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ประวัติการแก้ไข 
 

แก้ไข
คร้ังที ่

วันทีบ่ังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข แก้ไขโดย 

01 19/11/46 เพิ่มเติมขอ้ความหนา้ 6/7 ขอ้ 5.4 การประเมินผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ ในส่วนท่ี
พนกังานจดัซือ้เป็นผูร้บัผดิชอบ บรรทัดท่ี 3 คือ “โดยใหฝ่้ายผลิต ท าการประเมิน
ในส่วนของคณุภาพของวสัดุสิน้เปลืองเพ่ือการผลิต” เสนอผูจ้ัดการฝ่ายบญัชี-
การเงิน พจิารณา 

คณุกชกร 

02 23/03/47 - เพิ่มขอ้ความ หนา้ 2/8 ขอ้ 4 ส่วนหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการฝ่าย
บญัชี-การเงิน คือ “6. พิจารณาและอนุมตัิแบบฟอรม์การประเมินคณุภาพ
สินคา้และบริการ” , หน้า 6/8 ขอ้ 5.4 ส่วนหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ
พนกังานจดัซือ้ คือ “โดยใหฝ่้ายผลิตท าการประเมินในส่วนของคณุภาพของ
วสัดุสิน้เปลืองเพ่ือการผลิตตามแบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสินคา้และ
บรกิาร (P-06-01-F09) เสนอผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงินพิจารณา” และหนา้ 
8/8 ขอ้ 7 เพิม่บนัทึกคณุภาพ คือ แบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสินคา้และ
บรกิาร (P-06-01-F09) 

- เพิม่เตมิแบบฟอรม์การประเมนิคณุภาพสนิคา้และบรกิาร (P-06-01-F09) 
- แกไ้ขแบบฟอรม์การประเมนิผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิาร (P-06-01-F07) 

คณุกชกร 

03 07/11/48 - เพิ่มเติมขอ้ความหนา้ 3/8 ขอ้ 5.1 การคดัเลือกผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ ช่อง
ความรบัผดิชอบของพนกังานจดัซือ้ คือ “ในกรณีท่ีไมไ่ดไ้ปตรวจสอบสถานท่ี
ใหใ้ชแ้บบฟอรม์ Supplier Audit (P-06-01-F10)” และหนา้ 8/8 ขอ้ 7 บนัทึก
คณุภาพ คือ แบบฟอรม์ Supplier Audit (P-06-01-F10) 

- เพิม่แบบฟอรม์ Supplier Audit (P-06-01-F10) 

คณุกชกร 

04 10/05/49 - เพิ่มขอ้ความหนา้ 6/9 และหนา้ 7/9 คือ “และกรณีวสัดุสิน้เปลืองเพ่ือการ
ผลิตท่ีรับมาไม่เ ป็นไปตามข้อก าหนดจะด าเนินการตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน (P-04-02) และการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด (P-11-05)” 

- เพิ่มขอ้ความหน้า 8/9 คือ “1. ทุก 3 เดือนท าการจัดส่งแบบฟอรม์การ
ประเมินคุณภาพสินคา้และบริการ (P-06-01-F09) ให้ฝ่ายผลิตและฝ่าย 

คณุกชกร 



           S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED. 

เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารสิทธิข์อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) หา้มท า
ส าเนาเอกสาร หรือจดัท าในรูปแบบอื่นใด ก่อนไดร้บัอนญุาตจากบคุคลผูร้บัผิดชอบของ 
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) 

คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(Procedure) 

เร่ือง : การจัดซือ้วัสดุสิน้เปลือง 
             เพื่อการผลิต 

หมายเลขเอกสาร: P-06-01 
วันทีเ่ร่ิมใช้เอกสาร: 08/07/63 
 แก้ไขคร้ังที ่: 15 หน้าที ่  2 / 15 

 

ผูเ้ตรยีมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้นมุติัเอกสาร : ________________________________ 

 

สโตร-์จดัสง่ เพ่ือท าการประเมนิคณุภาพวสัดสุิน้เปลืองเพ่ือการผลิต เพ่ือเก็บ
ไวเ้ป็นขอ้มลูในการประเมนิผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิารประจ าปี” และเพิ่มขอ้ความ
ขอ้ 6 เอกสารอา้งอิง คือ “การปฏิบตัิการแกไ้ขและป้องกัน (P-04-02) การ
ควบคมุผลติภณัฑท่ี์ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด (P-11-05)” 

05 30/09/49 แกไ้ขขอ้ความหนา้ 9/9 ขอ้ 7 บนัทึกคณุภาพ แบบฟอรม์การประเมินผูข้ายหรือผู้
ใหบ้รกิาร (P-06-01-F07) ช่องวธีิการจัดเก็บ คือ จาก “ตามล าดบัก่อนหลงั” เป็น 
“ตามล าดบัวนัท่ีอนมุตักิ่อนหลงั”  

คณุกชกร 

06 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/10/50 - เพิม่ขอ้ความหนา้ 4/10 “จป.วชิาชีพ (1) ตรวจสอบขอ้มลูท่ีจ  าเป็นส าหรบัการ
สั่งซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบุ
รายละเอียดเพ่ือใหพ้นกังานจดัซือ้ใชป้ระกอบการสั่งซือ้” 

- เพิม่ขอ้ความหนา้ 6/10 ขอ้ 5.3.1 การจัดซือ้วสัดสุิน้เปลืองเพ่ือการผลิต โดย
ส านกังานเขตภาคใต ้“พนกังานจดัซือ้ หากเก่ียวขอ้งอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภัย หรือ สารเคมี ตัวใหม่ท่ีน ามาใชใ้นบริษัท 
ให้พนักงานจัดซื ้อน าใบขออนุมัติซื ้อ (P-06-01-F01) ส่งให้ จป.วิชาชีพ
พจิารณา” “จป.วชิาชีพ จป.วชิาชีพ พจิารณาใบขออนุมตัิซือ้ (P-06-01-F01) 
ท่ีมีการสั่งซือ้ผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับอาชีวอนามยัและความปลอดภัย โดย
พจิารณาถึง 1. ลกัษณะการใชง้าน 2. คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์3. มาตรฐาน
ผลติภณัฑท่ี์ตอ้งไดร้บัการรบัรอง 4. เอกสารคูมื่อการใชง้าน เอกสารคู่มือการ
สอบเทียบ 5. ขอ้มลูผลิตภัณฑ ์(Safety Data Sheet, SDS) ระบุขอ้มลูท่ี
จ  าเป็นไวใ้นใบขออนุมัติซือ้ในช่องหมายเหต ุแลว้ส่งคืนใบขออนุมตัิซือ้ (P-
06-01-F01) ใหพ้นกังานจดัซือ้ด  าเนินการตอ่ไป” 

 

คณุกชกร 

07 
 
 
 

27/07/52 
 
 
 

- แก้ไขข้อความหน้า 4/10 จากเดิม “เลขานุการ” เปล่ียนเป็น “ประธาน
กรรมการบรหิาร” 

- แกไ้ขขอ้ความหนา้ 8/10 ช่องผูร้บัผดิชอบ จากเดิม “เลขานุการ” เปล่ียนเป็น 
“ประธานกรรมการบรหิาร” 

คณุกชกร 

08 
 
 
 

04/05/53 - แก้ไขข้อความหน้า 9/11 ข้อ 5.4 การประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ใน
ขัน้ตอนการปฎิบัติงาน ของพนักงานจัดซือ้ ขอ้ท่ี 1 เปล่ียนใหม่เป็น ทุก 3 
เดือน ท าการจดัสง่แบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสินคา้และบริการ (P-06-
01-F09) ใหฝ่้ายผลิตและฝ่ายสโตร -์จัดส่ง เพ่ือท าการประเมินคุณภาพวสัดุ

คณุกชกร 
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สิน้เปลืองเพ่ือการผลิต ในส่วนท่ีเป็นวัสดุสิน้เปลืองชนิด A ส่วนวัสดุ
สิน้เปลืองชนิด B จะท าการประเมินทุก 1 ปี เพ่ือเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการ
ประเมนิผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิารประจ าปี 

- แกไ้ขขอ้ความหนา้11/11 ขอ้.7 การบนัทึกคณุภาพ ในหมายเลขเอกสาร 
 P-06-01-F09 ในวธีิการจดัเก็บเอกสาร จากเดมิ จดัเก็บตามล าดบัก่อนหลงั  
เปล่ียนเป็น “แนบรวมกบัแบบฟอรม์การประเมนิผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิาร” 

09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/02/56 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่มเติมขอ้ความหน้าท่ี 6/12 ขอ้5.2 การทดลองใช้วสัดสุิน้เปลืองเพ่ือการ
ผลิต ในขัน้ตอนการปฏิบัติงานของพนักงานจัดซือ้ ดังนี ้ “และด าเนินการ
จัดการวัตถุดิบและวัสดุสิน้เปลือง  (P-06-01-W01)” และเพิ่มในส่วนของ
เอกสารอา้งอิง ดงันี ้“P-06-01-W01” 

- แก้ไขขอ้ความหน้าท่ี 9/12 ขอ้ 5.4 การประเมินผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ ใน
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน จากเดมิ “ทกุ 3 เดือน” เปล่ียนเป็น “ทกุ 6 เดือน” 

- เพิม่เตมิขอ้ความหนา้ท่ี 10/12 ขอ้6.เอกสารอา้งอิง ดงันี ้“P-06-01-W01” 
การจดัการวตัถดุบิ และวสัดสุิน้เปลือง” 

- เพิม่เตมิขอ้ความหนา้ท่ี 12/12 ขอ้.7 การบนัทึกคณุภาพ ดงันี  ้
“หมายเลขเอกสาร P-06-01-F11” ช่ือเอกสาร Controlled substances 
survey form ผูจ้ัดเก็บ จป.วิชาชีพ วิธีการจัดเก็บ เรียงตามล าดับบัญชี
รายช่ือผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ ระยะเวลาการจัดเก็บ จนกว่าเอกสารจะมีการ
เปล่ียนแปลงฉบบัใหม ่วธีิการท าลาย ย่อย” 

- เพิม่เตมิขอ้ความหนา้ท่ี 12/12 ขอ้ 7 การบนัทึกคณุภาพ ดงันี ้
“หมายเลขเอกสาร P-06-01-F12” ช่ือเอกสาร Raw material list for 
controlled substance survey ผูจ้ัดเก็บ จป.วิชาชีพ วิธีการจัดเก็บ เรียง
ตามล าดบับญัชีรายช่ือผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ ระยะเวลาการจัดเก็บ จนกว่า
เอกสารจะมีการเปล่ียนแปลงฉบบัใหม ่วธีิการท าลาย ย่อย” 

- เพิม่เตมิแบบฟอรม์การทดลองใชว้สัดสุิน้เปลืองเพ่ือการผลติ ขอ้ท่ี 2. เอกสาร
ดา้นความปลอดภยั ดงันี ้Controlled substances survey form 

- เพิม่เตมิแบบฟอรม์ Controlled substances survey form (P-06-01-F11) 
- เพิม่เตมิแบบฟอรม์ Raw material list for controlled substance survey  

(P-06-01-F12) 
- แกไ้ขแบบฟอรม์การประเมนิคณุภาพสนิคา้และบรกิาร  

จากเดมิ “ทกุ 3 เดือน” เปล่ียนเป็น “ทกุ 6 เดือน” 

คณุกชกร 
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10 12/02/57 - แกไ้ขต าแหน่งหนา้ปก จากเดมิ “รองกรรมการผูจ้ดัการ” เปล่ียนเป็น  
“ผูจ้ดัการทั่วไป” 

- แกไ้ขต าแหน่งจากเดมิ “ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน” เปล่ียนเป็น  
“ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ”์ ทัง้ฉบบั 

- แก้ไขต าแหน่ง  จากเดิม “ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ Q.C.“ 
เปล่ียนเป็น “ผูจ้ดัการแผนกประกนัคณุภาพ Q.A.” ทัง้ฉบบั 

- แกไ้ขขอ้ความหนา้ท่ี 10/14 ขอ้ 5.3.2 การจัดซือ้วสัดสุิน้เปลืองเพ่ือการผลิต 
โดยส านักงานกรุงเทพฯ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของพนักงานจัดซื ้อ
ส  านกังานกรุงเทพ ฯ จากเดมิ “เสนอเลขานกุารพจิารณาอนมุตั”ิ เปล่ียนเป็น 
“ประธานกรรมการบรหิารพจิารณาอนมุตั”ิ 

- เพิม่เตมิขอ้ความหนา้ทิ่ 11/14 ขอ้ 5.4 การประเมินผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการใน
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ของพนกังานจดัซือ้ ดงันี ้“และ 1 ปี”  “ท าการประเมิน
ทกุ 6 เดือน” 

- เพิม่เตมิขอ้ความหนา้ท่ี 12/14 ขอ้ 5.5 การทบทวนขอ้ก าหนดกฏหมายดา้น
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม ทัง้หมด 

- หนา้ท่ี 12/14 เอกสารอา้งอิง เพิม่เตมิดงันี ้“P-06-01-S01” ทะเบียนกฏหมาย
และขอ้ก าหนด” 

- แกไ้ขแบบฟอรม์การทดลองใชว้สัดสุิน้เปลืองเพ่ือการผลติ 
จากเดมิ “P-06-01-F04-R02” เปล่ียนเป็น “P-06-01-F04-R03” 

- เพิม่แบบฟอรม์การประเมนิคณุภาพสนิคา้และบรกิาร “P-06-01-F13-R00”  
เป็นทกุ 1 ปี 

คณุกชกร 

11 06/01/59 - แกไ้ขขอ้ความ จากเดมิ “ส านกังานกรุงเทพฯ”  เปล่ียนเป็น “ส านกังานสาขา” 
ทัง้ฉบบั 

- แกไ้ขแบบฟอรม์ Controlled Substances Survey Form  
จากเดมิ “P-06-01-F11-R00” เปล่ียนเป็น “P-06-01-F11-R01” 

คณุกชกร 

12 
 
 
 
 
 

05/06/61 
 
 
 
 
 

- แกไ้ขขอ้ความหนา้ท่ี 12/14 ขอ้ท่ี 5.5 เรื่องการทบทวนขอ้ก าหนด กฏหมาย 
ดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ของพนักงาน
จัดซือ้/เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย/คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  จากเดิม 
“ภายในเดือนเมษายนของทกุปี”  เปล่ียนเป็น “ทกุเดือน” 

 
 

คณุกชกร 
 
 

 
 
 



           S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED. 

เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารสิทธิข์อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) หา้มท า
ส าเนาเอกสาร หรือจดัท าในรูปแบบอื่นใด ก่อนไดร้บัอนญุาตจากบคุคลผูร้บัผิดชอบของ 
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) 
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13 30/11/62 - เพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 7/15  ขอ้ท่ี 5. ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ขอ้ 5.1 ย่อย 
เรื่องการคดัเลือกผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ  ในส่วนของขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ของพนกังานจดัซือ้ ดงันี ้“ซึ่งไดค้รอบคลมุถึงความรบัผดิชอบทางดา้นสงัคม” 

- แกไ้ข/เพิม่เตมิ แบบฟอรม์แจง้ผลการประเมินผูข้าย / ผูใ้หบ้ริการ (P-06-01-
F07) เพิม่รายละเอียดการประเมิน ขอ้ท่ี 6. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และมี
การปรบัเปล่ียนคะแนนใหมท่ัง้หมดตามความเหมาะสม 

- เพิม่เตมิขอ้ความในแบบฟอรม์ Supplier Audit (P-06-01-F10)  ขอ้ท่ี 4. 
เร่ือง ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้หมด 

คณุกชกร 

14 15/02/63 - แกไ้ขขอ้ความหนา้ท่ี 8/15 ขอ้ท่ี 5.2 การทดลองใช้วสัดุสิน้เปลืองเพ่ือการ
ผลติ ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ของพนักงานจัดซือ้ ดงันี ้“และส่งต่อให ้จป.
วิชาชีพ เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการเรื่อง “การจัดเก็บวตัถุดิบและวสัดุ
สิน้เปลือง (P-06-01-W01)” 

- เพิม่ขอ้ความหนา้ท่ี 8/15 ขอ้ท่ี 5.2 การทดลองใชว้สัดสุิน้เปลืองเพ่ือการผลิต 
ในขัน้ตอนการปฏิบัติงานของ จป.วิชาชีพ ดงันี ้“เม่ือไดร้ับแบบฟอรม์การ
ทดลองใช้วัสดุสิน้เปลืองเพ่ือการผลิต (P-06-01-F04) จะด าเนินการตาม
กระบวนการ เรื่อง “การจัดเก็บวตัถุดิบและวสัดสุิน้เปลือง (P-06-01-W01)” 
และสง่ตอ่ใหก้บัฝ่ายการตลาด” และเพิ่มเติมขอ้ความในเอกสารอา้งอิง ดงันี ้
“P-06-01-F04 , P-06-01-W01” 

- แกไ้ขขอ้ความหนา้ท่ี 8/15 ขอ้ท่ี 5.2 การทดลองใช้วสัดุสิน้เปลืองเพ่ือการ
ผลติ ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของฝ่ายการตลาด ดงันี ้“ตามแบบฟอรม์การ
ทดลองใชว้สัดสุิน้เปลืองเพ่ือการผลติเสนอผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์” 
และเพิม่เตมิค  าวา่ “แผนกประกนัคณุภาพ QA.” 

คณุกชกร 

15 08/07/63 - เพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 12/15 ขอ้ท่ี 5.4 เรื่อง การประเมินผูข้าย
หรอืผูใ้หบ้รกิาร ในขัน้ตอนการปฏิบติังาน และ เอกสารอา้งอิง ของ
พนกังานจดัซือ้ ในขอ้ท่ี 1. ดงันี ้ “P-06-01-F13”  

- เพิ่มเติมขอ้ความหนา้ท่ี 12/15 ขอ้ท่ี 5.4 เรื่อง การประเมินผูข้าย
หรือผู้ให้บริการ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ของผู้จัดการฝ่าย
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ดงันี  ้ ” และแบบฟอรม์การประเมินคุณภาพ
สินคา้และบริการ (P-06-01-F09) , (P-06-01-F13)”  และเพิ่ม

ขอ้ความในเอกสารอา้งอิง ดงันี ้“P-06-01-F09  และ P-06-01-F13” 

คณุกชกร 
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1. วัตถุประสงค ์
คู่มือการปฏิบติังานการจัดซือ้วสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต มีไวเ้พื่อใหก้ารจัดซือ้วสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต

เพียงพอกบัความตอ้งการ  ถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัการจดัซือ้แตล่ะครัง้และใชง้านไดท้นัทว่งที 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบติังานการจัดซือ้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต ครอบคลมุเฉพาะวสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิตทุก
ประเภทท่ีมีในบรษิัท  โดยไม่รวมอะไหลเ่ครื่องจกัรและอุปกรณเ์ครื่องใชส้  านกังานอ่ืน ๆ 
3. นิยาม 

บญัชีรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร หมายถึง       รายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
พนกังานจดัซือ้ 

1. หาขอ้มลูเก่ียวกบัผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร 
2. พิจารณาวา่เป็นสนิคา้ที่ซือ้จากส  านกังานสาขา หรอืส  านกังานเขตภาคใต ้
3. จดัท าใบสั่งซือ้ 
4. ติดตามผลการสั่งซือ้เพื่อใหไ้ดว้สัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติถกูตอ้งตามท่ีก าหนด 

พนกังานจดัซือ้ส  านกังานสาขา    
1. ตรวจสอบรบัใบขออนมุติัซือ้จากส านกังานเขตภาคใตเ้พื่อจดัท าใบสั่งซือ้ 

พนกังานสโตร-์จดัสง่ 
1. จดัท าใบขออนมุติัซือ้วสัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติ 
2. ตรวจรบัวสัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติ 

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
1. พิจารณาและอนมุติัใบขออนมุติัซือ้ 
2. พิจารณาและอนมุติัใบสั่งซือ้ท่ีส  านกังานเขตภาคใต ้
3. พิจารณาและอนมุติัแบบฟอรม์การทดลองใชว้สัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลิต 
4. พิจารณาและอนมุติัแบบฟอรม์คดัเลอืกผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร 
5. พิจารณาและอนมุติัแบบฟอรม์การประเมินผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร 
6. พิจารณาและอนมุติัแบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสินคา้และบรกิาร 
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      จป.วชิาชีพ 
1 ตรวจสอบขอ้มลูท่ีจ าเป็นส  าหรบัการสั่งซือ้ผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

และระบุรายละเอียดเพื่อใหพ้นกังานจดัซือ้ใชป้ระกอบการสั่งซือ้ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

1. พิจารณาอนุมัติใบขออนุมัติซือ้ และใบสั่งซือ้ส  าหรบัการจัดซือ้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต โดย
ส านกังานสาขา 

5.  ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
5.1 การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน เอกสารอ้างอิง 

พนกังานจดัซือ้ หาขอ้มลูของผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร เก่ียวกบัวสัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติใน
เรื่องตา่ง ๆ เช่น ท่ีตัง้ของผูข้ายหรอื ผูใ้หบ้รกิาร,เบอรโ์ทรศพัทติ์ดตอ่,เงื่อนไข
การช าระเงิน, การสง่มอบ  ตามแบบฟอรม์การคดัเลอืกผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร 
(P-06-01-F02) ในกรณีท่ีไม่ไดไ้ปตรวจสอบสถานท่ีใหใ้ชแ้บบฟอรม์ 
Supplier Audit (P-06-01-F10) ซึ่งไดค้รอบคลมุถึงความรบัผิดชอบทางดา้น
สงัคม แลว้เสนอตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ ์

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

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกล
ยทุธ ์

พิจารณาอนมุติัแบบฟอรม์การคดัเลอืกผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิาร (P-06-01-F02) P-06-01-F02 

พนกังานจดัซือ้ เพิ่มรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารในบญัชีรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร  
(P-06-01-F03) แลว้เสนอตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

P-06-01-F03 
 

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกล
ยทุธ ์

พิจารณาและอนมุติับญัชีรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร (P-06-01-F03)  P-06-01-F03 

พนกังานจดัซือ้ จดัสง่ส  าเนาบญัชีรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร (P-06-01-F03) ใหส้  านกังาน
สาขา 

P-06-01-F03 
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5.2 การทดลองใช้วสัดสิุน้เปลืองเพื่อการผลิต 

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน เอกสารอ้างอิง 

พนกังานจดัซือ้ เม่ือผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการน าตวัอย่างวัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิตชนิดใหม่
ส  าหรบัการทดลอง จะด าเนินการเขียนรายละเอียดของวสัดุสิน้เปลืองเพื่อ
การผลิตในแบบฟอรม์การทดลองใชว้สัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต (P-06-01-
F04) และสง่ต่อให ้จป.วิชาชีพ เพื่อด าเนินการตามกระบวนการเรื่อง “การ
จดัเก็บวตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืง (P-06-01-W01)” 

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

จป.วชิาชีพ เม่ือไดร้บัแบบฟอรม์การทดลองใช้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต (P-06-01-
F04) จะด าเนินการตามกระบวนการ เรื่อง “การจัดเก็บวัตถุดิบและวัสดุ
สิน้เปลอืง (P-06-01-W01)” และสง่ตอ่ใหก้บัฝ่ายการตลาด 

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

ฝ่ายการตลาด เม่ือไดร้บัแบบฟอรม์การทดลองใช้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต (P-06-01-
F04) จะออกใบสั่งงาน Pre-Selling ระบบพิมพ ์OFF-SET (P-03-01-F03) 
หรือใบสั่งงาน Pre-Selling ลกูฟูก (P-03-01-F04) ใหฝ่้ายผลิต 1 หรือ ฝ่าย
ผลิต 2 และแผนกประกันคุณภาพ QA. เพื่อทดลองใช้และสรุปผลการ
ทดสอบร่วมกันตามแบบฟอรม์การทดลองใช้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต
เสนอผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

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

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกล
ยทุธ ์

พิจารณาอนุมัติผลการทดลองใช้วสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิตในแบบฟอรม์
การทดลองใชว้ัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต (P-06-01-F04)  ในกรณีเป็นวสัดุ
สิน้เปลอืงเพื่อการผลติจากผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการรายใหม่ จะด าเนินการเพิ่ม
รายช่ือผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการในบญัชีรายช่ือ ตามขัน้ตอนการคดัเลือกผูข้าย
หรอืผูใ้หบ้รกิารขอ้ 5.1 

P-06-01-F04 
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5.3 การจัดซือ้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต 
5.3.1 การจัดซือ้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต โดยส านักงานเขตภาคใต ้

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน เอกสารอ้างอิง 

พนกังานสโตร-์ 
จดัสง่ 

สง่ใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และขอ้มูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01-
F06) ใหพ้นกังานจดัซือ้ 

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

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกลยทุธ์ 

พิจารณาและอนมุติัใบขออนมุติัซือ้ (P-06-01-F01) สง่ใหพ้นกังานจดัซือ้ P-06-01-F01 

พนกังานจดัซือ้ รบัใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และขอ้มูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01-
F06) หากเก่ียวขอ้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั หรือ สารเคมี ตวัใหม่ท่ีน  ามาใชใ้นบริษัท ใหพ้นกังานจัดซือ้น าใบ
ขออนมุติัซือ้ (P-06-01-F01) สง่ให ้จป.วิชาชีพพิจารณา 

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

 

จป.วชิาชีพ จป.วิชาชีพ พิจารณาใบขออนมุติัซือ้ (P-06-01-F01) ท่ีมีการสั่งซือ้ผลติภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยพิจารณาถึง 

1. ลกัษณะการใชง้าน 
2. คณุสมบติัของผลติภณัฑ ์
3. มาตรฐานผลติภณัฑท่ี์ตอ้งไดร้บัการรบัรอง 
4. เอกสารคูมื่อการใชง้าน เอกสารคูมื่อการสอบเทียบ 
5. ขอ้มลูผลติภณัฑ ์(Safety Data Sheet, SDS) 

ระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นไวใ้นใบขออนุมัติซือ้ในช่องหมายเหตุ แลว้ส่งคืนใบขอ
อนมุติัซือ้ (P-06-01-F01) ใหพ้นกังานจดัซือ้ด  าเนินการตอ่ไป 

(P-06-01-F01) 

พนกังานจดัซือ้ รบัใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และขอ้มูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01-
F06) พิจารณาว่าเป็นวัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิตท่ีเคยซือ้จากผูข้ายหรือผู้
ใหบ้รกิารรายใด โดยตรวจสอบจากบญัชีรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร (P-06-
01-F03) ติดตอ่สอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดตา่ง ๆ เช่นก าหนดการสง่มอบ, 
ราคา และเงื่อนไขการช าระเงิน หากตรวจสอบไม่พบรายช่ือผู้ขายหรือผู้
ใหบ้รกิารในบญัชีรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร (P-06-01-F03) ใหด้  าเนินการ

P-06-01-F01 
P-06-01-F06 
P-06-01-F03 
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หาผูข้ายรายใหม่ตามขัน้ตอนการคดัเลอืกผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ ตามขอ้ 5.1 
การคดัเลอืกผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร หรอื 5.2 การทดลองใชว้สัดุสิน้เปลืองเพื่อ
การผลติ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกล
ยทุธ ์

พิจารณาและอนุมัติใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และขอ้มูลประกอบการ
จดัซือ้ (P-06-01-F06) 

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

พนกังานจดัซือ้ จัดท าใบสั่งซือ้ (P-06-01-F05) ส่งให้ผู ้จัดการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์
ตรวจสอบพิจารณา 

P-06-01-F05 

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกล
ยทุธ ์

พิจารณาและอนมุติัใบสั่งซือ้ (P-06-02-F05) P-06-02-F05 

พนกังานจดัซือ้ จดัสง่เอกสารใบสั่งซือ้ (P-06-02-F05) ใหผู้ข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร P-06-02-F05 

พนกังานสโตร-์ 
จดัสง่ 

ตรวจรบัสินคา้วสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต ตามขัน้ตอนการปฏิบติังาน การ
รบั-จ่ายวตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติ (P-07-01) 

P-07-01 

พนกังานจดัซือ้ ติดตามผลการสั่งซือ้เพื่อใหไ้ดว้สัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิตตามท่ีก าหนด  โดย
จะปิดการสั่งซือ้ตอ่เม่ือไดร้บัใบสง่สนิคา้ที่มีการลงนามการรบัวสัดุสิน้เปลือง
เพื่อการผลิต พรอ้มใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) จากแผนกสโตร -์จัดส่ง 
และกรณีวัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิตท่ีรบัมาไม่เป็นไปตามข้อก าหนดจะ
ด าเนินการตามขัน้ตอนการปฏิบติัการแกไ้ข และป้องกัน (P-04-02) และการ
ควบคมุผลติภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (P-11-05) 

ใบสง่สนิคา้ 
P-06-01-F01 

P-04-02 
P-11-05 
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5.3.2 การจัดซือ้วัสดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต โดยส านักงานสาขา  

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน เอกสารอ้างอิง 

พนกังานสโตร-์ 
จดัสง่ 

สง่ใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) และขอ้มูลประกอบการจัดซือ้ (P-06-01-
F06) ใหพ้นกังานจดัซือ้ 

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

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกลยทุธ์ 

พิจารณาและอนมุติัใบขออนมุติัซือ้ (P-06-01-F01) สง่ใหพ้นกังานจดัซือ้ P-06-01-F01 

พนกังานจดัซือ้ ตรวจรบัใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) แลว้ประสานงานพนกังานจัดซือ้
ส  านกังานสาขา เพื่อจดัท าใบสั่งซือ้ (P-06-01-F08) 

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

พนกังานจดัซือ้    
ส  านกังานสาขา 

ตรวจรบัใบขออนุมัติซือ้ (P-06-01-F01) จากส านักงานเขตภาคใต ้เสนอ
ประธานกรรมการบรหิาร พิจารณาอนมุติั 

P-06-01-F01 

ประธาน
กรรมการบรหิาร 

พิจารณาอนมุติัใบขออนมุติัซือ้ (P-06-01-F01) P-06-01-F01 

พนกังานจดัซือ้
ส  านกังานสาขา 

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซือ้ โดยคดัเลือกผูข้ายจากบญัชีรายช่ือผูข้าย
หรือผูใ้หบ้ริการ (P-06-01-F03) แลว้ติดต่อสอบถามเก่ียวกับรายละเอียด
ตา่งๆ เช่นก าหนดการสง่มอบ, ราคา และเงื่อนไขการช าระเงิน เพื่อคดัเลือก
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก่อนสั่งซือ้ โดยจัดท าเป็นใบสั่งซือ้ (P-06-01-F08) 
เสนอเลขานุการ และหากไม่มีรายช่ือในบญัชีรายช่ือผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ 
(P-06-01-F03) ใหด้  าเนินการจัดหาผูข้ายรายใหม่ตามขัน้ตอน 5.1 การ
คดัเลอืกผูข้ายหรอืผูใ้หบ้ริการหรือ 5.2 การทดลองใชว้สัดุสิน้เปลืองเพื่อการ
ผลติ 

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

ประธาน
กรรมการบรหิาร 

พิจารณาอนมุติัใบสั่งซือ้ (P-06-01-F08) P-06-01-F08 

พนกังานจดัซือ้
ส  านกังานสาขา 

จดัสง่ใบสั่งซือ้ (P-06-01-F08) ใหผู้ข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร P-06-01-F08 

พนกังานสโตร-์ 
จดัสง่ 

ด าเนินการตรวจรบัวสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต ตามขัน้ตอนการปฏิบติังาน
การรบั-จ่ายวสัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติ (P-07-01) 
 

P-07-01 



           S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED. 

เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารสิทธิข์อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) หา้มท า
ส าเนาเอกสาร หรือจดัท าในรูปแบบอื่นใด ก่อนไดร้บัอนญุาตจากบคุคลผูร้บัผิดชอบของ 
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) 

คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(Procedure) 

เร่ือง : การจัดซือ้วัสดุสิน้เปลือง 
             เพื่อการผลิต 

หมายเลขเอกสาร: P-06-01 
วันทีเ่ร่ิมใช้เอกสาร: 08/07/63 
 แก้ไขคร้ังที ่: 15 หน้าที ่  12 / 15 

 

ผูเ้ตรยีมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้นมุติัเอกสาร : ________________________________ 

 

พนกังานจดัซือ้ ติดตามการสั่งซือ้วสัดสุิน้เปลืองเพื่อการผลิต และปิดการสั่งซือ้ต่อเม่ือไดร้บั
ใบสง่สนิคา้ที่มีการลงนามรบัวสัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติ และใบขออนุมัติซือ้ 
(P-06-01-F01) จากแผนกสโตร-์จัดสง่ และกรณีวสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต
ท่ีรบัมาไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดจะด าเนินการตามขัน้ตอนการปฏิบัติการ
แก้ไข และป้องกัน (P-04-02) และการควบคุมผลิตภัณฑท่ี์ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (P-11-05) 

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

 
5.4 การประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน เอกสารอ้างอิง 

พนกังานจดัซือ้ 
 

1. ทกุ 6 เดือน และ 1 ปี ท าการจดัสง่แบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสนิคา้
และบรกิาร (P-06-01-F09) , (P-06-01-F13) ใหฝ่้ายผลิตและฝ่ายสโตร -์
จดัสง่ เพื่อท าการประเมินคุณภาพวสัดุสิน้เปลืองเพื่อการผลิต ในสว่นท่ี
เป็นวสัดสุิน้เปลอืงชนิด A ท าการประเมินทกุ 6 เดือน สว่นวสัดสุิน้เปลือง
ชนิด B จะท าการประเมินทุก 1 ปี เพื่อเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการประเมิน
ผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารประจ าปี 

2. รวบรวมขอ้มลูบนัทึกใบสง่สินคา้จากแผนกสโตร -์จัดสง่ และแบบฟอรม์
Supplier Complaint (P-04-02-F05 ) ทกุตน้ปี เพื่อท าการตรวจประเมิน
ตามหัวขอ้ในแบบฟอรม์การประเมินผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ (P-06-01-
F07) โดยให้ฝ่ายผลิต ท าการประเมินในส่วนของคุณภาพของวัสดุ
สิน้เปลอืงเพื่อการผลติ  เสนอผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธพ์ิจารณา 

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

ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนเชิงกล
ยทุธ ์

พิจารณาและอนมุติัแบบฟอรม์การประเมินผูข้ายหรอื ผูใ้หบ้รกิาร 
P-06-01-F07 ) และแบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสนิคา้และบรกิาร  
(P-06-01-F09) , (P-06-01-F13) 

P-06-01-F07 
P-06-01-F09 

P-06-01-F13 

พนกังานจดัซือ้ ทุกตน้ปีจะแจง้ผลใหผู้ข้ายหรือผู้ใหบ้ริการทราบการประเมินตามแบบฟอรม์
การประเมินผู้ขายหรือผู้ใหบ้ริการ (P-06-01-F07) และปรบัปรุงบัญชีรายชื่อ
ผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร(P-06-01-F03) ใหม่พรอ้มท าส  าเนาส่งใหส้  านกังานสาขา 
 

P-06-01-F07 
P-06-01-F03 
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เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารสิทธิข์อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) หา้มท า
ส าเนาเอกสาร หรือจดัท าในรูปแบบอื่นใด ก่อนไดร้บัอนญุาตจากบคุคลผูร้บัผิดชอบของ 
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) 

คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(Procedure) 

เร่ือง : การจัดซือ้วัสดุสิน้เปลือง 
             เพื่อการผลิต 

หมายเลขเอกสาร: P-06-01 
วันทีเ่ร่ิมใช้เอกสาร: 08/07/63 
 แก้ไขคร้ังที ่: 15 หน้าที ่  13 / 15 

 

ผูเ้ตรยีมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้นมุติัเอกสาร : ________________________________ 

 

5.5 การทบทวนข้อก าหนด กฏหมาย ด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน เอกสารอ้างอิง 

พนกังานจดัซือ้/
เจา้หนา้ที่ความ
ปลอดภยั/
คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้ม 

พิจารณาทบทวนเอกสารทะเบียนกฏหมายและขอ้ก าหนด (P-06-01-S01) 
ทุกเดือน เพื่อท าการปรบัปรุงขอ้ก าหนด หรือกฏหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
จากหนว่ยงานราชการ ขอ้ก าหนดลกูคา้ หรอื  กฏระเบียบระหวา่งประเทศ 

P-06-01-S01 

 
6. เอกสารอ้างอิง 

P-03-01-F03  ใบสั่งงาน Pre-Selling ลกูฟูก  
P-03-01-F04  ใบสั่งงาน Pre-Selling ระบบพิมพ ์OFF-SET 
P-04-02-F05  แบบฟอรม์ Supplier Complaint  
P-07-01  การรบั-จ่ายวตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืงเพื่อการผลติ   
P-04-02  การปฏิบติัการแกไ้ขและปอ้งกนั 
P-11-05  การควบคมุผลติภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดใบสง่สนิคา้ 
P-06-01-W01  การจดัการวตัถดิุบ และวสัดสุิน้เปลอืง 
P-06-01-S01  ทะเบียนกฏหมายและขอ้ก าหนด 
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เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารสิทธิข์อง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) หา้มท า
ส าเนาเอกสาร หรือจดัท าในรูปแบบอื่นใด ก่อนไดร้บัอนญุาตจากบคุคลผูร้บัผิดชอบของ 
บริษัท เอส. แพ็ค แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั  (มหาชน) 

คู่มือขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(Procedure) 

เร่ือง : การจัดซือ้วัสดุสิน้เปลือง 
             เพื่อการผลิต 

หมายเลขเอกสาร: P-06-01 
วันทีเ่ร่ิมใช้เอกสาร: 08/07/63 
 แก้ไขคร้ังที ่: 15 หน้าที ่  14 / 15 

 

ผูเ้ตรยีมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้นมุติัเอกสาร : ________________________________ 

 

7. บันทึกคุณภาพ 
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร ผูจ้ดัเก็บ วิธีการจดัเก็บ 
ระยะเวลา
การจดัเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

P-06-01-F01 ใบขออนมุติัซือ้ พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 
P-06-01-F02 แบบฟอรม์การคดัเลอืกผูข้ายหรอืผู้

ใหบ้รกิาร 
พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 

P-06-01-F03 บญัชีรายช่ือผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 
P-06-01-F04 แบบฟอรม์การทดลองใชว้สัดุ

สิน้เปลอืงเพื่อการผลติ 
พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 

P-06-01-F05 ใบสั่งซือ้ พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 
P-06-01-F06 ขอ้มลูประกอบการจดัซือ้ 

 
พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 

P-06-01-F07 แบบฟอรม์การประเมินผูข้ายหรอืผู้
ใหบ้รกิาร 

พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัวนัท่ี
อนมุติัก่อนหลงั 

1 ปี ยอ่ย 

P-06-01-F08 ใบสั่งชือ้ พนกังานจดัชือ้
ส  านกังานสาขา 

ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 

P-06-01-F09 แบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสนิคา้
และบรกิาร 

พนกังานจดัซือ้ แนบรวมกบั
แบบฟอรม์การ

ประเมินผูข้ายหรอืผู้
ใหบ้รกิาร 

1 ปี ยอ่ย 

P-06-01-F10 แบบฟอรม์ Supplier Audit พนกังานจดัซือ้ ตามล าดบัก่อนหลงั 1 ปี ยอ่ย 
P-06-01-F11 
 
 
 
 
 
 

Controlled substances survey 
form 

จป.วชิาชีพ เรยีงตามล าดบับญัชี
รายช่ือผูข้ายหรอืผู้

ใหบ้รกิาร 

จนกวา่
เอกสารจะมี

การ
เปลี่ยนแปลง
ฉบบับใหม่ 

ยอ่ย 
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ผูเ้ตรยีมเอกสาร : ________________________________ ผูอ้นมุติัเอกสาร : ________________________________ 

 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร ผูจ้ดัเก็บ วิธีการจดัเก็บ 
ระยะเวลา
การจดัเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

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

จป.วชิาชีพ เรยีงตามล าดบับญัชี
รายช่ือผูข้ายหรอืผู้

ใหบ้รกิาร 

จนกวา่
เอกสารจะมี

การ
เปลี่ยนแปลง
ฉบบับใหม่ 

ยอ่ย 

P-06-01-F13 แบบฟอรม์การประเมินคณุภาพสนิคา้
และบรกิาร 

พนกังานจดัซือ้ แนบรวมกบั
แบบฟอรม์การ

ประเมินผูข้ายหรอืผู้
ใหบ้รกิาร 

1 ปี ยอ่ย 

 


