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นโยบายคุณภาพ
บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน) มีควำมตระหนัก มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำและดำเนินกำรให้สอดคล้อง
กับข้อกำหนดต่ำงๆ
ที่บริ ษทั ประยุกต์ใช้ดำเนินกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็ นเลิศ
เพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองตำมควำมต้องกำรเหนือควำมคำดหวังของลูกค้ำ เพื่อควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยีกำรบริ หำรและกำรผลิตที่มีประสิ ทธิภำพ และมีกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง
นโยบายสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน) เป็ นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุ น และตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบในด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ต่อประเทศ และต่อโลก จึงได้ดำเนิ นกำรจัดตั้งระบบบริ หำร และ
จัดกำรสิ่ งแวดล้อมทัว่ ทั้งองค์กร (โรงงำน ระยอง) ขึ้นตำมมำตรฐำน ISO 14001 โดยมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยข้อกำหนดต่ำงๆ ที่จำเป็ น และระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเคร่ งครัด บริ ษทั
ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ ง ป้ องกัน และควบคุมมลพิษอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ขอบเขต
คู่มือนี้มีผลกับผูจ้ ดั หำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่จดั ให้แก่ บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน)
ทั้งหมด ซัพพลำยเออร์ จะต้องกำกับดูแลให้ซพั พลำยเออร์ ของตนปฏิบตั ิตำมข้อบังคับในเครื อข่ำยกำรจัดหำของ
ตนด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบ
ฝ่ ำยจัดซื้ อมีหน้ำที่กำกับดูแลให้ซพั พลำยเออร์ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กำหนด
ความคาดหวัง
บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน) กำหนดควำมคำดหวังกับซัพพลำยเออร์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
 ผลิตหรื อจัดหำสิ นค้ำ/บริ กำรที่มีคุณภำพตำมที่กำหนด
 มุ่งมัน
่ ปรับปรุ งคุณภำพสิ นค้ำ/บริ กำรอย่ำงต่อเนื่ อง
 ปฏิบต
ั ิตำมกฏหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม
 ควำมยัง
่ ยืนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ซพั พลำยเออร์ ดำเนินธุ รกิจโดยใช้กำรปฏิบตั ิที่เป็ น
กำรรักษำและปกป้ องสภำพแวดล้อม มีส่วนร่ วมสนับสนุนควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของสังคมในชุมชน
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การตอบรับเนื้อหาในคู่มือซั พพลายเออร์ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จากัด (มหาชน)
ก่อนที่จะทำกำรติดต่อกำรซื้ อขำยกับ บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน) ซัพพลำยเออร์ จะต้องศึกษำ
คู่มือซัพพลำยเออร์ จำกบริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน) และให้กำรรับรองว่ำจะให้ควำมร่ วมมือ/
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกันกับเจ้ำหน้ำที่จดั ซื้ อของ บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน)
คู่มือนี้อำจมีกำรปรับปรุ งเนื้ อหำเป็ นระยะ ๆ โดยบริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหำชน) ตรวจสอบเนื้ อหำ
ที่ปรับปรุ งใหม่หรื อสื บค้นเอกสำรเผยแพร่ ชุดล่ำสุ ดสำหรับคู่มือซัพพลำยเออร์ บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล
จำกัด (มหำชน) ได้ที่ www.zebra-head.com ซัพพลำยเออร์ จะต้องรับผิดชอบในกำรจัดหำและปฏิบตั ิตำมเนื้ อหำ
ล่ำสุ ดสำหรับเอกสำรชุ ดนี้
ข้ อกาหนดทีจ่ าเป็ นและกฏระเบียบข้ อบังคับสาหรับซัพพลายเออร์
1. การจัดซื้อ จัดจ้ างสิ นค้ าและบริการ แต่ละประเภท ดังนี้
1.1 Stainless Steel Coil
- ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน AISI และ Rohs
- ส่ งมอบวัตถุดิบพร้อมใบ Certificate ที่แสดงถึงองค์ประกอบทำงเคมี ที่เป็ นไปตำมมำตรฐำน
AISI
- ไม่มีองค์ประกอบทำงเคมีที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ
1.2 ชิ้นส่ วนพลำสติก
- ไม่ก่อให้เกิดสำรปนเปื้ อนกับอำหำรในปริ มำณที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ
- ไม่มีจุลินทรี ยท์ ำให้เกิดโรค
- ไม่มีสีเจือปนอำหำร
- เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของวัสดุหรื อภำชนะที่สัมผัสอำหำร
1.3 สำรเคมี
- มีขอ้ มูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี (MSDS)
- มีสัญลักษณ์เตือนควำมเป็ นอันตรำย
- ภำชนะบรรจุแข็งแรง ทนทำน ไม่ผกุ ร่ อน
1.4 เครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันด้ำนควำมปลอดภัย
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- เครื่ องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ มำตรฐำนขั้นต่ำ / เงื่อนไขสั่งซื้ อตำม NFPA หรื อ ANSI หรื อ
BS หรื อ ISO หรื อ AS
- อุปกรณ์ PPE ตำมกฎหมำยกำหนด
1.5 เครื่ องจักร
- ตำมมำตรฐำนผูผ้ ลิตที่ระบุกำรออกแบบเครื่ องกำบังอันตรำย
- คู่มือกำรใช้เครื่ องจักร
1.6 กำรให้บริ กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
- ได้รับอนุญำตให้เป็ นผูต้ รวจวัดจำกรำชกำร หรื อเป็ นหน่วยงำนรำชกำรที่รับผิดชอบตรวจวัด
โดยตรง
1.7 เครื่ องมือวัด

2. การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก มีดงั นี้
- คุณภำพได้มำตรฐำน
- รำคำเหมำะสม
- ส่ งมอบครบจำนวน ถูกต้อง ตรงเวลำ
- หำกมีส่วนร่ วมในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมจะพิจำรณำเป็ นพิเศษ
2.2 กำรประเมินซัพพลำยเออร์ จะทำกำรประเมิน 2 รอบ/ปี (มิถุนำยน และ ธันวำคม)
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3. มาตรการแก้ไขกรณีทไี่ ม่ เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
สิ นค้ำหรื อบริ กำรที่มีปัญหำสำมำรถตรวจพบได้ทุกช่วงของกระบวนกำร รวมทั้งระหว่ำงกำรตรวจ
รับเข้ำ ระหว่ำงกำรประกอบหรื อบรรจุ ซัพพลำยเออร์ จะได้รับแจ้งสิ นค้ำมีปัญหำ เมื่อมีกำรตรวจพบและ/หรื อ
บริ กำรที่ไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำน เพื่อดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้
4. ข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม สาหรับผู้รับเหมา
ผูร้ ับเหมำที่จะเข้ำมำปฏิบตั ิงำนจะต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับฯ ที่กำหนด ดังนี้
1. ต้องแต่งกำยสุ ภำพ เหมำะสมกับลักษณะงำนที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2. ผูร้ ับเหมำ ต้องเป็ นผูจ้ ดั หำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคลให้กบั ลูกจ้ำงของตนเองตำม
ลักษณะงำนที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งควบคุมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำน
สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคลนั้น
3. ห้ำมสู บบุหรี่ ภำยในบริ เวณอำคำรโรงงำน โดยอนุญำตให้สูบบุหรี่ ได้เฉพำะพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ
กำหนดไว้เท่ำนั้น
4. ห้ำมใช้หรื อกระทำกำรใดๆ กับเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญำต
5. ควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภยั
5.1 งำนที่อำจก่อให้เกิดประกำยไฟ ต้องแจ้งผูค้ วบคุมงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรขอ
ใบอนุญำตทำงำนที่ก่อให้เกิดประกำยไฟ (HOT WORK PERMIT)
5.2 ผูร้ ับเหมำจะต้องเตรี ยมถังดับเพลิงแบบมือถือและอุปกรณ์กนั สะเก็ดไฟให้พร้อม
ก่อนลงมือปฏิบตั ิงำน
5.3 กรณี ได้ยนิ เสี ยงสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เสี ยงสัญญำณ ยำว 3 ครั้ง) ให้รีบอพยพไป
รวมกันที่จุดรวมพลโดยเร็ ว
6. ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้รถ บนถนนภำยในบริ เวณบริ ษทั ฯ
6.1 วิง่ รถตำมช่องจรำจรที่กำหนด และใช้ควำมเร็ วไม่เกิน 25 กม./ชม.
6.2 เมื่อมีควำมจำเป็ นต้องจอดรถบนถนนบริ เวณทำงลำดชัน ผูข้ บั รถต้องปฏิบตั ิดงั นี้
6.2.1 ดับเครื่ องยนต์ ดึงเบรกมือ เข้ำเกียร์ หมุนพวงมำลัยไปทำงด้ำนซ้ำย
เพื่อให้ลอ้ หน้ำหันเข้ำทำงขอบถนน
6.2.2 รถบรรทุก ตั้งแต่ขนำด 6 ล้อขึ้นไป ต้องใช้ไม้หมอนหนุนยันที่ลอ้ ทุกครั้ง
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7. ห้ำมผูร้ ับเหมำนำกล้องถ่ำยรู ปและกล้องวีดิโอเข้ำภำยในอำคำรโรงงำน เว้นแต่ได้รับอนุญำต
จำกบริ ษทั ฯ (กรณี ที่ตอ้ งใช้โทรศัพท์มือถือสำมำรถใช้ได้ภำยนอกอำคำรโรงงำนเท่ำนั้น)
8. ทิง้ ขยะให้ถูกต้องตำมประเภทที่บริ ษทั ฯ กำหนด ซึ่ งแบ่งขยะเป็ น 3 ประเภท คือ
8.1 ขยะทัว่ ไป ให้ทิ้งในถังขยะสี น้ ำเงิน ได้แก่ เศษกระดำษ ขวดน้ ำพลำสติก ขวดแก้ว
ถุงใส่ อำหำรกระป๋ องอำหำร กล่องนม เป็ นต้น
8.2 ขยะอุตสำหกรรมไม่อนั ตรำย ให้ทิ้งในถังขยะสี เหลือง ได้แก่ ขยะที่เกิดขึ้นจำกกำร
ทำงำนของผูร้ ับเหมำซึ่ งไม่ปนเปื้ อนสำรเคมีหรื อน้ ำมัน เช่น กระดำษห่อเครื่ องจักร
พลำสติกห่อเครื่ องจักร พลำสติกกันกระแทก เศษไม้ เป็ นต้น
8.3 ขยะอุตสำหกรรมอันตรำย ให้ทิ้งในถังขยะสี แดง ได้แก่ เศษผ้ำหรื อกระดำษ
ปนเปื้ อนน้ ำมัน สำรเคมี หรื อจำระบี ถุงมือผ้ำ ผ้ำปิ ดจมูก กระป๋ องสี ขวดทินเนอร์
แปรงทำสี กระป๋ อง Sonax เป็ นต้น
9. กรณี เกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนหรื อเหตุฉุกเฉิ น ต้องแจ้งให้ผคู ้ วบคุมงำนของบริ ษทั ฯรับทรำบ
ทันที
5. ข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม สาหรับผู้เข้ ามาติดต่ องานภายในบริษัทฯ
ผูเ้ ข้ำมำติดต่องำนภำยในบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับฯ ที่กำหนด ดังนี้
1. ต้องแต่งกำยสุ ภำพ เหมำะสมกับลักษณะงำนที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2. ห้ำมสู บบุหรี่ ภำยในบริ เวณอำคำรโรงงำน โดยอนุญำตให้สูบบุหรี่ ได้เฉพำะพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ
กำหนดไว้เท่ำนั้น
3. กรณี ได้ยนิ เสี ยงสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เสี ยงสัญญำณ ยำว 3 ครั้ง) ให้รีบอพยพไปรวมกันที่
จุดรวมพลโดยเร็ ว
4. ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้รถ บนถนนภำยในบริ เวณบริ ษทั ฯ
4.1 วิง่ รถตำมช่องจรำจรที่กำหนด และใช้ควำมเร็ วไม่เกิน 25 กม./ชม.
4.2 เมื่อมีควำมจำเป็ นต้องจอดรถบนถนนบริ เวณทำงลำดชัน ผูข้ บั รถต้องปฏิบตั ิดงั นี้
4.2.1 ดับเครื่ องยนต์ ดึงเบรกมือ เข้ำเกียร์ หมุนพวงมำลัยไปทำงด้ำนซ้ำย เพื่อให้ลอ้
หน้ำหันเข้ำทำงขอบถนน
4.2.2 รถบรรทุก ตั้งแต่ขนำด 6 ล้อขึ้นไป ต้องใช้ไม้หมอนหนุนยันที่ลอ้ ทุกครั้ง

เอกสาร :

เอกสารหมายเลข :

คู่มือซัพพลายเออร์
บริ ษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จากัด (มหาชน)

แก้ไขครัง้ ที่ :

OM-LPC-003
วันที่มีผลบังคับใช้ :

13 ตุลาคม 2560

0
หน้ าที่ :
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5. ห้ำมผูม้ ำติดต่องำนนำกล้องถ่ำยรู ปและกล้องวีดิโอเข้ำภำยในอำคำรโรงงำน เว้นแต่ได้รับ
อนุญำตจำกบริ ษทั ฯ (กรณี ที่ตอ้ งใช้โทรศัพท์มือถือสำมำรถใช้ได้ภำยนอกอำคำรโรงงำน
เท่ำนั้น)
6. ทิ้งขยะให้ถูกต้องตำมประเภทที่บริ ษทั ฯ กำหนด ซึ่ งแบ่งขยะเป็ น 3 ประเภท คือ
6.1 ขยะทัว่ ไป ให้ทิง้ ในถังขยะสี น้ ำเงิน ได้แก่ เศษกระดำษ ขวดน้ ำพลำสติก ขวดแก้ว ถุง
ใส่ อำหำรกระป๋ องอำหำร กล่องนม เป็ นต้น
6.2 ขยะอุตสำหกรรมไม่อนั ตรำย ให้ทิ้งในถังขยะสี เหลือง ได้แก่ ขยะที่เกิดขึ้นจำกกำร
ทำงำนของผูร้ ับเหมำซึ่ งไม่ปนเปื้ อนสำรเคมีหรื อน้ ำมัน เช่น กระดำษห่อเครื่ องจักร
พลำสติกห่อเครื่ องจักร พลำสติกกันกระแทก เศษไม้ เป็ นต้น
6.3 ขยะอุตสำหกรรมอันตรำย ให้ทิง้ ในถังขยะสี แดง ได้แก่ เศษผ้ำหรื อกระดำษปนเปื้ อน
น้ ำมัน สำรเคมี หรื อจำระบี ถุงมือผ้ำ ผ้ำปิ ดจมูก กระป๋ องสี ขวดทินเนอร์ แปรงทำสี
กระป๋ อง Sonax เป็ นต้น
7. กรณี เกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนหรื อเหตุฉุกเฉิ น ต้องแจ้งให้ผคู ้ วบคุมงำนของบริ ษทั ฯ
รับทรำบทันที

