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1 18-05-54 
- เพิ�มนิยาม/คาํย่อ,วิธปีฏบิตังิาน การขออนุมตักิารเบี�ยงเบนชั�วคราว 
- แก้ไข เพิ�มเตมิ รายละเอยีดการปฏบิตังิานในแผนผงักระบวนการ 

  
- เพิ�มรายละเอยีดการจัดการเบื@องต้นกบัผลิตภัณฑท์ี�เป็นไปตาม

ข้อกาํหนด 

 
 

 

- แก้ไขรายละเอยีดแบบฟอร์มจัดการผลิตภัณฑท์ี�ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาํหนด,ทะเบยีนแบบฟอร์มผลิตภัณฑท์ี�ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนด 
และเพิ�มเอกสารขออนุมตักิารเบี�ยงเบนชั�วคราว 

 
 

 
- เพิ�มกาํหนดวันที�ต้องตอบเอกสารแบบฟอร์มจัดการผลิตภัณฑท์ี�ไม่

เป็นไปตามข้อกาํหนด 

  

 
- เพิ�มเอกสารอ้างองิข้อ 7.4 การเรียกคนืเอกสาร 

2 30-04-12 -  เพิ�มข้อความ ข้อ 3.4, 3.5, 3.6 และ 3.7 

  
- แก้ไขแบบฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑท์ี�ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนด 

(DTI-00-G-QSD-FM-008) 

  

- เปลี�ยนแปลงข้อความ “เจ้าหน้าที�ควบคุมคุณภาพตรวจพบ
วัตถุดบิ” เป็น “เจ้าหน้าที�ควบคุมคุณภาพโรงงานปฏบิตักิาร” และ
ข้อความ “งานของผู้รับจ้างช่วง” เป็น “งานจ้างทาํ” ในข้อ 5.1, 5.2 
และ 5.3   

  - เปลี�ยนแปลงข้อความในข้อ 5.2.1, 5.2.2 และ ข้อ 5.9 

  
- แก้ไขผู้รับผดิชอบในการเกบ็รักษาบนัทกึคุณภาพจาก “เจ้าหน้าที�

ควบคุมคุณภาพ” เป็น “เจ้าหน้าที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏบิตักิาร 
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1. วตัถุประสงค์ 
 เพื�อใชก้าํหนดขั�นตอนในการควบคุมผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดใหมี้การบ่งชี�  การป้องกนัการ
นาํไปใช ้รวมทั�งการกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการแกไ้ข จดัการกบัผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

 
2. ขอบเขต 

   ระเบียบการปฏิบติังานนี�ใชก้บัการควบคุมผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดตั�งแต่การรับวตัถุดิบ 
ชิ�นส่วนหรืองานจา้งทาํ ผลิตภณัฑต์น้แบบระหวา่งสร้าง ผลิตภณัฑที์�จดัเก็บในพื�นที�จดัเก็บและผลิตภณัฑที์�
เตรียมส่งมอบใหก้บัลูกคา้ รวมถึงผลิตภณัฑที์�ลูกคา้แจง้กลบัมาวา่ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด   

 

3. นิยาม/ คําย่อ 
3.1 ผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด (Non-conformance Products) หมายถึง สินคา้หรือบริการที�ไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของลูกคา้หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นคุณภาพที�กาํหนดขึ�นมาโดยเจา้หนา้ที� 
สทป. ที�รับผดิชอบในการกาํหนด Specification ในกระบวนการนั�น 

3.2 Rework คือ กระบวนการปรับปรุงผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดดว้ยวธีิการแกไ้ข หรือทาํใหม่ 
จนผลิตภณัฑน์ั�นเป็นไปตามขอ้กาํหนด          

3.3 การขออนุมติัการเบี�ยงเบนชั�วคราว (Temporary Deviation Request) คือ การขออนุมติัใชผ้ลิตภณัฑที์�ไม่
เป็นไปตามขอ้กาํหนดเป็นการชั�วคราว ระหวา่งการแกไ้ขปัญหา โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัการใชจ้ากระดบั
ผูอ้าํนวยการส่วนขึ�นไป ของส่วนงานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS) 

3.4 ซพัพลายเออร์ หมายถึง ผูข้าย/ ผูรั้บจา้ง/ ผูใ้หเ้ช่า 
3.5 เจา้หนา้ที�พสัดุ หมายถึง เจา้หนา้ที�ประจาํโรงปฏิบติัการวจิยัและพฒันา หรือนกัวจิยั หรือ นกัพฒันา ที�

ไดรั้บการแต่งตั�งใหท้าํหนา้ที�ดูแล ควบคุม จดัเก็บ และเบิกจ่ายพสัดุของโรงปฏิบติัการวจิยัและพฒันา 
3.6 เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ หมายถึง เจา้หนา้ที�ประจาํโรงปฏิบติัการวจิยัและพฒันา หรือ 

นกัวจิยั หรือ นกัพฒันา ที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหท้าํหนา้ที�ควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ตรวจวดั และ
บนัทึกผลการตรวจวดั 

3.7 หวัหนา้งานควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ หมายถึง เจา้หนา้ที�ประจาํโรงปฏิบติัการวจิยัและพฒันา 
หรือ นกัวจิยั หรือ นกัพฒันา ที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหท้าํหนา้ที� วางแผนงาน กาํกบัดูแล รับผดิชอบการ
ปฏิบติังานควบคุมคุณภาพ และตดัสินใจดา้นคุณภาพประจาํโรงปฎิบติัการวจิยัและพฒันา 
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4. แผนผงักระบวนการ 
No. Incharge Related Document

4.1
เจา้หนา้ที	ควบคุม
คุณภาพโรง
ปฏบัิตกิารฯ

ระเบียบปฏบิัตงิาน "ขั  นตอน
การควบคุมคุณภาพ" 
(DTI-00-C-QSD-WP-004)

4.2

เจา้หนา้ที	ควบคุม
คุณภาพโรง
ปฏบัิตกิารฯ และ
หน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง

ระเบียบปฏบิัตงิาน "การเรียก
คืนสนิคา้" 
(DTI-00-G-QSD-WP-007)

4.3
เจา้หนา้ที	ควบคุม
คุณภาพโรง
ปฏบัิตกิารฯ

4.4
เจา้หนา้ที	ควบคุม
คุณภาพโรง
ปฏบัิตกิารฯ

แบบฟอร์มจัดการผลติภัณฑ์ที	
ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด 
(DTI-00-G-QSD-FM-008)

4.5
เจา้หนา้ที	ควบคุม
คุณภาพโรง
ปฏบัิตกิารฯ

ทะเบียนแบบฟอร์มจัดการ
ผลติภัณฑ์ที	ไม่เป็นไปตาม
ขอ้กําหนด 
(DTI-00-G-QSD-FM-009)

4.6
หน่วยงานที	

รับผดิชอบใน
กระบวนการนั  นๆ

4.7
หน่วยงานที	

รับผดิชอบใน
กระบวนการนั  นๆ

4.8
เจา้หนา้ที	ควบคุม
คุณภาพโรง
ปฏบัิตกิารฯ

4.9
เจา้หนา้ที	ควบคุม
คุณภาพโรง
ปฏบัิตกิารฯ

BDD
ระเบียบปฏบิัตงิาน "ขั  นตอน
การพฒันาธุรกจิ" 
(DTI-00-G-DBD-WP-001)

Process Flow

แยกออกไวใ้นพื นที	เฉพาะและมี
ป้ายกํากับ

กําหนดมาตรการจัดการกับผลติภณัฑ์ที	ไม่เป็นไป
ตามขอ้กําหนด

เขียนแบบฟอร์มจัดการผลติภณัฑ์ที	ไม่เป็นไปตาม
ขอ้กําหนด

ลงทะเบียนแบบฟอร์มและส่งใหผู้รั้บผดิชอบ
ดําเนนิการหาสาเหตุและแกไ้ขปัญหา

ตดิตามผลการ
ดําเนนิการแกไ้ข

ดําเนนิการหาสาเหตุและแกไ้ขปัญหา

ตอบแบบฟอร์มจัดการผลติภณัฑ์และส่งคืน 

ลงทะเบียนรับคืนในแบบฟอร์มและปิดปัญหา

ไม่ยอมรับ

ยอมรับ

แจง้ไม่
ยอมรับ

วธิีการการ
แกไ้ข

ตรวจพบวัตถุดบิ หรือ ช ิ นส่วนย่อย หรือผลติภณัฑ์ระหว่างกระบวนการ 
หรือ สนิคา้สําเร็จรูปที	ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด

ตอ้งแจง้ลูกคา้เพื	อ
เรียกคืนสินคา้หรือไม่

เรียกคืนผลติภณัฑ์ตน้แบบ

รายงานใหลู้กคา้ทราบ
หรือไม่

รายงานความคืบหนา้การแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้
ทราบ

ใช่

ไม่

ไม่

ใช่

สําเนาใหส่้วนงาน OQS 1 ชุด

 



 Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-QSD-WP-003 

Control of Nonconformance Product 
การควบคุมผลิตภณัฑที์1ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด 

Revision No. : 2  Pages : 5 / 9 

 

Defence Technology Institute (Public Organisation) 
 

5. กระบวนการ/วธีิการปฏิบัติงาน 
5.1 เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ ตรวจพบวตัถุดิบ ชิ�นส่วน  งานจา้งทาํ  ผลิตภณัฑต์น้แบบระหวา่ง

สร้าง ผลิตภณัฑต์น้แบบสาํเร็จรูปที�จดัเก็บในพื�นที�วจิยัและพฒันาและคลงัสินคา้  หรือ ไดรั้บแจง้จาก
หน่วยงานพฒันาธุรกิจวา่มีผลิตภณัฑต์น้แบบที�ผูใ้ชแ้จง้วา่ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  

 
5.2  เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ คดัแยกวตัถุดิบ ชิ�นส่วน งานจา้งทาํ ผลิตภณัฑ์ตน้แบบระหวา่ง

สร้าง ผลิตภณัฑต์น้แบบสาํเร็จรูป และผลิตภณัฑต์น้แบบที�รับคืนจากผูใ้ช ้และจดัการเบื�องตน้กบัผลิตภณัฑ์
ที�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงันี�   
5.2.1 วตัถุดิบ ชิ�นส่วน หรืองานจา้งทาํ ใหค้ดัแยกออกจากพื�นที�รอตรวจสอบ หรือพื�นที�คลงัวตัถุดิบไปไว้

ในพื�นที�สําหรับเก็บผลิตภณัฑ์ที�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด โดยมีป้ายของเสียที�ระบุวา่ ”สินคา้ห้าม
นาํไปใช้งาน” กาํกบัไวที้�ตวัชิ�นส่วนหรือบรรจุภณัฑ์ และตดัสินใจเบื�องตน้ร่วมกนัระหว่างส่วน
งานควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการและส่วนงานสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบวา่จะทาํการซ่อมแซมเพื�อ
นาํไปใชง้าน หรือ ส่งคืน/แลกเปลี�ยนกบัซพัพลายเออร์  

5.2.2 แจ้งหน่วยงานส่งกําลังบาํรุง เพื�อประสานกับซัพพลายเออร์ให้ตรวจสอบวตัถุดิบทั� งหมดที�
เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด เพื�อป้องกนัการส่งเขา้มายงั สทป. 

5.2.3 ผลิตภณัฑต์น้แบบระหวา่งสร้าง สินคา้สาํเร็จรูปในพื�นที�รอตรวจ และสินคา้สําเร็จรูปในคลงัสินคา้ 
ให้คดัแยกออกจากพื�นที� หรือคลงัสินคา้ ไปไวย้งัพื�นที�เฉพาะที�เตรียมไว ้และวิเคราะห์ร่วมกับ
เจ้าหน้าที�ประจาํเครื� องหรือผูรั้บผิดชอบการสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบว่าสามารถ Repair หรือ 
Rework ไดห้รือไม่ ถา้สามารถทาํไดใ้หติ้ดป้ายของเสียที�ระบุวา่ “ผลิตภณัฑ์รอซ่อม” กาํกบัไว ้เพื�อ
รอนาํไปเขา้กระบวนการซ่อมต่อไป 

5.2.4 ส่วนงานควบคุมคุณภาพโรงปฏิบัติการฯ ต้องประสานงานกับผูเ้กี�ยวข้องเพื�อตรวจสอบว่า 
ผลิตภณัฑต์น้แบบที�สร้างใน Lot เดียวกนั หรือภายใตเ้งื�อนไขการสร้างเดียวกนั ถูกส่งไปให้ลูกคา้
หรือไม่ และจาํเป็นตอ้งเรียกคืนสินคา้หรือไม่ ถา้จาํเป็นตอ้งเรียกคืนสินคา้ ให้ปฏิบติัตามระเบียบ
ปฏิบติังาน “การเรียกคืนสินคา้”  

5.2.5 ผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดที�ทาํการซ่อมแซม หรือ Rework แลว้จะตอ้งถูกตรวจซํ� าตาม 
“ขั�นตอนการควบคุมคุณภาพ” ก่อนส่งไปสู่กระบวนการถดัไป 

5.2.6 ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดที�ไม่สามารถ Repair หรือ Rework ได ้จะตอ้งทาํลายทิ�ง ให้คดั
แยกออกจากพื�นที�ทาํงาน นาํไปไวใ้นพื�นที�ที�จดัเตรียมไว ้ที.ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องทําสัญลักษณ์
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กากบาทด้วยสีแดงในบริวณที.เห็นเด่นชัดเพื.อป้องกันการนําไปใช้ พร้อมติดป้ายของเสียที�ระบุว่า 
“สินคา้รออนุมติัทาํลายทิ�ง” กาํกบัไว ้

 
5.3 เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ เขียนแบบฟอร์มจดัการผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด เพื�อ

แจง้ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งหาสาเหตุและแกไ้ขปัญหา การกาํหนดหมายเลขเอกสาร แบบฟอร์มจดัการผลิตภณัฑ์ที�ไม่
เป็นไปตามขอ้กาํหนด ใหเ้จา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพ กาํหนดหมายเลขเอกสารดงันี�  

 

ZZ YYMM – XXX 
 

5.3.1 ZZ หมายถึง จุดที�พบผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ไดแ้ก่ 
RW – จุดตรวจรับวตัถุดิบ หรือ ชิ�นส่วน 
SC – งานจากผูรั้บจา้งช่วง 
WP – งานระหวา่งสร้าง หรือ งานในกระบวนการสร้าง 
FG – สินคา้สาํเร็จรูปในคลงัสินคา้ หรือ สินคา้ที�รับคืนจากลูกคา้ 

5.3.2 YY หมายถึง ปี ค.ศ. ที�ตรวจพบผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด เช่น 01-99 
5.3.3 MM หมายถึง เดือนที�ตรวจพบผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดนั�น เช่น 01-12 
5.3.4 XXX หมายถึง หมายเลขลาํดบัที�เอกสารตั�งแต่ 001 – 999 
 

5.4 เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ จะตอ้งลงทะเบียนแบบฟอร์มไวใ้น “ทะเบียนแบบฟอร์มจดัการ
ผลิตภณัฑ์ที�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด” เพื�อสามารถติดตามความคืบหน้าในการดาํเนินการแกไ้ขได ้และ
จะตอ้งสําเนาเอกสาร “แบบฟอร์มจดัการผลิตภณัฑ์ที�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด” เก็บไวทุ้กครั� ง ก่อนส่งต่อ
ให้กับผูรั้บผิดชอบ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องทาํการวิเคราะห์ แบบฟอร์มจะส่งให้ผูรั้บผิดชอบหรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  
5.4.1 กรณีวตัถุดิบ ชิ�นส่วน งานจา้งทาํที�พบในระหวา่งการตรวจรับวตัถุดิบให้เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพ

โรงปฏิบติัการฯ แจง้หน่วยงานส่งกาํลงับาํรุง เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ส่งโทรสารใหซ้พัพลายเออร์ 
5.4.2 กรณีตรวจพบระหว่างสร้าง หรือในกระบวนการสร้างให้หัวหนา้ส่วนงานผูรั้บผิดชอบการสร้าง

ผลิตภณัฑต์น้แบบในพื�นที�นั�น วเิคราะห์หาสาเหตุและวธีิการแกไ้ข 
5.4.3 กรณีตรวจพบในพื�นที�เก็บสินคา้สําเร็จรูปให้เจา้หน้าที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ วิเคราะห์

ร่วมกบัหวัหนา้ส่วนงานสร้างผลิตภณัฑต์น้แบบ 
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5.4.4 สินคา้ที�ผูใ้ชส่้งคืนหรือแจง้วา่ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ใหเ้จา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการ

ฯ วเิคราะห์ร่วมกบัหวัหนา้ส่วนงานสร้างผลิตภณัฑต์น้แบบ จากนั�นเจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรง
ปฏิบติัการฯ ประสานงานกบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายพฒันาธุรกิจใหเ้ขียน “แบบฟอร์มจดัการการร้องเรียน
ของลูกคา้” ตาม “ขั�นตอนการพฒันาธุรกิจ”  

5.5 การวเิคราะห์หาสาเหตุและการกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาชั�วคราว หรือ การแกไ้ขปัญหาระยะสั�นจะตอ้ง
ดาํเนินการใหเ้สร็จสิ�นภายใน 3 วนัทาํการ โดยผูรั้บผดิชอบตอบแบบฟอร์มจดัการผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดในหวัขอ้ “วเิคราะห์สาเหตุและการแกไ้ขระยะสั�น” ใหเ้จา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรง
ปฏิบติัการฯ  

5.6 การกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาอยา่งถาวรและป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาซํ� า จะตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสิ�น
ภายใน 2 สัปดาห์ และส่งแบบฟอร์มจดัการผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด พร้อมสาํเนาหลกัฐานการ
แกไ้ขปัญหา และผลการตรวจสอบผลิตภณัฑที์�แกไ้ขแลว้ใหเ้จา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ หาก
ไม่มีการตอบกลบัใหเ้จา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ ทวงถามตน้ฉบบัเอกสาร และการแกไ้ขจาก
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทนัที ในกรณีของผลิตภณัฑต์น้แบบที�มีการแจง้ปัญหาจากผูใ้ช ้เจา้หนา้ที�ส่วนควบคุม
คุณภาพโรงปฏิบติัการฯ จะตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัหน่วยงานพฒันาธุรกิจ เพื�อ
แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบต่อไป 

5.7 วตัถุดิบ ชิ�นส่วน ที�ส่งเขา้มายงั สทป. หรือผลิตภณัฑร์ะหวา่งสร้าง หรือผลิตภณัฑต์น้แบบสาํเร็จรูปที�ถูก
สร้างในระหวา่งการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา จะตอ้งถูกตรวจสอบ และคดัแยก 100%  

5.8 หลงัจากดาํเนินการแกไ้ขปัญหาแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ ตรวจติดตามวตัถุดิบ 
ชิ�นส่วน ผลิตภณัฑร์ะหวา่งสร้าง หรือ สินคา้สาํเร็จรูปเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน เพื�อดูวา่ ยงัมีปัญหาเกิดขึ�น
หรือไม่  ถา้ไม่มีปัญหาเกิดขึ�นซํ� า ใหส้รุปปิดปัญหา และส่งใหห้วัหนา้ส่วนงานควบคุมคุณภาพอนุมติัการ
แกไ้ขปัญหา ถา้ยงัพบปัญหาเกิดขึ�นซํ� า ตอ้งแจง้ผูรั้บผดิชอบทนัที เพื�อเปลี�ยนวธีิการแกไ้ข จนกวา่ปัญหานั�น
จะหมดไป 

5.9 สาํเนาแบบฟอร์มจดัการผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดที�มีการวเิคราะหสาเหตุและแนวทางแกไ้ข 
พร้อมสาํเนาหลกัฐานการแกไ้ขปัญหา และผลการตรวจสอบผลิตภณัฑที์�แกไ้ขแลว้ ใหห้น่วยงาน OQS 1 
ชุด 

5.10 การควบคุมผลิตภณัฑ์ที�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดจะตอ้งถูกกาํหนดเป็นหนึ� งในเป้าหมายและตวัชี� วดัผล
การทาํงานของหน่วยงานควบคุมคุณภาพโรงปฏิบติัการฯ และตอ้งรายงานผลในการประชุมทบทวนการ
บริหาร ตาม “ขั�นตอนการทบทวนการบริหาร” 
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5.11 การขออนุมติัการเบี�ยงเบนชั�วคราว  
 เมื�อตรวจพบผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด และอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปัญหา หากมีความจาํเป็นตอ้ง

ใชผ้ลิตภณัฑน์ั�น เนื�องจาก ความเร่งด่วนในการสร้างผลิตภณัฑต์น้แบบ ใหด้าํเนินการดงันี�  
5.11.1 ผูต้อ้งการขอใชเ้ขียนเอกสารขออนุมติัเบี�ยงเบนชั�วคราว โดยระบุรายละเอียดผลิตภณัฑที์�ขออนุมติั 

หมายเลข Lot หรือ Batch หรือ serial no. ของผลิตภณัฑ ์รายละเอียดปัญหา และจาํนวนที�ตอ้งการ
ขออนุมติัใชใ้หช้ดัเจน ส่งเอกสารใหส่้วนงานควบคุมคุณภาพเพื�อขออนุมติั 

5.11.2 หวัหนา้ส่วนงานควบคุมคุณภาพส่งเอกสารใหห้น่วยงานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS) 
ทางโทรสาร หรือ e-mail 

5.11.3 หน่วยงาน OQS ในระดบัหวัหนา้งานขึ�นไป เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัเอกสารขอเบี�ยงเบนชั�วคราว และ
ส่งผลการอนุมติัคืนทางโทรสาร หรือ e-mail 

5.11.4 เมื�อไดรั้บอนุมติั เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพ แยกผลิตภณัฑต์ามจาํนวนที�ไดรั้บอนุมติัคืนหน่วยงาน
จดัเก็บ เพื�อบนัทึกรับเขา้ stock โดยระบุเป็น “Temporary deviation lot” ใน stock card หรือ
เอกสารบนัทึกรับเขา้ 

5.11.5 แจง้ขอ้มูลผลิตภณัฑอ์นุมติัการเบี�ยงเบนชั�วคราวใหห้น่วยงานจดัซื�อ 
5.11.6 หน่วยงานจดัเก็บตอ้งระบุ “Temporary deviation lot” ลงในใบเบิกสินคา้ เมื�อมีการนาํผลิตภณัฑข์อ

เบี�ยงเบนชั�วคราวไปเขา้กระบวนการสร้างตน้แบบ 
5.11.7 หากผลการตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑต์น้แบบพบปัญหาจากผลิตภณัฑที์�ขอเบี�ยงเบน

ชั�วคราว เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพตอ้งยกเลิกการอนุมติัใชง้านผลิตภณัฑท์นัที และเรียกคืน
ผลิตภณัฑที์�ทั�งหมดที�ขออนุมติัเบี�ยงเบนชั�วคราวจากพื�นที�สร้างตน้แบบ และพื�นที�จดัเก็บ แลว้
ดาํเนินการตามวธีิการจดัการกบัผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดต่อไป 

5.11.8 เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพเก็บเอกสารขออนุมติัเบี�ยงเบนชั�วคราว ใบเบิกสินคา้ และ Inspection 
Record Check Sheet รวมกนั เพื�อเป็นหลกัฐาน และการทวนสอบยอ้นหลงั 

 
 
 
 
 
 
 



 Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-QSD-WP-003 

Control of Nonconformance Product 
การควบคุมผลิตภณัฑที์1ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนด 

Revision No. : 2  Pages : 9 / 9 

 

Defence Technology Institute (Public Organisation) 
 

6 บันทกึ 
 

รหัส ชื.อบันทกึ เกบ็รักษาโดย 
ระยะเวลาขัGนตํ.า 

ในการเกบ็รักษา 

DTI-00-G-QSD-FM-008 แบบฟอร์มจดัการผลิตภณัฑที์�ไม่
เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพ
โรงปฏิบติัการ 

10 ปี 

DTI-00-G-QSD-FM-009 ทะเบียนแบบฟอร์มจดัการ
ผลิตภณัฑที์�ไม่เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนด 

เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพ
โรงปฏิบติัการ 

10 ปี 

DTI-00-G-QSD-FM-028 แบบฟอร์มขออนุมติัการเบี�ยงเบน
ชั�วคราว 

เจา้หนา้ที�ควบคุมคุณภาพ
โรงปฏิบติัการ 

10 ปี 

 
7 เอกสารอ้างองิ 
7.1 ขั�นตอนการควบคุมคุณภาพ DTI-00-C-QSD-WP-004 
7.2 ขั�นตอนการพฒันาธุรกิจ DTI-00-G-DBD-WP-001 
7.3 ขั�นตอนการทบทวนการบริหาร DTI-00-G-QMS-WP-005 
7.4 การเรียกคืนสินคา้ DTI-00-G-QSD-WP-007 

 
8 ภาคผนวก/เอกสารที.แนบ 

ตวัอยา่งป้ายกาํกบัของเสีย  

  




