S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 1 / 15

ประวัติการแก้ไข
แก้ไข
วันทีบ่ ังคับใช้
ครั้งที่
01

19/11/46

02

23/03/47

03

07/11/48

04

10/05/49

รายละเอียดการแก้ไข

แก้ไขโดย

เพิ่มเติมข้อความหน้า 6/7 ข้อ 5.4 การประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ ในส่วนที่
พนักงานจัดซือ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ บรรทัดที่ 3 คือ “โดยให้ฝ่ายผลิต ทาการประเมิน
ในส่วนของคุณ ภาพของวัสดุสนิ ้ เปลือ งเพื่อการผลิต ” เสนอผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชี การเงิน พิจารณา
- เพิ่มข้อความ หน้า 2/8 ข้อ 4 ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ัดการฝ่ าย
บัญชี -การเงิน คือ “6. พิจารณาและอนุมตั ิแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพ
สินค้าและบริการ” , หน้า 6/8 ข้อ 5.4 ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานจัดซือ้ คือ “โดยให้ฝ่ายผลิตทาการประเมินในส่วนของคุณภาพของ
วัสดุสนิ ้ เปลือ งเพื่อการผลิตตามแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและ
บริการ (P-06-01-F09) เสนอผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี -การเงินพิจารณา” และหน้า
8/8 ข้อ 7 เพิม่ บันทึกคุณภาพ คือ แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและ
บริการ (P-06-01-F09)
- เพิม่ เติมแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ (P-06-01-F09)
- แก้ไขแบบฟอร์มการประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ (P-06-01-F07)
- เพิ่มเติมข้อความหน้า 3/8 ข้อ 5.1 การคัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ ช่อ ง
ความรับผิดชอบของพนักงานจัดซือ้ คือ “ในกรณีที่ไม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่
ให้ใช้แบบฟอร์ม Supplier Audit (P-06-01-F10)” และหน้า 8/8 ข้อ 7 บันทึก
คุณภาพ คือ แบบฟอร์ม Supplier Audit (P-06-01-F10)
- เพิม่ แบบฟอร์ม Supplier Audit (P-06-01-F10)
- เพิ่มข้อความหน้า 6/9 และหน้า 7/9 คือ “และกรณี วสั ดุสนิ ้ เปลือ งเพื่อการ
ผลิ ต ที่ รับ มาไม่ เ ป็ น ไปตามข้อ ก าหนดจะด าเนิ น การตามขั้น ตอนการ
ปฏิบัติการแก้ไข และป้อ งกัน (P-04-02) และการควบคุมผลิตภัณ ฑ์ที่ไม่
เป็ นไปตามข้อกาหนด (P-11-05)”
- เพิ่มข้อ ความหน้า 8/9 คือ “1. ทุก 3 เดือ นทาการจัดส่งแบบฟอร์มการ
ประเมินคุณ ภาพสินค้าและบริการ (P-06-01-F09) ให้ฝ่ายผลิตและฝ่ าย

คุณกชกร

คุณกชกร

คุณกชกร

คุณกชกร

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

05

30/09/49

06

27/10/50

07

27/07/52

08

04/05/53

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 2 / 15

สโตร์-จัดส่ง เพื่อทาการประเมินคุณภาพวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต เพื่อเก็บ
ไว้เป็ นข้อมูลในการประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการประจาปี ” และเพิ่มข้อความ
ข้อ 6 เอกสารอ้างอิง คือ “การปฏิบตั ิการแก้ไขและป้องกัน (P-04-02) การ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด (P-11-05)”
แก้ไขข้อความหน้า 9/9 ข้อ 7 บันทึกคุณภาพ แบบฟอร์มการประเมินผูข้ ายหรือผู้
ให้บริการ (P-06-01-F07) ช่องวิธีการจัดเก็บ คือ จาก “ตามลาดับก่อนหลัง” เป็ น
“ตามลาดับวันที่อนุมตั กิ ่อนหลัง”
- เพิม่ ข้อความหน้า 4/10 “จป.วิชาชีพ (1) ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
สั่งซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ ยวข้อ งกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยและระบุ
รายละเอียดเพื่อให้พนักงานจัดซือ้ ใช้ประกอบการสั่งซือ้ ”
- เพิม่ ข้อความหน้า 6/10 ข้อ 5.3.1 การจัดซือ้ วัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต โดย
สานักงานเขตภาคใต้ “พนักงานจัดซือ้ หากเกี่ยวข้องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สารเคมี ตัวใหม่ที่นามาใช้ในบริษัท
ให้พนักงานจัดซื ้อ น าใบขออนุมัติซื ้อ (P-06-01-F01) ส่ง ให้ จป.วิช าชี พ
พิจารณา” “จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ พิจารณาใบขออนุมตั ิซือ้ (P-06-01-F01)
ที่มีการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย
พิจารณาถึง 1. ลักษณะการใช้งาน 2. คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ 3. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งได้รบั การรับรอง 4. เอกสารคูม่ ือการใช้งาน เอกสารคู่มือการ
สอบเทียบ 5. ข้อ มูลผลิตภัณ ฑ์ (Safety Data Sheet, SDS) ระบุขอ้ มูลที่
จาเป็ นไว้ในใบขออนุมัติซือ้ ในช่องหมายเหตุ แล้วส่งคืนใบขออนุมตั ิซื อ้ (P06-01-F01) ให้พนักงานจัดซือ้ ดาเนินการต่อไป”

คุณกชกร

คุณกชกร

คุณกชกร
- แก้ไ ขข้อ ความหน้า 4/10 จากเดิม “เลขานุก าร” เปลี่ ย นเป็ น “ประธาน
กรรมการบริหาร”
- แก้ไขข้อความหน้า 8/10 ช่องผูร้ บั ผิดชอบ จากเดิม “เลขานุการ” เปลี่ยนเป็ น
“ประธานกรรมการบริหาร”
- แก้ไ ขข้อ ความหน้า 9/11 ข้อ 5.4 การประเมิน ผู้ขายหรือ ผู้ใ ห้บ ริก าร ใน คุณกชกร
ขัน้ ตอนการปฎิบัติงาน ของพนักงานจัดซือ้ ข้อ ที่ 1 เปลี่ยนใหม่เป็ น ทุก 3
เดือน ทาการจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ (P-0601-F09) ให้ฝ่ายผลิตและฝ่ ายสโตร์-จัดส่ง เพื่อทาการประเมินคุณภาพวัสดุ

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

-

09

20/02/56

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

-

-

-

-

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 3 / 15

สิน้ เปลื อ งเพื่ อ การผลิต ในส่ว นที่ เ ป็ น วัส ดุสิน้ เปลื อ งชนิ ด A ส่ว นวัส ดุ
สิน้ เปลือ งชนิด B จะทาการประเมินทุก 1 ปี เพื่อ เก็บไว้เป็ นข้อ มูลในการ
ประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการประจาปี
แก้ไขข้อความหน้า11/11 ข้อ.7 การบันทึกคุณภาพ ในหมายเลขเอกสาร
P-06-01-F09 ในวิธีการจัดเก็บเอกสาร จากเดิม จัดเก็บตามลาดับก่อนหลัง
เปลี่ยนเป็ น “แนบรวมกับแบบฟอร์มการประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ”
เพิ่มเติมข้อความหน้าที่ 6/12 ข้อ5.2 การทดลองใช้วสั ดุสิน้ เปลือ งเพื่อ การ
ผลิต ในขัน้ ตอนการปฏิ บัติงานของพนักงานจัดซื อ้ ดังนี ้ “และดาเนินการ
จัดการวัตถุดิบและวัสดุสนิ ้ เปลือง (P-06-01-W01)” และเพิ่มในส่วนของ
เอกสารอ้างอิง ดังนี ้ “P-06-01-W01”
แก้ไขข้อ ความหน้าที่ 9/12 ข้อ 5.4 การประเมินผูข้ ายหรือ ผูใ้ ห้บริการ ใน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน จากเดิม “ทุก 3 เดือน” เปลี่ยนเป็ น “ทุก 6 เดือน”
เพิม่ เติมข้อความหน้าที่ 10/12 ข้อ6.เอกสารอ้างอิง ดังนี ้ “P-06-01-W01”
การจัดการวัตถุดบิ และวัสดุสนิ ้ เปลือง”
เพิม่ เติมข้อความหน้าที่ 12/12 ข้อ.7 การบันทึกคุณภาพ ดังนี ้
“หมายเลขเอกสาร P-06-01-F11” ชื่ อ เอกสาร Controlled substances
survey form ผูจ้ ัดเก็บ จป.วิช าชี พ วิธีการจัดเก็บ เรียงตามลาดับบัญ ชี
รายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ ระยะเวลาการจัดเก็บ จนกว่าเอกสารจะมีการ
เปลี่ยนแปลงฉบับใหม่ วิธีการทาลาย ย่อย”
เพิม่ เติมข้อความหน้าที่ 12/12 ข้อ 7 การบันทึกคุณภาพ ดังนี ้
“หมายเลขเอกสาร P-06-01-F12” ชื่ อ เอกสาร Raw material list for
controlled substance survey ผูจ้ ัดเก็บ จป.วิช าชีพ วิธีการจัดเก็บ เรียง
ตามลาดับบัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ ระยะเวลาการจัดเก็บ จนกว่า
เอกสารจะมีการเปลี่ยนแปลงฉบับใหม่ วิธีการทาลาย ย่อย”
เพิม่ เติมแบบฟอร์มการทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต ข้อที่ 2. เอกสาร
ด้านความปลอดภัย ดังนี ้ Controlled substances survey form
เพิม่ เติมแบบฟอร์ม Controlled substances survey form (P-06-01-F11)
เพิม่ เติมแบบฟอร์ม Raw material list for controlled substance survey
(P-06-01-F12)
แก้ไขแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ
จากเดิม “ทุก 3 เดือน” เปลี่ยนเป็ น “ทุก 6 เดือน”

คุณกชกร

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)
10

12/02/57

11

06/01/59

12

05/06/61

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 4 / 15

- แก้ไขตาแหน่งหน้าปก จากเดิม “รองกรรมการผูจ้ ดั การ” เปลี่ยนเป็ น
“ผูจ้ ดั การทั่วไป”
- แก้ไขตาแหน่งจากเดิม “ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงิน” เปลี่ยนเป็ น
“ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์” ทัง้ ฉบับ
- แก้ ไ ขต าแหน่ ง จากเดิ ม “ผู้ จั ด การแผนกตรวจสอบคุ ณ ภาพ Q.C.“
เปลี่ยนเป็ น “ผูจ้ ดั การแผนกประกันคุณภาพ Q.A.” ทัง้ ฉบับ
- แก้ไขข้อความหน้าที่ 10/14 ข้อ 5.3.2 การจัดซือ้ วัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
โดยส านัก งานกรุ ง เทพฯ ในขั้น ตอนการปฏิ บัติงาน ของพนัก งานจัด ซื ้อ
สานักงานกรุงเทพ ฯ จากเดิม “เสนอเลขานุการพิจารณาอนุมตั ”ิ เปลี่ยนเป็ น
“ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตั ”ิ
- เพิม่ เติมข้อความหน้าทิ่ 11/14 ข้อ 5.4 การประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการใน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานจัดซือ้ ดังนี ้ “และ 1 ปี ” “ทาการประเมิน
ทุก 6 เดือน”
- เพิม่ เติมข้อความหน้าที่ 12/14 ข้อ 5.5 การทบทวนข้อกาหนดกฏหมายด้าน
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ทัง้ หมด
- หน้าที่ 12/14 เอกสารอ้างอิง เพิม่ เติมดังนี ้ “P-06-01-S01” ทะเบียนกฏหมาย
และข้อกาหนด”
- แก้ไขแบบฟอร์มการทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
จากเดิม “P-06-01-F04-R02” เปลี่ยนเป็ น “P-06-01-F04-R03”
- เพิม่ แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ “P-06-01-F13-R00”
เป็ นทุก 1 ปี
- แก้ไขข้อความ จากเดิม “สานักงานกรุงเทพฯ” เปลี่ยนเป็ น “สานักงานสาขา”
ทัง้ ฉบับ
- แก้ไขแบบฟอร์ม Controlled Substances Survey Form
จากเดิม “P-06-01-F11-R00” เปลี่ยนเป็ น “P-06-01-F11-R01”
- แก้ไขข้อความหน้าที่ 12/14 ข้อที่ 5.5 เรื่องการทบทวนข้อกาหนด กฏหมาย
ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน
จัด ซื อ้ /เจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภัย /คณะกรรมการสิ่งแวดล้อ ม จากเดิม
“ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ” เปลี่ยนเป็ น “ทุกเดือน”

คุณกชกร

คุณกชกร

คุณกชกร
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- เพิ่มเติมข้อความหน้าที่ 7/15 ข้อที่ 5. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ข้อ 5.1 ย่อย
เรื่องการคัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ ในส่วนของขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจัดซือ้ ดังนี ้ “ซึ่งได้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทางด้านสังคม”
- แก้ไข/เพิม่ เติม แบบฟอร์มแจ้งผลการประเมินผูข้ าย / ผูใ้ ห้บริการ (P-06-01F07) เพิม่ รายละเอียดการประเมิน ข้อที่ 6. ความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
การปรับเปลี่ยนคะแนนใหม่ทงั้ หมดตามความเหมาะสม
- เพิม่ เติมข้อความในแบบฟอร์ม Supplier Audit (P-06-01-F10) ข้อที่ 4.
เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ หมด
- แก้ไขข้อ ความหน้าที่ 8/15 ข้อที่ 5.2 การทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อ การ
ผลิต ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานจัดซือ้ ดังนี ้ “และส่งต่อให้ จป.
วิชาชีพ เพื่อดาเนินการตามกระบวนการเรื่อง “การจัดเก็บวัตถุดิบและวัสดุ
สิน้ เปลือง (P-06-01-W01)”
- เพิม่ ข้อความหน้าที่ 8/15 ข้อที่ 5.2 การทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
ในขัน้ ตอนการปฏิ บัติงานของ จป.วิชาชี พ ดังนี ้ “เมื่อ ได้รับแบบฟอร์มการ
ทดลองใช้วัสดุสิน้ เปลือ งเพื่อ การผลิต (P-06-01-F04) จะดาเนินการตาม
กระบวนการ เรื่อง “การจัดเก็บวัตถุดิบและวัสดุสนิ ้ เปลือง (P-06-01-W01)”
และส่งต่อให้กบั ฝ่ ายการตลาด” และเพิ่มเติมข้อความในเอกสารอ้างอิง ดังนี ้
“P-06-01-F04 , P-06-01-W01”
- แก้ไขข้อ ความหน้าที่ 8/15 ข้อที่ 5.2 การทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อ การ
ผลิต ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายการตลาด ดังนี ้ “ตามแบบฟอร์มการ
ทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิตเสนอผูจ้ ัดการฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ ”
และเพิม่ เติมคาว่า “แผนกประกันคุณภาพ QA.”

คุณกชกร

- เพิ่มเติมข้อความหน้าที่ 12/15 ข้อที่ 5.4 เรื่อง การประเมินผูข้ าย

คุณกชกร

คุณกชกร

หรือผูใ้ ห้บริการ ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และ เอกสารอ้างอิง ของ
พนักงานจัดซือ้ ในข้อที่ 1. ดังนี ้ “P-06-01-F13”
- เพิ่มเติมข้อความหน้าที่ 12/15 ข้อที่ 5.4 เรื่อง การประเมินผูข้ าย
หรื อ ผู้ใ ห้บ ริ ก าร ในขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ของผู้จั ด การฝ่ าย
วางแผนเชิ งกลยุทธ์ ดังนี ้ ” และแบบฟอร์มการประเมิ นคุณภาพ
สินค้าและบริการ (P-06-01-F09) , (P-06-01-F13)” และเพิ่ม
ข้อความในเอกสารอ้างอิง ดังนี ้ “P-06-01-F09 และ P-06-01-F13”
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1. วัตถุประสงค์
คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดซือ้ วัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต มีไว้เพื่อให้การจัดซือ้ วัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
เพียงพอกับความต้องการ ถูกต้องและสอดคล้องกับการจัดซือ้ แต่ละครัง้ และใช้งานได้ทนั ท่วงที
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดซือ้ วัสดุสนิ ้ เปลือ งเพื่อการผลิต ครอบคลุมเฉพาะวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อ การผลิตทุก
ประเภทที่มีในบริษัท โดยไม่รวมอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานอื่น ๆ
3. นิยาม
บัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ หมายถึง รายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานจัดซือ้
1. หาข้อมูลเกี่ยวกับผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
2. พิจารณาว่าเป็ นสินค้าที่ซอื ้ จากสานักงานสาขา หรือสานักงานเขตภาคใต้
3. จัดทาใบสั่งซือ้
4. ติดตามผลการสั่งซือ้ เพื่อให้ได้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิตถูกต้องตามที่กาหนด
พนักงานจัดซือ้ สานักงานสาขา
1. ตรวจสอบรับใบขออนุมตั ิซอื ้ จากสานักงานเขตภาคใต้เพื่อจัดทาใบสั่งซือ้
พนักงานสโตร์-จัดส่ง
1. จัดทาใบขออนุมตั ิซอื ้ วัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
2. ตรวจรับวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. พิจารณาและอนุมตั ิใบขออนุมตั ิซอื ้
2. พิจารณาและอนุมตั ิใบสั่งซือ้ ที่สานักงานเขตภาคใต้
3. พิจารณาและอนุมตั ิแบบฟอร์มการทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
4. พิจารณาและอนุมตั ิแบบฟอร์มคัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
5. พิจารณาและอนุมตั ิแบบฟอร์มการประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
6. พิจารณาและอนุมตั ิแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ
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จป.วิชาชีพ
1 ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และระบุรายละเอียดเพื่อให้พนักงานจัดซือ้ ใช้ประกอบการสั่งซือ้
ประธานกรรมการบริหาร
1. พิจ ารณาอนุมัติ ใบขออนุมัติซื อ้ และใบสั่ง ซือ้ สาหรับ การจั ดซือ้ วัสดุสิน้ เปลือ งเพื่อ การผลิต โดย
สานักงานสาขา
5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5.1 การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ
พนักงานจัดซือ้

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกล
ยุทธ์
พนักงานจัดซือ้
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกล
ยุทธ์
พนักงานจัดซือ้

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

เอกสารอ้างอิง

หาข้อมูลของผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ เกี่ยวกับวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิตใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น ที่ตงั้ ของผูข้ ายหรือ ผูใ้ ห้บริการ,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ,เงื่อนไข
การชาระเงิน, การส่งมอบ ตามแบบฟอร์มการคัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
(P-06-01-F02) ในกรณีท่ไี ม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่ให้ใช้แบบฟอร์ม
Supplier Audit (P-06-01-F10) ซึ่งได้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทางด้าน
สังคม แล้วเสนอต่อผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์
พิจารณาอนุมตั ิแบบฟอร์มการคัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ (P-06-01-F02)

P-06-01-F02
P-06-01-F10

เพิ่มรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการในบัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
(P-06-01-F03) แล้วเสนอต่อผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์
พิจารณาและอนุมตั ิบญ
ั ชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ (P-06-01-F03)

P-06-01-F03

จัดส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ (P-06-01-F03) ให้สานักงาน
สาขา

P-06-01-F03

P-06-01-F02

P-06-01-F03

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
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แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 8 / 15

5.2 การทดลองใช้วสั ดุสิน้ เปลืองเพื่อการผลิต
ผู้รับผิดชอบ
พนักงานจัดซือ้

จป.วิชาชีพ

ฝ่ ายการตลาด

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกล
ยุทธ์

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

เอกสารอ้างอิง

เมื่ อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการนาตัวอย่างวัสดุสิน้ เปลือ งเพื่อ การผลิตชนิดใหม่
สาหรับการทดลอง จะดาเนินการเขียนรายละเอียดของวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อ
การผลิตในแบบฟอร์มการทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต (P-06-01F04) และส่งต่อให้ จป.วิชาชีพ เพื่อดาเนินการตามกระบวนการเรื่อง “การ
จัดเก็บวัตถุดิบและวัสดุสนิ ้ เปลือง (P-06-01-W01)”
เมื่ อได้รบั แบบฟอร์มการทดลองใช้วัส ดุสิน้ เปลือ งเพื่อ การผลิต (P-06-01F04) จะดาเนินการตามกระบวนการ เรื่อง “การจัดเก็ บวัตถุดิบและวัสดุ
สิน้ เปลือง (P-06-01-W01)” และส่งต่อให้กบั ฝ่ ายการตลาด
เมื่ อได้รบั แบบฟอร์มการทดลองใช้วัส ดุสิน้ เปลือ งเพื่อ การผลิต (P-06-01F04) จะออกใบสั่งงาน Pre-Selling ระบบพิมพ์ OFF-SET (P-03-01-F03)
หรือใบสั่งงาน Pre-Selling ลูกฟูก (P-03-01-F04) ให้ฝ่ายผลิต 1 หรือ ฝ่ าย
ผลิต 2 และแผนกประกันคุณภาพ QA. เพื่อ ทดลองใช้และสรุ ปผลการ
ทดสอบร่วมกันตามแบบฟอร์มการทดลองใช้วัสดุสิน้ เปลือ งเพื่อ การผลิต
เสนอผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์
พิจารณาอนุมัติผลการทดลองใช้วสั ดุสิน้ เปลืองเพื่อ การผลิตในแบบฟอร์ม
การทดลองใช้วัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต (P-06-01-F04) ในกรณีเป็ นวัสดุ
สิน้ เปลืองเพื่อการผลิตจากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการรายใหม่ จะดาเนินการเพิ่ม
รายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการในบัญชีรายชื่อ ตามขัน้ ตอนการคัดเลือกผูข้ าย
หรือผูใ้ ห้บริการข้อ 5.1

P-06-01-F04
P-06-01-W01

P-06-01-F04
P-06-01-W01
P-06-01-F04
P-03-01-F04
P-03-01-F03

P-06-01-F04
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สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)
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5.3 การจัดซือ้ วัสดุสิน้ เปลืองเพื่อการผลิต
5.3.1 การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลืองเพื่อการผลิต โดยสานักงานเขตภาคใต้
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

เอกสารอ้างอิง

พนักงานสโตร์จัดส่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกลยุทธ์
พนักงานจัดซือ้

ส่งใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และข้อมูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01F06) ให้พนักงานจัดซือ้
พิจารณาและอนุมตั ิใบขออนุมตั ิซอื ้ (P-06-01-F01) ส่งให้พนักงานจัดซือ้

P-06-01-F01
P-06-01-F06
P-06-01-F01

รับใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และข้อมูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01F06) หากเกี่ยวข้องอาชี วอนามัยและความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้อ งกัน
อัน ตรายส่ว นบุ ค คล เครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ อาชี ว อนามัย และความ
ปลอดภัย หรือ สารเคมี ตัวใหม่ท่ีนามาใช้ในบริษัท ให้พนักงานจัดซือ้ นาใบ
ขออนุมตั ิซอื ้ (P-06-01-F01) ส่งให้ จป.วิชาชีพพิจารณา
จป.วิชาชีพ พิจารณาใบขออนุมตั ิซอื ้ (P-06-01-F01) ที่มีการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพิจารณาถึง
1. ลักษณะการใช้งาน
2. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ตี อ้ งได้รบั การรับรอง
4. เอกสารคูม่ ือการใช้งาน เอกสารคูม่ ือการสอบเทียบ
5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Safety Data Sheet, SDS)
ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นไว้ในใบขออนุมัติซือ้ ในช่อ งหมายเหตุ แล้วส่งคืนใบขอ
อนุมตั ิซอื ้ (P-06-01-F01) ให้พนักงานจัดซือ้ ดาเนินการต่อไป
รับใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และข้อมูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01F06) พิจารณาว่าเป็ นวัสดุสนิ ้ เปลือ งเพื่อการผลิตที่เคยซือ้ จากผูข้ ายหรือ ผู้
ให้บริการรายใด โดยตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ (P-0601-F03) ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เช่นกาหนดการส่งมอบ,
ราคา และเงื่อนไขการช าระเงิน หากตรวจสอบไม่พบรายชื่ อ ผู้ขายหรือ ผู้
ให้บริการในบัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ (P-06-01-F03) ให้ดาเนินการ

P-06-01-F01
P-06-01-F06

จป.วิชาชีพ

พนักงานจัดซือ้

(P-06-01-F01)

P-06-01-F01
P-06-01-F06
P-06-01-F03

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกล
ยุทธ์
พนักงานจัดซือ้
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกล
ยุทธ์
พนักงานจัดซือ้
พนักงานสโตร์จัดส่ง
พนักงานจัดซือ้

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
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หาผูข้ ายรายใหม่ตามขัน้ ตอนการคัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ ตามข้อ 5.1
การคัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ หรือ 5.2 การทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อ
การผลิต
พิจารณาและอนุมัติใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และข้อมูลประกอบการ
จัดซือ้ (P-06-01-F06)

P-06-01-F01
P-06-01-F06

จัด ท าใบสั่ง ซื อ้ (P-06-01-F05) ส่ง ให้ผู้จัด การฝ่ ายวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์
ตรวจสอบพิจารณา
พิจารณาและอนุมตั ิใบสั่งซือ้ (P-06-02-F05)

P-06-01-F05

จัดส่งเอกสารใบสั่งซือ้ (P-06-02-F05) ให้ผขู้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ

P-06-02-F05

ตรวจรับสินค้าวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน การ
รับ-จ่ายวัตถุดิบและวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต (P-07-01)
ติดตามผลการสั่งซือ้ เพื่อให้ได้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิตตามที่กาหนด โดย
จะปิ ดการสั่งซือ้ ต่อเมื่อได้รบั ใบส่งสินค้าที่มีการลงนามการรับวัสดุสนิ ้ เปลือง
เพื่อการผลิต พร้อมใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) จากแผนกสโตร์-จัดส่ง
และกรณี วัส ดุสิน้ เปลืองเพื่ อ การผลิตที่ รบั มาไม่เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดจะ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิการแก้ไข และป้องกัน (P-04-02) และการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เป็ นไปตามข้อกาหนด (P-11-05)

P-06-02-F05

P-07-01
ใบส่งสินค้า
P-06-01-F01
P-04-02
P-11-05
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5.3.2 การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลืองเพื่อการผลิต โดยสานักงานสาขา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

เอกสารอ้างอิง

พนักงานสโตร์จัดส่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกลยุทธ์
พนักงานจัดซือ้

ส่งใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และข้อมูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01F06) ให้พนักงานจัดซือ้
พิจารณาและอนุมตั ิใบขออนุมตั ิซอื ้ (P-06-01-F01) ส่งให้พนักงานจัดซือ้

P-06-01-F01
P-06-01-F06
P-06-01-F01

ตรวจรับใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) แล้วประสานงานพนักงานจัดซือ้
สานักงานสาขา เพื่อจัดทาใบสั่งซือ้ (P-06-01-F08)
ตรวจรับใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) จากสานักงานเขตภาคใต้ เสนอ
ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาอนุมตั ิใบขออนุมตั ิซอื ้ (P-06-01-F01)

P-06-01-F01
P-06-01-F08
P-06-01-F01

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซือ้ โดยคัดเลือกผูข้ ายจากบัญชีรายชื่อผูข้ าย
หรือผูใ้ ห้บริการ (P-06-01-F03) แล้วติดต่อสอบถามเกี่ ยวกับรายละเอี ยด
ต่างๆ เช่นกาหนดการส่งมอบ, ราคา และเงื่อนไขการชาระเงิน เพื่อคัดเลือก
ผู้ข ายหรือ ผู้ใ ห้บ ริก ารก่ อ นสั่ง ซื อ้ โดยจั ด ท าเป็ น ใบสั่ง ซื อ้ (P-06-01-F08)
เสนอเลขานุการ และหากไม่มีรายชื่ อในบัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
(P-06-01-F03) ให้ดาเนินการจัดหาผูข้ ายรายใหม่ตามขัน้ ตอน 5.1 การ
คัดเลือกผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการหรือ 5.2 การทดลองใช้วสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการ
ผลิต
พิจารณาอนุมตั ิใบสั่งซือ้ (P-06-01-F08)

P-06-01-F03
P-06-01-F08

จัดส่งใบสั่งซือ้ (P-06-01-F08) ให้ผขู้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ

P-06-01-F08

พนักงานจัดซือ้
สานักงานสาขา
ประธาน
กรรมการบริหาร
พนักงานจัดซือ้
สานักงานสาขา

ประธาน
กรรมการบริหาร
พนักงานจัดซือ้
สานักงานสาขา
พนักงานสโตร์จัดส่ง

ดาเนินการตรวจรับวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
การรับ-จ่ายวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต (P-07-01)

P-06-01-F01

P-06-01-F08

P-07-01

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)
พนักงานจัดซือ้

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 12 / 15

ติดตามการสั่งซือ้ วัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต และปิ ดการสั่งซือ้ ต่อเมื่อได้รบั
ใบส่งสินค้าที่มีการลงนามรับวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต และใบขออนุมัติซือ้
(P-06-01-F01) จากแผนกสโตร์-จัดส่ง และกรณีวสั ดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
ที่รบั มาไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดจะดาเนินการตามขัน้ ตอนการปฏิบัติการ
แก้ไข และป้องกัน (P-04-02) และการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด (P-11-05)

P-06-01-F01
P-04-02
P-11-05
ใบสั่งซือ้

5.4 การประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ
พนักงานจัดซือ้

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วางแผนเชิงกล
ยุทธ์
พนักงานจัดซือ้

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

เอกสารอ้างอิง

1. ทุก 6 เดือน และ 1 ปี ทาการจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้า
และบริการ (P-06-01-F09) , (P-06-01-F13) ให้ฝ่ายผลิตและฝ่ ายสโตร์จัดส่ง เพื่อทาการประเมินคุณภาพวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต ในส่วนที่
เป็ นวัสดุสนิ ้ เปลืองชนิด A ทาการประเมินทุก 6 เดือน ส่วนวัสดุสนิ ้ เปลือง
ชนิด B จะทาการประเมินทุก 1 ปี เพื่อเก็บไว้เป็ นข้อมูลในการประเมิน
ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการประจาปี
2. รวบรวมข้อมูลบันทึกใบส่งสินค้าจากแผนกสโตร์-จัดส่ง และแบบฟอร์ม
Supplier Complaint (P-04-02-F05 ) ทุกต้นปี เพื่อทาการตรวจประเมิน
ตามหัวข้อในแบบฟอร์มการประเมิ นผูข้ ายหรือ ผูใ้ ห้บริการ (P-06-01F07) โดยให้ฝ่ายผลิต ท าการประเมิ น ในส่ว นของคุณ ภาพของวัส ดุ
สิน้ เปลืองเพื่อการผลิต เสนอผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์พิจารณา
พิจารณาและอนุมตั ิแบบฟอร์มการประเมินผูข้ ายหรือ ผูใ้ ห้บริการ
P-06-01-F07 ) และแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ
(P-06-01-F09) , (P-06-01-F13)
ทุกต้นปี จะแจ้งผลให้ผูข้ ายหรือผู้ให้บริการทราบการประเมินตามแบบฟอร์ม
การประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (P-06-01-F07) และปรับปรุ งบัญชีรายชื่อ
ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ(P-06-01-F03) ใหม่พร้อมทาสาเนาส่งให้สานักงานสาขา

P-04-02-F05
P-06-01-F07
P-06-01-F09
P-06-01-F13

P-06-01-F07
P-06-01-F09
P-06-01-F13
P-06-01-F07
P-06-01-F03

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 13 / 15

5.5 การทบทวนข้อกาหนด กฏหมาย ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

เอกสารอ้างอิง

พิจารณาทบทวนเอกสารทะเบียนกฏหมายและข้อกาหนด (P-06-01-S01)
ทุกเดือน เพื่อทาการปรับปรุ งข้อกาหนด หรือกฏหมายที่มีการเปลี่ ยนแปลง
จากหน่วยงานราชการ ข้อกาหนดลูกค้า หรือ กฏระเบียบระหว่างประเทศ

P-06-01-S01

ผู้รับผิดชอบ
พนักงานจัดซือ้ /
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย/
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม

6. เอกสารอ้างอิง
P-03-01-F03
P-03-01-F04
P-04-02-F05
P-07-01
P-04-02
P-11-05
P-06-01-W01
P-06-01-S01

ใบสั่งงาน Pre-Selling ลูกฟูก
ใบสั่งงาน Pre-Selling ระบบพิมพ์ OFF-SET
แบบฟอร์ม Supplier Complaint
การรับ-จ่ายวัตถุดิบและวัสดุสนิ ้ เปลืองเพื่อการผลิต
การปฏิบตั ิการแก้ไขและป้องกัน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เป็ นไปตามข้อกาหนดใบส่งสินค้า
การจัดการวัตถุดิบ และวัสดุสนิ ้ เปลือง
ทะเบียนกฏหมายและข้อกาหนด

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

7. บันทึกคุณภาพ
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
P-06-01-F01 ใบขออนุมตั ิซอื ้
P-06-01-F02 แบบฟอร์มการคัดเลือกผูข้ ายหรือผู้
ให้บริการ
P-06-01-F03 บัญชีรายชื่อผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ
P-06-01-F04 แบบฟอร์มการทดลองใช้วสั ดุ
สิน้ เปลืองเพื่อการผลิต
P-06-01-F05 ใบสั่งซือ้
P-06-01-F06 ข้อมูลประกอบการจัดซือ้
P-06-01-F07 แบบฟอร์มการประเมินผูข้ ายหรือผู้
ให้บริการ
P-06-01-F08 ใบสั่งชือ้

ผูจ้ ดั เก็บ

P-06-01-F11

แบบฟอร์ม Supplier Audit
Controlled substances survey
form

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 14 / 15

ระยะเวลา
การจัดเก็บ
1 ปี
1 ปี

วิธีการ
ทาลาย
ย่อย
ย่อย

ตามลาดับก่อนหลัง
ตามลาดับก่อนหลัง

1 ปี
1 ปี

ย่อย
ย่อย

ตามลาดับก่อนหลัง
ตามลาดับก่อนหลัง

1 ปี
1 ปี

ย่อย
ย่อย

ตามลาดับวันที่
อนุมตั ิก่อนหลัง
ตามลาดับก่อนหลัง

1 ปี

ย่อย

1 ปี

ย่อย

วิธีการจัดเก็บ

พนักงานจัดซือ้ ตามลาดับก่อนหลัง
พนักงานจัดซือ้
ตามลาดับก่อนหลัง
พนักงานจัดซือ้
พนักงานจัดซือ้
พนักงานจัดซือ้
พนักงานจัดซือ้
พนักงานจัดซือ้
พนักงานจัดชือ้
สานักงานสาขา

P-06-01-F09 แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้า พนักงานจัดซือ้
และบริการ

P-06-01-F10

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

แนบรวมกับ
1 ปี
แบบฟอร์มการ
ประเมินผูข้ ายหรือผู้
ให้บริการ
พนักงานจัดซือ้ ตามลาดับก่อนหลัง
1 ปี
จป.วิชาชีพ เรียงตามลาดับบัญชี
จนกว่า
รายชื่อผูข้ ายหรือผู้ เอกสารจะมี
ให้บริการ
การ
เปลี่ยนแปลง
ฉบับบใหม่

ย่อย

ย่อย
ย่อย

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED.

คู่มือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
(Procedure)

เอกสารชุดนีเ้ ป็ นเอกสารสิทธิข์ อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ห้ามทา
สาเนาเอกสาร หรือจัดทาในรูปแบบอื่นใด ก่อนได้รบั อนุญาตจากบุคคลผูร้ บั ผิดชอบของ
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน)

เรื่อง : การจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง
เพื่อการผลิต

หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
P-06-01-F12 Raw material list for controlled
Substance survey

หมายเลขเอกสาร: P-06-01
วันทีเ่ ริ่มใช้เอกสาร: 08/07/63
แก้ไขครั้งที่ : 15 หน้าที่ 15 / 15

ระยะเวลา
การจัดเก็บ
จป.วิชาชีพ เรียงตามลาดับบัญชี
จนกว่า
รายชื่อผูข้ ายหรือผู้ เอกสารจะมี
ให้บริการ
การ
เปลี่ยนแปลง
ฉบับบใหม่
P-06-01-F13 แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพสินค้า พนักงานจัดซือ้
แนบรวมกับ
1 ปี
และบริการ
แบบฟอร์มการ
ประเมินผูข้ ายหรือผู้
ให้บริการ
ผูจ้ ดั เก็บ

วิธีการจัดเก็บ

วิธีการ
ทาลาย
ย่อย

ย่อย

ผูเ้ ตรียมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้ นุมตั ิเอกสาร : ________________________________

