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เทคนิคการจ ัดทาเอกสาร

Production Part Approval Process (PPAP)
โดย อ.พิทกั ษ์ บุญชม
หลักการและเหตุผล
Production Part Approval Process (PPAP) หรือ “การยื่นขออนุ มตั ชิ น้ิ ส่วนการผลิต ” ซึง่ PPAP เป็ นหนึ่งใน Core Tools
ตามข้อกาหนด IATF 16949 ระบบมาตรฐานคุณภาพชิน้ ส่วนยานยนต์ ผูผ้ ลิตทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ทุก
ลาดับขัน้ จาเป็ นจะต้องยื่นเอกสารขออนุ มตั ชิ น้ิ ส่วนการผลิต หรือ “PPAP” ให้กบั คู่คา้ ของตนตามลาดับขัน้ ตามข้อกาหนด
จะต้องยื่นเอกสาร PPAP ให้ลกู ค้าช่วง New Model และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงด้าน Engineering
PPAP เป็ นเอกสารทีใ่ ช้รบั ประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ซง่ึ มีผลทางกฎหมาย ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า
โรงงาน OEM ทุกทีค่ ่อนข้างทีจ่ ะ Approval เอกสาร PPAP ยากและต้องมันใจว่
่ าเอกสารทุกฉบับได้จดั ทาอย่างถูกต้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนด ข้อกฎหมายทุกประการ ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการอบรมข้อกาหนด Production Part
Approval Process (PPAP) ไปแล้วแต่กลับพบว่าการแปลงข้อกาหนดมาใช้ในการปฏิบตั งิ านในองค์กรยังไม่มปี ระสิทธิภ าพ
เท่าที่ควร และเอกสารทีป่ ระกอบใน PPAP ก็มาจากหลายส่วนงานดังนัน้ ผู้ทม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบรวมถึงผู้ท่ที าการรวบรวม
เอกสาร PPAP เพื่อ Submission ให้ลกู ค้าต้องเข้าใจความสาคัญและเงื่อนไขเอกสารนัน้ เป็ นอย่างดี ในหลักสูตรนี้ผเู้ ข้าอบรม
จะได้ทราบเทคนิคการตีความข้อกาหนด การจัดทาเอกสารทัง้ 18 Element และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร PPAP ในแต่ละเฟส
อย่างละเอียดทุกฉบับ ทุกขัน้ ตอน
1. PPAP Submission Prototype Stages (การทดลองการผลิตชิน้ งานต้นแบบ)
2. PPAP Submission Pre-Lunch Stages (การทดลองการผลิตเสมือนจริง)
3. PPAP Submission Mass Production Stages (ผลิตจริง)
รวมถึงการจัดทาเอกสาร ระดับการ Submission ทัง้ หมดตามข้อกาหนด PPAP และ OEM
• Level 1 – Part Submission Warrant (PSW) only submitted to the customer
• Level 2 – PSW with product samples and limited supporting data
• Level 3 – PSW with product samples and complete supporting data
• Level 4 – PSW and other requirements as defined by the customer
• Level 5 – PSW with product samples and complete supporting data available for review at the supplier’s
manufacturing location
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจการตีความข้อกาหนดตีความข้อกาหนดและจัดทา PPAP ตาม AIAG Manual
และข้อกาหนดลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถทาเอกสาร PPAP ทัง้ 18 Element และยื่น Submission กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อผูเ้ ข้าอบรมมองภาพรวมและสามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาไปประยุกต์กบั การทางานในองค์กรและสามารถตรวจสอบเอกสาร PPAP ทีม่ าจาก
Supplier’s ได้อย่างถูกต้อง
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เวลา
08.30 – 09.00

09.00 – 10.30

10.30 – 10.45

www.สัมมนาเซ็นเตอร์.com

หัวข้ อการฝึ กอบรม
ลงทะเบียน
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ PPAP
• PPAP คือ อะไร
• ทาไมต้องทา PPAP
• การยื่น PPAP
• การผลิตสาหรับ PPAP
• PPAP Requirements (AIAG Manual) และ OEM
• เมื่อใดที่ต้องแจ้งลูกค้า
พักเบรก
• การเตรียมข้อมูลและเอกสารแต่ละเฟส
• PPAP Submission Prototype Stages (การทดลองการผลิตชิน้ งานต้นแบบ)
• PPAP Submission Pre-Lunch Stages (การทดลองการผลิตเสมือนจริง)
• PPAP Submission Mass Production Stages (ผลิตจริง)
• การเตรียมข้อมูลและเอกสารตามระดับการยื่นขออนุมตั ิ PPAP Levels of Submission

10.45 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

The PPAP submission requirements are normally divided into five classifications or
levels, as follows:
• Level 1 – Part Submission Warrant (PSW) only submitted to the customer
• Level 2 – PSW with product samples and limited supporting data
• Level 3 – PSW with product samples and complete supporting data
• Level 4 – PSW and other requirements as defined by the customer
• Level 5 – PSW with product samples and complete supporting data available for
review at the supplier’s manufacturing location
พักเบรกกลางวัน
• การจัดทาเอกสาร 18 Element ใน PPAP
1.Design Documentation
2. Engineering Change Documentation
3. Customer Engineering Approval
4. Design Failure Mode and Effects Analysis
- Product malfunctions
- Reduced performance or product life
- Safety and Regulatory issues
5. Process Flow Diagram
6. Process Failure Mode and Effects Analysis
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เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม
• การจัดทาเอกสาร 18 Element ใน PPAP (ต่อ)
7. Control Plan
8. Measurement System Analysis Studies
9. Dimensional Results
10. Records of Material / Performance Tests

13.30 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

15.00 – 16.00

-

Design Verification Plan and Report (DVP&R)

- Test report (ELV/RoHS)
- MSDS
- COA
- International Material Data System (IMDS)
- Other’s Material requirement
พักเบรก
• การจัดทาเอกสาร 18 Element ใน PPAP (ต่อ)
11. Initial Process Studies
12. Qualified Laboratory Documentation
13. Appearance Approval Report
14. Sample Production Parts
15. Master Sample
16. Checking Aids
17. Customer Specific Requirements
18. Part Submission Warrant (PSW)
• กิจกรรมกลุม่ Work shop case study + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
สรุปถาม - ตอบ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชัวโมง)
่
วิ ธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบตั ิ 70 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ผูค้ วรเข้ารับการอบรม
 ผูป้ ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
 วิศวกรทุกส่วนงาน
 หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
 ช่างเทคนิค
 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง หัวหน้างาน
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