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1. วัตถุประสงค 
 8เพื่อใชเปนแนวทางในการช้ีบงและสอบกลับผลิตภัณฑ ในการสรางตนแบบ  

 
2. ขอบเขต 

  ครอบคลุมท้ังช้ินสวนและวตัถุดิบท่ีนํามาใชในการสรางตนแบบ ในโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป. 
 

3. นิยาม/ คํายอ 

3.1 การชี้บงผลิตภณัฑ หมายถึง การระบุความแตกตางของช้ินสวนหรือวัสดุโดยบอกใหรูวาช้ินสวนและ
วัสดุนั้นคืออะไร 

3.2 การสอบกลับผลิตภณัฑ  หมายถึง การตรวจสอบขอมูลยอนหลังเพื่อใหทราบวาช้ินสวนยอยที่ประกอบ
เปนผลิตภัณฑข้ันสุดทาย ผลิตโดยผูผลิตช้ินสวนรายใด ผลิตในล็อตใด และสงเขาพืน้ท่ีตรวจรับเม่ือไร 
ถูกสงเขากระบวนการสรางตนแบบหรือโรงประกอบเม่ือไร เปนตน 
ผูผลิตชิ้นสวนใหกับโรงปฏิบัติการตองมีขีดความสามารถในการสอบกลับผลิตภัณฑไดเชนเดยีวกัน 

3.3 Cross Functional Team (สายงานควบคุมคุณภาพ, สายงานควบคุมการผลิต…) หมายถึง คณะทํางานท่ี
ประกอบดวยสมาชิกจากหนวยงานตางๆ ท่ีรวมกันกําหนดวิธีการชี้บงและสอบกลับผลิตภัณฑ 
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4. แผนผังกระบวนการ 
       

No. Incharge Process Flow Related document

1
Crossed Functional 

Team

2 UPD

3 UPD

4
ผูผลติชิน้สวนและ

โรงปฏิบตักิาร

5 ผูผลติชิน้สวน

6

สวนงานตรวจรบั

และสวนงานควบคมุ

คณุภาพ

ระเบยีบปฏิบตังิานเรือ่ง 

Receiving Material

7 สวนงานจัดเกบ็

8 สวนงานสรางตนแบบ

9 สวนงานสรางตนแบบ

10

สวนงานสราง

ตนแบบและสวน

งานควบคมุคณุภาพ

ระเบยีบปฏิบตังิานเรือ่ง 

Quality Control

11

สวนงานสราง

ตนแบบและสวน

งานควบคมุคณุภาพ

โรงปฏิบตักิาร

12 สวนงานสรางตนแบบ

กาํหนดวิธีการชี้บงและสอบกลบัผลิตภณัฑ

แจงผู ผลิตชิน้สวน

จัดเตรียมการชี้บงและสอบกลบัตามวิธีการที่กาํหนด และบริหาร
จัดการวตัถุดิบ ชิ้นสวนยอย และงานจางวจิัยตามหลัก FIFO

จัดสงวตัถุดิบ/ ชิน้สวน/ งานจางวิจยัเข า
พื้นทีต่รวจรับ

ตรวจรับชิ้นสวนและเกบ็บนัทกึคุณภาพ

จัดเกบ็ชิน้สวนและวตัถุดิบตาหลกั FIFO

ดําเนินการสราง
ต นแบบ

จัดเกบ็บนัทึกคุณภาพเพือ่
การสอบกลบั

จัดเกบ็/ ดูแลรกัษาฐานข อมูลการสอบกลบั

กาํหนดรหัส/หมายเลขผลิตภณัฑ

กาํหนดแผนการสรางต นแบบ และหมายเลข
ประจําตวั (Serial No) ของผลิตภณัฑต นแบบ

เบิกชิ้นสวนและวตัถุดิบเข าสูกระบวนการสรางต นแบบ

ดําเนินการตรวจสอบ
ต นแบบ
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5. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน 
5.1 Cross Functional Team กําหนดวิธีการชี้บงและสอบกลับผลิตภัณฑ ในการชี้บงผลิตภัณฑใหใช ช่ือ

ช้ินสวน (Part Name), หมายเลขช้ินสวน (Part Number), หมายเลขรุน (Lot Number) และ/หรือ หมายเลข
ประจําตัว (Serial Number) ในการชี้บง   

5.2 UPD เปนหนวยงานที่กําหนดช่ือ, หมายเลข, หมายเลขรุนของผลิตภัณฑตนแบบ และช้ีแจงวิธีการและ
รายละเอียดในการชี้บงผลิตภัณฑท่ีจะสงมอบ ใหผูผลิตช้ินสวน/ ผูสงมอบนําไปปฏิบัติ โดยผูผลิตช้ินสวน
จะตองระบุขอมูลในการช้ีบงผลิตภัณฑ (ตามขอ 5.1) ลงในสลาก แลวติดท่ีตัวผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ 

5.3 ผูผลิตช้ินสวนและโรงปฏิบัติการ (สทป) ดําเนินการเตรียมระบบและอุปกรณในการชี้บงและสอบกลับ 
(ตัวอยางเชน สตอกการด, ใบเบิกช้ินสวน, ใบรายการตรวจรับช้ินสวน, แบบบันทึกขอมูลการตรวจสอบใน
กระบวนการสรางตนแบบ, เคร่ืองประทับหมายเลขบนช้ินสวนโลหะ เปนตน) 

5.4 เม่ือผูผลิตช้ินสวนทําการสงมอบช้ินสวนและวัตถุดิบมาท่ีพื้นท่ีตรวจรับ จะตองสงมอบช้ินสวนท่ีติดสลากระบุ
ขอมูลในการช้ีบงผลิตภัณฑ พรอมกับใบรับรองการตรวจสอบ (Certificate) และใบกํากับการนําสงช้ินสวน/ วัตถุดิบ 
(ซ่ึงจะแสดง ล็อตท่ีผลิตหรือหมายเลขรุน (Lot Number), วันท่ีท่ีผลิต, วันท่ีจัดสง, จํานวนช้ิน หรือ ปริมาณ น้ําหนัก, 
ช่ือชิ้นสวน (Part Name), หมายเลขชิ้นสวน (Part Number), และ/หรือ หมายเลขประจําตัว (Serial Number) เปนตน) 

5.5 สวนงานตรวจรับและสวนงานควบคุมคุณภาพโรงปฏิบัติการ ทําการตรวจรับช้ินสวนตามแผนควบคุมคุณภาพเร่ือง
การตรวจรับช้ินสวน แลวจัดเก็บหลักฐาน คือ ใบรายการตรวจสอบความถูกตองช้ินสวน ใบรายการตรวจรับ
ช้ินสวน ใบรับรองการตรวจสอบ (Certificate) และใบกํากับการนําสงช้ินสวน/ วัตถุดิบ เพื่อใชเปนขอมูลในการ
สอบกลับของช้ินสวน เชน จาก Part Number และ Lot Number/ Serial Number จะสามารถนําไปสืบคนประวัติของ
ช้ินสวน ช่ือผูผลิต วันท่ีผลิต วันรับของ ผลการตรวจรับ จํานวนท้ังหมด ฯลฯ ไดท่ีหนวยงานตรวจรับ 

5.6 สวนงานจัดเก็บ นําช้ินสวนและวัตถุดิบเขาเก็บในโรงเก็บและท่ีจัดเก็บ ตามหลัก FIFO จัดทําสตอกการดท่ีระบุ
ขอมูลในการช้ีบงผลิตภัณฑและปริมาณคงเหลือ (โดยเฉพาะชิ้นสวนท่ีติดสลากท่ีบรรจุภัณฑโดยไมไดติดสลาก
ท่ีตัวผลิตภัณฑ แลวมีการยายการเก็บไปไวในภาชนะบรรจุอันอ่ืน จะตองทําสลากช้ีบงติดท่ีภาชนะบรรจุดวย) 

5.7 เม่ือมีความตองการสรางผลิตภัณฑตนแบบ สวนงานสรางตนแบบโรงปฏิบัติการจะกําหนดแผนการสราง
ตนแบบและหมายเลขประจําตัวของผลิตภัณฑตนแบบ 

5.8 สวนงานสรางตนแบบตองการใชงานช้ินสวน จะสงใบเบิกมาที่สวนงานจัดเก็บเพื่อขอเบิกวัตถุดิบ ช้ิน
สวนยอย หรืองานจางวจิัย สวนงานจัดเก็บจะตองกรอกรายละเอียดขอมูลในการช้ีบงผลิตภัณฑ (Part 
Name, Part Number, Lot Number/ Serial Number) ของช้ินสวนลงในใบเบิก และแนบสําเนาใบเบิกไป
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พรอมกับช้ินสวนท่ีจะสงมอบใหแกสวนงานสรางตนแบบ เพื่อนําช้ินสวนและวัตถุดบิท่ีถูกเบิกใช เขาสู
กระบวนการสรางตนแบบหรือโรงประกอบ ตามหลัก FIFO 

สวนงานจดัเกบ็ จะจดัเก็บตนฉบับใบเบิกไว  เพื่อใชเปนขอมูลในการสอบกลับของช้ินสวน เชน จาก 
Part Number และ Lot Number/ Serial Number จะสามารถนําไปสืบคนท่ีสวนงานจดัเก็บไดวา ถูกเบิกไป
สรางผลิตภัณฑช้ินใด/ Serial Number ใด 

5.9 สวนงานสรางตนแบบและสวนงานควบคุมคุณภาพโรงปฏิบัติการ เปนผูบันทึกขอมูลการสรางตนแบบและ
การตรวจสอบในข้ันตอนตางๆของการสรางตนแบบ ลงใน”แบบบันทึกขอมูลการตรวจสอบใน
กระบวนการสรางตนแบบ” และทําการเกบ็ขอมูลการสอบกลับ ณ สถานีทํางานตางๆ โดยนําสําเนาใบเบิก
ทุกใบ ท่ีมาพรอมกับช้ินสวนตางๆท่ีใชในการสรางตนแบบ มาแนบหลังของ ”แบบบันทึกขอมูลการ
ตรวจสอบในกระบวนการสรางตนแบบ”  

5.10 ท่ีสถานีทํางานสุดทาย สวนงานควบคุมคุณภาพจะจัดเก็บ ”แบบบันทึกขอมูลการตรวจสอบใน
กระบวนการสรางตนแบบ” พรอมท้ังสําเนาใบเบิกช้ินสวนท่ีแนบไว เพือ่ใชเปนขอมูลในการสอบกลับของ
ช้ินสวนท่ีนํามาสรางเปนผลิตภัณฑข้ันสุดทาย เชน จาก รหัส/หมายเลขประจําตัว (Serial Number) ของ
ผลิตภัณฑข้ันสุดทาย จะสามารถนําไปสืบคนท่ีสวนงานควบคุมคุณภาพไดวา ผลิตภัณฑช้ินนัน้ประกอบ
ข้ึนมาจากช้ินสวนตางๆท่ีมี Part Number และ Lot Number/ Serial Number ใด ดวยขอมูลจากสําเนาใบเบิก 

5.11 ผูรับผิดชอบการวางแผนการสรางตนแบบของสวนงานสรางตนแบบโรงปฏิบัติการ เปนผูจัดเก็บ/ดูแล
รักษาระบบฐานขอมูลการสอบกลับ ในการสอบกลับจะสามารถทําไดจากการสืบคนขอมูลในการสอบ
กลับท่ีหนวยงานตางๆ เชน หากพบผลิตภณัฑท่ีมีขอบกพรอง สามารถตรวจเช็ครหสั/หมายเลขประจําตัว 
(Serial Number) ท่ีตัวผลิตภัณฑ แลวทําการสอบกลับท่ีสวนงานสรางตนแบบ จากบัญชีรายการผลิตภัณฑฯ 
ไดวา สรางท่ีโรงปฏิบัติการใด เม่ือใด และสามารถนําหมายเลขประจําตัวผลิตภัณฑ ไปทําการสอบกลับท่ี
สวนงานควบคุมคุณภาพ จากสําเนาใบเบิกช้ินสวน ไดวา ผลิตภัณฑช้ินนั้นประกอบข้ึนมาจากช้ินสวนตางๆ
ท่ีมี Part Number และ Lot Number/ Serial Number ใด หากวเิคราะหแลวพบวาปญหามาจากช้ินสวนใด
และตองการรายละเอียดของชิ้นสวนนัน้ สามารถนํา Lot Number/ Serial Number ของช้ินสวนนัน้ไปทํา
การสอบกลับท่ีสวนงานตรวจรับ จากใบรายการตรวจรับช้ินสวน,ใบรับรองการตรวจสอบ 
(Certificate)และใบกํากับการนําสงช้ินสวน/ วัตถุดิบได เชน ช่ือผูผลิต วันท่ีผลิต วันรับของ ผลการตรวจรับ 
ฯลฯ รวมท้ังสอบกลับไดวา ช้ินสวน Lot Number/ Serial Number นัน้ ถูกเบิกไปสรางผลิตภัณฑช้ินใด/ 
Serial Number ใดบาง จากตนฉบับใบเบิก 
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6. บันทึก 
รหัส ชื่อบันทึก เก็บรักษาโดย 

ระยะเวลาขั้นตํ่า 
ในการเก็บรักษา 

- - - - 
 

7. เอกสารอางอิง 
7.1 ระเบียบปฏิบัตงิาน Receiving Material DTI-00-G-QSD-WP-008 
7.2 ระเบียบปฏิบัตงิาน Quality Control  DTI-00-G-QSD-WP-004 
7.3 แผนควบคุม(Control Plan) เร่ืองการตรวจรับช้ินสวน 
7.4 แผนควบคุม(Control Plan) เกี่ยวกับกระบวนการตางๆในการสรางตนแบบ เชน การประกอบรวม, การพน

สีจรวด เปนตน 

8. ภาคผนวก/เอกสารท่ีแนบ 
- 
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