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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนิ นการที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ได้รับการปรับปรุ ง แก้ไข รวมทั้งป้ องกัน
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ต้ งั ไว้ในมาตรฐานระบบการจัดกาความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนรความปลอดภัยการจราจรทางถนน
2. เพื่ อ ขจัด สาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนด ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลกระทบด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่กาลังเผชิญอยู่
ขอบเขต
ระเบียบปฏิบตั ิงานนี้ครอบคลุมถึง การดาเนินการใดๆ ที่ไม่เป็ นไปข้อกาหนดในระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน
เอกสารอ้างอิง
คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
F-DC-14
Corrective Action Request ( CAR/PAR )
คาจากัดความ
สิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด

คือข้อบกพร่ องที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ISO 39001
CAR/PAR
Corrective Action Request, Preventive Action Request
ใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้ องกันข้อบกพร่ อง
การดาเนิ นการแก้ไข (corrective action) การดาเนินการเพื่อกาจัดสาเหตุของสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดที่ตรวจสอบได้ (nonconformity)
การดาเนิ นการป้ องกัน (prevention action) การดาเนินการเพื่อกาจัดสาเหตุของสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดที่มีศกั ยภาพเกิดขึ้นได้
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รายละเอียดระเบียบการปฏิบัติงาน
1. การระบุสิ่งทีไ่ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
สิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนและ จาเป็ นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุ ง เช่น การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
การจราจรทางถนนอย่างรุ นแรง ที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื ออุบตั ิเหตุ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การได้รับข้อร้องเรี ยนทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งการพบ
แนวโน้มของปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน
2. การออกรายงานสิ่ งทีไ่ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
2.1 ให้ผทู ้ ี่พบปั ญหาแจ้งสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดให้ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร ทราบ
2.2 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร พิจารณารายละเอียดของปั ญหา/สิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด และออก
CAR/PAR เพื่อร้องขอให้มีการแก้ไข รวมทั้งกาหนดผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขและป้ องกัน
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
2.3 เมื่อ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร ออกใบ CAR/PAR ให้กบั ผูร้ ับผิดชอบแก้ไขปั ญหา ให้ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
ออกหมายเลข CAR/PAR โดยมีรายละเอียดดังนี้

xx-99-001
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

ตัวอักษร 2 ตัวแรก หมายถึง หน่วยงานที่พบปั ญหาที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ปี ที่พบปั ญหานั้นๆ
ตัวเลข 3 หลัก หมายถึง ลาดับของปัญหาที่พบ
ในกรณี ที่มีการออกใบ CAR/PAR เป็ นครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปั ญหาเดิม ให้ใส่ เครื่ องหมาย /
แล้วตามด้วยจานวนครั้งที่มีการออก CAR/PAR เช่น PD-17-001/1 หมายความว่ามีการออก
CAR/PAR ใบใหม่อีก1 ใบ กับปั ญหาเดิมที่การแก้ไขยังไม่บรรลุผล
2.4 ให้ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ CAR/PAR ลงใน CAR/PAR LOG
2.5 ให้ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร จัดส่ งต้นฉบับ CAR/PAR ให้ผจู ้ ดั การของแผนก/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ
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3. การค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ ง
3.1 เมื่ อผูจ้ ดั การแผนก/ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องได้รับใบรายงานสิ่ งที่ ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดแล้ว ให้ทาการ
ค้นหา และวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ ง โดยการประชุ มร่ วมกับหัวหน้างาน และผูร้ ับผิดชอบของสาย
งาน
3.2 ให้ผจู ้ ดั การแผนก/ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทาการบันทึกผลของการวิเคราะห์ ลงในแบบฟอร์มใบ CAR/PAR
4. การดาเนินการแก้ไขและป้ องกันสิ่ งทีไ่ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
4.1 ให้ผจู ้ ดั การแผนก/ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง กาหนดมาตรการการแก้ไขและป้ องกันตามสาเหตุที่แท้จริ ง ของสิ่ ง
ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดนั้น ๆ โดยพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกับ ผลกระทบต่ อ ความปลอดภัย
การจราจรทางถนน ตลอดจนกาหนดวันแล้วเสร็ จ
4.2 ให้ผูจ้ ดั การแผนก/ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง พิจารณาการเปลี่ ยนแปลงใดๆ กับเอกสารในระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิการแก้ไขและป้ องกันไปปฏิ บตั ิ ให้
บันทึกการเปลี่ ยนแปลงนั้นๆ ในใบ CAR/PAR รวมถึงดาเนิ นการแก้ไขในระเบียบปฏิบตั ิงานหรื อ
วิธีการปฏิบตั ิงานหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย
4.3 ให้ผจู ้ ดั การแผนก/ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายละเอียดของการแก้ไขและป้ องกัน พร้อมวันที่กาหนด
เสร็ จ และลงนามในแบบฟอร์ มใบรายงานสภาพที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด และจัดส่ ง CAR/PAR
คืนให้กบั ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
4.4 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร มี หน้า ที่ ก รอกข้อมู ล วันที่ แก้ไ ข และป้ องกันก าหนดเสร็ จ และวันที่ ติดตาม
ความก้า วหน้ า ลงใน CAR/PAR LOG และด าเนิ น การติ ด ตามผลการแก้ไ ขและป้ อ งกัน หรื อ
มอบหมายให้ผทู ้ ี่เหมาะสมดาเนินการ
5. การติดตามผลการแก้ไขและป้ องกัน
5.1 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร มีหน้าที่ติดตามประสิ ทธิผลการ
แก้ไขปั ญหาและป้ องกัน พร้อมทั้งบันทึกผลและวันที่ในการติดตามลงในใบ CAR/PAR
5.1.1 ในกรณี ที่ผลการแก้ไขข้อบกพร่ อง มีประสิ ทธิ ผลสามารถแก้ไขและป้ องกันปั ญหาได้ ให้ส่ง
ใบรายงานสภาพที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดให้ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร ทาการปิ ดสรุ ป
5.1.2 ในกรณี ที่ผลการแก้ไขข้อบกพร่ องไม่มีประสิ ทธิ ผล ไม่สามารถแก้ไขและป้ องกันปั ญหาได้
ให้ทาการปรึ กษากับผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก และ/หรื อ หัวหน้างานผูร้ ับผิดชอบของสายงาน
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เพื่อทบทวนวิธีการแก้ไขและป้ องกันการเกิ ดขึ้ นซ้ าของปั ญหาให้แล้วเสร็ จ พร้ อมทั้งส่ ง
เรื่ องให้ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร รับทราบเพื่อออก CAR/PAR ใบใหม่
หมายเหตุ : การออก CAR/PAR ซ้ าเนื่องจากปั ญหานั้นๆ ไม่ได้รับการแก้ไขและป้ องกันให้แล้วเสร็ จ
จะออกซ้ าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หลังจากนั้นปั ญหาดังกล่าวจะได้รับการรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งเพื่อ
รับทราบและพิจารณาตัดสิ นใจทันที
5.1.3 จัดส่ ง CAR/PAR ที่ได้รับการบันทึกผลการติดตามแล้วให้ ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร ทาการปิ ด
สรุ ป
6. การปิ ดสรุ ป
6.1 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร มีหน้าที่ตรวจสอบผลการดาเนิ นการแก้ไข พร้อมทั้งการปิ ดสรุ ป และลงนามใน
CAR/PAR พร้อมทั้ง จัดเก็บ CAR/PAR ที่ปิดแล้วเข้าแฟ้มเอกสาร
6.2 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร ทาหน้าที่สาเนาใบ CAR/PAR ที่ปิดแล้วส่ งต่อให้ผจู ้ ดั การแผนก/ฝ่ าย ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
6.3 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร มีหน้าที่กรอกข้อมูลวันที่ปิดเรื่ องลงใน CAR/PAR LOG
7. การรายงานผลในทีป่ ระชุ มทบทวนฝ่ ายบริ หาร
7.1 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร มีหน้าที่รายงานผลการแก้ไขสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ในที่ประชุ มของการ
ทบทวนฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งกาหนดระยะเวลาไว้ในระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ องการทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร
7.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรมีบทบาทในการปรั บปรุ งผลการดาเนิ นงานที่ผ่านการรายงานสิ่ งไม่เป็ นไป
ตามข้อกาหนด เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
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