองคกรท่ีรับประกันคุณภาพได ทำใหเกิดการยอมรับในสินคาและบริการมากข้ึน 

• ลูกคาหรือผูรับบริการประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยไมจำเปนตองตรวจสอบวาสินคาหรือบริการ
ไดรับมาตรฐานหรือไม เนื่องจากเมื่อไดรับการประกันคุณภาพยอมถือไดวามีคุณภาพอยูในระดับ     
ท่ีม่ันใจได 
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บทที่ 2 
ระบบมาตรฐาน ISO 9001 กับธุรกิจใหบริการโลจสิติกส 

 
2.1 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เปนระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ทำใหองคกรบรรลุเปาหมายดานคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึงการปรับคุณภาพ         
อยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการบริหารงานอยางเปนระบบท่ีมีโครงสรางการบริหาร มีเปาหมายคุณภาพท่ีชัดเจนเขาใจ
ท่ัวท้ังองคกร มีการกำหนดกระบวนการ การดำเนินงานและใชทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทำใหเกิดคุณภาพ 
ทำใหสามารถปรับปรุงสมรรถนะขององคกรไดอยางตอเนื่อง 
                       
2.2 การพัฒนาและคงไวซ่ึงมาตรฐาน ISO 9001 

2.2.1 ข้ันตอนการดำเนินงานสูระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
การท่ีองคกรจะไดรับการรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มีข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการและศึกษา 
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เปนระบบซึ่งทุกหนวยงานในองคกรจะตองมีสวนรวม      

ในการนำเอาระบบไปประยุกตใชในองคกร บุคลากรทุกคนจึงมีความสำคัญตอความสำเร็จของระบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูบริหารระดับสูงตองมีความมุงมั่นในการนำระบบมาใชในองคกรและปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรม
ตางๆ ท่ีผูบริหารตองเตรียมและดำเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ISO 9001:2015 
2. จัดตั ้งผู ประสานงานคุณภาพหรือตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (Quality Management 

Representative: QMR) 
3. จัดตั้งคณะทำงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (Working Team) 
4. จัดงบประมาณสำหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน 
5. จัดใหมีการศึกษา ฝกอบรมและเรียนรู ทั้งความรูดานมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 

9001:2015 และความรูในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การทบทวนสถานะระบบงานปจจุบัน 
องคกรตองตรวจสอบเพื่อประเมินสถานะปจจุบันขององคกร โดยเทียบกับขอกำหนดของมาตรฐาน  

ISO 9001:2015 เพื่อจะไดทราบวาสภาพการดำเนินงานปจจุบันนั้นมีความสอดคลองกับขอกำหนดอยางไรบาง  
มีการดำเนินการเปนกระบวนการหรือไม ถาไมสอดคลองควรปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกำหนด โดยกิจกรรมตางๆ 
มีดังนี้ 

1. กำหนดนโยบายคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติทำใหสำเร็จและประเมินคาได 
2. จัดทำวัตถุประสงคคุณภาพ 
3. กำหนดขอบเขตของหนวยงานหรือกระบวนการตามผังองคกรใหชัดเจน 
4. วิเคราะหเปรียบเทียบขอกำหนด เพ่ือตรวจสอบสิ่งท่ีมีอยูกับสิ่งท่ีขาดไป 
5. จัดทำแผนการดำเนินงานท่ีแสดงถึงข้ันตอน กิจกรรม ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ 
1. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ดังหัวขอตอไปนี้ 

(1) นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) และวัตถุประสงคคุณภาพ (Quality Objectives) 
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(2) ผังโครงสรางองคกร (Organization Chart) 
(3) กำหนดอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ (Job Description/Job Specification) 
(4) คูมือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน 

2. ตรวจสอบ ทบทวน และอนุมัติเอกสารกอนนำไปใช 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
การนำระบบบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัตินั้นเรียกวา “การติดตั้งระบบบริหารงานคุณภาพ” คือองคกร

จะตองนำเอาเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพท่ีไดจัดทำข้ึนไปใชจริงใหเกิดประสิทธิผล โดยมีข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
1. สอนและฝกอบรมพนักงาน จัดใหมีการฝกอบรม หรือประชุม ชี้แจง ทำความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน  

ที่เกี่ยวของทุกสวนใหทราบรายละเอียดขอกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และเหตุผลที่ตองปฏิบัติตาม
เอกสารตางๆ ในระบบคุณภาพ รวมท้ังสรางจิตสำนึกบุคลากรใหเชื่อม่ันในระบบคุณภาพและซักซอมความเขาใจใน
การปฏิบัติงานตามระบบ 

2. ประกาศใชระบบบริหารงานคุณภาพ ประกาศใชเอกสารทั้งหมด หรือบางสวนที่พรอม เพื่อทดลอง
ปฏิบัติ จะไดทราบถึงปญหาและขอขัดของตางๆ สำหรับนำไปปรับปรงุตอไป 

3. บันทึกผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ไดปฏิบัติตามที่เขียนเอกสารไว ผู ปฏิบัติจะตองแจงหัวหนา
หนวยงานถึงผลการดำเนินงานตามเอกสารทั้งในแงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไขเอกสาร 

4. ปรับปรุงแกไขถาจำเปน หากจำเปนอาจตองมีการปรับปรุงแกไขเอกสารใหสามารถนำไปปฏิบัติ      
ไดจริงและมีประสิทธิผล 

 
 ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

มีการคัดเลือกพนักงานเปนทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) โดยคัดเลือก
จากหลายหนวยงานในองคกร เพราะการตรวจติดตามคุณภาพภายในตองตรวจทุกหนวยงาน ดังนั้น บุคคลที่เปน
ผูตรวจตองมีความเปนอิสระจากหนวยงานที่ตนไปตรวจ คือ ไมตรวจหนวยงานที่สังกัดอยู หลักสูตรที่อบรม       
อาจอบรมโดย QMR หรือท่ีปรึกษาผูมีประสบการณอยางดีแลว หรืออาจสงทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในไปอบรม
หลักสูตรการเปนผูตรวจติดตามคุณภาพภายในกับหนวยงานภายนอกก็ไดจะตองมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามแผนที่วางไว เพื่อใหทราบวาระบบบริหารคุณภาพเปนไปตามกระบวนการการจัดทำผลิตภัณฑที่วางแผนไว 
และสอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้ รวมถึงระบบบริหารคุณภาพดำเนินอยางมีประสิทธิผล
หรือไม ถาทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในแลวพบวา มีขอบกพรอง ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในจะตอง     
รีบแจงตอผู ร ับผิดชอบโดยเร็ว โดยออกใบขอใหมีการปฏิบัติการแกไข (Corrective Action Request : CAR) 
ผูรับผิดชอบตองประเมินลักษณะของขอบกพรอง และดำเนินมาตรการปองกันและแกไขปรับปรุงทันที 

 
ข้ันตอนท่ี 6 การตรวจประเมินและใหการรับรองโดยสถาบันใหการรับรอง 
เม ื ่อองคกรดำเน ินการจ ัดระบบคุณภาพ และพัฒนาจนไดผลเป นที ่พอใจแล ว เพื ่อแสดง                   

ขีดความสามารถขององคกรและบงบอกถึงความสำเร็จอยางแทจริงของการนำระบบการบริหารงานคุณภาพไปใช 
สามารถทำโดยการขอรับการรับรองจากหนวยรับรอง (Certification Body)  
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2.3 การประยุกตใชขอกำหนดระบบ ISO9001:2015 กับธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 
ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสที่มีความประสงคจะขอรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 ตองศึกษา

เน ื ้อหาขอกำหนดของระบบบริหารจ ัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ฉบับล าส ุดตามที ่  International 
Organization for Standardization ประกาศใชเมื ่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นำมาพัฒนางานและปฏิบัติงาน     
ใหสอดคลองกับขอกำหนด 10 ขอ ซึ่งขอที่ 1 ถึงขอที่ 3 เปนคำอธิบายขอบเขต เอกสารอางอิง และบทนิยาม       
และขอที่ 4 ถึงขอที่ 10 เปนขอกำหนดที่หนวยงานที่จะขอรับรองหรือไดรับการรับรองแลว ตองยึดถือเปนหลัก     
ในการดำเนินงาน ดังนี้  

 

ตัวอยางการกำหนดขอบขายรับรองระบบ ISO9001:2015 
ชื่อ   : บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 
ขอบขายขอรับรองระบบ : ใหบริการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 
ท่ีตั้ง    : เลขท่ี 99  ถนนบางนาตราด ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

1. ขอบเขต (Scope)  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ระบุขอกำหนดสำหรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ  

          ก) ตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการผลิตสินคาหรือการบริการที่สอดคลองกับขอกำหนดของลูกคา
หรือผูรับบริการ กฎระเบยีบ และขอกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้ท่ีประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  
          ข) มีเปาหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการจากการประยุกตใชระบบบริหารงาน
คุณภาพท่ีมีประสิทธิผล ปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและตอเนื่อง รวมท้ังรับรองความสอดคลอง
ระหวางขอกำหนดของลูกคาหรือผูรับบริการ กฎระเบียบ และขอกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้  

ขอกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานสากลฉบับนี้เปนขอกำหนดทั่วไป และมีเจตนา เพื่อประยุกตใชไดสำหรับ
องคกรใดๆ โดยไมคำนึงถึงประเภท ขนาด ผลิตภัณฑ หรือบริการ  
หมายเหตุ 1. มาตรฐานสากลฉบับนี้ คำวา “ผลิตภัณฑ (Product)” หรือ “บริการ (Service)” ใชสำหรับสินคาหรือ
บริการสำหรับลูกคาหรือผูรับบริการท่ัวไป  

  2. ขอกำหนดขององคกรและกฎระเบียบทางราชการ ถือวาเปนขอกำหนดตามกฎหมาย  

2. เอกสารอางอิง (Normative references)  
เอกสารทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งอางอิงถึงในมาตรฐานสากลฉบับนี้เปนสิ่งจำเปนในการประยุกตใชใหระบุ

เฉพาะฉบับที่พิมพ กรณีที่ไมไดระบุวัน เดือน และปที่พิมพ ถือวาเปนเอกสารอางอิงฉบับลาสุด รวมถึงกรณี            
มีการเปลี่ยนแปลง  

3. คำศัพทและคำจำกัดความ (terms and definitions)  
วัตถุประสงคของมาตรฐานสากลฉบับนี้ใหนำคำศัพทและคำจำกัดความที่กำหนดไวใน ISO 9001:2015    

มาประยุกตใช  

4 บริบทองคกร  
     4.1 ความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร  

บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด พิจารณากำหนดประเด็นทั้งภายในและภายนอก ที่มีความเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคและกลยุทธ และการสงผลกระทบตอความสามารถในการบรรลุผลตามเจตนาของระบบบริหารงาน
คุณภาพ บริษัท ไดติดตามและทบทวนขอมูลจากประเด็นภายในและภายนอก อยางนอยปละ 1 ครั้งหรือ ทุกครั้ง   
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ 1. ประเด็นหมายรวมถึงปจจัยดานบวกและดานลบหรือเง่ือนไขสำหรับพิจารณา  
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2. บริบทของประเด็นภายนอกอาจรวมถึง ประเด็นที่มาจากกฎหมาย เทคโนโลยี การแขงขัน การตลาด 
วัฒนธรรม สังคม และสภาพเศรษฐกิจ ไมวาจะในระดับนานาชาติ ระดบัประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถ่ิน  

3. บริบทประเด็นภายในอาจรวมถึง ประเด็นที่เกี่ยวของกับคานิยม วัฒนธรรม ความรู และสมรรถนะ   
ขององคกร 

ตัวอยางการจัดทำบริบทองคกร ประเด็นภายใน/ภายนอก และผลกระทบทางบวกและลบ 
จุดประสงคขององคกร (วิสัยทัศน) เปนผูนำใหบริการเชาพื้นท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมีที่มีระบบ

มาตรฐานสากล และความปลอดภัยในการขนสงแทงคเคมีในพ้ืนท่ีภาคนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกอันดับท่ีหนึ่ง 
กลยุทธขององคกร (วิธีการท่ีทำใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเรียกอีกอยางวา ภารกิจ) ไดแก   

1. จัดหารถขนสงแทงคเคมีใหเพียงพอตอความตองการ 
2. พัฒนาพนักงานขับรถแทงคเคมี ใหมีความรูความสามารถในการขนสงสินคาท่ีปลอดภัย 
3. มีระบบติดตาม GPS ในการติดตามเสนทางการขนสงสินคา และติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถใหขับรถ

ไดอยางปลอดภัย 
4. มีการบำรุงรักษารถขนสงแทงคเคมี และลานตู ใหอยูในสภาพปกติใชงานไดอยางตอเนื่อง 
5. ควบคุมความปลอดภัยในการขนสงสินคาแทงคเคมี และลานตู 

ผลลัพธตามท่ีคาดหวังไวขององคกร (เปาประสงคขององคกร) ไดแก 
1. สงสินคาไดตรงเวลาตามกำหนด  
2. สินคาท่ีสงไมเสียหาย  
3. สินคาไดรับการดูแลรักษาตามขอกำหนดของลูกคา 
4.   ไมมีอุบัติเหตุจากการขนสงสินคา 

 
ปจจัยภายใน (สิ ่งที ่อยู ภายใตการควบคุมขององคกร) ท่ี
เกี ่ยวของกับจุดประสงค  และกลยุทธขององคกร เฉพาะท่ี
ส งผลตามท่ีกระทบตอความสามารถขององคกร ในการ
บรรลุผลลัพธตามท่ีคาดหวังไว ไดแก 
1. คน เช น ความรู  ท ักษะ ทัศนคติที ่ เ ก่ียวกับการทำงาน   

อัตรากำลังคน  
2. รถขนสง เชน จำนวนเพียงพอ สภาพปลอดภัยพรอมใชงาน    
3. เครื่องมือ อุปกรณ (GPS รถโฟคลิฟท ตูคอนเทนเนอร)  เชน 

จำนวนเพียงพอ สภาพปลอดภัยพรอมใชงาน 
4. ระบบงาน (ข้ันตอนการทำงาน วิธีการทำงาน โปรแกรม 

ควบคุมการขนสง) เชน งาย สะดวก ตอการใชงาน  
และสามารถทำงานไดอยางถูกตอง  

5. ทำเล ท่ีตั้ง สำนักงาน เชน สะดวกตอการเดินทาง 

จุดแข็ง 
1. พนักงานมีทักษะท่ีดีในการขนสงแทงคเคมี 
2. องคกรมีการความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา  
จุดออน 
1. พนักงานใหมขาดทักษะในการทำงานท่ีดี 
2. การซอมบำรุงรักษายังไมเปนไปตามแผนการ

บำรุงรักษา 
3. เวลาการขนสงสินคาไมเปนไปตามแผนทำให

สูญเสียเวลาการขนสงสินคา 

ปจจัยภายนอก (สิ่งที่ไมอยูภายใตการควบคุมขององคกร) ท่ี
เกี่ยวของกับจุดประสงค และกลยุทธขององคกร เฉพาะท่ีสงผล
กระทบตอความสามารถขององคกร ในการบรรลุผลลัพธตามท่ี
คาดหวังไว ไดแก 
1.  สภาพเศรษฐกิจ  
2.  กฎหมาย กฎระเบียบ  
3.  เทคโนโลย ีเชน ระบบ GPS   
4.  สภาพการแขงขัน เชน การเปด AEC  

โอกาส 
1. มีโอกาสในการขยายธุรกิจการขนสงใหกับบริษัท

กลุมเคมีในมาบตาพุด 
อุปสรรค 
1. คูแขงในธุรกิจเดียวกันเพ่ิมข้ึน 
2. เศรษฐกิจมีภาวะชะลอตัว ทำใหลูกคาลดลง 
3. กฎหมายเกี ่ยวกับการขนสง ในการตอพ วง       

ในการติดตั้งอุปกรณเพิ่ม ทำใหตนทุนเพิ่ม และ
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5. ตนทุนเชื้อเพลิง การตอใบขับขี ่ประเภท 4 การขนสงสารเคมี
อันตราย 

4. ไฟดับทำใหไมสามารถทำงานได 
 

4.2 ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ  
เนื่องดวยผลกระทบหรือแนวโนมผลกระทบตอความสามารถของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด       

ในการท่ีจะรักษาความสามารถในการทำใหการบริการเปนไปตามขอกำหนดของลูกคา และขอกำหนดทางกฎหมาย 
บริษัทไดพิจารณา  

         a) ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารคุณภาพ  
         b) ขอกำหนดของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารคุณภาพ  

 
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดติดตามและทบทวนขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียและขอกำหนด       

ท่ีเก่ียวของเหลานั้นอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือ ทุกครั้งท่ีมีการเลี่ยนแปลง 
ตัวอยางการประเมินความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ 

ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ(ขอกำหนด) ความคาดหวัง 
ผูบริหาร 1. สามารถปฏิบัติงานตามขอตกลง   1. ความพึงพอใจของลูกคาและความเชื ่อม่ัน

จากลูกคาและผูท่ีเก่ียวของท่ีมีกับบริษัท 
2. คาดหวังในการบริหารทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
พนักงาน 1. รายไดท่ีม่ันคง 

2. การทำงานท่ีราบรื่นไมมีอุปสรรค 
1. ความม่ันคงในอาชีพ 
2. การเพิ่มทักษะและการเติบโตในหนาที่การ

งาน 
ลูกคา 1. สงสินคาไดตรงเวลาตามกำหนด  

2. สินคาท่ีสงไมเสียหาย  
3. สินคาไดรับการดูแลรักษาตาม

ขอกำหนดของลูกคา 
4. ไมมีอุบัติเหตุจากการขนสงสินคา 

1. ดำ เ น ิ น ก า รต ามท ี ่ ล ู ก ค  า ร  อ ง ข อ ไ ด             
อยางสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงตามท่ี
รองขออยางตอเนื่อง 

 

ผูขายสินคา/ผูใหบริการ 1. การสื่อสารท่ีครบถวน ถูกตอง 
2. ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 

1. ใหขอมูลเชิงวิเคราะหและการใหคำแนะนำ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 

 

 4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ  
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด กำหนดขอบเขตและการประยุกตใชของระบบบริหารงานคุณภาพ     

เพื ่อระบุขอบเขตของการใชงาน เมื ่อพิจารณาขอบเขตการประยุกตใช บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด              
ไดพิจารณาถึง  

a)  ประเด็นภายในและภายนอก อางอิงในขอกำหนด 4.1  
b)  ขอกำหนดท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยอางอิงในขอกำหนด 4.2  
c)  การบริการขององคกร  
กรณีที่ขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมตามขอกำหนดสากลฉบับนี้บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 

ไดนำมาเปนสวนหนึ่งในการประยุกตใชดวย  
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ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดมีการระบุไวและอยูในรูป
เอกสารขอมูล ขอบเขตไดระบุถึงลักษณะของการบริการ และระบุขอละเวนขอกำหนดที่ไมประยุกตใชในระบบ
บริหารคุณภาพ  
 ความสอดคลองของขอกำหนดฉบับนี้จะถูกประยุกตใชท้ังหมด เวนแตกรณีท่ีขอกำหนดท่ีไมถูกประยุกตใช
เหลานั ้นไมสงผลตอความสามารถและความรับผิดชอบของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ที่มีตอความ
สอดคลองตอขอกำหนดของการบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

4.4 ระบบบริหารคุณภาพขององคกร  
4.4.1 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดจัดทำ นำไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอยางตอเนื ่อง         

ในระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงกระบวนการที ่จำเปน และการปฏิส ัมพันธ ต อกัน เพื ่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลฉบับนี ้ บริษัทไดพิจารณากระบวนการที ่จำเปนตอการดำเนินการของระบบบริหารคุณภาพ         
และการประยุกตใชท่ัวท้ังองคกรโดย  

a) พิจารณาปจจัยนำเขาและปจจัยนำออกท่ีคาดหวังของแตละกระบวนการ  
b) พิจารณาลำดับและการปฏิสัมพันธตอกันของกระบวนการเหลานี้  
c) พิจารณาและประยุกตใชเกณฑ วิธีการ (รวมท้ังการตรวจติดตาม ตรวจวัด และตัวชี้วัดสมรรถนะ

ของกระบวนการ) ท่ีจำเปนเพ่ือใหม่ันใจวาการควบคุมกระบวนการเกิดประสิทธิผล  
d) พิจารณาทรัพยากรท่ีจำเปนตอกระบวนการใหพอเพียง  
e) ระบุความรับผิดชอบและอำนาจในแตละกระบวนการ  
f) ระบุปจจัยความเสี่ยงและโอกาสตามขอกำหนด 6.1  
g) ประเมินกระบวนการ และดำเนินการเปลี ่ยนตามความจำเปนเพื ่อใหมั ่นใจวากระบวนการ

บรรลุผลลัพธท่ีคาดหวัง  
h) ปรับปรุงกระบวนการและระบบบรหิารคุณภาพ  

4.4.2 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ได  
a) คงรักษาไวซ่ึงเอกสารขอมูลท่ีสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน  
b) จัดเก็บเอกสารขอมูลเพ่ือใหเชื่อม่ันวากระบวนการเปนไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว 
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ตัวอยางผังกระบวนการธุรกิจ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 

 

5. การเปนผูนำ 
     5.1 การเปนผูนำและความมุงม่ัน  
          5.1.1 ขอกำหนดท่ัวไป  

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดแสดงใหเห็นภาวะผูนำและความมุงม่ันตอ
ระบบบริหารคุณภาพ โดย 

a) รับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ  
b) มั่นใจวามีการจัดทำนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคคุณภาพ สำหรับระบบบริหารคุณภาพ             

และสอดคลองกับบริบทและทิศทางกลยุทธของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 
c) มีการนำขอกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพไปประยุกตใชในกระบวนการของบริษัท ธุรกิจ      

โลจิสติกสไทย จำกัด  
d) สงเสริมการมุงเนนกระบวนการและการคิดบนพ้ืนฐานความเสี่ยง  
e) มีทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับระบบการจัดการคุณภาพเพียงพอ  
f) สื่อสารความสำคัญของการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล และความสอดคลองกับขอกำหนด   

ของระบบบริหารคุณภาพ  
g) ระบบการจัดการคุณภาพบรรลุไดตามความตั้งใจ  
h) สรางการมีสวนรวม กำหนดแนวทาง และสนับสนุนพนักงานดำเนินกิจกรรมในระบบบริหาร

คุณภาพอยางมีประสิทธิผล  
i) สงเสริมการปรับปรุง  
j) สนับสนุนบทบาทอ่ืน ๆ ในการบริหาร เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนำในสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
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5.1.2 การมุงเนนลูกคา 
 ผูบริหารระดับสูงของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดแสดงภาวะผูนำและความมุงมั่นในการ

มุงเนนลูกคาโดยทำใหม่ันใจวา  
a) ขอกำหนดลูกคา กฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับการพิจารณา ทำความเขาใจ            

และมีความครบถวน  
b) ความเสี่ยงและโอกาสที่สงผลตอความสอดคลองของการบริการและความสามารถที่ทำใหลูกคา

พึงพอใจไดรับการพิจารณาและระบุไว  
c) มุงเนนการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ำเสมอ 
อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการประสานงานขาย งานบริการ PM-MK-01 

 
5.2 นโยบาย  
     5.2.1 การจัดทำนโยบายคุณภาพ  

ผูบริหารระดับสูงของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดจัดทำ นำไปปฏิบัติ และคงรักษาไว ซึ่งนโยบาย
คุณภาพ ดังนี้ 

a) เหมาะสมกับวัตถุประสงคและบริบทขององคกรและสนับสนุนทิศทางกลยุทธของบริษัท 
b) เปนกรอบในการกำหนดวัตถุประสงคคุณภาพ  
c) แสดงถึงความมุงม่ันในการบรรลุตามขอกำหนดท่ีเก่ียวของ  
d) แสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบบริหารคุณภาพ 
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นโยบายคุณภาพอางอิงตามขอท่ี 3 นโยบายคุณภาพ ในคูมือคุณภาพ 

บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มีความมุงม่ันในการประยุกตการดำเนินงานในขอบเขตการใหบริการเชา
พื้นที่วางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี ใหสอดคลองกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความพึงพอใจแกผู ที่มีสวนเกี่ยวของ จึงไดมีการกำหนดกลยุทธทิศทางในการ
บริหารระบบคุณภาพดังตอไปนี ้

“มุงมั่นใหบริการเชาพื้นที่วางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี ที่มีมาตรฐานสากล รวดเร็ว ปลอดภัย    
เพ่ือความพึงพอใจลูกคา”  

บริษัทมุ งมั ่นนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกตใชในองคกร เพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพ         
ในการบริหารงานและเกิดความเชื่อม่ันจากผูใชบริการ 

บริษัทมุงม่ันสรางผลงานดานความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือใหผูวาจางเชื่อม่ันในการทำงานของบริษัท 
บริษัทมุงมั่นพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องและสงเสริมแรงจูงใจในการทำงานเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน   

และสรางความม่ันคงในอาชีพ 
บริษัทมุงมั่นดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคตาง ๆ ใหมีความพรอมในการทำงานเพื่อใหการ

ทำงานมีประสิทธิภาพ 
บริษัทมุงม่ันบริหารกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองลูกคาไดรวดเร็ว 

 ทั้งนี้ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด จะพิจารณากรอบวัตถุประสงคคุณภาพที่สอดคลองกับนโยบาย
คุณภาพดังกลาว พรอมทั้ง วางแผนรองรับเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพและวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกับระบบบริหารคุณภาพ  โดยมีการสื่อสารใหเปนท่ีเขาใจ และนำไปปฏิบัติไดภายใน
บริษัท และมีการสื่อสารกับผูท่ีเก่ียวของกับบริษัทรับทราบตอไป   
 

ประกาศวันท่ี 25  มีนาคม  2565 
……………………………………… 

(นายxxx xxx) 
กรรมการผูจัดการ 

5.2.2 การส่ือสารนโยบายคุณภาพ  
นโยบายคุณภาพได  
a) จัดทำและอยูในรูปแบบเอกสารขอมูล  
b) สื่อสารภายในองคกรใหเขาใจ และนำไปปฏิบัติไดภายใน บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 
c) มีความสอดคลองกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด  

 
5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหนาท่ี  

ผูบริหารสูงสุดของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ม่ันใจวา มีการกำหนด สื่อสารใหเขาใจถึง          ความ
รับผิดชอบและอำนาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ผูบริหารสูงสุดได
กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจเพ่ือให 

a) ม่ันใจวาระบบบริหารคุณภาพสอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้  
b) ม่ันใจวากระบวนการสามารถสงมอบปจจัยนำออกไดตามความคาดหวัง  
c) ม ีการรายงานสมรรถนะโอกาสในการปร ับปร ุง และข อเสนอแนะในการปร ับปร ุง (ข อ 10.1)  

ระบบบริหารคุณภาพใหผูบริหารสูงสุด  
d) ม่ันใจวามีการสงเสริมการมุงเนนลูกคาท่ัวท้ังบริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด  
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e) มั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพไดรับการคงรักษาไวไดครบถวน กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหาร
คุณภาพท่ีไดมีการวางแผนและดำเนินการ 

อางอิง ผังโครงสรางองคกรในขอท่ี 1 ในคูมือคุณภาพฉบับนี้ 
 

ตัวอยางการประกาศแตงตั้งคณะทำงาน  

คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบ ISO9001:2015  
เพ่ือใหการดำเนินงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะจัดทำระบบ ISO9001:2015 ดังนี้ 
1. นายxxx     xxxx     ตำแหนงกรรมการผูจัดการ 
2. นางสาวxxx  xxxx  ตำแหนงผูจัดการท่ัวไป 
3. นายxxxx  xxxx  ตำแหนงเจาหนาท่ีความปลอดภัย/ QMR            
4. นางสาวxx  xxxx  ตำแหนงเจาหนาท่ี Admin/DC 
5. นางสาวxxx  xxxx  ตำแหนงผูจัดการฝายบัญชีและจัดซ้ือ  
6. นางสาวxxx  xxxx  ตำแหนงผูจัดการฝายบุคคล  
7. นายxxx  xxxx  ตำแหนงหัวหนาแผนกขนสง 
8. นายxxx  xxxx  ตำแหนงหัวหนาแผนก Top lift 
ใหคณะจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ดังกลาว มีหนาท่ีและอำนาจดังตอไปนี้ 
1. ศึกษามาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 รวมถึง กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของขอกับกำหนดตางๆ  
2. ทบทวนสถานะปจจุบันและจัดทำแผนการดำเนินงานมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015  
3. ออกแบบและจัดทำเอกสารท่ีตองใชในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ  
4. ดำเนินงานตามแผนงานและบริหารผลงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ 
5. รายงานสมรรถนะและโอกาสในการปรับปรุงของระบบตอฝายบริหาร  
6. สงเสริมความตระหนักของพนักงานในการทำงานภายใตระบบบริหารงานคุณภาพ 
7. รวมวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงหากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอระบบบริหารงานคุณภาพ 

ท้ังนี้มีผลตั้งแตวันท่ี  15 มีนาคม 2565  เปนตนไป 
สั่ง ณ วันท่ี  15 มีนาคม 2565  เปนตนไป 

 
……………………………………… 

(นายxxxx xxxx) 
กรรมการผูจัดการ 
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6 การวางแผน  
6.1 การดำเนินการเพ่ือระบุความเส่ียงและโอกาส  
     6.1.1 เมื่อมีการวางแผนสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณา

ประเด็นท่ีระบุในขอ 4.1 และ ขอกำหนดตางๆ ท่ีอางอิงจากขอ 4.2 และการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสท่ีจำเปน
ท่ีจะตองระบุเพ่ือ  

a) ใหม่ันใจวาระบบบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุตามผลลัพธของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 
b) เพ่ิมผลกระทบท่ีตองการ  
c) ปองกันหรือ ลดผลกระทบท่ีไมตองการ  
d) บรรลุผลการปรับปรุง  

 6.1.2 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด วางแผนสำหรับ 
a) การดำเนินการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาสเหลานี้  
b) วิธีการท่ีจะ  

1) ควบรวมและประยุกตใชกิจกรรมในกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ (ขอ 4.4)  
2) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหลานี้  

การระบุความเสี่ยงและโอกาสของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มีการดำเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง      
โดยคณะกรรมการ ISO หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตามเกณฑการประเมินดังตอไปนี้ 

หัวขอประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 

โอกาสเกิด  

(Likelihood) 

L1 มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเปน

รูปแบบเอกสาร (ระเบียบปฏบัิติ 

วิธีการ) 

ไมมีการควบคุม / ตอง

ปรับปรุง 

มี แตไมมีประสิทธิภาพ/

ปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

มีประสิทธิภาพ/มี

การปฏิบัตติาม

เอกสาร 

L2 มีการปองกันความเสี่ยง ณ พ้ืนท่ี

ทำงาน (มีเครื่องมือ  อุปกรณ 

โปรแกรม หรืออุปกรณทดแทน) 

ไมมี / ตองปรับปรุง 
 

มี แตไมมีประสิทธิภาพ/

ควรปรับปรุง 

มีประสิทธิภาพ/

ยอมรับได 

L3 มีความถ่ีในการเกิดปญหาในการ

ทำงาน (เชนงานมีปญหา การ

รองเรียน) 

ทุกป นานๆครั้ง (มากกวา      

1 ป) 

ไมเคยเกิด 

ผลกระทบ / ความ

รุนแรง 

(Consequence) 

C1 การตรวจสอบและแกไขเมื่อม ี

ปญหา 

ตรวจสอบแกไขยาก  / 

ใชเวลามากหรือ มี

คาใชจายสูง 

ตรวจสอบแกไขปาน

กลาง  / ใชเวลา หรือ มี

คาใชจายปานกลาง 

ตรวจสอบแกไขงาย 

ทันที / ไมมี

คาใชจาย 

C2 ระดับความรุนแรงของปญหาท่ีมี

ผลในการทำงาน 

รุนแรงสงผลถึง

หนวยงาน ทำใหทำงาน

หยุดชะงักหรือสงผลถึง

ลูกคา 

ปานกลางสงผลถึง

หนวยงานถัดไปบางทำ

ใหงานลาชา 

 

นอย/แกไขไดใน

หนวยงาน 

C3 ผลกระทบตอลูกคา สงผลกับลูกคาโดยตรง อาจสงผลบาง 

(เล็กนอย) 

เฉพาะภายในบริษัท 
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การคำนวณคะแนน   
 คะแนนโอกาสเกิด      L = L1+L2+L3 
 คะแนนความรุนแรง   C= C1+C2+C3+C4 
 ผลรวม =  L x C 
 
ระดับนัยสำคัญ 

ชวงคะแนน ระดับนัยสำคัญ ตัวยอ พิจารณาความเส่ียง/การควบคุม 

นอยกวา 37 คะแนน ต่ำ L ยอมรับความเสี่ยง แตตองติดตามอยางสม่ำเสมอ 
(ปฏิบัติงานตามมาตรการเดิม)   

37-60 ปานกลาง M ทบทวนหรือควบคุมการปฏิบัติที ่ม ีความเสี ่ยง 
(ทบทวน/อบรม มาตรการเดิมที่มีอยู ปรับปรุง
ตามความจำเปน) 

61-84 สูง H วางแผนการการบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยง     
ท่ีเปนโอกาสจัดทำแผนงานบริหารคุณภาพ(ความ
เสี่ยง)เพ่ือพิจารณาการปองกัน) 

มากกวา 84  คะแนน สูงมาก VH ความเสี่ยงสูงตองแกไขทันที (ความเสี่ยงที่เปน
อ ุปสรรค ต องร องขอให ม ีการแก  ไข (CAR)       
เพ่ือพิจารณาการแกไขและปองกัน)  

อางอิง ภาคผนวก 3 ผลการประเมินความเส่ียง และโอกาสของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 

C4 ขอกำหนด (สัญญาการทำงาน)

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ผิดขอกำหนดเปนสวน

ใหญ 

ผิดขอกำหนดบาง เปน

สวนนอย 

ถูกตองตาม

ขอกำหนด/ไมเปน

ขอกำหนด 
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ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินความเส่ียงองคกร 

 
 

6.2 วัตถุประสงคคุณภาพ และการวางแผนเพ่ือใหบรรลุ  
6.2.1 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดจัดทำวัตถุประสงคคุณภาพ ขยายผลลงไปในทุกสวนงาน ทุก

ระดับ และกระบวนการท่ีจำเปนในระบบบริหารคุณภาพ โดยวัตถุประสงคคุณภาพ  
a) สอดคลองกับนโยบายคุณภาพ  
b) สามารถวัดได 
c) มีความเก่ียวของกับขอกำหนดท่ีประยุกตใช  
d) มีความเก่ียวของกับความสอดคลองขอกำหนดของการบริการและเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจลูกคา 
e) มีการติดตาม  
f) มีการสื่อสาร  
g) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
บริษัทคงรักษาเอกสารขอมูลของวัตถุประสงคคุณภาพ 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบดานการบริหาร PM-MR-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวม ระดับ

ประเด็นความเสี�ยง ผลกระทบ ทั�งหมด นัยสําคัญ

ผลรวม ผลรวม Lx C VH/H/M/L

L1->L3 C1->C4

1 ฝ่ายบริหาร

จดุอ่อน 1. พนกังานใหมข่าดทกัษะในการทาํงานที�ดี

ประสิทธิภาพการทาํงาน 3 1 1 5 1 1 1 1 4 20 L

2. การซ่อมบาํรุงรักษายงัไมเ่ป็นไปตามแผนการ

บาํรุงรักษา
การบริการล่าชา้ 1 2 2 5 2 2 2 1 7 35 L

3. เวลาการขนส่งสินคา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทาํให้

สูญเสียเวลาการขนส่งสินคา้
การบริการล่าชา้

2 ฝ่ายบริหาร อุปสรรค 1. คู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัเพิ�มขึ�น การแข่งขนัจากภายนอก 1 2 2 5 3 2 1 1 7 35 L

2. เศรษฐกิจมีภาวะชะลอตวั ทาํใหลู้กคา้ลดลง
การบริการล่าชา้ 2 2 3 7 1 1 2 1 5 35 L

3. กฎหมายเกี�ยวกบัการขนส่ง ในการต่อพ่วง ใน

การติดตั�งอุปกรณ์เพิ�ม ทาํใหต้น้ทนุเพิ�ม และการ

ต่อใบขบัขี�ประเภท4 การขนส่งสารเคมีอนัตราย การบริการล่าชา้ 2 2 1 5 2 2 3 1 8 40 M

4. ไฟดบัทาํใหไ้มส่ามารถทาํงานได้
การบริการล่าชา้ 3 2 2 7 3 3 3 3 12 84 H

No.

หน่วยงาน โอกาสที�จะเกิด ความรุนแรงที�เกิด

กระบวนการ L1 L2 L3 C1 C2 C3 C4
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ตัวอยางวัตถุประสงคคุณภาพ 
นโยบาย/

วัตถุประสงค/ความ
เสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญ 

ดัชนีชี้วัด KPI เปาหมาย ระยะเวลาวัดผล หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Action Plan 

มุงมั่นใหบริการเชา
พ้ืนท่ีวางแทงคเคมี
และขนสงแทงคเคมี  

จำนวนเท่ียวตอเดือน ไมต่ำกวา 3,150 ตอเดือน ทุกเดือน Operator/
ขนสง 

แผนเพ่ิมจำนวน
เท่ียวขนสง 

  จำนวนการวางเชาตู ไมต่ำกวา 90% ตอเดือน ทุกเดือน Operator/
ตูลาน 

แผนเพ่ิมจำนวน
ตูลาน 

สงสินคาไดตรงเวลา
ตามกำหนด 

% สงสินคาตรงเวลา 95% ของจำนวนครั้งท่ี
จัดสงท้ังหมด 

ทุกเดือน Operator/
ขนสง 

แผนจัดสงตรง
เวลา 

สินคาท่ีสงไมเสียหาย จำนวนครั้งสินคา
เสียหาย 

สินคาเสียหายไมเกิน 
100,000 บาทตอเดือน 

ทุกเดือน Operator/
ขนสง 

แผนลดสินคา
เสียหาย 

ไมมีอุบัตเิหตจุากการ
ทำงาน 

จำนวนครั้งเกิด
อุบัติเหต ุ

จำนวนอุบัติเหตุ 0 ครั้งตอ
เดือน 

ทุกเดือน Safety แผนลด
อุบัติเหต ุ

เพ่ิมความพึงพอใจ
ลูกคา 

% ความพึงพอใจ
ลูกคา 

ไมต่ำกวา 80% ตอเดือน ทุกเดือน Operator/
ตูลาน 

แผนเพ่ิมความ
พึงพอใจบริการ 

6.2.2 การวางแผนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพบริษัท ไดพิจารณา  
a) สิ่งท่ีตองดำเนินการ  
b) ทรัพยากรท่ีจำเปน  
c) ผูรับผิดชอบ  
d) กรอบเวลาแลวเสร็จ  
e) วิธีการประเมินผล 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบดานการบริหาร PM-MR-01 
ตัวอยางการวางแผนงานวัตถุประสงค 

 
 
 

ลาํดบัที�

แผนงาน

การปฏิบตัิ

แผนงาน

การปฏิบตัิ

แผนงาน

การปฏิบตัิ

แผนงาน

การปฏิบตัิ

แผนงาน

การปฏิบตัิ

แผนงาน

การปฏิบตัิ

แผนงาน

การปฏิบตัิ

แผนงาน

การปฏิบตัิ

การประเมินผลงานตามเป้าหมาย

ไมต่ํ�ากวา่ 3,150 ต่อเดือน

แผนการบริหารงาน (ACTION PLAN)

แผนงานนโยบายคุณภาพ /วัตถุประสงค์/กระบวนการ แผนงานดําเนินการจัดการความเสี�ยงที�มีนัยสําคัญ แผนงานรองรับการเปลี�ยนแปลง

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

วัตถุประสงค์  : มุง่ม ั�นใหบ้ริการเช่าพื�นที�วางแทงค์เคมีและขนส่งแทงค์เคมี หน่วยงาน Operater/ขนส่ง

ดัชนีชี �วัด จาํนวนเที�ยวต่อเดือน เป้าหมาย

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดัชนีชี �วัด เป้าหมาย

วิธีการดาํเนินการ ผูรั้บผิดชอบ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ศึกษาเส้นทางการวิ�ง

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2 วางแผนการดูแลรักษาเชิงป้องกนั ดูแลรักษาอุปกรณ์

3 วางแผนการจัดหา อะไหล ่สาํรอง 

5 สรุปผลการดาํเนินงานเทียบกบัเป้าหมาย

4 พิจารณาการใชง้านเครื�องมืออุปกรณ์อยา่งถูกตอ้ง

ผูจ้ัดทาํ

6 ปรับปรุงหากไม่บรรลุเป้าหมาย (ถา้ทาํได)้

7

รวบรวมวิเคราะห์ผลงาน /แนวโน้มและความจาํเป็นในการปรับปรุง

เสนอผูบ้ริหาร

ผูอ้นุมัติ

8 นาํเสนอผูบ้ริหารในการทบทวนโดยฝ่ายบริหารประจาํปี
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6.3 การวางแผนเปล่ียนแปลง  
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณาถึงความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ  

การเปลี่ยนแปลงจะตองดำเนินการภายในแผนงาน บริษัทไดพิจารณา  
a) วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีอาจตามมา  
b) ความครบถวนของระบบบริหารคุณภาพ  
c) ความเพียงพอของทรัพยากร  
d) การกำหนดและหมุนเวียนของความรับผิดชอบและอำนาจ 

 ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลง บริษัท ไดมีการระบุเหตุการณที ่มีการเปลี ่ยนแปลง จากปจจัยภายใน         
และปจจัยภายนอกหรืออื ่นๆ ที ่สงผลกระทบตอระบบคุณภาพ พรอมคณะกรรมการ ISO มีการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ ดังตอไปนี้  

1 ระบุเหตุการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
2 พิจารณาผลกระทบท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน 
3 ประชุมคณะกรรมการ ISO กำหนดวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงและผลที่อาจตามมา และระดม

ความคิดหาทางดำเนินการ 
4 กำหนดมาตรการในแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5 นำเสนอผูบริหารระดับสูงเพ่ือทบทวนมาตรการและอนุมัติการใชทรัพยากร 
6 ดำเนินการตามแผนการเปลี่ยนแปลง 
7 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคพรอมทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของและจัดทำใหทันสมัย 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบดานการบริหาร PM-MR-01 
 

7 การสนับสนุน  
7.1 ทรัพยากร  

7.1.1 ขอกำหนดท่ัวไป  
      บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัดไดพิจารณากำหนดและจัดใหมีทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับการจัดทำ 

นำไปปฏิบัติ คงรักษาไว และปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในระบบบริหารคุณภาพ โดย บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 
ไดพิจารณา  

a) ความสามารถ และขอจำกัดของทรัพยากรภายในองคกรท่ีมีอยู  
b) ความจำเปนในการเลือกใชผูใหการบริการภายนอก  

7.1.2 บุคลากร  
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัดไดพิจารณาและจัดหาบุคลากรอยางเพียงพอ เพื ่อใหเกิด

ประสิทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ และสำหรับการดำเนินงานและควบคุมกระบวนการตาง ๆ 
ในระบบบริหารคุณภาพ 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย PM-HR-01 
 

7.1.3 โครงสรางพ้ืนฐาน  
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณา จัดหา และคงรักษาไวซึ่งโครงสรางพื้นฐานสำหรับ

การดำเนินกระบวนการเพ่ือใหบรรลุไดตามขอกำหนดการใหบริการ  
หมายเหตุ โครงสรางพ้ืนฐาน หมายรวมถึง  

a) อาคาร และระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวของ  
b) อุปกรณท้ังแบบฮารดแวรและซอฟตแวร  
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c) ทรัพยากรในการสงขอมูล  
d) เทคโนโลยีในการสื่อสารและสารสนเทศ 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการซอมบำรุง PM-MA-01 
 

7.1.4 สภาพแวดลอมในการดำเนินกระบวนการ  
 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณา จัดหา และคงรักษาสภาพแวดลอมที่จำเปนสำหรับ

การดำเนินกระบวนการ และเพ่ือใหบรรลุขอกำหนดของการบริการ 
หมายเหตุ สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถรวมถึงความหลากหลายของคน และสภาพกายภาพ ไดแก  

a) ดานสังคม (เชน ไมมีการแบงแยก มีความสงบสุข ไมมีการเผชิญหนา)  
b) ดานจิตใจ (เชน การลดความเครียด การปองกันความเม่ือยลา การรักษาระดับอารมณ)  
c) ดานกายภาพ (เชน อุณหภูมิ ความรอน ความชื้น แสงสวาง การถายเท สุขลกัษณะ เสียง)  
ปจจัยเหลานี้อาจแตกตางกันไดตามลักษณะการบริการ 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย PM-SA-01  
 

ตัวอยางอุปกรณประจำรถขนสง 
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7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด  
บริษัท ธ ุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มีการประยุกตใชการใชทรัพยากรในการตรวจติดตาม             

และตรวจวัด รวมถึงกิจกรรมการทวนสอบและสอบเทียบ  

7.1.6 ความรูขององคกร  
 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณากำหนดความรูท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินกระบวนการ 

เพื ่อใหบรรลุถ ึงขอกำหนดการบริการ ความรู  เหลานี ้ต องไดร ับการจัดเก็บและมีครบถวนตามขอบเขต  
อยางเพียงพอ เมื ่อเกิดการเปลี ่ยนแปลงความตองการ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดทบทวนความรู           
ในปจจุบัน และพิจารณาวิธีการทำใหไดมาหรือเขาถึงความรูสวนเพ่ิมเติม และใหมีความทันสมัย  

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย PM-HR-01 
 

7.2 ความสามารถ  
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณา 
a) กำหนดความสามารถที ่จำเปนของบุคลากรที ่ทำงานภายใตการดำเนินการที ่มีผลตอสมรรถนะ          

ดานคุณภาพและประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ  
b) ม่ันใจวาบุคลากรเหลานี้มีความสามารถบนพ้ืนฐานการศึกษา การฝกอบรม หรือประสบการณ  
c) ในกรณีท่ีทำไดตองดำเนินการเพ่ือไดมาท่ีซ่ึงความสามารถท่ีจำเปน และการประเมินประสทิธผิลของการ

ดำเนินการดังกลาว  
 d) จัดเก็บหลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถเปนเอกสารขอมูล 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย PM-HR-01 
 

7.3 ความตระหนัก  
บุคลากรท่ีทำงานภายใตการควบคุมของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มีความตระหนักในเรื่อง  
a) นโยบายคุณภาพ  
b) วัตถุประสงคคุณภาพท่ีเก่ียวของ  
c) การดำเนินงานที่สงผลตอประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงผลที่ไดของการปรับปรุง

สมรรถนะ  
 d) ผลท่ีตามมาของการดำเนินการท่ีไมสอดคลองกับขอกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ 
 

7.4 การส่ือสาร  
          บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณาการสื่อสารภายในและสื่อสารภายนอก ที่เกี่ยวของกับระบบ
บริหารงานงานคุณภาพ โดยพิจารณา  

a) จะสื่อสารอะไรบาง  
b) จะสื่อสารเม่ือไหร  
c) จะสื่อสารใหใครบาง  
d) จะสื่อสารอยางไร  

 e) สื่อสารโดยใคร 
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การวางแผนการสื่อสารของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง           
โดยคณะกรรมการ ISO หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

หัวขอส่ือสาร เวลาท่ีตองส่ือสาร ผูรับสาร วิธีการ
ส่ือสาร 

ผูรับผิดชอบ 
ภายใน ภายนอก 

นโยบายคณุภาพ ทุกครั้งท่ีจัดทำหรือ
ทบทวนปละ 1 ครั้ง 

พนักงาน 
ทุกคน 

ผูเก่ียวของ เอกสาร 
ติดประกาศ 

คณะกรรมการ ISO 

หนาท่ีความรับผิดชอบ
และอำนาจ 

ทุกครั้งท่ีจัดทำหรือ
เปลี่ยนแปลง 

พนักงาน 
ทุกคน 

- เอกสาร 
ติดประกาศ 

ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงคคุณภาพ ทุกครั้งท่ีจัดทำหรือ
ทบทวนปละ 1 ครั้ง 

พนักงาน 
ทุกคน 

- เอกสาร 
ติดประกาศ 

คณะกรรมการ ISO 

สถานะของเอกสาร
ควบคุม 

ทุกครั้งท่ีมีการ
จัดทำและแกไข

เอกสาร 

พนักงานท่ี
เก่ียวของ 

- ตราประทับ
เอกสาร 

เจาหนาท่ีควบคุม
เอกสาร DCC 

ผลการประเมิน
สมรรถนะของ

กระบวนการ (KPIs 
Result) 

ทุกเดือน พนักงานท่ี
เก่ียวของ 

- เอกสารและ
การติด
ประกาศ 

คณะกรรมการ ISO 

แผนการทำInter Audit/
กำหนดการ Audit 

ตามแผนตรวจ
ประจำป 

พนักงาน 
ทุกสวน 

- เอกสาร เจาหนาท่ีควบคุม
เอกสาร 

 
7.5 เอกสารขอมูล  

7.5.1 ท่ัวไป  
                  ระบบบรหิารงานคุณภาพของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ประกอบดวย  

        a) เอกสารขอมูลท่ีกำหนดโดยมาตรฐานสากล ISO9001:2015 
        b) เอกสารขอมูลท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินงานใหประสิทธิผลในระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัท  

          7.5.2 การจัดทำและการปรับปรุง  
                  เม่ือมีการจัดทำและปรับปรุงเอกสารขอมูลของบริษัท โดยบริษัทได  

        a) มีการชี้บง และคำอธิบาย (เชน ชื่อเอกสาร วันท่ีจัดทา ผูจัดทำ หรือหมายเลขเอกสาร)  
        b) มีการกำหนดรูปแบบ (เชนภาษา รุนซอฟทแวร รูปภาพ) และสื่อที่ใช (เชนกระดาษ ขอมูล

อิเล็กทรอนิกส) 
         c) มีการทบทวนและอนุมัติ อยางเหมาะสมและเพียงพอ 
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7.5.3 การควบคุมเอกสารขอมูล 
                  7.5.3.1 เอกสารขอมูลที่จำเปนในระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐานสากลฉบับนี้ ไดรับการ
ควบคุมเพ่ือใหม่ันใจวา  

a) ม ีเพ ียงพอและเหมาะสมในการใช งาน ตามความจำเป นในแตละกระบวนการ            
และข้ันตอน  

b) ไดรับการปองกันอยางเหมาะสม (เชน เสี่ยงตอการถูกเปดเผย นำไปใชอยางไมถูกตอง 
หรือไมครบถวน)  

7.5.3.2 สำหรับการควบคุมเอกสารขอมูล บริษัท ไดดำเนินกิจกรรมตอไปนี้  
a) มีการแจกจาย การเขาใช การคนหา และการนำไปใช  
b) มีการจัดเก็บและการปองกัน รวมถึงการดูแลรักษาใหเนื้อหาอานไดงาย  
c) มีควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เชน การระบุฉบับท่ีของการแกไข)  
d) มีการกำหนดเวลาจัดเก็บ และการทำลาย  

เอกสารขอมูลภายนอกที่จำเปนสำหรับการวางแผนและการปฏิบัติของระบบบริหารงานคุณภาพ
ไดรับการชี้บงและควบคุมตามความเหมาะสม เอกสารขอมูลใชเปนหลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองตองไดรับ           
การปองกันจากการแกไขโดยไมตั้งใจ  

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมเอกสารและขอมูลPM-DC-01 
 

ตัวอยางโครงสรางเอกสารและการกำหนดรหัสเอกสาร ISO 9001:2015 
1. โครงสรางของเอกสาร 
 เอกสารท่ีเก่ียวของกับระบบคุณภาพท่ีจะตองทำการควบคุม  แบงเปนประเภทตาง ๆ  ดังนี้ 
 
    1                                         เอกสารระดับท่ี 1 

    2     เอกสารระดับท่ี 2 

    3     เอกสารระดับท่ี 3 

    4     เอกสารระดับท่ี 4 

 
เอกสารระดับท่ี 1  ไดแก   คูมือ (Manual) 
เอกสารระดับท่ี 2  ไดแก   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 
เอกสารระดับท่ี 3  ไดแก   วิธีปฏิบัติงาน (Work  Instruction) 
เอกสารระดับท่ี 4  ไดแก   แบบฟอรม (Form) เอกสารสนับสนุน (Support  Document) 

2. รูปแบบเอกสาร 
 2.1 คูมือ (Manual) 
 เอกสารคูมือจะเปนเอกสารที่เขียนถึงนโยบาย โครงสรางขององคกร หนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอระบบ 
เพื่อใหเปนไปตามระบบมาตรฐานสากล โดยจะอางอิงถึงระเบียบปฏิบัติงานในการจัดทำคูมือ ซึ่งจะทำการเรียง
หัวขอตามขอกำหนดมาตรฐาน 
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 2.2 ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure manual) 
 เอกสารระเบียบปฏิบัติงานจะเปนเอกสารท่ีบอกถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระบบภายในบริษัททำใหทราบวา 
ใครทำอะไร เมื ่อไร ทำที ่ใด เพื ่อใหบรรลุผลตามนโยบายที่กำหนดไวในคู มือรูปแบบของระเบียบปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี้ 

• วัตถุประสงค (Objective) 

• ขอบเขต (Scope) 

• หนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

• เอกสารอางอิง (Reference documents) 

• คำจำกัดความ (Definitions) 

• ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

• การเก็บบันทึก (Control of record)      
 โดยเอกสารดังกลาวจะมีหนาปกตามมาตรฐานของบริษัท 

 2.3 วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) 
 เอกสารวิธีปฏิบัติงานเปนเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของงานนั้น ๆ วาทำอยางไร ซึ่งอาจจะเปนการ
อธิบายเพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติงาน รูปแบบของวิธีปฏิบัติงานจะไมตายตัวขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใช 
อาจจะเปนเอกสารรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได แตจะตองบงบอกถึงชื่อ รหัสเอกสาร วันที่มีผลบังคับใช    
สถานะ การแกไข และผูทบทวนอนุมัติ เปนอยางนอย 
 

 2.4 เอกสารสนับสนุน (Support document) 
      แบงออกได  3  ประเภท  ดังนี้ 

2.4.1 มาตรฐาน/ขอกำหนด เปนมาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑในการควบคุมคุณภาพหรือการปฏิบัติงาน  
2.4.2 เอกสารจากภายนอกเปนเอกสารที่รับมาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือแหลงอื่นๆ ที่จะเขามามี  

สวนเกี ่ยวของกับระบบ เชน มาตรฐาน ISO กฎหมาย ขอกำหนดลูกคา โดยรูปแบบของเอกสารดังกลาว              
จะขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใชงานแตละประเภท แตจะตองชี้บงอยางชัดเจนและมีการควบคุมตามความ
เหมาะสม 

2.4.3 แบบฟอรม (Form) แบบฟอรมเปนเอกสารท่ีใชในการบันทึก เก็บขอมูล หรือใชในการปฏิบัติงาน
อื่นๆ โดยที่รูปแบบของแบบฟอรมจะไมตายตัว ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใชงานแตละประเภท แตจะตอง     
บงบอกถึงชื่อของแบบฟอรมนั้น รหัสเอกสาร สถานะ การแกไข เปนอยางนอย 
 
3. การกำหนดรหัสเอกสาร 
 เม่ือมีการจัดทำเอกสารใหม  พนักงานควบคุมเอกสารจะทำการกำหนดรหัสเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

รหัส     AA - BB - CC - DD 
  AA หมายถึง ประเภทของเอกสาร โดยท่ีจะมีรหัสตาง ๆ ดังนี้ 
   QM =  คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 
   PM =  ระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 
   WI =  วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
   SD =  เอกสารสนับสนุน (Supports Document) 
   FM =  แบบฟอรม (Form) 
  BB   หมายถึง ชื่อเอกสารแตละหนวยงาน โดยท่ีจะมีรหัสตาง ๆ ดังนี้ 
   MR =           เอกสารท่ีใชท่ัวไปรับผิดชอบโดยฝายบริหาร (Management) 
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   DC =           การควบคุมเอกสาร (Document Control) 
   OP =           ฝายปฏิบัติการ (Operation) 
   HR       =           งานบุคคล 
   MA     =            งานซอมบำรุง 

PC =           งานจัดซ้ือ/จัดจาง 
MK =           งานประสานงานขาย 
SA =    งานความปลอดภัย 

  CC   หมายถึง ลำดับท่ีของเอกสารแตละประเภทในแตละหนวยงาน 
หมายเหตุ การกำหนดเอกสารระดับ WI SD FM  จะใชรหัส AA – BB - CC -DD 

AA หมายถึง ประเภทของเอกสาร   
BB หมายถึง ชื่อเอกสารแตละหนวยงาน 
CC หมายถึง ลำดับท่ีของเอกสารแตละประเภทในแตละหนวยงาน 
DD หมายถึง ลำดับของ WI SD FM ท่ีเก่ียวของ เชน ทะเบียนรายชื่อเอกสาร (FM-
DC01-02) เปนแบบฟอรมท่ีอางอิงมาจากระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและขอมูล
ฉบับท่ี 1 เปนแบบฟอรมลำดับท่ี 2 

การแสดงสถานะของเอกสาร ทำได  2  วิธีดังนี้         
1. ระบุไวในชองของการแกไขครั้งท่ี ในบันทึกการแกไขเอกสาร 
2. ระบุตอจากรหัสเอกสาร  ดังนี้ 

      Rev XX  
      Rev = สถานะ การแกไขเอกสาร (Revision Number) 
     XX = ลำดับครั้งท่ีมีการแกไขเอกสาร โดยเริ่มจาก 00 เม่ือใชครั้งแรก  
 
8. การปฏิบัติงาน  

8.1 การวางแผนและการควบคุม การปฏิบัติงาน  
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดำเนินการวางแผน ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการตางๆ (ขอ 4.4) 

ท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุขอกำหนดการจัดเตรียมการบริการ และดำเนินกิจกรรมท่ีถูกระบุไวในขอกำหนด 6 โดย  
    a) พิจารณาขอกำหนดของการผลิตและการบริการ  
    b) จัดทำเกณฑสำหรับ  
        1) กระบวนการ  
        2) การยอมรับการผลิตและการบริการ  
    c) กำหนดทรัพยากรท่ีจำเปน เพ่ือใหบรรลุความสอดคลองตอขอกำหนดของการบริการ 
    d) ดำเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ  
    e) กำหนด คงไวและจัดเก็บเอกสารขอมูลท่ีจำเปนตามขอบเขต  
       1) เชื่อม่ันวากระบวนการสามารถดำเนินการไดตามแผน  
       2) แสดงถึงการบริการและการบริการมีความสอดคลองตามขอกำหนด  

ผลที่ไดจากการวางแผนมีความเหมาะสมกับการดำเนินการของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด           
โดยควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการวางแผน และทบทวนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงท่ีไมตั้งใจ 
ดำเนินการเพ่ือลดผลกระทบทางลบตามความเหมาะสม  
 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ม่ันใจวากระบวนการท่ีดำเนินการ โดยผูใหการบริการภายนอกไดรับการ
ควบคุมตามระบบบริหารงานคุณภาพ 

อางอิงเอกสาร ระเบียบปฏิบัติตั้งแตขอกำหนขอ 8.2 -8.7 
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8.2 การพิจารณาขอกำหนดสำหรับการบริการ  
8.2.1 การส่ือสารกับลูกคา 
        บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มีการสื่อสารกับลูกคา ดังนี้  

a) จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบริการ  
b) ขอมูลเพ่ิมเติม สัญญาหรือ คำสั่งซ้ือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง  
c) การรับขอมูลปอนกลับจากลูกคาท่ีเก่ียวของกับการบริการ รวมถึงขอรองเรียนจากลูกคา 
d) การดูแลทรัพยสินลูกคา 
e) ขอกำหนดเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถาเก่ียวของ  

8.2.2 การพิจารณาขอกำหนดท่ีเกี่ยวของกับการบริการ  
                  เม่ือมีการพิจารณาขอกำหนดของการบริการเพ่ือนำเสนอตอลูกคา บริษัทม่ันใจวา  

a) มีการระบุขอกำหนดของการบรกิาร ประกอบดวย  
              1) ขอกำหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
              2) ขอพิจารณาท่ีจำเปนของบริษัท  

b) การดำเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนในการบริการ ท่ีไดมีการเสนอแนะไว 
 

8.2.3 การทบทวนขอกำหนดท่ีเกี่ยวของกับการบริการ  
  8.2.3.1 บริษัท ม่ันใจวามีความสามารถท่ีจะสงมอบการบริการท่ีเสนอตอลูกคาได บริษัทไดทบทวน

กอนท่ีจะยืนยันการสงมอบตอลูกคา ซ่ึงรวมถึง  
a) ขอกำหนดท่ีระบุโดย ลูกคา รวมถึงขอกำหนดในการสงมอบและกิจกรรมหลังสงมอบ  
b) ขอกำหนดท่ีลูกคาไมไดระบุ แตจำเปนตอการใชงาน กรณีท่ีทราบ  
c) ขอกำหนดท่ีระบุโดยบริษัท  
d) ขอกำหนดดานกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริการ  
e) ขอกำหนดในสัญญาจางหรือคำสั่งซ้ือ ซ่ึงแตกตางไปจากท่ีระบุไวกอนหนา  
บริษัทม่ันใจวาขอกำหนดท่ีเปลี่ยนแปลงในสัญญาจางหรือคำสั่งซ้ือไดรับการดำเนินการแกไข  

8.2.3.2 บริษัทไดจัดเก็บเอกสารขอมูลเหลานี้  
a) ผลของการทบทวน  
b) ขอมูลใหมของการบริการ 

8.2.4 การเปล่ียนแปลงขอกำหนดของการบริการ  
    เมื่อขอมูลการบริการมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทมั่นใจวาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของไดรับการแกไข    
และพนักงานท่ีเก่ียวของตระหนักถึงขอมูลดังกลาว 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการประสานงานขายงานบริการ PM-MK-01 
 

8.3 การออกแบบและการพัฒนาการบริการ 
  ไมไดมีการประยุกตใช เนื่องจากการใหการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมีเปนการดำเนินงาน
ตามสัญญาวาจางท่ีลูกคาเปนเปนผูกำหนด จึงไมมีกิจกรรมการออกแบบและการพัฒนาการใหบริการ 
 
 หมายเหตุ ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสสามารถประยุกตใชขอ 8.3 ไดในกรณีท่ีรับขอกำหนดจากลูกคา       
(ทั้งผลิตภัณฑหรือบริการ) แลวบริษัทไมสามารถใหบริการตามขอกำหนดของลูกคาไดทันที ดังนั้น จำเปนตองนำ
ขอกำหนดมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหม ซ ึ ่งต องผานกระบวนการท่ีเร ียกวา             
การออกแบบและก็พัฒนาผลิตภัณฑ ตอไป 
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8.4 การควบคุมผูใหบริการภายนอก  
8.4.1 ท่ัวไป  

บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มั่นใจวาสินคาและการบริการที่ไดรับจากผูใหบริการภายนอก      
ในกระบวนการ ผลิตภัณฑและการบริการ มีความสอดคลองกับขอกำหนด โดยบริษัท ระบุการควบคุมกับผูให
บริการภายนอกในกระบวนการ ผลิตภัณฑและการบริการ ในกรณีดังนี้  

a) ผลิตภัณฑและการบริการจากผูใหบริการภายนอกที่เปนสวนหนึ่งของการบริการ ที่บริษัท
ดำเนินงาน (อุปกรณ/สัญญาณอินเตอรเน็ต) 

b) ทั้งหมดหรือบางสวนของกระบวนการดำเนินการผูใหบริการภายนอกที่บริษัท ไดตัดสินใจ 
(ผูรับเหมา) ถามี 

c) กระบวนการสงมอบ ขอมูล โดยผูสงมอบภายนอก (สัญญาณโทรศัพท) 
บริษัท จัดทำและประยุกตใชเกณฑในการประเมิน คัดเลือก เฝาติดตามสมรรถนะและประเมินซ้ำ         

ของผูใหบริการภายนอก โดยอยูบนพ้ืนฐานความสามารถของการสงมอบกระบวนการหรือผลิตภัณฑและการบริการ
ตามขอกำหนดที่เกี่ยวของ บริษัท จัดเก็บเอกสารขอมูลของกิจกรรมเหลานี้และการดำเนินการที่จำเปนจากผลการ
ประเมินท่ีพบ  

 
8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม  

                  บริษัท ม่ันใจไดวาผูใหบริการภายนอก จะไมสงผลตอความสามารถในการสงมอบใหกับลูกคา บริษัทได 
a) ม่ันใจวากระบวนการของผูใหบริการภายนอกอยูภายใตการควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ  
b) ระบุท้ังการควบคุมท่ีใชกับผูใหบริการภายนอกและใชกับผลจากการดำเนินการ  
c) พิจารณาถึง  

   1) แนวโนมผลกระทบจากกระบวนการใหบริการภายนอกตอความสามารถท่ีจะกระทบตอความ
สอดคลองกับขอกำหนดลูกคาและขอกำหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

              2) ประสิทธิผลของการควบคุมท่ีดำเนินการโดยผูใหบริการภายนอก  
d) พิจารณาการทวนสอบหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเปนเพื่อใหมั่นใจวาผูใหบริการภายนอกสงมอบ

สอดคลองกับขอกำหนด 
 

8.4.3 ขอมูลสำหรับผูใหบริการภายนอก  
                  บริษัท มั ่นใจวาขอกำหนดกอนหนานี ้ไดมีการสื ่อสารใหผู ใหบริการภายนอกอยางเพียงพอ            
โดย บริษัท ไดสื่อสารขอกำหนดใหกับผูใหบริการภายนอกสำหรับ  

         a) กระบวนการ ผลิตภัณฑและการบริการท่ีจะดำเนินการให  
         b) การอนุมัติสำหรับ  

         1) การบริการ 
         2) วิธีการ กระบวนการ และอุปกรณ  
         3) การตรวจปลอยการบริการ 

        c) ความสามารถ รวมท้ังคุณสมบัติท่ีจำเปน ของบุคลากร  
        d) การปฏิสัมพันธกับการดำเนินการขององคกรของผูใหการบริการภายนอก  
        e) การควบคุมและการเฝาติดตามสมรรถนะของผูใหการบริการภายนอกโดยบริษัท  

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมผูใหบริการจากภายนอก PM-PC-01 
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8.5 การบริการ  
8.5.1 ควบคุมการบริการ  

                    บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดำเนินการควบคุมการบริการใหอยูในเง่ือนไขท่ีควบคุม  
       a) ความเพียงพอของเอกสารขอมูลท่ีระบุถึง  
           1) คุณลักษณะของบริการท่ีสงมอบ หรือกิจกรรมท่ีดำเนินการ  
            2) ผลท่ีจะบรรลุ  

    b) ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร  
c) ดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตามในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทวนสอบวาขอมูลการดำเนิน

กิจกรรมเปนไปตามเกณฑการควบคุมการบริการและเกณฑการยอมรับการบริการ  
      d) การใชโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการดำเนินกระบวนการ  
       e) ระบุความสามารถและคุณสมบัติท่ีเก่ียวของของบุคลากร  
        f) ดำเนินกิจกรรมการรับรอง และการรับรองซ้ำตามชวงเวลา เพื่อพิจารณาการบรรลุผลตาม

แผนการบริการ เม่ือผลการตรวจสอบไมสามารถทวนสอบไดในข้ันตอนยอยของการบริการ  
        g) ดำเนินกิจกรรมเพ่ือปองกันขอผิดพลาดจากบุคลากร (ถามี)  
        h) มีการดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตาม 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบริการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี PM-OP-01 
  
 ตัวอยางเอกสารวิธีการคลุมผาใบ 
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8.5.2 การช้ีบงและการสอบกลับ  
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดเลือกใชเกณฑท่ีเหมาะสมในการระบุผลลัพธจากกระบวนการ 

เมื่อบริษัทตองการความมั่นใจวาการใหบริการเปนไปตามขอกำหนด โดยบริษัทไดระบุสถานะของผลลัพธ ภายใต  
ขอกำหนดการตรวจติดตาม  

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบริการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี PM-OP-01 
 

8.5.3 ทรัพยสินท่ีเปนของลูกคาหรือผูใหบริการภายนอก  
                    บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดูแลทรัพยสินที่เปนของลูกคาในขณะที่อยูภายใตการจัดเก็บ
ในบริษัทหรือมีการใชงาน บริษัทระบุ ทวนสอบ ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาเพื่อใชในการบริการ     
ถาทรัพยสินใดๆ ของลูกคาเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือพบวาไมเหมาะสมในการใชงาน บริษัทจะดำเนินการ     
แจงลูกคาใหทราบและจัดทำเปนเอกสารขอมูลไว  
หมายเหตุ ทรัพยสินของลูกคาอาจรวมถึง ชิ ้นสวนยอย เครื ่องมือและอุปกรณ สถานท่ี ทรัพยสินทางปญญา        
และขอมูลสวนบุคคล 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบริการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี PM-OP-01 
 

8.5.4 การดูแลรักษา  
                    บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดูแลรักษาผลจากกระบวนการในขณะดำเนินการ บริการ   
ตามขอบเขตท่ีจำเปน เพ่ือใหม่ันใจวายังมีความสอดคลองกับขอกำหนด  
หมายเหตุ การดูแลรักษารวมถึง การชี้บง การขนยาย การบรรจุ การจัดเก็บ การสงผาน และการปองกัน 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบริการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี PM-OP-01 
 

8.5.5 กิจกรรมหลังการใหบริการ 
                    บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกำหนดสำหรับกิจกรรมหลังการ
ใหบริการซึ่งสัมพันธกับการบริการ ในการพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมหลังการบริการที่เปนขอกำหนดไว บริษัท 
ไดพิจารณา  

a) กฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของ  
b) แนวโนมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสัมพันธกับการบริการ 
c) ขอกำหนดของลูกคา 
d) ขอมูลยอนกลับจากลูกคา 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการประสานงานขายงานบริการ และการรับขอมูลยอนกลับPM-MK-01 
 

8.5.6 ควบคุมของการเปล่ียนแปลง  
                    บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการบริการ     
ตามขอบเขตท่ีจำเปน เพ่ือใหม่ันใจวายังมีความสอดคลองกับขอกำหนดอยางตอเนื่อง บริษัท ไดจัดทำเอกสารขอมูล
ที่อธิบายถึงผลการทบทวนการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีอำนาจหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่ดำเนินการ   
ท่ีจำเปนจากผลการทบทวนเหลานั้น 
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8.6 การตรวจติดตามการบริการขนสงรถบรรทุก 
           บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว ทวนสอบการบริการใหมีความ
สอดคลองกับขอกำหนด โดยบริษัท ไดดำเนินการจัดทำเอกสารขอมูลการตรวจปลอยการบริการเอกสารขอมูล
ประกอบดวย  

a) หลักฐานแสดงความสอดคลองเทียบกับเกณฑการยอมรับ  
 b) การสืบกลับไปยังผูมีอำนาจในการตรวจปลอย 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบริการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี PM-OP-01 
 

ตัวอยางมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนสง 
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8.7 การควบคุมผลลัพธ ท่ีไมไปเปนตามขอกำหนด  
             8.7.1 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด มั่นใจวาผลลัพธที่ไมสอดคลองกับขอกำหนดไดรับการชี้บง    
และปองกันไมใหนำไปใชหรือสงมอบโดยไมไดตั้งใจ โดยบริษัท ไดดำเนินการแกไขใหเหมาะสมกับลักษณะของสิ่งท่ี
ไมเปนไปตามขอกำหนดและผลกระทบของการบริการ และไดดำเนินการกับผลจากกระบวนการที่ไมเปนไปตาม
ขอกำหนด สินคาและการบริการดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาดังนี้  

a) การแกไข 
b) การคัดแยก จัดเก็บในพ้ืนท่ี สงคืน หรือการหยุดใชชั่วคราวของผลิตภัณฑและการบริการ 
c) แจงใหลูกคาทราบ  
d) ไดรับการอนุมัติผอนผันการใชงาน  
เม่ือมีการแกไขผลการดำเนินการ ตองมีการทวนสอบความสอดคลองกับขอกำหนด  

 8.7.2 บริษัท ได มีการจัดเก็บเอกสารขอมูลดังนี้  
a) รายละเอียดความไม   
b) รายละเอียดการดำเนินการ  
c) รายละเอียดการขอผอนผันท่ีไดดำเนินการ  
d) การระบุผูรับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินการกับความไมสอดคลอง 

อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบริการเชาพ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี PM-OP-01 
 
9. การประเมินสมรรถนะ  
   9.1 การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห และประเมิน  
        9.1.1 ท่ัวไป  

      บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัดได พิจารณา:  
a) จุดท่ีสำคัญในการตรวจติดตามและตรวจวัด 
b) วิธีการในการตรวจติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินท่ีจำเปน เพ่ือใหม่ันใจถึงผลท่ีถูกตอง 
c) ทำการติดตามและตรวจวัด ตามชวงเวลาท่ีกำหนด 
d) จัดทำการวิเคราะหและประเมินผลการติดตามและตรวจวัด ตามชวงเวลาท่ีกำหนด 
บริษัท ไดทำ การประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ และบริษัท ได 

เก็บรักษาเอกสารขอมูลท่ีจำเปนในฐานะหลักฐานของผลจากการดำเนินการ 
อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติตั้งแตขอ 9.1.2-9.3 

 
9.1.2 ความพึงพอใจลูกคา 

                บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดเฝา ติดตาม ขอมูลท่ีเก่ียวของกับระดับการรับรูของลูกคาท่ีลูกคา
ตองการ และความคาดหวังของลูกคาไดรับการเติมเต็ม บริษัท ไดกำหนดวิธีการเพื่อที ่จะใหไดขอมูลเหลานี้          
มาติดตามและทบทวน  
อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการประสานงานขายงานบริการและการรับขอมูลยอนกลับPM-MK-01 

9.1.3 การวิเคราะหและประเมินผล  
                บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดำเนินการวิเคราะหและประเมินผล ขอมูลและผลที่ไดจากการ
ตรวจติดตามและตรวจวัด ผลท่ีไดจากการวิเคราะหจะนำไปใชประเมิน  

a) ความสอดคลองการบริการ 
b) ระดับความพึงพอใจลูกคา 
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c) สมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ 
d) ประสิทธิผลของแผนงาน  
e) ประสิทธิผลของการดำเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส  
f) สมรรถนะของผูใหบริการภายนอก  
g) ความจำเปนในการปรบัปรุงระบบบริหารคุณภาพ  

หมายเหตุ วิธีการวิเคราะหขอมูลรวมถึงการใชวิธีทางสถิติ 
อางอิงระเบียบปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบดานการบริหาร PM-MR-01 

9.2 การตรวจติดตามภายใน  
9.2.1 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดำเนินการตรวจติดตามภายใน ตามชวงเวลาท่ีวางแผนไว เพ่ือให

มีขอมูลของระบบบริหารคุณภาพ  
 a) มีความสอดคลองตอ  

1) ขอกำหนดองคกรสำหรับระบบบริหารคุณภาพ  
2) ขอกำหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้  

 b) การปฏิบัติและคงรักษาไวอยางมีประสิทธิผล  
9.2.2 บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ได 

 a) วางแผน จัดทำ นำไปปฏิบัติ และคงรักษาไว ซึ่งตารางการตรวจติดตาม รวมถึงความถี่ วิธีการ 
ผูรับผิดชอบ ขอกำหนดในการวางแผน และการรายงาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคคุณภาพ ความสำคัญ      
ของกระบวนการท่ีเก่ียวของ การเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอองคกร และผลการตรวจติดตามครั้งท่ีผานมา  

 b) กำหนดเกณฑการตรวจติดตามและขอบเขตในแตละการตรวจติดตาม  
 c) การเลือกผูตรวจติดตามและการตรวจติดตาม ตองใหม่ันใจวาตรงตามวัตถุประสงคและมีความเปน

กลางในขณะตรวจติดตาม  
 d) ม่ันใจวาผลการตรวจติดตามไดถูกรายงานไปยังผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 e) ดำเนินการแกไขและปฏิบัติการแกไขโดยมิใหลาชา  
 f) จัดเก็บเอกสารขอมูลการตรวจติดตามไวเปนหลักฐาน เพื่อแสดงการดำเนินการตรวจติดตาม และ

แสดงถึงผลการตรวจติดตาม  
อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการตรวจติดตามคณุภาพภายใน PM-MR-02 

 
9.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร  

9.3.1 ท่ัวไป  
                 ผูบริหารสูงสุดทำการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององคกร ตามชวงเวลาท่ีวางแผนไว เพ่ือใหม่ันใจ
วามีความเหมาะสมอยางตอเนื ่อง มีความพอเพียง มีประสิทธิผล และมีความสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ          
ของ บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด 
 

 9.3.2 ปจจัยนำเขาการทบทวนโดยฝายบริหาร  
        การทบทวนโดยฝายบริหาร ไดรับการวางแผนและดำเนินการ โดยคำนึงถึง  

a) สถานะของการดำเนินการจากการทบทวนในครั้งท่ีผานมา 
b) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารคุณภาพ  
c) ขอมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงแนวโนมขอมูลจาก  

1) ความพึงพอใจของลูกคาและ ขอมูลตอบกลับจาก ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ  
2) ขอบเขตท่ีไดตรงตามวัตถุประสงคดานคุณภาพ  
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3) สมรรถนะของกระบวนการ และ ความสอดคลองของการบริการ  
4) ความไมสอดคลองตามขอกำหนด และ การปฏิบัติการแกไข  
5) ผลจากการเฝาติดตามและตรวจวัด  
6) ผลการตรวจติดตาม  
7) สมรรถนะของผูใหบริการภายนอก  

d) ความเพียงพอของทรัพยากร  
e) ประสิทธิผลการดำเนินการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส  
f) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

9.3.3 ปจจัยนำออกการทบทวนโดยฝายบริหาร  
        ผลจากการทบทวนโดยฝายบริหารตองรวมถึงการตัดสินใจและการดำเนินการเก่ียวกับ 

a) โอกาสในการปรับปรุง  
b) ความจำเปนในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ  
c) ทรัพยากรท่ีจำเปน  
บริษัท ไดคงไวซ่ึงเอกสารขอมูลท่ีแสดงถึงหลักฐานของผลลัพธจากการทบทวนฝายบริหาร 

อางอิงระเบียบปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบดานการบริหาร PM-MR-01 

10 การปรับปรุง  
     10.1 ท่ัวไป  

  บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดพิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดำเนินกิจกรรมท่ี
จำเปนเพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดลูกคาและยกระดับความพึงพอใจลูกคา ซ่ึงประกอบดวย  

a) การปรับปรุงการบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ ความคาดหวัง  
b) การแกไข ปองกัน หรือ ลด ผลกระทบท่ีไมพึงประสงค  
c) การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพ  

10.2 ส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดและการปฏิบัติการแกไข  
10.2.1 เมื่อพบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด รวมถึงที่เกิดจากขอรองเรียน บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย 

จำกัด ได 
a) ตอบสนองตอสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนด ตามความเหมาะสมดังนี้  
   1) ทำการควบคุมและแกไข 
   2) ดำเนินการจัดการกับผลท่ีตามมา  
b) ประเมินความจำเปนในการปฏิบัติการสำหรับกำจัดสาเหตุของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด             

เพ่ือปองกันไมใหเกิดข้ึนซ้ำหรือ เกิดข้ึนในบริเวณอ่ืน ๆ โดย  
   1) ทบทวนและวิเคราะหสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีพบ  
   2) พิจารณาสาเหตุของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีพบ  
   3) พิจารณาสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีใกลเคียงกัน หรือมีโอกาสเกิดข้ึน  
          c) ดำเนินการปฏิบัติการตามความจำเปน  
          d) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข   
          e) ปรับปรุงรายการความเสี่ยงและโอกาสในชวงการวางแผน ตามความเหมาะสม  
          f) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม  
การปฏิบัติการแกไขจะตองเหมาะกับผลกระทบของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีพบ  

10.2.2 บริษัท ไดจัดทำเอกสารขอมูลเพ่ือแสดงหลักฐานของ  
          a) สภาพของสิ่งทีไมเปนไปตามขอกำหนดและการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ  
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          b) ผลการปฏิบัติการแกไขใดๆ 
อางอิงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติการแกไขPM-MR-03 

 
10.3 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

           บริษัท ธุรกิจโลจิสติกสไทย จำกัด ไดดำเนินการปรับปรุงอยางตอเนื ่องอยางเหมาะสม เพียงพอ            
และมีประสิทธิผลตอระบบบริหารคุณภาพ โดยบริษัทไดพิจารณาผลลัพธจากการวิเคราะหและการประเมิน         
และผลจากการทบทวนโดยฝายบร ิหาร เพ ื ่อพิจารณาความจำเป นหร ือโอกาส ที ่ ใช ระบุเป นส วนหนึ่ง                 
ของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

อางอิงระเบียบปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบดานการบริหาร PM-MR-01 
 

ตารางสรุปความสัมพันธระหวางขอกำหนด เอกสารท่ีเกี่ยวของ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ขอกำหนด เอกสาร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

4.1 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

4.2 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

4.3 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

4.4 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

5.1 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

5.2 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

5.3 QM -01 คูมือคุณภาพ/JD ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

6.1 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

6.2 PM-MR-01 ความรับผิดชอบดานการบริหาร  ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

6.3 PM-MR-01 ความรับผิดชอบดานการบริหาร  ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

7.1.1 - - ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

7.1.2 PM-HR-01 การบริหารทรัพยากรมนุษย งานบริหารทรัพยากรมนุษย 

7.1.3 PM-MA-01  การซอมบำรุง ฝายขนสง 

7.1.4 PM-SA-01 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

งานความปลอดภัย 

PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา

พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

7.1.5 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา

พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

7.1.6 PM-HR-01 การบริหารทรัพยากรมนุษย งานบริหารทรัพยากรมนุษย 

7.2 PM-HR-01 การบริหารทรัพยากรมนุษย งานบริหารทรัพยากรมนุษย 

7.3 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา
พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

OPERATION 

7.4 QM -01 คูมือคุณภาพ ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

7.5 PM-DC-01 การควบคุมเอกสารและขอมูล งานควบคุมเอกสารขอมูล 
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ขอกำหนด เอกสาร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

8.1 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา
พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

OPERATION 

8.2 PM-MK-01 การประสานงานขายงานบริการ งานบริหารงานขาย 
 

8.3 - ไมมีการประยุกตใช  

8.4 PM-PC-01 การควบคุมผูใหบริการภายนอกและการ
จัดซ้ือจัดจาง 

งานจัดซ้ือ/จัดจาง 
 

8.5.1 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา
พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

8.5.2 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา
พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

8.5.3 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา

พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

8.5.4 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา

พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

8.5.5 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา
พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

8.5.6 PM-MK-01 กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา  งานบริหารงานขาย 

8.6 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา

พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

8.7 PM-OP-01  เรื่องการควบคุมกระบวนการใหบริการเชา

พ้ืนท่ีวางแทงคเคมีและขนสงแทงคเคมี 

ฝายขนสง 

9.1 PM-MK-01 กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา งานบริหารงานขาย 

PM-MR-01 ความรับผิดชอบดานการบริหาร  ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

9.2 PM-MR-02 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

9.3 PM-MR-01 ความรับผิดชอบดานการบริหาร  ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

10.1 - - - 

10.2 PM-MR-03 การปฏิบัติการแกไข ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 

10.3 PM-MR-01 ความรับผิดชอบดานการบริหาร  ฝายบริหาร / ทุกหนวยงาน 
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บทที่ 3 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจใหบริการโลจิสตกิสในอนาคต 

 
กฎหมายและกฎระเบียบของไทยท่ีเก่ียวของกับธุรกิจใหบริการโลจิสติกส อยูภายใตการกำกับดูแลของหลายหนวยงาน 

เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน องคการ

คลังสินคา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนตน 

3.1 กฎหมายท่ัวไป 
- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2544 
- พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 

3.2 กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับบริการขนสงและโลจิสติกส 
- พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
การขนสงทางบก 
- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 
- พระราชบัญญัติการรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 
การขนสงทางอากาศ 
- พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
การขนสงทางน้ำ 
- พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521  
- พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 

3.3 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายหลักท่ีใชควบคุมดูแลการประกอบ

ธุรกิจของตางชาติที่ตองการประกอบธุรกิจในประเทศไทยใชกับธุรกิจบริการทุกสาขา ยกเวน ธุรกิจบริการที่มี
กฎหมายเฉพาะกำหนดเรื่องการถือหุน การเปนหุนสวนหรือการลงทุนของคนตางดาว การอนุญาตหรือการหามคน
ตางดาวประกอบธุรกิจบางประเภท หรือกำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไว ใหใชบังคับ
กฎหมายเฉพาะดังกลาว พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ อยูในความดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย วัตถุประสงคหลักของกฎหมาย คือ การจําแนกระหวางบุคคลหรือนิติบุคคลคนตางดาว
กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย การจําแนกวาบุคคลใดเปนคนตางดาวอยูในคำนิยาม ตามมาตรา 4 ดังนี้  

1. เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
2. นิติบุคคลท่ีไมจดทะเบียนในประเทศไทย  
3. นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้ 

  - นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลโดยเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล
ที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไมได     
จดทะเบียนในประเทศไทย ลงทุนมีมูลคาตั้งแตก่ึงหนึ่งของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลนั้น  
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- หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีมาจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ
เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

บัญชีทายของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจฯ ไดมีการจําแนกประเภทธุรกิจที่นิติบุคคลตางดาว
สามารถประกอบธุรกิจไดและไมได คือ  

บัญชี 1 ธุรกิจท่ีหามคนตางดาวประกอบธุรกิจดวยเหตุผลพิเศษ ไดแก 
1. การทำกิจการหนังสือพิมพ การทำกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน 
2. การทำนา ทำไร หรือทำสวน 
3. การเลี้ยงสัตว 
4. การทำปาไมและการแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ  
5. การทำการประมงเฉพาะการจับสัตวน้ำในนานน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย  
6. การสกัดสมุนไพรไทย 
7. การคาและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรของประเทศ  
8. การทำหรือหลอพระพุทธรูป และการทำบาตร 
9. การคาท่ีดิน 

บัญชี 2 หามคนตางดาวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงของประเทศ ธุรกิจที่มี
ผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ   
หรือสิ่งแวดลอม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

ธุรกิจบัญชี 2 หมวดท่ี 1 : ธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ 
1. การผลิต การจําหนาย และการซอมบํารุง 
ก. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ดินปน วัตถุระเบิด 

ข. สวนประกอบของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด 
ค. อาวุธยุทโธปกรณ เร ือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทาง

การทหาร  
ง. อุปกรณหรือสวนประกอบของอุปกรณสงครามทุกประเภท 

2. การขนสงทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการ
การบินในประเทศ  

ธุรกิจบัญชี 2 หมวดที่ 2 : ธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรม
พ้ืนบาน 

1. การคาของเกา หรือศิลปวัตถุซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรมของ
ไทย 

2. การผลิตเครื่องไมแกะสลัก 
3. การเลี้ยงไหม การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหมไทย หรือการ

พิมพลวดลายผาไหมไทย 
4. การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
5. การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือ

เครื่องเขิน 
6. การผลิตถวยชามหรือเครื่องปนดินเผาท่ีเปนศิลปวัฒนธรรมไทย  
ธุรกิจบัญชี 2 หมวดที่ 3 : ธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม 
1. การผลิตน้ำตาลจากออย 
2. การทำนาเกลือ รวมท้ังการทำเกลือสินเธาว 
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3. การทำเกลือหิน 
4. การทำเหมือง รวมท้ังการระเบิดหรือยอยหิน 
5. การแปรรูปไมเพ่ือทำเครื่องเรือนและเครื่องใชสอย  

บัญชี 3 หามคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมในการแขงขันในการประกอบกิจการ   
กับคนตางดาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ    
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว ท้ังนี้ ธุรกิจบริการสวนใหญจะอยูในบัญชี 3  

1. การสีขาว และการผลิตแปงจากขาวและพืชไร 
2. การทำประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
3. การทำปาไมจากการปลูกปา 
4. การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร ชิปบอรด หรือฮารดบอรด 
5. การผลิตปูนขาว 
6. การทำกิจการบริการทางบัญชี 
7. การทำกิจการบริการทางกฎหมาย 
8. การทำกิจการบริการทางสถาปตยกรรม  
9. การทำกิจการบริการทางวิศวกรรม 
10. การกอสราง ยกเวน 

ก. การกอสรางสิ่งซึ่งเปนการใหบริการพื้นฐานแกประชาชนดานการสาธารณูปโภคหรือการ
คมนาคม  ที่ตองใชเครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความชํานาญในการกอสรางเปนพิเศษ โดยมีทุนขั้นตํ่าของ
คนตางดาวตั้งแตหารอยลานบาทข้ึนไป 

ข. การกอสรางประเภทอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
11. การทำกิจการนายหนาหรือตัวแทน ยกเวน 

ก. การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย หรือการบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ลวงหนา    ซ่ึงสินคาเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย 

ข. การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินคาหรือบริการที่จําเปนตอการผลิต              
หรือการใหบริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน 

ค. การเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขาย จัดซ้ือหรือจัดจําหนายหรือจัดหาตลาดท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อการจําหนายซึ่งสินคาที่ผลิตในประเทศหรือนําเขามาจากตางประเทศอันมีลักษณะ เปนการ
ประกอบธุรกิจระหวางประเทศ โดยมีทุนข้ันตํ่าของคนตางดาวตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทข้ึนไป 

ง. การเปนนายหนาหรือตัวแทนประเภทอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
12. การขายทอดตลาด ยกเวน 

ก. การขายทอดตลาดท่ีมีลักษณะเปนการประมูลซ้ือขายระหวางประเทศท่ีมิใชการประมูลซ้ือ
ขายของเกา วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณคา      
ทางประวัติศาสตรของประเทศ 

ข. การขายทอดตลาด ประเภทอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
13. การคาภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมืองท่ียังไมมีกฎหมายหามไว 
14. การคาปลีกสินคาทุกประเภทท่ีมีทุนข้ันตํ่ารวมท้ังสิ้นนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท หรือท่ีมีทุนข้ัน

ตํ่า    ของแตละรานคานอยกวายี่สิบลานบาท 
15. การคาสงสินคาทุกประเภทท่ีมีทุนข้ันตํ่าของแตละรานคานอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 
16. การทำกิจการโฆษณา 
17. การทำกิจการโรงแรม เวนแตบริการจัดการโรงแรม 
18. การนําเท่ียว 
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19. การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
20. การทำกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช 
21. การทำธุรกิจบริการอ่ืน ยกเวนธุรกิจบริการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
บริการขนสงในทุกรูปแบบ เปนธุรกิจบัญชี 2 ถือเปนธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคง      

ของประเทศ คนตางดาวจะประกอบกิจการไดตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีทั้งนี้มาตรา 15 กำหนดวาคนตางดาวสามารถประกอบธุรกิจบัญชี 2 ได แตตองมีคนไทย
หรือนิติบุคคลที่ไมใชคนตางดาวไมนอยกวารอยละ 40 ของทุนทั้งหมด เวนแตจะมีเหตุสมควร รัฐมนตรีโดยการ
อนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนในเรื่องดังกลาวได แตตองไมนอยกวารอยละ 25 และตองมีกรรมการ   
ที่เปนคนไทยไมนอยกวา 2 ใน 5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดบริการยกขนสินคา บริการจัดสงพัสดุ บริการ
คลังสินคา บริการซอฟแวร บริการใหคำปรึกษาดานโลจิสติกส ถือเปนธุรกิจบริการในบัญชี 3 ขอ 21 คนตางดาว   
จะประกอบกิจการไดตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 

อยางไรก็ตาม มาตรา 10 ของกฎหมายฉบับนี้ ใหความยืดหยุนในกรณีที่รัฐบาลมีพันธกรณีหรือไปทำ
ความตกลงระหวางประเทศ ก็สามารถใหการยกเวนไมตองนําบัญชีทายมาใชบังคับ และมาตรา 12 ใหความยืดหยุน      
ในการกำหนดนโยบายสงเสริมการลงทุน กลาวคือ หากรัฐบาลตองการมีนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยอนุญาต    
ใหตางดาวทำธุรกิจท่ีอยูภายใตบัญชี 2 และ 3 ก็สามารถทำได  

 
3.4 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2544 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนผูกำหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนในประเทศไทย ในการที่จะไดรับ        
การสงเสริมการลงทุน ผูขอรับการสงเสริมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการที่ระบุไวในบัตรสงเสริมสิทธิ
ประโยชนท่ีจะไดรับมีท้ังในรูปแบบภาษีอากร เชน ยกเวน/ลดหยอนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลและเงินปนผล เปนตน ในรูปแบบมิใชภาษีอากร เชน อนุญาตใหนําคนตางดาวเขามาเพื่อศึกษาลูทาง    
การลงทุน อนุญาตใหนําชางฝมือ และผูชํานาญการเขามาทำงานในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน อนุญาต   
ใหถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เปนตน 

3.5 พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 กำหนดวางานใดที่คนตางดาวอาจทำได   

ในทองที่ใด เมื่อใด ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบ
อาชีพของคนไทย และความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ดี กฎกระทรวงภายใต
พระราชบัญญัติการทำงานฯ ยังอยูระหวางการจัดทำ ดังนั้น ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง ใหยึดตามกฎหมาย
เดิม คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทำ พ.ศ. 2522 ซึ่งงานที่หามไมให     
คนตางดาวทำที่เกี ่ยวกับสาขาโลจิสติกส ไดแก งานขับยานยนต หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไมใชเครื ่องจักร       
หรือเครื่องกล (ยกเวนงานขับข่ีเครื่องบินระหวางประเทศ) งานนายหนา หรืองานตัวแทน (ยกเวนงานนายหนา   
หรืองานตัวแทนในธุรกิจการคาระหวางประเทศ) 

3.6 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ คือ การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนสงที่แตกตางกันตั้งแตสองรูปแบบ    

ขึ้นไปภายใตสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดยขนสงจากสถานที่ซึ่งผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
ไดรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานท่ีซ่ึงกำหนดใหเปนสถานท่ีสงมอบของในอีกประเทศหนึ่ง 

มาตรา 39 กำหนดวาหามมิใหผูใดประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เวนแตจะเปนผูประกอบการขนสง
ตอเนื่องจดทะเบียน ดังตอไปนี้ 
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1) เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 41 ซึ่งหมายความวาจะตองเปนบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย มีสำนักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมนอยกวาแปดหม่ืนหนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน 

2) เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องที่ไดจดทะเบียนในตางประเทศ ที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญา      
หรือความตกลงระหวางประเทศท่ีไดจดทะเบียนตอนายทะเบียน และตั้งตัวแทนหรือสำนักงานสาขาในประเทศไทย
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

3) เปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศ ที่ไดจดทะเบียนตอนายทะเบียน 
และตั้งตัวแทนตามท่ีกฎหมายกำหนด 

3.7 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
กำหนดวาผูขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง และการขนสงโดยรถ  

ขนาดเล็ก ตองมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด    
หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานใหญ
ตั้งอยูในราชอาณาจักรไทย และ 

1) กรณีท่ีเปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนท้ังหมดตองมีสัญชาติไทย 
2) กรณีท่ีเปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมด ตองมีสัญชาติไทย และทุนของ

หางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละ 51 ตองเปนของผูเปนหุนสวนซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 
3) กรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจำนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัท

จํากัดนั้นไมนอยกวารอยละ 51 ตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตองเปนของ   
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือองคการของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรของรัฐบาลหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และบริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับอนุญาตใหมีการออกหุน
ชนิดออกใหแกผูถือ 

4) กรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจำนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุนของ
บริษัทมหาชนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดตองเปนของผูถือหุนซ่ึงเปนบุคคล
ธรรมดาและมีสัญชาติไทยในกรณีท่ีผูถือหุนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนดังกลาวจะตองมีลกัษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอำนาจยกเวนคุณสมบัติตามความจําเปน หรือมีเหตุ
พิเศษเปนการเฉพาะรายได 

มาตรา 25 หามมิใหผูใดประกอบการขนสงระหวางประเทศเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางและผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตออนุสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศในสวนท่ี
เก่ียวกับการขนสง 

3.8 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
ในกรณีที ่มีความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถ

ภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองและมีใบอนุญาตขับรถท่ีออกโดยพนักงานเจาหนาท่ีหรือสมาคมยานยนตท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาล
ของประเทศท่ีมีความตกลงดังกลาวกับรัฐบาลไทย อาจใชใบอนุญาตขับรถของประเทศนั้นขับรถในราชอาณาจักรได
ตามประเภทและชนิดของรถที่ระบุไวในใบอนุญาตขับรถนั้นแตตองปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือความตกลงที่มีอยู
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ และตามบทบัญญัติท้ังหลายในสวนท่ีเก่ียวกับหนาท่ีของผูขับรถตาม
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พระราชบัญญัตินี้ ทั ้งนี ้ ผ ู ขอใบอนุญาตขับรถประเภทขับรถยนตสาธารณะ ขับรถยนตสามลอสาธารณะ                
ขับรถจักรยานยนตสาธารณะ ตองมีสัญชาติไทย 

 
3.9 พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 

การรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟ 
เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนสงของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเปนประโยชน
แกกิจการรถไฟ ท้ังนี้ ร.ฟ.ท. มีอำนาจจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจการ
รถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี ่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดดังกลาว จะมีคนตางดาว      
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทไมได
จากขอกำหนดในกฎหมาย ทำให ร.ฟ.ท. เปนผูใหบริการดานรถไฟรายเดียวของประเทศไทย  

3.10 พระราชบัญญัติการรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 
การรถไฟฟาขนส งมวลชนแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ม.) ม ีว ัตถ ุประสงค เพ ื ่อดำเน ินกิจการรถไฟฟา                      

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ร.ฟ.ม. มีอำนาจ
จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการรถไฟ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดดังกลาว จะมีคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไมได นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดใหผูรับ
สัมปทานจาก ร.ฟ.ม. ตองเปนนิติบุคคลไทย 

3.11 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
พระราชบัญญัต ิการเด ินอากาศ พ.ศ. 2497 หามมิให อากาศยานต างประเทศบ ินผ านหร ือข ึ ้นลง                      

ในราชอาณาจักรไทย เวนแตจะมีสิทธิตามอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากรัฐมนตรี และกำหนดใหผูขอจดทะเบียนอากาศยานไมวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตองมีสัญชาติไทย ถาเปน
หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีสำนักงานใหญของหาง
หุนสวนหรือบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักร และ 

1) ในกรณีท่ีเปนหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนท้ังหมดตองมีสัญชาติไทย 
2) ในกรณีท่ีเปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนท้ังหมดซ่ึงตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัดจำนวนตองมีสัญชาติ

ไทย และทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละ 51 ตองเปนของบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 
3) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทนั้นตองไมมีหุนชนิดออกใหแกผูถือ กรรมการ

สวนมากตองมีสัญชาติไทย และหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมดตองเปนของบุคคลในประเภทตอไปนี้        
แตละประเภทโดยลำพังหรือหลายประเภทรวมกัน 

ก) บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 
ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล 
ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 51 

ของหุนท้ังหมด 
ง) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 51     

ของท้ังหมด 
จ) นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ถาเปนสมาคมตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีสำนักงานใหญของสมาคมตั ้งอยู ในราชอาณาจักร         

และขอบังคับของสมาคมนั้นไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือนแลวผูรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการ
ให บร ิการในลานจอดอากาศยานหรือบร ิการช างอากาศ ต องมีค ุณสมบัต ิและมีล ักษณะตามขอบ ังคับ                    
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน หรือเปนสายการบินที่กำหนดของตางประเทศ ซึ่งประเทศไทยไดยอมรับแลว      
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ตามความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ และประเทศท่ีกำหนดสายการบินนั้นมิไดวางขอหามหรือขอจํากัด         
แกสายการบินที่กำหนดของไทยในการประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการชางอากาศ         
ในประเทศนั้น หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศ
ยานหรือบริการชางอากาศ อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ใหกำหนด          
โดยกฎกระทรวง 

3.12 พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521  
การพาณิชยนาวี หมายถึง การขนสงทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอูเรือ และกิจการ

ทาเรือ รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ในการสงเสริมการพาณิชยนาวีรัฐบาลอาจกำหนดมาตรการและหรือใหสิทธิ
และประโยชน ดังนี้ 

1) กำหนดใหการขนสงของทางทะเลระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ตองใชบริการขนสงโดยเรือไทย   
ไมนอยกวาอัตราสวนของปริมาณของและคาระวางการขนสงตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

2) ใหผูถือหุนของนิติบุคคลที่ประกอบการขนสงทางทะเลและที่ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยหรือที่ประกอบกิจการ   
อูเรือตามท่ีกำหนด ไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลท่ีไดรับจากนิติบุคคลดังกลาว 

3) ใหผู สงของซึ่งสงของที่เปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑจากประเทศไทยออกไปยังตางประเทศโดยเรือไทย     
หรือสั่งหรือนําของจากตางประเทศเขามายังประเทศไทยโดยเรือไทย มีสิทธิหักเงินจำนวนไมเกินรอยละ 50         
ของคาระวางและหรือเงินอยางอื่นที่ไดเสียไปตามปกติในการขนสงของดังกลาว ออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิ
แลวแตกรณีโดยตราเปน พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาตาม (1) (2) และ (3) จะกำหนด
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชมาตรการและการใหสิทธิและประโยชนดังกลาวไวดวยก็ไดกฎหมาย
กำหนดใหร ัฐบาลมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดของที ่ทางราชการ องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐ            
หรือรัฐวิสาหกิจ สั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการ  
รับขนไดตองบรรทุกโดยเรือไทย รวมท้ังสามารถกำหนดใหผูสั่งหรือนําเขาของจากตางประเทศโดยใชแหลงเงินกูของ
ทางการไทยตองใชเรือไทย ยกเวน ในกรณีที่ไมมีเรือไทยบรรทุกของได ผูสงขอตองยื่นคำขอหนังสือรับอนุญาตให
บรรทุกโดยเรืออื่นตอสำนักงานพาณิชยนาวี สำนักงานจะออกหนังสืออนุญาตใหผูสงของบรรทุกของโดยเรืออื่นได 
ในกรณีดังนี้  

1) ในระหวางระยะเวลาท่ีกำหนดใหบรรทุกของลงเรือ ไมมีเรือไทยท่ีจะรับบรรทุกของจากทาเรือท่ีจะบรรทุก
ของนั้น หรือมีเรือไทยแตไมมีระวางพอท่ีจะบรรทุกของนั้น 

2) มีสนธิสัญญาหรือความตกลงท่ีรัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลตางประเทศโดยเฉพาะ 
3) มีกรณีท่ีตองผอนผันใหเปนพิเศษ 

3.13 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 
พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 กำหนดวาผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซึ่งทำการคา   

ในนานน้ำไทยไดตามมาตรา 47 ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 
2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 
3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ 

ก) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรมดาสัญชาติไทย 
ข) หางหุนสวนจํากัด ที่ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดทั้งหมดเปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติ

ไทย และทุนไมนอยกวารอยละ 70 เปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 
ค) บริษัทจํากัดที่กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย หุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละ

70 เปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว  
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ง) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวา
รอยละ 70 เปนของบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวา คนตางดาว
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอคนตางดาวผู ที ่จะถือกรรมสิทธิ ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย ซึ ่งใช
ประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะและไมทำการคาในนานน้ำไทย ตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1) เปนบริษัทจํากัดที่หุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละ 51 เปนของบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว 
และไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

2) เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่หุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละ 51 เปนของบุคคลซึ่งมิใชคน
ตางดาว เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวา คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ มีขอกำหนดเรื่องการหามถือกรรมสิทธิ์แทน การเปนหุนสวนแทน     
หรือการถือหุนแทนคนตางดาว เพ่ือถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย 
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บทที่ 4 
การสรางความยั่งยืนในธุรกิจใหบริการโลจิสตกิสในอนาคต 

 
ในปจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก และจากการพยากรณทางวิทยาศาสตรถึงวิกฤตการณ

รายแรงทางธรรมชาติจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น สงผลใหทุกประเทศใหความสำคัญในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ     
และสภาพแวดลอมมากขึ้น โดยผูคนจำนวนมากจากหลายแวดวงอาชีพเขามารวมกันจัดกิจกรรมที่มุงเนนในการ
รักษาความสะอาดของสภาพแวดลอมหรือบรรเทามลภาวะท่ีเปนปญหาวิกฤตอยูในทุกวันนี้ ซ่ึงปรากฎออกมาในรูป
ของการรณรงคเพื ่อสรางสรรคสังคมในลักษณะตาง ๆ เชน การปลูกปาชายเลน เปนตน รวมถึงการแสดง         
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Response: CSR) ซึ ่งไดร ับความสนใจจากธุรกิจ          
ทุกประเภท เชน การจัดกิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผาที่ทำมาจากสิ่งของที่ไมใชแลว เปนตน รวมถึงภาวะโลก
รอน (Global Warming) ทำใหแนวโนมโลจิสติกสสีเขียวไดรับความสนใจมากขึ้น เปนการบริหารจัดการโลจิสติกส
ในมิติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมโดยใหความสำคัญกับการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในทุกกิจกรรมตั้งแตตนน้ำ
จนถึงปลายน้ำ ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสคาดวาภายใน 3-5 ป นับจากนี้จะทวีความสำคัญและสงผลกระทบ    
กับทุกกระบวนการในระบบท้ังหวงโซอุปทาน 

4.1 การจัดการโลจิสติกสแบบดัง้เดิม 
ธุรกิจบริการโลจิสติกสมีตนกำเนิดมาจากการสงกำลังบำรุงกองกำลังของกองทัพทหารสหรัฐในสงครามโลก    

ในปจจุบันไดแปรเปลี่ยนมาสูระบบธุรกิจ โดยหมายความถึง ระบบการบริหารที่เกี ่ยวของกับชองทางจำหนาย       
การเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัตถุดิบ สินคาระหวางการผลิตสินคา และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ จากจุดเริ่มตน
ผานข้ันตอนการผลิตและการกระจายสินคาจนถึงลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกคาเกิดความพึง
พอใจ กิจกรรมที่เกี ่ยวของกับโลจิสติกส ประกอบดวย การขนสงขาเขาและการขนสงขาออก การบริหารสาย     
การเดินเรือ การบริหารคลังสินคา การจัดการเครื่องมือ การขนถาย การบริหารการเติมเต็มสินคา การออกแบบ
เครือขายโลจิสติกส การบริหารสินคาคงคลัง การวางแผนอุปสงคและอุปทาน การบริหารผูใหบริการโลจิสติกส 
นอกจากนี้ก็มีการจัดซื้อจัดหาการวางแผนการผลิต การบรรจุ และการใหบริการลูกคา อาจกลาวไดวา การจัดการ  
โลจิสติกสจะเกี่ยวของกับการจัดการหลายระดับทั้งระดับยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ เปนการ
บริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกสแบบบูรณาการรวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในองคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ 
การตลาด การผลิต การเงิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในระบบโลจิสติกสการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เกิดจากการเผาผลาญน้ำมันในการขนสงสินคา         
จากรถบรรทุกชนิดตางๆ การใชระบบการขนสงในรูปแบบตางๆ เชน การใชศูนยกระจายสินคาสามารถทำให
จำนวนรอบในการขนสงลดลง นำมาซ่ึงตนทุนขององคกรท่ีลดลง และประการสำคัญ คือ มลภาวะท่ีลดลงอยางเห็น
ไดชัด การทำ Repackaging และ Re-Used Packaging ในศูนยกระจายสินคาก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลำเลียงสินคาบนพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลกระทบจากการขนสงอยางไมมีระบบ
ท่ีดี นำมาซ่ึงตนทุนท่ีสูง และระยะเวลาการขนสงท่ีเสียไปโดยเปลาประโยชน  
 
4.2 โลจิสติกสสีเขียวสูความย่ังยืน (Green Logistic)  

เปนความพยายามในการเคลื่อนยาย จัดเก็บหรือขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ หรือซากผลิตภัณฑ โดยมีตนทุน  
และการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด ทั้งนี้ องคกรควรออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพื่อใหเหมาะสมตอ
การเคลื่อนยาย ขนสง และจัดเก็บ เลือกรูปแบบการเคลื่อนยายหรือขนสงท่ีเหมาะสม ลดการบรรทุกไมเต็มพาหนะ
และการวิ่งเที่ยวเปลา จัดสินคาขึ้นรถและเสนทางขนสงอยางชาญฉลาด ใชการขนสงแบบ Milk Run เพื่อชวยลด
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ตนทุนรวมของการขนสง และลดปริมาณสินคาคงคลัง โดยจัดรถในการวิ่งออกไปรับวัสดุจากซัพพลายเออร          
แตละรายตามเสนทางที่จัดไว และทำการนัดหมายชวงเวลาในการรับวัสดุ เมื่อรถรับของจากซัพพลายเออรครบทุกราย  
ในเสนทางที่จัดไวแลวก็จะเดินทางกลับเขามาในโรงงาน โดยเลือกใชขนาดรถและเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ติดตั้ง
อุปกรณชวยลดแรงเสียดทาน อบรมพนักงานใหขับรถอยางถูกวิธี ตลอดจนการวางตำแหนงศูนยกระจายสินคา     
ท่ีเหมาะสม  

สวนสาเหตุท่ีธุรกิจบริการโลจิสติกสและธุรกิจท่ีเก่ียวของควรใหความสำคัญกับโลจิสติกสสีเขียว มีดังนี้  
1.รัฐบาลไดมีการทำขอตกลงทางการคาเสรี (FTA) กับหลายประเทศในหลายปท่ีผานมา ซ่ึงผลของการลงนาม

นั้นไดกอใหเกิดการแขงขันอยางกวางขวาง ทำใหบริษัทอุตสาหกรรมตางๆ ตองปรับตัวใหสอดคลองกับกติกาการคา
ใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ISO 26000 ซึ่งเปนมาตรฐานวาดวยการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งจะมีการเริ่มตน
ใชในป พ.ศ. 2553 

2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในเรื่องของขอจำกัดของน้ำหนัก
สินคาที่สามารถบรรทุกหรือบรรจุในตูคอนเทนเนอร รวมทั้งใหความสำคัญตออุบัติภัยที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบ        
ตอสังคมและการทำงานของบุคคลท่ีเก่ียวของในระบบโลจิสติกส 

3. จากผลการประชุมสุดยอดระดับโลกดานสิ่งแวดลอม ที่เรียกรองใหธุรกิจทั่วโลกแสดงความเปนพลเมืองที่ดี
ในการดำเนินธุรกิจท่ีจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน ปฏิกิริยาภาวะเรือนกระจก 
รวมท้ังมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากกาซคารบอนไดออกไซด 

4. องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของกลุมประเทศ OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) ซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลว ไดออกแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทขามชาติ 
(OECD Guideline for Multinational Enterprise) ที่เสนอใหกลุมประเทศสมาชิกตองมีการทำ CSR และติดตอ
คาขายเฉพาะผูท่ีทำ CSR เทานั้น 

 
4.2.1 บทบาทของโลจิสติกสสีเขียวในอุตสาหกรรมตางๆ 

โลจิสติกสสีเขียว ไดเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมตางๆ มากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใชใน
กิจกรรมดานโลจิสติกส ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ำจนถึงปลายน้ำเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ดังมีรายละเอียดตังตอไปนี้  

1. กระบวนการจัดซื ้อจัดหา การปรับปรุงสิ ่งอำนวยความสะดวกทางการคา (Trade Fasciation 
Enhancement) 

การเชื ่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร (B2B Business) เพื ่อขอมูลในการ
ติดตอสื่อสารทุกกระบวนการ ตัวอยางระบบการสั่งซื้อสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-ordering) เชน ระบบการ
สั่งซื้อสินคาของบริษัทบุญถาวรที่เชื่อมโยงกับระบบของบริษัท อเมริกันสแตนดารด บีแอนเค (ประเทศไทย) จำกัด 
ซึ ่งเปนระบบที ่รวดเร ็ว และทำใหลดข้ันตอนดานเอกสาร (Paperless) ลงอยางมาก รวมทั ้งลดขั ้นตอน             
ความผิดพลาดในการผลิต 
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รูประบบ E-Ordering 

สำหรับระบบการขายสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-commerce) จะชวยลดปริมาณเอกสาร     
และการเดินทางเพื่อรับสงเอกสารไดเปนอยางมากเชนเดียวกัน ซึ่งการลดปริมาณกระดาษที่ใชสามารถรักษา
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางมาก ตั้งแตการตัดตนไมเพื่อกระบวนการผลิตกระดาษ หรือแมกระทั่งการนำกระดาษ      
มาผลิตใหมก็ยังคงใชพลังงานเปนอยางมากเชนเดียวกัน การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส เชน การใชหลัก Global 
Sourcing มากขึ้น โดยหาวัตถุดิบจากแหลงที่ถูกที่สุด และเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ผลิตตามการวางแผนของผูผลิต
มาเปนผลิตตามความตองการของลูกคามากขึ้น และตองนำเทคโนโลยีเขามาชวย เชน เทคโนโลยี RFID เพื่อให
ขอมูลถูกตอง แมนยำเพ่ือการจัดสงสินคาถึงมือลูกคาไดอยางตรงเวลา รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. กระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต เชน การลดการใช
พลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิก การลดอุณหภูมิเตาเผา โดยที่ยังคงคุณภาพสินคาดีเหมือนเดิม การนำความรอน
จากกระบวนการเผามาใชประโยชน ไมปลอยความรอนสูสิ่งแวดลอม การลดของเสียจากกระบวนการผลิต การนำ
น้ำดิบกลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได การบำบัดของเสียเพ่ือนำกลับมาใชไดใหม (Recycle) เปนตน 

3. กระบวนการจัดการคลังสินคา เชน การนำบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม การเคลื่อนยายสินคาภายใน
คลังสินคา และการขนสินคา ควรมีการวางแผนรับ-สงสินคาภายในเพื ่อไมใหรถยกของ (Forklift) วิ่งรถเปลา          
ในขากลับ เพื่อลดจำนวนเที่ยววิ่งรวมทั้งลดการเกิดการจัดการซ้ำซอน ( Double Handling) ทำใหลดปริมาณ
พลังงานน้ำมัน การพัฒนาศูนยกระจายสินคา เชน จากเดิมมีคลังสินคา 5 สาขา ก็เปลี่ยนเปนศูนยกระจายสินคา 1 
แหง เพื่อกระจายสินคาใหกับ 5 สาขา นอกจากลดตนทุนคลังสินคาแลว ยังลดการขนสงสินคา และลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมดวย จากนั้นอาจใชระบบการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) มาชวยดำเนินการ  
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รูประบบ Warehouse Management 

อางอิงจาก https://shorturl.asia/cnvZD  
 

4. กระบวนการขนส ง การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบขนส ง นอกจากจะเนนเร ื ่องสมรรถนะ                    
และประสิทธิภาพความสะดวกในการเขาถึง และสงเสริมความเสมอภาคในสังคมแลว ยังตองการการขนสงที่ใช     
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน การจัดเสนทางการขนสงท่ีสั้นท่ีสุด หรือรับ-สง สินคาในเสนทางเดียวกัน 
การจัดเรียงสินคาใหเต็มคันใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดในการขนสงในแตละเสนทางสามารถขนสงสินคาไดใน
ปริมาณเทาเดิมแตสามารถลดจำนวนเที ่ยวในการขนสงลงได สงผลใหลดการปลดปลอยมลพิษทางอากาศ          
การออกแบบรูปแบบการขนสงแบบการจัดการโครงสรางการเชื่อมโยง (Hub-and-spoke) เชน ในอุตสาหกรรม
เซรามิก โรงงานผลิตขนาดเล็กจากหลายโรงงานในจังหวัดลำปางและเขียงใหม สงสินคามารวมกันที่จุดศูนยรวม 
(Hub) ที่ลำปางและขนสงโดยรถบรรทุกไปยังปลายทาง (Spoke) ที่จตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อกระจายสินคาตอไป     
ทำใหลดการขนสงสินคาไมเต็มคัน เปนตัน นอกจากนั้นในกระบวนการจัดโครงสรางการเชื่อมโยง (Hub-and-
Spoke) สามารถลดจำนวนรถเที ่ยวเปลาได เช น รถบรรทุกร ับเครื ่องใช ไฟฟาฯ เพื ่อไปสงย ังภาคเหนือ                
และรถบรรทุกคันดังกลาวก็รับสินคาเซรามิกกลับมายังจตุจักร เปนระบบการขนสงแบบศูนยกลางทำใหทราบ     
ความตองการรถบรรทุกสินคาท้ังขาไป-ขากลับ และสามารถจัดรถบรรทุกไดอยางเปนระบบ ทำใหประหยัดพลังงาน
ไดเปนอยางมาก 

 

 
รูปแบบการขนสงแบบ Hub และ Spoke 
อางอิงจาก https://shorturl.asia/qtjIk 
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4.2.2 แนวทางการพัฒนาสูโลจิสติกสสีเขียวสูความย่ังยืน 

การพัฒนาสูโลจิสติกสสีเขียวจำเปนตองพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมตางๆ เปนสำคัญ ดังนี้ 
1. ผู ประกอบการควรทำความเขาใจในความเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกสกับหลักการและกลไก         

ในการบริหารจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน ผลิตภัณฑสีเขียว หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) 
รวมถึงกฎระเบียบและขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ISO 14001 

2. วิเคราะหทุกกิจกรรมโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อหาจุดพัฒนาปรับปรุงโดยใชหลักการ      
และกลไกดานสิ่งแวดลอมประกอบการพิจารณาและวิเคราะห 

3. ดำเนินการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน พัฒนาทาเรือสีเขียว ลดการใช
กระดาษโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาฐานขอมูลคำสั่งซื ้อและการผลิตเพื ่อใหเกิดความแมนยำในการ
คาดการณมากขึ้น ปรับปรุงรูปแบบการขนสงจากทางรถมาเปนทางรางหรือทางน้ำมากขึ้น เปลี่ยนมาใชพลังงาน
ทดแทน เลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถใชซ้ำได พัฒนาการขับรถที่ถูกตอง ออกแบบบรรจุภัณฑโดยใชวัสดุที่เปน   
มิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการขนสง เปนตน 

4. พัฒนาเครือขายการบริหารจัดการโลจิสติกสระหวางผูประกอบการ เชน วางแผนการขนสงสินคา
รวมกันเพื่อบรรทุกสินคาไดเต็มรถ เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานและคูคาในการขนสง พิจารณาปจจัยการผลิต
และสินคารวมกันเพื่อลดการขนสงเที่ยวเปลา วางแผนรวมกันกับคูคาเพื่อใหสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาสั่งซ้ือวัตถุดิบจากคูคาในพ้ืนท่ีมากข้ึน เปนตัน 
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บทที่ 5 
แนวโนมและการประยุกตเทคโนโลยีเกี่ยวกบัธุรกจิใหบริการ 

โลจสิตกิสในอนาคต 
 

ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมกับธุรกิจทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม รวมถึงหวงโซอุปทาน (Supply 
Chain) ตั ้งแตมีการปรับเปลี ่ยนครั ้งใหญ เพื ่อใหเขากับยุคดิจิทัล โดยโลจิสติกส (Logistics) เปนระบบการ
เคลื่อนยายสินคาและบริการใหไปถึงมือผูบริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเชนกัน เพราะโลจิสติกสเปรียบเสมือน
เปนพื้นฐานและฟนเฟองขับเคลื่อนของทุกอุตสาหกรรม โดยเหตุผลหลักที่ตองนำ Information Technology (IT) 
เขามาใชในธุรกิจบริการโลจิสติกส คือ   

1. โลจิสติกสตองการความรวดเร็วในการขนสงอยางถูกตองแมนยำ  
2. ระบบโลจิสติกสตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดเวลา  
3. สารสนเทศท่ีถูกตองและทันเวลาจะชวยกิจการลดระดับสินคาคงคลังได   
4. IT จะชวยเรื่องการปรับเสนทางและตารางเวลาขนสงใหเหมาะสม  
5. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการแกลูกคา  
6. สามารถชวยลดคาแรงงานในการบริหารโลจิสติกสได   
7. ชวยเพ่ิมอัตราการใชประโยชนจากปริมาตรในคลังสินคาได 
8. โลจิสติกสตองการความรวดเร็วในการขนสงอยางถูกตองแมนยำ  
9. ระบบโลจิสติกสตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดเวลา  
10. สารสนเทศท่ีถูกตองและทันเวลาจะชวยกิจการลดระดับสินคาคงคลังได   
11. IT จะชวยเรื่องการปรับเสนทางและตารางเวลาขนสงใหเหมาะสม  
12. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการแกลูกคา  
13. สามารถชวยลดคาแรงงานในการบริหารโลจิสติกสได   
14. ชวยเพ่ิมอัตราการใชประโยชนจากปริมาตรในคลังสินคาได 

แนวโนมเทคโนโลยีโลจิสติกสในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ 
1. อินเทอรเน็ตของทุกส่ิง (Internet of Things: IoT)  

     IoT เชื ่อมตออุปกรณและเครื่องมือเขากับอินเทอรเน็ตและอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในการ

ดำเนินการ ในกระบวนการโลจิสติกส ผูใหบริการโลจิสติกสสามารถใชขอมูลจากการเชื่อมโยงอุปกรณตางๆ มาสราง

ฐานขอมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะหและวางแผนการดำเนินการที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงและการแกปญหา

ใหมๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใสในการขนสงสินคา 

การใชงาน IoT ในกระบวนการโลจิสติกสไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เนื่องจากสามารถทำใหคาใชจาย
โดยรวมลดลง เพิ่มความปลอดภัย มีความแมนยำ และไดมาตรฐาน ซึ่งการพัฒนาเครือขาย IoT ระยะตอไปจะมี
ตนทุนคาอุปกรณท่ีลดลงอยางตอเนื่องทำใหผูใหบริการโลจิสติกสมีโอกาสนำ IoT มาปรับใชในการดำเนินธุรกิจใหม 
ๆ ไดมากข้ึน ตัวอยางเชน  

• การตรวจสอบการขนสงและสินคาคงคลังไดอยางถูกตอง ดวยการเก็บขอมูลการเคลื่อนไหวของสินคา 
ระบบจะสามารถรายงานสถานการณจัดสงสินคาใหกับผูประกอบการในการวางแผนเสนทางการขนสง  
การจัดการพนักงาน ตำแหนงการจัดเก็บสินคาในคลังสินคาผานระบบ Radio Frequency Identification 
(RFID) และ Global Positioning System (GPS)  
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• การเพิ่มความโปรงใสของคลังสินคา โดยการติดแท็กขอมูลในสินคาแตละพาเลท (Pallet) และสามารถ
สงขอมูลสภาพและตำแหนงปจจุบัน ทำใหมองเห็นภาพรวมวิเคราะหปรับปรุงวางแผนการบริหารจัดการ 
และควบคุมดูแลสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย
ของพนักงานในการปฏิบัติงาน ในคลังสินคาไดดียิ่งข้ึน  

• การขนสงอัจฉริยะ สามารถเพ่ิมความคุมคาในการขนสง โดยรถบรรทุกอัจฉริยะท่ีเปนนวัตกรรมใหม ท่ีเริ่ม

นำมาใช ในรถบรรทุก อาทิระบบ Telematics ใหสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางวางแผน

เสนทางและเวลาขนสง ใหมีความยืดหยุน ซ่ึงจะทำใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน  

• เพ่ิมความโปรงใสและความนาเชื่อถือของการขนสง  

• ประสิทธิภาพในการดำเนินงานท่ีมากข้ึนและลดตนทุน  

• ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพ่ิมความปลอดภัยในการดำเนินงาน  

• ลูกคาสามารถกำหนดรูปแบบ วิธีการจัดสงไดเองอยางยืดหยุน 
 
2. การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพ่ือการตัดสินใจ (Big Data Analytics)  

ระบบ Big Data Analytics สามารถชวยเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิต เพิ่มความเขาใจในความตองการ 
ของลูกคาจากประสบการณที่ผานมา ลดความเสี่ยงและสรางรูปแบบธุรกิจใหม ๆ ในการดำเนินกระบวนการดาน          
โลจิสติกสท่ีจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมอยางมหาศาล 

Big Data จะเปนศูนยรวมหลักของขอมูลท่ีจะมีบทบาทในการสรางใหเห็นภาพรวมสถานการณในปจจุบัน 
สำหรับนำไปวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธของขอมูลใหม ๆ และแนวโนมการ
ดำเนินงานตาง ๆ และใชประกอบในการตัดสินใจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น Big Data ไมไดเปนเพียงขอมูลท่ี
มีขนาดใหญ แตสิ่งที่เปนหัวใจสำหรับการประยุกตใช Big Data นั้นคือตองสามารถนำขอมูลไปใชประโยชนในการ
คนหาโอกาสทางธุรกิจใหม เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายกวาการใชขอมูลปกติโดยท่ัวไป  

• การเลือกเสนทางการขนสงที่เหมาะสม จากขอมูลสถานการณ สภาพอากาศ การจราจร และปจจัยอื่นๆ 
ที่ไดเชื่อมโยงมายังระบบฐานขอมูลทำใหเกิดการบริหารจัดการ การขนสงสินคาไปยังปลายทางในลักษณะ
แบบเวลาจริง (Real-time) ที่มีประสิทธิภาพสูง ผานการวิเคราะหจากความสัมพันธของขอมูล ซึ่งทำให
สามารถกำหนดระยะเวลาการขนสงไดอยางแมนยำและการบรรจุสินคาเขาสูพาหนะขนสงไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

• ความตองการการประมาณการที ่แมนยำ กระบวนการโลจิสติกสที ่ครอบคลุมตลอดหวงโซอุปทาน
จำเปนตองอาศัยการคาดการณกำลังการผลิตและแรงงานผานการวิเคราะหจากระบบขอมูล Big data 
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการใชทรัพยากร รวมทั้งสามารถลดตนทุนที่ไมจำเปน   
ในหวงโซอุปทานได  

• การบริหารจัดการความเส่ียงของโซอุปทาน โดยการประเมินสภาพปจจุบันดวยขอมูลท่ีมีอยู เพ่ือลดความ
เสี่ยงดวยการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลจากขอมูลที่เชื ่อมโยง ตลอดจนมีระบบแจงเตือน
เหตุการณตาง ๆ ระหวางกระบวนการขนสง อันเนื่องมาจากเหตุการณท่ีไมคาดคิด อาทิ อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
ความแออัดของปลายทางท่ีจะไปสง เชน ทาเรือ ดานศุลกากร เปนตน 

ประโยชน  

• มองเห็นภาพรวมและสามารถควบคุมกระบวนการตลอดโซอุปทาน  

• โอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ท่ีใหบริการผานการเชื่อมตอขอมูล  

• ความพึงพอใจของลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึน  
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3.  ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)  
     ปญญาประดิษฐ (AI) เปนเทคโนโลยีที ่จะเขามาเปลี ่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจการใหบริการดานโลจิสติกส            
ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สนับสนุนระบบอัตโนมัติใหสามารถคาดการณเหตุการณในอนาคต 
โดย AI เปนศาสตรแหงการสรางและฝกเครื่องจักรใหสามารถทำสิ่งตาง ๆ ที่เกินขีดความสามารถของมนุษย 
สามารถเรียนรู ไดดวยตัวเองดวยเทคนิค Machine Learning และ Deep Learning ทำใหสามารถวางแผนคิด
วิเคราะหสิ่งตาง ๆ ดวยเหตุและผลจนสามารถตอบโตการสนทนาไดเปนอยางดีดังท่ีเห็นในโปรแกรม ChatBot ท่ีใช
อยางแพรหลายในการติดตอกับลูกคา และ AlphaGo ระบบปญญาประดิษฐที่พัฒนาโดย Google DeepMind      
ท่ีสามารถเอาชนะมนุษยมือโปรในการแขงขันหมากลอมเปนครั้งแรกของโลก ซ่ึงนับเปนกาวสำคัญในการปรับใช AI 
กับกระบวนการที่ซับซอนมากข้ึน โดยในอนาคตระบบ AI จะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในลักษณะเดียว  
กับมนุษย ตลอดจนจะชวยใหผูประกอบการปรับการดำเนินธุรกิจเชิงรุกและสามารถคาดการณความเปลี่ยนแปลง  
ในหวงโซอุปทานได โดยท่ี IoT จะเปนสิ่งสำคัญท่ีจะสงตอขอมูลใหระบบ AI ซ่ึงในปจจุบันมีประสิทธิภาพ การเขาถึง
และคาใชจายมีทิศทางที่เอื ้อตอการใชระบบ AI มากขึ้นดวยประสิทธิภาพที่สูงขึ ้นของระบบขอมูลขนาดใหญ       
และระบบอัลกอริทึม การเชื่อมตอบน Cloud ที่แพรหลาย และพลังการประมวลผลที่สูงขึ้น มีตัวอยางการใชงาน 
ดังนี้  

• ยกระดับการใหบริการลูกคา ขอมูลพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภคจะชวยใหระบบ AI สามารถเรียนรู
ความชอบของลูกคาแตละรายได ซ่ึงเปนปจจัยท่ีชวยสรางความพอใจและเพ่ิมยอดขายใหบริษัท โดยมีการ
นำมาปรับใชอยางแพรหลายในแพลตฟอรม E-Commerce และการโฆษณาสินคาออนไลน  

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน การนำระบบ AI มาใชเปนโอกาสท่ีสำคัญในการปรับปรุง
การทำงานภายใน อาทิ การบัญชี การเงินทรัพยากรบุคคลและระบบไอที โดยที่ระบบ AI จะชวยงานท่ี
สำคัญของสำนักงานได เชน การสรางท่ีอยูของลูกคาโดยอัตโนมัติจากขอมูลท่ีไดรับการปรับปรุงลาสุด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา  

• ปรับกระบวนการทำงานดวยหุนยนต ระบบ AI มีความสามารถจดจำการเห็นภาพบริบท การพูด การคิด 
ในกระบวนการทำงานและนำมาวิเคราะห และสั่งการไดอยางรวดเร็วดวยขีดความสามารถของระบบ     
จึงสามารถลดกระบวนการทำงานที่ใชแรงงานสูงได เชน การจัดเรียงวัสดุ การจัดการและการตรวจสอบ
สินคา  

ประโยชน 

• สรางความไดเปรียบในการแขงขันผานการตัดสินใจบนพ้ืนฐานขอมูลและสามารถคาดการณไดจากระบบ AI  

• ลดตนทุนดวยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

• เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาผานการปรับการใหบริการโดยใชระบบ AI  
 
4. หุนยนต (Robotics)  

การพัฒนาระบบอัตโนมัติโดยการนำหุนยนตเขามาชวยดำเนินงานในกระบวนการโลจิสติกสไดรับการยอมรับ 
ในวงกวางมากขึ้น เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วประกอบกับการยินยอมที่จะจายในราคาที่สูงข้ึน
เพื่อยกระดับการบริการ ทำใหการใชหุนยนตในกระบวนการทำงานจึงมีความสำคัญที่จะเปนชองทางทำใหธุรกิจ
เติบโตข้ึน ในอนาคตอันใกล 

Robotics คือระบบจักรกลที่มีรูปแบบการทำงานทั้งในลักษณะที่ถูกควบคุมโดยมนุษยและการใชระบบ AI     
ในการควบคุมและสั่งการ หรืออาจจะใชท้ังสองระบบควบคูกัน Robotics เหลานี้ มีความสามารถในการดำเนินการ
ในหลายระดับตั้งแตกระบวนการพ้ืนฐานท่ีทำประจำทดแทนแรงงานมนุษย จนกระท่ังงานท่ีมีความซับซอนหลายข้ันตอน 
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สามารถปรับตัวไดตามสภาพแวดลอมและวิเคราะหและการตัดสินใจไดโดยไมตองมีการควบคุมจากมนุษย เชน   
การใชหุนยนตในคลังสินคา รถยนตท่ีเปนอิสระหรือรถยนตท่ีไรคนขับ มีรายละเอียดดังนี้ 

• รองรับการเปล่ียนแปลงของตลาด การเติบโตของตลาด E-Commerce ทำใหผูใหบริการโลจิสติกสตองมี
การดำเนินธุรกิจที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มตั้งแตการประมวลผลคำสั่งซื้อของแตละบุคคล
จนถึงการนำสงสินคาถึงมือลูกคา ดังนั้น การทำงานดวยการนำหุนยนตเขามาชวยจะทำใหเกิดความรวดเร็ว
และมีความยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในคลังเก็บสินคาระบบอัตโนมัติ
ท่ีตองการความถูกตองแมนยำจึงจะเปนการเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจไดมากข้ึนอยางชัดเจน  

• การพัฒนาสูคลังสินคาอัตโนมัติ การใชหุนยนต (Warehouse robot) จัดการกิจกรรมตาง ๆ  ของคลังสินคา 
เชน การจัดเรียงสินคาบนพาเลท (Pallet) การเคลื่อนยายสินคาขึ้น/ลงจากรถบรรทุก การบรรจุหีบหอ 
และการควบคุมระบบตาง ๆ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ใหเหมาะสมกับ    
อุปสงคของลูกคาในขณะนั้น สามารถเคลื่อนยายหุนยนตใหไปชวยในโรงงานที่มีความตองการสูงกวาได   
ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการปรับใชคลังสินคาอัตโนมัติในการเก็บชิ้นสวน 
ยานยนต และอุปกรณตาง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการเบิกอุปกรณสงไปประกอบรถยนตและการขนสง
รถยนตท่ีประกอบเสร็จแลวสูลูกคา โดยจะเปนอุตสาหกรรมท่ีนำระบบหุนยนตเต็มรูปแบบเขามาใชมากข้ึน
ในอนาคต  

ประโยชน 

• เพ่ิมความรวดเร็วและความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการของตลาด  

• ทำใหแรงงานมีสุขภาพและความปลอดภัยท่ีดีข้ึน  

• เปดโอกาสใหแรงงานทักษะเฉพาะไดพัฒนาทักษะอยางเต็มศักยภาพ  
  

5. ยานพาหนะไรคนขับ (Autonomous Vehicles)  
การพัฒนายานพาหนะไรคนขับมีแนวโนมใกลจะสำเร็จจากการพัฒนาของเทคโนโลยี AI และระบบเซ็นเซอร    

ซึ ่งมีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมรูปแบบการขนสงตลอดทั้งหวงโซอุปทาน เพิ ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน 
แกปญหา การขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนยกระดับความปลอดภัยในการขนสงสินคา 

Autonomous Vehicles หรือยานพาหนะไรคนขับเปนเทคโนโลยีหุนยนตข้ันสูง (Advance Robotics) ปจจุบัน
เทคโนโลยีนี้สวนใหญจะถูกใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ยกขน และคัดแยกในคลังสินคาเปนหลัก     
ในรูปแบบของ Automated Guided Vehicle (AGV) ซ่ึงแนวโนมการพัฒนาในข้ันตอไปคือ การปรับใชยานพาหนะ
ไรคนขับในการขนสงสินคา แตยังคงติดอุปสรรคในเชิงกฎหมายและการยอมรับของสังคมในดานความปลอดภัย     
มีตัวอยางดังนี้  

• Self-Driving Truck เปนนวัตกรรมทางโลจิสติกสที่จะกลายเปนสิ่งจำเปนสำหรับการขนสงสินคาและ 
ผูใหบริการโลจิสติกสในอนาคต ซึ่งบริษัทยักษใหญ ในอุตสาหกรรมยานยนต ไดแก Scania Daimler 
Volvo บริษัทยานยนตเกิดใหมอยาง Tesla และบริษัทเทคโนโลยีท่ีเรงพัฒนาเทคโนโลยีรถบรรทุกไรคนขับ
ใหสามารถใชงานไดจริง   

• Platooning สำหรับในยุโรปไดมีการทดลองใชขบวนรถบรรทุกไรคนขับที่มีคนขับรถนำขบวนวิ่งขาม
ประเทศรูปแบบคลายกับการเดินแถวของทหาร โดยเชื่อมตอกันผานเทคโนโลยี 5G โดยรถนำสามารถออก
คำสั่งไปยังรถในขบวนใหปฏิบัติตามหากพบสิ่งผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีระบบ Sensor Fusion ท่ีเปนเรดาร
และกลองติดตั้งกับตัวรถเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมระหวางการขนสงไดมากกวาสายตาและการรับรู   
ของมนุษย พรอมระบบ AI ในรถที่สามารถพัฒนาใหประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผานการเรียนรู อยางไรก็ตาม
เทคโนโลยีขบวนรถบรรทุกไรคนขับนี้เหมาะกับการวิ่งบนทางเฉพาะสำหรับรถบรรทุกหรือถนนหลวงท่ี
การจราจรไมพลุกพลานมากกวาการวิ่งในเมือง  
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ประโยชน 

• ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนท่ีมีสาเหตุจากความผิดพลาดของมนุษย  

• แกปญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกได  

• ลดตนทุนดานพลังงานและแรงงาน พรอมท้ังเพ่ิมความนาเชื่อถือในการบริการตลอด 24 ชั่วโมง  
 

6. อากาศยานไรคนขับ (Drone)  
Drone จะเขามาชวยในการจัดสงแบบถึงมือผูรับ (Last mile delivery) พรอมทั้งสามารถใชในการตรวจสอบ

คลังสินคา ไดอยางรวดเร็ว ลดขอจำกัดดานพื้นที่การจัดสงสินคาและตนทุนการขนสงในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบ
กับการจัดสงดวยรถบรรทุก 

Drone เปนพาหนะที่ทำงานอัตโนมัติหรือสามารถควบคุมการทำงานไดจากระยะไกลซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เริ่มถูก
นำมาใชอยางแพรหลาย การใชงานของโดรนไมไดจำกัดอยูในดานบันเทิงและสันทนาการเทานั้น แตยังไดรับการ
พัฒนาใหสามารถใชประโยชนในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ดานการเกษตรเพื่อหวานเม็ดพันธุ ฉีดพนปุยและสารเคมี 
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสนับเปนอุตสาหกรรมกลุมแรกที่ไดนำเทคโนโลยีโดรนเขามาเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการขนสงสินคา ซ่ึงจะพลิกโฉมการขนสงสินคาใหสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีตัวอยางดังนี้ 

• Last-mile Delivery การใชโดรนจัดสงสินคาทางอากาศมีตนทุนต่ำกวาและจัดสงสินคาไดรวดเร็วกวา
การจัดสงสินคาทางถนน รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีโดรน จะชวยผูประกอบการสามารถแกปญหา
ขาดแคลนแรงงานภาคขนสง พรอมปรับภาคธุรกิจใหเนนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก
ข้ึน บริษัท DHL เปนบริษัทหนึ่งท่ีไดทำการพัฒนาโดรนสงสินคา โดยผูใชบริการวางสินคาท่ีตองการสงไวท่ี 
DHL Sky Port ซึ่งเปนจุดที่โดรนจะรับและสงสินคาทำการขึ้นบินและลงจอดอัตโนมัติ ทั้งนี้ไดทดสอบการ
สงสินคาในพื้นที่ที ่เปนภูเขา มีสภาพหนาวเย็นและมีหิมะ โดยใชเวลาเพียง 8 นาทีในการสงสินคาถึง
จุดหมาย เร็วกวาการจัดสงโดยรถยนตในระยะทางเดียวกันท่ีใชเวลาถึง 30 นาที  

• ประเทศจีนคือผูนำ ประเทศจีนนับวาเปนประเทศที่มีความกาวหนาของเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ
มากที่สุดโดยมีบริษัทที่เกี ่ยวของกับโดรนกวา 2,000 บริษัท ทั้งเปนผูผลิตโดรนและผลิตชิ้นสวนและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีสวนแบงทางการตลาดทั่วโลกกวารอยละ 70 ทั้งนี้บริษัท e-Commerce ของจีน
ท้ัง JD Group และ Alibaba ไดทำการวิจัยและพัฒนาโดรน รวมถึงเริ่มแขงขันกันดวยการขนสงสินคาดวย
โดรนในพ้ืนท่ีหางไกล  

ประโยชน 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุนในการจัดสงสินคา  

• ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีอันตราย  

• ชวยในการตรวจสอบลาดตระเวนคลังสินคาและเสนทางการขนสง  
 
7. เครือขายการเช่ือมตออัจฉริยะ (5G Network)  

เครือขาย 5G จะเขามาชวยใหอุปกรณ IoT เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื ่อมตอกันอยางทั่วถึงผาน LPWAN     
และดาวเทียมวงโคจรขนาดต่ำ ชวยสนับสนุนการจัดสงสินคาและการตรวจสอบยอนกลับท่ีสมบูรณและเปนรูปธรรม
มากข้ึน 

5G เปนเทคโนโลยีดานการสื่อสารยุคใหมที่ถูกพัฒนาขึ้นตอยอดจากระบบ 4G โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพ    
การใชพลังงานและความเร็วในการสงขอมูล สามารถลดตนทุนและเพิ่มความแมนยำในการติดตามและตรวจสอบ
สถานะของพัสดุการขนสง ซึ ่งระบบ 5G จะทำใหการเชื ่อมตอ 1 ลานอุปกรณ IoT ตอกิโลเมตรเปนไปได           
ชวยสงเสริมเทคโนโลยีท่ีตองใชขอมูลแบบ Real-time มีตัวอยางดังนี้ 
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• Low-Power Wide Area Network (LPWAN) คือการสื ่อสารไร สายแบบวงกวางที ่ใช พลังงานต่ำ 
ออกแบบเพื่อใชสื่อสารระหวางเครื่องจักร (M2M) และ IoT มีจุดเดนในเรื่องของการประหยัดพลังงาน     
ในการสื่อสาร ในระยะไกลข้ึน โดยมีคาใชจายท่ีต่ำกวาการใชเครือขายมือถืออีกดวย ปจจุบันความตองการ
ใช LPWAN มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะกับ IoT ประเภทที่ใชในภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
เปนสวนประกอบของแอพพลิเคชั่นเชิงพาณิชยและการบริหารเมืองที่ตองมีการสงขอมูลระหวางอุปกรณ
เชื่อมตอเปนจำนวนมาก เพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับและความโปรงใส  

• ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low orbit satellites) ถือเปนโครงขายหลักในการสรางความครอบคลุม      ของ
ระบบโครงขาย 5G ท่ัวโลก ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานดานโลจิสติกสในพ้ืนท่ีหางไกล ดาวเทียม 
วงโคจรต่ำสามารถติดตั้งและเปดการใชงานเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพสูงไดทันที ในขณะท่ี     การกอสราง
โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารในปจจุบันตองใชเวลานาน ทั้งนี้เจาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะดาวเทียม
อาจไดรับผลกระทบดานการแขงขันที่สูงขึ ้น อาจมีการผูกขาดและกีดกันในเชิงราคาเพื่อรักษาความ
ไดเปรียบ  

ประโยชน 

• เชื่อมตอกระบวนการโลจิสติกสครบวงจร (End-to-End) ท่ัวโลก  

• แบตเตอรี่ประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ IoT สามารถเรงการตรวจสอบและติดตามในการขนสง  

• การเชื่อมตอท่ีครอบคลุมท่ัวถึง ชวยเพ่ิมขีดความสามารถและสงเสริมทางธุรกิจ  
 
8. ระบบโครงขายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน (Blockchain)  

บล็อคเชนเปนระบบฐานขอมูลสำหรับการยืนยันตัวตน ที่พัฒนาตอยอดจาก Bitcoin ในการจัดการธุรกรรม        
และบันทึกความเปนเจาของสินทรัพย ไดโดยไมตองอาศัยคนกลางทำใหธุรกรรมมีความโปรงใสและตรวจสอบงาย
ยิ่งขึ้น คุณสมบัติดานความปลอดภัย ทำใหเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใชในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเปนอันดับ
แรกและถูกยกใหเปนเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในการคาขายระดับโลกที่หวงโซ
อุปทานมีความซับซอน ซ่ึงมีแนวโนมในการพัฒนา ดังนี้  

• รูปแบบการคาโลกที่ถูกและเร็วขึ้น ดวยระบบฐานขอมูลบล็อคเชน ผูเลนในหวงโซอุปทานสามารถ
ตรวจสอบขอมูลสำคัญ เชน สถานะการขนสงสินคาและกระบวนการศุลกากรพรอมจายเงินแบบอัตโนมัติ
ผานระบบ Smart Contract เมื่อสินคาสงมาถึง ดังเชนตัวอยางความรวมมือระหวาง Maersk และ IBM 
ท้ังนี้ ปจจัยสำคัญคือผูเลน ทุกคนตองใชระบบบล็อกเชนดวย  

• เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับและความโปรงใส หลายบริษัทไดเริ่มพัฒนาระบบสำหรับ
ตรวจสอบแหลงที่มาสินคาและกระบวนการผลิต โดยบริษัท Everledger กำลังพัฒนาระบบตรวจสอบ
เพชรแทนที่ใบรับรองของผูผลิต ผานการบันทึกขอมูลรายละเอียดพิเศษของเพชรแตละเม็ดกวา 40 จุด    
ในรูปแบบ Digital ID  

• ภาครัฐบาลเริ่มใหความสนใจในการปรับใชเทคโนโลยีนี้ในการดำเนินการภาครัฐท่ีตองบูรณาการขอมูล
จากหลายหนวยงาน เชน ระบบศุลกากรในประเทศเกาหลีใต ระบบการจัดการตัวตนในประเทศเอสโตเนีย 
โดยสวนใหญเปนการรวมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญในการพัฒนา  

ประโยชน 

• สรางความโปรงใสตลอดหวงโซอุปทาน  

• เพ่ิมประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมและกระบวนการภาครัฐ  

• รูปแบบธุรกิจใหมท่ีจะเกิดข้ึน เชน บริการรับตรวจสอบสินคา  
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9. โลจิสติกสเพ่ือสังคมสูงวัย (Grey logistics)  
การปรับโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยสงผลใหเกิดการใหบริการโลจิสติกสรูปแบบใหม ๆ เพื่อรองรับสังคม

สูงวัย อาทิ การสงยาและเวชภัณฑถึงบาน การพัฒนาระบบโลจิสติกสแบบครบวงจรเพื่อใหบริการสุขภาพสำหรับ
ผูสูงอายุ และการสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการใหบริการโลจิสติกส 

ปจจุบันประเทศไทยกำลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย โดยในป 2564 จะมีประชากรสูงวัยรอยละ 20 และมีจำนวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวาในป 2579 จะมีประชากรสูงวัย สูงถึงรอยละ 30 ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
ทำงานลดลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว สงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะการใหบริการถึงที่บานทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่หางไกล รวมทั้งการใหบริการพิเศษเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุ อาทิ การขนสงยาที่ตองควบคุมอุณหภูมิถึงบานมีความจำเปนมากข้ึน ดังนั้นธุรกิจใหบริการ 
โลจิสติกสจำเปนตองมีการปรับรูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองตอความตองการดังกลาว  

• การใหบริการสุขภาพตรงถึงผูปวย แนวโนมการสั่งซ้ือยาและเวชภัณฑและบริการทางการแพทยออนไลน
เติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุที่สามารถสั่งซื้อสินคาและบริการสำหรับชีวิตประจำวันผานทาง
ออนไลนได ทำใหการพัฒนาระบบโลจิสติกสที ่ควบคุมความเย็น เพื่อสงยาหรือเวชภัณฑถึงผูปวยหรือ
ผูสูงอายุมีความจำเปนมากข้ึน  

• การใหบริการขนสงชวงสุดทายแบบเพิ่มมูลคา เปนการเพิ่มรูปแบบการใหบริการใหครบวงจรมากยิ่งข้ึน
นอกเหนือ จากการจัดสงสินคา โดยการใหบริการเสริมครอบคลุมถึงการบริการทำความสะอาด การ
ซอมแซมสิ่งของหรือเครื่องใชไฟฟา การใหความชวยเหลือทางเทคโนโลยี รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ
เบื้องตน นอกจากนี้ ในอนาคตการเติมวัตถุดิบและอาหารในตูเย็นหรือยาในกลองยาสามารถดำเนินการได
อัตโนมัติผานมือถือเพียงแคลงทะเบียนรูปแบบการจัดสงสินคาท่ีตองการไว  

• แรงงานสูงวัย ประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง การสงเสริมผูสูงอายุท่ียังมีศักยภาพใหมา
ทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกสจะสามารถบรรเทาปญหาดังกลาวได นอกจากนี้การนำประสบการณของ
ผูสูงอายุมาถายทอดใหกับคนรุนใหมผานการทำงานรวมกันจะเปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ประโยชน 

• โอกาสทางธุรกิจใหมๆ จากการใหบริการ โลจิสติกสท่ีเพ่ิมมูลคา  

• การเติบโตของการซื้อสินคาออนไลนของกลุมผูสูงอายุจะชวยเพิ่มปริมาณและตารางการขนสงในเสนทาง
เฉพาะ  
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ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีดานบริการโลจิสติกส 
เทคโนโลยี  Connected GPS Logistics Cloud และ Big Data กำล ั งจะเข  ามา เปล ี ่ ยนโฉมหน า

อุตสาหกรรมการขนสงทางถนนครั้งสำคัญ โดยเทคโนโลยีเหลานี้ไมเพียงแตชวยแกไขปญหาดั้งเดิมในการขนสง เชน 
ความปลอดภัย การตรงตอเวลา แตยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการ โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือนำไปสูการวิเคราะหและการวางแผนการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 
 
ผูประกอบการขนสงไทยมีแนวโนมที่จะนำเทคโนโลยี Connected GPS Logistics Cloud และ Big Data 

มาใชเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการขนสง โดยเม่ือพิจารณาถึงปจจัยผลักดัน 3 ประการ ไดแก ประโยชน ความซับซอน
ของเทคโนโลยี และการยอมรับจากผูใชงาน พบวา เทคโนโลยีทั้ง 3 ประเภท สามารถตอบโจทยความตองการของ
ผูประกอบการไทยไดในรูปแบบท่ีแตกตางกัน อีกท้ังเทคโนโลยีเหลานี้ยังเสริมความสามารถซ่ึงกันและกัน 

ในระยะเริ่มตน Connected GPS จะมีบทบาทชวยใหผูประกอบการสามารถติดตามขอมูลการขนสงสินคา
ไดอยางรวดเร็ว โดย Connected GPS เปนนวัตกรรมที ่ไดจากความเร ็วในการสงขอมูลที ่ เพิ ่มขึ ้น ทำให
ผูประกอบการสามารถมองเห็นรถขนสงไดแบบ real-time ซึ่งจะชวยแกปญหาที่สะสมมานานในอุตสาหกรรม เชน 
การขับออกนอกเสนทาง การใชความเร็วเกินกำหนด การเบิกคาน้ำมันเกินอัตรา เปนตน 

จากกรณีศึกษาของบริษัท DHL ประเทศไทย พบวา การติดตั้ง Connected GPS ทำใหบริษัทสามารถลด
การใชเชื้อเพลิงไดเกือบ 40% อีกทั้งเทคโนโลยี Connected GPS นั้นมีความซับซอนไมมากนัก มีเพียงอุปกรณสง
สัญญาณและการแสดงผลเทานั้น จึงทำใหผูประกอบการและคนขับสามารถปรับใชเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ 
จากประโยชนขางตน กรมการขนสงทางบกจึงไดออกกฎขอบังคับใหรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะทุกคันตอง
ติดตั้งระบบ Connected GPS ภายในป 2019 ซ่ึงปจจัยสนับสนุนสำคัญในการเรงใชเทคโนโลยีดังกลาอีกดวย 

 
ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีดานบริการโลจิสติกสยุคโซเชียลคอมเมิรซ    

ปจจุบันระบบ E-Logistic บนแพลตฟอรมออนไลน  กำลังไดรับความนิยมอยางมากในกลุมผูบริโภคท่ี
ตองการสงมอบสินคาอยางรวดเร็ว ใชงานไดงาย และสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบริการจองขนสงออนไลน    
ที่เปนแอพพลิเคชั่นท่ีอินเตอรเฟซ สามารถเชื่อมตอทุกระบบขนสงมาไวในระบบเดียว โดยชวยใหการใชบริการ
ขนสง สามารถเลือกจองขนสงไดตามท่ีตองการและสามารถเปรียบเทียบราคาคาจัดสงสินคา, การชำระเงินออนไลน
ไดงายผานบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ออกหมายเลขพัสดุ และพิมพใบปะหนาพัสดุไดจากระบบไดทันที รวมถึงการ
ติดตามสถานะพัสดุผานระบบดวย ทำใหควบคุมคาใชจายและวางแผนคาขนสงลวงหนาไดอยางงายดาย นอกจากนี้
ยังมีบริการรับของถึงบาน หรือไมตองรับคิวเขาแถว สงผลดีในการประหยัดเวลาในการจัดสงสินคาไดสูงถึง 60% 
และประหยัดคาใชจายในการขนสงไดถึง 20% 
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บริษัท ชิปปอป จำกัด สตารตอัพสัญชาติไทยเปนอีกตัวอยางหนึ่งของผูใหบริการดานระบบโลจิสติกสครบ
วงจร ที่รวบรวมบริษัทขนสงมาไวในระบบเดียว เพื่อใหงายตอการเชื่อมตอและเลือกใชบริการที ่หลากหลาย 
ทางเลือกใหมของผูประกอบการในยุคโซเชียลคอมเมิรซที่ไดรับการสนับสนุนหลักจากบริษัท อีฟรา สตรักเจอร 
จำกัด ประเทศไทย และ อีโลจิส จำกัด ประเทศญี่ปุน เปดใหบริการดานระบบโลจิสติกสครบวงจรบนแพลตฟอรม
ออนไลน โดยทำหนาที ่เปน ชิปป ง เกตเวย (Shipping Gateway) ที ่มีเอพีไอ (Application Programming 
Interface: API) สามารถเชื่อมโยงทุกระบบขนสงมาไวในระบบเดียว พรอมเชื่อมตอกับมารเก็ตเพลส หรือเว็บไซต
ตางๆไดทันทีและมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีการรวมมือกับพันธมิตรดานการขนสง อาทิ ไปรษณียไทย เอสซีจี 
ยามาโตะ เอ็กซเพรส นินจาแวน ลาลามูฟ สกูตตาร อัลฟา ฟาสส เคอรี่ เอ็กเพรส ซีเจ เอ็กซเพรส เซ็นดอิท        
และนิโกส โลจิสติคส 
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ภาคผนวก ก. 

ขอกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

(Quality Management System – Requirements) 

1. ขอบเขต 
ขอกำหนดเฉพาะนี้ใชกับระบบบริหารคุณภาพขององคกร 
a) ตองการแสดงถึงความสามารถอยางสม่ำเสมอท่ีจะเตรียมผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการ

ลูกคาและขอกำหนดท่ีเก่ียวของและขอกฎหมาย 
b) มุงม่ันท่ีจะยกระดับความพึงพอใจลูกคา 

 
2. มาตรฐานอางอิง 

ท้ังหมดหรือบางสวนของมาตรฐานฉบับนี้ใหอางอิงจาก ISO 9001:2015: หลักการและคำศัพท 
 
3. คำศัพทและคำนิยาม 

ความมุงหมายของเอกสารฉบับนี้ คำศัพทและคำนิยามจะระบุอยูใน ISO 9001:2015 
 
4. บริบทองคกร 

4.1 ความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร 
องคกรตองพิจารณากำหนดประเด็นท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีความเก่ียวของกับวัตถุประสงคและกลยุทธ

และการสงผลกระทบตอความสามารถในการบรรลุผล ตามเจตนาของระบบบริหารคุณภาพ องคกรจะตองติดตาม
และทบทวนขอมูลจากประเด็นภายในและภายนอก 

หมายเหตุ 1. ประเด็นหมายรวมถึงปจจัยดานบวกและดานลบหรือเง่ือนไขสำหรับพิจารณา 
2. บริบทของประเด็นภายนอกอาจรวมถึง ประเด็นที ่มาจากกฎหมาย เทคโนโลยี แขงขัน 

การตลาด วัฒนธรรม สังคม และสภาพเศรษฐกิจ ไมวาจะในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับทองถ่ิน 

3. บริบทประเด็นภายในอาจรวมถึง ประเด็นท่ีเก่ียวของกับคานิยม วฒันธรรม ความรู และสมรรถนะ
ขององคกร 

4.2 ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเก่ียวของ 
เนื่องดวยผลกระทบหรือแนวโนมผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการที่จะรักษาความสามารถ    

ในการทำใหผลิตภัณฑและบริการใหเปนไปตามขอกำหนดลูกคาและขอกำหนดทางกฎหมาย องคกรจะตอง
พิจารณา 

a) ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารคุณภาพ 
b) ขอกำหนดของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารคุณภาพ 
องคกรจะตองติดตามและทบทวนขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียและขอกำหนดท่ีเก่ียวของเหลานั้น 

 
4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบบรหิารคุณภาพ 

องคกรตองกำหนดขอบเขตและการประยุกตใชของระบบการบริหารคุณภาพเพื่อระบุขอบเขตของการใชงาน 
เม่ือพิจารณาขอบเขตการประยุกตใช องคกรตองพิจารณาถึง 

a) ประเด็นภายในและภายนอก อางอิงในขอกำหนด 4.1 
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b) ขอกำหนดท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยอางอิงในขอกำหนด 4.2 
c) สินคาและบริการขององคกร 
กรณีที่ขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมตามขอกำหนดสากลฉบับนี้องคกรจะตองนำมาเปนสวนหนึ่งใน

การประยุกตใชดวยขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพขององคกรตองมีการระบุไวและอยูในรูปเอกสารขอมูล 
ขอบเขตจะตองระบุถึงลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ และระบุขอละเวนขอกำหนดที่ไมประยุกตใชในระบบ
บริหารคุณภาพความสอดคลองของขอกำหนดฉบับนี้จะถูกประยุกตใชทั้งหมด เวนแตกรณีที่ขอกำหนดที่ไมถูก
ประยุกตใชเหลานั้นไมสงผลตอความสามารถและความรับผิดชอบขององคกร ที่มีตอความสอดคลองตอขอกำหนด            
ของผลิตภัณฑและบริการและความพึงพอใจของลูกคา 

4.4 ระบบบริหารคุณภาพขององคกร 
4.4.1 องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอยางตอเนื่องในระบบบริหารคุณภาพ รวมถึง

กระบวนการที่จำเปน และการปฏิสัมพันธตอกัน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ องคกรตองพิจารณา
กระบวนการท่ีจำเปนตอการดำเนินการของระบบบริหารคุณภาพและการประยุกตใชท่ัวท้ังองคกรโดยองคกรจะตอง 

a) พิจารณาปจจัยนำเขาและปจจัยนำออกท่ีคาดหวังของแตละกระบวนการ 
b) พิจารณาลำดับและการปฏิสัมพันธตอกันของกระบวนการเหลานี้ 
c) พิจารณาและประยุกตใชเกณฑ วิธีการ (รวมท้ังการตรวจติดตาม ตรวจวัด และตัวชี้วัดสมรรถนะ

ของกระบวนการ) ท่ีจำเปนเพ่ือใหม่ันใจวาการควบคุมกระบวนการเกิดประสิทธิผล 
d) พิจารณาทรัพยากรท่ีจำเปนตอกระบวนการใหพอเพียง 
e) ระบุความรับผิดชอบและอำนาจในแตละกระบวนการ 
f) ระบุปจจัยความเสี่ยงและโอกาสตามขอกำหนด 6.1 
g) ประเมินกระบวนการ และดำเนินการเปลี่ยนตามความจำเปนเพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการ

บรรลุผลลัพธท่ีคาดหวัง 
h) ปรับปรุงกระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ 

4.4.2 สำหรับขอบเขตท่ีจำเปน องคกรจะตอง 
a) คงรักษาไวซ่ึงเอกสารขอมูลท่ีสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน 
b) จัดเก็บเอกสารขอมูลเพ่ือใหเชื่อม่ันวากระบวนการเปนไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว 

 
5 การเปนผูนำ 

5.1 การเปนผูนำและความมุงม่ัน 
5.1.1 ขอกำหนดท่ัวไป 

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงใหเห็นภาวะผูนำและความมุงม่ันตอระบบบริหารคุณภาพโดย 
a) รับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 
b) มั่นใจวามีการจัดทำนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคคุณภาพ สำหรับระบบบริหารคุณภาพ       

และสอดคลองกับบริบทและทิศทางกลยุทธขององคกร 
c) ม่ันใจวาไดมีการนำขอกำหนดระบบบริหารคุณภาพประยุกตใชในกระบวนการขององคกร 
d) สงเสริมการมุงเนนกระบวนการและการคิดบนพ้ืนฐานความเสี่ยง 
e) จัดใหมีทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับระบบการจัดการคุณภาพเพียงพอ 
f) สื่อสารความสำคัญของการบริหารคุณภาพท่ีมีประสิทธิผล และความสอดคลองกับขอกำหนดของ

ระบบบริหารคุณภาพ 
g) ม่ันใจวา ระบบการจัดการคุณภาพบรรลุไดตามความตั้งใจ 
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h) สรางการมีสวนรวม กำหนดแนวทาง และสนับสนุนพนักงานดำเนินกิจกรรมในระบบบริหาร
คุณภาพอยางมีประสิทธิผล 

i) สงเสริมการปรับปรุง 
j) สนับสนุนบทบาทอ่ืน ๆ ในการบริหาร เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนำในสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ คำวา "ธุรกิจ" ตามมาตรฐานสากลฉบับนี้อาจหมายความไดอยางกวางวาเปนกิจกรรมท่ี

องคกรดำเนินการตามวัตถุประสงค ไมวาองคกรจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หวังกำไร หรือไมหวังผลกำไร 

5.1.2 การมุงเนนลูกคา 
ผูบริหารระดับสูงตองแสดงภาวะผูนำและความมุงม่ันในการมุงเนนลูกคา โดยทำใหม่ันใจวา 
a) ขอกำหนดลูกคา กฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ ไดรับการพิจารณา ทำความเขาใจ 

และมีความครบถวน 
b) ความเสี่ยงและโอกาสที่สงผลตอความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ และความสามารถ    

ท่ีทำใหลูกคาพึงพอใจไดรับการพิจารณาและระบุไว 
c) มุงเนนการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ำเสมอ 

5.2 นโยบาย 
5.2.1 การจัดทำนโยบายคุณภาพ 

ผูบริหารระดับสูงตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ และคงรักษาไว นโยบายคุณภาพซ่ึง 
a) เหมาะสมกับวัตถุประสงคและบริบทขององคกรและสนับสนุนทิศทางกลยุทธขององคกร 
b) เปนกรอบในการกำหนดวัตถุประสงคคุณภาพ 
c) แสดงถึงความมุงม่ันในการบรรลุตามขอกำหนดท่ีองคกรเก่ียวของ 
d) แสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบบริหารคุณภาพ 

5.2.2 การส่ือสารนโยบายคุณภาพ 
นโยบายคุณภาพตอง 
a) จัดทำและอยูในรูปแบบเอกสารขอมูล 
b) สื่อสารภาย ใหเขาใจ และนำไปปฏิบัติไดภายในองคกร 
c) มีความสอดคลองกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับองคกร ตามความเหมาะสม 

 
5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหนาท่ี ในองคกร 

ผูบริหารสูงสุดตองม่ันใจวา มีการกำหนด สื่อสารใหเขาใจถึงความรับผิดชอบและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานท่ี
เก่ียวของภายในองคกร โดยผูบริหารสูงสุดตองกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจ เพ่ือให 

a) ม่ันใจวาระบบบริหารคุณภาพสอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ 
b) ม่ันใจวากระบวนการสามารถสงมอบปจจัยนำออกไดตามความคาดหวัง 
c) มีการรายงานสมรรถนะ โอกาสในการปรับปรุง และขอเสนอแนะในการปรับปรุง (ดูขอ 10.1) ระบบบริหาร

คุณภาพใหผูบริหารสูงสุด 
d) ม่ันใจวามีการสงเสริมการมุงเนนลูกคาท่ัวท้ังองคกร 
e) มั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพไดรับการคงรักษาไวไดครบถวน กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหาร

คุณภาพท่ีไดมีการวางแผนและดำเนินการ 
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6. การวางแผน 

6.1 การดำเนินการเพ่ือระบุความเส่ียงและโอกาส 
     6.1.1 เมื่อมีการวางแผนสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ องคกรตองพิจารณาประเด็นที่ระบุในขอ 4.1    

และ ขอกำหนดตางๆ ท่ีอางอิงจากขอ 4.2 และการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสท่ีจำเปนท่ีจะตองระบุเพ่ือ 
a) ใหม่ันใจวาระบบบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุตามผลลัพธขององคกรได 
b) เพ่ิมผลกระทบท่ีตองการ 
c) ปองกันหรือลดผลกระทบท่ีไมตองการ 
d) บรรลุผลการปรับปรงุ 

6.1.2 องคกรตองวางแผนสำหรับ 
a) การดำเนินการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาสเหลานี้ 
b) วิธีการท่ีจะ 
c) ควบรวมและประยุกตใชกิจกรรมในกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ (ดูขอ 4.4) 
d) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหลานี้ 
กิจกรรมที่ใชระบุความเสี่ยงและโอกาส ควรอยูบนความสมเหตุสมผลตอแนวโนมของผลกระทบตอ

ความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ 
หมายเหตุ 1. ทางเลือกในการระบุการความเสี่ยงและโอกาส อาจรวมถึง การหลีกเลี่ยง นำความเสี่ยงไปแสวงหา
โอกาส การกำจัดแหลงกำเนิด การปรับเปลี่ยนโอกาสที่เกิดหรือผลที่ตามมา การแลกเปลี่ยนขอมูลความเสี่ยง     
หรือการคงสภาพความเสี่ยง โดยการชี้แจงผลการตัดสินใจ 

 2. โอกาสสามารถนำไปสูการปรับใชวิธีการใหม การสรางผลิตภัณฑใหม มีกลุมตลาดใหม มีลูกคารายใหม 
การสรางคูคา มีการใชเทคโนโลยีใหม และความตองการและความเปนไปไดในปฏิบัติที่ระบุโดยองคกร หรือความ
ตองการของลูกคา 
 

6.2 วัตถุประสงคคุณภาพ และการวางแผนเพ่ือใหบรรลุ 
      6.2.1 องคกรตองจัดทำวัตถุประสงคคุณภาพ ขยายผลลงไปในทุกสวนงาน ทุกระดับ และกระบวนการท่ี

จำเปนในระบบบริหารคุณภาพ โดยวัตถุประสงคคุณภาพจะตอง 
a) มีสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ 
b) สามารถวัดได 
c) มีความเก่ียวของกับขอกำหนดท่ีประยุกตใช 
d) มีความเกี่ยวของกับความสอดคลองขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ และเพื่อเพิ่มระดับ

ความพึงพอใจลูกคา 
e) มีการติดตาม 
f) มีการสื่อสาร 
g) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม องคกรตองคงรักษาเอกสารขอมูลของวัตถุประสงคคุณภาพ 

6.2.2 เม่ือมีการวางแผนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ องคกรตองพิจารณา 
a) สิ่งท่ีตองดำเนินการ 
b) ทรัพยากรท่ีจำเปน 
c) ผูรับผิดชอบ 
d) กรอบเวลาแลวเสร็จ 
e) วิธีการประเมินผล 
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6.3 การวางแผนเปล่ียนแปลง 

เม่ือองคกรตองพิจารณาถึงความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงจะตอง
ดำเนินการภายในแผนงานอยางสม่ำเสมอ (ดูขอ 4.4) โดยองคกรจะตองพิจารณา 

a) วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีอาจตามมา 
b) ความครบถวนของระบบบริหารคุณภาพ 
c) ความเพียงพอของทรัพยากร 
d) การกำหนดและหมุนเวียนของความรับผิดชอบและอำนาจ 

 
7. การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยากร 
     7.1.1 ขอกำหนดท่ัวไป 

องคกรตองพิจารณากำหนดและจัดใหมีทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับการจัดทำ นำไปการปฏิบัต ิคงรักษาไว 
และปรับปรงุอยางตอเนื่อง ในระบบบริหารคุณภาพ โดยองคกรตองพิจารณา 

a) ความสามารถ และขอจำกัดของทรัพยากรภายในองคกรท่ีมีอยู 
b) ความจำเปนในการเลือกใชผูใหบริการภายนอก 

7.1.2 บุคลากร 
        องคกรจะตองพิจารณาและจัดหาบุคลากรใหเพียงพอเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของการดำเนินงานใน

ระบบบริหารคุณภาพ และสำหรับการดำเนินงานและควบคุมกระบวนการตางๆในระบบบริหารคุณภาพ 

7.1.3 โครงสรางพ้ืนฐาน 
        องคกรตองพิจารณาจัดหา และคงรักษาไวซึ ่งโครงสรางพื้นฐานสำหรับการดำเนินกระบวนการ

เพ่ือใหบรรลุไดตามขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 
หมายเหตุ โครงสรางพ้ืนฐาน หมายรวมถึง 

a) อาคาร และ ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวของ 
b) อุปกรณท้ังแบบฮารดแวรและซอฟตแวร 
c) ทรัพยากรในการขนสง 
d) เทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบสารสนเทศ 

7.1.4 สภาพแวดลอมในการดำเนินกระบวนการ 
          องคกรตองพิจารณา จัดหา และคงรักษา สภาพแวดลอมที่จำเปนสำหรับการดำเนินกระบวนการ 

และเพ่ือใหบรรลุขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 
หมายเหตุ สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถรวมถึงความหลากหลายของคน และสภาพกายภาพ ไดแก 

a) ดานสังคม (เชน ไมมีการแบงแยก มีความสงบสุข ไมมีการเผชิญหนา) 
b) ดานจิตใจ (เชน การลดความเครียด การปองกันความเม่ือยลา การรักษาระดับอารมณ) 
c) ดานกายภาพ (เชน อุณหภูมิ ความรอน ความชื้น แสงสวาง การถายเท สุขลักษณะ เสียง) 
ปจจัยเหลานี้อาจแตกตางกันไดตามลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 
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7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด 
7.1.5.1 ท่ัวไป 

องคกรตองพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจำเปนเพ่ือใหม่ันใจวาผลจากการติดตามหรือ
ตรวจวัดมีความถูกตองและนาเชื่อถือ ในการติดตามหรือการตรวจวัดเพ่ือประเมินความสอดคลองตอขอกำหนดของ
ผลิตภัณฑและบริการองคกรตองม่ันใจวาทรัพยากรท่ีจัดเตรียม 

a) เหมาะสมกับวิธีการในการติดตามและการตรวจวัดท่ีมีการดำเนินการอยู 
b) ไดรับการดูแลรักษาเพ่ือใหม่ันใจวาเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน 
องคกรตองเก็บเอกสารขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนหลักฐานความเหมาะสมในวัตถุประสงค

การใชงานของทรัพยากรในการติดตามและตรวจวัด 
 

7.1.5.2 การสอบกลับของกระบวนการตรวจวัด 
               ในกรณีที่มีการสอบกลับของการวัด เปนขอกำหนด หรือพิจารณาจากองคกร เพื่อใหเกิด

ความเชื่อม่ันของผลท่ีไดจากการวัดอุปกรณการตรวจวัดจะตอง 
- มีการสอบเทียบหรือทวนสอบ หรือทั้งสองอยาง ตามชวงเวลาที่กำหนด หรือกอนใชงาน 

ตามมาตรฐานท่ีอางอิงไดระดับสากลหรือระดับชาติในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานอางอิงตองจัดเก็บเอกสารขอมูลในยืนยัน
การสอบเทียบหรือทวนสอบ 

- มีการชี้บงเพ่ือระบุสถานะของอุปกรณตรวจวัด 
- ปองกันจาก การปรับแตง ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ซึ่งสงผลตอสถานะของการ

สอบเทียบหรือสงผลตอขอมูลการตรวจวัดท่ีเกิดข้ึน 
องคกรตองพิจารณาดำเนินการแกไขตามความเหมาะสมในกรณีท่ีพบผลการตรวจวัดในครั้ง

กอนมีผลท่ีดอยลงจากเดิม ซ่ึงอาจพบไดในขณะใชงานอุปกรณตรวจวัดท่ีไมตรงตามลักษณะการใชงาน 

7.1.6 ความรูขององคกร 
องคกรตองพิจารณากำหนด ความรูที่จำเปนสำหรับการดำเนินกระบวนการและเพื่อใหบรรลุถึง

ขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการความรูเหลานี้ตองไดรับการจัดเก็บและมีครบถวนตามขอบเขต อยางเพียงพอ 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการและแนวโนม องคกรจะตองทบทวนความรูในปจจุบัน และพิจารณาวิธีการ
ทำใหไดมาหรือเขาถึงความรูสวนเพ่ิมเติม และใหมีความทันสมัย 

หมายเหตุ 1. ความรูขององคกรคือความรูเฉพาะขององคกร ไดมาจากประสบการณ เปนขอมูลท่ี
นำมาใชและเผยแพรเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

              2. ความรูองคกรอยูบนพ้ืนฐานของ 
a) แหลงภายในองคกร (เชน ทรัพยสินทางปญญา การเรียนรูจากประสบการณ การ

เรียนรูจากขอผิดพลาดและความสำเร็จจากโครงการ การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนความรูที่ไมอยูในตำราและ
ประสบการณ ผลจากการพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการ) 

b) แหลงภายนอกองคกร (เชน มาตรฐาน ศูนยการเรียนรู การสัมมนา การไดมาจาก
ลูกคาหรือผูรับจางชวง) 

7.2 ความสามารถ 
องคกรตอง 
a) กำหนดความสามารถที่จำเปนของบุคลากรที่ทำงานภายใตการดำเนินการที่มีผลตอสมรรถนะดาน

คุณภาพและประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ 
b) ทำใหม่ันใจวาบุคลากรเหลานี้มีความสามารถ บนพ้ืนฐานการศึกษา การฝกอบรม หรือ ประสบการณ 
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c) ในกรณีท่ีทำไดตองดำเนินการเพ่ือไดมาท่ีซ่ึงความสามารถท่ีจำเปนและการประเมินประสิทธิผลของการ
ดำเนินการดังกลาว 

d) จัดเก็บหลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถเปนเอกสารขอมูล 
หมายเหตุ การดำเนินการท่ีใหบุคคลากรมีความสามารถ ยกตัวอยางเชน การจัดฝกอบรม การเปนพี่เลี้ยง         

หรือการมอบหมายงานใหกับพนักงานปจจุบันหรือการวาจางหรือทำสัญญากับผูชำนาญงานนั้นๆ 

7.3 ความตระหนัก 
     บุคลากรท่ีทำงานภายใตการควบคุมขององคกร ตองมีความตระหนักในเรื่อง 

a) นโยบายคุณภาพ 
b) วัตถุประสงคคุณภาพท่ีเก่ียวของ 
c) การดำเนินงานที่สงผลตอประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงผลที่ไดของการปรับปรุง
สมรรถนะ 
d) ผลท่ีตามมาของการดำเนินการท่ีไมสอดคลองกับขอกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ 

 
7.4 การส่ือสาร 
     องคกรตองพิจารณาการสื่อสารภายใน และการสื่อสารภายนอก ที่เกี่ยวของกับระบบบริหารงานคุณภาพ 

โดยพิจารณา 
a) จะสื่อสารอะไรบาง 
b) จะสื่อสารเม่ือไหร 
c) จะสื่อสารใหใครบาง 
d) จะสื่อสารอยางไร 
e) สื่อสารโดยใคร 

7.5 เอกสารขอมูล 
7.5.1 ท่ัวไป 

ระบบบริหารงานคุณภาพขององคกรตองประกอบดวย 
a) เอกสารขอมูลท่ีกำหนดโดยมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ 
b) เอกสารขอมูลที่จำเปนสำหรับการดำเนินงานใหประสิทธิผลในระบบบริหารงานคุณภาพของ

องคกร 
หมายเหตุ ขอบเขตเอกสารขอมูลในระบบการบริหารคุณภาพอาจแตกตางกันในแตละองคกร ดวย

ปจจัยดังนี ้
1) ขนาดขององคกรและชนิดของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการ 
2) ความซับซอน และปฏิสัมพันธของกระบวนการตอกัน 
3) ความสามารถของบุคลากร 

7.5.2 การจัดทำและการปรับปรุง 
  เม่ือมีการจัดทำและปรับปรุงเอกสารขอมูลขององคกร องคกรตองม่ันใจวา 

a) มีการชี้บง และคำอธิบาย (เชน ชื่อเอกสาร วันท่ีจัดทำ ผูจัดทำ หรือหมายเลขเอกสาร) 
b) มีการกำหนดรูปแบบ (เชนภาษา รุ นซอฟทแวร รูปภาพ) และสื่อที่ใช (เชน กระดาษ ขอมูล

อิเล็กทรอนิกส) 
c) มีการทบทวนและอนุมัติ อยางเหมาะสมและเพียงพอ 
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7.5.3 การควบคุมเอกสารขอมูล 
7.5.3.1 เอกสารขอมูลที่จำเปนในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ ตอง

ไดรับการควบคุมเพ่ือใหม่ันใจวา 
a) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใชงาน ตามความจำเปนในแตละกระบวนการและข้ันตอน 
b) ไดรับการปองกันอยางเหมาะสม (เชน เสี่ยงตอการถูกเปดเผย นำไปใชอยางไมถูกตอง 

หรือไมครบถวน) 
7.5.3.2 สำหรับการควบคุมเอกสารขอมูล องคกรตองดำเนินกิจกรรมตอไปนี้ ตามความเหมาะสม 

a) มีการแจกจาย การเขาใช การคนหา และ การนำไปใช 
b) มีการจัดเก็บและการปองกัน รวมถึงการดูแลรักษาใหเนื้อหาอานไดงาย 
c) มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เชนการระบุฉบับท่ีของการแกไข) 
d) มีการกำหนดเวลาจัดเก็บ และการทำลาย 
เอกสารขอมูลภายนอกที่องคกรเห็นวาจำเปนสำหรับการวางแผนและการปฏิบัติของระบบ

บริหารคุณภาพตองไดรับการชี้บงและควบคุมตามความเหมาะสม เอกสารขอมูลใชเปนหลักฐานที่แสดงถึงความ
สอดคลองตองไดรับการปองกันจากการแกไขโดยไมตั้งใจ 

หมายเหตุ การเขาใช หมายถึง การกำหนดสิทธิ์ในการเขาดูเอกสาร รวมถึงสิทธิ์ในการอาน 
และแกไขเอกสารขอมูลเปนตน 
 
8 การปฏิบัติงาน 
   8.1 การวางแผนและการควบคุม การปฏิบัติงาน 
        องคกรตองดำเนินการวางแผน ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการตางๆ (ขอ 4.4) ที่จำเปนเพื่อใหบรรลุ       
ขอกำหนดการจัดเตรียมผลิตภัณฑและบริการ และดำเนินกิจกรรมท่ีถูกระบุไวในขอกำหนด 6 โดย 

a) พิจารณาขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 
b) จัดทำเกณฑสำหรับ 

1) กระบวนการ 
2) การยอมรับผลิตภัณฑและบริการ 

c) กำหนดทรัพยากรท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุความสอดคลองตอขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 
d) ดำเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ 
e) กำหนด คงไวและจัดเก็บเอกสารขอมูลท่ีจำเปนตามขอบเขต 

1) เพ่ือใหเชื่อม่ันวากระบวนการสามารถดำเนินการไดตามแผน 
2) เพ่ือแสดงถึงผลิตภัณฑและบริการมีความสอดคลองตามขอกำหนด 

ผลที ่ไดจากการวางแผนตองมีความเหมาะสมกับการดำเนินการขององคกร องคกรตองควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการวางแผน และทบทวนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงท่ีไมตั้งใจ ดำเนินการเพ่ือ
ลดผลกระทบทางลบตามความเหมาะสม องคกรตองมั่นใจวากระบวนการที่ดำเนินการโดยผูใหบริการภายนอก
ไดรับการควบคุมตาม (ขอ 8.4) 

 
8.2 การพิจารณาขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑและบริการ 
     8.2.1 การส่ือสารกับลูกคา 
             การสื่อสารกับลูกคามีดังนี้ 

a) จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการ 
b) ขอมูลเพ่ิมเติม สัญญาหรือ คำสั่งซ้ือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
c) การรับขอมูลปอนกลับจากลูกคาท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงขอรองเรียนจากลูกคา 
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d) การเคลื่อนยายและการดูแลทรัพยสินลูกคา 
e) ขอกำหนดเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถาเก่ียวของ 

8.2.2 การพิจารณาขอกำหนดท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ 
       เม่ือมีการพิจารณาขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการเพ่ือนำเสนอตอลูกคา โดยองคกรตองม่ันใจวา 

a) มีการระบุขอกำหนดของสินคาและบริการ ประกอบดวย 
1) ขอกำหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2) ขอพิจารณาท่ีจำเปนขององคกร 

b) การดำเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนในผลิตภัณฑและบริการ ท่ีไดมีการเสนอแนะไว 
8.2.3 การทบทวนขอกำหนดท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ 

       8.2.3.1 องคกรตองมั่นใจวามีความสามารถที่จะสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่เสนอตอลูกคาได องคกร
จะตองทบทวนกอนท่ีจะยืนยันการสงมอบผลิตภัณฑและบริการตอลูกคา ซ่ึงรวมถึง 

a) ขอกำหนดท่ีระบุโดยลูกคา รวมถึงขอกำหนดในการสงมอบ และกิจกรรมหลังสงมอบ 
b) ขอกำหนดท่ีลูกคาไมไดระบุ แตจำเปนตอการใชงาน กรณีท่ีทราบ 
c) ขอกำหนดท่ีระบุโดยองคกร 
d) ขอกำหนดดานกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการ 
e) ขอกำหนดในสัญญาจางหรือคำสั่งซ้ือซ่ึงแตกตางจากท่ีระบุไวกอนหนา 

องคกรตองมั่นใจวาขอกำหนดที่เปลี่ยนแปลงในสัญญาจางหรือคำสั่งซื้อไดรับการดำเนินการ
แกไข ในกรณีที่ลูกคาไมมีเอกสารระบุขอกำหนดผลิตภัณฑและบริการ องคกรจะตองยืนยันขอกำหนดเหลานี้กอน
การตกลงกับลูกคา 

หมายเหตุ ในบางสถานการณ เชนการขายผานอินเตอรเน็ต การทบทวนแตละคำสั ่งซื ้อไม
สามารถดำเนินการเปนรูปแบบปกติได ซึ่งสามารถดำเนินการทบทวนขอมูลผลิตภัณฑโดยวิธีการอื่นแทนได เชน 
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ (แค็ตตาล็อก) 

 8.2.3.2 องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลเหลานี้ ตามความเหมาะสม 
        a) ผลของการทบทวน 
        b) ขอมูลใหมของผลิตภัณฑและบริการ 

8.2.4 การเปล่ียนแปลงขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 
       ตองมีการจัดทำเอกสารขอมูลผลการทบทวนขอกำหนดสินคาและบริการเหลานี้ไมวาจะขอมูลใหมหรือ

ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเมื่อขอมูลสินคาและบริการมีการเปลี่ยนแปลง องคกรตองมั่นใจวาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ
ไดรับการแกไขและพนักงานท่ีเก่ียวของตระหนักถึงขอมูลดังกลาว 
 
8.3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
     8.3.1 ท่ัวไป 
      องคกรตองจัดทำ นำไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซ่ึงกระบวนการออกแบบและพัฒนา เพ่ือใหม่ันใจถึงการเปนสวน
หนึ่งในการเตรียมความพรอมของผลิตภัณฑและบริการอยางเหมาะสม 

8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา 
      ในการพิจารณาข้ันตอนและการควบคุมของการออกแบบและพัฒนา องคกรจะตองพิจารณา 

 a) สภาพการทำงาน ระยะเวลา และความซับซอนของกิจกรรมการออกแบบและพัฒนา 
             b) ขอกำหนดในแตละข้ันตอน รวมถึงการทบทวนการออกแบบและพัฒนาท่ีเก่ียวของ 

         c) กิจกรรมท่ีใชสำหรับการทวนสอบและรับรองการออกแบบและพัฒนา 
         d) ความรับผิดชอบและอำนาจในกระบวนการออกแบบและพัฒนา 
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         e) ทรัพยากรภายในและภายนอกสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
         f) ความจำเปนในการควบคุมการประชุมระหวางในหนวยงานกับผูที่เกี่ยวของในกระบวนการออกแบบ

และพัฒนา 
         g) ความจำเปนในการมีสวนรวมของลูกคาและผูใชในกระบวนการออกแบบและพัฒนา 
         h) ขอกำหนดท่ีเก่ียวของในการจัดเตรียมผลิตภัณฑและบริการ 
          i) ระดับการควบคุมตามความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ในการออกแบบและพัฒนา 
          j) เอกสารขอมูลท่ีจำเปนสำหรับแสดงความสอดคลองกับขอกำหนดในการออกแบบและพัฒนา 

 
8.3.3 ปจจัยนำเขาในการออกแบบและพัฒนา 

      องคกรตองพิจารณาขอกำหนดท่ีจำเปนสำหรับรูปแบบเฉพาะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการ โดยตองพิจารณาดังนี้ 

        a) ขอกำหนดดานการใชงานและสมรรถนะ 
        b) ขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการในครั้งกอน 
        c) กฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของ 
        d) มาตรฐานและขอบังคับท่ีองคกรตกลงไวในการดำเนินการ 
        e) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติของสินคาและบริการ 

ปจจัยนำเขาจะตองมีความเพียงพอ ครบถวน และ โปรงใส ตามวัตถุประสงคของการออกแบบและพัฒนา 
ขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ควรไดรับการแกไข องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลปจจัยนำเขาในการออกแบบและพัฒนา 

8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา 
      องคกรจะตองการควบคุมในกระบวนการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใหม่ันใจวา 

        a) ผลท่ีไดบรรลุตามขอกำหนดไดถูกระบุไว 
        b) มีการทบทวนเพ่ือประเมินผลการออกแบบและพัฒนาถึงความสอดคลองกับขอกำหนด 
        c) มีการทวนสอบเพ่ือใหม่ันใจวาปจจัยนำออกสอดคลองกับปจจัยนำเขาในการออกแบบและพัฒนา 
        d) มีการรับรองเพ่ือใหม่ันใจวาสินคาและบริการไปเปนตามการใชท่ีระบุไวหรือขอกำหนดการใชงาน 
        e) มีการดำเนินการท่ีจำเปนใดๆ เม่ือพบปญหาท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมการทบทวน หรือการทวนสอบ และ

การรับรอง 
        f) มีการจัดเก็บเอกสารขอมูลของกิจกรรมเหลานี้  

หมายเหตุ การทบทวน การทวนสอบ และการรับรองการออกแบบและพัฒนามีวัตถุประสงคท่ีแตกตาง
กัน สามารถ ดำเนินการรวมกัน หรือแยกกันตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑและบริการขององคกร 

8.3.5 ปจจัยนำออกในการออกแบบและพัฒนา 
    องคกรตองม่ันใจวาปจจัยนำออกท่ีไดจากการออกแบบและพัฒนา 

       a) สอดคลองกับขอกำหนดปจจัยนำเขา 
       b) มีความพอเพียงสำหรับกระบวนท่ีเก่ียวของในการเตรียมผลิตภัณฑและบริการ 
       c) ระบุหรืออางอิง ขอกำหนดในการติดตามและตรวจวัดตามความเหมาะสม และเกณฑการยอมรับ 
       d) ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการที่จำเปนตอการใชงาน และมีการเตรียมอยางครอบคลุม

และครบถวน องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลของผลท่ีไดจากการออกแบบและพัฒนา 
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8.3.6 การเปล่ียนแปลงการออกแบบและพัฒนา 
     องคกรตองมีการชี้บง ทบทวน และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยนำเขาและปจจัยนำออกในขณะ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ หรือกระบวนการที่เกี่ยวเนื่อง ตามขอบเขตที่จำเปนเพื่อใหมั่นใจวา
ไมเกิดผลกระทบตอความสอดคลองตอขอกำหนดองคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูล 

       a) การเปลีย่นแปลงการออกแบบและพัฒนา 
       b) ผลการทบทวน 
       c) ผูมีอำนาจสำหรับการเปลี่ยนแปลง 
       d) การดำเนินการเพ่ือปองกันผลกระทบในทางลบ 

 
8.4 การควบคุมผูใหบริการภายนอกดานกระบวนการ ผลิตภัณฑและการบริการ 
     8.4.1 ท่ัวไป 

      องคกรตองมั่นใจวาสินคาและบริการที่ไดรับจากผูใหบริการภายนอก ในกระบวนการ ผลิตภัณฑและการ
บริการ มีความสอดคลองกับขอกำหนดองคกรตองระบุการควบคุมกับผู ใหบริการภายนอกในกระบวนการ 
ผลิตภัณฑและการบริการ ในกรณีดังนี้ 

      a) ผลิตภัณฑและบริการจากผูใหบริการภายนอกที่เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑและบริการที่องคกร
ดำเนินงาน 

      b) ผลิตภัณฑและบริการมีการสงมอบใหลูกคาโดยผูบริการภายนอกซ่ึงกระทำในนามองคกร 
      c) ทั้งหมดหรือบางสวนของกระบวนการที่จัดหาโดยผูจัดหาจากแหลงภายนอก ซึ่งเกิดจากผลของการ

ตัดสินใจโดยองคกรเอง 
องคกรตองจัดทำและประยุกตใชเกณฑในการประเมิน คัดเลือก เฝาติดตามสมรรถนะและประเมินซ้ำของ

ผูใหบริการภายนอก โดยอยูบนพื้นฐานความสามารถของการสงมอบกระบวนการหรือ ผลิตภัณฑและบริการตาม
ขอกำหนดท่ีเก่ียวของ 
องคกรตองจัดเก็บเอกสารขอมูลของกิจกรรมเหลานี้และการดำเนินการท่ีจำเปนจากผลการประเมินท่ีพบ 

8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม 
     องคกรตองมั่นใจไดวาผูใหบริการภายนอกดานกระบวนการ ผลิตภัณฑและการบริการ จะไมสงผลตอ

ความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคา 
องคกรจะตอง 

      a) ม่ันใจวากระบวนการของผูใหบริการภายนอกอยูภายใตการควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ 
      b) ระบุท้ังการควบคุมท่ีใชกับผูใหบริการภายนอกและใชกับผลจากการดำเนินการ 
      c) พิจารณาถึง 

     1) แนวโนมผลกระทบที ่อาจเกิดจากกระบวนการใหบริการภายนอกตอความสามารถที ่จะให
กระบวนการผลิตภัณฑและบริการ สอดคลองกับขอกำหนดลูกคาและขอกำหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

     2) ประสิทธิผลของการควบคุมท่ีดำเนินการโดยผูใหบริการภายนอก 
  d) พิจารณาการทวนสอบหรือกิจกรรมอื ่นๆ ที ่จำเปนเพื ่อใหมั ่นใจวาผู ใหบริการภายนอกสงมอบ

กระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการสอดคลองกับขอกำหนด 
8.4.3 ขอมูลสำหรับผูใหบริการภายนอก 

      องคกรตองมั ่นใจวาขอกำหนดกอนหนานี้ไดมีการสื่อสารใหสำหรับผูใหบริการภายนอกเพียงพอ        
โดยองคกรตองสื่อสารขอกำหนดใหกับผูใหบริการภายนอกสำหรับ 

      a) กระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการท่ีจะดำเนินการให 
      b) การอนุมัติสำหรับ 

     1) ผลิตภัณฑและบริการ 
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     2) วิธีการ กระบวนการ และอุปกรณ 
     3) การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ 

     c) ความสามารถ รวมท้ังคุณสมบัติท่ีจำเปนของบุคลากร 
     d) การปฏิสัมพันธกับการดำเนินการขององคกรของผูใหบริการภายนอก 
     e) การควบคุมและการเฝาติดตามสมรรถนะของผูใหบริการภายนอกโดยองคกร 
     f) กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรอง ที่องคกร หรือลูกคา ตั้งใจจะดำเนินการ ณ สถานท่ีของผูใหบริการ

ภายนอก 
 
8.5 การผลิตและการบริการ 

 8.5.1 ควบคุมการผลิตและการบริการ 
 องคกรจะตองดำเนินการควบคุมการผลิตและบริการ ใหอยูในเง่ือนไขท่ีควบคุม ท่ีเหมาะสม จะรวมถึง 

     a) ความเพียงพอของเอกสารขอมูลท่ีระบุถึง 
    1) คุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีจะผลิต บริการท่ีสงมอบ หรือกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
    2) ผลท่ีจะบรรลุ 

     b) ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรสำหรับตรวจติดตามและตรวจวัด 
     c) ดำเนินกิจกรรมการตรวจวัดและติดตามในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทวนสอบวาขอมูลการดำเนิน

กิจกรรมเปนไปตามเกณฑการควบคุมการผลิต และเกณฑการยอมรับผลิตภัณฑและบริการ 
     d) การใชโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการดำเนินกระบวนการ 
     e) ระบุความสามารถและคุณสมบัติท่ีเก่ียวของของบุคลากร 
      f) ดำเนินกิจกรรมการรับรอง และการรับรองซ้ำตามชวงเวลา เพื่อพิจารณาการบรรลุผลตามแผนการ

ผลิตและบริการ เม่ือผลการตรวจสอบไมสามารถทวนสอบไดในข้ันตอนยอยของการผลิตหรือบริการได 
      g) ดำเนินกิจกรรมเพ่ือปองกันขอผิดพลาดจากบุคลากร 
      h) มีการดำเนินกิจกรรมการตรวจปลอย การจัดสงและกิจกรรมหลังการสงมอบ 

8.5.2 การช้ีบงและการสอบกลับ 
    องคกรตองเลือกใชเกณฑที่เหมาะสมในการระบุผลลัพธจากกระบวนการ เมื่อองคกรตองการความมั่นใจ

วาผลิตภัณฑและบริการเปนไปตามขอกำหนด องคกรตองระบุสถานะของผลลัพธ ภายใตขอกำหนดการตรวจวัด
และตรวจติดตามของการผลิตและการบริการ กรณีที่การตรวจสอบยอนกลับเปนขอกำหนดในการดำเนินการ
องคกรใชวิธีการชี้บงแบบเฉพาะเจาะจงท่ีผลลัพธ และมีการจัดทำเปนเอกสารขอมูลสำหรับการสอบกลับได 

8.5.3 ทรัพยสินท่ีเปนของลูกคาหรือผูใหบริการภายนอก 
   องคกรตองดูแลทรัพยสินท่ีเปนของลูกคาหรือผูใหบริการภายนอกในขณะท่ีอยูภายใตการจัดเก็บในองคกร

หรือมีการใชงาน องคกรตองระบุ ทวนสอบ ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาหรือผูสงมอบภายนอกเพ่ือใช
ในการผลิตผลิตภัณฑและการบริการถาทรัพยสินใดๆ ของลูกคาหรือผูสงมอบภายนอกเกิดการสูญหาย เสียหาย 
หรือพบวาไมเหมาะสมในการใชงานองคกรตองดำเนินการแจงลูกคาหรือผูใหบริการภายนอกใหทราบ และจัดทำ
เปนเอกสารขอมูลไว 

หมายเหตุ ทรัพยสินของลูกคาหรือของผูใหบริการภายนอก อาจรวมถึงวัตถุดิบ ชิ้นสวนยอย เครื่องมือ
และอุปกรณสถานท่ี ทรัพยสินทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล 

8.5.4 การดูแลรักษา 
   องคกรตองดูแลรักษา ผลจากกระบวนการในขณะดำเนินการผลิต/ใหบริการ ตามขอบเขตท่ีจำเปน เพ่ือให

ม่ันใจวายังมีความสอดคลองกับขอกำหนด 
หมายเหตุ การดูแลรักษารวมถึง การชี้บง การขนยาย การควบคุมการปนเปอน การบรรจุ การจัดเก็บ 

การสงผานหรือการขนสง และการปองกัน 
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8.5.5 กิจกรรมหลังการสงมอบ 

   องคกรตองปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกำหนดสำหรับกิจกรรมหลังการสงมอบ ซึ่งสัมพันธกับผลิตภัณฑ
และบริการในการพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมหลังการสงมอบท่ีเปนขอกำหนดไว องคกรตองพิจารณา 

       a) กฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของ 
       b) แนวโนมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสัมพันธกับผลิตภัณฑและบริการ 
       c) ธรรมชาติ การใชและอายุการใชงานของผลิตภัณฑและบริการ 
       d) ขอกำหนดของลูกคา 
       e) ขอมูลปอนกลับจากลูกคา 

หมายเหตุ กิจกรรมหลังการสงมอบ หมายถึง การดำเนินการภายใตการรับประกัน ขอผูกพันตามสัญญา
เชนการบำรุงรักษา และบริการเพ่ิมเติมเชนการนำกลับมาใชใหม หรือการกำจัด 

8.5.6 ควบคุมของการเปล่ียนแปลง 
    องคกรจะตองทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการผลิตและการใหบริการ ตามขอบเขต        

ท่ีจำเปนเพ่ือใหม่ันใจวายังมีความสอดคลองกับขอกำหนดอยางตอเนื่อง โดยองคกรตองจัดทำเอกสารขอมูลท่ีอธิบาย
ถึงผลการทบทวนการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีอำนาจหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่ดำเนินการที่จำเปน
จากผลการทบทวนเหลานั้น 
 
8.6 การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ 
     องคกรตองดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว ในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทวนสอบผลิตภัณฑและบริการใหมี
ความสอดคลองกับขอกำหนดไมทำการปลอยผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคาจนกวาจะไดมีการตรวจตามแผนท่ี
วางไว ยกเวนกรณีไดรับการอนุมัติโดยผูมีอำนาจท่ีเก่ียวของ ถาทำไดองคกรตองดำเนินการจัดทำเอกสารขอมูลการ
ตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ เอกสารขอมูลประกอบดวย 
       a) หลักฐานแสดงความสอดคลองเทียบกับเกณฑการยอมรับ 
       b) การสืบกลับไปยังผูมีอำนาจในการตรวจปลอย 
 
8.7 การควบคุมผลลัพธท่ีไมไปเปนตามขอกำหนด 

   8.7.1 องคกรตองมั่นใจวาผลลัพธที่ไมสอดคลองกับขอกำหนดไดรับการชี้บงและปองกันไมใหนำไปใชหรือสง
มอบโดยไมไดตั้งใจองคกรจะตองดำเนินการแกไขใหเหมาะสมกับลักษณะของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนดและ
ผลกระทบของผลิตภัณฑและบริการ ท้ังนี้ใหรวมถึงผลิตภัณฑและบริการท่ีถูกตรวจพบหลังจากท่ีไดจัดสงผลิตภัณฑ
ไปแลว ในระหวางหรือหลังจากใหบริการ โดยองคกรตองดำเนินการกับผลจากกระบวนการที ่ไมเปนไปตาม
ขอกำหนด สินคาและบริการดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาดังนี้ 

       a) การแกไข 
       b) การคัดแยก จัดเก็บในพ้ืนท่ี สงคืน หรือการหยุดใชชั่วคราวของผลิตภัณฑและบริการ 
       c) แจงใหลูกคาทราบ 
       d) ไดรับการอนุมัติผอนผันการใชงาน 

เม่ือมีการแกไขผลการดำเนินการ ตองมีการทวนสอบความสอดคลองกับขอกำหนด 
8.7.2 องคกรตองมีการจัดเก็บเอกสารขอมูลดังนี้ 
       a) รายละเอียดความไมสอดคลอง 
       b) รายละเอียดการดำเนินการ 
       c) รายละเอียดการขอผอนผันท่ีไดดำเนินการ 
       d) การระบุผูรับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินการกับความไมสอดคลอง 
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9. การประเมินสมรรถนะ 
  9.1 การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห และประเมิน 

    9.1.1 ท่ัวไป 
องคกรตองพิจารณา 

      a) อะไรท่ีสำคัญในการตรวจติดตามและตรวจวัด 
      b) วิธีการในการตรวจติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินท่ีจำเปน เพ่ือใหม่ันใจถึงผลท่ีถูกตอง 
      c) จะทำการติดตามและตรวจวัดเม่ือใด 
      d) จะทำการวิเคราะหและประเมินผลการติดตามและตรวจวัดเม่ือใด 

องคกรตองทำการประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ โดยองคกรตองเก็บ
รักษาเอกสารขอมูลท่ีจำเปน ในฐานะหลักฐานของผลจากการดำเนินการ 

9.1.2 ความพึงพอใจลูกคา 
        องคกรจะตองเฝาติดตาม ขอมูลที่เกี่ยวของกับระดับการรับรูของลูกคา ที่ลูกคาตองการ และ ความ

คาดหวังของลูกคาไดรับการเติมเต็ม องคกรจะตองกำหนดวิธีการเพ่ือท่ีจะใหไดขอมูลเหลานี้มาติดตามและทบทวน 
หมายเหตุ ยกตัวอยางการเฝาติดตามความพึงพอใจของลูกคา เชน การสำรวจ การตอบกลับของ

ลูกคาหลังการสงมอบสินคา และบริการ การประชุมกับลูกคา การวิเคราะหสวนแบงทางการตลาด ของสมนาคุณ 
คืนสินคาในชวงการรับประกัน และ รายงานจากผูจำหนาย 

9.1.3 การวิเคราะหและประเมินผล 
    องคกรตองดำเนินการวิเคราะหและประเมินผล ขอมูลและผลที่ไดจากการตรวจติดตามและตรวจวัด 

ผลท่ีไดจากการวิเคราะหจะนำไปใชประเมิน 
        a) ความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ 
        b) ระดับความพึงพอใจลูกคา 
        c) สมรรถนะและประสทิธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ 
        d) ประสิทธิผลของแผนงาน 
        e) ประสิทธิผลของการดำเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส 
        f) สมรรถนะของผูใหบริการภายนอก 
        g) ความจำเปนในการปรับปรงุระบบบริหารคุณภาพ 

หมายเหตุ วิธีการวิเคราะหขอมูลรวมถึงการใชวิธีทางสถิต ิ

9.2 การตรวจติดตามภายใน 
     9.2.1 องคกรตองดำเนินการตรวจติดตามภายใน ตามชวงเวลาท่ีวางแผนไว เพ่ือใหมีขอมูลของระบบบริหาร

คุณภาพ 
         a) มีความสอดคลองตอ 

        1) ขอกำหนดองคกรสำหรับระบบบริหารคุณภาพ 
        2) ขอกำหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ 

         b) การปฏิบัติและคงรักษาไวอยางมีประสิทธิผล 
9.2.2 องคกรตอง 

         a) วางแผน จัดทำ นำไปปฏิบัติ และคงรักษาไว ตารางการตรวจติดตาม รวมถึงความถี่ วิธีการ 
ผูรับผิดชอบ ขอกำหนดในการวางแผน และการรายงาน ซึ่งจะพิจารณาจากวัตถุประสงคคุณภาพ ความสำคัญของ
กระบวนการท่ีเก่ียวของ การเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอองคกร และผลการตรวจติดตามครั้งท่ีผานมา 

         b) กำหนดเกณฑการตรวจติดตามและขอบเขตในแตละการตรวจติดตาม 
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         c) การเลือกผูตรวจติดตามและการตรวจติดตาม ตองใหม่ันใจวาตรงตามวัตถุประสงคและมีความเปน
กลางในขณะตรวจติดตาม 

         d) ทำใหม่ันใจวาผลการตรวจติดตามไดถูกรายงานไปยังผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
         e) ดำเนินการแกไขและปฏิบัติการแกไขโดยมิใหลาชา 
         f) จัดเก็บเอกสารขอมูลการตรวจติดตามไวเปนหลักฐาน เพื่อแสดงการดำเนินการตรวจติดตามและ 

แสดงถึงผลการตรวจติดตาม 
หมายเหตุ ใหดูแนวทางใน ISO 19011 

 
9.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร 
     9.3.1 ท่ัวไป 

   ผูบริหารสูงสุดตองทำการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององคกร ตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อให
ม่ันใจวามีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง มีความพอเพียง มีประสิทธิผล และมีความสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร 

9.3.2 ปจจัยนำเขาการทบทวนโดยฝายบริหาร 
        การทบทวนโดยฝายบริหาร ตองไดรับการวางแผนและดำเนินการ โดยคำนึงถึง 

          a) สถานะของการดำเนินการจากการทบทวนในครั้งท่ีผานมา 
          b) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารคุณภาพ 
          c) ขอมูลสมรรถนะและประสทิธิผลระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงแนวโนมขอมูลจาก 

          1) ความพึงพอใจของลูกคา และ ขอมูลตอบกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 
          2) ขอบเขตท่ี ไดตรงตามวัตถุประสงคดานคุณภาพ 
          3) สมรรถนะของกระบวนการ และความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ 
          4) ความไมสอดคลองตามขอกำหนด และการปฏิบัติการแกไข 
          5) ผลจากการเฝาติดตามและตรวจวัด 
          6) ผลการตรวจติดตาม 
          7) สมรรถนะของผูใหบริการภายนอก 
      d) ความเพียงพอของทรัพยากร 

          e) ประสิทธิผลการดำเนินการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส (ดูขอ 6.1) 
          f) ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ 
9.3.3 ปจจัยนำออกการทบทวนโดยฝายบริหาร 
        ผลจากการทบทวนโดยฝายบริหารตองรวมถึงการตัดสินใจและการดำเนินการเก่ียวกับ 

           a) โอกาสในการปรับปรุง 
           b) ความจำเปนในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ 
           c) ทรัพยากรท่ีจำเปน 

     องคกรตองคงไวซ่ึงเอกสารขอมูลท่ีแสดงถึงหลักฐานของผลลัพธจากการทบทวนฝายบริหาร 
 
10 การปรับปรุง 
    10.1 ท่ัวไป 

     องคกรตองพิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดำเนินกิจกรรมที่จำเปนเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกำหนดลูกคาและยกระดับความพึงพอใจลูกคา ซ่ึงประกอบดวย 
           a) การปรับปรุงผลิตภัณฑ และการบริการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ  
ความคาดหวัง 
           b) การแกไข ปองกัน หรือ ลด ผลกระทบท่ีไมพึงประสงค 
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           c) การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพ 
หมายเหตุ การปรับปรุงอาจรวมถึง การแกไข การปฏิบัติการแกไข การปรับปรุงอยางตอเนื ่อง การ

เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและการปรับโครงสรางองคกรใหม 
10.2 ส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดและการปฏิบัติการแกไข 

        10.2.1 เม่ือพบสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนด รวมถึงท่ีเกิดจากขอรองเรียน องคกรจะตอง 
           a) ตอบสนองตอสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนด ตามความเหมาะสมดังนี้ 

            1) ทำการควบคุมและแกไข 
            2) ดำเนินการจัดการกับผลท่ีตามมา 

           b) ประเมินความจำเปนในการปฏิบัติการสำหรับกำจัดสาเหตุของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนด เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดข้ึนซ้ำหรือ เกิดข้ึนในบริเวณอ่ืนๆ โดย 

            1) ทบทวนและวิเคราะหสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีพบ 
            2) พิจารณาสาเหตุของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีพบ 
            3) พิจารณาสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีใกลเคียงกันหรือมีโอกาสเกิดข้ึน 

           c) ดำเนินการปฏิบัติการตามความจำเปน 
           d) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข  
           e) ปรับปรุงรายการความเสี่ยงและโอกาสในชวงการวางแผน ตามความเหมาะสม 
           f) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม การปฏิบัติการแกไขจะตองเหมาะกับ

ผลกระทบของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดท่ีพบ 
10.2.2 องคกรตองจัดทำเอกสารขอมูลเพ่ือแสดงหลักฐานของ 

             a) สภาพของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกำหนดและการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 
             b) ผลการปฏิบัติการแกไขใดๆ 

10.3 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
       องคกรตองดำเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่องอยางเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตอระบบบริหาร

คุณภาพองคกรจะตองพิจารณาผลลัพธจากการวิเคราะหและการประเมิน และผลจากการทบทวนโดยฝายบริหาร  
เพ่ือพิจารณาความจำเปนหรือโอกาส ท่ีใชระบุเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ข. 

CheckList คำถามการประเมินเบื้องตนมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 

ISO 9001: 2015 Clause C NC OBS ส่ิงท่ีพบ / หลักฐาน 
4. บริบทขององคกร (ทุกหนวยงาน)     
4.1 ความเขาใจองคกร และบริบทขององคกร      
องคกรมีการพิจารณาเรื่องภายใน และภายนอกองคกร ท่ี
เก่ียวของกับเปาหมายและทิศทางกลยุทธขององคกร ท่ีมีผล
ตอการบรรลุเปาหมายของระบบการจัดการคุณภาพไว
อยางไร  

    

4.2 ความเขาใจความตองการ และความคาดหวังของผูมี
สวนรวม 

    

ผูมีสวนรวมขององคกร และมีผลกระทบตอการบริการ มี
หนวยงานใดบาง และมีสวนรวมในดานใดบาง 

    

4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ     
องคกรมีการพิจารณาขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ
อยางไร 

    

4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ     
องคกรไดพิจารณาองคประกอบใดบาง ในการจัดทำระบบ
การจัดการคุณภาพและกระบวนการ 

    

5. ความเปนผูนำ (ผูบริหาร)     
5.1 ความเปนผูนำและความมุงม่ัน     
5.1.2 การใหความสำคัญกับลูกคา     
ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญกับลูกคาในดานใดบาง     
5.2 นโยบาย     
5.2.1 การกำหนดนโยบายคุณภาพ     
ผูบริหารระดับสูงมีการกำหนดนโยบายคุณภาพไวอยางไร     

5.2.2 การส่ือสารนโยบายคุณภาพ     
ผูบริหารระดับสูงไดสื่อสารนโยบายคุณภาพใหพนักงาน และ
ผูมีสวนรวมผานชองทางใดบาง 

    

5.3 บทบาท หนาท่ี และอำนาจ     
ผูบริหารระดับสูงไดมอบหมายหนาท่ี และอำนาจใหผูใด
รับผิดชอบในระบบการจดัการคุณภาพ  

    

6. การวางแผน (ทุกหนวยงาน)     
6.1 การระบุความเส่ียงและโอกาส     
6.1.1 การวางแผนระบบการจัดการคุณภาพ     
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แผนกมีการวางแผนในระบบการจัดการคุณภาพ โดย
พิจารณาถึงความเสี่ยงของแผนกในดานใดบาง 

    

6.1.2 องคกรตองวางแผนระบุความเส่ียงและโอกาส     
แผนกมีการระบุความเสี่ยงและโอกาสในเรื่องใดบาง และมี
แนวทางแกไขเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นอยางไร 

    

6.2 วัตถุประสงคคณุภาพและแผนบรรลุวัตถุประสงค     
6.2.1 องคกรตองกำหนดวัตถุประสงคคุณภาพ     
แผนกมีการกำหนดวัตถุประสงคคุณภาพไวอยางไร      
6.2.2 การวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพ     
แผนกมีการวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพไวอยางไร 
ขอดูแผนการทำงาน (Working Plan) 

    

6.3 การวางแผนในการเปล่ียนแปลง     
เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง แผนกมีการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยางไร 

    

7. การสนับสนุน (HR BSC Crewing)     
7.1 ทรัพยากร     
7.1.2 บุคลากร      
แผนกมีการพิจารณาดานการจัดสรรบุคลากร เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลอยางไร 

    

7.1.3 โครงสรางพ้ืนฐาน (MIS ฝายอาคาร)     
แผนกมีการพิจารณา จัดสรรและบำรุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการดำเนินการในกระบวนการทำงาน
อยางไร เชน คอมพิวเตอร อาคารสำนักงาน เปนตน 

    

7.1.4 สภาพแวดลอมสำหรับดำเนินการในกระบวนการ     
แผนกมีการพิจารณา จัดสรรและรักษาสภาพแวดลอมท่ี
จำเปนตอการดำเนินการในกระบวนการทำงานอยางไร 

    

7.1.5 ทรัพยากรในการเฝาตรวจและการวัด (Technical)     
7.1.5.2 การสอบกลับเชิงการวัด     
แผนกมีการตรวจวัดท่ีใชเปนหลักฐานตอการใหบริการอยางไร 
เชน ตรวจ Certificate ของอุปกรณทางเรือ เปนตน 

    

7.1.6 องคความรูขององคกร (HR BSC Crewing)     
แผนกมีการพิจารณาองคความรู ท่ีจำเปนตอการดำเนินการ
ในกระบวนการอยางไร เชน Training Need เปนตน 

    

7.2 ความสามารถ (HR BSC Crewing)     
แผนกมีการพิจารณาความสามารถท่ีจำเปนของบุคลากรใน
งานท่ีองคกรควบคุม และมีผลตอความสามารถและ
ประสิทธิผลของระบบการจัดการคุณภาพอยางไร เชน การ
สอนงาน การใหการอบรม เปนตน 
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7.3 ความตระหนัก (ทุกหนวยงาน)     
พนักงานภายในแผนกมีความตระหนักถึงนโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงคคุณภาพ การมีสวนรวมใหเกิดประสิทธิผลตอ
ระบบการจัดการคุณภาพ และผลจากความไมสอดคลองตอ
ขอกำหนดระบบการจัดการคุณภาพอยางไร 

    

7.4 การส่ือสาร (ทุกหนวยงาน)     
แผนกมีการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกเก่ียวกับระบบการ
จัดการคุณภาพอยางไร เชน ใครสื่อสาร เวลาในการสื่อสาร 
เปนตน 

    

7.5 เอกสารขอมูล (ทุกหนวยงาน)     
7.5.2 การจัดทำและปรับใหทันสมัย     
แผนกมีวิธีการจัดทำและปรับเอกสารขอมูลใหทันสมัยอยางไร     
7.5.3 การควบคุมเอกสารขอมูล     
7.5.3.1 เอกสารขอมูลท่ีตองการใชในระบบ     
เอกสารขอมูลท่ีตองการใชในระบบการจัดการคุณภาพ ตอง
ไดรับการควบคุมอยางไร 

    

7.5.3.2 การควบคุมเอกสารขอมูล     
แผนกมีวิธีการควบคุมเอกสารตาง ๆ อยางไร     
8. การดำเนินงาน (ทุกหนวยงาน)     
8.1 การวางแผนการดำเนินงานและการควบคุม     
แผนกมีการวางแผนกระบวนการ นำไปปฏิบัติและควบคุม
กระบวนการท่ีจำเปนอยางไร 

    

8.2 ขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ (Commercial)     
8.2.1 การส่ือสารกับลูกคา     
แผนกมีวิธีการสื่อสารกับลูกคา ในดานการใหบริการอยางไร 
เชน สัญญา ขอกำหนดของลูกคา เปนตน  

    

8.2.2 การพิจารณาขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 
(HSSEQ) 

    

แผนกมีการพิจารณาขอกำหนดของการใหบริการเพ่ือเสนอ
ลูกคา อยางไร เชน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของ
องคกร เปนตน 

    

8.2.3 การทบทวนขอกำหนดของผลิตภัณฑและบริการ 
(ทุกหนวยงาน) 

    

8.2.3.1 องคกรตองม่ันใจวาสามารถบรรลุขอกำหนดของ
การท่ีสงมอบลูกคา 

    

แผนกมีการทบทวนขอกำหนดของลูกคา ดานการใหบริการ 
อยางไร เชน ระยะเวลาในการทบทวนขอกำหนดในสัญญา 
เปนตน 
 

    



หนา 76 / 78 

ISO 9001: 2015 Clause C NC OBS ส่ิงท่ีพบ / หลักฐาน 
8.2.3.2 องคกรตองเก็บหลักฐานท่ีแสดงผลของบริการ      
เม่ือทำการทบทวนขอกำหนดของการใหบริการลูกคา แผนกมี
หลักฐานแสดงผลการทบทวนแสดงไวในสวนใด เชน รายงาน
ผลการตรวจเรือ เปนตน 

    

8.2.4 การเปล่ียนแปลงขอกำหนดของผลิตภัณฑและ
บริการ 

    

แผนกมีความม่ันใจไดอยางไรวา ขอมูลท่ีเก่ียวของไดรับการ
แกไข และผูเก่ียวของรับทราบ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ขอกำหนดของการใหบริการ 

    

8.4 การควบคุมและกระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการ
จากภายนอก (Procurement) 

    

8.4.2 รูปแบบและระดับในการควบคุมจากภายนอก     
แผนกมีความม่ันใจไดอยางไรวา การจัดหากระบวนการ 
ผลิตภัณฑและบริการจากภายนอกไมกระทบตอ
ความสามารถในการใหบริการท่ีเปนไปตามขอกำหนดของ
ลูกคา 

    

8.4.3 ขอมูลสำหรับผูจัดหาภายนอก     
แผนกมีการจัดการกับขอมูลสำหรับผูจัดหาภายนอก 
(External provider) อยางไร เชน การสื่อสารดานผลิตภัณฑ 
การใหบริการ วิธีการ ความสามารถของผูจัดการภายนอก 
เปนตน 

    

8.5 การผลิตและการบริการ (ทุกหนวยงาน)     
8.5.1 การควบคุมการผลิตและบริการ     
แผนกมีวิธีการควบคุมการใหบริการอยางไร เชน ตรวจวัดใน
ข้ันตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือทวนสอบวากระบวนการและผลของ
กระบวนการเปนไปตามเกณฑท่ียอมรับ เปนตน 

    

8.5.2 การช้ีบงและสอบกลับ     
แผนกมีการควบคุมการบงชี้ผลของกระบวนการใหบริการ
อยางไร  

    

8.5.3 ทรัพยสินของลูกคาและผูจัดหาภายนอก     
แผนกมีวิธีการดูแลทรัพยสินของลูกคาและผูจัดหาภายนอก
อยางไร 

    

8.5.4 การรักษาสภาพ     
แผนกมีความม่ันใจไดอยางไรวาผลของกระบวนการไดรับการ
รักษาสภาพระหวางการใหบริการเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอกำหนด เชน การควบคุมการปนเปอนของสินคา การขนสง
สินคา เปนตน 
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8.5.5 กิจกรรมหลังการสงมอบ     
แผนกมีการพิจารณาขอกำหนด หรือความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
การใหบริการในกิจกรรมหลังสงมอบอยางไร เชน สัญญาการ
ใหบริการ เปนตน 

    

8.5.6 การควบคุมการปล่ียนแปลง     
แผนกมีการทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงจากการ
ใหบริการ เพ่ือใหม่ันใจวายังคงเปนไปตามขอกำหนดอยางไร 

    

8.6 การยอมรับผลิตภัณฑละบริการ      
แผนกมีวิธีการในการยอมรับผลิตภัณฑและการบริการอยางไร 
เชน ทวนสอบเอกสารการตรวจวัดอุปกรณตาง ๆ ของเรือ 
ตาม Certificate วาเปนไปตามขอกำหนด เปนตน 

    

8.7 การควบคุมผลท่ีไมไดเปนไปตามขอกำหนด     
8.7.1 องคกรตองม่ันใจวาส่ิงท่ีไมสอดคลองกับขอกำหนด
ไดรับการช้ีบง และควบคุมเพ่ือปองกันไมใหถูกใชหรือสง
มอบโดยไมตั้งใจ 

    

แผนกมีการควบคุมผลหรือลักษณะของความไมสอดคลองกับ
ขอกำหนดอยางไร เชน การแกไข คัดแยก สงคืน หรือชะลอ
การสงมอบสินคา หรือการใหบริการ เปนตน 

    

8.7.2 องคกรตองเก็บเอกสารขอมูล     
หลังการแกไขความไมสอดคลองกับขอกำหนด แผนกมีวิธีการ
เก็บเอกสารขอมูลหรือหลักฐานอยางไร เชน แยกลักษณะ
ความไมเปนไปตามขอกำหนด ดำเนินการกับผลท่ีไมเปนไป
ตามขอกำหนด การยอมรับอยางมีเง่ือนไข เปนตน 

    

9.การประเมินความสามารถ (ทุกหนวยงาน)     
9.1 การเฝาตรวจ การวัด วิเคราะห และประเมินผล     
แผนกมีการประเมินความสามารถทางคุณภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการจัดการคุณภาพอยางไร เชน ตรวจ
ติดตาม วิเคราะห และประเมินตามความเหมาะสมเพ่ือให
ม่ันใจกับผลท่ีได เปนตน  

    

9.1.2 ความพึงพอใจลูกคา (Commercial)     
แผนกมีการสำรวจความพึงพอใจอยางไร เชน การสำรวจ
ความเห็น การเขาพบลูกคา การสมนาคุณลูกคา เปนตน 

    

9.1.3 การวิเคราะหและประเมินผล     
เม่ือทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา แผนกมีการ
วิเคราะหและประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาอยางไร เชน 
ประเมินตามความสอดคลองตอขอกำหนดของการบริการ
ระดับความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 

    

9.2 การตรวจประเมินภายใน (ทุกหนวยงาน)     
9.2.1 ตรวจประเมินภายในกำหนดเวลา     



หนา 78 / 78 

ISO 9001: 2015 Clause C NC OBS ส่ิงท่ีพบ / หลักฐาน 
แผนกมีกำหนดเวลาการตรวจประเมินภายใน (Internal 
Audit) ไวอยางไร 

    

9.2.2 วางแผนการตรวจประเมิน     
แผนกมีการวางแผนการตรวจประเมินภายใน (Internal 
Audit) อยางไร 

    

9.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร (HSSEQ))     
9.3.2 ขอมูลสำหรับการทบทวน (HSSEQ)     
การทบทวนโดยฝายบริหารมีการกำหนดแผนและการ
ดำเนินการอยางไร ขอดูวาระการประชุม 

    

9.3.3 ผลของการทบทวน (HSSEQ)     
จากการทบทวนโดยฝายบริหาร ผลของการทบทวน เปน
อยางไร 

    

10. การปรับปรุง (ทุกหนวยงาน)     
10.2 ความไมเปนไปตามขอกำหนดและการแกไข     
10.2.1 เม่ือพบความไมเปนไปตามขอกำหนด     
เม่ือพบความไมเปนไปตามขอกำหนด รวมถึงพบขอรองเรียน 
แผนกมีการแกไขอยางไร เชน ควบคุมและแกไขเบื้องตน  
พิจารณาสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกำหนด เปนตน 

    

10.2.2 องคกรตองเก็บหลักฐานการแกไข     
เม่ือทำการแกไขเรียบรอยแลว มีการจัดเก็บหลักฐานการ
แกไขอยางไร  

    

10.3 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง     
จากการแกไขในสวนของความไมเปนไปตามขอกำหนด 
แผนกมีแนวทางอยางไรในการปรับปรุงท่ีเหมาะสม เพ่ือให
เกิดประสิทธิผลตอระบบการจัดการคุณภาพอยางตอเนื่อง 
เชน ทำการพิจารณาผลของการวิเคราะห และประเมินผล 
รวมท้ังผลของการทบทวนโดยฝายบริการ เพ่ือพิจารณาความ
จำเปนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนตน 

    

หมายเหตุ: C (Conformity)  : เปนไปตามขอกำหนด 
  NC (Nonconformity) : ไมเปนไปตามขอกำหนด 
  OBS (Observation) : ขอสังเกตท่ีพบ แตไมไดผิดตามขอกำหนด 
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