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บทน า 
 
Kohler เริม่เปิดด าเนนิกจิการในปี 1873 ในฐานะโรงหลอ่เหล็กและเหล็กกลา้ จากนัน้จงึตอ่ยอดเป็นนวตักรรมใหม ่
ๆ และผลงานออกแบบใหก้บัแบรนดช์ือ่ดังมากมายโดยมสีว่นปฏบิตักิารครอบคลมุในหกทวปี ปัจจบุนักลุม่ธรุกจิของ 
Kohler พัฒนาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมาตรฐานอตุสาหกรรมทัง้ในกลุม่เครือ่งครัวและหอ้งน ้า เครือ่งยนตแ์ละเครือ่งก าเนดิ 
ไฟฟ้า เฟอรน์เิจอร ์อปุกรณ์เสรมิ ตูแ้ละกระเบือ้ง ไมเ่วน้แมแ้ตร่สีอรท์ บรกิารดา้นสนัทนาการและอสงัหารมิทรัพย ์
 

พันธกจิของ Kohler 
บรษัิทและผูร้ว่มงานทกุคนมหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูท้ีเ่ลอืกใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 
ชวีติความเป็นอยูท่ีด่พีจิารณาไดอ้ยา่งสทุรยีภพ รสนยิมและความโอบออ้มอาร ีและยงัพสิจูนไ์ดอ้ยา่งความเตมิ 
เต็มในชวีติและการสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม บรษัิทตระหนักถงึภารกจิเหลา่นีใ้นการท างานของเรา ทมีงานของเรา 
พรอ้มทีจ่ะตอบโจทกเ์หลา่นีใ้นการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทัง้หมดทีเ่รามใีหก้บัลกูคา้ 

 
ซพัพลายเออรถ์อืเป็นกลจักรทีส่ าคญัของธรุกจิ ขดีความสามารถของซพัพลายเออรม์ผีลตอ่การผลักดันพันธกจิของ 
Kohler และวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ความสมัพันธก์บัซพัพลายเออรข์องเราอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขการควบคมุคณุภาพ 
แบบองคร์วมเพือ่ใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ การน าสง่น่าเชือ่ถอื บรกิารยอดเยยีมและลดคา่ใชจ้า่ย 
ไดม้ากทีส่ดุ 
 
ดว้ยเหตนุีซ้พัพลายเออรท์กุรายจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดในคูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรส์ว่นกลาง 
Kohler ตระหนักดวีา่ธรุกจิของเรามคีวามหลากหลาย และอาจตอ้งก าหนดเงือ่นไขควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
แยกเฉพาะตามตลาดแตล่ะแหง่ หน่วยธรุกจิของ Kohler และหน่วยงานทอ้งถิน่อาจก าหนดเงือ่นไขทีเ่ขม้งวด 
มากกวา่เกีย่วกบัซพัพลายเออร ์รวมทัง้ก าหนดกระบวนการท างานรองรับเพิม่เตมิซึง่จะตอ้งไมเ่ขม้งวดนอ้ยไปกวา่ 
นโยบายกลาง 
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

1.0 - เกริน่น า 
 

1.01 นโยบายควบคมุคณุภาพของ Kohler 
 

บรษัิทมนีโยบายในการออกแบบ ผลติ จัดสง่และปรับปรุงผลติภัณฑใ์หม้คีณุภาพโดดเดน่ และเพือ่ใหค้วามมั่นใจวา่การ 

ด าเนนิงานในทกุ ๆ ดา้นเป็นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ยี ิง่กวา่ส าหรับทกุคนทีไ่ดส้มัผัสกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากเรา 
 

1.02 เป้าหมาย 
 
คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรส์ว่นกลาง [SQM] นี้ก าหนดเงือ่นไขควบคมุคณุภาพขัน้ต า่ส าหรับซพัพลายเออรท์กุคน 

เกีย่วกบัวัตถดุบิ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารส าหรับธรุกจิตา่ง ๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มกบั Kohler Co. โดยจะอา้งถงึ 
ตอ่จากนีใ้นฐานะ Kohler 

 

เงือ่นไขในคูม่อืชดุนีจ้ัดท าขึน้เพิม่เติม่จากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในเอกสารก าหนดเงือ่นไขการจัดซือ้จัดหาของ Kohler แบบ 
แปลนทางวศิวกรรมและ/หรอืรายละเอยีดทางเทคนคิโดยไมม่ผีลบอกลา้งหรอืแทนทีแ่ตอ่ยา่งใด หน่วยธรุกจิอาจก าหนด 

เงือ่นไขทีเ่ขม้งวดมากกวา่เกีย่วกบัซพัพลายเออร ์รวมทัง้ก าหนดกระบวนการท างานรองรับเพิม่เตมิซึง่จะตอ้งไมเ่ขม้งวดนอ้ย 
ไปกวา่นโยบายกลาง 

 

คูม่อืชดุนี้ก าหนดนโยบายโดยทัว่ไป ทัง้นีซ้พัพลายเออรส์ามารถขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเจา้หนา้ทีป่ระสานงานฝ่ายจัดซือ้ 
จัดจา้งหรอืฝ่ายควบคมุคณุภาพจากสว่นกลาง 

หากพบวา่มเีนือ้หาทีข่ัดแยง้กนั ใหย้ดึตามเงือ่นไขทีม่ศีกัดิเ์หนอืกวา่ดงัตอ่ไปนี้ 
 

 ขอ้ตกลงการจัดหาและจัดซือ้และ/หรอืค าสัง่ซือ้ 

 รายละเอยีดทางเทคนคิหรอืแบบแปลน 

 เงือ่นไขการควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรส์ าหรับหน่วยธุรกจิของ Kohler 

 คูม่อืควบคมุคณุภาพสว่นกลางส าหรับซพัพลายเออร ์

 

1.03 ขอบเขต 
 

มผีลกบัผูจ้ัดหาวตัถดุบิ ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีจ่ัดใหแ้ก ่Kohler ทัง้หมด 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก ากับดแูลใหซ้พัพลายเออรข์องตนปฏบิัตติามขอ้บงัคับในเครอืขา่ยการจัดหาของตนดว้ยเชน่กนั 
 

1.04 ความรับผดิชอบ 
 
ฝ่ายจัดซือ้จัดจา้งและควบคมุคณุภาพกลาง (Global Procurement and Quality Department) มหีนา้ทีก่ ากบัดแูลแผนงาน 

SQM และคอยดแูลใหซ้พัพลายเออรป์ฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนด 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก ากับดแูลใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารทีจ่ัดไวใ้หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดอยา่งจรงิจังและมี

ประสทิธภิาพ การตรวจสอบและรับรองสว่นปฏบิตักิาร ระบบ ระเบยีนขอ้มูลและผลติภัณฑข์องซพัพลายเออรโ์ดย Kohler ไมไ่ด ้
เป็นขอ้ผ่อนปรนส าหรับซพัพลายเออรใ์นการจัดหาผลติภัณฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน หรอืเป็นขอ้ยนืยันวา่สนิคา้จะไมถู่กปฏเิสธโดย 

ลกูคา้ 
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1.05 ความคาดหวัง 
 
Kohler ก าหนดความคาดหวงัดังตอ่ไปนี้ไวก้บัซพัพลายเออรท์ัง้หมดทัว่โลก ซพัพลายเออรจ์ะตอ้ง: 

.01 จัดหาชิน้สว่น/บรกิารทีม่คีณุภาพ 100% และจัดสง่ใหต้รงเวลา 100% 

.02 มุง่มั่นปรับปรุงคณุภาพผลติภัณฑแ์ละผลผลติอยา่งตอ่เนือ่งตามปัจจัยดา้นการแขง่ขนัในเศรษฐกจิโลก 

.03 (หากมสีว่นเกีย่วขอ้งในการน าเขา้สนิคา้ไปยังสหรัฐอเมรกิา) ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑค์วบคมุของศลุกากรสหรัฐฯ 
ส าหรับ C-TPAT Kohler มสีว่นในแผนความร่วมมอืระหวา่งศลุกากรสหรัฐฯ และกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ เพือ่สง่เสรมิความ 
มั่นคงของมาตภุมูผิา่นมาตรการควบคมุสนิคา้น าเขา้อยา่งเขม้งวด 

.04 ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรการดา้นความมั่นคงในประเทศอืน่ตามความเหมาะสม 

.05 ก ากบัดแูลสว่นประกอบตา่ง ๆ ไมใ่หก้อ่รังสทีีเ่ป็นอนัตรายตามความเหมาะสม หา้มซพัพลายเออรจั์ดสง่สว่นประกอบ 
ทีเ่ป็นกมัมันตรังส ียกเวน้ไดรั้บการรับรองลว่งหนา้แลว้เป็นการเฉพาะ   

.06 ปฏบิตัติามมาตรการควบคมุการกอ่พษิในอากาศของแคลฟิอรเ์นยี (ATCM) (หลกัเกณฑ ์CARB) เกีย่วกับผลติภัณฑ ์
ไมจ้ากสารประกอบตามความเหมาะสม 

.07 ปฏบิตัติามมาตรฐาน RoHS (ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัสารอนัตราย) และ REACH (การจดทะเบยีน ประเมนิ รับรองและ 
ขอ้จ ากดัดา้นสารเคม)ี ตามความเหมาะสม 

.08 ปฏบิตัติามขอ้บงัคับ ISPM15 ส าหรับบรรจภุัณฑไ์มต้ามความเหมาะสม 

.09 ศกึษารายละเอยีด ลงนาม สง่กลบัและปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานของซพัพลายเออร ์

.10 จัดหาเอกสารก ากับและขอ้มูลทัง้หมดทีจ่ าเป็นเป็นภาษาองักฤษเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เอกสารจะสามารถสง่ตอ่และเขา้ใจไ

ดใ้นสว่นปฏบิตักิารของ Kohler ทัง้หมด เงือ่นไขนีม้ผีลกับการแจง้ขอระเบยีนขอ้มลูและเอกสารก ากบัทัง้หมดที่ 
จัดสง่ใหแ้ก ่Kohler ตามทีแ่จง้ในคูม่อืชดุนี ้สามารถขอยกเวน้เงือ่นไขนี้ไดโ้ดยหน่วยธรุกจิและ/หรอืพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บ 
เอกสารก ากับทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

.11 ใหค้วามร่วมมอืกบั Kohler ในการประเมนิปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัลกูคา้เนือ่งจากผลติภัณฑ/์บรกิารของซพัพลายเออร ์
ครอบคลมุทัง้การคนืเงนิและการใหค้วามชว่ยเหลอืแกล่กูคา้ 

.12 ปรับใชช้อ่งทางสือ่สารอเิล็กทรอนกิสก์ับ Kohler เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กท่ัง้สองฝ่าย Kohler รองรับชอ่งทาง 
ตดิตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสส์องชอ่งทางเพือ่ใชส้ง่ขอ้มลูไดแ้ก ่ผา่น Electronic Data Interchange (EDI) 
และผา่นอนิเทอรเ์น็ต ใชส้องชอ่งทางนีเ้พือ่ชว่ยในการแลกเปลีย่นแผนกรอบเวลาการท างาน การจัดการสต็อก 

ค าสัง่ซือ้ การเปลีย่นแปลงค าสัง่ซือ้และใบแจง้หนี ้เป็นตน้ 

.13 มกีารวางแผนควบคมุคณุภาพเพือ่ใหม้กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง ป้องกนัสนิคา้มปัีญหาและปรับกระบวนการใหม้ ี

ประสทิธภิาพ วธิกีารวางแผนควบคมุคณุภาพทีแ่นะน าส าหรับวตัถดุบิทางตรงมรีะบไุวใ้นคูม่อืการวางแผนควบคมุ 

คณุภาพผลติภัณฑแ์ละแผนงานควบคมุขัน้สงู (APQP) ของ Automotive Industry Action Group (AIAG) 
รวมทัง้คูม่อืกระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP)  การวางแผนควบคมุคณุภาพในเบือ้งตน้อาจไดแ้ก่ 

 การวเิคราะหข์ดีความสามารถเชงิกระบวนการพรอ้มมาตรการควบคมุกระบวนการเชงิสถติ ิ

o แผนควบคมุพรอ้มมาตรการควบคมุเชงิกระบวนการเพือ่ตรวจหาและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการผลติกอ่นเป็นผ
ลติภัณฑส์ าเร็จ 

o ค าแนะน าส าหรับผูป้ฏบิัตงิานและดา้นการตรวจสอบเพือ่ลดขัน้ตอนทีไ่มเ่กดิผลผลติเพือ่ชว่ยในการควบคมุแ

ละตรวจสอบคณุภาพวัสดทุีจ่ัดหา 
 แผนงานดา้นบรรจภุัณฑ ์

 แผนผังกระบวนการ 

 การวเิคราะหส์าเหตเุบือ้งตน้ การก าหนดมาตรการแกไ้ขและมาตรการป้องกนั 
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1.06 การตอบรับเนือ้หาในคูม่อืควบคมุคณุภาพส าหรับซพัพลายเออร ์
 
กอ่นทีจ่ะท าสญัญาทางธรุกจิกับ Kohler ซพัพลายเออรใ์หม่ทัง้หมดจะตอ้งศกึษาคูม่อืควบคมุคณุภาพกลางส าหรับซพัพลาย 

เออรจ์าก Kohler และใหก้ารรับรองวา่จะปฏบิตัติามเนือ้หาและเงือ่นไขทีก่ าหนดตามวธิกีารทีต่กลงร่วมกนักบัเจา้หนา้ที่ 

ประสานงานฝ่ายจัดซือ้ของ Kohler 
 

คูม่อืนีอ้าจมกีารปรับปรุงเนือ้หาเป็นระยะ ๆ โดย Kohler ตรวจสอบเนือ้หาทีป่รับปรุงใหมห่รอืสบืคน้เอกสารเผยแพร่ชดุลา่สดุ 
ส าหรับคูม่อืควบคมุคณุภาพสว่นกลางส าหรับซพัพลายเออรไ์ดท้ี ่http://www.kohler.com. ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบ 

ในการจัดหาและปฏบิัตติามเนือ้หาลา่สดุส าหรับเอกสารชดุนี้ 

http://www.kohler.com/
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

2.0 - เงือ่นไขควบคมุคณุภาพทีส่ าคญั 
 

2.01 เงือ่นไขระบบควบคมุคณุภาพ 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก าหนด สง่เสรมิและผลกัดนัระบบควบคมุคณุภาพพรอ้มทัง้กระบวนการรองรับตา่ง ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารเป็นไปตามขอ้ตกลงการจัดซือ้ของ Kohler และรายละเอยีดทีบ่รษัิทก าหนดทีส่ว่นปฏบิตักิารของซพั 

พลายเออรแ์ละทกุจุดในเครอืขา่ยการจัดหา 
 

ซพัพลายเออรท์ัง้หมดจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและน าสง่ขอ้มูลของตนและน าสง่คูม่อืควบคมุคณุภาพในหน่วยงานของตนเพือ่ 
รับการพจิารณา นอกจากนี ้เจา้หนา้ทีข่อง Kohler ยังอาจเขา้ไปตรวจสอบพืน้ทีป่ฏบิัตงิานของซพัพลายเออรก์อ่นการท า 

ขอ้ตกลงทางธรุกจิ 

 
นอกจากนีซ้พัพลายเออรจ์ะตอ้งสามารถขอการรับรองมาตรฐานสากลตามทีก่ าหนดเกีย่วกบัผลติภัณฑ/์กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ มาตรฐานของ UL, UL GS, NSF, CSA, ASTM, CE, CCC, SAI, ASME, IAPMO, ASSE, Lacey Act., ROHS, REACH 
และ CARB 

 
.01 เงือ่นไขส าหรับผูจั้ดหาวตัถดุบิเพือ่การผลติ 

Kohler พรอ้มร่วมธรุกจิกบัซพัพลายเออรผ์ูจ้ัดหาวัตถดุบิทีส่ามารถยนืยันไดว้า่ตนเองไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001 หรอื ISO/TS 16949 โดยหน่วยงานรับรองทีน่่าเชือ่ถอื 
 

ในกรณีทีร่ะบบควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรไ์ม่ครอบคลมุเพยีงพอ ซพัพลายเออร ์จะตอ้งจัดท าแผนด าเนนิการ 
และระบกุรอบเวลาในการจัดการเพือ่ให ้Kohler รับรอง    

 

.001 เงือ่นไขในการตรวจยอ้น 
ระบบควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรช์ว่ยใหค้วามมั่นใจวา่ผลติภัณฑท์ัง้หมดจะสามารถตรวจยอ้นไดไ้ม่ 

วา่จะในสว่นของวตัถดุบิหรอืสว่นประกอบทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ขัน้ตอนการผลติ วนัทีผ่ลติ ระดบัการ 
แกไ้ขตา่ง ๆ และบนัทกึการประเมนิมาตรฐานของผลติภัณฑ ์ผลติภัณฑท์ัง้หมดทีจั่ดสง่ใหแ้ก ่Kohler Co. 

ควรมรีหัสอา้งองิเพือ่ชว่ยในการตรวจยอ้น เชน่ เลขล็อต รหัสวนัทีห่รอืรหัสอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 

 
.02 เงือ่นไขส าหรับผูจั้ดหาวตัถดุบิทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่การผลติหรอืผูจั้ดหาบรกิาร 

ผูจ้ัดบรกิารและผูจ้ัดดหาวตัถดุบิทีไ่มไ่ดใ้ชเ้พือ่การผลติแก ่Kohler จะตอ้งแสดงหลกัฐานยนืยันระบบจัดการ 
คณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพของตน   

 

ในกรณีทีร่ะบบควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรไ์ม่ครอบคลมุเพยีงพอ ซพัพลายเออร ์จะตอ้งจัดท าแผนด าเนนิการ 
และระบกุรอบเวลาในการจัดการเพือ่ให ้Kohler รับรอง    

 

.03 การเปลีย่นแปลงสถานะ 
ในกรณีทีม่าตรฐานการรับรองคณุภาพของซพัพลายเออรม์กีารเปลีย่นแปลงหรอืถูกระงับ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ 

ใหห้น่วยธรุกจิและสว่นปฏบิตักิารตา่ง ๆ ทัง้หมดทีไ่ดรั้บผลติภัณฑท์ราบภายในหา้ (5) วนัท าการ ในกรณีนี ้ซพัพลาย 
เออรอ์าจถกูตรวจสอบโดย Kohler และ/หรอืตอ้งจัดหาเอกสารก ากบัชีแ้จงการเปลีย่นแปลงสถานะ รวมทัง้มาตรการ 

แกไ้ขทีม่ ี

 

 
 
 



ชือ่:  คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรส์ว่นกลางของ Kohler Co. หมายเลขเอกสาร:  GPI 2004 

ปรับปรงุ:  2.1 ผูจั้ดท า:  Global Procurement & Quality Councils วันทีม่ผีล:  20 มถินุายน 2013 

ส าเนาจัดพมิพไ์มม่กีารควบคมุและอาจไมใ่ชเ่นือ้หาลา่สดุ ตรวจสอบเวอรช์ัน่ลา่สดุที ่Kohler.com 

หนา้ 10 จาก 26 

2.02 เงือ่นไขในการเก็บรักษาระเบยีนขอ้มลู 
 
ขอ้มลูการควบคมุคณุภาพจะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นรูปแบบทีต่รวจสอบไดแ้ละสามารถเผยแพร่เพือ่การพจิารณาทบทวนเมือ่ไดรั้บก

ารรอ้งขอ ผา่นสือ่บนัทกึขอ้มลูทัง้ระบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืส าเนาจัดพมิพ ์ระเบยีนขอ้มูลจะตอ้งครอบคลมุขอ้มูลการควคบมุ 

คณุภาพทีถู่กตอ้ง เป็นขอ้มูลลา่สดุและครบถว้น เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS) หรอืเอกสารก ากับระหวา่ง 
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เอกสารรับรองผลการวเิคราะห ์(C of A) เอกสารก ากบัเชงิกระบวนการหรอืขอ้มูลอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 

หรอืตามทีจ่ าเป็น เก็บรักษาระเบยีนขอ้มูลเกีย่วกับสว่นประกอบหรอืกระบวนการประกอบทีม่ปัีญหาเพือ่น าเสนอจดุทีเ่ป็นปัญหา 
และแนวโนม้ทีเ่กดิขึน้ 

 

ขอ้มลูวัตถดุบิในการผลติจะตอ้งเก็บรักษาไวอ้ย่างต า่เจ็ด (7) ปีปฏทินิ หรอืตามมาตรฐานทางอตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับ 
หรอืตามเงือ่นไขของลกูคา้พจิารณาตามหลักเกณฑท์ีเ่ขม้งวดกวา่ 

 
ขอ้มลูวัตถดุบิทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่การผลติและบรกิารตา่ง ๆ จะตอ้งเก็บรักษาไวอ้ยา่งต า่สาม (3) ปีปฏทินิ หรอืตามมาตรฐานทาง 

อตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับ หรอืตามเงือ่นไขของลกูคา้พจิารณาตามหลักเกณฑท์ีเ่ขม้งวดกวา่ 
 

2.03 การรับประกนั 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสามารถใหบ้รกิารเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีจั่ดหาไดต้ลอดวงจรอายผุลติภัณฑ ์ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมคีวาม 
น่าเชือ่ถอืภายใตห้รอืเหนอืกวา่เงือ่นไขที ่Kohler ก าหนด 

 
ซพัพลายเออรท์ีรั่บผดิชอบในการออกแบบหรอืร่วมออกแบบจะตอ้งมสีว่นร่วมอย่างจรงิจังในการลดปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกับ

การรับประกนั ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจยอ้นและวเิคราะหส์าเหตกุารใชส้ทิธิก์ารรับประกนั และใชข้อ้มูลดงักลา่วเพือ่ปรับปรุง 
กระบวนการและคณุภาพของผลติภัณฑ ์ทัง้นีเ้พือ่ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจและเพือ่ผลักดนัธรุกจิระหวา่ง Kohler และซพั 

พลายเออรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 
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3.0 - การรับรอง/ตรวจสอบคณุสมบตัซิพัพลายเออร ์

 

หน่วยธรุกจิแตล่ะแหง่จะตองก ากบัดแูลกระบวนการคดัสรรซพัพลายเออรแ์ละจัดซือ้จัดจา้งเพือ่ประเมนิและคน้หาพันธมติรในกา

รจัดหาสนิคา้ทีเ่หมาะสม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพ การจัดสง่ ตน้ทนุและวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุง 
การท างานอย่างตอ่เนื่อง และรับการประเมนิเงือ่นไขเหลา่นีอ้ย่างครบถว้น 

 
 

3.01 การตรวจสอบคณุสมบัตผิูใ้หบ้รกิารรายใหม ่
 
ซพัพลายเออรท์กุรายจะตอ้งลงทะเบยีนและจัดหาคูม่อืการควบคมุคณุภาพภายในหน่วยงานของตนเพือ่รับการพจิารณาทบทวน  

การลงทะเบยีนซพัพลายเออรด์ าเนนิการไดผ้า่นหัวขอ้ "Suppliers" ใน Kohler.com  หรอืผา่นชอ่งทางทีจั่ดไวใ้ห ้
 

นอกเหนอืจากการประเมนิขอ้มูลทางธรุกจิ (ตรวจสอบประวตั ิวเิคราะหค์วามน่าเชือ่ถอืทางเครเดติ ฯลฯ) และการทบทวน 

เนือ้หาในคูม่อืควบคมุคณุภาพ และผลการด าเนนิงานของซพัพลายเออร ์ผูท้ีจ่ะเป็นซพัพลายเออรข์องเรายังตอ้งท าแบบ 
ประเมนิและรับการประเมนิผ่านระบบออนไลน์ตามขัน้ตอนการจัดซือ้จัดหาของหน่วยธรุกจิ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรม์ ี

ขดีความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ทีส่ าคญั เชน่ ดา้นการจัดซือ้จัดหา ดา้นวศิวกรรม การผลติและการควบคมุคณุภาพ นอกจากนี ้
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งผ่านการรับรองตามขอ้บงัคบัทีก่ าหนด (ASTM, CSA, UL, IAPMO, NSF ฯลฯ) ในสว่นทีเ่กีย่วกับ 

ผลติภัณฑ/์บรกิารของตน 

 
หากผลการประเมนิขา้งตน้เป็นทีน่่าพอใจ ซพัพลายเออรจ์ะถกูจัดอยูใ่นรายชือ่ผูท้ีส่ามารถร่วมธรุกจิกับ Kohler การรับรอง 

ซพัพลายเออรเ์ป็นกระบวนการของสว่นปฏบิตักิารเฉพาะพืน้ที ่และจะมขีึน้เมือ่ซพัพลายเออรผ์า่นเกณฑม์าตรฐานขัน้ต า่ 
สามารถใหก้ารรับรองสองประเภทไดแ้ก่: 

 รับรอง 

 ภายใตเ้งือ่นไข - ตอ้งก าหนดมาตรการแกไ้ขเป็นการเฉพาะร่วมกนัภายในกรอบเวลาทีต่กลง 

การรับรองแบบภายใตเ้งือ่นไขชว่ยให ้Kohler สามารถท าสญัญาขอ้ตกลงกับซพัพลายเออรท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ 

สว่นปฏบิตักิารและ/หรอือยูร่ะหวา่งด าเนนิมาตรการแกไ้ขเนือ่งจากผลการส ารวจพืน้ทีป่ฏบิตักิาร โดยจะตอ้งกนิ 
ระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 
หากหลงัผา่นไปหก (6) เดอืนแลว้ซพัพลายเออรยั์งไม่ผา่นเกณฑก์ารรับรอง ซพัพลายเออรจ์ะถกูถอนชือ่จากรายการซพัพลาย 

เออรท์ีผ่า่นการรับรอง 
 

หากซพัพลายเออรไ์ม่ผา่นการรับรอง หา้มไมใ่หท้ าสญัญาขอ้ตกลงหรอืรับวตัถดุบิหรอืบรกิารใด ๆ จนกวา่จะมกีารด าเนนิ 

มาตรการแกไ้ขเพือ่ใหซ้พัพลายเออรอ์ยูใ่นสถานะ ภายใตเ้งือ่นไข เป็นอยา่งนอ้ย 
 

3.02 การตรวจสอบคณุสมบัตผิูใ้หบ้รกิารรายใหม ่
 
Kohler ขอสงวนสทิธิใ์นการประเมนิสว่นปฏบิตักิาร ระบบควบคมุคณุภาพ ระเบยีนขอ้มลูและผลติภัณฑข์องซพัพลายเออร ์

ทีพ่รอ้มส าหรับจัดสง่เป็นระยะ ๆ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก าหนดกระบวนการเพือ่ควบคมุมาตรฐานใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับดา้น 

การพิจารณา 
และ 

ตรวจประเมิน 

การประเมินซพั 

พลายเออร์ 
การคดัเลือกและ 

รับรองซพัพลายเออร์ 
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ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งของภาครัฐ บคุลากร ระบบตรวจวดั และศนูยป์ฏบิัตกิารทดสอบของซพัพลายเออร ์

จะตอ้งมจัีดเตรยีมไวต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดเพือ่ชว่ยในการก ากบัดแูล 
 ซพัพลายเออรา์ยใหม:่ อาจตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูกอ่น Kohler สามารถสัง่ซือ้วัตถดุบิหรอืขอรับบรกิาร ตอ้งผา่น 

ผลการประเมนิในระดับทีน่่าพอใจหรอืมแีผนการพัฒนาการท างานทีช่ดัเจนกอ่นสามารถสัง่สนิคา้หรอืบรกิาร 

 ซพัพลายเออรปั์จจุบนั: อาจตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูกอ่นโดย Kohler เพือ่ประเมนิขดีความสามารถกอ่นท าขอ้ตกลง 

ทางธรุกจิใหม ่ๆ 
 

คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

4.0 - การรับรองชิน้สว่น 

 

ชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบทีจั่ดหาจะตอ้งผา่นการรับรองส าหรับการผลติโดยหน่วยธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทางเทคนคิทีก่ าหนดทัง้หมด หา้มซพัพลายเออรเ์ริม่การจัดสง่วตัถดุบิเพือ่การผลติใหแ้ก ่Kohler กอ่นการรับรอง 

ชิน้สว่น/กระบวนการ จัดหาชิน้สว่นปรมิาณเล็กนอ้ยเพือ่ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอื/คณุสมบัตทิางวศิวกรรม รวมทัง้อาจมกีารขอ 

ตวัอยา่งสนิคา้เพิม่เตมิ ตรวจสอบแบบ/รายละเอยีดทางเทคนคิกอ่นการรับรองชิน้สว่นส าหรับการผลติ  
 

หน่วยธรุกจิเป็นผูรั้บรองชิน้สว่นผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 
 

4.01 การตรวจสอบสนิคา้รอบแรก/การพจิารณาพืน้ที ่
 
ตรวจสอบสว่นสว่นประกอบรอบแรก/ประเมนิพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

 การตรวจสอบขนาด/พืน้ที ่

 ตรวจรับรองวตัถดุบิ 

 รูปลกัษณ์ 

 

4.02 กระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) 
 

เป้าหมายของกระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) คอืเพือ่ประเมนิวา่ซพัพลายเออรส์ามารถผลติสนิคา้ทีเ่ป็นไปตาม 

เงือ่นไขของ Kohler ทัง้หมดไดอ้ย่างสม ่าเสมอหรอืไม่ 
 

การจัดซือ้ผลติภัณฑใ์หมห่รอืการปรับเปลีย่นผลติภัณฑ/์กระบวนการใด ๆ จะตอ้งผ่านขัน้ตอน PPAP และมกีารแจง้ขอ 
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดหรอืแจง้ขอการปรับเปลีย่นในสว่นของซพัพลายเออรต์ามเงือ่นไขในขอ้ 6.0  Kohler จะพจิารณา 

เงือ่นไข PPAP ในระดับทีเ่หมาะสม 

 
หลงัจากแจง้ขอ้มลู PPAP แลว้ Kohler จะพจิารณาและก าหนดสถานะใหด้งัตอ่ไปนี้ 

 
รับรอง:  ชิน้สว่นหรอืวตัถดุบิ รวมทัง้สว่นประกอบยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของ Kohler  ซพัพลายเออรไ์ดรั้บอนุญาต 

ใหจั้ดสง่วัตถดุบิเพือ่การผลติตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่เบกิจ่าย 

 
รับรองภายใตเ้งือ่นไข:  อนุญาตใหจั้ดสง่ชิน้สว่นหรอืวตัถดุบิเพือ่รองรับการผลติในกรอบเวลาจ ากดัหรอืตามจ านวนทีก่ าหนด  

การรับรองภายใตเ้งือ่นไขจะมขีึน้หากซพัพลายเออร ์
1. สามารถชีแ้จงรายละเอยีดทีไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขและท าใหไ้มผ่า่นการรับรองไดแ้ละ 

2. มกีารจัดเตรยีมแผนด าเนนิการทีต่กลงร่วมกนักับ Kohler  จะตอ้งสง่รายละเอยีด PPAP อกีครัง้เพือ่ปรับสถานะเป็น 
"รับรอง" หากผลติภัณฑไ์มเ่ป็นไปตามรายละเอยีดทางเทคนคิ จะตอ้งสง่ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของ 

ซพัพลายเออร ์(SDR) หรอืด าเนนิการในลักษณะเดยีวกันนี้ 

 
การรับรองภายใตเ้งือ่นไขสามารถยดืระยะเวลาออกไปได ้ ทัง้นีห้ากซพัพลายเออรต์อ้งการเวลาเพิม่เตมิ ซพัพลายเออร ์

จะตอ้งตดิตอ่กบั SQE ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มระบกุรอบเวลาคาดการณ์ทีช่ดัเจน 
 

ปฏเิสธ:  ขอ้มลู PPAP ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขส าหรับล็อตการผลติทีเ่กีย่วขอ้งและ/หรอืตามเอกสารก ากับทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งม ี

การแกไ้ขกระบวนการน าสง่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 
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5.0 - มาตรการแกไ้ข 

 

ซพัพลายเออรข์อง Kohler จะตอ้งจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีป่ราศจากขอ้บกพร่อง ในกรณีทีเ่กดิปัญหาดา้นคณุภาพขึน้ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพจิารณาสาเหตเุบือ้งตน้และก าหนดมาตรการแกไ้ขเพือ่แกไ้ขปัญหาและเพือ่ป้องกนัไมใ่หปั้ญหาเกดิขึน้อี
ก ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกับ Kohler ในดา้นเทคนคิและใหค้วามร่วมมอืภาคสนามเพือ่แกไ้ขขอ้บกพร่องใด ๆ 

ทีไ่มเ่ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด  Kohler สงวนสทิธิใ์นการเรยีกรองคา่ใชจ้า่ยตามความเหมาะสมจากซพัพลายเออร ์
เนือ่งจากขอ้บกพร่องทางดา้นคณุภาพและปัญหาในการน าสง่  

 

5.01 กรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
 

วตัถดุบิหรอืบรกิารทีม่ปัีญหาสามารถตรวจพบไดท้กุชว่งของกระบวนการ รวมทัง้ระหวา่งการตรวจสอบขาเขา้ ระหวา่งการใช ้

ระหวา่งการประกอบหรอืบรรจ ุนอกจากนียั้งอาจพบขอ้ผดิพลาดระหวา่งการสงัเกตการณ์ ตรวจรับรอง หรอืเมือ่ถงึมอืลกูคา้ 
หรอืผา่นการใชส้ทิธิก์ารรับประกนั 

 
ซพัพลายเออรจ์ะไดรั้บแจง้ผ่านรายงานแจง้วตัถดุบิมปัีญหา (DMR) หรอืการแจง้ขอมาตรการแกไ้ขส าหรับซพัพลายเออร ์

(SCAR) เมือ่มกีารตรวจพบวตัถุดบิและ/หรอืบรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐาน (หรอืเมือ่การน าสง่ทีล่า่ชา้ท าใหต้อ้งปิด 
สายการผลติ) 

 

การจัดการกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ Kohler สามารถด าเนนิการไดด้งัตอ่ไปนีแ้ละอยูภ่ายใตด้ลุพนิจิของ Kohler 
Group/หน่วยธรุกจิและ/หรอืสว่นปฏบิตักิารตา่ง ๆ 

 การตคีนืสนิคา้ทัง้ล็อตหรอืการสง่คนืสนิคา้ใหก้บัซพัพลายเออร ์

 การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดใด ๆ ทีม่ขี ึน้โดยฝ่ายจัดซือ้จัดจา้งสว่นกลางและไดรั้บการรับรองตามขัน้ตอนภายในของ 

Kohler KQMS-2 GQ-4-006 ไมส่ามารถจัดสง่หรอืใชผ้ลติภัณฑก์อ่นมกีารรับรองการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 
 การสบืคน้ คดักรองหรอืแกไ้ขงานทีโ่รงงานของ Kohler อาจตอ้งใชท้รัพยากรของซพัพลายเออรห์รอื 

บคุคลภายนอกเพือ่รองรับการแกไ้ขงาน 

 

5.02 การด าเนนิการของซพัพลายเออร ์
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนนิการในทนัทเีมือ่ไดรั้บค าขอใหก้ าหนดมาตรการแกไ้ขโดยซพัพลายเออร ์รวมทัง้การตดิตอ่โดยตรง 

กบัฝ่ายควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรต์ามทีร่ะบ ุยกเวน้หากค าขอดงักลา่วระบวุา่ "ใชเ้พือ่เป็นขอ้มูลอา้งองิเทา่นัน้" ซพั 
พลายเออรจ์ะตอ้งแจง้รับทราบการแจง้ขอใหม้มีาตรการแกไ้ขภายใน 24 ชัว่โมงท าการและด าเนนิมาตรการแกไ้ขแบบถาวร 

ภายใน 15 วนัท าการ ยกเวน้มรีะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 
 ระบแุละเริม่แผนการควบคมุสถานการณ์ระยะสัน้เพือ่ป้องกนักรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานไม่ใหเ้กดิขึน้เพิม่เตมิที ่

Kohler ซึง่อาจครอบคลมุทัง้สต็อกในโรงงานของ Kohler ในระบบการจัดจ าหน่าย ทีซ่พัพลายเออรห์รอืสว่นการ 

ผลติของซพัพลายเออร ์

 ระบแุผนการแกไ้ขปัญหาระยะสัน้พรอ้มกรอบเวลาเพือ่เปลีย่นแทนวัตถดุบิทีไ่ม่ไดม้าตรฐานเป็นวตัถดุบิทีไ่ดม้าตรฐาน 

 มาตรการควบคมุสถานการณ์ มาตรการแกไ้ขระยะสัน้และเวลาทีม่กีารด าเนนิการจะตอ้งมเีอกสารก ากับไวอ้ยา่ง 

ชดัเจนโดยซพัพลายเออร ์และแจง้ใหฝ่้ายควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรท์ราบตามทีร่ะบใุนค าขอใหม้กีาร 
ด าเนนิมาตรการแกไ้ข 

 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตอบกลบัค าขอใหม้กีารก าหนดมาตรการแกไ้ขกับเจา้หนา้ทีป่ระสานงานทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ ผูซ้ ือ้และ SQE) 

การตอบกลับจะตอ้งบนัทกึรายละเอยีดและครอบคลมุ: 
 การระบรุายละเอยีดและตรวจรับรองสาเหตเุบือ้งตน้ทีท่ าใหต้ า่กวา่มาตรฐษน รวมทัง้จัดหาขอ้มลูรองรับและ/หรอืผล 

การศกึษาเพิม่เตมิ 

 การตรวจรับรองมาตรการแกไ้ขแบบถาวร รวมทัง้ขอ้มลูรองรับ วนัทีด่ าเนนิการและเอกสารก ากบั APQP ฉบับปรับปรุง 

 เลขล็อต/วนัทีม่ผีลส าหรับวนัทีด่ าเนนิการตามมาตรการแกไ้ขระยะยาวจะตอ้งมกีารระบไุวอ้ยา่งชดัเจน การ 

ปรับเปลีย่นใด ๆ กบัมาตรการแกไ้ข เชน่ วนัทีด่ าเนนิการเสร็จสิน้ จะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบ 
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5.03 การก าจัดทิง้ผลติภัณฑ ์
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก ากับดแูลดา้นคณุภาพอย่างเคร่งครัดเมือ่มกีารก าจัดทิง้ผลติภัณฑท์ีต่อ้งสงสยัหรอืไม่ไดม้าตรฐาน  

หา้มจัดสง่ผลติภัณฑต์อ้งสงสยัใหแ้ก ่Kohler Company โดยไมม่กีารรับรองการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 
 

5.04 มาตรการพเิศษเพือ่ควบคมุสถานการณ์ส าหรับซพัพลายเออร ์
 
Kohler มรีะดับการควบคมุสถานการณ์ในระดับสงู 2 ระดับเพือ่ควบคมุสถานการณ์กรณีผลติภัณฑม์ปัีญหา และเพือ่ป้องกนั 

บรษัิทในการไดรั้บวตัถดุบิทีม่ปัีญหาเพิม่เตมิ 
 

.01 ระดบัการควบคมุ 1 

ในระดบันี ้Kohler ก าหนดใหซ้ัพพลายเออรด์ าเนนิมาตรการตรวจสอบเชงิซอ้นทีส่ว่นการจัดหาวตัถดุบิ  ซพัพลาย 
เออรจ์ะตอ้งสบืคน้สนิคา้ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน ด าเนนิมาตรการแกไ้ขและก ากบัดแูลใหแ้น่ใจวา่ Kohler จะไม่ไดรั้บ 

ชิน้สว่น/วตัถดุบิทีไ่มไ่ดม้าตรฐานเพิม่เตมิอกี  การตรวจสอบเชงิซอ้นนีม้ขี ึน้เสรมิกบัมาตรการควบคมุกระบวนการ 
ผลติตามปกตขิองซพัพลายเออร ์และจะตอ้งด าเนนิการโดยพนักงานของซพัพลายเออร ์

 

หลกัเกณฑ:์   
 กรณีไม่ผา่นมาตรฐานซ ้า ๆ 

 การขาดความตอ่เนื่องทีม่นัียส าคญั 

 ตอ้งปิดสายการผลติ 

 สนิคา้ผลติไมเ่พยีงพอ 

 มาตรการควบคมุในปัจจบุนัของซพัพลายเออรไ์มเ่พยีงพอในการควบคมุมาตรฐานตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

การด าเนนิการทีจ่ าเป็น: 
 ก าหนดกระบวนการควบคมุสถานการณ์แยกเฉพาะทีส่ว่นปฏบิัตกิารของซพัพลายเออรภ์ายใน 24 ชัว่โมง 

หลงัจากไดรั้บแจง้ระดบัการควบคมุระดับที ่1 

 จัดท าค าแนะน าในการตรวจสอบทีม่มีาตรฐาน 

 จัดเตรยีมพืน้ทีแ่ละเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนนิการตามค าแนะน าในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐาน 

 แยกวตัถดุบิตอ้งสงสยัในสายการผลติทีอ่ยูร่ะหวา่งน าสง่ และในสว่นการจัดเก็บทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจ 

วา่มกีารระบจุดุส าคญัตา่ง ๆ ของวตัถดุบิทีไ่ม่ไดม้าตรฐานไดอ้ยา่งครบถว้น 
 ระบชุ ิน้สว่น วัตถดุบิและภาชนะบญัชเีฉพาะตามทีต่กลงกับ Kohler เพือ่ใหส้ามารถรับรองกระบวนการ 

ตรวจยอ้นชิน้สว่นส าหรับการผลติไดอ้ย่างเหมาะสม 

 รับรองการจัดสง่วตัถดุบิทัง้หมดที ่Kohler ระหวา่งชว่งเวลานี้ 

 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมเีอกสารบนัทกึผลการตรวจสอบ (CL1) วนัตอ่วนั และมขีอ้มูลอพัเดตสถานะอย่าง 

นอ้ยทกุสปัดาหส์ง่ใหแ้ก ่Kohler 

 
หลกัเกณฑก์ารตรวจผา่น: 

 ระบสุาเหตเุบือ้งตน้ของปัญหาไดแ้ละยนืยันไดว้า่มกีารแกไ้ขปัญหาแลว้ 

 โรงงานของ Kohler ไดรั้บบรกิารจัดสง่ฟรสี าหรับผลติภัณฑท์ีม่ปัีญหา 

 ผูร้เิริม่มาตรการแกไ้ขจะตอ้งรับรองการตรวจผา่น CL1 กอ่นหยุดการด าเนนิการของ CL1 

 หากเกณฑก์ารตรวจผา่นไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดภายในกรอบเวลาทีต่กลงร่วมกนั หรอืหากกระบวนการ CL1 

ไมม่ปีระสทิธภิาพ ซพัพลายเออรจ์ะถกูปรับสถานะสูส่ถานะควบคมุระดับ 2 
 

.02 ระดบัการควบคมุ 2 
เป็นเงือ่นไขอกีขัน้ของ Kohler ทีค่รอบคลมุกระบวนการเดยีวกันกบัระดับการควบคมุที ่1 โดยเสรมิดว้ยกระบวนการ 

ตรวจสอบเพิม่เตมิโดยฝ่ายตรวจสอบและบรกิารทีรั่บแกไ้ขงานจากภายนอกในฐานะผูด้แูลผลประโยชนข์อง Kohler 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุสถานการณ์โดยเฉพาะ  บคุคลภายนอกดงักลา่วจะถกูคดัเลอืกโดยซพัพลายเออรแ์ละ 
รับรองโดย Kohler โดยซพัพลายเออรเ์ป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่าย  ระดับการควบคมุสถานการณ์นีใ้ชเ้ป็นมาตรการ 

ขัน้สดุทา้ย   
 

หลกัเกณฑ:์   

 ซพัพลายเออรไ์มผ่่านเกณฑก์ารตรวจผ่านส าหรับระดับการควบคมุที ่1 
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การด าเนนิการทีจ่ าเป็น: 
 ด าเนนิการตามระดับการควบคมุที ่1 ตอ่ไปพรอ้มกับมาตรการตามระดับการควบคมุที ่2 

 จัดสง่วตัถดุบิใหแ้กผู่ต้รวจสอบจากภายนอก 

 ก าหนดกระบวนการควบคมุสถานการณ์แยกเฉพาะทีส่ว่นปฏบิัตกิารของซพัพลายเออรห์รอืทีบ่รษัิทตรวจสอบ

หรอืแกไ้ขงานจากภายนอกภายใน 24 ชัว่โมงหลงัแจง้ CL2 

 จัดท าค าแนะน าในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐานส าหรับ CL2 

 จัดหาพืน้ทีแ่ละเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนนิการตามค าแนะน าในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐานส าหรับบรษัิ

ทตรวจสอบและแกไ้ขงานจากภายนอกในสว่นของ CL2 
 ระบชุ ิน้สว่น วัตถดุบิและภาชนะบญัชเีฉพาะตามทีต่กลงกับ Kohler เพือ่ใหส้ามารถรับรองกระบวนการ 

ตรวจยอ้นชิน้สว่นส าหรับการผลติไดอ้ย่างเหมาะสม 

 วตัถดุบิระดบั CL2 เทา่นัน้ทีต่อ้งสง่ใหแ้ก ่Kohler 

 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมเีอกสารบนัทกึผลการตรวจสอบ (CL1 และ CL2) วนัตอ่วนั และมขีอ้มูลอพัเดต 

สถานะอยา่งนอ้ยทกุสปัดาหส์ง่ใหแ้ก ่Kohler 
  

หลกัเกณฑก์ารตรวจผา่น: 

 ระบสุาเหตเุบือ้งตน้ของปัญหาไดแ้ละยนืยันไดว้า่มกีารแกไ้ขปัญหาแลว้ 

 โรงงานของ Kohler ไดรั้บบรกิารจัดสง่ฟรสี าหรับผลติภัณฑท์ีม่ปัีญหา 

 ผูร้เิริม่มาตรการแกไ้ขจะตอ้งรับรองการตรวจผา่น CL2 กอ่นหยุดการด าเนนิการของ CL2 

 หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑก์ารตรวจผ่านในกรอบเวลาทีต่กลงร่วมกนั ซพัพลายเออรจ์ะถกูระงับการตดิตอ่ธรุกจิ 

และอาจตอ้งมกีารเพกิถอนสญัญาการจัดหาจากซพัพลายเออรร์ายดงักลา่ว 
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

6.0 - 
ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกบัซพัพลายเออรห์รอืค าขอเปลี่

ยนแปลงซพัพลายเออร ์

 

6.01 กรณีทีต่อ้งมกีารแจง้ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกบัซพัพลายเออร ์(SDR) 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหก้ับหน่วยธรุกจิและสว่นพืน้ทีต่า่ง ๆ ทัง้หมดทีจั่ดหาผลติภัณฑใ์หท้ราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 
ในทนัททีีท่ราบขอ้มลูใด ๆ ทีเ่ชือ่ไดว้า่ผลติภัณฑท์ีจ่ะจัดสง่ไมไ่ดม้าตรฐานตามเงือ่นไขในการออกแบบ ซพัพลายเออร ์

จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระสานงานดา้นการควบคมุคณุภาพและการจัดซือ้ของซพัพลายเออรข์องตนเป็นลายลักษณ์อกัษร 

กอ่นปรับเปลีย่นกระบวนการหรอืแกไ้ขเครือ่งมอืใชง้านใด ๆ 
 

6.02 การแจง้ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหก้ับหน่วยธรุกจิและสว่นพืน้ทีต่า่ง ๆ ทัง้หมดทีจ่ัดหาผลติภัณฑใ์หท้ราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 

ในทนัททีีท่ราบขอ้มลูใด ๆ ทีเ่ชือ่ไดว้า่ผลติภัณฑท์ีจ่ะจัดสง่ไมไ่ดม้าตรฐานตามเงือ่นไขในการออกแบบ ซพัพลายเออร ์
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระสานงานดา้นการควบคมุคณุภาพและการจัดซือ้ของซพัพลายเออรข์องตนเป็นลายลักษณ์อกัษร 

กอ่นปรับเปลีย่นกระบวนการหรอืแกไ้ขเครือ่งมอืใชง้านใด ๆ 

 

6.03 การแจง้ขอเปลีย่นซพัพลายเออร ์(SCR) 
 

การเปลีย่นแปลงใด ๆ ส าหรับวัตถดุบิการผลติทีจั่ดหาใหจ้ะตอ้งมเีอกสารก ากับถกูตอ้งและผา่นการรับรองเป็นลายลักษณ์ 
อกัษรโดย Kohler กอ่นการน าไปใช ้การปรับเปลีย่นผลติภัณฑแ์ละกระบวนการทัง้หมดทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่รูปแบบ การใช ้

งานร่วมกนัหรอืการท างานใด ๆ จะตอ้งผ่านขัน้ตอนแจง้ขอปรับเปลีย่นของซพัพลายเออรอ์ย่างเป็นทางการหรอืใชก้ระบวนการ 
ในลกัษณะเดยีวกนักับ Kohler เพือ่ขอพจิารณาทบทวนและขอการรับรอง ซึง่ครอบคลมุทัง้ในกรณีทีซ่พัพลายเออรต์อ้งการ 

เชา่ชว่งสญัญาจา้งใด ๆ ทีป่กตมิกีารด าเนนิการเป็นการภายใน หรอืส าหรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสว่นของซพัพลายเออร ์

ล าดับยอ่ย จะตอ้งมกีารสง่เรือ่งขอรับรองชิน้สว่นใหมอ่กีครัง้  หากไม่แน่ใจวา่ตองมกีารแจง้ขอเปลีย่นแปลงหรอืไม ่ซพัพลาย 
เออรส์ามารถสอบถามไปยังเจา้หนา้ทีป่ระสานงานการจัดซือ้จัดจา้งหรอืเจา้หนา้ทีป่ระสานงานฝ่ายควบคมุคณุภาพซพัพลายเอ

อรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงทีอ่าจตอ้งขอการรับรองในเบือ้งตน้มดีงัตอ่ไปนี ้(หน่วยธรุกจิจะตอ้งพจิารณาระดับการรับรองและ 
เงือ่นไขทีเ่หมาะสม): 

 

กระบวนการ: 
 การเคลือ่นยา้ยอปุกรณ์ในสายการผลติ 

 การปรับเปลีย่นเครือ่งจักร/อปุกรณ์ในสายการผลติ 

 การเปลีย่นแปลงพืน้ทีก่ารผลติ 

 การยา้ยโอนเครือ่งมอื การปรับแตง่ การเปลีย่นแทนหรอืการจัดหาเครือ่งมอืเพิม่เตมิ 

 การลดหรอืปรับเปลีย่นกระบวนการทดสอบผลติภัณฑ ์

 

การออกแบบ: 
 การปรับเปลีย่นโครงสรา้งหรอืวธิกีารประกอบ 

 การปรับเปลีย่นวสัดโุครงสรา้งเผือ่เลอืกหรอืวธิกีาร รวมทัง้การบรรจสุนิคา้ 

 การปรับเปลีย่นวตัถดุบิร่วม 

 การปรับเปลีย่นการจัดหาวัตถดุบิร่วม 
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6.04 การจัดสง่ SDR หรอื SCR 
 
สามารถขอรับแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html หรอืจากหน่วย 

ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและจัดสง่ไปยังเจา้หนา้ทีป่ระสานงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอการรับรองโดยหน่วย 

ธรุกจิหรอืสว่นพืน้ที ่
 

6.05 การเปลีย่นแปลงทีร่เิร ิม่โดย Kohler 
 
หน่วยธรุกจิของ Kohler อาจใชว้ธิกีารตา่ง ๆ เพือ่แจง้ขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทางเทคนคิ  ซพัพลายเออรม์หีนา้ที ่

ศกึษาและตอบรับการเปลีย่นแปลงและจัดสง่ชดุ PPAP ใหม ่
 

http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

7.0 - การจัดอนัดบัและตดิตามตรวจสอบซพัพลายเออร ์

 

7.01 ประสทิธภิาพในการท างานของซพัพลายเออร ์
 
ผูจั้ดหาวตัถดุบิจะตอ้งผา่นการประเมนิอยา่งตอ่เนื่องภายใตเ้งือ่นไขทีส่ าคัญหา้ประการ  

 

 หมวดหมู ่  น ้าหนัก  เกณฑว์ดั 
คณุภาพ                                30%          PPM มปัีญหา                                       

จ านวนการแกไ้ข                         
การตอบรับกระบวนการแกไ้ข                   

 

การน าสง่                            25%        ตรงเวลา % - สต็อกออกสทุธ ิ             
เวลาด าเนนิการ                                             

 
ราคา    25%     แนวโนม้                                                     

เงือ่นไข                                                    
 

ความสะดวกในการตดิตอ่ธรุกจิ 10%  ฉับไว                                     

การก ากับดแู                                            
บรกิารทางเทคนคิ                                  

      มาตรการเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
 

การจัดซือ้จัดหาขัน้สงู  10%      EDI (Electronic Data Interface) 

LEP (Leading Edge Procurement) 
 

ซพัพลายเออรท์ีม่ผีลการประเมนิโดดเดน่ในเงือ่นไขตา่ง ๆ ขา้งตน้และมสีว่นส าคญัอยา่งมนัียส าคัญตอ่ความส าเร็จของ Kohler 
Co อาจไดรั้บรางวัล Kohler Supplier Excellence Award 

 

7.02 การตรวจสอบผลคะแนนประเมนิ 
 

ซพัพลายเออรจ์ะไดรั้บใบคะแนนเป็นระยะ ๆ จาอผูซ้ือ้ของ Kohler คะแนนเหลา่นีแ้ละขอ้มูลเสรมิตา่ง ๆ จะถูกประเมนิ 

ร่วมกบัซพัพลายเออรเ์พือ่พจิารณาปัญหาตา่ง ๆ ทีต่อ้งกลา่วถงึและเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง ซัพพลาย 
เออรส์ามารถโตแ้ยง้ผลคะแนนไดห้ากผลคะแนนประเมนิไม่ตอ่เนือ่งระหวา่งการพจิารณาดงักลา่วนี้ 

 

7.03 การประเมนิภาคสนาม 
 

ซพัพลายเออรร์ายปัจจบุนัอาจถกูตรวจสอบโดย Kohler เพือ่พจิารณาขดีความสามารถกอ่นทีจ่ะท าขอ้ตกลงทางธรุกจิใหม่ ๆ 
รวมทัง้เพือ่ตรวจสอบปัญหาแฝงทีอ่าจม ีKohler ขอสงวนสทิธิใ์นการประเมนิสว่นปฏบิตักิาร ระบบควบคมุคณุภาพ 

ระเบยีนขอ้มูลและผลติภัณฑข์องซพัพลายเออรท์ีพ่รอ้มส าหรับจัดสง่เป็นระยะ ๆ บคุลากร ระบบตรวจวดั และศนูยป์ฏบิตักิาร 

ทดสอบของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมจัีดเตรยีมไวต้ามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดเพือ่ชว่ยในการก ากับดแูล 
 

7.04 การจ าแนกหมวดหมูซ่พัพลายเออร ์
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตงิานและใหบ้รกิาร Kohler ภายใตม้าตรฐานทีด่เียีย่ม ดงันัน้ซพัพลายเออรห์ลกัจะถูกตดิตาม 

การท างานใหส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงคแ์ละสิง่ทีค่าดหวงั เชน่ คณุภาพ การจัดสง่ทีต่รงเวลา การลดคา่ใชจ้า่ย การ 
ปรับปรุงผลติภัณฑ/์กระบวนการ การตอบสนองทีฉั่บไว ความโดดเดน่ทางดา้นธรุกจิและการเงนิ และการสง่เสรมิมลูคา่ เป็นตน้ 
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ขอ้มลูนีจ้ะจัดแบง่อยา่งเป็นโครงสรา้งตามหมวดหมูข่องซพัพลายเออรเ์พือ่ประเมนิซพัพลายเออร ์รวมทัง้ความสมัพันธข์อง 

ซพัพลายเออรก์บั Kohler การจ าแนกหมวดหมูเ่ป็นสว่นส าคัญในการบรหิารจัดการซพัพลายเออรเ์นือ่งจากชว่ยให ้Kohler 
สามารถก าหนดล าดับความส าคญัในการจัดสรรทรัพยากร สามารถปรับปรุงและพัฒนาซพัพลายเออร ์สามารถชืน่ชมผลงาน 

ของซพัพลายเออร ์สามารถท าขอ้ตกลงทางธรุกจิร่วมกนัเพิม่เตมิ เป็นตน้ ผลการจ าแนกหมวดหมูซ่พัพลายเออรค์วรมกีาร 
พูดคยุกนัระหวา่งการประชมุประเมนิธรุกจิรวมคา้เป็นประจ า ทัง้ระหวา่ง Kohler และซพัพลายเออร ์

 

ซพัพลายเออรจ์ าแนกหมวดหมู่ไดต้ามนี:้ 
 

เชงิกลยุทธ ์– ซพัพลายเออรท์ีผ่า่นเกณฑค์ณุสมบัตซิพัพลายเออรท์ีแ่นะน าและจัดหาผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารทีม่คีวาม 
จ าเป็นทางธรุกจิ ควรมกีารพจิารณารายละเอยีดกบัซพัพลายเออรเ์หลา่นี ้(เชน่ ประเมนิผลงานและจัดท าใบคะแนน 

ประเมนิ) 
 

แนะน า – ซพัพลายเออรท์ีผ่า่นเกณฑค์ณุสมบัตซิพัพลายเออรท์ีม่คีวามส าคญัและมผีลงานเป็นแบบอย่างในดา้นตอ่ไปนี้ 

บางสว่นหรอืทัง้หมด: 
 ตน้ทนุในการครอบครองมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 ผลติภัณฑห์รอืบรกิารมคีวามเฉพาะหรอืแตกตา่ง 

 คณุภาพสงูในระดับทีส่ม ่าเสมอ 

 การจัดสง่ทีด่เียีย่ม 

 เขา้ถงึตลาดไดร้วดเร็วและสต็อกมปีระสทิธภิาพ 

 โดดเดน่ดา้นเทคโนโลย ี

 

ส าคัญ – ซพัพลายเออรท์ีผ่า่นเกณฑค์ณุสมบตัขิัน้ต า่ในการเป็นซพัพลายเออรข์อง Kohler: 
 ความเหมาะสมทางดา้นการเงนิ (เชน่ D&B <=8* หรอืโดยใชว้ธิปีระเมนิดา้นการเงนิอืน่ ๆ) 

 สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานของบรษัิท 

 ผา่นเกณฑค์ณุภาพ 

 แจง้ขอ้มูลโพรไฟลส์ าหรับซพัพลายเออร ์(ลงทะเบยีนซพัพลายเออรอ์อนไลน์และผ่านการรับรอง) 

 

จ ากัดการใช ้– ซพัพลายเออรท์ีม่ผีลงานบางสว่น (เชน่ คณุภาพ บรกิาร ตน้ทนุหรอืเทคโนโลย)ี  จ ากดัการร่วมธรุกจิใหม ่
ๆ ทีอ่าจม ีพจิารณารายละเอยีดซพัพลายเออรเ์หลา่นีเ้ป็นระยะ ๆ 

 

ตอ้งหา้ม – ซพัพลายเออรท์ีผ่ลงานไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ (คณุภาพ บรกิาร ราคาหรอืเทคโนโลย)ี และถกูคดัออกหรอืคอ่ย ๆ 
ใหแ้ยกตัวออกไป  หา้มจัดท าค าสัง่ซือ้ใหม ่ๆ และกจิกรรมทางธรุกจิใหจ้ ากดัเฉพาะสว่นใบแจง้หนีท้ีค่งคา้งในชว่งเวลา 

ทีจ่ ากดัจนกวา่จะคดัออกอยา่งเป็นทางการ   ทัง้นีซ้พัพลายเออรเ์หลา่นีอ้าจพน้จากสถานะตอ้งหา้มหากบคุลากรที ่
เกีย่วขอ้งของ Kohler เห็นวา่มกีารจัดท าแผนการด าเนนิงานทีไ่ดรั้บการรับรองและเชือ่วา่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

 



ชือ่:  คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรส์ว่นกลางของ Kohler Co. หมายเลขเอกสาร:  GPI 2004 

ปรับปรงุ:  2.1 ผูจั้ดท า:  Global Procurement & Quality Councils วันทีม่ผีล:  20 มถินุายน 2013 

ส าเนาจัดพมิพไ์มม่กีารควบคมุและอาจไมใ่ชเ่นือ้หาลา่สดุ ตรวจสอบเวอรช์ัน่ลา่สดุที ่Kohler.com 

หนา้ 20 จาก 26 

 

คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

8.0 - การจัดหาผลติภณัฑท์ี ่Kohler จัดหา 

 

8.01 เงือ่นไขท่ัวไป 
 
เครือ่งมอื อปุกรณ์การผลติ ทดสอบหรอืตรวจสอบตา่ง ๆ ของ Kohler หรอืลกูคา้ใหใ้ชเ้ฉพาะส าหรับผลติภัณฑข์อง Kohler 

เทา่นัน้ ยกเวน้หากไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษร  

 

8.02 การตดิตาม 
 

เครือ่งมอืและทรัพยากรทีเ่ป็นทนุในการด าเนนิงานของ Kohler ทัง้หมดจะตอ้งมหีมายเลขทรัพยากรเพือ่ใชต้ดิตาม ขอ้มูล 
นีใ้หบ้นัทกึไวโ้ดย Kohler ในระเบยีนขอ้มูลค าสัง่ซือ้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก าหนดขัน้ตอนเพือ่ชว่ยในการระบหุรอือา้งองิและ 

ตดิตามผลติภัณฑแ์ละอปุกรณ์ทีจ่ัดหาโดย Kohler แบบเป็นการถาวร รวมทัง้เก็บรักษาเลขรหัสทรัพยากรเหลา่นี้ไวเ้ป็นอย่างด ี
 

8.03 ชดุเครือ่งมอืและเครือ่งวัด 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบเกีย่วกบัเครือ่งมอืหรอืมาตรวดัทีจั่ดหาใหแ้ละสญูหาย เสยีหายหรอืไม่สามารถ 

ใชง้านไดเ้ป็นลายลักษณ์อักษร หา้มทิง้เครือ่งมอืและมาตรวดัทีจั่ดหาโดย Kohler โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์ 

อกัษรจาก Kohler ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งคอยปรับเทยีบ จัดเก็บและดแูลรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง 
กบัชว่งเวลา 

 

 
 

9.0 - บรรจภุณัฑ ์ฉลากและการจัดการ 

 
ผลติภัณฑร์ะหวา่งกระบวนการและผลติภัณฑส์ าเร็จจะตอ้งบรรจแุละจัดเก็บใหถ้กูตอ้งเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย บรรจภุัณฑ ์

จะตอ้งไดม้าตรฐานตามเงือ่นไขทางกฎหมาย หลักเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัอย่างครบถว้น การจัดสง่ทัง้หมดจะตอ้งมกีารบรรจุ 

หรอืจัดเก็บในภาชนะใหม ่ยกเวน้มรีะบไุวเ้ป็นอยา่ง ใบรายการบรรจจุะตอ้งแนบไวท้ีต่วักลอ่งดา้นนอกในซองส าหรับการจัดสง่ 
บรรจภุัณฑท์ัง้หมดจะตอ้งไดม้าตรฐานการทดสอบของ International Safe Transit Association (ISTA) ตามความเหมาะสม 

บรรจภุัณฑใ์หมจ่ะตอ้งไดม้าตรฐานของ ISPM15 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดแูลใหบ้รรจภุัณฑข์อง Kohler สะอาด ไมต่ดิคราบดนิ สกปรก มสี ิง่แปลกปลอมหรอืไดรั้บความเสยีหาย 

บรรจภุัณฑแ์ละกลอ่งกระดาษทีส่ง่คนืไดท้ัง้หมดทีไ่ม่สะอาดหรอืมสี ิง่สกปรก คราบหรอืสิง่แปลกปลอมหรอืเสยีหายจะถกูคัด 
แยกออก 

 
จะตอ้งตดิฉลากบรรจภุัณฑต์ามมาตรฐานของ Kohler ยกเวน้มรีะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่  บรรจภุัณฑแ์ละฉลากจะตอ้งไดม้าตรฐาน 

ทางเทคนคิหรอืเงือ่นไขที ่Kohler ก าหนด การจัดสง่แตล่ะรอบจะตอ้งก ากบัเลขชิน้สว่นของ Kohler เลขชิน้สว่นการผลติ 
เลขล็อต ชือ่สว่นปฏบิตักิารของ Kohler ทีอ่ยู ่น ้าหนักรวมเป็นปอนด ์และเงือ่นไขอืน่ ๆ ตามทีร่ะบแุละเห็นวา่เหมาะสม  

 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบรุายการและ/หรอืภาชนะบรรจทุีใ่ชว้ัตถดุบิทีม่อีายกุารใชง้าน ระบวุันทีผ่ลติและวนัทีห่มดหาย ุ
พรอ้มทัง้เงือ่นไขในการจัดเก็บและด าเนนิการพเิศษ นอกเหนือจากเงือ่นไขในการแจง้ขอ้มลูหรอืรหัสประจ าตัวตามปกต ิ

หากไม่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ สนิคา้หรอืภาชนะบรรจทุีใ่ชจ้ะตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือกีอย่างนอ้ย 75% ขณะทีจั่ดสง่ใหแ้ก ่
Kohler 
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ฉลากบารโ์คด้ส าหรับผลติภัณฑท์ีต่อ้งสง่ไปสหรัฐฯ จะตอ้งไดม้าตรฐาน ANSI MH10.8M หรอื AIAG รวมทัง้หลักเกณฑข์อง 

Code 39 รายละเอยีดเงือ่นไขเกีย่วกบัฉลากบารโ์คด้มรีะบไุวใ้นหัวขอ้ "Conducting Business" 
ในเว็บไซตส์ าหรับซพัพลายเออรข์อง Kohler  
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10.0 - ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ ์

 

Kohler ก าหนดการใชส้ญัลักษณ์ตา่ง ๆ เพือ่ชว่ยในการระบลุักษณะเดน่ของผลติภัณฑซ์ึง่มผีลตอ่ความปลอดภัย เชือ่มโยง 

กบัเงือ่นไขทางกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับและมาตรฐานตา่ง ๆ เพือ่ระบคุวามเสยีหายทีเ่กดิขึน้ รูปแบบ หรอืการใชง้านและ 
ลกัษณะภายนอก เป็นตน้ ลักษณะเฉพาะเหลา่นีใ้หร้ะบไุวใ้นแบบวาดกอ่นน าเสนอพรอ้มจัดท าสญัลกัษณ์เฉพาะ 

สญัลักษณ์ทีใ่ชอ้าจแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบักระบวนการของหน่วยธรุกจิ 
 

จะตอ้งมกีารพูดคยุกบัซพัพลายเออรแ์ตเ่นิน่ ๆ ในกระบวนการเพือ่พจิารณาทบทวน หารอืและหาขอ้ตกลงร่วมกนัเกีย่วกบั 

เงือ่นไขเฉพาะของลกูคา้หรอืรายละเอยีดเฉพาะใด ๆ ทีต่อ้งการ ขอ้กงัวลของซพัพลายเออรเ์กีย่วกบัความสามารถในการ 
ปฏบิตัติามเงือ่นไขใหม้กีารแจง้และประสานโดยเร็วทีส่ดุ 

 
คณุสมบัตกิารท างานใด ๆ ทีไ่ม่ไดจั้ดท าฉลากเป็นคณุลักษณะทีส่ าคญัจะถอืเป็นคณุลักษณะทัว่ไป หากไมเ่ป็นไปตามที ่

ก าหนด ลกัษณะเฉพาะดงักลา่วอาจสง่ผลเล็กนอ้ยตอ่การท างานหรอืลักษณะภายนอก คณุสมบตักิารท างานทีถ่อืเป็น 
คณุสมบัตทิั่วไปจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนคิ 

 

การก าหนดคณุลกัษณะทีส่ าคัญจะตอ้งไมล่ดทอนคณุลักษณะอืน่ ๆ ตามแบบ ความคลาดเคลือ่นตา่ง ๆ จะตอ้งมเีกณฑจ์ ากัด 
ทีช่ดัเจนและไมเ่กนิกวา่ทีก่ าหนดไมว่า่ในหมวดหมูใ่ด ๆ 

 

  

 
 

11.0 - ขอ้บงัคบัของภาครัฐ 
ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

 

วตัถดุบิทัง้หมดทีจั่ดซือ้จะตอ้งไดม้าตรฐานทีก่ าหนดโดยภาครัฐหรอืตามเงือ่นไขดา้นความปลอดภัยเกีย่วกบัวตัถตุอ้งหา้ม 
วตัถเุป็นพษิและเป็นอนัตราย รวมทัง้พจิารณาองคป์ระกอบดา้นสิง่แวดลอ้ม ระบบไฟฟ้าและสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าสอดคลอ้ง 

กบัประเทศทีม่กีารผลติหรอืจ าหน่าย ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑด์า้นความปลอดภัยของศลุกากรสหรัฐฯ 
ส าหรับ C-TPAT หากเกีย่วขอ้งกบัการน าเขา้สนิคา้ไปยังสหรัฐอเมรกิา 

 
เงือ่นไขของ Kohler อาจเขม้งวดกวา่เงือ่นไขทัว่ไปทีม่ ี
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12.0 - การพัฒนาและชืน่ชมผลงานของซพัพลายเออร ์

 

Kohler มุง่มั่นน าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพเชือ่ถอืไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม โดดเดน่ดา้นการออกแบบและเทคโนโลย ี

และพรอ้มปรับปรุงการท างานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ลกูคา้ไดรั้บสนิคา้ทีม่คีณุภาพเชือ่ถอืไดอ้ย่างรวดเร็วและฉับไว หลักเกณฑ ์
เดยีวกนันีม้ผีลกบักระบวนการเพือ่สรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้และกระบวนการปรับปรุงการท างานตอ่เนือ่งตา่ง ๆ เพือ่สรา้ง 

ประโยชนร์่วมกนัระหวา่ง Kohler และซพัพลายเออรข์องบรษัิท ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งควบคมุมาตรฐานของผลติภัณฑ ์
ระบบการท างานและกระบวนการตา่ง ๆ และปรับปรุงประสทิธภิาพเพือ่สง่เสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัสากล 

 

ดว้ยเหตนุี ้Kohler จงึมนีโยบายเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาของซัพพลายเออร ์และเพือ่ชืน่ชมผลงานของซพัพลายเออรท์ีด่มีาอยา่ง 
ตอ่เนือ่ง โดยไมม่องขา้มดา้นการปรับปรุงการท างานอยู่ตลอดเวลา 

 

12.01 การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมคีวามจรงิใจและทุม่เทในการปรับปรุงผลติภัณฑแ์ละกระบวนการของตนทีจั่ดใหแ้ก ่Kohler อย่าง 
ตอ่เนือ่ง อาจมกีารขอหลักฐานยนืยัน "การพัฒนาตนเอง"  ของซพัพลายเออร ์เชน่ ส าเนาการปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุง 

เนือ้หาการฝึกอบรม ผลการตรวจสอบและขอ้มูลเชงิสถติติามความเหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัระบบควบคมุคณุภาพเพือ่ 
ป้องกนักรณีทีไ่ม่ไดม้าตรฐานแทนการตรวจหาปัญหาทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 

Kohler แนะน าใหซ้พัพลายเออรป์รับใชร้ะบบธรุกจิทีช่ว่ยลดกจิกรรมทีไ่มเ่กดิมลูคา่ ทีช่ว่ยในการตรวจหาขอ้ผดิพลาด ลดแลก 
หลกีเลีย่งคา่ใชจ้่ายทีไ่มจ่ าเป็น การลดคา่ใชจ้า่ยจะตอ้งเป็นหัวใจส าคญัของความส าเร็จในระยะยาวของ Kohler และซพัพลาย 

เออรเ์พือ่รักษาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและการยอมรับในระดบัแถวหนา้ของตลาด ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งพัฒนาหรอื 
รักษาขดีความสามารถเพือ่หลกีเลีย่ง/ลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่จ าเป็น โดยการก าหนดแผนงานปรับปรุงคณุภาพภายในและเทคนคิ 

ในการวเิคราะหค์วามคุม้คา่  

 

12.02 ค าแนะน าและหลักเกณฑก์ารท างานจาก Kohler 
 

การพัฒนาซพัพลายเออรม์ขี ึน้ร่วมกบัแนวทางในเชงิรุกเพือ่สง่เสรมิและ/หรอืชว่ยเหลอืซพัพลายเออรใ์หส้ามารถปรับปรุงการ
ท างานไดอ้ย่างตอ่เนือ่งและจรงิจัง ไมว่า่จะเป็นการแสดงความเห็นเกีย่วกบัใบคะแนนประเมนิของซพัพลายเออร ์(โอกาสใน 

การปรับปรุงการท างาน) เพือ่ผลกัดนัและปรับใชโ้ครงสรา้งร่วมตา่ง ๆ ในเชงิซอ้น 
 

โอกาสในการพัฒนาในเบือ้งตน้อาจครอบคลมุทัง้แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนคิ การสง่เสรมิการคา้ระบบอเิล็กทรอนกิส ์

การฝึกอบรมเกีย่วกับกระบวนการเชงิคณุภาพ/เครือ่งมอืเพือ่สง่เสรมิคณุภาพ (เชน่ Six Sigma) วตัถดุบิและระบบโลจสิตกิส ์
การสนับสนุนดา้นการเงนิและแผนส ารอง ระบบการผลติแบบลนี (เชน่ KOS) ฝ่ายจัดซือ้จัดจา้งกลางและฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

ซพัพลายเออรข์อง Kohler จะประสานค ารอ้งตา่ง ๆ เพือ่จัดหาขอ้มลูรองรับและ/หรอืขอ้มลูตดิตอ่ส าหรับขอรับขอ้มลูรองรับ 
จากภายนอกใหแ้กซ่พัพลายเออร ์
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

13.0 - ค าศพัท/์ภาคผนวก 

 

13.01 ค าศัพท ์
 
การรับรองซพัพลายเออร ์– กระบวนการกอ่นท าขอ้ตกลงเพือ่พจิารณาขดีความสามารถและมาตรฐานในการรองรับแผนงาน 

และวสิยัทศันร์ะยะยาวของ Kohler 

 
การพัฒนาซพัพลายเออร ์– แผนงานเชงิรุกเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 

 โครงการพัฒนาร่วม 

 ระบเุครือ่งมอืทีจ่ะใชเ้พือ่การปรับปรุงการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 

 การฝึกอบรมซพัพลายเออร ์

 การประชมุส าหรับซพัพลายเออร ์

 
เอกสารรับรองผลการวเิคราะห ์(C of A) – ระเบยีนขอ้มลูเชงิคณุภาพจากซพัพลายเออรเ์พือ่แจง้ผลการทดสอบส าหรับ 

ผลติภัณฑท์ีม่ขี ึน้กอ่นการจัดสง่ นอกจากนียั้งอาจระบผุลการด าเนนิกระบวนการทีใ่ชเ้พือ่ผลติสนิคา้หรอืผลติภัณฑท์ีจั่ดซือ้ 

 
C-TPAT (แผนความร่วมมอืกบัหน่วยงานศลุกากรเพือ่ตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย) -- 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง C-TPAT: 
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/foreign_manuf/security_recom 

mendations.xml 
 

EDI – การแลกเปลีย่นขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์-- 

การถา่ยโอนขอ้มูลค าสัง่ซือ้และใบแจง้หนี้ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ทางโทรสาร) 
การโอนขอ้มลูระหวา่งบรษัิทตา่ง ๆ ผ่านเครอืขา่ย เชน่ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ในขณะทีบ่รษัิทตา่ง ๆ เริม่เปิดรับอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ 

EDI จะมบีทบาทส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการตา่ง ๆ ในการซือ้ ขายและแลกเปลีย่นขอ้มลูทางการคา้ 
 

การตรวจสอบสนิคา้รอบแรก/การพจิารณาพืน้ที ่-- 

พืน้ทีท่ัง้หมดส าหรับชิน้สว่นจะถกูตรวจสอบและยนืยันกอ่นการผลติจรงิ และกอ่นรับชิน้สว่นเขา้สูโ่รงงานของ Kohler พืน้ที ่
ทัง้หมด (ยกเวน้พืน้ทีอ่า้งองิ) ลกัษณะเฉพาะและรายละเอยีดทางเทคนคิตา่ง ๆ ทีถ่กูบนัทกึไวใ้นผังพืน้ที/่แบบแปลน และใน 

แผนควบคมุเชงิกระบวนการใหร้ะบไุวใ้นผลการตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิดว้ย 
หา้มจัดท าแถลงการณ์ตรวจสอบมาตรฐานแบบเหมารวม 

 
LEP (Leading Edge Procurement) -- 

เทคนคิการวางแผนทีใ่ชเ้พือ่ควบคมุทรัพยากร (สต็อก) เชน่ กระบวนการเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพในการจัดหาสต็อกวตัถดุบิ 

ทีส่ว่นการผลติตามเกณฑอ์ะไร ทีไ่หนและอยา่งไรตามความเหมาะสม กระบวนการ LEP ครอบคลมุทัง้สนิคา้จัดสง่ การน าสง่ 
จากทา่ถงึโรงงาน การพจิารณาความตอ้งการ/ด าเนนิการ ซพัพลายเออรส์ามารถใชร้ะบบการผลติ 'Just-in-Time' (JIT) เพือ่ 

"เดนิกระบวนการตอ่เนือ่ง" จนถงึปลายน ้า แทนระบบการผลติรวมแบบเกา่ทีเ่นน้การ "สง่ตอ่" ซึง่อาจไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเชน่ Kanban (ญีปุ่่ น: สญัญาณ) เพือ่คอยใหส้ญัญาณรอบการเพิม่สต็อกส าหรับการผลติและในสว่น 

ของวตัถดุบิ และดแูลการเบกิจ่ายวตัถดุบิในกระบวนการผลติทัง้หมดใหเ้ป็นระเบยีบและมปีระสทิธภิาพ 

 
ขัน้ตอนการรับรองสว่นประกอบในการผลติ -- 

ซพัพลายเออรอ์าจไดรั้บแจง้ใหข้อรับรองรับรองชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบภายใต ้PPAP หากหน่วยธรุกจิหรอืสว่นปฏบิัตกิาร 
เห็นสมควร เป้าหมายของการรับรองชิน้สว่นคอืเพือ่พจิารณาวา่ซพัพลายเออรเ์ขา้ใจเงือ่นไขของ Kohler ครบถว้นหรอืไม ่

และกระบวนการของซพัพลายเออรแ์สดงใหเ้ห็นถงึขดีความสามารถในการผลติชิน้สว่นทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขอยา่งเชือ่ถอืได ้

หรอืไม่ 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเงือ่นไขของ AIAG และของกลุม่บรษัิท/หน่วยธรุกจิ 
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AIAG: Automotive Industry Action Group (http://www.aiag.org/) 

 
ISPM15: 

มาตรฐานระหวา่งประเทศส าหรับบรรจภุัณฑไ์มซ้ึง่ก าหนดใหต้อ้งผ่านกระบวนการความรอ้นหรอืรมควนัดว้ยเมทลิโบรไมด ์
และก ากบัเครือ่งหมายรับรองระหวา่งประเทศยนืยันการผา่นกระบวนการดงักลา่ว 

https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzM5OSY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z 

 
ขอ้บงัคับในการน าเขา้วสัดสุ าหรับบรรจภุัณฑไ์มไ้ปในสหรัฐฯ -- 

ขอ้บงัคับในปัจจบุนัปรับใชม้าตรฐานระหวา่งประเทศส าหรับวัสดทุีใ่ชท้ าบรรจภุัณฑใ์หม ่โดยจะตอ้งผา่นกระบวนการความ 
รอ้นหรอืรมควนัดว้ยเมทลิโบรไมด ์และก ากบัเครือ่งหมายรับรองระหวา่งประเทศเพือ่ยนืยันวา่มกีารผ่านกระบวนการดงักลา่ว 

ถกูตอ้ง ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซตท์ี ่http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html 
 

หน่วยธรุกจิ – สว่นงานหรอืหน่วยงานตามกฎหมายของ Kohler เชน่ Plumbing Americas, Kohler Engines, Ann Sacks ฯลฯ 

 
กลุม่ธรุกจิ – โครงสรา้งหน่วยธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Kitchen and Bath Group; Global Power Group; Interiors Group และ 

Hospitality and Real Estate Group 
 

รายงานแจง้วตัถดุบิทีม่ปัีญหา (DMR) – ขอ้มลูแจง้การไม่ไดม้าตรฐานถงึซพัพลายเออรเ์พือ่ระบเุกีย่วกับปัญหาดา้นวตัถดุบิที ่

ไมไ่ดม้าตรฐาน 
 

การแจง้ขอใหม้มีาตรการแกไ้ขของซพัพลายเออร ์(SCAR) – การแจง้ใหม้กีารก าหนดมาตรการแกไ้ขจากซพัพลายเออร ์ 
โดยปกตจิะตอ้งมกีารตอบกลบักระบวนการ SCAR ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัไดรั้บแจง้  

 

13.01 ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
 

 ค ารอ้งขอด าเนนิการแกไ้ขส าหรับซพัพลายเออร ์(SCAR)  

 รายงานแจง้วตัถดุบิทีม่ปัีญหา (DMR) 

 รายงานแจง้วตัถดุบิของซพัพลายเออรท์ีม่ปัีญหา (SDMR) 

 สญัลักษณ์ระบหุมวดหมูต่ามลักษณะส าคัญของผลติภัณฑ:์ 

o ลกัษณะเฉพาะทีส่ าคญัของผลติภัณฑเ์หลา่นีใ้หร้ะบไุวใ้นแบบวาดกอ่นน าเสนอพรอ้มจัดท าสญัลกัษณ์เฉพาะ 
สญัลักษณ์อาจแตกตา่งกนัไปตามกลุม่/สายงาน/กระบวนการทอ้งถิน่ภายใตเ้งือ่นไขเกีย่วกับลกูคา้/ล าดบัคว

ามส าคญั/ความจ าเป็น 

 

http://www.aiag.org/
http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html
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เอกสาร #:    GPI 2004 
 
ล าดับการปรับปรุงเนือ้หา:  2.1    ปรับปรุงเนือ้หาหลัก 
 
วนัทีอ่อกเอกสาร/แกไ้ข:   20 มถินุายน 2013 / 27 มกราคม 2014 
 
การรับรอง:   Global Procurement Council 

Global Quality Council 
 
ประวตักิารปรับปรุง: 

REV # เปลีย่นแปลง ผูจ้ัดท า วนัที ่

1.0 เผยแพร่ครัง้แรก L. McAdam 08/30/2005 

1.1 ปรับปรุงเนือ้หาขอ้ 11.0 ค าขอเปลีย่นแปลงของ 
ซพัพลายเออร ์(SRC) 

L. McAdam 11/14/2008 

2.0 จัดเรยีงหัวขอ้ค าขอเปลีย่นแปลงของซพัพลายเออรใ์หม่ 
เพิม่หัวขอ้ใหมส่ าหรับการควบคมุสถานการณ์ขัน้สงู 

รายละเอยีดเชงิลกึเกีย่วกับกระบวนการ PPAP 

Global 
Procurement 
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Global Quality 

Council 
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