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SUPPLIER HANDBOOK

คูมือผูขาย/ผูสงมอบ
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บริษัทสยามนวกรรมจํากัด เปนผูผลิตผลิตยางผสมสําเร็จรูป (Rubber Compound) และ Chemical
Masterbatch โดยมุงเนนการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการดานตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จนสงมอบ
สินคาที่มีคุณภาพใหทันตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ

ที่อยูสํานักงาน

ที่อยูโรงงาน

71/30-31 หมู 5 ถ.บางกรวย-ไทรนอย

88 หมู 8 ถ.ไทรนอย-ลาดบัวหลวง
ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย
จังหวัด นนทบุรี

Tel : 662-9036691-3 Fax: 662-9036694

Tel : 662-1905581 Fax: 662-1905581

ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี

VISION

To be the best of custom mixing rubber
compound manufacturer for Thai and
Global user.

MISSION

คิดตาง เพื่อมูลคาที่แตกตาง

INNOVATIVE COMPANY for
valued rubber products.

Core values “ S-M-A-R-T ”

Principle that guides how we behave with each other in our organization.

เอกลักษณ 5 ประการที่ถูกหลอหลอมและปลูกฝงใหกับพนักงาน จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
S = Save
M=Managing for innovation
A= Analytical Thinking
R=Responsibility
T=Teamwork

Save Life มีจิตสํานึกดานความปลอดภัย
Save cost ใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
Save World รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความสะดวก งาย
ลดขั้นตอน ลดคน ลดเวลา และลดคาใชจาย
คิดเชิงวิเคราะห เพื่อคนหาสาเหตุและวิธีการแกปญหา แยกแยะ หาความสัมพันธ รวบรวม
เปรียบเทียบปญหาหรือสถานการณตางๆ อยางเปนระบบ มีเหตุและผล
รับผิดชอบตองานทีไ่ ดรบั มอบหมาย ตอบสนองความตองการของลูกคาทัง้ ภายในและภายนอกดวย
ความถูกตองและรวดเร็ว
เชื่อมโยงประสานงาน เปรียบเสมือนฟนเฟอง ที่ชวยขับเคลื่อนองคกรเพื่อมุงสูความสําเร็จรวมกัน
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นโยบายคุณภาพ
“เราจะมุงมั่นพัฒนา ระบบคุณภาพ สินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา”

To achieve customer’s satisfaction and increase customer’s confidence,
“ We commit to continuously develop and improve,
Quality System, Products and Services ”

เพือ่ ใหเปนไปตามนโยบาย ดังกลาว บริษทั จะดําเนินงานดังนี้ Our quality policy is defined and strongly driven by
following management principle;
• Produce quality products and reduce loss in production.
ผลิตสินคาอยางมีคุณภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิต
• สงมอบผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคา
Timely delivery of products and services to meet our customer’s requirement.
•

ปฏิบัติตามขอกําหนดของลูกคา และขยายตลาดสินคา ตลอดจนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง
Consistently meeting or exceeding our customer’s expectation for product quality and performance.

•

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
Comply with applicable laws, guidelines and other requirements to meet safety standard of each product.

•

มั่นใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพื่อใหมีความสามารถเพียงพอในการดําเนินงาน ในระบบการ
บริหารคุณภาพ
Ensuring Employees’ continued success through training program and achieve the necessary competence.

•

มีการดําเนินงานกับผูขายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงจัดหาวัตถุดิบทดแทนและวัตถุดิบใหม ตลอดจนสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูขาย เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามขอกําหนด
Working collaboratively with supplier to improve sustainability performance in order to assure that they can supply
quality products.

•

มีการพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง
Continually improve overall performance.

•

ปฏิบัติตามขอกําหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
Comply with ISO9001:2008

Quality Policy is communicated, understood, implemented, and maintained to all level of organization.
นโยบายคุณภาพ จะมีการถายทอดไปยังพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวของภายในองคกร เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจ นําไป
ปฏิบัติและดํารงไวตลอดไป
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นโยบายสิ่งแวดลอม
บริษัท สยามนวกรรม จํากัด ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม ไดใหความสําคัญตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เพื่อรักษาไวซึ่งการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดย
วางเปาหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหกาวหนาอยางตอเนื่อง ควบคูกับ
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑพรอมประกาศนโยบายในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้

Siamnavakam Co.,Ltd. commit to carry out our activities in an environmentally
responsible manner to maintain a sustainable environment base on the following policies.
1. ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
Comply with all applicable environmental legislations, guidelines and other
requirements of country.
2. ปองกันปญหามลพิษใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
Prevent pollution entering to the environment.
3. ปรับปรุงการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
Continual improve in the environmental aspects.
ทั้งนี้นโยบายสิ่งแวดลอมจะสําเร็จไดดวยดีก็มาจากความรวมมือของทุกทาน
The environmental policy will be done by the cooperation of all agencies.
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การคัดเลือกผูข าย/ผูบริการ
บริษัทสยามนวกรรม จํากัด ไดดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ การคัดเลือกและประเมินผูขาย/ผูบริการ เพื่อใหมั่นใจวา
สินคาหรือบริการที่สงมอบมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของบริษัท สงมอบตรงเวลา และ ไดรับควบคุมและประเมิน
อยางเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. การสรรหาและจัดทําขอมูลพื้นฐานของผูขาย
ผูขาย/ผูใหบริการรายใหม สามารถนําเสนอสินคาและบริการ โดยเบื้องตนใหผูขายหรือเจาหนาที่จัดซื้อ กรอกขอมูลลงใน
แบบฟอรม แบบคัดเลือกผูขาย (F-530-03) เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณา
2. การอนุมัติและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผูขาย
ผูขาย/รายใหม จะถูกพิจารณาเพื่อคัดเลือกเขาสูทะเบียนบัญชีรายชื่อผูขาย โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกดังตอไปนี้
เกณฑการใหคะแนนการคัดเลือก
หัวขอการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

(3) ดีมาก

(2) ปานกลาง

- ราคาต่ํากวารายเดิม
ประมาณ > 3%

- ราคาเทากับ หรือ
ใกลเคียงรายเดิม + 1 3%
- เครดิต 30 days

(1) พอใช/ปรับปรุง
- ราคาสูงกวารายเดิม
ประมาณ > 3%

1.ราคา

3 คะแนน

2.การชําระเงิน

3 คะแนน

- เครดิต > 30 days

3.คุณภาพสินคา

3 คะแนน

- ผลการทดสอบจาก QC
RM “ผาน”

-

- ผลการทดสอบจาก QC
RM “ไมผาน”

4.การบริการ

3 คะแนน

- เสนอราคา และใหขอ มูล
สินคารวดเร็ว

- การเสนอราคารวดเร็ว
ตามเวลาที่กําหนด

- การเสนอราคาลาชา และ
ตองมีการติดตาม

5.ระบบคุณภาพ

3 คะแนน

- มีระบบ ISO 9001 และ
ใบรับรอง

- กําลังดําเนินการจัดทํา
ระบบ ISO 9001

- มีมาตรฐานสินคาหรือ
มาตรฐานอื่นๆ

รวมคะแนน

15 คะแนน

- ไมมีการใหเครดิต

- คะแนน > 10 ถือวา “ผานการคัดเลือก”
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การประเมินผูขายหลังการสงมอบ
บริษัทฯ ทําการประเมินผูขาย/ผูบริการทุกครั้ง หลังสงมอบตามหัวขอและหลักเกณฑดังตอไปนี้
หัวขอการประเมิน

1. คุณภาพ

เกณฑการประเมิน

คะแนน

30 คะแนน

- สงสินคาตรงตาม SPEC
- ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินคา/บรรจุภัณฑ

15 คะแนน

- สินคาไมตรงตาม SPEC แต ยอมรับเปนกรณีพิเศษ

0 คะแนน

- สงสินคาไมตรงตาม SPEC
- มีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินคา

2. การสงมอบ
3. การใหความรวมมือในการ
แกไขปญหา

30 คะแนน

- สงมอบตรงตามกําหนด

0 คะแนน

- สงมอบไมตรงตามกําหนด

20 คะแนน

- เอาใจใสติดตามงานเมื่อสินคามีปญหาหรือใหคําแนะนําขอมูลตางๆ
ที่เปนประโยชนแกบริษัท

0 คะแนน

- ไมมีการติดตามงานเมื่อสินคามีปญหาหรือไมใหคําแนะนําขอมูล
ตางๆ ที่เปนประโยชนแกบริษัท

4.เอกสาร
5. สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย

10 คะแนน

- วันที่สงสินคาเอกสารครบตามทีร่ อ งขอ

0 คะแนน

- วันที่สงสินคาเอกสารไมครบตามทีร่ อ งขอ

10 คะแนน

ขับรถไมเกิน 20 กม/ชม และดับเครื่องเมื่อไมมีการปฏิบัติงาน
ทิ้งขยะตามประเภทที่จัดไว
หลังจากเสร็จงานแลวจัดเก็บวัสดุ อุปกรณเปนระเบียบ

( ประเมินจากการปฎิบัติ
ตามที่ระบุหากไมปฎิบัติตัด
คะแนนขอละ 2 คะแนน)

ปองกันสารเคมี ของเสียและน้ํามัน ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามลักษณะงาน

2. บริษัท ฯ จะดําเนินการสรุปคะแนนการประเมินผูขาย ทุก 6 เดือนและจะดําเนินการตามคะแนนการประเมินของผูขายดังนี้
การจัดการ

คะแนน

เกรด

80 ขึน้ ไป

A

สามารถเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อได

60-79

B

สามารถใชบริการหรือสั่งซื้อตอได

50-59

C

ออก “ V-CAR เตือนและเสนอแนะใหปรับปรุง

นอยกวา 50

D

ใหหยุดทําการติดตอ และนําเขาที่ประชุม เพื่อพิจารณาลบชื่อออกจาก AVL
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ผูรับเหมาขนสง

เจาหนาที่ประสานงานขายทําการประเมิน ในหัวขอดังตอไปนี้
หัวขอและเกณฑการประเมิน
1. เอกสารที่เกี่ยวของครบถวนและถูกตอง (10 คะแนน)
- จากขอรองเรียนจากลูกคา
5 คะแนน
- จากเจาหนาที่ฝายการตลาด/ขาย 5 คะแนน

แนวทางการปฏิบัติ
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารกอนสงมอบใหกับ
ลูกคา เชน
 ใบกํากับภาษี
 ใบCOA
 สงเอกสารใหลูกคาตรงตามลูกคา (ไมสงผิดราย)
 หรือเอกสารอื่นๆตามที่ลูกคารองขอ
2. มารยาทการใหบริการและการแตงกายของพนักงานสุภาพ ใหบริการกับลูกคา
เรียบรอย (10 คะแนน)
 มารยาทในการสือ่ สาร เชน พูดจาสุภาพ
- จากขอรองเรียนจากลูกคา 5 คะแนน
 การแตงกายของพนักงานสุภาพเรียบรอย เชน ไม
- จากเจาหนาที่ฝายการตลาด/ขาย 5 คะแนน
สวมรองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น ฯลฯ
3. การสงมอบถูกตอง ครบตามชนิดและจํานวน (40 คะแนน) ความถูกตองในการสงมอบสินคา
-จากขอรองเรียนจากลูกคา 40 คะแนน
 สงมอบถูกตอง ตรงตามใบกํากับภาษี ทั้งชนิดและ
ปริมาณ
4. สินคาอยูในสภาพที่ปกติ,สมบูรณ และบรรจุภัณฑไมชํารุด ถนอมรักษาสินคา และบรรจุภัณฑ ใหพนสภาพความเสียหาย
หรือเสียหาย (30 คะแนน)
 การคลุมผาปองกันการเปยกน้ํา
- จากขอรองเรียนจากลูกคา 30 คะแนน
 ความสะอาดของรถ ปองกันการปนเปอ น
 การจัดเรียงที่ดีเพื่อ ปองกันการซอนทับ ที่สงผล
กระทบตอสภาพของผลิตภัณฑ
5.ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ( 10 คะแนน)
ตองปฏิบัติตามในเรื่อง
- จากขอรองเรียนจากลูกคา
5 คะแนน
 ขับรถไมเกิน 20 กม/ชม และดับเครื่องเมื่อไมมีการ
- จากเจาหนาที่ฝายการตลาด/ขาย 5 คะแนน
ปฏิบตั งิ าน
 ทิ้งขยะตามประเภทที่จัดไว
 หลังจากเสร็จงานแลวจัดเก็บวัสดุ อุปกรณเปน
ระเบียบ
 ปองกันสารเคมี ของเสียและน้ํามัน ปนเปอนสู
สิ่งแวดลอม
 สวมใสอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลตาม
ลักษณะงาน
ลักษณะการประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุก ๆ เดือน และรวบรวมสรุปผลทุก 6 เดือน จากนั้นจะแจงผลการประเมิน
ใหบริษทั ผูรับเหมาขนสงทราบ หากพบวาผลการประเมิน ต่าํ กวา 80 คะแนน ทางบริษทั จะยกเลิกการใชบริการ
UNCONTROL
SD-100-04 NO.01 Rev.00 Issued Date 2/7/2012
้ สุดอายุการใช้งานทันทีเมื่อมีการส่งเอกสารฉบับใหม่SD-100-04
เอกสารฉบับนี ้จะสิน
มาทดแทน NO.01 Rev.01 Issued Date. 25/9/2013
**ให้เริม่ ใช้งานเอกสารฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานและทําลายเอกสารเดิมทันที **

บริษัท สยามนวกรรม จํากัด
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บริษัทตัวแทนออกของ

เจาหนาทีป่ ระสานงานขายตางประเทศทําการประเมิน บริษทั ตัวแทนออกของในหัวขอดังตอไปนี้
1.ความรูค วามสามารถดานการทําพิธกี ารนําเขาและสงออก
30 คะแนน

เจาหนาที่ของบริษัทตัวแทนออกของสามารถใหขอมูลและดําเนินงานดานการทําพิธีการ นําเขาและสงออกได
อยางถูกตองและรวดเร็ว

10 คะแนน

เจาหนาที่ของบริษํทตัวแทนออกของ สามารถใหขอมูลและดําเนินงานดานการทําพิธีการนําเขาและสงออก แต
บางครั้งขาดความชัดเจนและรวดเร็ว
เจาหนาที่ของบริษัทตัวแทนออกของ ขาดความสามารถในการดําเนินงานดานการทําพิธีการนําเขาและสงออก

0 คะแนน

2. การดําเนินการกับปญหาที่เกิดขึ้น
30 คะแนน

มีความสามารถในการแกปญหา และมีความใสใจติดตามปญหาที่เกิดขึ้น เปนอยางดี

10 คะแนน

มีความสามารถในการแกปญหา แตยังขาดความใสใจและติดตามปญหาที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง

0 คะแนน

ไมสามารถแกปญหาได และไมพยายามติดตามปญหา

3. ความรวดเร็ว และถูกตองของเอกสาร
30 คะแนน

มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการเอกสาร โดยเนนที่ความถูกตองและรวดเร็ว

0 คะแนน

ขาดความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสารนําเขา สงออก

4. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
( ประเมินจากการปฎิบัติตามที่ระบุหากไมปฎิบัติตัดคะแนนขอละ 2 คะแนน)
10 คะแนน
ขับรถไมเกิน 20 กม/ชม และดับเครื่องเมื่อไมมีการปฏิบัติงาน
ทิ้งขยะตามประเภทที่จัดไว
หลังจากเสร็จงานแลวจัดเก็บวัสดุ อุปกรณเปนระเบียบ
ปองกันสารเคมี ของเสียและน้ํามัน ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามลักษณะงาน

ลักษณะการประเมิน
ทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุก ๆ เดือน และรวบรวมสรุปผลทุก 6 เดือน จากนัน้ จะแจงผลการประเมินใหบริษทั ตัวแทนออก
ของรับทราบ หากพบวาผลการประเมิน ต่าํ กวา 80 คะแนน ทางบริษทั จะยกเลิกการใชบริการ

UNCONTROL
SD-100-04 NO.01 Rev.00 Issued Date 2/7/2012
้ สุดอายุการใช้งานทันทีเมื่อมีการส่งเอกสารฉบับใหม่มาทดแทน
เอกสารฉบับนี ้จะสิน
**ให้เริม่ ใช้งานเอกสารฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานและทําลายเอกสารเดิมทันที **

บริษัท สยามนวกรรม จํากัด
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ขอกําหนดในการสงมอบสินคา
1. สินคามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือน
- สินคาที่จัดสง ตองมีอายุการใชงาน 6 เดือน กรณีที่มีอายุการใฃงานนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัท ฯ จะไมรับสินคา
- กําหนดใหระบุวนั หมดอายุ/ระยะเวลาการจัดเก็บในใบ COA เพื่อปองกันปญหาจากการนําสินคาที่เสื่อมสภาพไปใช
งานในกระบวนการขัน้ ตอไป ทีม่ ผี ลกระทบตอคุณภาพสินคา
2. บรรจุภัณฑตองไมอยูในสภาพชํารุดเสียหาย เชน
- ไมฉีกขาด/แตก/รั่ว/ซึม
- ไมเปยก/ชื้น
- ไมมีรอยเทาหรือสิ่งสกปรกติดมากับบรรจุภัณฑ
- ไมมีเศษไมหรือเศษเสี้ยนติดอยูบนถุง
4. เอกสารที่ตองสงมอบพรอมสินคา
- ใบกํากับภาษีใหผูขายดําเนินการถายเอกสารตนฉบับใบกํากับภาษี 2 ใบแนบทุกครัง้
- ใบรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพสินคา (Certificate of Analysis = COA)
- ในกรณีทเ่ี ปนการสอบเทียบ กําหนดใหแนบเอกสาร
o ใบรับรองผลการสอบเทียบ
o ใบรับรองผูป ฏิบตั กิ ารสอบเทียบ
o ใบรับรองเครือ่ งมือทีใ่ ชในการสอบเทียบ
o ใบรับรองหองปฏิบตั กิ าร (ถามี)
5. การดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพสินคา/ผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
-

ลักษณะปญหาที่พบ
ดานคุณภาพสินคา/
การบริการ/การสง
มอบ/สิ่งแวดลอม

รายละเอียดการดําเนินการ
1. ออกใบแจงดําเนินการแกไข/ขอรองเรียนลูกคา (CAR/CCA)(F-100-14)
2. เจาหนาที่จัดซื้อสงใหผูขายวิเคราะหหาสาเหตุ แนวทางการแกไข/ปองกัน
3. ผูขายตอบกลับภายใน 7 วัน

6. กรณีผูขายมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรือกระบวนการที่มีนัยสําคัญและสงผลกระทบตอคุณภาพของสินคาที่จัดสง
ใหกับบริษัทฯ
ทางผูขายตองจัดทําจดหมายชี้แจงเปนลายลักษอักษรและสงตัวอยางเขามาทดสอบใหม
7. การสงผลการทดสอบ RoHS และ REACH
ทางผูขายตองจัดสงผลการทดสอบ RoHS และ REACH หรือ เปนจดหมายยืนยันจากทางผูขาย ภายในเดือนกุมภาพันธ
ของทุกป หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
UNCONTROL
SD-100-04
SD-100-04NO.01
NO.01Rev.00
Rev.03Issued
IssuedDate
Date2/7/2012
14/2/2014
้ สุดอายุการใช้งานทันทีเมื่อมีการส่งเอกสารฉบับใหม่มาทดแทน
เอกสารฉบับนี ้จะสิน
**ให้เริม่ ใช้งานเอกสารฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานและทําลายเอกสารเดิมทันที **

บริษัท สยามนวกรรม จํากัด
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แนวทางการควบคุมสารตองหาม
บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีนโยบาย ลด/กําจัดการใชสารเคมีที่เปนพิษ และทําลายสิ่งแวดลอม
ที่ตนเหตุ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถควบคุมการใชสารเคมีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริษัท ฯ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทสารเคมี
จึงกําหนดใหดําเนินการควบคุมสารตองหาม และขอความรวมมือจากผูขายจัดสงเอกสารดังตอไปนี้

1. Product Specification
2. Material Safety Data Sheet (MSDS)
3. เปนจดหมายยืนยันจากทางผูขาย หรือ เปนผลการทดสอบจาก
ทางผูขาย หรือ MSDS plus
คําอธิบายเพิ่มเติม
มาตรฐานสากล REACH (Registration Evaluation Authorization & Restriction of Chemical) คือ การจดทะเบียน ประเมินความ
เสี่ยง ขออนุญาต จํากัดการใชงานของสารเคมี
มาตรฐานสากล RoHS (Restricted of Certain Hazardous Substance) คือ ระเบียบการจัดการสารอันตรายบางชนิดใน
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
มาตรฐานสากล SoC (Substance of Concern) คือ การควบคุมและจัดการสารอันตรายบางชนิดในกลุม ประเภทอุตสาหกรรม
รถยนต
มาตรฐานสากล EN-71 (European Norm) Safety of Toy คือ เปนมาตรฐานคุณภาพสินคายุโรปในสวนที่เกี่ยวของกับของเลน
JAMP คือ เครื่องมือเพื่อชวยในการสื่อสารขอมูลสารเคมีระหวางผูผลิตในหวงโซอุปทาน อันเนื่องมาจากความจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบตาง เชน REACH , ELV , RoHS
MSDSplus คือ เปนแบบฟอรม(Excel) เพื่อใชในการสื่อสารขอมูลสารเคมี (chemical substance) โดยผูผ ลิตสารเคมีและ
เคมีภัณฑจะตองใสขอมูลสารเคมีหรือสวนประกอบที่เปนสารเคมีอันตรายตามขอกฏหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลนี้จะสื่อสารไปยังผูผลิต
กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับขอมูลนี้จะนําไปทํา Article Information Sheet (AIS) แลวสงตอกันเปนทอดๆ
จนถึงผูรับรายสุดทาย ขอมูลเหลานี้จะนํามารวมกันทําใหผูผลิตรายสุดทายสามารถคํานวณปริมาณสารอันตรายในผลิตภัณฑๆได
ในที่สุด

UNCONTROL
SD-100-04 NO.01 Rev.00 Issued Date 2/7/2012
SD-100-04 NO.01 Rev.01 Issued Date 1/11/2012
้ สุดอายุการใช้งานทันทีเมื่อมีการส่งเอกสารฉบับใหม่มาทดแทน
เอกสารฉบับนี ้จะสิน
**ให้เริม่ ใช้งานเอกสารฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานและทําลายเอกสารเดิมทันที **

บริษัท สยามนวกรรม จํากัด
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ระเบียบการวางบิลและจายชําระเงิน
บริษทั ฯ ไดกาํ หนดวันรับวางบิลและวันจายชําระเงิน จากการซื้อสินคาและการใหบริการ เพือ่ เปนไปตามระเบียบการปฏิบตั งิ านของ
บริษัทฯจึงขอชี้แจงเงื่อนไขดังตอไปนี้
การวางบิล
1. กําหนดการวางบิล สามารถตรวจสอบไดจากเอกสาร “ปฏิทนิ การวางบิล-จายชําระเงิน” ของบริษทั ฯ
ทางบริษัทฯ ไมรับวางบิลทางไปรษณียและทาง Fax โดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ
2. เอกสารทีป่ ระกอบการวางบิล ตองระบุเลขที่ใบสั่งซื้อและมีรายการตามใบสั่งซื้อ พรอมแนบสําเนาใบสั่งซื้อ
3. สินคาตองสงครบตามใบสั่งซื้อ กรณีสงสินคาไมครบตามใบสั่งซื้อจะไมรับวางบิล
4. การนับเครดิต จะไมนับเดือนสงสินคา
5. กรณีมาไมทนั เวลากําหนดการวางบิลของบริษทั ฯ ใหติดตอวางบิลในเดือนถัดไป
การจายชําระเงิน
1. กําหนดการจายชําระเงิน สามารถตรวจสอบไดจากเอกสาร “ปฏิทนิ การวางบิล - จายชําระเงิน” ของบริษทั ฯ
2. กรณีมาไมทันเวลากําหนดการจายชําระเงินของบริษทั ฯ ใหติดตอขอรับในเดือนถัดไป
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ขอกําหนดดานสิง่ แวดลอมและความปลอดภัย
ระเบียบขอบังคับพื้นฐานนี้ ทางบริษัท สยามนวกรรม จํากัด จัดทําขึ้นเพื่อเปนการถายทอด สื่อสาร ประชาสัมพันธ ขอกําหนดตางๆ
ที่บริษัทฯไดกําหนดขึ้น เพื่อใหบุคคลภายนอก ที่เขามาทํากิจกรรมภายในบริษัทฯ ปฏิบัติไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม(ISO 14001) ของบริษทั ฯ โดยรายละเอียดเนื้อหามีดังนี้

“บุคคลภายนอก” ตามระเบียบขอบังคับพื้นฐานนี้ หมายถึงผูเขามาติดตอ, ผูรับเหมา, ผูขาย/ผูสงมอบ
บทที่ 1 ขอบังคับพื้นฐานทั่วไป
1. บุคคลภายนอก จะตองปฏิบัติตามแผนปายขอความ, ขอความหลังบัตร VISITOR, สัญลักษณตางๆที่ทางบริษัทฯ ได
กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
2. บุคคลภายนอก จะตองชวยกันรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบของบริษัทฯ เพื่อกอใหเกิดสภาพที่ดีในการทํางาน
3. การสูบบุหรี่ภายในบริษัทฯ สูบไดเฉพาะบริเวณที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว เทานั้น
4. บุคคลภายนอก จะตองไมลวงละเมิดเขาไปในบริเวณที่แสดงปายหามเขา หรือบริเวณที่เปนเขตอันตราย เชน บริเวณ
กําลังกอสราง,บริเวณที่เก็บสารเคมี และวัตถุอันตราย ฯลฯ ยกเวนผูที่มีหนาที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาว หรือผูที่
ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ โดยจะตองเพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติภายใตขอกําหนด คําเตือนตางๆ ในบริเวณ
ดังกลาว อยางเครงครัด
5. กรณีพบเห็นเหตุผิดปกติ ที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน สารเคมีหก รั่วไหล, ภาชนะบรรจุสารเคมี, เพลิงไหม
ฯลฯ ให รีบแจงผูควบคุมงานที่มาติดตอ เพื่อทําการระงับเหตุ หรือดําเนินการแกไขสิ่งที่ผิดปกติดังกลาว ใหทันทวงที
6. บุคคลภายนอก ที่เปนผูขาย/ผูสงมอบ จะตองขนสงและขนถาย วัตถุดิบ หรือสารเคมีและวัตถุอันตราย ตองมีการ
ปองกันการรัว่ ไหล,การตกหลน,การฟุง กระจาย สําหรับของทีน่ าํ มาสงมอบภายในบริษทั ฯ
7. บุคคลภายนอก ที่เขามาติดตอ ตองแตงกายดวยเสื้อผาที่รัดกุม และเรียบรอย อนุญาตใหสวมรองเทาหุมสน หรือ
รองเทาผาใบเทานั้น หามสวมรองเทาแตะ
8. หามเด็กอายุต่ํากวา 15 เขามาในบริเวณพื้นที่โรงงาน ใหอยูในบริเวณพื้นที่ที่จัดไวเทานั้น
บทที่ 2 การปองกันมลพิษทางน้ํา
1. บุคคลภายนอก ไมทิ้ง หรือปลอยสิ่งตอไปนี้ ลงสูรางระบายน้ําของบริษัทฯ ซึ่งปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ
2. สิ่งปฏิกูล ซากพืช ซากสัตว และขยะมูลฝอยตางๆ
3. น้ํามัน, สารเคมี หรือวัตถุอันตราย รวมทั้งภาชนะบรรจุของดังกลาวดวย
4. น้ําจากการลางภาชนะบรรจุสารเคมี และวัตถุอันตราย, น้ําจากการลางรถ และลางอุปกรณเครื่องจักร
5. สิ่งขับถายหรือของเสียอื่นๆ ที่อาจกอมลภาวะตอแหลงน้ําสาธารณะ
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บทที่ 3 การปองกันมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง
1. ตองดับเครือ่ งยนต ขณะจอดรถภายในบริเวณบริษทั ฯ
2. หามกอใหเกิดเสียงดังในบริเวณบริษัทฯ เชน บีบแตรคางไว,เรงเครื่องยนตดังๆ,เปดเครื่องเสียงติดรถยนตดังๆ เปนตน
บทที่ 4 การปองกันของเสียลงสูดิน และการจัดการเรื่องขยะ
1. ใหทิ้งขยะลงถังที่ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมไว และแยกตามประเภทตามที่ไดบงชี้
2. หามเท หรือทําใหนาํ้ มัน,สารเคมี และวัตถุอันตราย หกลงสูพื้นดิน
บทที่ 5 การควบคุมผูสงมอบสารเคมี และเชื้อเพลิง
เกณฑการควบคุมผูสงมอบสารเคมี และเชื้อเพลิง กําหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานใหเกิดความปลอดภัย และปองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม โดยใชบังคับสําหรับผูสงมอบสารเคมี และเชื้อเพลิงของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. รถจัดสง ตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมมีการรั่วไหลของสารเคมี หรือเชื้อเพลิง
2. รถจัดสงเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีอุปกรณความปลอดภัย เชน ถังน้ํายาดับเพลิงที่ผานการตรวจสอบแลว กรวยจราจร เปน
ตน
3. รถจัดสงสารเคมี ตองจัดใหมีอุปกรณดานความปลอดภัยตามความเหมาะสม
4. สภาพของพนักงานจัดสง ตองสมบูรณ พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน ไมมีอาการมึนเมาหรือขาดสติ
5. ขณะนํารถจัดสงเขามาภายในบริเวณบริษัทฯ ตองใชความเร็วไมเกิน 20 กม./ชั่วโมง
6. ขณะขนยายถายเทสารเคมี หรือเชื้อเพลิง ตองมีมาตรการปองกันการหกรั่วไหล ที่มีประสิทธิภาพ
7. กรณีที่เกิดการหกรั่วไหลขึ้น ผูสงมอบตองมีวิธีการจัดการที่จะไมใหสารเคมี หรือเชื้อเพลิงที่หกรั่วไหลนั้น กอใหเกิด
ความเสียหายแกทรัพยสินของบริษัทฯ หรือสภาพสิ่งแวดลอม
8. ผูสงมอบ ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ หรือคําแนะนําในดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมของพนักงานบริษัทฯ
อยางเครงครัด
ขอบังคับดานการปองกันอัคคีภัย และอุบัติเหตุ
1. หามสูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่บริษัทฯกําหนด และตองทิ้งกนบุหรี่ ซองบุหรี่ ในสถานที่ที่กําหนดใหเทานั้น
2. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผูรับเหมาและผูมาติดตอ จะตองแจงเจาหนาที่ผูควบคุมงาน
บริษทั ฯ และ แจงเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานทันที
3. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริษัทฯจะมีกริ่งสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น ใหผูรับเหมาและผูมาติดตออพยพออกจากพื้นที่
ปฏิบตั งิ านไปรวมกันทีห่ นาปอม รปภ. ดานหนาบริษัทฯ และปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการดับเพลิง
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บทลงโทษ
1. บุคคลภายนอก ทีเ่ ปนผูร บ
ั เหมา, ผูขาย/ผูสงมอบ ไดทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับพื้นฐานนี้ ใหผูที่

รับผิดชอบของบริษัทฯ ทําการบันทึกเรื่องที่ฝาฝนลงในประวัติ ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณาการจัดซื้อ สั่งจาง
ในครั้งตอๆไป
2. บุคคลภายนอก ที่เปนผูที่เขามาติดตอกับทางบริษัทฯ ไดทําการฝาฝนระเบียบขอบังคับพื้นฐานนี้ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของตัวแทนฝายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดลอม(EMR) ในการพิจารณาตักเตือน หรือลงโทษ
ตามความเหมาะสม
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