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บทนํา 
 
Kohler เริม่เปิดดําเนนิกจิการในปี 1873 ในฐานะโรงหลอ่เหล็กและเหล็กกลา้ จากนัน้จงึตอ่ยอดเป็นนวัตกรรมใหม ่
ๆ และผลงานออกแบบใหก้ับแบรนดช์ือ่ดังมากมายโดยมสีว่นปฏบัิตกิารครอบคลมุในหกทวปี ปัจจบัุนกลุม่ธรุกจิของ 
Kohler พัฒนาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมาตรฐานอตุสาหกรรมทัง้ในกลุม่เครือ่งครัวและหอ้งน้ํา เครือ่งยนตแ์ละเครือ่งกําเนดิ 
ไฟฟ้า เฟอรน์เิจอร ์อปุกรณ์เสรมิ ตูแ้ละกระเบือ้ง ไมเ่วน้แมแ้ตร่สีอรท์ บรกิารดา้นสนัทนาการและอสงัหารมิทรัพย ์
 

พันธกจิของ Kohler 
บรษัิทและผูร้่วมงานทกุคนมหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูท้ีเ่ลอืกใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา 
ชวีติความเป็นอยูท่ีด่พีจิารณาไดอ้ยา่งสทุรยีภพ รสนยิมและความโอบออ้มอาร ีและยังพสิจูนไ์ดอ้ยา่งความเตมิ 
เต็มในชวีติและการสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม บรษัิทตระหนักถงึภารกจิเหลา่นีใ้นการทํางานของเรา ทมีงานของเรา 
พรอ้มทีจ่ะตอบโจทกเ์หลา่นีใ้นการนําเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทัง้หมดทีเ่รามใีหก้บัลกูคา้ 

 
ซพัพลายเออรถ์อืเป็นกลจักรทีสํ่าคัญของธรุกจิ ขดีความสามารถของซพัพลายเออรม์ผีลตอ่การผลักดันพันธกจิของ 
Kohler และวัตถปุระสงคข์องบรษัิท ความสมัพันธก์บัซพัพลายเออรข์องเราอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขการควบคมุคณุภาพ 
แบบองคร์วมเพือ่ใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ การนําสง่น่าเชือ่ถอื บรกิารยอดเยยีมและลดคา่ใชจ้า่ย 
ไดม้ากทีส่ดุ 
 
ดว้ยเหตนุีซ้พัพลายเออรท์กุรายจะตอ้งปฏบัิตติามนโยบายทีก่ําหนดในคูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรส์ว่นกลาง 
(SQM) Kohler ตระหนักดวีา่ธรุกจิของเรามคีวามหลากหลาย 
ละอาจตอ้งกําหนดเงือ่นไขควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์แยกเฉพาะตามตลาดแตล่ะแหง่ หน่วยธรุกจิของ Kohler 
และหน่วยงานทอ้งถิน่อาจกําหนดเงือ่นไขทีเ่ขม้งวด มากกวา่เกีย่วกบัซพัพลายเออร ์
รวมทัง้กําหนดกระบวนการทํางานรองรับเพิม่เตมิซึง่จะตอ้งไมเ่ขม้งวดนอ้ยไปกวา่ นโยบายกลาง 
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

1.0 - เกริน่นํา 
 
1.01 นโยบายควบคมุคณุภาพของ Kohler 
 
บรษัิทมนีโยบายในการออกแบบ ผลติ จัดสง่และปรับปรงุผลติภัณฑใ์หม้คีณุภาพโดดเดน่ และเพือ่ใหค้วามม่ันใจวา่การ 
ดําเนนิงานในทกุ ๆ ดา้นเป็นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ยี ิง่กวา่สําหรับทกุคนทีไ่ดส้มัผสักบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากเรา 
 
1.02 เป้าหมาย 
 
คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรส์ว่นกลาง [SQM] นีกํ้าหนดเงือ่นไขควบคมุคณุภาพขัน้ตํา่สําหรับซพัพลายเออรท์กุคน 
เกีย่วกบัวัตถดุบิ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารสําหรบัธรุกจิตา่ง ๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มกบั Kohler Co. โดยจะอา้งถงึ 
ตอ่จากนีใ้นฐานะ Kohler 
 
เงือ่นไขในคูม่อืชดุนีจ้ดัทําขึน้เพิม่เติม่จากขอ้กําหนดและเงือ่นไขในเอกสารกําหนดเงือ่นไขการจัดซือ้จัดหาของ Kohler แบบ 
แปลนทางวศิวกรรมและ/หรอืรายละเอยีดทางเทคนคิโดยไมม่ผีลบอกลา้งหรอืแทนทีแ่ตอ่ยา่งใด หน่วยธรุกจิอาจกําหนด 
เงือ่นไขทีเ่ขม้งวดมากกวา่เกีย่วกบัซพัพลายเออร ์รวมทัง้กําหนดกระบวนการทํางานรองรบัเพิม่เตมิซึง่จะตอ้งไมเ่ขม้งวดนอ้ย 
ไปกวา่นโยบายกลาง 
 
คูม่อืชดุนีกํ้าหนดนโยบายโดยทั่วไป ทัง้นีซ้พัพลายเออรส์ามารถขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเจา้หนา้ทีป่ระสานงานฝ่ายจดัซือ้ 
จัดจา้งหรอืฝ่ายควบคมุคณุภาพจากสว่นกลาง 
หากพบวา่มเีนือ้หาทีข่ดัแยง้กนั ใหย้ดึตามเงือ่นไขทีม่ศีักดิเ์หนอืกวา่ดังตอ่ไปนี ้
 

• ขอ้ตกลงการจดัหาและจดัซือ้และ/หรอืคําสัง่ซือ้ 
• รายละเอยีดทางเทคนคิหรอืแบบแปลน 
• เงือ่นไขการควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรส์ําหรับหน่วยธรุกจิของ Kohler 

เครือ่งยนต:์ http://www.kohlercompany.com/suppliers/engines-supplier 
ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสําหรับบา้น: http://www.kohlercompany.com/suppliers/kps-suppliers/ 

• คูม่อืควบคมุคณุภาพสว่นกลางสําหรับซพัพลายเออร ์
 
1.03 ขอบเขต 
 
มผีลกบัผูจ้ัดหาวัตถดุบิ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีจ่ัดใหแ้ก ่Kohler ทัง้หมด 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งกํากบัดแูลใหซ้พัพลายเออรข์องตนปฏบัิตติามขอ้บังคบัในเครอืขา่ยการจัดหาของตนดว้ยเชน่กนั 
 
1.04 ความรับผดิชอบ 
 
ฝ่ายจัดซือ้จัดจา้งและควบคมุคณุภาพทั่วโลก ระดับภมูภิาค และระดับทอ้งถิน่ มหีนา้ทีใ่ช ้SQM 
และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรท์กุรายปฏบัิตติามขอ้กําหนด 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งกํากบัดแูลใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารทีจ่ดัไวใ้หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดอยา่งจรงิจงัและมี
ประสทิธภิาพ การอนุมัตแิละรับรองอาคาร ระบบ ระเบยีนขอ้มลู และผลติภัณฑข์องซพัพลายเออรโ์ดย Kohler ไมไ่ด ้
เป็นขอ้ผอ่นปรนสําหรับซพัพลายเออรใ์นการจัดหาผลติภัณฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน 
และไมไ่ดเ้ป็นขอ้ยนืยันวา่สนิคา้จะไมถ่กูลกูคา้ปฏเิสธ 

http://www.kohlercompany.com/suppliers/engines-supplier
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1.05 ความคาดหวัง 
 
Kohler กําหนดความคาดหวังดังตอ่ไปนีไ้วก้บัซพัพลายเออรท์ัง้หมดทั่วโลก ซพัพลายเออรจ์ะตอ้ง: 

.01 จัดหาชิน้สว่น/บรกิารทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 100% และจดัสง่ใหต้รงเวลา 100% 

.02 มุง่มั่นทีจ่ะปรับปรงุคณุภาพผลติภัณฑแ์ละการผลติอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนองตอ่แรงกดดันในการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ใ
นเศรษฐกจิโลกของเรา 

.03 (หากมสีว่นเกีย่วขอ้งในการนําเขา้สนิคา้ไปยังสหรัฐอเมรกิา) ใหป้ฏบัิตติามหลักเกณฑค์วบคมุของศลุกากรสหรัฐฯ 
สําหรับ C-TPAT Kohler มสีว่นในแผนความรว่มมอืระหวา่งศลุกากรสหรัฐฯ และกลุม่ธรุกจิตา่ง ๆ เพือ่สง่เสรมิความ 
มั่นคงของมาตภุมูผิา่นมาตรการควบคมุสนิคา้นําเขา้อยา่งเขม้งวด 

.04 ปฏบัิตติามกฎหมายและมาตรการดา้นความมั่นคงในประเทศอืน่ตามความเหมาะสม 

.05 กํากบัดแูลสว่นประกอบตา่ง ๆ ไมใ่หก้อ่รังสทีีเ่ป็นอันตรายตามความเหมาะสม หา้มซพัพลายเออรจ์ัดสง่สว่นประกอบ 
ทีเ่ป็นกมัมันตรงัส ียกเวน้ไดร้บัการรับรองลว่งหนา้แลว้เป็นการเฉพาะ   

.06 ปฏบัิตติามมาตรการควบคมุการกอ่พษิในอากาศของแคลฟิอรเ์นยี (ATCM) (หลักเกณฑ ์CARB) เกีย่วกบัผลติภัณฑ ์
ไมจ้ากสารประกอบตามความเหมาะสม 

.07 ปฏบัิตติามมาตรฐาน RoHS (ขอ้จํากดัเกีย่วกบัสารอันตราย) และ REACH (การจดทะเบยีน ประเมนิ รับรองและ 
ขอ้จํากดัดา้นสารเคม)ี ตามความเหมาะสม 

.08 ปฏบัิตติามขอ้บังคับ ISPM15 สําหรับบรรจภุณัฑไ์มต้ามความเหมาะสม 

.09 ตรวจสอบ ลงนาม สง่คนื และปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณของซพัพลายเออร ์
ตลอดจนสง่ผลการตรวจสอบหนา้ทีร่ับผดิชอบทางสงัคมโดย Kohler Co. ตามจําเป็น 

.10 จัดทําเอกสารและขอ้มลูทัง้หมดในภาษาทีก่าํกบัโดย Kohler 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เอกสารสามารถถา่ยโอนและเขา้ใจไดใ้นสิง่อํานวยความสะดวกทัง้หมดของ Kohler ทัง้หมด 
เงือ่นไขนีม้ผีลกบัการแจง้ขอระเบยีนขอ้มลูและเอกสารกํากบัทัง้หมดที ่จัดสง่ใหแ้ก ่Kohler ตามทีแ่จง้ในคูม่อืชดุนี ้
สามารถขอยกเวน้เงือ่นไขนีไ้ดโ้ดยหน่วยธรุกจิและ/หรอืพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับ เอกสารกํากบัทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

.11 ใหค้วามรว่มมอืกบั Kohler 
ในการแกไ้ขปัญหาภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ/์บรกิารของซพัพลายเออร ์
เพือ่ใหม้กีารจา่ยเงนิชดเชยและใหค้วามชว่ยเหลอืแกล่กูคา้ 

.12 ปรับใชช้อ่งทางสือ่สารอเิล็กทรอนกิสก์บั Kohler เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กท่ัง้สองฝ่าย Kohler รองรับชอ่งทาง 
ตดิตอ่ระบบอเิลก็ทรอนกิสส์องชอ่งทางเพือ่ใชส้ง่ขอ้มลูไดแ้ก ่ผา่น Electronic Data Interchange (EDI) 
และผา่นอนิเทอรเ์น็ต ใชส้องชอ่งทางนีเ้พือ่ชว่ยในการแลกเปลีย่นแผนกรอบเวลาการทํางาน การจัดการสต็อก 
คําสัง่ซือ้ การเปลีย่นแปลงคําสัง่ซือ้และใบแจง้หนี ้เป็นตน้ Kohler ไดนํ้าซอฟตแ์วรบ์รหิารจัดการระบบจดัซือ้ 
Jaggaer มาใช ้ซึง่รวมถงึโมดลูเกีย่วกบัคณุภาพของซพัพลายเออร ์

.13 มกีารวางแผนควบคมุคณุภาพเพือ่ใหม้กีารพัฒนา ป้องกนัสนิคา้มปัีญหา และปรับกระบวนการใหม้ ี
ประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง วธิกีารวางแผนควบคมุคณุภาพสาํหรับวตัถดุบิทางตรงจะระบไุวโ้ดยหน่วยธรุกจิของ 
Kohler (BU) 

.14 จัดหารายชือ่ผูต้ดิตอ่ทีส่ําคญั ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายจัดซือ้และควบคมุคณุภาพของ Kohler 
ใหร้ับทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายชือ่ผูต้ดิตอ่ทีส่ําคัญ 

.15 จัดทําเอกสารกระบวนการทีใ่ชส้ําหรับการบํารงุรักษาอปุกรณ์, รวมถงึบันทกึการบํารงุรักษาเชงิป้องกนั, 
การกําหนดเวลาการระบ,ุ และการจัดเก็บ, และจะตอ้งดําเนนิการบํารงุรักษาตามแผนดังกลา่ว 
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1.06 การตอบรับเนือ้หาในคูม่อืควบคมุคณุภาพสําหรับซพัพลายเออร ์
 
กอ่นทีจ่ะทําสญัญาทางธรุกจิกบั Kohler 
ซพัพลายเออรใ์หมท่กุรายจะตอ้งศกึษาคูม่อืควบคมุคณุภาพสําหรับซพัพลายเออรท์ั่วโลกของ Kohler 
และใหก้ารรับรองวา่จะปฏบัิตติามเนือ้หาและขอ้กําหนดของบรษัิท 
 
คูม่อืนีอ้าจมกีารปรับปรงุเนือ้หาเป็นระยะ ๆ โดย Kohler ตรวจสอบเนือ้หาทีป่รับปรงุใหมห่รอืสบืคน้เอกสารเผยแพรช่ดุลา่สดุ 
สําหรับคูม่อืควบคมุคณุภาพสว่นกลางสําหรับซพัพลายเออรไ์ดท้ี ่http://www.kohler.com. ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบ 
ในการจดัหาและปฏบัิตติามเนือ้หาลา่สดุสําหรับเอกสารชดุนี ้หากซพัพลายเออรไ์มส่ามารถปฏบัิตติามขอ้กําหนดได ้
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler รับทราบถงึรายละเอยีดและเหตผุลอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรทันท ี
  

http://www.kohler.com/
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

2.0 - เงือ่นไขควบคมุคณุภาพทีสํ่าคญั 
 
2.01 เงือ่นไขระบบควบคมุคณุภาพ 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสรา้ง บํารงุรักษา และแสดงระบบควบคมุคณุภาพทีม่กีระบวนการสนับสนุน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่งๆ เป็นไปตามขอ้ตกลงและขอ้มลูจําเพาะในการสัง่ซือ้ของ Kohler เสมอ 
 
ซพัพลายเออรท์ัง้หมดจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและนําสง่ขอ้มลูของตนและนําสง่คูม่อืควบคมุคณุภาพในหน่วยงานของตนเพือ่ 
รับการพจิารณา นอกจากนี ้เจา้หนา้ทีข่อง Kohler ยังอาจเขา้ไปตรวจสอบพืน้ทีป่ฏบัิตงิานของซพัพลายเออรก์อ่นการทํา 
ขอ้ตกลงทางธรุกจิ 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสามารถขอการรับรองตามมาตรฐานสากลทีจํ่าเป็นสําหรับผลติภัณฑ/์กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง ตัวอยา่งเชน่ 
UL, UL GS, NSF, CSA, ASTM, CE, CCC, SAI, ISO, NF, ASME, IAPMO, ASSE, Lacey Act., ROHS, REACH และ CARB 
 

.01 ขอ้กําหนดสําหรับซพัพลายเออรว์ัตถดุบิการผลติ วัตถดุบิและบรกิารทีไ่มใ่ชส่าํหรับการผลติ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแสดงหลักฐานของระบบการจัดการคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ในกรณีทีร่ะบบควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรท์ีต่รวจวดัโดย Kohler มไีมเ่พยีงพอ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัทําแผนปฏบัิตกิารและกําหนดเวลาเพือ่ขอการอนุมัตจิาก Kohler 
 

.001 เงือ่นไขในการตรวจยอ้น 
ระบบควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแน่ใจวา่ผลติภัณฑนั์น้สามารถตรวจยอ้นกลบัไปยังวัตถดุบิหรื
อสว่นประกอบตา่งๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ปฏบัิตกิารผลติ วันทีผ่ลติ ระดับการตรวจสอบ 
และระเบยีนขอ้มลูการประเมนิความสอดคลอ้ง ผลติภัณฑท์ัง้หมดทีจ่ัดสง่ใหแ้ก ่Kohler Co. 
จะตอ้งมรีหสัอา้งองิใหส้ามารถสอบทวนไดด้ว้ยเลขทีล่็อต รหสัวันที ่หรอืรหสัอืน่ๆ ถา้ม ี
ขอ้ยกเวน้จะตอ้งไดร้ับการอนุมตัจิากฝ่ายควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรข์อง Kohler 

 
.02 การเปลีย่นแปลงสถานะ 

Kohler 
ตอ้งการซพัพลายเออรผ์ูจ้ดัหาวัตถดุบิการผลติทีม่หีลักฐานใบรับรองระบบควบคมุคณุภาพจากนายทะเบยีนผูม้อํีานาจ 
ในกรณีทีส่ถานะการลงทะเบยีนของซพัพลายเออรเ์ปลีย่นแปลงไปหรอืถกูระงับ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหห้น่วยธรุกจิและตําแหน่งทีต่ัง้ทัง้หมดทีต่นจดัหาผลติภัณฑใ์หไ้ดร้ับทราบภายใน (48) 
ชัว่โมง ในกรณีนี ้ซพัพลาย เออรอ์าจถกูตรวจสอบโดย Kohler 
และ/หรอืตอ้งจดัหาเอกสารกํากบัชีแ้จงการเปลีย่นแปลงสถานะ รวมทัง้มาตรการ 
แกไ้ขทีม่ ี
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2.02 เงือ่นไขในการเก็บรักษาระเบยีนขอ้มลู 
 
จะตอ้งบํารงุรักษาระเบยีนขอ้มลูการควบคมุคณุภาพ/การควบคมุผลติภัณฑ/์การควบคมุคณุภาพ 
เพือ่ใหม้คีวามถกูตอ้งและสามารถตรวจสอบไดเ้มือ่มกีารรอ้งขอ และอาจอยูใ่นรปูของสือ่ เชน่ สือ่อเิล็กทรอนกิสห์รอืกระดาษ 
ระเบยีนขอ้มลูจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ทันสมัย และมคีณุภาพ  
 
ตอ้งมกีารเก็บรกัษาเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS) หรอืเอกสารระหวา่งประเทศ ใบรับรองการวเิคราะห ์(C of 
A) เอกสารกระบวนการ และขอ้มลูอืน่ๆ ตามทีจํ่าเป็น 
จะตอ้งเก็บรักษาระเบยีนขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นประกอบหรอืกระบวนการประกอบทีม่ปัีญหาเพือ่นําเสนอจดุทีเ่ป็นปัญหา 
และแนวโนม้ทีเ่กดิขึน้ 
 
ขอ้มลูวัตถดุบิในการผลติจะตอ้งเก็บรักษาไวอ้ยา่งตํา่เจ็ด (7) ปีปฏทินิ หรอืตามมาตรฐานทางอตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรบั 
หรอืตามเงือ่นไขของลกูคา้พจิารณาตามหลักเกณฑท์ีเ่ขม้งวดกวา่ 
 
ขอ้มลูวัตถดุบิทีไ่มไ่ดใ้ชเ้พือ่การผลติและบรกิารตา่ง ๆ จะตอ้งเก็บรักษาไวอ้ยา่งตํา่สาม (3) ปีปฏทินิ หรอืตามมาตรฐานทาง 
อตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับ หรอืตามเงือ่นไขของลกูคา้พจิารณาตามหลักเกณฑท์ีเ่ขม้งวดกวา่ 
 
2.03 การรับประกนั 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสามารถใหบ้รกิารเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีจ่ัดหาไดต้ลอดวงจรอายผุลติภณัฑ ์ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมคีวาม 
น่าเชือ่ถอืภายใตห้รอืเหนอืกวา่เงือ่นไขที ่Kohler กําหนด 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการลดขอ้กงัวลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัประกนั 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจยอ้นและวเิคราะหส์าเหตกุารใชส้ทิธิก์ารรับประกนั 
และใชข้อ้มลูดงักลา่วเพือ่ปรับปรงุกระบวนการและคณุภาพของผลติภัณฑ ์
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิแก ่Kohler ตลอดจนการสนับสนุนภาคสนาม การสนับสนุนทางการเงนิ 
เพือ่แกไ้ขปัญหาความไมส่อดคลอ้งใดๆ ทีเ่ป็นรปูธรรม ทัง้นีเ้พือ่ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจและเพือ่ผลักดันธรุกจิระหวา่ง 
Kohler และซพั พลายเออรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 
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3.0 - การรับรอง/ตรวจสอบคณุสมบัตซิพัพลายเออร ์
 
หน่วยธรุกจิแตล่ะแหง่จะตองกํากบัดแูลกระบวนการคัดสรรซพัพลายเออรแ์ละจัดซือ้จัดจา้งเพือ่ประเมนิและคน้หาพันธมติรในกา
รจัดหาสนิคา้ทีเ่หมาะสม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพ การจัดสง่ ตน้ทนุและวัตถปุระสงคใ์นการปรบัปรงุ 
การทํางานอยา่งตอ่เนือ่ง และรบัการประเมนิเงือ่นไขเหลา่นีอ้ยา่งครบถว้น 

 
3.01 การตรวจสอบคณุสมบตัผิูใ้หบ้รกิารรายใหม ่
 
ซพัพลายเออรท์กุรายจะตอ้งลงทะเบยีนและจดัหาคูม่อืการควบคมุคณุภาพภายในหน่วยงานของตนเพือ่รับการพจิารณาทบทวน  
การลงทะเบยีนซพัพลายเออรดํ์าเนนิการไดผ้า่นหัวขอ้ "Suppliers" ใน Kohler.com  หรอืผา่นชอ่งทางทีจ่ัดไวใ้ห ้
 
นอกเหนอืจากการประเมนิขอ้มลูทางธรุกจิ (ตรวจสอบประวตั ิวเิคราะหค์วามน่าเชือ่ถอืทางเครเดติ ฯลฯ) และการทบทวน 
เนือ้หาในคูม่อืควบคมุคณุภาพ และผลการดําเนนิงานของซพัพลายเออร ์ผูท้ีจ่ะเป็นซพัพลายเออรข์องเรายังตอ้งทําแบบ 
ประเมนิและรับการประเมนิผา่นระบบออนไลนต์ามขัน้ตอนการจัดซือ้จัดหาของหน่วยธรุกจิ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรม์ ี
ขดีความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ทีส่าํคัญ เชน่ ดา้นการจัดซือ้จดัหา ดา้นวศิวกรรม การผลติและการควบคมุคณุภาพ นอกจากนี ้
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งผา่นการรับรองตามขอ้บังคับทีกํ่าหนด (ASTM, CSA, UL, IAPMO, NSF ฯลฯ) ในสว่นทีเ่กีย่วกบั 
ผลติภัณฑ/์บรกิารของตน 
 
หากผลการประเมนิขา้งตน้เป็นทีน่่าพอใจ ซพัพลายเออรจ์ะถกูจัดอยูใ่นรายชือ่ผูท้ีส่ามารถรว่มธรุกจิกบั Kohler การรับรอง 
ซพัพลายเออรเ์ป็นกระบวนการของสว่นปฏบัิตกิารเฉพาะพืน้ที ่และจะมขีึน้เมือ่ซพัพลายเออรผ์า่นเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํา่ 
สามารถใหก้ารรับรองสองประเภทไดแ้ก:่ 

• รับรอง 
• ภายใตเ้งือ่นไข - ตอ้งกําหนดมาตรการแกไ้ขเป็นการเฉพาะรว่มกนัภายในกรอบเวลาทีต่กลง 

การรับรองแบบภายใตเ้งือ่นไขชว่ยให ้Kohler สามารถทําสญัญาขอ้ตกลงกบัซพัพลายเออรท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ 
สว่นปฏบัิตกิารและ/หรอือยูร่ะหวา่งดําเนนิมาตรการแกไ้ขเนือ่งจากผลการสาํรวจพืน้ทีป่ฏบัิตกิาร โดยจะตอ้งกนิ 
ระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 
หากหลังผา่นไปหก (6) เดอืนแลว้ซพัพลายเออรย์ังไมผ่า่นเกณฑก์ารรับรอง ซพัพลายเออรจ์ะถกูถอนชือ่จากรายการซพัพลาย 
เออรท์ีผ่า่นการรับรอง 
 
หากซพัพลายเออรไ์มผ่า่นการรับรอง หา้มไมใ่หทํ้าสญัญาขอ้ตกลงหรอืรับวัตถดุบิหรอืบรกิารใด ๆ จนกวา่จะมกีารดําเนนิ 
มาตรการแกไ้ขเพือ่ใหซ้พัพลายเออรอ์ยูใ่นสถานะ ภายใตเ้งือ่นไข เป็นอยา่งนอ้ย 
 
3.02 การตรวจสอบคณุสมบตัผิูใ้หบ้รกิารรายใหม ่
 
Kohler ขอสงวนสทิธิใ์นการประเมนิสว่นปฏบัิตกิาร ระบบควบคมุคณุภาพ ระเบยีนขอ้มลูและผลติภัณฑข์องซพัพลายเออร ์
ทีพ่รอ้มสําหรับจัดสง่เป็นระยะๆ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งกําหนดกระบวนการเพือ่ควบคมุมาตรฐานใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่
วขอ้งของภาครฐั ความคาดหวงัในหนา้ทีร่ับผดิชอบทางสงัคมทีบั่งคับใชท้ัง้หมดจะตอ้งเป็นทีพ่งึพอใจ 
จะตอ้งมจีดัเตรยีมบคุลากร ระบบตรวจวัด 
และศนูยป์ฏบัิตกิารทดสอบของซพัพลายเออรไ์วต้ามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดเพือ่ชว่ยในการกํากบัดแูล 

• ซพัพลายเออรา์ยใหม:่ ผา่นการประเมนิกอ่นที ่Kohler จะสัง่ซือ้วัตถดุบิการผลติหรอืบรกิาร ตอ้งผา่น 
ผลการประเมนิในระดับทีน่่าพอใจหรอืมแีผนการพัฒนาการทํางานทีช่ดัเจนกอ่นสามารถสัง่สนิคา้หรอืบรกิาร 

• ซพัพลายเออรปั์จจบัุน: ผา่นการประเมนิจาก Kohler เพือ่เพิม่ความสามารถกอ่นทีจ่ะทําขอ้ตกลงทางธรุกจิใหม่ๆ  

การพิจารณา 
และ 

ตรวจประเมิน 

การประเมินซพั 
พลายเออร์ 

การคดัเลือกและ 
รับรองซพัพลายเออร์ 
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

4.0 - การรับรองชิน้สว่น 
 
ชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบทีจ่ดัหาจะตอ้งผา่นการรับรองสําหรับการผลติโดยหน่วยธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบัิต ิ
ตามเงือ่นไขทางเทคนคิทีกํ่าหนดทัง้หมด หา้มซพัพลายเออรเ์ริม่การจัดสง่วตัถดุบิเพือ่การผลติใหแ้ก ่Kohler กอ่นการรบัรอง 
ชิน้สว่น/กระบวนการ จัดหาชิน้สว่นปรมิาณเลก็นอ้ยเพือ่ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอื/คณุสมบัตทิางวศิวกรรม รวมทัง้อาจมกีารขอ 
ตัวอยา่งสนิคา้เพิม่เตมิ ตรวจสอบแบบ/รายละเอยีดทางเทคนคิกอ่นการรับรองชิน้สว่นสําหรบัการผลติ  
 
หน่วยธรุกจิเป็นผูร้ับรองชิน้สว่นผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี ้
 
4.01 กระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) 
 
กระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) เป็นการรับรองวา่ซพัพลายเออรส์ามารถผลติสนิคา้ทีเ่ป็นไปตาม 
เงือ่นไขของ Kohler ทัง้หมดไดอ้ยา่งสมํา่เสมอและซํ้าๆ กนัไป 
 
การจัดซือ้ผลติภัณฑใ์หมห่รอืการปรับเปลีย่นผลติภัณฑ/์กระบวนการใดๆ จะตอ้งผา่นขัน้ตอน PPAP 
และมกีารแจง้ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหรอืแจง้ขอการปรับเปลีย่นในสว่นของซพัพลายเออรต์ามเงือ่นไขในขอ้ 6.0 
ในคูม่อืนี ้Kohler จะพจิารณาเงือ่นไข PPAP ในระดับทีเ่หมาะสม 
 
หลังจากแจง้ขอ้มลู PPAP แลว้ Kohler จะพจิารณาและกําหนดสถานะใหด้ังตอ่ไปนี ้
 
รับรอง:  ชิน้สว่นหรอืวตัถดุบิ รวมทัง้สว่นประกอบยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของ Kohler 
ซพัพลายเออรไ์ดร้ับอนุญาตใหจ้ัดสง่วัตถดุบิเพือ่การผลติตามจํานวน 
 
รับรองภายใตเ้งือ่นไข:  อนุญาตใหจ้ัดสง่ชิน้สว่นหรอืวัตถดุบิเพือ่รองรับการผลติในกรอบเวลาจํากดัหรอืตามจํานวนทีกํ่าหนด  
การรับรองภายใตเ้งือ่นไขจะมขีึน้หากซพัพลายเออร ์

1. สามารถชีแ้จงรายละเอยีดทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและทําใหไ้มผ่า่นการรับรองได;้ และ 
2. มกีารจัดเตรยีมแผนดําเนนิการทีต่กลงรว่มกนักบั Kohler  จะตอ้งสง่รายละเอยีด PPAP อกีครัง้เพือ่ปรับสถานะเป็น 

"รับรอง" หากผลติภัณฑไ์มเ่ป็นไปตามรายละเอยีดทางเทคนคิ จะตอ้งสง่คําขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของ 
ซพัพลายเออร ์(SDR) หรอืดําเนนิการในลักษณะเดยีวกนันี ้

 
การรับรองภายใตเ้งือ่นไขสามารถยดืระยะเวลาออกไปได ้หากตอ้งการเวลาเพิม่เตมิ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตดิตอ่กบัวศิวกรควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์(SQE) ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มระบกุรอบเวลาทีค่าดการณ์ไว ้
 
ปฏเิสธ:  ขอ้มลู PPAP ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขสาํหรับล็อตการผลติทีเ่กีย่วขอ้งและ/หรอืตามเอกสารกํากบัทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งม ี
การแกไ้ขกระบวนการนําสง่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 
 

4.02 การรับรองผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ 
 
ในสถานการณ์ทียุ่ง่ยากทีไ่มส่ามารถใช ้PPAP ได ้
สามารถรับรองผลติภัณฑแ์ละกระบวนการตามดลุยพนิจิและอยูภ่ายใตก้ารควบคมุอยา่งจรงิจังของ SQE ในกรณีพเิศษเหลา่นี ้
SQE จะทําการสือ่สารถงึขอ้กําหนดในการอนุมัตอิยา่งชดัเจนกบัซพัพลายเออร ์
อาจตอ้งขอการอนุมัตเิพิม่เตมิจากสมาชกิทมีในหน่วยธรุกจิ 
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

5.0 - มาตรการแกไ้ข 
 
ซพัพลายเออรข์อง Kohler จะตอ้งจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน หากเกดิปัญหาดา้นคณุภาพขึน้ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพจิารณาสาเหตเุบือ้งตน้และกําหนดมาตรการแกไ้ขเพือ่แกไ้ขปัญหาและเพือ่ป้องกนัไมใ่หปั้ญหาเกดิขึน้
ซํ้าอกี ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบั Kohler ในดา้นเทคนคิและใหค้วามรว่มมอืภาคสนามเพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งใดๆ 
ทีไ่มเ่ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด Kohler สงวนสทิธิใ์นการเรยีกรองคา่ใชจ้า่ยตามความเหมาะสมจากซพัพลายเออร ์
เนือ่งจากขอ้บกพรอ่งทางดา้นคณุภาพและปัญหาในการนําสง่  
 
5.01 กรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 
 
วัสดหุรอืบรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดอาจถกูระบ ุณ จดุใดก็ไดใ้นกระบวนการรวมถงึการตรวจสอบทีเ่ขา้มา, ใช,้ 
การบรโิภค, การประกอบหรอืบรรจภุัณฑ ์นอกจากนีย้ังอาจพบสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดระหวา่งการสงัเกตการณ์ 
ตรวจรับรอง หรอืเมือ่ถงึมอืลกูคา้หรอืผา่นการใชส้ทิธิก์ารรับประกนั 
 
ซพัพลายเออรจ์ะไดร้ับแจง้ผา่นรายงานแจง้วตัถดุบิมปัีญหา (DMR) หรอืการแจง้ขอมาตรการแกไ้ขสําหรับซพัพลายเออร ์
(SCAR) เมือ่มกีารตรวจพบวตัถดุบิและ/หรอืบรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐาน (หรอืเมือ่การนําสง่ทีล่า่ชา้ทําใหต้อ้งปิด 
สายการผลติ) 
 
การจัดการกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดของ Kohler สามารถดําเนนิการไดด้ังตอ่ไปนีแ้ละอยูภ่ายใตด้ลุพนิจิของ Kohler 
Group/หน่วยธรุกจิและ/หรอืสว่นปฏบัิตกิารตา่ง ๆ 

• การตคีนืสนิคา้ทัง้ล็อตหรอืการสง่คนืสนิคา้ใหก้บัซพัพลายเออร ์
• การสบืคน้ คดักรองหรอืแกไ้ขงานทีโ่รงงานของ Kohler อาจตอ้งใชท้รัพยากรของซพัพลายเออรห์รอื 

บคุคลภายนอกเพือ่รองรับการแกไ้ขงาน 
• ความคลาดเคลือ่น การไมส่ามารถจดัสง่ หรอืใชผ้ลติภัณฑก์อ่นมกีารรับรองการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 

 
5.02 การดําเนนิการของซพัพลายเออร ์
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดําเนนิการในทันทเีมือ่ไดร้ับคําขอใหกํ้าหนดมาตรการแกไ้ขโดยซพัพลายเออร ์รวมทัง้การตดิตอ่โดยตรง 
กบัฝ่ายควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรต์ามทีร่ะบ ุยกเวน้คําขอดังกลา่วระบวุา่ 'เฉพาะขอ้มลูเทา่นัน้' 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้วา่ไดร้ับคําขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขภายใน 24 ชัว่โมง จัดทําแผนการควบคมุภายใน 24 ชัว่โมง 
และจดัทําแผนการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งแบบถาวรทันททีีว่เิคราะหเ์สร็จแลว้ 

• ระบแุละเริม่แผนการควบคมุสถานการณ์ระยะสัน้เพือ่ป้องกนักรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานไมใ่หเ้กดิขึน้เพิม่เตมิที ่
Kohler ซึง่อาจครอบคลมุทัง้สตอ็กในโรงงานของ Kohler ในระบบการจัดจําหน่าย ทีซ่พัพลายเออรห์รอืสว่นการ 
ผลติของซพัพลายเออร ์

• ระบแุผนการแกไ้ขปัญหาระยะสัน้พรอ้มกรอบเวลาเพือ่เปลีย่นแทนวตัถดุบิทีไ่มไ่ดม้าตรฐานเป็นวัตถดุบิทีไ่ดม้าตรฐาน 
• มาตรการควบคมุสถานการณ์ มาตรการแกไ้ขระยะสัน้และเวลาทีม่กีารดําเนนิการจะตอ้งมเีอกสารกํากบัไวอ้ยา่ง 

ชดัเจนโดยซพัพลายเออร ์และแจง้ใหฝ่้ายควบคมุคณุภาพของซพัพลายเออรท์ราบตามทีร่ะบใุนคําขอใหม้กีาร 
ดําเนนิมาตรการแกไ้ข 

 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตอบกลบัคําขอใหม้กีารกําหนดมาตรการแกไ้ขกบัเจา้หนา้ทีป่ระสานงานทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ ผูซ้ ือ้และ SQE) 
การตอบกลับจะตอ้งบันทกึรายละเอยีดและครอบคลมุ: 

• การระบรุายละเอยีดและตรวจรบัรองสาเหตเุบือ้งตน้ทีทํ่าใหตํ้า่กวา่มาตรฐษน รวมทัง้จัดหาขอ้มลูรองรับและ/หรอืผล 
การศกึษาเพิม่เตมิ 

• การตรวจรับรองมาตรการแกไ้ขแบบถาวร รวมทัง้ขอ้มลูรองรับ วันทีดํ่าเนนิการและเอกสารกํากบั APQP ฉบับปรับปรงุ 
• เลขล็อต/วันทีม่ผีลสําหรับวันทีดํ่าเนนิการตามมาตรการแกไ้ขระยะยาวจะตอ้งมกีารระบไุวอ้ยา่งชดัเจน การ 

ปรับเปลีย่นใด ๆ กบัมาตรการแกไ้ข เชน่ วันทีดํ่าเนนิการเสร็จสิน้ จะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบ 
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5.03 การกําจัดทิง้ผลติภัณฑ ์
 
ซพัพลายเออรท์ีจ่ัดหาวสัดตุอ้งสงสยัจะตอ้งทําการเปลีย่นภายใน (5) วันทําการ หากไมไ่ดร้ับการตอบสนอง Kohler 
จะทําลายวัสดดุังกลา่ว ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแนใจวา่ไมม่ผีลกระทบตอ่คณุภาพใดๆ 
ในขณะเปลีย่นผลติภัณฑต์อ้งสงสยัหรอืผลติภัณฑท์ีไ่มม่มีาตรฐาน หา้มจดัสง่ผลติภัณฑใ์ดๆ ทีต่อ้งสงสยัมายังบรษัิท Kohler 
โดยทีค่วามคลาดเคลือ่นไมไ่ดร้ับการอนุมัต ิหากซพัพลายเออรย์อมรับวา่วัสดนัุน้ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 
จะตอ้งดําเนนิการขออนุมัตคินืสนิคา้ (RMA) ภายใน (5) วันทําการ 
 
5.04 มาตรการสําหรับซพัพลายเออร ์
 
Kohler ไดกํ้าหนดมาตรการ 2 ระดับ 
เพือ่ควบคมุผลติภัณฑท์ีม่ขีอ้บกพรอ่งและเพือ่ป้องกนัมใิหบ้รษัิทไดร้ับวัสดทุีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดอกี 
 

.01 ระดับการควบคมุ 1 (ระดับสําหรับ DMR/SCAR ทัง้หมดโดยทั่วไป) 
ในระดับนี ้Kohler กําหนดใหซ้พัพลายเออรดํ์าเนนิมาตรการตรวจสอบเชงิซอ้นทีส่ว่นการจดัหาวตัถดุบิ  ซพัพลาย 
เออรจ์ะตอ้งสบืคน้สนิคา้ทีไ่มผ่า่นมาตรฐาน ดําเนนิมาตรการแกไ้ขและกํากบัดแูลใหแ้น่ใจวา่ Kohler จะไมไ่ดร้ับ 
ชิน้สว่น/วัตถดุบิทีไ่มไ่ดม้าตรฐานเพิม่เตมิอกี  การตรวจสอบเชงิซอ้นนีม้ขี ึน้เสรมิกบัมาตรการควบคมุกระบวนการ 
ผลติตามปกตขิองซพัพลายเออร ์และจะตอ้งดําเนนิการโดยพนักงานของซพัพลายเออร ์
 
หลักเกณฑต์ัวอยา่ง:   

• กรณีไมผ่า่นมาตรฐานซํ้า ๆ 
• การขาดความตอ่เนือ่งทีม่นัียสาํคัญ 
• ตอ้งปิดสายการผลติ 
• สนิคา้ผลติไมเ่พยีงพอ 
• มาตรการควบคมุในปัจจบัุนของซพัพลายเออรไ์มเ่พยีงพอในการควบคมุมาตรฐานตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด 
• แผนการเปิดตัวทีป่ลอดภัย (SLP) 

 
การดําเนนิการทีจํ่าเป็น: 

• กําหนดกระบวนการควบคมุสถานการณ์แยกเฉพาะทีส่ว่นปฏบัิตกิารของซพัพลายเออรภ์ายใน 24 ชัว่โมง 
หลังจากไดร้ับแจง้ระดับการควบคมุระดับที ่1 

• จัดทําคําแนะนําในการตรวจสอบทีม่มีาตรฐาน 
• จัดเตรยีมพืน้ทีแ่ละเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ดําเนนิการตามคําแนะนําในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐาน 
• แยกวัตถดุบิตอ้งสงสยัในสายการผลติทีอ่ยูร่ะหวา่งนําสง่ และในสว่นการจดัเก็บทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจ 

วา่มกีารระบจุดุสําคญัตา่ง ๆ ของวัตถดุบิทีไ่มไ่ดม้าตรฐานไดอ้ยา่งครบถว้น 
• ระบชุ ิน้สว่น วตัถดุบิและภาชนะบัญชเีฉพาะตามทีต่กลงกบั Kohler เพือ่ใหส้ามารถรับรองกระบวนการ 

ตรวจยอ้นชิน้สว่นสําหรับการผลติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
• รับรองการจัดสง่วัตถดุบิทัง้หมดที ่Kohler ระหวา่งชว่งเวลานี ้
• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมเีอกสารบันทกึผลการตรวจสอบ (CL1) วันตอ่วัน และมขีอ้มลูอัพเดตสถานะอยา่ง 

นอ้ยทกุสปัดาหส์ง่ใหแ้ก ่Kohler 
 
หลักเกณฑก์ารตรวจผา่น: 

• ระบสุาเหตเุบือ้งตน้ของปัญหาไดแ้ละยนืยันไดว้า่มกีารแกไ้ขปัญหาแลว้ 
• โรงงานของ Kohler ไดร้ับการจัดสง่สนิคา้ทีไ่รข้อ้บกพรอ่งเป็นระยะเวลาหนึง่ หรอืจํานวนวัตถดุบิที ่SQE 

ระบไุว ้
• ผูร้เิร ิม่มาตรการแกไ้ขจะตอ้งรับรองการตรวจผา่น CL1 กอ่นหยดุการดําเนนิการของ CL1 
• หากเกณฑก์ารตรวจผา่นไมเ่ป็นไปตามทีกํ่าหนดภายในกรอบเวลาทีต่กลงรว่มกนั หรอืหากกระบวนการ CL1 

ไมม่ปีระสทิธภิาพ ซพัพลายเออรจ์ะถกูปรบัสถานะสูส่ถานะควบคมุระดับ 2 
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.02 ระดับการควบคมุ 2 (มาตรการและวธิแีกไ้ขปัญหาสําหรับบคุคลทีส่าม – 3CPR) 

เป็นเงือ่นไขอกีขัน้ของ Kohler ทีค่รอบคลมุกระบวนการเดยีวกนักบัระดับการควบคมุที ่1 โดยเสรมิดว้ยกระบวนการ 
ตรวจสอบเพิม่เตมิโดยฝ่ายตรวจสอบและบรกิารทีร่ับแกไ้ขงานจากภายนอกในฐานะผูด้แูลผลประโยชนข์อง Kohler 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุสถานการณ์โดยเฉพาะ  บคุคลภายนอกดังกลา่วจะถกูคดัเลอืกโดยซพัพลายเออรแ์ละ 
รับรองโดย Kohler โดยซพัพลายเออรเ์ป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย  ระดบัการควบคมุสถานการณ์นีใ้ชเ้ป็นมาตรการ 
ขัน้สดุทา้ย   
 
หลักเกณฑต์ัวอยา่ง:   

• ซพัพลายเออรไ์มผ่า่นเกณฑก์ารตรวจผา่นสําหรับระดับการควบคมุที ่1 
• มาตรการเชงิรกุสําหรับการปิดตัวทีม่คีวามเสีย่งสงู (โดย Kohler 

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในกรณีทีไ่มพ่บวัสดทุีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด) 
 
การดําเนนิการทีจํ่าเป็น: 

• ดําเนนิการตามระดับการควบคมุที ่1 ตอ่ไปพรอ้มกบัมาตรการตามระดับการควบคมุที ่2 
• จัดทําคําสัง่ซือ้ (PO) ใหแ้กบ่รษัิทบคุคลที ่3 
• จัดสง่วัตถดุบิใหแ้กผู่ต้รวจสอบจากภายนอก 
• กําหนดกระบวนการควบคมุสถานการณ์แยกเฉพาะทีส่ว่นปฏบัิตกิารของซพัพลายเออรห์รอืทีบ่รษัิทตรวจสอบ

หรอืแกไ้ขงานจากภายนอกภายใน 24 ชัว่โมงหลงัแจง้ CL2 
• จัดทําคําแนะนําในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐานสําหรับ CL2 
• จัดหาพืน้ทีแ่ละเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ดําเนนิการตามคําแนะนําในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐานสําหรับบรษัิ

ทตรวจสอบและแกไ้ขงานจากภายนอกในสว่นของ CL2 
• ระบชุ ิน้สว่น วตัถดุบิและภาชนะบัญชเีฉพาะตามทีต่กลงกบั Kohler เพือ่ใหส้ามารถรับรองกระบวนการ 

ตรวจยอ้นชิน้สว่นสําหรับการผลติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
• วัตถดุบิระดับ CL2 เทา่นัน้ทีต่อ้งสง่ใหแ้ก ่Kohler 
• บคุคลที ่3 จะตอ้งทําเอกสารบันทกึผลการตรวจสอบ (CL1 และ CL2) รายวนั 

และจดํัาขอ้มลูอัพเดตสถานะอยา่งนอ้ยทกุสปัดาหส์ง่ใหแ้ก ่Kohler 
  
หลักเกณฑก์ารตรวจผา่น: 

• ระบสุาเหตเุบือ้งตน้ของปัญหาไดแ้ละยนืยันไดว้า่มกีารแกไ้ขปัญหาแลว้ 
• โรงงานของ Kohler ไดร้ับการจัดสง่สนิคา้ทีไ่รข้อ้บกพรอ่งเป็นระยะเวลาหนึง่ หรอืจํานวนวัตถดุบิที ่SQE 

ระบไุว ้
• ผูร้เิร ิม่มาตรการแกไ้ขจะตอ้งรับรองการตรวจผา่น CL2 กอ่นหยดุการดําเนนิการของ CL2 
• หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑก์ารตรวจผา่นในกรอบเวลาทีต่กลงรว่มกนั ซพัพลายเออรจ์ะถกูระงับการตดิตอ่ธรุกจิ 
• และอาจตอ้งมกีารเพกิถอนสญัญาการจัดหาจากซพัพลายเออรร์ายดังกลา่ว 

 
5.05 การขอคา่ใชจ้า่ยคนื 
 
Kohler Co. ขอสงวนสทิธิใ์นการขอคา่จดัการทีเ่กดิขึน้จากปัญหาดา้นคณุภาพของผลติภณัฑท์ีส่ัง่ซือ้คนื 
อาจมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมทีกํ่าหนดไวส้าํหรับ DMR, SCAR และความคลาดเคลือ่นแตล่ะครัง้ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี ้
(ดคํูานยิามในขอ้ 13 จากคูม่อืนี)้ 
 
การเสือ่มคณุภาพทีทํ่าใหก้ารปฏบัิตงิานของ Kohler เกดิการหยดุชะงักหรอืมคีา่ประกนัสงู 
จะตอ้งมกีารประเมนิเพือ่ขอคา่ใชจ้า่ยคนื ในกรณีเหลา่นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จะตอ้งแยกรายการไวแ้ละเรยีกคนื 
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6.0 - 
คําขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกบัซพัพลายเออรห์รอืคําขอเปลี่

ยนแปลงซพัพลายเออร ์
 
6.01 ปัญหาในการขอคําขอเบีย่งเบนจากซพัพลายเออร ์
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหก้บัหน่วยธรุกจิและสว่นพืน้ทีต่า่งๆ ทัง้หมดทีจ่ดัหาผลติภัณฑใ์หท้ราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในทันททีีส่งสยัวา่ผลติภัณฑท์ีจ่ะจัดสง่นัน้ไมไ่ดม้าตรฐานตามเงือ่นไขในการออกแบบ ซพัพลายเออร ์
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระสานงานดา้นการควบคมุคณุภาพและการจัดซือ้ของซพัพลายเออรข์องตนเป็นลายลักษณ์อักษร 
กอ่นปรับเปลีย่นกระบวนการหรอืแกไ้ขเครือ่งมอืใชง้านใด ๆ หา้มจัดสง่ผลติภัณฑจ์นกวา่จะไดร้ับคําขอเปลีย่นผลติภัณฑ ์
 
คําขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทัง้หมดจะตอ้งระบเุหตผุลทีผ่ลติภัณฑค์ลาดเคลือ่นไปจากทีกํ่าหนด เชน่ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเขา้ใจขอ้มลูทีเ่ป็นเหตทํุาใหผ้ลติภัณฑไ์มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 
 
หากหมดอายกุารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่น 
หา้มจัดสง่ผลติภัณฑเ์พิม่เตมิจนกวา่ผลติภัณฑส์อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีร่ะบไุว ้
ซพัพลายเออรส์ามารถขอขยายการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่น หากจําเป็น 
 
หากซพัพลายเออรส์ามารถจัดหาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดไดก้อ่นหมดอายกุารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเ
คลือ่น ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตดิตอ่ฝ่ายควบคมุคณุภาพของ Kohler เพือ่ดวูา่จะตอ้งมกีารสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารอะไรบา้ง 
อาจจําเป็นตอ้งระบขุอ้มลูเพิม่เตมิ ขึน้อยูก่บัความรา้ยแรงของผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 
 
ซพัพลายเออรท์ีจ่ัดสง่ผลติภณัฑใ์หแ้ก ่Kohler 
กอ่นทีจ่ะไดร้ับการอนุมัตคํิาขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่นอาจตอ้งทําการจัดเรยีงผลติภณัฑใ์น Kohler 
หรอืสง่ผลติภัณฑค์นืโดยซพัพลายเออรเ์ป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย หากจําเป็นตอ้งจัดเรยีงผลติภัณฑท์ี ่Kohler 
ตามความตอ้งการของฝ่ายผลติและซพัพลายเออรไ์มส่ามารถทําไดต้ามกอบเวลาทีกํ่าหนดไว ้Kohler หรอืบคุคลที ่3 
จะตอ้งจดัเรยีงใหเ้สร็จสิน้โดยซพัพลายเออรเ์ป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบวุันที ่หมายเลขใบสัง่ซือ้ และ/หรอื 
เลขทีล่็อตทีจ่ดัสง่ผลติภัณฑใ์นครัง้แรกทีส่อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีร่ะบไุว ้
 
6.02 คําขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีร่เิริม่โดยซพัพลายเออร ์
 
จะตอ้งจดบันทกึการเปลีย่นแปลงแกไ้ขวัตถดุบิการผลติทีจ่ัดหาใหท้ัง้หมด และไดร้ับการอนุมัตจิาก Kohler 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษรกอ่นทีจ่ะดําเนนิการ หากไมแ่น่ใจวา่จะตอ้งมคํีาขอหรอืไม ่
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปรกึษากบัฝ่ายจัดซือ้หรอืฝ่ายควบคมุคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การเปลีย่นแปลงแกไ้ขผลติภัณฑแ์ละกระบวนการทีอ่าจมผีลกระทบ หรอืการทํางานทีต่อ้งมกีารสง่เอกสาร 
“คําขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขจากซพัพลายเออร”์ หรอืทีเ่ทยีบเทา่กนั โดยสง่มายัง Kohler เพือ่ขอใหทํ้าการตรวจสอบและอนุมัต ิ
โดยทั่วไปตอ้งมกีารสง่คําขอรบัรองสว่นประกอบการผลติ (PPAP) 
 
ตัวอยา่งการเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีต่อ้งขอการอนุมัต:ิ 
 

กระบวนการ: 
• การเคลือ่นยา้ยอปุกรณ์ในสายการผลติ 
• การปรับเปลีย่นเครือ่งจักร/อปุกรณ์ในสายการผลติ 
• การเปลีย่นแปลงพืน้ทีก่ารผลติ 
• การยา้ยโอนเครือ่งมอื การปรบัแตง่ การซอ่มแซม การเปลีย่นทดแทน หรอืการจัดหาเครือ่งมอืเพิม่เตมิ 
• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขความถีห่รอืวธิกีารทดสอบผลติภัณฑ ์
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• การรับชว่งปฏบัิตงิานทีป่กตจิะดําเนนิการในบรษัิท 
• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีทํ่าโดยซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ย 

 
 

การออกแบบ: 
• การปรับเปลีย่นโครงสรา้งหรอืวธิกีารประกอบ 
• การปรับเปลีย่นวัสดโุครงสรา้งเผือ่เลอืกหรอืวธิกีาร รวมทัง้การบรรจสุนิคา้ 
• การปรับเปลีย่นวัตถดุบิรว่ม 
• การปรับเปลีย่นการจัดหาวัตถดุบิรว่ม 
• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขในเชงิมติ ิ
• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขเชงิสวยงาม 

 
6.03 
การสง่คําขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ข 
 
สามารถขอรับแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html หรอืจากหน่วย 
ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและจัดสง่ไปยังเจา้หนา้ทีป่ระสานงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอการรับรองโดยหน่วย 
ธรุกจิหรอืสว่นพืน้ที ่
 
6.04 การเปลีย่นแปลงทีร่เิริม่โดย Kohler 
 
หน่วยธรุกจิของ Kohler อาจใชว้ธิกีารตา่ง ๆ เพือ่แจง้ขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทางเทคนคิ  ซพัพลายเออรม์หีนา้ที ่
ศกึษาและตอบรับการเปลีย่นแปลงและจดัสง่ชดุ PPAP ใหม ่ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ฝ่ายจัดซือ้ของ Kohler 
ใหร้ับทราบถงึชิน้สว่นคงคลังทีอ่าจไมส่อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดใหม่ๆ  
 
  

http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html
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7.0 - ดชันชีีว้ดัซพัพลายเออร ์
 
7.01 สว่นประกอบทีม่คีณุภาพ 
 

บรษัิท Kohler ใชร้ะบบการวดัผลเพือ่คอยตดิตามตรวจสอบผลงานของซพัพลายเออรใ์นหลายๆ ดา้น รวมถงึคณุภาพ 
ระบบการวัดผล คอื เครือ่งมอืที ่Kohler และซพัพลายเออรใ์ชใ้นการคน้หาโอกาสดา้นตา่งๆ 
เพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางาน ระบบวดัผลสามารถนํามาใชอ้า้งองิขณะตัดสนิใจเชงิกลยทุธไ์ด ้
จงึถอืเป็นสิง่สําคัญทีซ่พัพลายเออรจ์ะตอ้งตดิตามตรวจสอบระบบวัดผลของตนเอง และดําเนนิการแกไ้ขปัญหาในทกุๆ 
ดา้นทันททีีจํ่าเป็น 
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8.0 - การจัดการของ Kohler ทจัีดหาให ้
ผลติภัณฑ/์เครือ่งมอื/มาตรวัด 

 
8.01 เงือ่นไขทั่วไป 
 
เครือ่งมอื อปุกรณ์การผลติ ทดสอบหรอืตรวจสอบตา่ง ๆ ของ Kohler หรอืลกูคา้ใหใ้ชเ้ฉพาะสําหรับผลติภณัฑข์อง Kohler 
เทา่นัน้ ยกเวน้หากไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ซพัพลายเออรท์ัง้หมดทีใ่ชเ้ครือ่งมอืที ่Kohler เป็นเจา้ของในสถานที ่
จะตอ้งทําประกนัภัยและมเีอกสารหลักฐานการประกนัภัยทีคุ่ม้ครองคา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นเครือ่งมอื 
ควรมกีารระบถุงึในสถานการณ์ตา่งๆ ไวใ้นประกนัภยัทีซ่พัพลายเออรทํ์าไวด้ว้ย เชน่ สถานการณ์ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิ
การใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้ง การขาดการบํารงุรักษา หรอืความเหมาะสมตอ่การใชง้าน  
 
8.02 การตดิตาม 
 
เครือ่งมอืและทรัพยากรทีเ่ป็นทนุในการดําเนนิงานของ Kohler ทัง้หมดจะตอ้งมหีมายเลขทรัพยากรเพือ่ใชต้ดิตาม 
ขอ้มลูนีใ้หบั้นทกึไวโ้ดย Kohler ในระเบยีนขอ้มลูธรุกรรมการสัง่ซือ้ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งกําหนดขัน้ตอนเพือ่ชว่ยในการระบหุรอือา้งองิและ ตดิตามผลติภัณฑแ์ละอปุกรณ์ทีจ่ัดหาโดย Kohler 
แบบเป็นการถาวร รวมทัง้เก็บรกัษาเลขรหัสทรัพยากรเหลา่นีไ้วเ้ป็นอยา่งด ี
 
8.03 ชดุเครือ่งมอืและเครือ่งวัด 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกบัเครือ่งมอืหรอืมาตรวดัทีส่ญูหาย เสยีหาย 
ตอ้งมกีารซอ่มแซม/เปลีย่น หรอืไมเ่หมาะสมตอ่การใชง้าน หา้มทิง้เครือ่งมอืและมาตรวดัทีจ่ัดหาโดย Kohler 
โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Kohler  
 
ซพัพลายเออรม์หีนา้ทีร่ับผดิชอบปรับเทยีบใหท้ันเวลา ตลอดจนจดัเก็บมาตรวัดและเครือ่งมอืตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 
ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้กําหนดสําหรับการปรับเทยีบ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งบํารงุรักษาระเบยีนขอ้มลูอปุกรณ์ทีป่รับเทยีบ 
การตดิฉลากอปุกรณ์ กระบวนการปรับเทยีบทีใ่ชอ้ยู ่และความถีใ่นการปรับเทยีบ 
หอ้งปฏบัิตกิารปรับเทยีบภายนอกทีใ่ชก้บัอปุกรณ์ใดๆ 
จะตอ้งมหีอ้งปฏบัิตกิารทีผ่า่นการอนุมัตหิรอืใบรับรองการบรกิารปรับเทยีบ ตลอดจนหมายเลขสอบกลับ NIST 
และการรับรองความสามารถหอ้งปฏบัิตกิาร 
 
จะตอ้งแจง้ขอ้กําหนดในการปรับแตง่เครือ่งมอืให ้Kohler Co. รับทราบอยา่งนอ้ยหกสปัดาหก์อ่นวันทีต่อ้งการปรับแตง่ 
 
Kohler ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรอ้งขอใหทํ้าการพมิพ ์จัดทําเอกสาร และขอแบบจําลองเครือ่งมอืและมาตรวดัที ่Kohler Co. 
เป็นเจา้ของไดต้ลอดเวลา 
 
เมือ่เสร็จสิน้โปรแกรม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแน่ใจวา่ไดจ้ัดเก็บเครือ่งมอือยา่งเหมาะสม 
เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายและพรอ้มนําไปใชใ้นการผลติหรอืบรกิาร 
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9.0 - บรรจภุณัฑ ์ฉลากและการจัดการ 
 
ผลติภัณฑร์ะหวา่งกระบวนการและผลติภัณฑส์ําเร็จจะตอ้งบรรจแุละจัดเก็บใหถ้กูตอ้งเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย บรรจภุณัฑ ์
จะตอ้งไดม้าตรฐานตามเงือ่นไขทางกฎหมาย หลักเกณฑแ์ละขอ้บังคับอยา่งครบถว้น การจัดสง่ทัง้หมดจะตอ้งมกีารบรรจ ุ
หรอืจัดเก็บในภาชนะใหม ่ยกเวน้มรีะบไุวเ้ป็นอยา่ง ใบรายการบรรจจุะตอ้งแนบไวท้ีต่ัวกลอ่งดา้นนอกในซองสําหรับการจดัสง่ 
บรรจภุัณฑท์ัง้หมดจะตอ้งไดม้าตรฐานการทดสอบของ International Safe Transit Association (ISTA) ตามความเหมาะสม 
บรรจภุัณฑแ์บบไมจ้ะตอ้งไดม้าตรฐานของ ISPM15 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดแูลใหบ้รรจภุัณฑข์อง Kohler สะอาด ไมต่ดิคราบดนิ สกปรก มสี ิง่แปลกปลอมหรอืไดร้ับความเสยีหาย 
บรรจภุัณฑแ์ละกลอ่งกระดาษทีส่ง่คนืไดท้ัง้หมดทีไ่มส่ะอาดหรอืมสี ิง่สกปรก คราบหรอืสิง่แปลกปลอมหรอืเสยีหายจะถกูคัด 
แยกออก 
 
จะตอ้งตดิฉลากบรรจภุัณฑต์ามมาตรฐานของ Kohler ยกเวน้มรีะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่  บรรจภุณัฑแ์ละฉลากจะตอ้งไดม้าตรฐาน 
ทางเทคนคิหรอืเงือ่นไขที ่Kohler กําหนด การจัดสง่แตล่ะรอบจะตอ้งกํากบัเลขชิน้สว่นของ Kohler เลขชิน้สว่นการผลติ 
เลขลอ็ต ชือ่สว่นปฏบัิตกิารของ Kohler ทีอ่ยู ่น้ําหนักรวมเป็นปอนด ์และเงือ่นไขอืน่ ๆ ตามทีร่ะบแุละเหน็วา่เหมาะสม 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler รับทราบขณะตดิฉลากวธิกีาร 
หรอืเมือ่จะมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ มาตรฐาน และ/หรอื ระเบยีบขอ้บังคับตา่งๆ 
 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบรุายการและ/หรอืภาชนะบรรจทุีใ่ชว้ัตถดุบิทีม่อีายกุารใชง้าน ระบวุันทีผ่ลติและวนัทีห่มดหาย ุ
พรอ้มทัง้เงือ่นไขในการจดัเก็บและดําเนนิการพเิศษ นอกเหนอืจากเงือ่นไขในการแจง้ขอ้มลูหรอืรหัสประจําตัวตามปกต ิ
หากไมไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ สนิคา้หรอืภาชนะบรรจทุีใ่ชจ้ะตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือกีอยา่งนอ้ย 75% ขณะทีจ่ดัสง่ใหแ้ก ่
Kohler 
 
ทกุครัง้จะตอ้งจดัสง่ผลติภัณฑต์ามจํานวนทีร่ะบใุนมาตรฐาน โดยใสใ่นบรรจภุัณฑท์ีผ่า่นการรับรอง 
สําหรับขอ้ยกเวน้ทีต่อ้งมกีารอนุมัตจิาก Kohler 
 
ฉลากบารโ์คด้สําหรับผลติภณัฑท์ีต่อ้งสง่ไปสหรัฐฯ จะตอ้งไดม้าตรฐาน ANSI MH10.8M หรอื AIAG 
และเป็นไปตามหลักเกณฑข์อง Code 39 ถา้ม ีรายละเอยีดเงือ่นไขเกีย่วกบัฉลากบารโ์คด้มรีะบไุวใ้นหัวขอ้ "Conducting 
Business" ในเว็บไซตส์ําหรับซพัพลายเออรข์อง Kohler  
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

10.0 - ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ ์
 
Kohler กําหนดการใชส้ญัลักษณ์ตา่งๆ เพือ่ชว่ยในการระบลุักษณะเดน่ของผลติภัณฑท์ีม่ผีลตอ่เงือ่นไขดา้นความปลอดภยั 
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ และมาตรฐานตา่งๆ ตลอดจนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ความเหมาะสม การใชง้าน 
และลักษณะภายนอก เป็นตน้ โดยจะตอ้งระบลุักษณะเฉพาะเหลา่นีไ้วใ้นแบบวาดกอ่นนําเสนอพรอ้มทําสญัลักษณ์เฉพาะ 
ซึง่สญัลักษณ์ตา่งๆ ทีใ่ชอ้าจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บักระบวนการของหน่วยธรุกจิ 
 
จะตอ้งมกีารพดูคยุกบัซพัพลายเออรแ์ตเ่นิน่ๆ ในกระบวนการเพือ่พจิารณาทบทวน 
ปรกึษาและหาขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัลกูคา้และลักษณะเฉพาะทีส่ําคัญ 
โดยจะตอ้งแจง้ขอ้กงัวลของซพัพลายเออรเ์กีย่วกบัความสามารถในการปฏบัิตติามขอ้กําหนดใหร้ับทราบโดยเร็วทีส่ดุ 
 
คณุสมบัตกิารทํางานใด ๆ ทีไ่มไ่ดจ้ัดทําฉลากเป็นคณุลักษณะทีส่ําคญัจะถอืเป็นคณุลักษณะทั่วไป หากไมเ่ป็นไปตามที ่
กําหนด ลักษณะเฉพาะดังกลา่วอาจสง่ผลเล็กนอ้ยตอ่การทํางานหรอืลักษณะภายนอก คณุสมบัตกิารทํางานทีถ่อืเป็น 
คณุสมบัตทิัว่ไปจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนคิ 
 
การกําหนดลักษณะสําคญัตา่งๆ ไมไ่ดล้ดความสําคัญของลกัษณะอืน่ใดบนแบบวาด 
ทกุคา่ความคลาดเคลือ่นตอ้งมคีวามถกูตอ้งสมบรูณ์และจะตอ้งไมเ่กนิคา่ทีกํ่าหนดไวใ้นแตล่ะประเภท 
 
  

 
 

11.0 - ขอ้บงัคับเกีย่วกบัภาครัฐ ความปลอดภยั การกํากบัดแูล 
และสิง่แวดลอ้ม 

 
วัตถดุบิทัง้หมดทีจ่ัดซือ้จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของภาครัฐ การกํากบัดแูล หรอืดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัวัตถตุอ้งหา้ม 
วัตถเุป็นพษิ และวัตถอัุนตราย ตลอดจนการพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม ไฟฟ้า 
และสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าทีบั่งคับใชก้บัประเทศทีผ่ลติหรอืจําหน่าย 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑด์า้นความปลอดภัยของศลุกากรสหรัฐฯ สําหรับ C-TPAT 
หากเกีย่วขอ้งกบัการนําเขา้สนิคา้ไปยังสหรฐัอเมรกิา 
 
เงือ่นไขของ Kohler อาจเขม้งวดกวา่เงือ่นไขทั่วไปทีม่ ี
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

12.0 - การจัดการซพัพลายเออรร์ะดบัยอ่ย 
 
ซพัพลายเออรร์ะดับที ่1 ของ Kohler มหีนา้ทีค่วบคมุคณุภาพการจัดหาของซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ย ขณะพัฒนาผลติภัณฑ ์
ฝ่ายควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรข์อง Kohler จะทําการตรวจสอบวา่ซพัพลายเออรร์ะดับที ่1 
มแีผนจัดการซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ยทีเ่ครง่ครัด สิง่ทีค่าดหวัง: 
 
- ซพัพลายเออรร์ะดับที ่1 มอีงคค์วามรูพ้ืน้ฐานในกระบวนการตา่งๆ ของซพัพลายเออรร์ะดบัยอ่ย (ซพัพลายเออรร์ะดับที ่1 
ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญ); 
 
- การตรวจสอบทีเ่ขา้ใจถงึขอ้กําหนดเฉพาะทัง้หมดและเป็นไปตามขอ้กําหนดในทกุระดับ – โปรดขอความชดัเจนจาก Kohler 
หากจําเป็น และ 
 
- ซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ยทัง้หมดจะตอ้งมรีะบบคณุภาพ – PFMEA, แผนการควบคมุ, การตรวจสอบกระบวนการ, 5S, 
คําสัง่งานทีม่มีาตรฐาน, การควบคมุชิน้สว่น, การบํารงุรักษาเชงิป้องกนั, PPAP, ฯลฯ 
การอนุมัตกิระบวนการของซพัพลายเออรร์ะดบัยอ่ยทัง้หมดถอืเป็นหนา้ทีร่ับผดิชอบของซพัพลายเออรร์ะดับที ่1; 
 
แมใ้นสถานการณ์ทีม่กีารสัง่หรอืสง่ถงึระดับยอ่ย ซพัพลายเออรร์ะดับที ่1 
มหีนา้ทีต่รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑข์ัน้สดุทา้ยนัน้เป็นไปตามขอ้กําหนดทัง้หมด จะตอ้งยกระดับขอ้กงัวลทัง้หมดให ้Kohler 
รับทราบโดยเร็วทีส่ดุเพือ่แกไ้ขปัญหา 
 
สําหรับโครงการทีว่กิฤตหรอืมคีวามซบัซอ้น Kohler 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอตรวจสอบสถานทีดํ่าเนนิการของซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ย ในกรณีเหลา่นี ้Kohler 
จะทํางานรว่มกบัซพัพลายเออรร์ัดับที ่1 เพือ่ดําเนนิการจดัการ 
 
ในฐานะซพัพลายเออรร์ะดับที ่1 โปรดตระหนักถงึสิง่ที ่Kohler คาดหวังดา้นคณุภาพจากคณุ จะไมย่อมรบัการดําเนนิงานใดๆ 
ทีม่คีณุภาพตํา่กวา่นัน้จากซพัพลายเออรร์ะดบัยอ่ยของคณุ 
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13.0 - คําศพัท/์ภาคผนวก 
 
13.01 คําศพัท ์
 
การรับรองซพัพลายเออร ์– กระบวนการกอ่นทําขอ้ตกลงเพือ่พจิารณาขดีความสามารถและมาตรฐานในการรองรับแผนงาน 
และวสิยัทศันร์ะยะยาวของ Kohler 
 
การพัฒนาซพัพลายเออร ์– แผนงานเชงิรกุเพือ่พัฒนาและปรับปรงุการทํางานอยา่งตอ่เนือ่ง 

• โครงการพัฒนารว่ม 
• ระบเุครือ่งมอืทีจ่ะใชเ้พือ่การปรับปรงุการทํางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
• การฝึกอบรมซพัพลายเออร ์
• การประชมุสําหรับซพัพลายเออร ์

 
เอกสารรับรองผลการวเิคราะห ์(C of A) – ระเบยีนขอ้มลูเชงิคณุภาพจากซพัพลายเออรเ์พือ่แจง้ผลการทดสอบสําหรับ 
ผลติภัณฑท์ีม่ขี ึน้กอ่นการจัดสง่ นอกจากนีย้ังอาจระบผุลการดําเนนิกระบวนการทีใ่ชเ้พือ่ผลติสนิคา้หรอืผลติภัณฑท์ีจ่ดัซือ้ 
 
C-TPAT (แผนความรว่มมอืกบัหน่วยงานศลุกากรเพือ่ตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย) -- 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง C-TPAT: 
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/foreign_manuf/security_recom 
mendations.xml 
 
EDI – การแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์-- 
การถา่ยโอนขอ้มลูคําสัง่ซือ้และใบแจง้หนีผ้า่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ทางโทรสาร) 
การโอนขอ้มลูระหวา่งบรษัิทตา่ง ๆ ผา่นเครอืขา่ย เชน่ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ในขณะทีบ่รษัิทตา่ง ๆ เริม่เปิดรบัอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ 
EDI จะมบีทบาทสาํคัญสําหรับผูป้ระกอบการตา่ง ๆ ในการซือ้ ขายและแลกเปลีย่นขอ้มลูทางการคา้ 
 
LEP (Leading Edge Procurement) -- 
เทคนคิการวางแผนทีใ่ชเ้พือ่ควบคมุทรัพยากร (สต็อก) เชน่ กระบวนการเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพในการจัดหาสต็อกวตัถดุบิ 
ทีส่ว่นการผลติตามเกณฑอ์ะไร ทีไ่หนและอยา่งไรตามความเหมาะสม กระบวนการ LEP ครอบคลมุทัง้สนิคา้จัดสง่ การนําสง่ 
จากทา่ถงึโรงงาน การพจิารณาความตอ้งการ/ดําเนนิการ ซพัพลายเออรส์ามารถใชร้ะบบการผลติ 'Just-in-Time' (JIT) เพือ่ 
"เดนิกระบวนการตอ่เนือ่ง" จนถงึปลายน้ํา แทนระบบการผลติรวมแบบเกา่ทีเ่นน้การ "สง่ตอ่" ซึง่อาจไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเชน่ Kanban (ญีปุ่่ น: สญัญาณ) เพือ่คอยใหส้ญัญาณรอบการเพิม่สตอ็กสําหรับการผลติและในสว่น 
ของวัตถดุบิ และดแูลการเบกิจา่ยวตัถดุบิในกระบวนการผลติทัง้หมดใหเ้ป็นระเบยีบและมปีระสทิธภิาพ 
 
ขัน้ตอนการรับรองสว่นประกอบในการผลติ (PPAP) -- 
ซพัพลายเออรอ์าจไดร้ับแจง้ใหข้อรับรองรับรองชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบภายใต ้PPAP หากหน่วยธรุกจิหรอืสว่นปฏบัิตกิาร 
เห็นสมควร เป้าหมายของการรบัรองชิน้สว่นคอืเพือ่พจิารณาวา่ซพัพลายเออรเ์ขา้ใจเงือ่นไขของ Kohler ครบถว้นหรอืไม ่
และกระบวนการของซพัพลายเออรแ์สดงใหเ้ห็นถงึขดีความสามารถในการผลติชิน้สว่นทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขอยา่งเชือ่ถอืได ้
หรอืไม ่
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเงือ่นไขของ AIAG และของกลุม่บรษัิท/หน่วยธรุกจิ 
 
AIAG: Automotive Industry Action Group (http://www.aiag.org/) 
 
ISPM15: 
มาตรฐานระหวา่งประเทศสาํหรับบรรจภุัณฑไ์มซ้ ึง่กําหนดใหต้อ้งผา่นกระบวนการความรอ้นหรอืรมควันดว้ยเมทลิโบรไมด ์
และกํากบัเครือ่งหมายรับรองระหวา่งประเทศยนืยันการผา่นกระบวนการดังกลา่ว 
https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzM5OSY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z 
 
 
 
 
 

http://www.aiag.org/
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ขอ้บังคับในการนําเขา้วัสดสุําหรับบรรจภุัณฑไ์มไ้ปในสหรัฐฯ -- 
ขอ้บังคับในปัจจบัุนปรับใชม้าตรฐานระหวา่งประเทศสําหรับวัสดทุีใ่ชทํ้าบรรจภุัณฑใ์หม ่โดยจะตอ้งผา่นกระบวนการความ 
รอ้นหรอืรมควันดว้ยเมทลิโบรไมด ์และกํากบัเครือ่งหมายรับรองระหวา่งประเทศเพือ่ยนืยันวา่มกีารผา่นกระบวนการดังกลา่ว 
ถกูตอ้ง ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซตท์ี ่http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html 
 
หน่วยธรุกจิ – สว่นงานหรอืหน่วยงานตามกฎหมายของ Kohler เชน่ Plumbing Americas, Kohler Engines, Ann Sacks ฯลฯ 
 
กลุม่ธรุกจิ – โครงสรา้งหน่วยธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Kitchen and Bath Group; Global Power Group; Interiors Group และ 
Hospitality and Real Estate Group 
 
รายงานแจง้วตัถดุบิทีม่ปัีญหา (DMR) – ขอ้มลูแจง้การไมไ่ดม้าตรฐานถงึซพัพลายเออรเ์พือ่ระบเุกีย่วกบัปัญหาดา้นวัตถดุบิที ่
ไมไ่ดม้าตรฐาน 
 
การแจง้ขอใหม้มีาตรการแกไ้ขของซพัพลายเออร ์(SCAR) – การแจง้ใหม้กีารกําหนดมาตรการแกไ้ขจากซพัพลายเออร ์ 
โดยปกตจิะตอ้งมกีารตอบกลบักระบวนการ SCAR ภายใน 24 ชัว่โมงหลังไดร้ับแจง้  
 
13.02 ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
 

• คํารอ้งขอดําเนนิการแกไ้ขสําหรับซพัพลายเออร ์(SCAR)  
• รายงานแจง้วตัถดุบิทีม่ปัีญหา (DMR) 
• รายงานแจง้วตัถดุบิของซพัพลายเออรท์ีม่ปัีญหา (SDMR) 
• สญัลักษณ์ระบหุมวดหมูต่ามลกัษณะสําคญัของผลติภัณฑ:์ 

o ลักษณะเฉพาะทีส่าํคัญของผลติภัณฑเ์หลา่นีใ้หร้ะบไุวใ้นแบบวาดกอ่นนําเสนอพรอ้มจดัทําสญัลักษณ์เฉพาะ 
สญัลักษณ์อาจแตกตา่งกนัไปตามกลุม่/สายงาน/กระบวนการทอ้งถิน่ภายใตเ้งือ่นไขเกีย่วกบัลกูคา้/ลําดบัคว
ามสําคัญ/ความจําเป็น 

 
  

http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html
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เอกสาร #:    GPI 2004 
 
ลําดับการปรับปรงุเนือ้หา:  4.0 การปรับปรงุ 
 
วันทีอ่อกเอกสาร/แกไ้ข:   20 มถินุายน 2013 / 27 มกราคม 2014 / 1 กมุภาพันธ ์2020 / 16 พ.ค. 2022 
 
การรับรอง:   Global Procurement Council 

Global Quality Council 
 
ประวัตกิารปรับปรงุ: 

REV # เปลีย่นแปลง ผูจ้ัดทํา วันที ่

1.0 เผยแพรค่รัง้แรก L. McAdam 08/30/2005 

1.1 ปรับปรงุเนือ้หาขอ้ 11.0 คําขอเปลีย่นแปลงของ 
ซพัพลายเออร ์(SRC) 

L. McAdam 11/14/2008 

2.0 จัดเรยีงหัวขอ้คําขอเปลีย่นแปลงของซพัพลายเออรใ์หม ่
เพิม่หัวขอ้ใหมส่ําหรับการควบคมุสถานการณ์ขัน้สงู 
รายละเอยีดเชงิลกึเกีย่วกบักระบวนการ PPAP 

Global 
Procurement 
Council 
 
Global Quality 
Council 

06/20/2013 

2.1 จํานวน GPI เปลีย่นแปลง 3009-2004 B. Fenner 01/27/2014 

3.0  SQM ฉบับปรับปรงุเพือ่แสดงแนวปฏบัิตดิา้น SQ ของ 
Kohler ปัจจบัุนทีใ่ชใ้นหน่วยธรุกจิทัง้หมด, 
การขอคนืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขอ้ 5.05, ปรับปรงุขอ้ 12 

G.C. Wilson et al  1/15/2020  

4.0  เว็บลงิกท์ีอ่ัปเดตของเครือ่งยนตร์ะบบไฟฟ้าและกลุม่ผูจํ้
าหน่ายพลังงานทีอ่ยูอ่าศัย 

G.C. Wilson et al  5/16/2020  

     
 


