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บทน า 
 
Kohler เริม่เปิดด าเนนิกจิการในปี 1873 ในฐานะโรงหลอ่เหล็กและเหลก็กลา้ จากนัน้จงึตอ่ยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ 

ๆ และผลงานออกแบบใหก้บัแบรนดช์ือ่ดังมากมายโดยมสีว่นปฏบิัตกิารครอบคลมุในหกทวปี ปัจจบุันกลุม่ธุรกจิของ 
Kohler พัฒนาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมาตรฐานอตุสาหกรรมทัง้ในกลุม่เครือ่งครวัและหอ้งน ้า เครือ่งยนตแ์ละเครือ่งก าเนดิ 

ไฟฟ้า เฟอรน์เิจอร ์อปุกรณ์เสรมิ ตูแ้ละกระเบือ้ง ไม่เวน้แมแ้ตร่สีอรท์ บรกิารดา้นสันทนาการและอสังหารมิทรัพย ์
 

พันธกจิของ Kohler บรษัิทและผูร้ว่มงานทุกคนมหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิความเป็นอยู่ทีด่ขีองผูท้ีเ่ลอืกใช ้

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา ชวีติความเป็นอยูท่ีด่พีจิารณาไดอ้ย่างสทุรยีภพ รสนยิมและความโอบออ้มอาร ี
และยังพสิจูน์ไดอ้ย่างความเตมิ เต็มในชวีติและการสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม บรษัิทตระหนักถงึภารกจิเหลา่นี้ในการ

ท างานของเรา ทมีงานของเรา พรอ้มทีจ่ะตอบโจทกเ์หลา่นี้ในการน าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทัง้หมดทีเ่รามี
ใหก้ับลกูคา้ 

 

ซัพพลายเออรถ์อืเป็นกลจักรทีส่ าคัญของธรุกจิ ขดีความสามารถของซัพพลายเออรม์ผีลตอ่การผลักดนัพันธกจิของ 
Kohler และวัตถุประสงคข์องบรษัิท ความสัมพนัธก์ับซัพพลายเออรข์องเราอยู่ภายใตเ้งือ่นไขการควบคมุคณุภาพ 
แบบองคร์วมเพือ่ใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ การน าสง่นา่เชือ่ถอื บรกิารยอดเยยีมและลดคา่ใชจ้่าย 

ไดม้ากทีส่ดุ 
 

ดว้ยเหตนุี้ซัพพลายเออรทุ์กรายจะตอ้งปฏบิัตติามนโยบายทีก่ าหนดในคูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออรส์ว่นกลาง 
(SQM) Kohler ตระหนักดวี่าธรุกจิของเรามคีวามหลากหลาย และอาจตอ้งก าหนดเงือ่นไขควบคมุคณุภาพซัพ
พลายเออร ์แยกเฉพาะตามตลาดแตล่ะแหง่ หน่วยธรุกจิของ Kohler และหน่วยงานทอ้งถิน่อาจก าหนดเงือ่นไขที่

เขม้งวด มากกว่าเกีย่วกับซัพพลายเออร ์รวมทัง้ก าหนดกระบวนการท างานรองรับเพิม่เตมิซึง่จะตอ้งไม่เขม้งวดนอ้ย
ไปกว่า นโยบายกลาง 
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สารบัญ 
 

1.0 - เกริน่น า 
1.01 นโยบายควบคมุคณุภาพของ Kohler 
1.02 เป้าหมาย 
1.03 ขอบเขต 

1.04 ความรับผดิชอบ 
1.05 ความคาดหวัง 

1.06 การตอบรับซัพพลายเออร ์
 

2.0 - เงือ่นไขควบคมุคณุภาพทีส่ าคัญ 
2.01 เงือ่นไขระบบควบคมุคณุภาพ 
2.02 เงือ่นไขในการเก็บรักษาระเบยีนขอ้มลู 

2.03 การรับประกัน 
 

3.0 - การรับรอง/ตรวจสอบคณุสมบัตซิพัพลายเออร ์
3.01 การประเมนิซัพพลายเออร ์
3.02 การประเมนิสว่นปฏบิัตกิารของซัพพลายเออร ์

 

4.0 - การรับรองชิน้สว่น 
4.01 การตรวจสอบสนิคา้รอบแรก/การพจิารณาพืน้ที ่
4.02 กระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) 

 

5.0 - มาตรการแกไ้ข 
5.01 กรณีทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

5.02 การด าเนนิการของซัพพลายเออร ์
5.03 การก าจัดทิง้ผลติภัณฑ ์
5.04 มาตรการส าหรับซพัพลายเออร ์

5.05 การขอคา่ใชจ้่ายคนื 
 

6.0 - ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกับซพัพลายเออรห์รอืค าขอเปลีย่นแปลงซพั 
พลายเออร ์

6.01 กรณีทีต่อ้งมกีารแจง้ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกับซัพพลายเออร ์(SDR) 
6.02 ค าขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีร่เิริม่โดยซัพพลายเออร ์(SCR) 
6.03 การสง่ SRD หรอื SCR 

6.04 การเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีร่เิริม่โดย Kohler 
 

7.0 - ดัชนีชีวั้ดซพัพลายเออร ์
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สารบัญ (ตอ่) 
 

8.0 - การจัดการของ Kohler ทจีัดหาให ้ผลติภัณฑ/์เครือ่งมอื/มาตรวัด 
8.01 เงือ่นไขท่ัวไป 
8.02 การตดิตาม 
8.03 ชดุเครือ่งมอืและเครือ่งวัด 

 

9.0 - บรรจุภัณฑ ์ฉลากและการจัดการ 
 

10.0 - ลักษณะเฉพาะของผลติภณัฑ ์

 

11.0 - ขอ้บังคับเกีย่วกับภาครัฐ ความปลอดภัย การก ากับดแูล และสิง่แวดลอ้ม 
 

12.0 - การจัดการซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ย 
 

13.0 - ค าศัพท/์ภาคผนวก 
13.01 ค าศัพท ์

13.02 ขอ้มูลเชงิคณุภาพ 
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

1.0 - เกริน่น า 
 

1.01 นโยบายควบคมุคณุภาพของ Kohler 
 
บรษัิทมนีโยบายในการออกแบบ ผลติ จัดสง่และปรับปรุงผลติภัณฑใ์หม้คีุณภาพโดดเด่น และเพือ่ใหค้วามมั่นใจว่าการ 
ด าเนนิงานในทกุ ๆ ดา้นเป็นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ยีิง่กว่าส าหรับทุกคนทีไ่ดสั้มผัสกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากเรา 

 

1.02 เป้าหมาย 
 
คู่มอืควบคุมคุณภาพซัพพลายเออรส์ว่นกลาง [SQM] นี้ก าหนดเงือ่นไขควบคุมคุณภาพขัน้ต ่าส าหรับซัพพลายเออรท์ุกคน 
เกีย่วกับวัตถุดบิ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารส าหรับธุรกจิต่าง ๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มกับ Kohler Co. โดยจะอา้งถงึ 

ต่อจากนี้ในฐานะ Kohler 
 
เงือ่นไขในคู่มอืชดุนีจ้ัดท าขึน้เพิม่เติม่จากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในเอกสารก าหนดเงือ่นไขการจัดซือ้จดัหาของ Kohler แบบ 

แปลนทางวศิวกรรมและ/หรอืรายละเอยีดทางเทคนคิโดยไม่มผีลบอกลา้งหรอืแทนทีแ่ต่อย่างใด หน่วยธุรกจิอาจก าหนด 
เงือ่นไขทีเ่ขม้งวดมากกว่าเกีย่วกับซัพพลายเออร ์รวมทัง้ก าหนดกระบวนการท างานรองรับเพิม่เตมิซึง่จะตอ้งไมเ่ขม้งวดนอ้ย 
ไปกว่านโยบายกลาง 

 
คู่มอืชดุนี้ก าหนดนโยบายโดยทั่วไป ทัง้นี้ซัพพลายเออรส์ามารถขอรับขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากเจา้หนา้ทีป่ระสานงานฝ่ายจัดซือ้ 

จัดจา้งหรอืฝ่ายควบคุมคุณภาพจากสว่นกลาง 
หากพบว่ามเีนื้อหาทีข่ัดแยง้กนั ใหย้ดึตามเงือ่นไขทีม่ศีักดิเ์หนือกว่าดังต่อไปนี ้
 

• ขอ้ตกลงการจัดหาและจัดซือ้และ/หรอืค าส่ังซือ้ 

• รายละเอยีดทางเทคนคิหรอืแบบแปลน 
• เงือ่นไขการควบคุมคุณภาพของซัพพลายเออรส์ าหรับหน่วยธุรกจิของ Kohler 

• คู่มอืควบคุมคุณภาพสว่นกลางส าหรับซัพพลายเออร ์

 

1.03 ขอบเขต 
 
มผีลกับผูจ้ัดหาวัตถุดบิ ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีจ่ัดใหแ้ก ่Kohler ทัง้หมด 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งก ากับดูแลใหซั้พพลายเออรข์องตนปฏบัิตติามขอ้บังคับในเครอืขา่ยการจัดหาของตนดว้ยเชน่กนั 
 

1.04 ความรับผดิชอบ 
 
ฝ่ายจัดซือ้จัดจา้งและควบคุมคุณภาพทั่วโลก ระดับภูมภิาค และระดับทอ้งถิน่ มหีนา้ทีใ่ช ้SQM และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าซัพ

พลายเออรท์ุกรายปฏบัิตติามขอ้ก าหนด 
 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งก ากับดูแลใหแ้น่ใจว่าผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารทีจ่ัดไวใ้หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดอย่างจรงิจังและมี

ประสทิธภิาพ การอนุมัตแิละรับรองอาคาร ระบบ ระเบยีนขอ้มูล และผลติภัณฑข์องซัพพลายเออรโ์ดย Kohler ไม่ได ้เป็นขอ้
ผ่อนปรนส าหรับซัพพลายเออรใ์นการจัดหาผลติภัณฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน และไมไ่ดเ้ป็นขอ้ยนืยันว่าสนิคา้จะไม่ถูกลูกคา้ปฏเิสธ 
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1.05 ความคาดหวัง 
 
Kohler ก าหนดความคาดหวังดังต่อไปนี้ไวก้ับซัพพลายเออรท์ัง้หมดทั่วโลก ซัพพลายเออรจ์ะตอ้ง: 

.01 จัดหาชิน้สว่น/บรกิารทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 100% และจัดสง่ใหต้รงเวลา 100% 

.02 มุ่งมั่นทีจ่ะปรับปรุงคุณภาพผลติภัณฑแ์ละการผลติอย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองต่อแรงกดดันในการแขง่ขันทีเ่พิม่ข ึน้
ในเศรษฐกจิโลกของเรา 

.03 (หากมสีว่นเกีย่วขอ้งในการน าเขา้สนิคา้ไปยังสหรัฐอเมรกิา) ใหป้ฏบัิตติามหลักเกณฑค์วบคุมของศุลกากรสหรัฐฯ 
ส าหรับ C-TPAT Kohler มสีว่นในแผนความร่วมมอืระหว่างศุลกากรสหรัฐฯ และกลุ่มธุรกจิต่าง ๆ เพือ่สง่เสรมิความ 
มั่นคงของมาตุภูมผิ่านมาตรการควบคุมสนิคา้น าเขา้อย่างเขม้งวด 

.04 ปฏบัิตติามกฎหมายและมาตรการดา้นความมั่นคงในประเทศอืน่ตามความเหมาะสม 

.05 ก ากับดูแลสว่นประกอบต่าง ๆ ไม่ใหก้อ่รังสทีีเ่ป็นอันตรายตามความเหมาะสม หา้มซัพพลายเออรจ์ัดสง่ส่วนประกอบ 
ทีเ่ป็นกัมมันตรังส ียกเวน้ไดรั้บการรับรองล่วงหนา้แลว้เป็นการเฉพาะ   

.06 ปฏบัิตติามมาตรการควบคุมการกอ่พษิในอากาศของแคลฟิอรเ์นีย (ATCM) (หลักเกณฑ ์CARB) เกีย่วกบัผลติภัณฑ ์

ไมจ้ากสารประกอบตามความเหมาะสม 

.07 ปฏบัิตติามมาตรฐาน RoHS (ขอ้จ ากัดเกีย่วกับสารอันตราย) และ REACH (การจดทะเบยีน ประเมนิ รับรองและ 
ขอ้จ ากัดดา้นสารเคม)ี ตามความเหมาะสม 

.08 ปฏบัิตติามขอ้บังคับ ISPM15 ส าหรับบรรจุภัณฑไ์มต้ามความเหมาะสม 

.09 ตรวจสอบ ลงนาม สง่คนื และปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร ์ตลอดจนสง่ผลการตรวจสอบหนา้ที่

รับผดิชอบทางสังคมโดย Kohler Co. ตามจ าเป็น 

.10 จัดท าเอกสารและขอ้มูลทัง้หมดในภาษาทีก่ ากบัโดย Kohler เพือ่ใหแ้น่ใจว่าเอกสารสามารถถ่ายโอนและเขา้ใจได ้
ในสิง่อ านวยความสะดวกทัง้หมดของ Kohler ทัง้หมด เงือ่นไขนี้มผีลกับการแจง้ขอระเบยีนขอ้มูลและเอกสารก ากับ

ทัง้หมดที ่จัดสง่ใหแ้ก ่Kohler ตามทีแ่จง้ในคู่มอืชดุนี้ สามารถขอยกเวน้เงือ่นไขนีไ้ดโ้ดยหน่วยธุรกจิและ/หรอืพืน้ทีท่ี่
ไดรั้บ เอกสารก ากับทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ 

.11 ใหค้วามร่วมมอืกับ Kohler ในการแกไ้ขปัญหาภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภณัฑ/์บรกิารของซัพพลาย

เออร ์เพือ่ใหม้กีารจ่ายเงนิชดเชยและใหค้วามชว่ยเหลอืแกลู่กคา้ 

.12 ปรับใชช้อ่งทางสือ่สารอเิล็กทรอนกิสก์ับ Kohler เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แกท่ัง้สองฝ่าย Kohler รองรับชอ่งทาง 
ตดิต่อระบบอเิล็กทรอนกิสส์องชอ่งทางเพือ่ใชส้ง่ขอ้มูลไดแ้ก ่ผ่าน Electronic Data Interchange (EDI) และผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต ใชส้องชอ่งทางนีเ้พือ่ชว่ยในการแลกเปลีย่นแผนกรอบเวลาการท างาน การจัดการสต็อก ค าส่ังซือ้ การ
เปลีย่นแปลงค าส่ังซือ้และใบแจง้หนี ้เป็นตน้ Kohler ไดน้ าซอฟตแ์วรบ์รหิารจัดการระบบจัดซือ้ Jaggaer มาใช ้ซึง่
รวมถงึโมดูลเกีย่วกับคุณภาพของซัพพลายเออร ์

.13 มกีารวางแผนควบคุมคุณภาพเพือ่ใหม้กีารพัฒนา ป้องกันสนิคา้มปัีญหา และปรับกระบวนการใหม้ ีประสทิธภิาพอย่าง
ต่อเนือ่ง วธิกีารวางแผนควบคุมคุณภาพส าหรับวัตถุดบิทางตรงจะระบุไวโ้ดยหน่วยธุรกจิของ Kohler (BU) 

.14 จัดหารายชือ่ผูต้ดิต่อทีส่ าคัญ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายจัดซือ้และควบคุมคุณภาพของ Kohler ใหรั้บทราบ

หากมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายชือ่ผูต้ดิต่อทีส่ าคัญ 

.15 จัดท าเอกสารกระบวนการทีใ่ชส้ าหรับการบ ารุงรักษาอปุกรณ์, รวมถงึบันทกึการบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน, การ
ก าหนดเวลาการระบุ, และการจัดเก็บ, และจะตอ้งด าเนนิการบ ารุงรักษาตามแผนดังกล่าว 
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1.06 การตอบรับเนื้อหาในคูม่อืควบคมุคณุภาพส าหรับซพัพลายเออร ์
 
กอ่นทีจ่ะท าสัญญาทางธุรกจิกับ Kohler ซัพพลายเออรใ์หม่ทุกรายจะตอ้งศกึษาคู่มอืควบคุมคุณภาพส าหรับซัพพลายเออรท์ั่ว
โลกของ Kohler และใหก้ารรับรองว่าจะปฏบัิตติามเนื้อหาและขอ้ก าหนดของบรษัิท 

 
คู่มอืนี้อาจมกีารปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะ ๆ โดย Kohler ตรวจสอบเนื้อหาทีป่รับปรุงใหม่หรอืสบืคน้เอกสารเผยแพร่ชดุล่าสดุ 
ส าหรับคู่มอืควบคุมคุณภาพส่วนกลางส าหรับซัพพลายเออรไ์ดท้ี ่http://www.kohler.com. ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบ 

ในการจัดหาและปฏบัิตติามเนื้อหาล่าสดุส าหรับเอกสารชดุนี้ หากซัพพลายเออรไ์ม่สามารถปฏบัิตติามขอ้ก าหนดได ้ซัพพลาย
เออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler รับทราบถงึรายละเอยีดและเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรทันท ี
  

http://www.kohler.com/
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คูม่อืควบคมุคณุภาพซพัพลายเออร ์
 

2.0 - เงือ่นไขควบคมุคณุภาพทีส่ าคัญ 
 

2.01 เงือ่นไขระบบควบคมุคณุภาพ 
 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งสรา้ง บ ารุงรักษา และแสดงระบบควบคุมคุณภาพทีม่กีระบวนการสนับสนุน เพือ่ใหแ้น่ใจว่า 
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารต่างๆ เป็นไปตามขอ้ตกลงและขอ้มูลจ าเพาะในการส่ังซือ้ของ Kohler เสมอ 

 
ซัพพลายเออรท์ัง้หมดจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและน าสง่ขอ้มูลของตนและน าสง่คู่มอืควบคุมคุณภาพในหน่วยงานของตนเพือ่ 
รับการพจิารณา นอกจากนี้ เจา้หนา้ทีข่อง Kohler ยังอาจเขา้ไปตรวจสอบพืน้ทีป่ฏบัิตงิานของซัพพลายเออรก์อ่นการท า 

ขอ้ตกลงทางธุรกจิ 
 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งสามารถขอการรับรองตามมาตรฐานสากลทีจ่ าเป็นส าหรับผลติภัณฑ/์กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง ตัวอย่างเชน่ 
UL, UL GS, NSF, CSA, ASTM, CE, CCC, SAI, ISO, NF, ASME, IAPMO, ASSE, Lacey Act., ROHS, REACH และ CARB 
 

.01 ขอ้ก าหนดส าหรับซัพพลายเออรวั์ตถุดบิการผลติ วัตถุดบิและบรกิารทีไ่ม่ใชส่ าหรับการผลติ 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแสดงหลักฐานของระบบการจัดการคุณภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ ในกรณีทีร่ะบบควบคุมคุณภาพของ
ซัพพลายเออรท์ีต่รวจวัดโดย Kohler มไีม่เพยีงพอ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งจัดท าแผนปฏบัิตกิารและก าหนดเวลาเพือ่

ขอการอนุมัตจิาก Kohler 
 

.001 เงือ่นไขในการตรวจยอ้น 

ระบบควบคุมคุณภาพของซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแน่ใจว่าผลติภัณฑนั์น้สามารถตรวจยอ้นกลับไปยังวัตถุดบิ
หรอืสว่นประกอบต่างๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ปฏบัิตกิารผลติ วันทีผ่ลติ ระดับการตรวจสอบ และ
ระเบยีนขอ้มูลการประเมนิความสอดคลอ้ง ผลติภัณฑท์ัง้หมดทีจ่ัดสง่ใหแ้ก ่Kohler Co. จะตอ้งมรีหัสอา้งองิ

ใหส้ามารถสอบทวนไดด้ว้ยเลขทีล่็อต รหัสวันที ่หรือรหัสอืน่ๆ ถา้ม ีขอ้ยกเวน้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากฝ่าย
ควบคุมคุณภาพซัพพลายเออรข์อง Kohler 

 

.02 การเปลีย่นแปลงสถานะ 
Kohler ตอ้งการซัพพลายเออรผ์ูจ้ัดหาวัตถุดบิการผลติทีม่หีลักฐานใบรับรองระบบควบคุมคุณภาพจากนายทะเบยีนผูม้ี

อ านาจ ในกรณีทีส่ถานะการลงทะเบยีนของซัพพลายเออรเ์ปลีย่นแปลงไปหรอืถูกระงับ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้
หน่วยธุรกจิและต าแหน่งทีต่ัง้ทัง้หมดทีต่นจัดหาผลติภัณฑใ์หไ้ดรั้บทราบภายใน (48) ช่ัวโมง ในกรณีนี ้ซัพพลาย 
เออรอ์าจถูกตรวจสอบโดย Kohler และ/หรอืตอ้งจัดหาเอกสารก ากับชีแ้จงการเปลีย่นแปลงสถานะ รวมทัง้มาตรการ 

แกไ้ขทีม่ ี
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2.02 เงือ่นไขในการเก็บรักษาระเบยีนขอ้มลู 
 
จะตอ้งบ ารุงรักษาระเบยีนขอ้มูลการควบคุมคุณภาพ/การควบคุมผลติภัณฑ/์การควบคุมคุณภาพ เพือ่ใหม้คีวามถูกตอ้งและ
สามารถตรวจสอบไดเ้มือ่มกีารรอ้งขอ และอาจอยู่ในรูปของสือ่ เชน่ สือ่อเิล็กทรอนกิสห์รอืกระดาษ ระเบียนขอ้มูลจะตอ้งมี

ความถูกตอ้ง ทนัสมัย และมคีณุภาพ  
 
ตอ้งมกีารเก็บรักษาเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) หรอืเอกสารระหว่างประเทศ ใบรับรองการวเิคราะห ์(C of 

A) เอกสารกระบวนการ และขอ้มูลอืน่ๆ ตามทีจ่ าเป็น จะตอ้งเก็บรักษาระเบยีนขอ้มูลเกีย่วกับสว่นประกอบหรอืกระบวนการ
ประกอบทีม่ีปัญหาเพือ่น าเสนอจุดทีเ่ป็นปัญหา และแนวโนม้ทีเ่กดิขึน้ 
 

ขอ้มูลวัตถุดบิในการผลติจะตอ้งเก็บรักษาไวอ้ย่างต า่เจ็ด (7) ปีปฏทินิ หรอืตามมาตรฐานทางอตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับ หรอื
ตามเงือ่นไขของลกูคา้พจิารณาตามหลักเกณฑท์ีเ่ขม้งวดกว่า 
 

ขอ้มูลวัตถุดบิทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่การผลติและบรกิารต่าง ๆ จะตอ้งเก็บรักษาไวอ้ย่างต ่าสาม (3) ปีปฏทินิ หรือตามมาตรฐานทาง 
อตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับ หรอืตามเงือ่นไขของลกูคา้พจิารณาตามหลักเกณฑท์ีเ่ขม้งวดกว่า 
 

2.03 การรับประกัน 
 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งสามารถใหบ้รกิารเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีจ่ัดหาไดต้ลอดวงจรอายุผลติภัณฑ ์ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งมคีวาม 
น่าเชือ่ถอืภายใตห้รอืเหนือกว่าเงือ่นไขที ่Kohler ก าหนด 
 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการลดขอ้กงัวลทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับประกัน ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจยอ้นและ
วเิคราะหส์าเหตุการใชส้ทิธิก์ารรับประกัน และใชข้อ้มูลดังกล่าวเพือ่ปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพของผลติภัณฑ ์ซัพพลาย
เออรจ์ะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิแก ่Kohler ตลอดจนการสนับสนุนภาคสนาม การสนับสนุนทางการเงนิ เพือ่แกไ้ข

ปัญหาความไม่สอดคลอ้งใดๆ ทีเ่ป็นรูปธรรม ทัง้นี้เพือ่ใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจและเพือ่ผลักดนัธุรกจิระหว่าง Kohler และซัพ 
พลายเออรอ์ย่างต่อเนื่อง 
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3.0 - การรับรอง/ตรวจสอบคณุสมบัตซิพัพลายเออร ์

 
หน่วยธุรกจิแต่ละแห่งจะตองก ากับดูแลกระบวนการคัดสรรซัพพลายเออรแ์ละจัดซือ้จัดจา้งเพือ่ประเมนิและคน้หาพันธมติรใน

การจัดหาสนิคา้ทีเ่หมาะสม ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ การจัดสง่ ตน้ทนุและวัตถุประสงคใ์นการ
ปรับปรุง การท างานอย่างต่อเนื่อง และรับการประเมินเงือ่นไขเหล่านี้อย่างครบถว้น 

 

3.01 การตรวจสอบคณุสมบัตผูิใ้หบ้รกิารรายใหม่ 
 
ซัพพลายเออรท์ุกรายจะตอ้งลงทะเบยีนและจัดหาคู่มอืการควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงานของตนเพือ่รับการพจิารณาทบทวน  
การลงทะเบยีนซัพพลายเออรด์ าเนนิการไดผ้่านหัวขอ้ "Suppliers" ใน Kohler.com  หรอืผ่านชอ่งทางทีจ่ัดไวใ้ห ้

 
นอกเหนือจากการประเมนิขอ้มูลทางธุรกจิ (ตรวจสอบประวัต ิวเิคราะหค์วามน่าเชือ่ถอืทางเครเดติ ฯลฯ) และการทบทวน 

เนื้อหาในคู่มอืควบคุมคณุภาพ และผลการด าเนนิงานของซัพพลายเออร ์ผูท้ีจ่ะเป็นซัพพลายเออรข์องเรายังตอ้งท าแบบ 
ประเมนิและรับการประเมนิผ่านระบบออนไลนต์ามขัน้ตอนการจัดซือ้จัดหาของหน่วยธุรกจิ เพือ่ใหแ้น่ใจว่าซัพพลายเออรม์ ี
ขดีความสามารถในดา้นต่าง ๆ ทีส่ าคัญ เชน่ ดา้นการจัดซือ้จัดหา ดา้นวศิวกรรม การผลติและการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งผ่านการรับรองตามขอ้บังคับทีก่ าหนด (ASTM, CSA, UL, IAPMO, NSF ฯลฯ) ในสว่นทีเ่กีย่วกับ 
ผลติภัณฑ/์บรกิารของตน 
 

หากผลการประเมนิขา้งตน้เป็นทีน่่าพอใจ ซัพพลายเออรจ์ะถูกจัดอยู่ในรายชือ่ผูท้ีส่ามารถร่วมธุรกจิกับ Kohler การรับรอง 
ซัพพลายเออรเ์ป็นกระบวนการของสว่นปฏบัิตกิารเฉพาะพืน้ที ่และจะมขี ึน้เมือ่ซัพพลายเออรผ์่านเกณฑม์าตรฐานขัน้ต ่า 
สามารถใหก้ารรับรองสองประเภทไดแ้ก:่ 

• รับรอง 

• ภายใตเ้งือ่นไข - ตอ้งก าหนดมาตรการแกไ้ขเป็นการเฉพาะร่วมกันภายในกรอบเวลาทีต่กลง การรับรองแบบภายใต ้
เงือ่นไขชว่ยให ้Kohler สามารถท าสัญญาขอ้ตกลงกับซัพพลายเออรท์ีอ่ยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
สว่นปฏบัิตกิารและ/หรอือยู่ระหว่างด าเนนิมาตรการแกไ้ขเนื่องจากผลการส ารวจพืน้ทีป่ฏบัิตกิาร โดยจะตอ้งกนิ 

ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน 
 
หากหลังผ่านไปหก (6) เดอืนแลว้ซัพพลายเออรย์ังไม่ผ่านเกณฑก์ารรับรอง ซัพพลายเออรจ์ะถูกถอนชือ่จากรายการซัพพลาย 

เออรท์ีผ่่านการรับรอง 
 
หากซัพพลายเออรไ์ม่ผ่านการรับรอง หา้มไม่ใหท้ าสัญญาขอ้ตกลงหรอืรับวัตถุดบิหรอืบรกิารใด ๆ จนกว่าจะมกีารด าเนนิ 

มาตรการแกไ้ขเพือ่ใหซั้พพลายเออรอ์ยู่ในสถานะ ภายใตเ้งือ่นไข เป็นอย่างนอ้ย 
 

3.02 การตรวจสอบคณุสมบัตผูิใ้หบ้รกิารรายใหม่ 
 
Kohler ขอสงวนสทิธิใ์นการประเมนิสว่นปฏบัิตกิาร ระบบควบคุมคุณภาพ ระเบยีนขอ้มูลและผลติภัณฑข์องซัพพลายเออร ์ที่

พรอ้มส าหรับจัดสง่เป็นระยะๆ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งก าหนดกระบวนการเพือ่ควบคุมมาตรฐานใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับดา้นความ
ปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งของภาครัฐ ความคาดหวังในหนา้ทีรั่บผดิชอบทางสังคมทีบั่งคับใชท้ัง้หมดจะตอ้งเป็นที่
พงึพอใจ จะตอ้งมจีัดเตรยีมบุคลากร ระบบตรวจวัด และศูนยป์ฏบัิตกิารทดสอบของซัพพลายเออรไ์วต้ามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด

เพือ่ชว่ยในการก ากับดูแล 

• ซัพพลายเออรา์ยใหม่: ผ่านการประเมนิกอ่นที ่Kohler จะส่ังซือ้วัตถุดบิการผลติหรอืบรกิาร ตอ้งผ่าน 
ผลการประเมนิในระดับทีน่่าพอใจหรอืมแีผนการพัฒนาการท างานทีชั่ดเจนกอ่นสามารถส่ังสนิคา้หรอืบรกิาร 

• ซัพพลายเออรปั์จจุบัน: ผ่านการประเมนิจาก Kohler เพือ่เพิม่ความสามารถกอ่นทีจ่ะท าขอ้ตกลงทางธุรกจิใหม่ๆ 

การพจิารณา 

และ 

ตรวจประเมนิ 

การประเมนิซพั 

พลายเออร ์

การคดัเลอืกและ 

รบัรองซพัพลาย

เออร ์
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4.0 - การรับรองชิน้สว่น 

 
ชิน้สว่นหรอืส่วนประกอบทีจ่ัดหาจะตอ้งผ่านการรับรองส าหรับการผลติโดยหน่วยธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบัิต ิ

ตามเงือ่นไขทางเทคนคิทีก่ าหนดทัง้หมด หา้มซัพพลายเออรเ์ริม่การจัดสง่วัตถุดบิเพือ่การผลติใหแ้ก ่Kohler กอ่นการรับรอง 
ชิน้สว่น/กระบวนการ จัดหาชิน้สว่นปรมิาณเล็กนอ้ยเพือ่ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอื/คุณสมบัตทิางวศิวกรรม รวมทัง้อาจมกีารขอ 
ตัวอย่างสนิคา้เพิม่เตมิ ตรวจสอบแบบ/รายละเอยีดทางเทคนคิกอ่นการรับรองชิน้สว่นส าหรับการผลติ  

 
หน่วยธุรกจิเป็นผูรั้บรองชิน้สว่นผ่านชอ่งทางต่อไปนี้ 
 

4.01 กระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) 
 

กระบวนการรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) เป็นการรับรองว่าซัพพลายเออรส์ามารถผลติสนิคา้ทีเ่ป็นไปตาม 
เงือ่นไขของ Kohler ทัง้หมดไดอ้ย่างสม ่าเสมอและซ ้าๆ กันไป 
 

การจัดซือ้ผลติภัณฑใ์หม่หรอืการปรับเปลีย่นผลติภัณฑ/์กระบวนการใดๆ จะตอ้งผ่านขัน้ตอน PPAP และมกีารแจง้ขอ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดหรอืแจง้ขอการปรับเปลีย่นในสว่นของซัพพลายเออรต์ามเงือ่นไขในขอ้ 6.0 ในคู่มอืนี้ Kohler จะ
พจิารณาเงือ่นไข PPAP ในระดับทีเ่หมาะสม 

 
หลังจากแจง้ขอ้มูล PPAP แลว้ Kohler จะพจิารณาและก าหนดสถานะใหด้ังต่อไปนี้ 
 

รับรอง:  ชิน้สว่นหรอืวัตถุดบิ รวมทัง้สว่นประกอบย่อยจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของ Kohler ซัพพลายเออรไ์ดรั้บอนุญาตให ้
จัดสง่วัตถุดบิเพือ่การผลติตามจ านวน 
 

รับรองภายใตเ้งือ่นไข:  อนุญาตใหจ้ัดสง่ชิน้สว่นหรอืวัตถุดบิเพือ่รองรับการผลติในกรอบเวลาจ ากัดหรอืตามจ านวนทีก่ าหนด  
การรับรองภายใตเ้งือ่นไขจะมขี ึน้หากซัพพลายเออร ์

1. สามารถชีแ้จงรายละเอยีดทีไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขและท าใหไ้ม่ผ่านการรับรองได;้ และ 

2. มกีารจัดเตรยีมแผนด าเนนิการทีต่กลงร่วมกันกับ Kohler  จะตอ้งสง่รายละเอยีด PPAP อกีครัง้เพือ่ปรับสถานะเป็น 
"รับรอง" หากผลติภัณฑไ์ม่เป็นไปตามรายละเอยีดทางเทคนคิ จะตอ้งสง่ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของ 

ซัพพลายเออร ์(SDR) หรอืด าเนนิการในลักษณะเดยีวกันนี้ 
 
การรับรองภายใตเ้งือ่นไขสามารถยดืระยะเวลาออกไปได ้หากตอ้งการเวลาเพิม่เตมิ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งตดิตอ่กับวศิวกร

ควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร ์(SQE) ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มระบุกรอบเวลาทีค่าดการณ์ไว ้
 
ปฏเิสธ:  ขอ้มูล PPAP ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขส าหรับล็อตการผลติทีเ่กีย่วขอ้งและ/หรอืตามเอกสารก ากับทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งม ี

การแกไ้ขกระบวนการน าสง่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

 

4.02 การรับรองผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ 
 
ในสถานการณ์ทียุ่่งยากทีไ่ม่สามารถใช ้PPAP ได ้สามารถรับรองผลติภัณฑแ์ละกระบวนการตามดุลยพนิจิและอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมอย่างจรงิจังของ SQE ในกรณีพเิศษเหล่านี้ SQE จะท าการสือ่สารถงึขอ้ก าหนดในการอนุมัตอิยา่งชัดเจนกับซัพพลาย

เออร ์อาจตอ้งขอการอนุมัตเิพิม่เตมิจากสมาชกิทมีในหน่วยธุรกจิ 
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5.0 - มาตรการแกไ้ข 

 
ซัพพลายเออรข์อง Kohler จะตอ้งจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน หากเกดิปัญหาดา้นคุณภาพขึน้ ซัพพลายเออร์

จะตอ้งพจิารณาสาเหตุเบือ้งตน้และก าหนดมาตรการแกไ้ขเพือ่แกไ้ขปัญหาและเพือ่ป้องกันไม่ใหปั้ญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี ซัพพลาย
เออรจ์ะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกับ Kohler ในดา้นเทคนคิและใหค้วามร่วมมอืภาคสนามเพือ่แกไ้ขขอ้บกพร่องใดๆ ทีไ่ม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด Kohler สงวนสทิธิใ์นการเรยีกรองค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสมจากซัพพลายเออร ์เนื่องจากขอ้บกพร่อง

ทางดา้นคุณภาพและปัญหาในการน าสง่  
 

5.01 กรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
 
วัสดุหรอืบรกิารทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดอาจถูกระบุ ณ จุดใดกไ็ดใ้นกระบวนการรวมถงึการตรวจสอบทีเ่ขา้มา, ใช,้ การ

บรโิภค, การประกอบหรอืบรรจุภัณฑ ์นอกจากนี้ยังอาจพบสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดระหว่างการสังเกตการณ์ ตรวจรับรอง 
หรอืเมือ่ถงึมอืลูกคา้หรอืผ่านการใชส้ทิธิก์ารรับประกัน 
 

ซัพพลายเออรจ์ะไดรั้บแจง้ผ่านรายงานแจง้วัตถุดบิมปัีญหา (DMR) หรอืการแจง้ขอมาตรการแกไ้ขส าหรับซัพพลายเออร ์
(SCAR) เมือ่มกีารตรวจพบวัตถุดบิและ/หรอืบรกิารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (หรอืเมือ่การน าสง่ทีล่่าชา้ท าใหต้อ้งปิด 
สายการผลติ) 

 
การจัดการกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ Kohler สามารถด าเนนิการไดด้งัต่อไปนีแ้ละอยู่ภายใตด้ลุพนิจิของ Kohler 
Group/หน่วยธุรกจิและ/หรอืสว่นปฏบัิตกิารต่าง ๆ 

• การตคีนืสนิคา้ทัง้ล็อตหรอืการสง่คนืสนิคา้ใหก้ับซัพพลายเออร ์

• การสบืคน้ คัดกรองหรอืแกไ้ขงานทีโ่รงงานของ Kohler อาจตอ้งใชท้รัพยากรของซัพพลายเออรห์รอื 
บุคคลภายนอกเพือ่รองรับการแกไ้ขงาน 

• ความคลาดเคลือ่น การไม่สามารถจัดสง่ หรอืใชผ้ลติภัณฑก์อ่นมกีารรับรองการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 
 

5.02 การด าเนนิการของซพัพลายเออร ์
 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนนิการในทนัทเีมือ่ไดรั้บค าขอใหก้ าหนดมาตรการแกไ้ขโดยซัพพลายเออร ์รวมทัง้การตดิต่อโดยตรง 
กับฝ่ายควบคุมคุณภาพของซัพพลายเออรต์ามทีร่ะบุ ยกเวน้ค าขอดังกล่าวระบุว่า 'เฉพาะขอ้มูลเท่านัน้' ซัพพลายเออรจ์ะตอ้ง

แจง้ว่าไดรั้บค าขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขภายใน 24 ช่ัวโมง จดัท าแผนการควบคุมภายใน 24 ช่ัวโมง และจัดท าแผนการแกไ้ขให ้
ถูกตอ้งแบบถาวรทันททีีว่เิคราะหเ์สร็จแลว้ 

• ระบุและเริม่แผนการควบคุมสถานการณ์ระยะสัน้เพือ่ป้องกันกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่ใหเ้กดิขึน้เพิม่เตมิที ่
Kohler ซึง่อาจครอบคลุมทัง้สต็อกในโรงงานของ Kohler ในระบบการจัดจ าหน่าย ทีซั่พพลายเออรห์รอืสว่นการ 
ผลติของซัพพลายเออร ์

• ระบุแผนการแกไ้ขปัญหาระยะสัน้พรอ้มกรอบเวลาเพื่อเปลีย่นแทนวัตถุดบิทีไ่ม่ไดม้าตรฐานเป็นวัตถุดบิทีไ่ดม้าตรฐาน 

• มาตรการควบคุมสถานการณ์ มาตรการแกไ้ขระยะสัน้และเวลาทีม่กีารด าเนนิการจะตอ้งมเีอกสารก ากับไวอ้ย่าง 
ชัดเจนโดยซัพพลายเออร ์และแจง้ใหฝ่้ายควบคุมคณุภาพของซัพพลายเออรท์ราบตามทีร่ะบุในค าขอใหม้กีาร 
ด าเนนิมาตรการแกไ้ข 

 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งตอบกลับค าขอใหม้กีารก าหนดมาตรการแกไ้ขกับเจา้หนา้ทีป่ระสานงานทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ ผูซ้ือ้และ SQE) 
การตอบกลับจะตอ้งบันทกึรายละเอยีดและครอบคลมุ: 

• การระบุรายละเอยีดและตรวจรับรองสาเหตุเบือ้งตน้ทีท่ าใหต้ ่ากว่ามาตรฐษน รวมทัง้จัดหาขอ้มูลรองรับและ/หรอืผล 
การศกึษาเพิม่เตมิ 

• การตรวจรับรองมาตรการแกไ้ขแบบถาวร รวมทัง้ขอ้มูลรองรับ วันทีด่ าเนนิการและเอกสารก ากับ APQP ฉบับปรับปรุง 

• เลขล็อต/วันทีม่ผีลส าหรับวันทีด่ าเนนิการตามมาตรการแกไ้ขระยะยาวจะตอ้งมกีารระบุไวอ้ย่างชัดเจน การ 
ปรับเปลีย่นใด ๆ กับมาตรการแกไ้ข เชน่ วันทีด่ าเนนิการเสร็จสิน้ จะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบ 
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5.03 การก าจัดทิง้ผลติภัณฑ ์
 
ซัพพลายเออรท์ีจ่ัดหาวัสดุตอ้งสงสัยจะตอ้งท าการเปลีย่นภายใน (5) วันท าการ หากไม่ไดรั้บการตอบสนอง Kohler จะท าลาย
วัสดุดังกล่าว ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแนใจว่าไม่มผีลกระทบต่อคุณภาพใดๆ ในขณะเปลีย่นผลติภัณฑต์อ้งสงสัยหรอืผลติภัณฑท์ี่

ไม่มมีาตรฐาน หา้มจัดสง่ผลติภัณฑใ์ดๆ ทีต่อ้งสงสัยมายังบรษัิท Kohler โดยทีค่วามคลาดเคลือ่นไม่ไดรั้บการอนุมัต ิหากซัพ
พลายเออรย์อมรับว่าวัสดุนัน้ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด จะตอ้งด าเนนิการขออนุมตัคินืสนิคา้ (RMA) ภายใน (5) วันท าการ 
 

5.04 มาตรการส าหรับซพัพลายเออร ์
 

Kohler ไดก้ าหนดมาตรการ 2 ระดับ เพือ่ควบคุมผลติภัณฑท์ีม่ขีอ้บกพร่องและเพือ่ป้องกนัมใิหบ้รษัิทไดรั้บวัสดุทีไ่ม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดอกี 
 

.01 ระดับการควบคุม 1 (ระดับส าหรับ DMR/SCAR ทัง้หมดโดยทั่วไป) 
ในระดับนี้ Kohler ก าหนดใหซั้พพลายเออรด์ าเนนิมาตรการตรวจสอบเชงิซอ้นทีส่ว่นการจัดหาวัตถุดบิ  ซัพพลาย 
เออรจ์ะตอ้งสบืคน้สนิคา้ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน ด าเนนิมาตรการแกไ้ขและก ากับดูแลใหแ้น่ใจว่า Kohler จะไม่ไดรั้บ 

ชิน้สว่น/วัตถุดบิทีไ่ม่ไดม้าตรฐานเพิม่เตมิอกี  การตรวจสอบเชงิซอ้นนี้มขี ึน้เสรมิกับมาตรการควบคุมกระบวนการ 
ผลติตามปกตขิองซัพพลายเออร ์และจะตอ้งด าเนนิการโดยพนักงานของซัพพลายเออร ์
 

หลักเกณฑต์ัวอย่าง:   

• กรณีไม่ผ่านมาตรฐานซ ้า ๆ 
• การขาดความต่อเนื่องทีม่นัียส าคัญ 

• ตอ้งปิดสายการผลติ 
• สนิคา้ผลติไมเ่พยีงพอ 

• มาตรการควบคุมในปัจจุบันของซัพพลายเออรไ์ม่เพยีงพอในการควบคุมมาตรฐานตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด 

• แผนการเปิดตัวทีป่ลอดภัย (SLP) 
 
การด าเนนิการทีจ่ าเป็น: 

• ก าหนดกระบวนการควบคุมสถานการณ์แยกเฉพาะที่สว่นปฏบัิตกิารของซัพพลายเออรภ์ายใน 24 ช่ัวโมง 
หลังจากไดรั้บแจง้ระดับการควบคุมระดับที ่1 

• จัดท าค าแนะน าในการตรวจสอบทีม่มีาตรฐาน 
• จัดเตรยีมพืน้ทีแ่ละเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนนิการตามค าแนะน าในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐาน 

• แยกวัตถุดบิตอ้งสงสัยในสายการผลติทีอ่ยู่ระหว่างน าสง่ และในสว่นการจัดเก็บทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจ 
ว่ามกีารระบุจุดส าคัญต่าง ๆ ของวัตถุดบิทีไ่ม่ไดม้าตรฐานไดอ้ย่างครบถว้น 

• ระบุชิน้สว่น วัตถุดบิและภาชนะบัญชเีฉพาะตามทีต่กลงกับ Kohler เพือ่ใหส้ามารถรับรองกระบวนการ 
ตรวจยอ้นชิน้สว่นส าหรับการผลติไดอ้ย่างเหมาะสม 

• รับรองการจัดสง่วัตถุดบิทัง้หมดที ่Kohler ระหว่างช่วงเวลานี ้

• ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งมเีอกสารบันทกึผลการตรวจสอบ (CL1) วันต่อวัน และมขีอ้มูลอัพเดตสถานะอย่าง 
นอ้ยทุกสัปดาหส์ง่ใหแ้ก ่Kohler 

 
หลักเกณฑก์ารตรวจผ่าน: 

• ระบุสาเหตุเบือ้งตน้ของปัญหาไดแ้ละยนืยันไดว่้ามกีารแกไ้ขปัญหาแลว้ 

• โรงงานของ Kohler ไดรั้บการจัดสง่สนิคา้ทีไ่รข้อ้บกพร่องเป็นระยะเวลาหนึง่ หรอืจ านวนวัตถุดบิที ่SQE ระบุ
ไว ้

• ผูร้เิริม่มาตรการแกไ้ขจะตอ้งรับรองการตรวจผ่าน CL1 กอ่นหยุดการด าเนนิการของ CL1 
• หากเกณฑก์ารตรวจผ่านไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดภายในกรอบเวลาทีต่กลงร่วมกัน หรอืหากกระบวนการ CL1 

ไม่มปีระสทิธภิาพ ซัพพลายเออรจ์ะถูกปรับสถานะสู่สถานะควบคุมระดับ 2 
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.02 ระดับการควบคุม 2 (มาตรการและวธิแีกไ้ขปัญหาส าหรับบุคคลทีส่าม – 3CPR) 
เป็นเงือ่นไขอกีขัน้ของ Kohler ทีค่รอบคลุมกระบวนการเดยีวกันกับระดับการควบคุมที ่1 โดยเสรมิดว้ยกระบวนการ 

ตรวจสอบเพิม่เตมิโดยฝ่ายตรวจสอบและบรกิารที่รับแกไ้ขงานจากภายนอกในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ของ Kohler ที่
เกีย่วขอ้งกับการควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะ  บุคคลภายนอกดงักล่าวจะถูกคัดเลอืกโดยซัพพลายเออรแ์ละ 
รับรองโดย Kohler โดยซัพพลายเออรเ์ป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย  ระดับการควบคุมสถานการณ์นี้ใชเ้ป็นมาตรการ 

ขัน้สดุทา้ย   
 
หลักเกณฑต์ัวอย่าง:   

• ซัพพลายเออรไ์ม่ผ่านเกณฑก์ารตรวจผ่านส าหรับระดับการควบคุมที ่1 

• มาตรการเชงิรุกส าหรับการปิดตัวทีม่คีวามเสีย่งสงู (โดย Kohler รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในกรณีทีไ่ม่พบวัสดุที่
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด) 

 

การด าเนนิการทีจ่ าเป็น: 

• ด าเนนิการตามระดับการควบคุมที ่1 ต่อไปพรอ้มกับมาตรการตามระดับการควบคุมที ่2 
• จัดท าค าส่ังซือ้ (PO) ใหแ้กบ่รษัิทบุคคลที ่3 

• จัดสง่วัตถุดบิใหแ้กผู่ต้รวจสอบจากภายนอก 
• ก าหนดกระบวนการควบคุมสถานการณ์แยกเฉพาะที่สว่นปฏบัิตกิารของซัพพลายเออรห์รอืทีบ่รษัิทตรวจสอบ

หรอืแกไ้ขงานจากภายนอกภายใน 24 ช่ัวโมงหลังแจง้ CL2 

• จัดท าค าแนะน าในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐานส าหรับ CL2 

• จัดหาพืน้ทีแ่ละเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนนิการตามค าแนะน าในการตรวจสอบทีไ่ดม้าตรฐานส าหรับ
บรษัิทตรวจสอบและแกไ้ขงานจากภายนอกในสว่นของ CL2 

• ระบุชิน้สว่น วัตถุดบิและภาชนะบัญชเีฉพาะตามทีต่กลงกับ Kohler เพือ่ใหส้ามารถรับรองกระบวนการ 
ตรวจยอ้นชิน้สว่นส าหรับการผลติไดอ้ย่างเหมาะสม 

• วัตถุดบิระดับ CL2 เท่านัน้ทีต่อ้งสง่ใหแ้ก ่Kohler 
• บุคคลที ่3 จะตอ้งท าเอกสารบันทกึผลการตรวจสอบ (CL1 และ CL2) รายวัน และจัด าขอ้มลูอัพเดตสถานะ

อย่างนอ้ยทกุสัปดาหส์ง่ใหแ้ก ่Kohler 

  
หลักเกณฑก์ารตรวจผ่าน: 

• ระบุสาเหตุเบือ้งตน้ของปัญหาไดแ้ละยนืยันไดว่้ามกีารแกไ้ขปัญหาแลว้ 

• โรงงานของ Kohler ไดรั้บการจัดสง่สนิคา้ทีไ่รข้อ้บกพร่องเป็นระยะเวลาหนึง่ หรอืจ านวนวัตถุดบิที ่SQE ระบุ
ไว ้

• ผูร้เิริม่มาตรการแกไ้ขจะตอ้งรับรองการตรวจผ่าน CL2 กอ่นหยุดการด าเนนิการของ CL2 
• หากไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารตรวจผ่านในกรอบเวลาทีต่กลงร่วมกัน ซัพพลายเออรจ์ะถูกระงับการตดิต่อธุรกจิ 

• และอาจตอ้งมกีารเพกิถอนสัญญาการจัดหาจากซัพพลายเออรร์ายดังกล่าว 
 

5.05 การขอคา่ใชจ้่ายคนื 
 
Kohler Co. ขอสงวนสทิธิใ์นการขอค่าจัดการทีเ่กดิขึน้จากปัญหาดา้นคุณภาพของผลติภัณฑท์ีส่ั่งซือ้คนื อาจมกีารเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมทีก่ าหนดไวส้ าหรับ DMR, SCAR และความคลาดเคลือ่นแตล่ะครัง้ เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายเหลา่นี้ (ดูค านยิามในขอ้ 13 

จากคู่มอืนี้) 
 
การเสือ่มคุณภาพทีท่ าใหก้ารปฏบัิตงิานของ Kohler เกดิการหยุดชะงักหรอืมคี่าประกันสงู จะตอ้งมกีารประเมนิเพือ่ขอ

ค่าใชจ้่ายคนื ในกรณีเหล่านี ้ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จะตอ้งแยกรายการไวแ้ละเรยีกคนื 
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6.0 - ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกบัซพัพลายเออรห์รอืค า
ขอเปลีย่นแปลงซพัพลายเออร ์

 

6.01 ปัญหาในการขอค าขอเบีย่งเบนจากซพัพลายเออร ์
 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหก้ับหน่วยธุรกจิและสว่นพืน้ทีต่่างๆ ทัง้หมดทีจ่ัดหาผลติภัณฑใ์หท้ราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในทันททีีส่งสัยว่าผลติภัณฑท์ีจ่ะจัดสง่นัน้ไม่ไดม้าตรฐานตามเงือ่นไขในการออกแบบ ซัพพลายเออร ์
จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระสานงานดา้นการควบคุมคุณภาพและการจัดซือ้ของซัพพลายเออรข์องตนเป็นลายลักษณ์อักษร 

กอ่นปรับเปลีย่นกระบวนการหรอืแกไ้ขเครือ่งมอืใชง้านใด ๆ หา้มจัดสง่ผลติภัณฑจ์นกว่าจะไดรั้บค าขอเปลีย่นผลติภัณฑ ์
 

ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทัง้หมดจะตอ้งระบุเหตุผลทีผ่ลติภัณฑค์ลาดเคลือ่นไปจากทีก่ าหนด เชน่ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้ง
เขา้ใจขอ้มูลทีเ่ป็นเหตุท าใหผ้ลติภณัฑไ์ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 

หากหมดอายุการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่น หา้มจัดสง่ผลติภัณฑเ์พิม่เตมิจนกว่าผลติภัณฑส์อดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดทีร่ะบุไว ้ซัพพลายเออรส์ามารถขอขยายการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่น หากจ าเป็น 
 

หากซัพพลายเออรส์ามารถจัดหาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดไดก้อ่นหมดอายุการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความ
คลาดเคลือ่น ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งตดิต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพของ Kohler เพือ่ดูว่าจะตอ้งมกีารสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารอะไรบา้ง 
อาจจ าเป็นตอ้งระบุขอ้มูลเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กับความรา้ยแรงของผลติภณัฑท์ีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 
ซัพพลายเออรท์ีจ่ัดสง่ผลติภัณฑใ์หแ้ก ่Kohler กอ่นทีจ่ะไดรั้บการอนุมัตคิ าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่นอาจ
ตอ้งท าการจัดเรยีงผลติภัณฑใ์น Kohler หรอืสง่ผลติภัณฑค์นืโดยซัพพลายเออรเ์ป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย หากจ าเป็นตอ้ง

จัดเรยีงผลติภัณฑท์ี ่Kohler ตามความตอ้งการของฝ่ายผลติและซัพพลายเออรไ์ม่สามารถท าไดต้ามกอบเวลาทีก่ าหนดไว ้
Kohler หรอืบุคคลที ่3 จะตอ้งจัดเรยีงใหเ้สร็จสิน้โดยซัพพลายเออรเ์ป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกดิขึน้ 
 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งระบุวันที ่หมายเลขใบส่ังซือ้ และ/หรอื เลขทีล่็อตทีจ่ัดสง่ผลติภัณฑใ์นครัง้แรกทีส่อดคลอ้งกับขอ้ก าหนด
ทีร่ะบุไว ้

 

6.02 ค าขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีร่เิริม่โดยซพัพลายเออร ์
 

จะตอ้งจดบันทกึการเปลีย่นแปลงแกไ้ขวัตถุดบิการผลติทีจ่ัดหาใหท้ัง้หมด และไดรั้บการอนุมัตจิาก Kohler อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกอ่นทีจ่ะด าเนนิการ หากไม่แน่ใจว่าจะตอ้งมคี าขอหรอืไม่ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งปรกึษากับฝ่ายจัดซือ้หรอืฝ่าย
ควบคุมคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การเปลีย่นแปลงแกไ้ขผลติภัณฑแ์ละกระบวนการทีอ่าจมผีลกระทบ หรอืการท างานทีต่อ้งมกีารสง่เอกสาร “ค าขอเปลีย่นแปลง
แกไ้ขจากซัพพลายเออร”์ หรอืทีเ่ทยีบเท่ากัน โดยสง่มายัง Kohler เพือ่ขอใหท้ าการตรวจสอบและอนุมัต ิโดยทั่วไปตอ้งมกีาร

สง่ค าขอรับรองสว่นประกอบการผลติ (PPAP) 
 

ตัวอย่างการเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีต่อ้งขอการอนุมตั:ิ 
 

กระบวนการ: 

• การเคลือ่นยา้ยอปุกรณ์ในสายการผลติ 

• การปรับเปลีย่นเครือ่งจักร/อปุกรณ์ในสายการผลติ 
• การเปลีย่นแปลงพืน้ทีก่ารผลติ 

• การยา้ยโอนเครือ่งมอื การปรับแต่ง การซอ่มแซม การเปลีย่นทดแทน หรอืการจัดหาเครือ่งมอืเพิม่เตมิ 

• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขความถีห่รอืวธิกีารทดสอบผลติภัณฑ ์
• การรับชว่งปฏบัิตงิานทีป่กตจิะด าเนนิการในบรษัิท 

• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีท่ าโดยซัพพลายเออรร์ะดับย่อย 
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การออกแบบ: 

• การปรับเปลีย่นโครงสรา้งหรอืวธิกีารประกอบ 

• การปรับเปลีย่นวัสดุโครงสรา้งเผือ่เลอืกหรอืวธิกีาร รวมทัง้การบรรจุสนิคา้ 
• การปรับเปลีย่นวัตถุดบิร่วม 

• การปรับเปลีย่นการจัดหาวัตถุดบิร่วม 
• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขในเชงิมติ ิ

• การเปลีย่นแปลงแกไ้ขเชงิสวยงาม 
 

6.03 การสง่ค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดความคลาดเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง
แกไ้ข 
 

สามารถขอรับแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html หรอืจากหน่วย 
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและจัดสง่ไปยังเจา้หนา้ทีป่ระสานงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอการรับรองโดยหน่วย 
ธุรกจิหรอืสว่นพืน้ที่ 

 

6.04 การเปลีย่นแปลงทีร่เิริม่โดย Kohler 
 
หน่วยธุรกจิของ Kohler อาจใชว้ธิกีารต่าง ๆ เพือ่แจง้ขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทางเทคนคิ  ซัพพลายเออรม์หีนา้ที่ 
ศกึษาและตอบรับการเปลีย่นแปลงและจัดสง่ชดุ PPAP ใหม่ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ฝ่ายจัดซือ้ของ Kohler ใหรั้บทราบถงึ

ชิน้สว่นคงคลังทีอ่าจไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดใหม่ๆ 
 
  

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

 

7.01 สว่นประกอบทีม่คีณุภาพ 
 

บรษัิท Kohler ใชร้ะบบการวัดผลเพือ่คอยตดิตามตรวจสอบผลงานของซัพพลายเออรใ์นหลายๆ ดา้น รวมถงึคุณภาพ 
ระบบการวัดผล คอื เครือ่งมอืที ่Kohler และซัพพลายเออรใ์ชใ้นการคน้หาโอกาสดา้นต่างๆ เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการ

ท างาน ระบบวัดผลสามารถน ามาใชอ้า้งองิขณะตัดสนิใจเชงิกลยทุธไ์ด ้จงึถอืเป็นสิง่ส าคัญทีซั่พพลายเออรจ์ะตอ้งตดิตาม
ตรวจสอบระบบวัดผลของตนเอง และด าเนนิการแกไ้ขปัญหาในทุกๆ ดา้นทันททีีจ่ าเป็น 
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8.0 - การจัดการของ Kohler ทจีดัหาให ้ผลติภัณฑ/์เครือ่งมอื/
มาตรวัด 

 

8.01 เงือ่นไขทั่วไป 
 

เครือ่งมอื อปุกรณ์การผลติ ทดสอบหรอืตรวจสอบต่าง ๆ ของ Kohler หรอืลูกคา้ใหใ้ชเ้ฉพาะส าหรับผลติภัณฑข์อง Kohler 
เท่านัน้ ยกเวน้หากไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ซัพพลายเออรท์ัง้หมดทีใ่ชเ้ครือ่งมอืที ่Kohler เป็นเจา้ของในสถานที ่จะตอ้งท าประกันภัยและมเีอกสารหลักฐานการประกันภัย
ทีคุ่ม้ครองค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นเครือ่งมอื ควรมกีารระบุถงึในสถานการณ์ต่างๆ ไวใ้นประกันภัยทีซั่พพลายเออรท์ าไวด้ว้ย เชน่ 

สถานการณ์ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิการใชง้านทีไ่ม่ถูกตอ้ง การขาดการบ ารุงรักษา หรอืความเหมาะสมต่อการใชง้าน  
 

8.02 การตดิตาม 
 
เครือ่งมอืและทรัพยากรทีเ่ป็นทุนในการด าเนนิงานของ Kohler ทัง้หมดจะตอ้งมหีมายเลขทรัพยากรเพือ่ใชต้ดิตาม ขอ้มูลนี้ให ้
บันทกึไวโ้ดย Kohler ในระเบยีนขอ้มูลธุรกรรมการส่ังซือ้ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งก าหนดขัน้ตอนเพือ่ชว่ยในการระบุหรอือา้งองิ

และ ตดิตามผลติภัณฑแ์ละอปุกรณ์ทีจ่ัดหาโดย Kohler แบบเป็นการถาวร รวมทัง้เก็บรักษาเลขรหัสทรัพยากรเหล่านี้ไวเ้ป็น
อย่างด ี

 

8.03 ชดุเครือ่งมอืและเครือ่งวัด 
 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับเครือ่งมอืหรอืมาตรวัดทีส่ญูหาย เสยีหาย ตอ้งมี
การซอ่มแซม/เปลีย่น หรอืไม่เหมาะสมต่อการใชง้าน หา้มทิง้เครือ่งมอืและมาตรวัดทีจ่ัดหาโดย Kohler โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
อย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรจาก Kohler  

 
ซัพพลายเออรม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบปรับเทยีบใหท้ันเวลา ตลอดจนจัดเก็บมาตรวัดและเครือ่งมอืต่างๆ อย่างเหมาะสม ในฐานะที่

เป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดส าหรับการปรับเทยีบ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งบ ารุงรักษาระเบยีนขอ้มูลอปุกรณ์ทีป่รับเทยีบ การตดิ
ฉลากอปุกรณ์ กระบวนการปรับเทยีบทีใ่ชอ้ยู่ และความถีใ่นการปรับเทยีบ หอ้งปฏบัิตกิารปรับเทยีบภายนอกทีใ่ชก้ับอปุกรณ์
ใดๆ จะตอ้งมหีอ้งปฏบัิตกิารทีผ่่านการอนุมัตหิรอืใบรับรองการบรกิารปรับเทยีบ ตลอดจนหมายเลขสอบกลับ NIST และการ

รับรองความสามารถหอ้งปฏบัิตกิาร 
 
จะตอ้งแจง้ขอ้ก าหนดในการปรับแต่งเครือ่งมอืให ้Kohler Co. รับทราบอย่างนอ้ยหกสัปดาหก์อ่นวันทีต่อ้งการปรับแต่ง 

 
Kohler ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรอ้งขอใหท้ าการพมิพ ์จัดท าเอกสาร และขอแบบจ าลองเครือ่งมอืและมาตรวัดที่ Kohler Co. เป็น
เจา้ของไดต้ลอดเวลา 

 
เมือ่เสร็จสิน้โปรแกรม ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแน่ใจว่าไดจ้ัดเก็บเครือ่งมอือย่างเหมาะสม เพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิความเสยีหายและ
พรอ้มน าไปใชใ้นการผลติหรอืบรกิาร 
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9.0 - บรรจภุัณฑ ์ฉลากและการจัดการ 

 
ผลติภัณฑร์ะหว่างกระบวนการและผลติภัณฑส์ าเร็จจะตอ้งบรรจุและจัดเก็บใหถู้กตอ้งเพือ่ป้องกันความเสยีหาย บรรจุภัณฑ ์

จะตอ้งไดม้าตรฐานตามเงือ่นไขทางกฎหมาย หลักเกณฑแ์ละขอ้บังคับอย่างครบถว้น การจัดสง่ทัง้หมดจะตอ้งมกีารบรรจุ 
หรอืจัดเก็บในภาชนะใหม่ ยกเวน้มรีะบุไวเ้ป็นอย่าง ใบรายการบรรจุจะตอ้งแนบไวท้ีต่ัวกล่องดา้นนอกในซองส าหรับการจัดสง่ 
บรรจุภัณฑท์ัง้หมดจะตอ้งไดม้าตรฐานการทดสอบของ International Safe Transit Association (ISTA) ตามความเหมาะสม 

บรรจุภัณฑแ์บบไมจ้ะตอ้งไดม้าตรฐานของ ISPM15 
 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งดูแลใหบ้รรจุภัณฑข์อง Kohler สะอาด ไม่ตดิคราบดนิ สกปรก มสีิง่แปลกปลอมหรอืไดรั้บความเสยีหาย 

บรรจุภัณฑแ์ละกล่องกระดาษทีส่ง่คนืไดท้ัง้หมดทีไ่ม่สะอาดหรอืมีสิง่สกปรก คราบหรอืสิง่แปลกปลอมหรอืเสยีหายจะถูกคัด 
แยกออก 
 

จะตอ้งตดิฉลากบรรจุภัณฑต์ามมาตรฐานของ Kohler ยกเวน้มรีะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่  บรรจุภัณฑแ์ละฉลากจะตอ้งไดม้าตรฐาน 
ทางเทคนคิหรอืเงือ่นไขที ่Kohler ก าหนด การจัดสง่แต่ละรอบจะตอ้งก ากับเลขชิน้สว่นของ Kohler เลขชิน้สว่นการผลติ 
เลขล็อต ชือ่สว่นปฏบัิตกิารของ Kohler ทีอ่ยู่ น ้าหนักรวมเป็นปอนด ์และเงือ่นไขอืน่ ๆ ตามทีร่ะบุและเห็นว่าเหมาะสม ซัพ

พลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kohler รับทราบขณะตดิฉลากวธิกีาร หรอืเมือ่จะมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับหลัก
จรรยาบรรณ มาตรฐาน และ/หรอื ระเบยีบขอ้บังคับต่างๆ 
 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งระบุรายการและ/หรอืภาชนะบรรจุทีใ่ชวั้ตถุดบิทีม่อีายุการใชง้าน ระบุวันทีผ่ลติและวันทีห่มดหายุ พรอ้ม
ทัง้เงือ่นไขในการจัดเก็บและด าเนนิการพเิศษ นอกเหนือจากเงือ่นไขในการแจง้ขอ้มูลหรอืรหัสประจ าตัวตามปกต ิหากไม่ได ้

ระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ สนิคา้หรอืภาชนะบรรจุทีใ่ชจ้ะตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือกีอย่างนอ้ย 75% ขณะทีจ่ัดสง่ใหแ้ก ่Kohler 
 
ทุกครัง้จะตอ้งจดัสง่ผลติภัณฑต์ามจ านวนทีร่ะบุในมาตรฐาน โดยใสใ่นบรรจุภัณฑท์ีผ่่านการรับรอง ส าหรับขอ้ยกเวน้ทีต่อ้งมี

การอนุมัตจิาก Kohler 
 
ฉลากบารโ์คด้ส าหรับผลติภัณฑท์ีต่อ้งสง่ไปสหรัฐฯ จะตอ้งไดม้าตรฐาน ANSI MH10.8M หรอื AIAG และเป็นไปตาม

หลักเกณฑข์อง Code 39 ถา้ม ีรายละเอยีดเงือ่นไขเกีย่วกับฉลากบารโ์คด้มรีะบุไวใ้นหัวขอ้ "Conducting Business" ใน
เว็บไซตส์ าหรับซัพพลายเออรข์อง Kohler  
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10.0 - ลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑ ์

 
Kohler ก าหนดการใชสั้ญลักษณ์ต่างๆ เพือ่ชว่ยในการระบุลักษณะเด่นของผลติภัณฑท์ีม่ผีลต่อเงือ่นไขดา้นความปลอดภัย 

กฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ และมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ความเหมาะสม การใชง้าน และลักษณะ
ภายนอก เป็นตน้ โดยจะตอ้งระบุลักษณะเฉพาะเหล่านี้ไวใ้นแบบวาดกอ่นน าเสนอพรอ้มท าสัญลักษณ์เฉพาะ ซึง่สัญลักษณ์
ต่างๆ ทีใ่ชอ้าจแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กับกระบวนการของหน่วยธุรกจิ 

 
จะตอ้งมกีารพูดคุยกับซัพพลายเออรแ์ต่เนิน่ๆ ในกระบวนการเพือ่พจิารณาทบทวน ปรกึษาและหาขอ้ตกลงร่วมกันเกีย่วกับ
ลูกคา้และลักษณะเฉพาะทีส่ าคัญ โดยจะตอ้งแจง้ขอ้กังวลของซัพพลายเออรเ์กีย่วกับความสามารถในการปฏบัิตติาม

ขอ้ก าหนดใหรั้บทราบโดยเร็วทีส่ดุ 
 
คุณสมบัตกิารท างานใด ๆ ทีไ่ม่ไดจ้ัดท าฉลากเป็นคณุลักษณะทีส่ าคัญจะถอืเป็นคุณลักษณะทั่วไป หากไม่เป็นไปตามที ่

ก าหนด ลักษณะเฉพาะดังกล่าวอาจสง่ผลเล็กนอ้ยตอ่การท างานหรอืลักษณะภายนอก คุณสมบัตกิารท างานทีถ่อืเป็น 
คุณสมบัตทิั่วไปจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนคิ 
 

การก าหนดลักษณะส าคัญต่างๆ ไมไ่ดล้ดความส าคญัของลักษณะอืน่ใดบนแบบวาด ทุกค่าความคลาดเคลือ่นตอ้งมคีวาม
ถูกตอ้งสมบูรณ์และจะตอ้งไมเ่กนิค่าทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละประเภท 
 

  

 
 

11.0 - ขอ้บังคับเกีย่วกบัภาครัฐ ความปลอดภัย การก ากบัดแูล 
และสิง่แวดลอ้ม 

 
วัตถุดบิทัง้หมดทีจ่ัดซือ้จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของภาครัฐ การก ากับดูแล หรอืดา้นความปลอดภัยเกีย่วกับวัตถุตอ้งหา้ม 
วัตถุเป็นพษิ และวัตถุอันตราย ตลอดจนการพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม ไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีบั่งคับใชก้ับประเทศที่

ผลติหรอืจ าหน่าย ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑด์า้นความปลอดภัยของศุลกากรสหรัฐฯ ส าหรับ C-TPAT หาก
เกีย่วขอ้งกับการน าเขา้สนิคา้ไปยังสหรัฐอเมรกิา 

 
เงือ่นไขของ Kohler อาจเขม้งวดกว่าเงือ่นไขทั่วไปทีม่ี 
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12.0 - การจัดการซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ย 

 
ซัพพลายเออรร์ะดับที ่1 ของ Kohler มหีนา้ทีค่วบคุมคุณภาพการจัดหาของซัพพลายเออรร์ะดับย่อย ขณะพัฒนาผลติภัณฑ ์

ฝ่ายควบคุมคุณภาพซัพพลายเออรข์อง Kohler จะท าการตรวจสอบว่าซัพพลายเออรร์ะดับที ่1 มแีผนจดัการซัพพลายเออร์
ระดับย่อยทีเ่คร่งครัด สิง่ทีค่าดหวัง: 
 

- ซัพพลายเออรร์ะดับที ่1 มอีงคค์วามรูพ้ืน้ฐานในกระบวนการต่างๆ ของซัพพลายเออรร์ะดับย่อย (ซัพพลายเออรร์ะดับที ่1 ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญ); 
 

- การตรวจสอบทีเ่ขา้ใจถงึขอ้ก าหนดเฉพาะทัง้หมดและเป็นไปตามขอ้ก าหนดในทุกระดับ – โปรดขอความชัดเจนจาก Kohler 
หากจ าเป็น และ 
 

- ซัพพลายเออรร์ะดับย่อยทัง้หมดจะตอ้งมรีะบบคุณภาพ – PFMEA, แผนการควบคุม, การตรวจสอบกระบวนการ, 5S, ค าส่ัง
งานทีม่มีาตรฐาน, การควบคุมชิน้สว่น, การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน, PPAP, ฯลฯ การอนุมัตกิระบวนการของซัพพลายเออรร์ะดับ
ย่อยทัง้หมดถอืเป็นหนา้ทีรั่บผดิชอบของซัพพลายเออรร์ะดับที ่1; 

 
แมใ้นสถานการณ์ทีม่กีารส่ังหรอืสง่ถงึระดับย่อย ซัพพลายเออรร์ะดับที ่1 มหีนา้ทีต่รวจสอบใหแ้น่ใจว่าผลติภัณฑข์ัน้สดุทา้ยนัน้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดทัง้หมด จะตอ้งยกระดับขอ้กังวลทัง้หมดให ้Kohler รับทราบโดยเร็วทีส่ดุเพือ่แกไ้ขปัญหา 

 
ส าหรับโครงการทีว่กิฤตหรอืมคีวามซับซอ้น Kohler ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอตรวจสอบสถานทีด่ าเนนิการของซัพพลายเออรร์ะดับ

ย่อย ในกรณเีหล่านี้ Kohler จะท างานร่วมกับซัพพลายเออรรั์ดับที ่1 เพือ่ด าเนนิการจัดการ 
 
ในฐานะซัพพลายเออรร์ะดับที ่1 โปรดตระหนักถงึสิง่ที ่Kohler คาดหวังดา้นคุณภาพจากคุณ จะไม่ยอมรับการด าเนนิงานใดๆ 

ทีม่คีุณภาพต ่ากว่านัน้จากซัพพลายเออรร์ะดับย่อยของคุณ 
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13.0 - ค าศัพท/์ภาคผนวก 

 

13.01 ค าศัพท ์
 
การรับรองซัพพลายเออร ์– กระบวนการกอ่นท าขอ้ตกลงเพือ่พจิารณาขดีความสามารถและมาตรฐานในการรองรับแผนงาน 
และวสัิยทัศน์ระยะยาวของ Kohler 

 
การพัฒนาซัพพลายเออร ์– แผนงานเชงิรุกเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

• โครงการพัฒนาร่วม 

• ระบุเครือ่งมอืทีจ่ะใชเ้พือ่การปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
• การฝึกอบรมซัพพลายเออร ์

• การประชมุส าหรับซัพพลายเออร์ 
 
เอกสารรับรองผลการวเิคราะห ์(C of A) – ระเบยีนขอ้มูลเชงิคณุภาพจากซัพพลายเออรเ์พือ่แจง้ผลการทดสอบส าหรับ 

ผลติภัณฑท์ีม่ขี ึน้กอ่นการจัดสง่ นอกจากนี้ยงัอาจระบุผลการด าเนนิกระบวนการทีใ่ชเ้พือ่ผลติสนิคา้หรอืผลติภัณฑท์ีจ่ัดซือ้ 
 
C-TPAT (แผนความร่วมมอืกับหน่วยงานศุลกากรเพือ่ต่อตา้นการกอ่การรา้ย) -- 

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

 
EDI – การแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์-- 
การถ่ายโอนขอ้มูลค าส่ังซือ้และใบแจง้หนีผ้่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ทางโทรสาร) 

การโอนขอ้มูลระหว่างบรษัิทต่าง ๆ ผ่านเครอืขา่ย เชน่ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ในขณะทีบ่รษัิทต่าง ๆ เริม่เปิดรับอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ 
EDI จะมบีทบาทส าคัญส าหรับผูป้ระกอบการต่าง ๆ ในการซือ้ ขายและแลกเปลีย่นขอ้มลูทางการคา้ 
 

LEP (Leading Edge Procurement) -- 
เทคนคิการวางแผนทีใ่ชเ้พือ่ควบคุมทรัพยากร (สต็อก) เชน่ กระบวนการเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพในการจัดหาสต็อกวัตถุดบิ 
ทีส่ว่นการผลติตามเกณฑอ์ะไร ทีไ่หนและอย่างไรตามความเหมาะสม กระบวนการ LEP ครอบคลุมทัง้สนิคา้จัดสง่ การน าสง่ 

จากท่าถงึโรงงาน การพจิารณาความตอ้งการ/ด าเนนิการ ซัพพลายเออรส์ามารถใชร้ะบบการผลติ 'Just-in-Time' (JIT) เพือ่ 
"เดนิกระบวนการต่อเนื่อง" จนถงึปลายน ้า แทนระบบการผลติรวมแบบเกา่ทีเ่นน้การ "สง่ต่อ" ซึง่อาจไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเชน่ Kanban (ญีปุ่่น: สัญญาณ) เพือ่คอยใหสั้ญญาณรอบการเพิม่สต็อกส าหรับการผลติและในสว่น 
ของวัตถุดบิ และดแูลการเบกิจ่ายวัตถุดบิในกระบวนการผลติทัง้หมดใหเ้ป็นระเบยีบและมปีระสทิธภิาพ 
 

ขัน้ตอนการรับรองสว่นประกอบในการผลติ (PPAP) -- 
ซัพพลายเออรอ์าจไดรั้บแจง้ใหข้อรับรองรับรองชิน้สว่นหรอืส่วนประกอบภายใต ้PPAP หากหน่วยธุรกจิหรอืสว่นปฏบัิตกิาร 
เห็นสมควร เป้าหมายของการรับรองชิน้สว่นคอืเพือ่พจิารณาว่าซัพพลายเออรเ์ขา้ใจเงือ่นไขของ Kohler ครบถว้นหรอืไม่ และ

กระบวนการของซัพพลายเออรแ์สดงใหเ้ห็นถงึขดีความสามารถในการผลติชิน้สว่นทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขอย่างเชือ่ถอืได ้
หรอืไม่ 
ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเงือ่นไขของ AIAG และของกลุ่มบรษัิท/หน่วยธุรกจิ 

 
AIAG: Automotive Industry Action Group (http://www.aiag.org/) 
 

ISPM15: มาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับบรรจุภัณฑไ์มซ้ึง่ก าหนดใหต้อ้งผ่านกระบวนการความรอ้นหรอืรมควันดว้ยเมทลิ
โบรไมด ์และก ากับเครือ่งหมายรับรองระหว่างประเทศยนืยันการผ่านกระบวนการดังกล่าว 
https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzM5OSY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z 

 
 

 
 
 

 

http://www.aiag.org/
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ขอ้บังคับในการน าเขา้วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑไ์มไ้ปในสหรัฐฯ -- 
ขอ้บังคับในปัจจุบันปรับใชม้าตรฐานระหว่างประเทศส าหรับวัสดุทีใ่ชท้ าบรรจุภัณฑใ์หม่ โดยจะตอ้งผ่านกระบวนการความ 

รอ้นหรอืรมควันดว้ยเมทลิโบรไมด ์และก ากับเครือ่งหมายรับรองระหว่างประเทศเพือ่ยนืยันว่ามกีารผ่านกระบวนการดังกล่าว 
ถูกตอ้ง ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซตท์ี ่http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html 
 

หน่วยธุรกจิ – สว่นงานหรอืหน่วยงานตามกฎหมายของ Kohler เชน่ Plumbing Americas, Kohler Engines, Ann Sacks ฯลฯ 
 
กลุ่มธุรกจิ – โครงสรา้งหน่วยธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Kitchen and Bath Group; Global Power Group; Interiors Group และ 

Hospitality and Real Estate Group 
 

รายงานแจง้วัตถุดบิทีม่ปัีญหา (DMR) – ขอ้มูลแจง้การไม่ไดม้าตรฐานถงึซัพพลายเออรเ์พือ่ระบุเกีย่วกับปัญหาดา้นวัตถุดบิที่ 
ไม่ไดม้าตรฐาน 
 

การแจง้ขอใหม้มีาตรการแกไ้ขของซัพพลายเออร ์(SCAR) – การแจง้ใหม้กีารก าหนดมาตรการแกไ้ขจากซัพพลายเออร ์ โดย
ปกตจิะตอ้งมกีารตอบกลับกระบวนการ SCAR ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังไดรั้บแจง้  
 

13.02 ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
 

• ค ารอ้งขอด าเนนิการแกไ้ขส าหรับซัพพลายเออร ์(SCAR)  

• รายงานแจง้วัตถุดบิทีม่ปัีญหา (DMR) 
• รายงานแจง้วัตถุดบิของซัพพลายเออรท์ีม่ปัีญหา (SDMR) 

• สัญลักษณ์ระบุหมวดหมู่ตามลักษณะส าคัญของผลติภัณฑ:์ 
o ลักษณะเฉพาะทีส่ าคัญของผลติภัณฑเ์หล่านี้ใหร้ะบุไวใ้นแบบวาดกอ่นน าเสนอพรอ้มจัดท าสัญลกัษณ์เฉพาะ 

สัญลักษณ์อาจแตกต่างกนัไปตามกลุ่ม/สายงาน/กระบวนการทอ้งถิน่ภายใตเ้งือ่นไขเกีย่วกับลูกคา้/ล าดบั

ความส าคัญ/ความจ าเป็น 
 
  

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