
มาตรฐานฉบบัใหม่
IATF16949:2016  

 

IATF (International Automotive Task Force) ไดป้ระกาศขอ้ก าหนดใหม ่

ISO/TS16949 และมกีารเปลีย่นชือ่เป็น IATF 16949:2016 เม ือ่วนัที ่ 1 ตลุาคม 2016 โดย

เนน้ตอ้งประยุกตใ์ชร้ว่มกบั ขอ้ก าหนดเฉพาะของลูกคา้ Customer specific requirements ( 

CSRs ) และ ยดึโครงสรา้ง 10 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

การปรับเปล่ียนสู่มาตรฐาน IATF16949:2016 

IATF16949:2016  

ประเด็นหลกัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

1.  ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัชิน้งานและกระบวนการผลติดา้นความปลอดภยั 
(Requirements for safety-related parts and processes) 

2.เสรมิขอ้ก าหนดการสอบกลบัไดข้องผลติภณัฑเ์พือ่สนับสนุนกฎหมายตา่งทีเ่ปลีย่นแ
ปลงไปลา่สดุ(Enhanced product traceability requirements to support latest 
regulatory changes) 

3.. ขอ้ก าหนดส าหรับผลติภณัฑท์ีม่ซีอฟแวรป์ระกอบอยูภ่ายใน (Requirements for 
products with embedded software) 

4. การจัดการกระบวนการรับประกนัผลติภณัฑท์ีส่ง่มอบไปแลว้ (Warranty) 
รวมถงึเรือ่งกาววเิคราะหช์ ิน้งานเสยีทีไ่ดเ้คลมจากผูใ้ชร้ถยนตท์ีเ่ป็นแบบ NTF (No 
Trouble Found) ซึง่เป็นขอ้แนะน าในมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์(Warranty 
management process including addressing NTF (no trouble found) and use of 
automotive industry guidance) 

5.มคีวามชดัเจนเกีย่วกบัขอ้ก าหนดดา้นการจัดการและพัฒนาผูส้ง่มอบระดบัลา่งลงมาที่
ไมใ่ช ่Tier1 (Clarification of sub-tier supplier management and development 
requirements) 

6. เพิม่เตมิขอ้ก าหนดดา้นความรับผดิชอบขององคก์ร 
ใหมท่ีเ่นน้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีน่อกจากลกูคา้โดยตรง (Addition of corporate 
responsibility   requirements) 

 ทวศีกัด ิ ์แซงภเูขยีว             
วทิยากร/ทีป่รกึษา 
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ทีม่า http://blog.aiag.org/iatf-updates-timeline-for-new-iso/ts-16949-automotive-quality-standard-
revision  Posted by AIAG on Mar 16, 2016 2:29:00 PM  

 

โครงสรา้งเนื้อหาขอ้ก าหนดทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

4. บรบิทขององคก์ร (Context of the Organization) 

 ขอ้ก าหนดเฉพาะลกูคา้ (Customer Specific Requirements) ตอ้งถกูประเมนิและ

รวมอยูใ่นขอบขา่ยของระบบการจัดการ 

 ตอ้งมกีระบวนการทีก่ าหนดเป็นลายลกัษณ์อักษรส าหรับการจัดการผลติภณัฑแ์ละ

กระบวนการทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั (Product Safety) เชน่ การก าหนดการ

ควบคมุคณุลกัษณะทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละ ณ จดุทีผ่ลติ การ

อนุมัตพิเิศษส าหรับ Control plan และ PFMEA การฝึกอบรมเฉพาะส าหรับคนที่

เกีย่วขอ้ง การสอบกลบัได ้

5. ภาวะความเป็นผูน้ า (Leadership) 

 ความรับผดิชอบขององคก์รตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (Corporate Responsibility) 

ตอ้งก าหนดนโยบายหลกัปฏบิตัทิีเ่หมาะสม (Code of conduct) ส าหรับพนักงาน

และนโยบายการยกระดบัจรยิธรรม และน าไปปฏบิตั ิเพือ่การด าเนนิธรุกจิอยา่ง

ซือ่สตัยต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 นอกจากก าหนดอ านาจในการหยดุสายการผลติแลว้ ยังเพิม่การก าหนดอ านาจการ

หยดุการสง่มอบใหล้กูคา้ดว้ย 

6. การวางแผน (Planning) 

 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk analysis) – ตอ้งท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งอยา่ง

ตอ่เนื่อง อยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลมุถงึ การเรยีกคนืสนิคา้ (Recall) ชิน้งานทีม่ี

ขอ้บกพรอ่งเมือ่ผูบ้รโิภคใชง้าน (Field returns repairs) ขอ้รอ้งเรยีน 

(Complaints) ชิน้งานเสยีทีต่อ้งท าลายทิง้ (Scrap) ชิน้งานทีต่อ้งซอ่มแซม 

(Rework) ทัง้ทีม่แีนวโนม้จะเกดิขึน้และเกดิขึน้แลว้ (Potential and actual) 

 ระบปุระเมนิความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกส าหรับกระบวนการผลติและอปุกรณ์

โครงสรา้งพืน้ฐานทัง้หมด  

 ก าหนดแผนส ารองตามความเสีย่งและผลกระทบทีม่ตีอ่ลกูคา้ เชน่ การตดิขดัจาก

การสง่มอบของ supplier ภยัธรรมชาต ิโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 มกีระบวนการแจง้ขา่วตอ่ลกูคา้กรณีทีม่ผีลกระทบตอ่ลกูคา้ เชน่ ขอบขา่ยของ

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และ ระยะเวลาทีม่ผีลกระทบ  

http://blog.aiag.org/author/aiag
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 ทดสอบประสทิธผิลของแผนส ารอง รวมถงึการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 

 ทบทวนและอัพเดทแผนดังกลา่ว อยา่งนอ้ยปีละครัง้ โดยใชท้มีหลากหลายแผนก 

(Multidisciplinary team) รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงู 

 บนัทกึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงของแผนดงักลา่ว และผูม้อี านาจในการอนุมตักิาร

เปลีย่นแปลง 

7. การสนับสนุน (Support) 

 มวีธิกีารระบแุละขจดัความเสีย่งส าหรับการจดัท าแผนโรงงาน สิง่อ านวย

ความสะดวก และเครือ่งจกัรอปุกรณ ์ 

 มวีธิกีารประเมนิความเป็นไปไดใ้นการผลติ และ ประสทิธผิลของการผลติ และ น า

ผลการประเมนินัน้เป็นสว่นหนึง่ ในการทบทวนของผูบ้รหิาร 

 ตอ้งมกีารจัดเก็บบนัทกึกจิกรรม การบ ารงุรักษาส าหรับ ซอฟแวรทั์ง้หมดทีใ่ชใ้นการ

ควบคมุผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ (รวมถงึซอฟแวรท์ีต่ดิตัง้อยูใ่นเครือ่งมอืทีเ่ป็น

ของลกูคา้ และ พนักงาน) 

 ตอ้งสรา้งความตระหนักใหก้บัพนักงานทกุคนถงึ ผลกระทบตอ่ผลติภณัฑท์ีเ่กดิจาก

การท างานของพนักงาน รวมถงึ ขอ้ก าหนดเฉพาะของลกูคา้ (CSRs) และความ

เสีย่งทีเ่กีย่วกบัลกูคา้จากการไดรั้บผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

  ตอ้งม ีQuality manual  

 ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาบนัทกึทีก่ าหนดในคูม่อื PPAP (AIAG) เชน่ บนัทกึ

ของ PPAP, Tooling  และ APQP, PO และ การเปลีย่นแปลงจะตอ้งถกูจัดเก็บรักษา

เป็นระยะเวลาตลอดอายทุีช่ ิน้งานยังสง่ออกเพือ่การผลติและการบรกิาร บวก 1 ปี 

ปฏทินิ นอกจากจะก าหนดเป็นอยา่งอืน่โดยลกูคา้ หรอื กฎหมาย 

 ไมไ่ดก้ าหนดใหท้บทวน Engineering Specification ภายใน 2 สปัดาหท์ างาน แลว้ 

(ยา้ยไปอยูใ่นหมายเหตแุละใชค้ าวา่ ” ควร (Should) ”แทน ) 
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8. การด าเนนิงาน (Operation) 

8.1 การวางแผนและควบคมุการด าเนนิงาน (Operation planning and 

control) 

 เพิม่เตมิขอ้ก าหนดทีจ่ะตอ้งน ามาวางแผนการสรา้งผลติผลติภณัฑ ์ คอื ขอ้ก าหนด

ดา้นโลจสิตกิส ์ ความเป็นไปไดใ้นการผลติ (Manufacturing feasibility) การ

วางแผนโครงการ 

  

8.2 ขอ้ก าหนดของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Requirements for products and services) 

 การสือ่สารกบัลกูคา้ - พนักงานทีรั่บผดิชอบในการสือ่สารกบัลกูคา้ เชน่ เรือ่งการ

รายงานก าลงัการผลติ การรายงานการแกไ้ขป้องกนั ปัญหาทีร่อ้งเรยีน ขอ้มลู

ดา้นโลจสิตกิส ์และ customer portal จะตอ้งไดร้ับการอบรมเรือ่งเหลา่นัน้  

 

8.3 การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร (Design and development of 

product and service) 

ในทกุขัน้ตอนของการออกแบบเพือ่สรา้งผลติภณัฑนั์น้ตอ้งใชท้มีงานหลากหลายแผนก 

รวมถงึกจิกรรมตอ่ไปนี ้

 การบรหิารจัดการโครงการ(Project management) 

 การประเมนิความเป็นไปไดข้องการผลติ 

 กจิกรรมการออกแบบรว่มกนั 

 การก าหนด ตดิตาม และกลยทุธก์ารควบคมุจดุ SC 

 การจัดท าและทบทวน FMEA, Control plan, Process flow และ WI 

 Inputs ส าหรับการออกแบบผลติภณัฑเ์พิม่เตมิ เชน่ขอบเขตและขอ้ก าหนดดา้น

การเชือ่มตอ่/ปฏสิมัพันธ ์

 ทางเลอืกในการออกแบบ, การประเมนิความเสีย่งของขอ้ก าหนด Inputs และ

ความสามารถขององคก์รในการลดความเสีย่ง รวมถงึทีม่าจากการวเิคราะหค์วาม

เป็นไปได ้

 เป้าหมายของการสอดคลอ้งขอ้ก าหนดผลติภณัฑ ์ครอบคลมุถงึความสามารถใน

การบรกิารซอ่มแซม สขุภาพ ความปลอดภยั ส ิง่แวดลอ้ม  

 ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัซอฟแวรท์ีฝ่ั่งตวัอยูใ่นอปุกรณ์อเิลคทรอนคิ 
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 Inputs ส าหรับการออกแบบกระบวนการผลติ เพิม่เตมิ เชน่จดุ SC, เป้าหมายดา้น

เวลา, ทางเลอืกเทคโนโลยดีา้นการผลติ, วัตถดุบิใหม,่ ขอ้ก าหนดดา้น การ

เคลือ่นยา้ยผลติภณัฑ ์และ การยศาสตร,์ การออกแบบเพือ่งา่ยตอ่การผลติและการ

ประกอบ (DFM, DFA) 

 Outputs  ของการออกแบบผลติภณัฑ ์เพิม่เตมิ เชน่ 3D models ขอ้มลูดา้นเทคนคิ 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการผลติชิน้งาน GD&T วธิปีฏบิตัสิ าหรับการใหบ้รกิารซอ่มแซม 

ขอ้ก าหนดส าหรับ service part และบรรจภุณัฑส์ าหรับการสง่มอบ  

 Outputs  ของการออกแบบกระบวนการ เพิม่เตมิ เชน่ จดุ SC, ตวัแปรกระบวนการ

ทีส่ง่ผลตอ่คณุลกัษณะ, เครือ่งมอือปุกรณ์ส าหรับการผลติและการควบคมุ (รวมถงึ

การศกึษาความสามารถของอปุกรณ์เหลา่นัน้ ), การวเิคราะหก์ าลงัการผลติ, 

แผนการบ ารงุรักษาและวธิปีฏบิตั,ิ การแกไ้ขเบือ้งตน้เมือ่พบสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด 

8.4 การควบคมุกระบวนการจากภายนอก (Control of externally provided processes 

products and services) 

 ก าหนดกระบวนการคดัเลอืก Supplier โดยการประเมนิ QMS ของ Supplier, การ

ประเมนิความเสีย่งของ Supplier  Risk และใชท้มีงานหลากหลายแผนกในการ

คดัเลอืก 

 ก าหนดเกณฑต์า่งๆ ทีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานในการคดัเลอืก Supplier เชน่ ประวัตคิณุภาพ, 

ความมั่นคงดา้นการเงนิ, ความสามารถในการออกแบบ, ก าลงัการผลติ, การ

วางแผนธรุกจิใหม้คีวามตอ่เนื่อง, และ เกณฑอ์ืน่ๆ อกีหลายขอ้ 

 ก าหนดให ้supplier ตอ้งมรีะบบประกนัคณุภาพผลติภณัฑท์ีม่ซีอฟแวรฝ่ั์งอยู ่

 ก าหนดใหก้ารตดิตามสมรรถนะของ supplier นัน้ครอบคลมุถงึการตรวจประเมนิ 

2nd Party และ ถา้ก าหนดใหม้กีารตรวจประเมนิ 2nd Party จะตอ้ง surveillance 

อยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

 ก าหนดใหม้มีาตรการพัฒนา supplier ตามเกณฑต์า่งๆ เชน่ ปัญหาสมรรถนะ, 

ปัญหาจากการตรวจประเมนิ 2nd Party และ 3rd Party เป็นตน้ 

 ก าหนดใหอ้งคก์รสง่ตอ่ขอ้ก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และคณุลกัษณะพเิศษ

ส าหรับผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ ให ้ supplier เพือ่น าไปกระจายลงสู ่ supply 

chain ณ จดุผลติ 

8.5 การควบคมุการผลติและบรกิาร(Production and services provision) 

 ทบทวน Control plan เมือ่มกีารด าเนนิการแกไ้ขป้องกนัขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ 

 ทบทวนและอัพเดทเป็นประจ าโดยไมเ่กนิ 1 ปี 
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 มาตรฐานการท างาน (Standardized  Work/Operator instruction & visual 

standards)ครอบคลมุถงึกฎความปลอดภยัส าหรับผูป้ฏบิตังิานดว้ย 

 ก าหนดและด าเนนิมาตรการทวนสอบหลงัมกีารหยดุการผลติ ตามทีว่างแผนไว ้

(planned shutdown) หรอืหยดุโดยทีไ่มไ่ดว้างแผน (unplanned shutdown) 

 ใหม้กีารด าเนนิการ Total Productive Maintenance (TPM) 

 ก าหนดเป้าหมายดา้นการบ ารงุรักษาเป็นเอกสารรวมถงึ OEE (Overall Equipment 

Effectiveness), MTBF (Mean time Between Failure), MTTR (Mean Time To 

Repair) และตอ้งน าขอ้มลูเหลา่นี้เขา้สูก่ารทบทวนของผูบ้รหิาร  

 เพิม่เตมิตวัอยา่งกจิกรรมการท า PM และ Predictive maintenance 

 การ overhaul เครือ่งจักร 

 การวางแผนการผลติ (Production scheduling) ตอ้งพจิารณาขอ้มลูตา่งๆที่

เกีย่วขอ้ง เชน่ ก าลงัการผลติ ภาระการผลติทีใ่ชร้ว่มกนั, Lead time, ระดบัของ

สนิคา้คงคลงั 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งก าหนดมอบหมายบคุคลากรหนึง่คนและตวัส ารองจัดการ

ขอ้มลูของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการผลติ รวมถงึขอ้มลู EDI และตอ้ง

จัดเก็บบนัทกึการฝึกอบรมส าหรับบคุลากรดงักลา่ว (Training Record) 

8.7 การควบคมุผลลพัธท์ีไ่มส่อดคลอ้ง (Control of nonconforming 

outputs) 

 พนักงานในสายการผลติตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเรือ่งการควบคมุชิน้งานทีต่อ้งสงสยั

และไมไ่ดต้ามขอ้ก าหนด  

 การซอ่มแซมชิน้งานทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัและขอ้ก าหนดกฎหมายจะตอ้งไดรั้บ

การอนุมัตจิากลกูคา้กอ่น 

 ใช ้ FMEA ในการประเมนิความเสีย่งส าหรับกระบวนการซอ่มแซม (Rework 

process) ชิน้งานกอ่นตดัสนิใจด าเนนิการซอ่มแซม 

 ก าหนดกระบวนการจัดการชิน้งานทีไ่มส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดทีไ่มไ่ดน้ าไป

ซอ่มแซม ส าหรับชิน้งานทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั และ

กฎหมาย จะตอ้งท าลายทิง้จนไมส่ามารถใชง้านไดแ้ลว้ กอ่นน าไปทิง้ 

9. การประเมนิสมรรถนะ (Performance evaluation) 

 ในการตดิตาม วัดประเมนิ กระบวนการผลตินัน้ รวมถงึ การน า PFMEA ไปปฏบิตัดิว้ย 

 กรณีทีก่ระบวนการผลติไมส่อดคลอ้งตามเกณฑก์ารยอมรับทีก่ าหนด ตอ้งมี

แผนการแกไ้ข และ กระบวนการยกระดบัปัญหา (Escalation process) 

 ก าหนดการใชเ้ครือ่งมอืทางสถติใิน DFMEA และ PFMEA 
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 การตดิตามความพงึพอใจลกูคา้ รวมถงึขอ้มลู Warranty, recall และตอ้งทบทวน

ขอ้มลูสมรรถนะทีล่กูคา้จัดท าใหผ้า่นทางเว็บออนไลน ์ (online customer portal)  

และใบประเมนิผลสมรรถนะจากลกูคา้ (scorecards) 

 ถา้องคก์รใดรับผดิชอบส าหรับการพัฒนาซอฟแวร ์องคก์รนัน้ตอ้งครอบคลมุถงึ การ

ประเมนิความสามารถในการพัฒนาซอฟแวร ์ในแผนการตรวจประเมนิภายในดว้ย 

 Manufacturing process audit ตอ้งครอบคลมุถงึการสุม่ตรวจเรือ่งการตอ่กะ และ

ตอ้งตรวจประเมนิประสทิธผิลในการน า PFMEA, Control plan มาใชใ้นการควบคมุ

กระบวนการ 

 ก าหนดความสามารถของ internal auditor เชน่ ความรู ้ core tools, process 

approach, เขา้ใจผลกระทบตอ่ลกูคา้จากปัญหาของชิน้งานและกระบวนการ, 

เขา้ใจการควบคมุผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 

 Management review ตอ้งท าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ความถีข่องการทบทวนตอ้ง

เพิม่ข ึน้ตามการเปลีย่นแปลงของภายในและภายนอกทีส่ง่ผลตอ่ QMS และ 

ประเด็นทีเ่กีย่วกบัสมรรถนะขององคก์ร 

 Review inputs เพิม่เรือ่ง การวางแผนสิง่อ านวยความสะดวกและอปุกรณ์เพือ่ให ้

มั่นใจวา่มคีวามเป็นไปไดใ้นการผลติ แผนการจัดท า PM และ Predictive M/T, ผล

การด าเนนิงาน Warranty, customer, scorecards, Potential field failures จาก

การวเิคราะห ์FMEA 

 

10 การปรับปรงุ (Improvement) 

 ตอ้งมกีระบวนการในการพจิารณาการใชเ้ทคนคิ ตวักนัโง่, รายละเอยีดการน าไปใช ้

และความถีใ่นการทดสอบจะตอ้งระบไุวใ้น PFMEA และ Control plan 

 ตอ้งจัดเก็บบนัทกึการทดสอบอปุกรณ์ตวัป้องกนัความผดิพลาดในกรณีทีม่คีวาม

ลม้เหลว และชิน้งานมาสเตอรท์ีใ่ชท้ดสอบนัน้ตอ้งไดรั้บการชีบ้ง่ และ สอบเทยีบ 

 ตอ้งมแีผนแกไ้ขในกรณีทีอ่ปุกรณ์ตวัป้องกนัความผดิพลาดท างานลม้เหลว 

 ก าหนดระบบการจัดการ Warranty และขัน้ตอนส าหรับการวเิคราะหช์ ิน้งาน 

Warranty รวมถงึ กระบวนการ NTF (No Trouble found) 

 ประยกุตใ์ช ้lesson learned เพือ่ป้องกนัการเกดิปัญหาซ ้า 
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IATF 16949 Transition Strategy Rev 1 3 October 2016 

 CB สามารถเริม่ใหก้ารตรวจประเมนิ IATF16949 ไดต้ัง้แต ่1 มค. 2017 เป็นตน้ไป 

 ไมส่ามารถแยกตรวจ ISO9001:2015 กอ่นแลว้คอ่ยมาตรวจเพิม่ ขอ้ก าหนดเสรมิ

ใน IATF16949 จะตอ้งท าการตรวจพรอ้มกนั 

 ไมจ่ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูหลกัฐาน 12เดอืนของการสอดคลอ้งตามมาตรฐาน IATF นี้

กอ่นตรวจปรับระบบ 

 องคก์รไมส่ามารถให ้ CB มาท า Gap Analysis หรอื Pre-audit กอ่น transition 

audit ได ้

 การท า management review และ internal audit นัน้ ตอ้งท าตามมาตรฐาน IATF 

แตอ่าจท าตามมาตรฐานเดมิและเพิม่เตมิเฉพาะขอ้ก าหนดใหมข่องมาตรฐานใหม่

ได ้

 ทกุโรงงานในกลุม่บรษัิททีข่อรับรองแบบ corporate scheme ตอ้งสง่เอกสารของ

ระบบทีป่รับใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานใหมน่ี้ให ้CB ทบทวนกอ่นมาตรวจ เชน่ QM, 

procedures 

 ถา้องคก์รใดไดร้ับการรับรอง ISO9001:2015 แลว้ จ านวนวันของการตรวจ 

transition นัน้สามารถลดลงไดไ้มเ่กนิ 30% ของจ านวนวันตรวจทัง้หมดของ

stage2 แตต่อ้งไมเ่ปลีย่น scope และ CB แตถ่งึแมว้า่องคก์รมทีัง้ TS16949 และ 

ISO9001:2015 ก็จะไมม่กีารลดเพิม่ 

 องคก์รทีม่ ี remote location ถา้ไมส่ามารถตรวจประเมนิกอ่นโรงงานได ้ทาง

โรงงานตอ้งแสดงหลกัฐานการท า gap analysis ทีr่emote location และ action 

plan อยา่งละเอยีดทีป่ระกอบดว้ย เวลา ผูร้ับผดิชอบ สถานะของการด าเนนิงาน

มฉิะนัน้ทาง CB จะไมส่ามารถตรวจประเมนิโรงงานได ้

 

ทีม่า http://www.iatfglobaloversight.org/ 

 

 

http://www.iatfglobaloversight.org/docs/IATF%2016949%20Transition%20Strategy%20and%20Requirements_REV01.pdf

