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 นโยบายคุณภาพ 
บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล  จ  ำกดั (มหำชน) มีควำมตระหนกั มุ่งมัน่ในกำรพฒันำและด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีบริษทัประยกุตใ์ชด้ ำเนินกำรผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพเป็นเลิศ เพื่อใหส้ำมำรถ
ตอบสนองตำมควำมตอ้งกำรเหนือควำมคำดหวงัของลูกคำ้ เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ดว้ยนวตักรรม 
เทคโนโลยกีำรบริหำรและกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ  และมีกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 
 
 นโยบายส่ิงแวดล้อม 
บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล  จ  ำกดั (มหำชน) เป็นหน่วยงำนท่ีใหก้ำรสนบัสนุน และตระหนกัถึงควำม
รับผดิชอบในดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อชุมชน ต่อประเทศ และต่อโลก จึงไดด้ ำเนินกำรจดัตั้งระบบบริหำร และ
จดักำรส่ิงแวดลอ้มทัว่ทั้งองคก์ร (โรงงำน ระยอง) ข้ึนตำมมำตรฐำน ISO 14001 โดยมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั
ตำมกฎหมำยขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น และระเบียบปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด บริษทั
ฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุง ป้องกนั และควบคุมมลพิษอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

 ขอบเขต 
คู่มือน้ีมีผลกบัผูจ้ดัหำวตัถุดิบ ผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีจดัใหแ้ก่ บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกดั (มหำชน) 
ทั้งหมด ซพัพลำยเออร์จะตอ้งก ำกบัดูแลใหซ้พัพลำยเออร์ของตนปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัในเครือข่ำยกำรจดัหำของ
ตนดว้ยเช่นกนั 
 
 ความรับผดิชอบ 
ฝ่ำยจดัซ้ือมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหซ้พัพลำยเออร์ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีก ำหนด 
 
 ความคาดหวงั 
บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนดควำมคำดหวงักบัซพัพลำยเออร์ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ผลิตหรือจดัหำสินคำ้/บริกำรท่ีมีคุณภำพตำมท่ีก ำหนด 
 มุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภำพสินคำ้/บริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
 ปฏิบติัตำมกฏหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมเหมำะสม 

 ควำมย ัง่ยนืและควำมรับผดิชอบต่อสังคม ใหซ้พัพลำยเออร์ด ำเนินธุรกิจโดยใชก้ำรปฏิบติัท่ีเป็น 

     กำรรักษำและปกป้องสภำพแวดลอ้ม มีส่วนร่วมสนบัสนุนควำมเป็นอยูท่ี่ดีของสังคมในชุมชน  
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 การตอบรับเน้ือหาในคู่มือซัพพลายเออร์บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ ากดั (มหาชน) 
ก่อนท่ีจะท ำกำรติดต่อกำรซ้ือขำยกบั บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกดั (มหำชน) ซพัพลำยเออร์จะตอ้งศึกษำ
คู่มือซพัพลำยเออร์ จำกบริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกดั (มหำชน) และใหก้ำรรับรองวำ่จะใหค้วำมร่วมมือ/
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนักบัเจำ้หนำ้ท่ีจดัซ้ือของ บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกดั (มหำชน) 
 

คู่มือน้ีอำจมีกำรปรับปรุงเน้ือหำเป็นระยะ ๆ โดยบริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จ ำกดั (มหำชน) ตรวจสอบเน้ือหำ
ท่ีปรับปรุงใหม่หรือสืบคน้เอกสำรเผยแพร่ชุดล่ำสุดส ำหรับคู่มือซพัพลำยเออร์ บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล 
จ ำกดั (มหำชน) ไดท่ี้ www.zebra-head.com ซพัพลำยเออร์จะตอ้งรับผิดชอบในกำรจดัหำและปฏิบติัตำมเน้ือหำ
ล่ำสุดส ำหรับเอกสำรชุดน้ี  
 

    ข้อก าหนดทีจ่ าเป็นและกฏระเบียบข้อบังคับส าหรับซัพพลายเออร์ 
1. การจัดซ้ือ จัดจ้างสินค้าและบริการ แต่ละประเภท ดงัน้ี 

1.1 Stainless Steel Coil 
- ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน AISI และ Rohs 

- ส่งมอบวตัถุดิบพร้อมใบ Certificate ท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบทำงเคมี ท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำน 

AISI 

- ไม่มีองคป์ระกอบทำงเคมีท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

1.2 ช้ินส่วนพลำสติก 
- ไม่ก่อใหเ้กิดสำรปนเป้ือนกบัอำหำรในปริมำณท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

- ไม่มีจุลินทรียท์  ำใหเ้กิดโรค 

- ไม่มีสีเจือปนอำหำร 

- เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของวสัดุหรือภำชนะท่ีสัมผสัอำหำร 

1.3 สำรเคมี 
- มีขอ้มูลควำมปลอดภยัของสำรเคมี (MSDS) 
- มีสัญลกัษณ์เตือนควำมเป็นอนัตรำย 
- ภำชนะบรรจุแขง็แรง ทนทำน ไม่ผกุร่อน 

1.4 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ป้องกนัดำ้นควำมปลอดภยั 
 

http://www.zebra-head.com/
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- เคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยำ้ยได ้มำตรฐำนขั้นต ่ำ / เง่ือนไขสั่งซ้ือตำม NFPA หรือ ANSI หรือ 

BS หรือ ISO หรือ AS 
- อุปกรณ์ PPE ตำมกฎหมำยก ำหนด 

1.5 เคร่ืองจกัร 
- ตำมมำตรฐำนผูผ้ลิตท่ีระบุกำรออกแบบเคร่ืองก ำบงัอนัตรำย 
- คู่มือกำรใชเ้คร่ืองจกัร 

1.6 กำรใหบ้ริกำรตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
- ไดรั้บอนุญำตใหเ้ป็นผูต้รวจวดัจำกรำชกำร หรือเป็นหน่วยงำนรำชกำรท่ีรับผดิชอบตรวจวดั
โดยตรง 

1.7 เคร่ืองมือวดั 

 
 
2. การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์  
           2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือก มีดงัน้ี 

     -  คุณภำพไดม้ำตรฐำน 
     -  รำคำเหมำะสม 
     -  ส่งมอบครบจ ำนวน ถูกตอ้ง ตรงเวลำ 
     -  หำกมีส่วนร่วมในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มจะพิจำรณำเป็นพิเศษ 

          2.2 กำรประเมินซพัพลำยเออร์  จะท ำกำรประเมิน 2 รอบ/ปี (มิถุนำยน และ ธนัวำคม) 
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3. มาตรการแก้ไขกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
  สินคำ้หรือบริกำรท่ีมีปัญหำสำมำรถตรวจพบไดทุ้กช่วงของกระบวนกำร รวมทั้งระหวำ่งกำรตรวจ
รับเขำ้ ระหวำ่งกำรประกอบหรือบรรจุ  ซพัพลำยเออร์จะไดรั้บแจง้สินคำ้มีปัญหำ เม่ือมีกำรตรวจพบและ/หรือ
บริกำรท่ีไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขตำมขอ้ก ำหนดท่ีตกลงกนัไว ้
 
4. ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้รับเหมา 

ผูรั้บเหมำท่ีจะเขำ้มำปฏิบติังำนจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัฯ ท่ีก ำหนด ดงัน้ี 
1. ตอ้งแต่งกำยสุภำพ เหมำะสมกบัลกัษณะงำนท่ีตอ้งปฏิบติั 
2. ผูรั้บเหมำ ตอ้งเป็นผูจ้ดัหำอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลใหก้บัลูกจำ้งของตนเองตำม
ลกัษณะงำนท่ีตอ้งปฏิบติั และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งควบคุมใหผู้ป้ฏิบติังำน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลนั้น 

3. หำ้มสูบบุหร่ี ภำยในบริเวณอำคำรโรงงำน โดยอนุญำตให้สูบบุหร่ีไดเ้ฉพำะพื้นท่ีท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น 

4. หำ้มใชห้รือกระท ำกำรใดๆ กบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
5. ควำมปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอคัคีภยั 

5.1 งำนท่ีอำจก่อใหเ้กิดประกำยไฟ ตอ้งแจง้ผูค้วบคุมงำนของบริษทัฯ เพื่อด ำเนินกำรขอ
ใบอนุญำตท ำงำนท่ีก่อให้เกิดประกำยไฟ (HOT WORK PERMIT) 

5.2 ผูรั้บเหมำจะตอ้งเตรียมถงัดบัเพลิงแบบมือถือและอุปกรณ์กนัสะเก็ดไฟใหพ้ร้อม
ก่อนลงมือปฏิบติังำน 

5.3 กรณีไดย้นิเสียงสัญญำณแจง้เหตุฉุกเฉิน (เสียงสัญญำณ ยำว 3 คร้ัง) ให้รีบอพยพไป
รวมกนัท่ีจุดรวมพลโดยเร็ว 

6. ควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรใชร้ถ บนถนนภำยในบริเวณบริษทัฯ 
6.1 วิง่รถตำมช่องจรำจรท่ีก ำหนด และใชค้วำมเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. 
6.2 เม่ือมีควำมจ ำเป็นตอ้งจอดรถบนถนนบริเวณทำงลำดชนั  ผูข้บัรถตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

6.2.1 ดบัเคร่ืองยนต ์ดึงเบรกมือ เขำ้เกียร์ หมุนพวงมำลยัไปทำงดำ้นซำ้ย 
เพื่อใหล้อ้หนำ้หนัเขำ้ทำงขอบถนน 

6.2.2 รถบรรทุก ตั้งแต่ขนำด 6 ลอ้ข้ึนไป ตอ้งใชไ้มห้มอนหนุนยนัท่ีลอ้ทุกคร้ัง 
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7. หำ้มผูรั้บเหมำน ำกลอ้งถ่ำยรูปและกลอ้งวดิีโอเขำ้ภำยในอำคำรโรงงำน เวน้แต่ไดรั้บอนุญำต
จำกบริษทัฯ (กรณีท่ีตอ้งใชโ้ทรศพัทมื์อถือสำมำรถใชไ้ดภ้ำยนอกอำคำรโรงงำนเท่ำนั้น) 

8. ทิ้งขยะใหถู้กตอ้งตำมประเภทท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึงแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท คือ 
8.1 ขยะทัว่ไป ใหทิ้้งในถงัขยะสีน ้ำเงิน ไดแ้ก่ เศษกระดำษ ขวดน ้ำพลำสติก ขวดแกว้ 

ถุงใส่อำหำรกระป๋องอำหำร กล่องนม เป็นตน้ 
8.2 ขยะอุตสำหกรรมไม่อนัตรำย ใหทิ้้งในถงัขยะสีเหลือง ไดแ้ก่ ขยะท่ีเกิดข้ึนจำกกำร

ท ำงำนของผูรั้บเหมำซ่ึงไม่ปนเป้ือนสำรเคมีหรือน ้ำมนั เช่น กระดำษห่อเคร่ืองจกัร 
พลำสติกห่อเคร่ืองจกัร พลำสติกกนักระแทก  เศษไม ้เป็นตน้ 

8.3 ขยะอุตสำหกรรมอนัตรำย ใหทิ้้งในถงัขยะสีแดง ไดแ้ก่ เศษผำ้หรือกระดำษ
ปนเป้ือนน ้ำมนั สำรเคมี หรือจำระบี ถุงมือผำ้ ผำ้ปิดจมูก กระป๋องสี ขวดทินเนอร์ 
แปรงทำสี กระป๋อง Sonax เป็นตน้ 

9. กรณีเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนหรือเหตุฉุกเฉิน ตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงำนของบริษทัฯรับทรำบ
ทนัที 

 
5. ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้เข้ามาติดต่องานภายในบริษัทฯ 

ผูเ้ขำ้มำติดต่องำนภำยในบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัฯ ท่ีก ำหนด ดงัน้ี 
1. ตอ้งแต่งกำยสุภำพ เหมำะสมกบัลกัษณะงำนท่ีตอ้งปฏิบติั 
2. หำ้มสูบบุหร่ี ภำยในบริเวณอำคำรโรงงำน โดยอนุญำตให้สูบบุหร่ีไดเ้ฉพำะพื้นท่ีท่ีบริษทัฯ 

ก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น 
3. กรณีไดย้นิเสียงสัญญำณแจง้เหตุฉุกเฉิน (เสียงสัญญำณ ยำว 3 คร้ัง) ให้รีบอพยพไปรวมกนัท่ี

จุดรวมพลโดยเร็ว 
4. ควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรใชร้ถ บนถนนภำยในบริเวณบริษทัฯ 

4.1 วิง่รถตำมช่องจรำจรท่ีก ำหนด และใชค้วำมเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. 
4.2 เม่ือมีควำมจ ำเป็นตอ้งจอดรถบนถนนบริเวณทำงลำดชนั  ผูข้บัรถตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

4.2.1 ดบัเคร่ืองยนต ์ดึงเบรกมือ เขำ้เกียร์ หมุนพวงมำลยัไปทำงดำ้นซำ้ย เพื่อใหล้อ้
หนำ้หนัเขำ้ทำงขอบถนน 

4.2.2 รถบรรทุก ตั้งแต่ขนำด 6 ลอ้ข้ึนไป ตอ้งใชไ้มห้มอนหนุนยนัท่ีลอ้ทุกคร้ัง 
 
 



เอกสาร :  

      คู่มือซพัพลายเออร ์
   บริษทั เสถียรสเตนเลสสตีล จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารหมายเลข : 

OM-LPC-003 
แก้ไขครัง้ท่ี :  

0 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ :  

13 ตุลาคม 2560 
หน้าท่ี :    

7/7 

 
5. หำ้มผูม้ำติดต่องำนน ำกลอ้งถ่ำยรูปและกลอ้งวดิีโอเขำ้ภำยในอำคำรโรงงำน เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญำตจำกบริษทัฯ (กรณีท่ีตอ้งใชโ้ทรศพัทมื์อถือสำมำรถใชไ้ดภ้ำยนอกอำคำรโรงงำน
เท่ำนั้น) 

6. ทิ้งขยะใหถู้กตอ้งตำมประเภทท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึงแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท คือ 
6.1 ขยะทัว่ไป ใหทิ้้งในถงัขยะสีน ้ำเงิน ไดแ้ก่ เศษกระดำษ ขวดน ้ำพลำสติก ขวดแกว้ ถุง

ใส่อำหำรกระป๋องอำหำร กล่องนม เป็นตน้ 
6.2 ขยะอุตสำหกรรมไม่อนัตรำย ใหทิ้้งในถงัขยะสีเหลือง ไดแ้ก่ ขยะท่ีเกิดข้ึนจำกกำร

ท ำงำนของผูรั้บเหมำซ่ึงไม่ปนเป้ือนสำรเคมีหรือน ้ำมนั เช่น กระดำษห่อเคร่ืองจกัร 
พลำสติกห่อเคร่ืองจกัร พลำสติกกนักระแทก  เศษไม ้เป็นตน้ 

6.3 ขยะอุตสำหกรรมอนัตรำย ใหทิ้้งในถงัขยะสีแดง ไดแ้ก่ เศษผำ้หรือกระดำษปนเป้ือน
น ้ำมนั สำรเคมี หรือจำระบี ถุงมือผำ้ ผำ้ปิดจมูก กระป๋องสี ขวดทินเนอร์ แปรงทำสี 
กระป๋อง Sonax เป็นตน้ 

7. กรณีเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนหรือเหตุฉุกเฉิน ตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงำนของบริษทัฯ 
รับทรำบทนัที 

 
 

   


