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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้แน่ใจวา่การด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ไดรั้บการปรับปรุง แกไ้ข รวมทั้งป้องกนั

ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามแนวทางท่ีตั้งไวใ้นมาตรฐานระบบการจดักาความปลอดภยัการจราจรทาง
ถนนรความปลอดภยัการจราจรทางถนน 

2. เพื่อขจัดสาเหตุท่ีก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลกระทบดา้นความปลอดภยัการจราจรทางถนนท่ีก าลงัเผชิญอยู ่

 
ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบติังานน้ีครอบคลุมถึง การด าเนินการใดๆ ท่ีไม่เป็นไปขอ้ก าหนดในระบบการจดัการดา้น
ความปลอดภยัการจราจรทางถนน 
 
เอกสารอ้างองิ 
 คู่มือระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน    
 F-DC-14   Corrective Action Request ( CAR/PAR ) 
 
ค าจ ากดัความ 
  

ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด  คือขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการ  
ความปลอดภยัการจราจรทางถนน ISO 39001 

CAR/PAR  Corrective Action Request, Preventive Action Request 
 ใบร้องขอใหมี้การแกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่อง 
การด าเนินการแกไ้ข (corrective action) การด าเนินการเพื่อก าจดัสาเหตุของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดท่ีตรวจสอบได ้(nonconformity) 
การด าเนินการป้องกนั (prevention action) การด าเนินการเพื่อก าจดัสาเหตุของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตาม  

ขอ้ก าหนดท่ีมีศกัยภาพเกิดข้ึนได ้
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รายละเอยีดระเบียบการปฏิบัติงาน 
1. การระบุส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

         ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความปลอดภยัการจราจร
ทางถนนและ จ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ข ปรับปรุง เช่น การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั
การจราจรทางถนนอยา่งรุนแรง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรืออุบติัเหตุ การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การไดรั้บขอ้ร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก  รวมทั้งการพบ
แนวโนม้ของปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภยัการจราจรทางถนน 

2. การออกรายงานส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
2.1 ใหผู้ท่ี้พบปัญหาแจง้ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดให ้ตวัแทนฝ่ายบริหาร ทราบ 
2.2 ตวัแทนฝ่ายบริหาร พิจารณารายละเอียดของปัญหา/ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด และออก 

CAR/PAR เพื่อร้องขอใหมี้การแกไ้ข รวมทั้งก าหนดผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแกไ้ขและป้องกนั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

2.3 เม่ือ ตวัแทนฝ่ายบริหาร ออกใบ CAR/PAR ใหก้บัผูรั้บผิดชอบแกไ้ขปัญหา ให้ ตวัแทนฝ่ายบริหาร 
ออกหมายเลข CAR/PAR โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

xx-99-001 
2.3.1 ตวัอกัษร 2 ตวัแรก หมายถึง หน่วยงานท่ีพบปัญหาท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
2.3.2 ตวัเลข 2 หลกั หมายถึง ปีท่ีพบปัญหานั้นๆ 
2.3.3 ตวัเลข 3 หลกั หมายถึง ล าดบัของปัญหาท่ีพบ 
2.3.4 ในกรณีท่ีมีการออกใบ CAR/PAR เป็นคร้ังท่ี 2 เพื่อแกไ้ขปัญหาเดิม ใหใ้ส่ เคร่ืองหมาย /  

แลว้ตามดว้ยจ านวนคร้ังท่ีมีการออก CAR/PAR เช่น PD-17-001/1 หมายความวา่มีการออก 
CAR/PAR ใบใหม่อีก1 ใบ กบัปัญหาเดิมท่ีการแกไ้ขยงัไม่บรรลุผล 

2.4 ให ้ตวัแทนฝ่ายบริหาร กรอกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ของ CAR/PAR ลงใน CAR/PAR LOG 
2.5 ให ้ตวัแทนฝ่ายบริหาร จดัส่งตน้ฉบบั CAR/PAR ใหผู้จ้ดัการของแผนก/ฝ่ายท่ีรับผดิชอบ 
 
 
 
 



บริษัท.. 
เอกสาร : ระเบียบปฏิบตัิงาน รหัส : P-HR-01 หน้า : 4 of 5 

เร่ือง : 
การแก้ไขและปอ้งกนัสิง่ที่ไมเ่ป็นไป
ตามข้อก าหนด 

 แก้ไขครัง้ที่ : 0 
วันที่บังคบัใช้ :  

 
 

P-HR-01 || การอบรมฯ จป.วชิาชพี และผูด้แูลระบบขนสง่ฯ (ISO39001) 
 

3. การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง 
3.1 เม่ือผูจ้ดัการแผนก/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้รับใบรายงานส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดแล้ว ให้ท าการ

คน้หา และวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริง โดยการประชุมร่วมกบัหวัหน้างาน และผูรั้บผิดชอบของสาย
งาน 

3.2 ใหผู้จ้ดัการแผนก/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท าการบนัทึกผลของการวเิคราะห์ ลงในแบบฟอร์มใบ CAR/PAR  
 

4. การด าเนินการแก้ไขและป้องกนัส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
4.1 ใหผู้จ้ดัการแผนก/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดมาตรการการแกไ้ขและป้องกนัตามสาเหตุท่ีแทจ้ริง ของส่ิง

ท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดนั้ นๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับผลกระทบต่อความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ตลอดจนก าหนดวนัแลว้เสร็จ  

4.2 ให้ผูจ้ดัการแผนก/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาการเปล่ียนแปลงใดๆ กบัเอกสารในระบบการจดัการ
ความปลอดภยัการจราจรทางถนน ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนัไปปฏิบติั ให้
บนัทึกการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ในใบ CAR/PAR รวมถึงด าเนินการแกไ้ขในระเบียบปฏิบติังานหรือ
วธีิการปฏิบติังานหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

4.3 ให้ผูจ้ดัการแผนก/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง บนัทึกรายละเอียดของการแกไ้ขและป้องกนั พร้อมวนัท่ีก าหนด
เสร็จ และลงนามในแบบฟอร์มใบรายงานสภาพท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด และจดัส่ง CAR/PAR 
คืนใหก้บั ตวัแทนฝ่ายบริหาร  

4.4 ตวัแทนฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีกรอกข้อมูลวนัท่ีแก้ไข และป้องกันก าหนดเสร็จ และวนัท่ีติดตาม
ความก้าวหน้าลงใน  CAR/PAR LOG และด าเนินการติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน หรือ
มอบหมายใหผู้ท่ี้เหมาะสมด าเนินการ 

 
5. การติดตามผลการแก้ไขและป้องกนั 

5.1 ตวัแทนฝ่ายบริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก ตวัแทนฝ่ายบริหาร มีหนา้ท่ีติดตามประสิทธิผลการ
แกไ้ขปัญหาและป้องกนั พร้อมทั้งบนัทึกผลและวนัท่ีในการติดตามลงในใบ CAR/PAR  
5.1.1 ในกรณีท่ีผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง มีประสิทธิผลสามารถแกไ้ขและป้องกนัปัญหาได ้ใหส่้ง

ใบรายงานสภาพท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดให ้ตวัแทนฝ่ายบริหาร ท าการปิดสรุป  
5.1.2 ในกรณีท่ีผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องไม่มีประสิทธิผล ไม่สามารถแกไ้ขและป้องกนัปัญหาได้

ให้ท าการปรึกษากบัผูจ้ดัการฝ่าย/แผนก  และ/หรือ หัวหน้างานผูรั้บผิดชอบของสายงาน 
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เพื่อทบทวนวิธีการแกไ้ขและป้องกนัการเกิดข้ึนซ ้ าของปัญหาให้แลว้เสร็จ  พร้อมทั้งส่ง
เร่ืองให ้ตวัแทนฝ่ายบริหาร รับทราบเพื่อออก CAR/PAR ใบใหม ่

หมายเหต ุ: การออก CAR/PAR ซ ้ าเน่ืองจากปัญหานั้นๆ ไม่ไดรั้บการแกไ้ขและป้องกนัให้แลว้เสร็จ 
จะออกซ ้ าไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง หลงัจากนั้นปัญหาดงักล่าวจะไดรั้บการรายงานให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อ
รับทราบและพิจารณาตดัสินใจทนัที                
5.1.3 จดัส่ง CAR/PAR ท่ีไดรั้บการบนัทึกผลการติดตามแล้วให้ ตวัแทนฝ่ายบริหาร ท าการปิด

สรุป 
 

6. การปิดสรุป 
6.1 ตวัแทนฝ่ายบริหาร มีหนา้ท่ีตรวจสอบผลการด าเนินการแกไ้ข พร้อมทั้งการปิดสรุป และลงนามใน 

CAR/PAR พร้อมทั้ง  จดัเก็บ CAR/PAR ท่ีปิดแลว้เขา้แฟ้มเอกสาร  
6.2 ตวัแทนฝ่ายบริหาร ท าหนา้ท่ีส าเนาใบ CAR/PAR ท่ีปิดแลว้ส่งต่อให้ผูจ้ดัการแผนก/ฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้ง

รับทราบและจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
6.3 ตวัแทนฝ่ายบริหาร มีหนา้ท่ีกรอกขอ้มูลวนัท่ีปิดเร่ืองลงใน CAR/PAR LOG  
 

7. การรายงานผลในทีป่ระชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
7.1 ตวัแทนฝ่ายบริหาร มีหนา้ท่ีรายงานผลการแกไ้ขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ในท่ีประชุมของการ

ทบทวนฝ่ายบริหาร ซ่ึงก าหนดระยะเวลาไวใ้นระเบียบปฏิบติังานเร่ืองการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
7.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีบทบาทในการปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีผ่านการรายงานส่ิงไม่เป็นไป

ตามขอ้ก าหนด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 


