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แกไ้ขคร ัง้ที ่

Revision No. 

รายละเอยีดการแกไ้ข 

Description 

หนา้ทีแ่กไ้ข 

Page No. 

ชือ่ผูข้อแกไ้ข 

Requester 

วนัทีบ่งัคบัใช ้

Effective Date 

00 ออกเอกสารใหม่ (New Issue) - Nuchanart C. 01/10/2015 

01 Change format SQA All Page Nuchanart C. 09/12/2016 

02 -Add SQA900C for ISO9001:2015 - Nuchanart C. 12/01/2018 

 -Change SQA 900 criteria to     

 evaluate supplier    

 -Remove SQA900B    

03 

Change document name from  

“Supplier Quality Assurance Manual” 

to be “Supplier Quality Manual” 

and change document no. from 

 “ SQA-PU01 “ to be “ SQM “ 

All Page Mr.Weerasak 30-Apr-2021 
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คู่มือควบคุมคุณภาพผูข้าย (Supplier Quality Assurance Manual, SQA) ไดก้ าหนดเงือ่นไขส าหรบัผูข้ายทุก

รายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุดบิ, ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารส าหรบัธรุกจิต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มกบับรษิทั แม็ค

ไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะตอ้งปฏบิตัแิละด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัระบบคุณภาพเล่มนี ้

ผูข้ายรายใหม่หรอืรายเดมิ จะตอ้งไดร้บัการประเมนิแบบสอบถามคู่มอืผูข้ายของ บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั ซึง่ขึน้อยู่กบั 

• ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ ISO9001  

ผูข้ายจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบระบบบรหิารคุณภาพว่ามคีวามเหมาะสมและครอบคลุมเพยีงพอ 

ความเชือ่มั่นสูงสุดในการสรา้งประสทิธผิลของระบบคุณภาพ และความรบัผดิชอบทีด่ขีองผูข้ายสามารถท าใหม้ั่นใจ

ไดว้่า สนิคา้ทีจ่ดัส่งน้ันตรงตามความตอ้งการของบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั และทนัเวลา 100% 

 

 

 

All suppliers of components, materials and services to Mackay Rubber (Thailand) Co., Ltd. shall operate in 

accordance with an approved Quality system. 

New or existing suppliers may be assessed against Mackay's ' Supplier Quality Systems Survey ' which is 

based on: 

- The Quality system requirements ISO9001 

The supplier shall afford every assistance to verify that an appropriate Quality system is in practice. 

Maximum reliance is placed on the effectiveness of a suppliers Quality system and complete responsibility 

is with the supplier to ensure that products supplied to Mackay conform to specification and 100% deliveries on 

time. 
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ผูจ้ดัการทั่วไปของ บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืตวัแทนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการหาชิน้ส่วน

หรอืวตัถุดบิจากผูข้ายทีม่ีประสทิธภิาพในบรหิารระบบคุณภาพทีร่ะบุไวใ้นคู่มือ หรอืผูข้ายแสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถที่

ตรงตามขอ้ก าหนด 

เอกสารในการจดัซือ้จะตอ้งมีแบบฟอรม์ใบสั่งซ ือ้สิน้คา้ (Purchase Order, PO) และก าหนดการส่งมอบตามที่

ก าหนด 

แบบฟอรม์ใบสั่งซ ือ้สิน้คา้จะตอ้งมี Drawings และรายละเอยีดของขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น เพือ่อธบิายผลติภณัฑ ์

และคุณภาพทีต่อ้งการไดอ้ย่างเหมาะสม 

สิง่ที่เกีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้งกบัรายละเอยีดที่ก าหนด ควรมีการเนน้ย า้ไปทีแ่ผนกจดัซือ้ของบรษิทั แม็คไคย ์รบั

เบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั กอ่นทีจ่ะด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

 

 

 

Mackay's Purchasing Department is responsible for the sourcing of components and raw materials from 

supplier's with an effective Quality system, listed on the Mackay approved supplier list or demonstrate capability 

to meet specified requirements. 

Purchasing documents exist in the form of a purchase order and schedule of requirements. 

The purchase order together with drawings and other specifications shall contain all the necessary data 

describing the product ordered and specific Quality requirements where applicable. 

Any concerns or uncertainties regarding specifications should be highlighted to Mackay's purchasing 

department prior to continuation of the project. 

Presented below are Mackay’s purchase order terms and conditions which are printed on the reverse side 

of all purchase orders.  They are as follows: 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขมดีงันี:้ 

CONDITIONS: 

1. ค าเสนอ (Offer): ใบสัง่ซ ือ้แตล่ะฉบบัพรอ้มทัง้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข ถอืเป็นค าเสนอโดย บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (ผูซ้ ือ้) เพือ่สัง่ซ ือ้สนิคา้และบรกิารจากผูข้าย โดยใหถ้อืว่าผูข้ายสนองรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไข

ของใบสัง่ซ ือ้ดว้ยการเร ิม่งานเกีย่วกบัสนิคา้, การขนสง่, การใหบ้รกิารหรอืการกระท าอืน่ๆ เป็นตน้ 

This order is an offer by Mackay Rubber (Thailand) Co., Ltd. (the buyer) to purchase the goods ordered 

upon these Conditions and no inconsistent provisions terms or conditions of any quotation acceptance or 

delivery docket of the seller shall be enforceable against the buyer. 

2. ราคา (Prices): ผูซ้ ือ้จะยนืยนัราคาตามขอ้เสนอทีผู่ข้ายใหม้า โดยไม่มกีารเพิม่ราคา เวน้แต่ผูซ้ ือ้จะยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร หรอืราคาทีผู่ซ้ ือ้ไดร้วมกบัค่าขนส่งและค่าประกนัสนิคา้ปลายทางทีผู่ซ้ ือ้เป็นผูเ้รยีกรอ้ง ซึง่ราคาทีต่ก

ลงกนัไวจ้ะไม่คดิรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

Prices quoted are firm.  No price increases will apply to the goods hereby ordered unless the buyer accepts 

such price increases in writing.  Unless otherwise agreed in writing by the buyer prices quoted include the 

cost of freight and insurance of the goods to the destination specified by the buyer. Prices quoted are 

exclusive of G.S.T. 

3. บรรจุภณัฑ ์(Packaging): สินคา้ทัง้หมดที่ส ั่งซ ือ้ตอ้งอยู่ในบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสม และมีความพรอ้มส าหรบัการ

จดัส่ง โดยไม่มีการคดิค่าใชจ้่ายกบัผูซ้ ือ้ เวน้แต่เมื่อผูซ้ ือ้ตกลงจ่ายค่าระวาง และค่าประกนัสนิคา้โดยตอ้งระบุเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ผูข้ายตอ้งคดัส าเนาใบแจง้หนีแ้ละรายละเอยีดการประกนัสนิคา้มาพรอ้มกบัสนิคา้ทีส่่งมอบ 

All goods ordered shall be suitably packed and otherwise prepared for delivery without charge to the buyer.  

Where the buyer has agreed in writing to pay the cost of freight and insurance the goods shall be so packed 

and prepared for delivery in accordance with the carrier's requirements so as to secure the lowest transport 

and insurance rates.  Copies of carrier's invoices and insurance details must be supplied with the goods.  

4. การรบัสนิคา้ (Acceptance): ผูซ้ ือ้มสีทิธิต์รวจสอบสนิคา้ทีส่ง่มากอ่นตอบรบัสนิคา้ทัง้หมด และผูซ้ ือ้สามารถปฏเิสธ

สนิคา้ทีม่ตี าหนิภายใน 21 วนั หลงัจากทีน่ าสนิคา้มาส่งทีส่ถานทีไ่ดร้บัมอบหมายไว ้และผูซ้ ือ้จะไม่ยอมรบัสนิคา้ทีม่ี

ต าหนิ จนกว่าจะไดร้บัการตรวจสอบ โดยผูซ้ ือ้จะแจง้ผูข้ายในทนัทเีมือ่พบว่าสนิคา้มขีอ้บกพรอ่ง หรอืสนิคา้ไม่ครบ

ตามจ านวนทีส่ ัง่ซ ือ้ และผูซ้ ือ้จะไม่เก็บสนิคา้ทีม่ีขอ้บกพรอ่งหรอืไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวเ้กนิ 60 วนั นับจากวนัที่

ไดแ้จง้ผูข้าย และสนิคา้จะอยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของผูข้าย 

The buyer shall be entitled to inspect all goods upon their delivery to the destination specified and the 

buyer may within twenty-one (21) days of the arrival of the goods at the destination reject any defective 

goods and retain the balance of the goods and the buyer shall not be deemed to have accepted the goods 

until they have been so inspected.  The buyer shall promptly notify the seller of any defect found in the 

goods delivered or any shortage in the quantity of the goods supplied but the buyer shall not be required 

to hold any goods rejected beyond a period of sixty (60) days from the date of such notification and all 

goods so held shall be at the seller's risk. 
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5. ทรพัยส์นิและความเสีย่ง (Property and Risk):  ทรพัยส์นิและความเสีย่งของสนิคา้จะสง่ไปยงัผูซ้ ือ้หลงัจากทีไ่ดท้ า

การจดัส่งไปยงัสถานทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

The property and risk in the goods shall pass to the buyer upon their delivery to the specified destination, 

subject to divestment. 

6. การส่งมอบ (Delivery): ตามทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ซ ือ้ ผูซ้ ือ้จะระบุจ านวนสนิคา้, สถานทีห่รอืวนัทีใ่นการสง่มอบ โดย

ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบโดยตรงตอ่ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการละเมดิเงือ่นไขของค าสัง่ซ ือ้ 

The requirements specified by the buyer as to the quantity of goods ordered, place of delivery or date of 

delivery shall be and be deemed to be a condition of this order and the seller shall be liable for all loss and 

damage direct or consequential suffered or incurred by the buyer as a result of a breach of this condition.  

7. ชิน้ส่วนในการส่งมอบ (Part Delivery):  การส่งมอบที่ไม่สมบูรณ ์จะถูกจดัขึน้ก็ต่อเมื่อไดร้บัค ายินยอมจากผูซ้ ือ้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ผูซ้ ือ้จะเสนอทางเลอืกในการจดัการเกีย่วกบัค่าใชจ้่าย ซึง่จะพจิารณาตามเหตุผลหรอื

สถานการณน้ั์นๆ 

Delivery of incomplete orders shall be permitted only with the prior written consent of the buyer and in 

giving consent the buyer may call for such alternative arrangements as to payment or part payment as it 

considers reasonable in the circumstances. 

8. ค่าขนส่งสินคา้ (Freight):  ผูข้ายตอ้งท าการแจง้กบัผูซ้ ือ้เป็นลายลกัษณอ์กัษร เมื่อมีค่าบรกิารเพิ่มเติมหรอืมีค่า

จดัส่งเกนิราคา (รวมถงึค่าธรรมเนียมทีต่อ้งจ่ายเพิม่) 

The seller must advise the buyer in writing of any premium or excessive freight costs (whether charged or 

not) incurred in the fulfilment of this order. 

9. ผูร้บัเหมา (Contractors): ผูร้บัเหมาที่ปฏิบตัิงานทัง้หมดตอ้งเขา้ใจวิธีการปฏิบตัิงาน และเอกสารคู่มือความ

ปลอดภยั ตามที ่บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดก้ าหนดไวก้อ่นเร ิม่การปฏบิตังิาน 

All contractors performing work on the site, must have completed an induction and all the relevant 

paperwork according to Mackay Safety Procedures prior to commencement of any work. 

10. กรรมสทิธิ ์(Title):  ในกรณี – “ทรพัยส์นิทางปัญญา” หมายถงึ อกัษร, สทิธบิตัร, ลขิสทิธิ,์ เครือ่งหมายการคา้, การ

จดทะเบยีนการออกแบบหรอืสทิธใินทรพัยส์นิอืน่ๆ 

ผูข้ายมีสิทธิท์ี่จะขายสินคา้โดยไม่ละเมิดสิทธิบตัรหรอืสิ่งอื่นใดจากบุคคลที่ 3 ผูข้ายรบัประกนัว่าผูซ้ ือ้มีสิทธิ ์

ครอบครองสนิคา้และสามารถใชส้นิคา้โดยไม่ละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ใดจากบุคคลที ่3 โดยผูข้าย

ตอ้งเขา้ใจว่าผูซ้ ือ้สามารถใหบ้รษิทัทีอ่ยู่ในสงักดัเดยีวกนักบัผูซ้ ือ้ใชห้รอืขาย หรอืสามารถน าไปประกอบกบัสนิคา้

อืน่ๆ หรอืน าไปรว่มกบัการผลติอืน่ โดยผูข้ายไม่สามารถเรยีกรอ้งหรอืทวงสทิธิก์ารใชห้รอืการผลติของผูซ้ ือ้  

ผูข้ายตกลงจะป้องกนัและชดใชค้วามเสียหายแก่ผูซ้ ือ้ และลูกคา้ของผูซ้ ือ้จากบรรดาการเรยีกรอ้ง การทวงถาม 

ความสูญหาย คดคีวาม ค่าเสยีหาย ความรบัผดิชอบ และค่าใชจ้่าย (รวมทัง้ ค่าทนายความ ค่าผูเ้ชีย่วชาญ
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ค่าที่ปรกึษา เงินที่ตอ้งช าระตามที่ตกลงประนีประนอมยอมความกนัและเงนิทีต่อ้งช าระตามค าพิพากษาตามทีจ่่าย

จรงิ) อนัเกดิจากคดคีวามการเรยีกรอ้งหรอืคดฟ้ีองรอ้งเกีย่วกบัการละเมดิโดยตรง หรอืรว่มละเมดิทัง้ทีเ่ป็นจรงิและที่

กล่าวอา้ง หรอืการจูงใจใหล้ะเมิดซึง่สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ ลิขสิทธิห์รอืสทิธอินัมีมูลค่าในประเทศไทยหรอื

ต่างประเทศ  

 

In this clause: - "Intellectual Property" means letters, patent, copyright, trademark, registered design or 

other property right. 

It is a condition of this order that the seller has the right to sell the goods free from any charge or 

encumbrance in favour of any third party.  The seller warrants that the buyer shall have and enjoy quiet 

possession of the goods and that the use and operation thereof does not and will not infringe any 

intellectual property or other rights of any third party.  It is understood by the seller that the goods 

purchased are for the use of the buyer or its affiliate companies and may be resold by it or them and/or 

may be incorporated in other products or subject to further processes of manufacture.  In no event shall 

any claim for royalty or other additional compensation be made by the seller by reason of such use or 

manufacture. 

By accepting this order, the seller agrees to indemnify and keep indemnified the buyer, its transferees, 

successors, assigns, customers and the users of its product from and against all claims, demands, damages, 

losses, costs and expenses arising from any actual or legal proceedings by a third party alleging 

infringement of any intellectual property or any other property right in respect of the goods purchased 

including any loss or damage suffered by compliance by any such party with any Injunction Order by court 

of competent jurisdiction. 

11. แบบวาด เคร ือ่งมือและอืน่ๆ (Blueprints, Tools etc.):  แบบวาด พิมพเ์ขียว แม่พิมพ ์แพทเทิรน์ เครือ่งมือ แผ่น

พิมพ ์และส่วนประกอบอืน่ๆ ทีใ่ชเ้พือ่การผลติสนิคา้ ระบุไวซ้ ึง่จดัท าหรอืจดัท าขึน้โดยผูข้ายภายใตเ้งือ่นไขในค าสัง่

ซ ือ้นี ้ใหถ้อืเป็นกรรมสทิธิข์องผูซ้ ือ้และเมือ่จดัส่งสนิคา้เสรจ็สิน้หรอืเมือ่สิน้สุดค าสัง่ซ ือ้นี ้ใหม้ีการส่งมอบใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 

การคดัลอกหรอืท าซ า้หรอืผลติซ า้ในรูปแบบใดๆ ตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้ 

All dies patterns tools and jigs (whether included in the price of the goods purchased or in any quotation 

or not) and all samples drawings blueprints specifications templates and information supplied by the buyer 

shall be and remain at all times the property of the buyer and neither the whole nor any substantial portion 

thereof nor any description thereof shall be copied reproduced or reproduced in any material form without 

the prior written authority of the buyer and on the completion or cancellation of this order the seller shall 

return to the buyer all finished and unfinished work resulting from this order and all such dies patterns tools 

jigs samples drawings blueprints specifications templates and written information as aforesaid. 

12. การปกปิดความลบั (Publications): ผูข้ายจะตอ้งปกปิดขอ้มูลและป้องกนัไม่ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลลบั หรอืยกเวน้

มีการตกลงรว่มกบัผูซ้ ือ้ไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยเป็นลายลกัษณอ์กัษร และไม่อนุญาตใหเ้ปิดเผยว่าผูซ้ ือ้ไดม้ีการท า

สญัญากบัผูข้ายในการจดัซือ้สนิคา้น้ันๆ 

The seller shall not at any time divulge any information received from the buyer in relation to this agreement 

which is of a confidential nature nor shall the seller without the prior written consent of the buyer in any 

manner advertise or publish the fact that the buyer has contracted with the seller for the supply of the 

goods ordered. 
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13. แบบวาด เคร ือ่งมือและอืน่ๆ (Blueprints, Tools etc.):  แบบวาด พิมพเ์ขียว แม่พิมพ ์แพทเทิรน์ เครือ่งมือ แผ่น

พิมพ ์และส่วนประกอบอืน่ๆ ทีใ่ชเ้พือ่การผลติสนิคา้ ระบุไวซ้ ึง่จดัท าหรอืจดัท าขึน้โดยผูข้ายภายใตเ้งือ่นไขในค าสัง่

ซ ือ้นี ้ใหถ้อืเป็นกรรมสทิธิข์องผูซ้ ือ้และเมือ่จดัส่งสนิคา้เสรจ็สิน้หรอืเมือ่สิน้สุดค าสัง่ซ ือ้นี ้ใหม้ีการส่งมอบใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 

การคดัลอกหรอืท าซ า้หรอืผลติซ า้ในรูปแบบใดๆ ตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้ 

All dies patterns tools and jigs (whether included in the price of the goods purchased or in any quotation 

or not) and all samples drawings blueprints specifications templates and information supplied by the buyer 

shall be and remain at all times the property of the buyer and neither the whole nor any substantial portion 

thereof nor any description thereof shall be copied reproduced or reproduced in any material form without 

the prior written authority of the buyer and on the completion or cancellation of this order the seller shall 

return to the buyer all finished and unfinished work resulting from this order and all such dies patterns tools 

jigs samples drawings blueprints specifications templates and written information as aforesaid. 

14. การปกปิดความลบั (Publications): ผูข้ายจะตอ้งปกปิดขอ้มูลและป้องกนัไม่ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลลบั หรอืยกเวน้

มีการตกลงรว่มกบัผูซ้ ือ้ไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยเป็นลายลกัษณอ์กัษร และไม่อนุญาตใหเ้ปิดเผยว่าผูซ้ ือ้ไดม้ีการท า

สญัญากบัผูข้ายในการจดัซือ้สนิคา้น้ันๆ 

The seller shall not at any time divulge any information received from the buyer in relation to this agreement 

which is of a confidential nature nor shall the seller without the prior written consent of the buyer in any 

manner advertise or publish the fact that the buyer has contracted with the seller for the supply of the 

goods ordered. 

15. การโอนสทิธิ ์(Order Not Transferable):  ผูข้ายไม่สามารถโอนสทิธิห์รอืเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงใดๆ ภายใตค้ าสัง่

ซ ือ้ชดุนีโ้ดยไม่ไดร้บัการยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้ 

The seller shall not without the buyer's prior written consent assign transfer or change this agreement or 

any of the seller's rights hereunder or sub-let or sub-contract the manufacture of the goods ordered or any 

of them 

16. ขอ้ก าหนดเฉพาะ (Specifications): ในกรณีทีก่ารสั่งซ ือ้สนิคา้เป็นสนิคา้ทีถู่กผลติโดยผูข้ายท าการออกแบบเอง

ตามขอ้ก าหนดเฉพาะของผูซ้ ือ้ สนิคา้เหล่าน้ันจะตอ้งผลติจากวตัถุดบิใหม่ตามขอ้ก าหนดเฉพาะของ Drawings 

หรอืรายละเอยีดอืน่ทีผู่ซ้ ือ้จดัหาให ้หรอืทีผู่ซ้ ือ้ยอมรบั เชน่ ค่าความคลาดเคลือ่น, ชนิดและเกรดของวตัถุดบิ ซึง่ค่า

ความคลาดเคลือ่นหรอืวตัถุดบิ จะถูกก าหนดโดย Drawings ของผูซ้ ือ้ หรอืวิธปีฏิบตังิานของผูข้าย ซึง่การผลติ

ตอ้งใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพสูงทีสุ่ดและเป็นเกรดทีด่ทีีสุ่ด รวมถงึทกัษะฝีมอืในการท างานของพนักงาน 

Where the goods orders are to be manufactured by the seller to the design specification or special 

requirements of the buyer such goods shall be manufactured of new materials according to the 

specifications drawings samples or other description furnished by the buyer or accepted by the buyer in 

placing this order within the tolerances specified and using only materials of the kind quality or grade 

specified.  Where no tolerance or materials are specified by the buyer's drawings specifications or 

instructions the seller must manufacture the goods to the highest quality using only first grade materials 

and workmanship and in accordance with best industry practice within Australia. 
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17. ขอ้ก าหนดเฉพาะ (Specifications): ในกรณีทีก่ารสั่งซ ือ้สนิคา้เป็นสนิคา้ทีถู่กผลติโดยผูข้ายท าการออกแบบเอง

ตามขอ้ก าหนดเฉพาะของผูซ้ ือ้ สนิคา้เหล่าน้ันจะตอ้งผลติจากวตัถุดบิใหม่ตามขอ้ก าหนดเฉพาะของ Drawings 

หรอืรายละเอยีดอืน่ทีผู่ซ้ ือ้จดัหาให ้หรอืทีผู่ซ้ ือ้ยอมรบั เชน่ ค่าความคลาดเคลือ่น, ชนิดและเกรดของวตัถุดบิ ซึง่ค่า

ความคลาดเคลือ่นหรอืวตัถุดบิ จะถูกก าหนดโดย Drawings ของผูซ้ ือ้ หรอืวิธปีฏิบตังิานของผูข้าย ซึง่การผลติ

ตอ้งใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพสูงทีสุ่ดและเป็นเกรดทีด่ทีีสุ่ด รวมถงึทกัษะฝีมอืในการท างานของพนักงาน 

Where the goods orders are to be manufactured by the seller to the design specification or special 

requirements of the buyer such goods shall be manufactured of new materials according to the 

specifications drawings samples or other description furnished by the buyer or accepted by the buyer in 

placing this order within the tolerances specified and using only materials of the kind quality or grade 

specified.  Where no tolerance or materials are specified by the buyer's drawings specifications or 

instructions the seller must manufacture the goods to the highest quality using only first grade materials 

and workmanship and in accordance with best industry practice within Australia. 

18. การรบัประกนั (Warranties): ใบรบัประกนัสนิคา้ทีผู่ข้ายใหไ้วก้บัผูซ้ ือ้ มีจุดประสงคเ์พือ่รบัประกนัสนิคา้ทีจ่ดัหามา

ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูซ้ ือ้ และแหล่งในการจดัหาสนิคา้ของผูข้ายไม่ว่าจะโดยทางใบเสนอราคา แคทตาล็อก

หรอืไม่เชน่น้ันแลว้สนิคา้ตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอยีดของขอ้ก าหนด ทีร่วมถงึตวัอย่างตน้แบบ สนิคา้มาตรฐานทีม่ี

ลกัษณะพิเศษ หรอืไม่เชน่น้ันสนิคา้ทัง้หมดตอ้งน าไปวางขายได ้และปราศจากขอ้บกพรอ่งใดๆ ของวสัดุและทกัษะ

ฝีมอืในการท าชิน้งาน 

The seller warrants that where the buyer has made known to the seller the purpose for which the goods 

are being acquired the goods shall be fit for that purpose and where the goods are purchased in 

consequence of a description furnished by the seller or by the seller's representative whether by catalogue 

quotation or otherwise the goods will correspond with the description as well as to the sample both as to 

the standard quality grade style model performance characteristics or otherwise of the goods and that all 

goods are of merchantable quality and free from any defects in materials and workmanship.  

19. เงือ่นไขหา้มก าหนดขอ้สงวนสทิธิ ์ (Waiver):  การสละสทิธิใ์ดๆ ของคู่กรณี เน่ืองจากการละเมดิเงือ่นไขค าสัง่ซ ือ้นี้

ต่ออกีฝ่าย ไมถ่อืเป็นการสละสทิธิเ์รยีกรอ้งในกรณีละเมดิอืน่ๆ ทัง้ทีม่กีรณีเหมอืนกนัหรอืกรณีอืน่ๆ ภายใตค้ าสัง่ซ ือ้

ชดุนี ้

The waiver by the buyer of any breach of any term of this order shall not be deemed a waiver of any 

subsequent breach. 

20. ขอ้กฎหมาย (Proper Law): ค าสั่งซ ือ้และการท าสญัญาใดๆ ใหอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศและระเบียบ

ขอ้บงัคบัของทางราชการไทย 

This order and any contract resulting therefrom shall be governed and interpreted according to Victorian 

law including Victorian Conflict of Laws. 
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 เพือ่ใหแ้น่ใจว่าบรรจภุณัฑแ์ละการจดัส่งสนิคา้ใหก้บั บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามเหมาะสม

ในการป้องกนัความเสยีหายจากสิง่ต่างๆ และจากสภาพแวดลอ้ม 

 ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑค์วรมีการระบุใหช้ดัเจน เพือ่สามารถตรวจสอบกลบัไดว้่าผลติภณัฑม์าจากส่วนไหนใน

กระบวนการผลติ และแหล่งทีม่าของผูผ้ลติ 

ผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปเพือ่การจ าหน่าย จะตอ้งชีบ่้งใหเ้ป็นผลติภณัฑข์องบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

มกีารปฏเิสธ/ไม่ยอมรบัผลติภณัฑ ์เมือ่ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัป้ายชีบ่้งหรอืมผีลติภณัฑท์ีไ่ม่ตรงตามมาตรฐาน  

 

 

 
Onus is on the supplier to ensure that the packaging and delivery to Mackay Rubber (Thailand) Co., Ltd. is 

appropriate to maintain protection against damage and the environment. 

Products and packaging should have sufficient identification to allow traceability to production batches and 

source of manufacture. 

Finished products for sale shall be identified as Mackay products. 

Batches received with incorrect labeling or containing products in a poor condition are rejectable.  
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ในขัน้ตอนแรก ผูข้ายจะตอ้งเร ิม่การวางแผนคุณภาพและระบุโครงการ แลว้ควรเร ิม่ตน้ดว้ยการตรวจสอบขอ้ก าหนด

ของสญัญาตามทีม่ใีนค าสัง่ซ ือ้ และเอกสารทีม่เีพิม่เตมิทัง้หมด เชน่ Drawings และขอ้ก าหนดเฉพาะ 

ผูข้ายจะตอ้งวางแผนพฒันาการควบคุมกระบวนการ ทีม่ีวธิกีารตรวจสอบกระบวนการและคุณภาพของผลติภณัฑ ์

ในชว่งเร ิม่ตน้นีจ้ะมสีิง่ทีเ่พิม่เตมิคอืการใชเ้ครือ่งมอืวดั, เครือ่งมอืส าหรบัทดสอบ, Fixtures และเครือ่งมอืวดั 

อา้งอิงใน Automotive Manual ส าหรบัแผนการควบคุมกระบวนการ ซึง่ไดม้าจากการวางแผนคุณภาพ

ผลติภณัฑล์่วงหนา้ (APQP) และแผนการควบคุม (Control Plan)  

การวางแผนตอ้งประกอบไปดว้ยการประยุกตใ์ชว้ธิทีางสถติทิีเ่หมาะสม ส าหรบัการตรวจสอบความสามารถในการ

ควบคุมกระบวนการและผลติภณัฑ ์

ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ตอ้งมกีารจดัท าเป็นเอกสาร และไดต้อ้งรบัการทบทวนเมือ่เร ิม่ส่งตวัอย่าง 

 

 

 

 

At the earliest practical stage of a new project, the supplier shall commence planning for quality.  This 

should begin with a review of the contract requirements as set out on the purchase order and all accompanying 

documentation. Such as drawings and specifications.  

The supplier shall develop a process control plan containing methods for the verification of process and 

product Quality.  This will ensure early identification and acquisition of measuring instruments, testing equipment, 

fixtures and gauges. 

Reference for process control plans can be made to the Advanced Product Quality Planning and Control 

Plan (APQP) automotive manual. 

Planning shall also include the application of appropriate statistical methods to verify process control and 

product capability. 

The above mentioned shall be documented and made available for review at the time of initial sample 

submission. 
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เมือ่ตอ้งการส่งมอบตวัอย่าง (When to submit) 

การส่งมอบตวัอย่างและปรมิาณการผลิตของผูข้าย ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบและอนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก 

บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

การส่งมอบผลติภณัฑต์วัอย่างที่ยืนยนัความถูกตอ้งว่าผลติภณัฑน้ั์นท ามาจากเครือ่งมือที่ใชใ้นกระบวนการผลติ

และกระบวนการเป็นไปตามคุณลกัษณะทีต่อ้งการทางวศิวกรรม (Off Tool Sample, OTS) มเีงือ่นไขดงัต่อไปนี:้ 

1. ผลติภณัฑใ์หม่ (New Parts) 

2. ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการแกไ้ข (Product Modifications) 

3. การเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืหรอืกระบวนการผลติ (Tooling or Process Changes) 

4. การเปลีย่นผูร้บัเหมา (Change in Sub Contractor) 

5. การยา้ยฐานการผลติ (Manufacturing Location Change) 

WHEN TO SUBMIT 

A formal written submission from the supplier is required to obtain Mackay approval and acceptance of 

production quantities. 

An off tool sample (OTS), submission is required under any of the following circumstances; 

1.  New parts 

2.  Product modifications 

3.  Tooling or Process Changes 

4. Change in Sub Contractor 

5. Manufacturing Location Change 
 

ก่อนส่งมอบตวัอย่าง (What to submit) 

ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบในการจดัท าตวัอย่าง OTS รวมถงึรายงานการตรวจสอบตวัอย่าง และขอ้ก าหนดทางวศิวกรรม

และ/ หรอืรายงานผลทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร 

จ านวนของผลติภณัฑท์ี่จ าเป็นส าหรบัการส่งมอบ ขึน้อยู่กบัลกัษณะทั่วไปของผลติภณัฑ ์เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การ

เปลีย่นแปลงจากแผนกจดัซือ้จาก บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยตวัอย่างที่นอ้ยที่สุดคอื 6 ชิน้จาก

แม่พมิพ ์Mould หรอื Die 

ทุกตวัอย่าง OTS ควรจะเป็นตวัแทนที่เหมาะสมส าหรบัการผลิตในอนาคต และตอ้งผลติโดยใชแ้ผนการผลติและ

อุปกรณท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

ผูข้ายมีหน้าที่รบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบและการทดสอบทัง้หมด โดยตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั 

Drawings และขอ้ก าหนดเฉพาะ ในกรณีทีผู่ข้ายไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบและทดสอบเองได ้ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบ

ในการหาแหล่งทดสอบที่มีความสามารถในการด าเนินการตรวจสอบ และทดสอบที่ไดร้บัการรบัรองหรอืเทียบเท่าใน

ระดบัชาต ิ

ผูข้ายตอ้งท าการบนัทกึผลการตรวจสอบ และผลการทดสอบตวัอย่างใหต้รงตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวศิวกรรมหรอืการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร ตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตลอดระยะเวลาการส่งมอบ 

ผูข้ายตอ้งจดัท าแผนการควบคุมกระบวนการใหเ้รยีบรอ้ย ซึง่ประกอบดว้ยเอกสารการตรวจสอบตวัอย่าง และผล

การศกึษาทางสถติ ิ
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WHAT TO SUBMIT 

It is the responsibility of the supplier to provide an OTS on or before the set date. 

For the format of the written submission, refer to the Australian Automotive industry - Quality Manual.  The 

sample inspection report and the engineering specification and / or laboratory sample report are available from 

the Federation of Automotive Products Manufacturers examples of which are included. 

The number of parts required for the submission will depend on the nature of the part.  Unless otherwise 

advised by Mackay's purchasing, a minimum of six samples from each cavity, mould or die should be made 

available. 

All OTS should be fully representative of future production runs and shall be manufactured using planned 

production methods and tooling. 

The supplier is responsible for performing all inspections and tests to establish conformance to drawings 

and specifications.  In cases where the supplier is unable to perform inspection or testing within their own facilities, 

they have the responsibility to procure the services of a certified source. 
 
 

วธิกีารส่งมอบตวัอย่าง (How to submit) 

แผนกจดัซือ้ของ บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะรว่มกบัผูข้ายในการส่งมอบตวัอย่าง OTS ซึง่

ผูข้ายตอ้งท าแผนระยะเวลาทีแ่น่นอนในการเตรยีมส่งมอบ  

เมื่อจดัท าขอ้มูลและเอกสารที่แสดงใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ผูข้ายสามารถตดิต่อกบัแผนกจดัซือ้

หรอืแผนกคุณภาพของ บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืแจง้ตวัแทนว่ามคีวามพรอ้มรบัการตรวจประเมนิ 

หรอืส่งมอบตวัอย่างกบัเอกสารมาที ่บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ส่วนใหญ่การประเมินผลของการส่งมอบจะจดัขึน้ที ่บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ถา้สถานทีไ่ม่

เหมาะสม บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะส่งตวัแทนไปประเมินผูข้ายในวนัและเวลาทีต่กลงกนัไว ้ผูข้าย

จะตอ้งจดัหาอุปกรณก์ารวดัต่างๆ สถานทีห่รอืสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรบัการประเมนิดงักล่าว 

HOW TO SUBMIT 

Mackay's Purchasing will establish, in conjunction with the supplier, the availability of OTS.  A firm OTS date 

shall be set and a project timing chart prepared by the supplier. 

When all the required information is available and documented, with the results indicating conformance 

with specifications, the supplier can either contact Mackay's Purchasing or Quality Departments advising that the 

submission is ready for evaluation or alternatively deliver the samples together with the documentation to Mackay. 

In most circumstances, evaluation of the submission will take place at Mackay. Where this is not practical 

Mackay Metrology personnel or other Mackay representatives will visit the supplier at an agreed time.  The supplier 

will make available any measuring equipment or facilities necessary for the evaluation to take place. 
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สถานะของการส่งมอบตวัอย่าง OTS (Status of OTS Submission) 

จากการประเมนิผล สถานะการส่งมอบจ าแนกประเภทไวด้งันี:้ 

1. อนุมตั ิ(Approved)   ตวัอย่างและการส่งมอบทัง้หมดสอดคลอ้งตรงตามขอ้ก าหนด และลูกคา้ของ 

บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนุมตัิผลิตภณัฑใ์นขัน้ตอน

สุดทา้ยแลว้ 

2. ยอมรบับางส่วน (Limited Approval) (1) ยอมรบัการส่งมอบ ซึง่อยู่ระหว่างการพจิารณาประเมนิประสทิธภิาพใน 

 การท างานของผูข้าย 

(2) ยอมรบัการส่งมอบ ซึง่อยู่ในขัน้ตอนสุดทา้ยของการอนุมตัผิลติภณัฑข์อง

ลูกคา้ บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 การยอมรบัการส่งมอบ จะไดร้บัการอนุมตัจิากแผนกคุณภาพและแผนดจดัซือ้ ไม่ว่าจะเป็นแบบยอมรบัทัง้หมดหรอื

แบบยอมรบับางส่วน โดยรวมถึงความตอ้งการขัน้ต ่าในการสั่งซ ือ้ ซ ึง่จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสั่งซ ือ้ของลูกคา้ หรอืการ

ยอมรบัผลการประเมนิในความสามารถของผูข้ายอย่างใดอย่างหน่ึง 

3. การปฏเิสธ (Rejected) การส่งมอบจะถูกปฏเิสธ ถา้พบว่าตวัอย่างไมต่รงตามขอ้ก าหนด หรอืการ 

 ส่งมอบไมส่มบูรณ ์ 

ผูข้ายตอ้งแกไ้ขตวัอย่างใหต้รงตามขอ้ก าหนด และเตรยีมการส่งมอบคร ัง้ใหม่เมือ่มกีารปฏเิสธการสง่มอบ ซึง่ผูข้าย

จะเป็นผูก้ าหนดวนัและเวลาใหม่ในการสง่มอบตวัอย่าง 

 

STATUS OF OTS SUBMISSION 

Following the evaluation, the submission will have a status of one of the classifications listed below: 

1. APPROVED The samples and submission totally conform to  

 specifications and Mackay’s customer has approved the final product. 

For Mackay brandline products internal approval of final product is 

adequate. 

2. LIMITED APPROVAL (1) The submission has been accepted  

 pending Mackay's functional assessment or minor outstanding supplier  

 responsibilities. 

(2) The submission has been accepted 

pending approval of the final product from 

Mackay’s customer. 

 Approval given by the Product Planning department whether full or limited will include the minimum 

quantity required to be ordered. This will reflect either a customer order or to allow capability assessment. Any 

quantity above this level will be a commercial decision based on risk.    

3. REJECTED The submission may be rejected if the samples 

 fail to meet specifications or if the submission is incomplete. 

It is necessary for a rejected submission to be corrected and are submission prepared.  A new OTS date 

will be required from the supplier. 
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การยอมรบัผลติภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

ผลติภณัฑท์ีม่กีารส่งมอบทีผ่ดิพลาดและไม่ตรงตามขอ้ก าหนด ผลติภณัฑเ์หล่าน้ันจะถูกปฏเิสธจากบรษิทั แม็คไคย ์

รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยการตดัสนิใจอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี:้ 

1. การยอมรบัผลิตภณัฑท์ัง้ล็อต (Accept The Lot on Concession) - ภายใตเ้งื่อนไขนี ้บรษิทั แม็คไคย ์

รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะแจง้ผูข้ายใหท้ราบและตอ้งท าปฏิบตัิการแกไ้ข  เพื่อไม่ใหผ้ลิตภณัฑ ์

เบีย่งเบนออกจากเกณฑท์ีก่ าหนด 

2. การปฏเิสธทัง้ล็อตและคนืผลติภณัฑใ์หก้บัผูข้าย (Reject The Lot and Return Goods to Supplier) - 

ค าแนะน าในการส่งคืนผลติภณัฑ ์(Returns Material Advice, RMA) เป็นรายละเอียดเกีย่วกบัจ านวน

ผลติภณัฑท์ีม่ีจุดบกพรอ่ง และรายละเอยีดเกีย่วกบัปัญหาทีพ่บ โดยแผนกจดัซือ้ของ บรษิทั แม็คไคย ์รบั

เบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะด าเนินการปฏเิสธผลติภณัฑก์บัผูข้าย แลว้รวบรวมผลติภณัฑท์ีต่อ้งส่งคนื

และจดัหาผลติภณัฑอ์ืน่เพือ่มาทดแทน โดยผลติภณัฑท์ีถู่กปฏเิสธจะมป้ีายชีบ่้ง (Reject Label) 

3. การแยกประเภทและส่งคืนผลิตภณัฑท์ี่มีจุดบกพรอ่ง (Sort The Lot and Return Defective Parts) - 

บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั อาจตดัสินใจที่จะแยกประเภทที่มีจุดบกพรอ่งหรอืรุน่ที่มี

ปัญหา แลว้ส่งคนืใหก้บัผูข้ายเหมอืนในขอ้ที ่2 

4. การท าซ า้ (Rework Defective) - เชน่เดียวกนักบัในขอ้ที่ 3 อาจมีผลิตภณัฑท์ัง้หมดหรอืบางส่วนที่

สามารถท าการ Rework ได ้ทางบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะส่งคนืผลติภณัฑท์ีเ่หลอื

ใหก้บัผูข้าย ทางแผนกจดัซือ้จะท าการตกลงค่าใชจ้่ายของผูข้ายในเรือ่งการแยกประเภท หรอืการ 

Rework กอ่นท าการตกลงซือ้ขาย 

ผูข้ายจะไดร้บัการแจง้เตอืนเมือ่มีความไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด (Non-Conformance) โดยการขอใหท้ าการ

ปฏบิตักิารแกไ้ข (Corrective Action Request, CAR) และก าหนดมาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสม เพือ่แกปั้ญหาและป้องกนั

ไม่ใหเ้กดิปัญหาขึน้อกี 

การรายงานปัญหาคุณภาพจะตอ้งถูกตรวจสอบและอนุมตั ิโดยตอ้งไดร้บัการพจิารณจากผูจ้ดัการทั่วไปของ บรษิทั 

แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มดีงันี:้ 

1. ตอ้งด าเนินการในทนัท ี(Containment) 

2. วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาและผูร้บัผดิชอบ (Problem Causes and Responsibilities) 

3. การปฏบิตักิารแกไ้ข (Corrective Actions Taken) 

4. การปฏบิตักิารป้องกนัการเกดิซ า้ (Action taken to prevent a recurrence) 
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The acceptance of goods will primarily depend on conformance to specifications. 

Any shipment that fails to meet requirements will be rejected and Mackay personnel will decide on one of 

the following actions. 

1. ACCEPT THE LOT ON CONCESSION - Under this condition the supplier is advised and is required 

to take prompt corrective action as future supplies with the same deviation from specification will 

not be accepted. 
2. REJECT THE LOT AND RETURN GOODS TO SUPPLIER - A Rejection Returns Advice (RRA), is raised 

detailing quantities affected and problem description.  Mackay's purchasing department will action 

the rejection with the supplier to organise the return of the rejected parts and the replacement 

supply.  The rejected parts will be identified with a reject label and a copy of the RRA. 

3. SORT THE LOT AND RETURN DEFECTIVE PARTS - Mackay may decide to sort from the defective 

batch until minimum requirements are achieved and return the balance as in procedure (2) above 

4. REWORK DEFECTIVES - As with the procedure for sorting (3) all or any proportion of the lot may 

be reworked and the remaining parts returned to the supplier. 

Should it be decided that sorting or rework is to be at the supplier expense, prior agreement shall be 

reached with the supplier via purchasing.  

Regardless of what actions are taken, the supplier shall be notified of the non-conformance via a Corrective 

Action Request (CAR) and is expected to take appropriate corrective action. 

Each reported quality problem shall be investigated and answered in writing.  The following areas should 

be considered and reported to Mackay's Quality Manager. 

1. Containment (immediate action) 

2. Problem Causes and Responsibilities 

3. Corrective Actions Taken 

4. Action taken to prevent a recurrence 
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REQUESTS FOR DEVIATION 

 

เมื่อผูข้ายพบว่า มีความเป็นไดท้ี่ไม่สามารถผลิตสินคา้หรอืผลิตภณัฑใ์หอ้ยู่ภายใตม้าตรฐานที่ก าหนด ผูข้าย

สามารถรอ้งขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงค่าเบีย่งเบนได ้โดยยืน่เอกสารมาทีแ่ผนกจดัซือ้ของบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

การรอ้งขอการเปลีย่นแปลงค่าเบีย่งเบนมรีายละเอยีดดงันี:้ 

1. เงือ่นไขของค่าเบีย่งเบนจากกลุ่มตวัอย่างทีต่วัแทนของชิน้งาน และ Drawings หรอืขอ้ก าหนดเฉพาะ 

2. เหตุผลในการรอ้งขอการเปลีย่นแปลงค่าเบีย่งเบน 

3. การปฏบิตักิารแกไ้ขและการป้องกนัการเกดิซ า้ 

4. ปรมิาณของชิน้งานทีจ่ะน าไปใช ้

ผูข้ายจะไม่สามารถสง่มอบวตัถุดบิใดๆ จนกว่าจะไดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก บรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

การส่งมอบวตัถุดบิภายใตก้ารเบีย่งเบนจะตอ้งมีป้ายชีบ่้ง Breakpoint Material โดยผลติภณัฑจ์ะถูกปฏเิสธหาก

เกดิขอ้ผดิพลาดในการชีบ่้ง 

 

 

 

 

At times when the supplier finds it impossible to produce to specification, a request for a deviation may 

be made, in writing, to Mackay's Purchasing Officer. 

The request should contain details of: 

1. The deviating condition supported by representative samples and drawings or specifications. 

2.  Reasons for the request. 

3. Corrective actions taken to prevent a recurrence. 

4. Quantity of parts the deviation will apply. 

No deliveries of material may be shipped until written approval has been given from Mackay. 
All shipments of material under deviation must be identified with a Breakpoint Material label.  Failure to 

identify material will be grounds for rejection. 
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THE BREAKPOINT MATERIAL LABEL 

 

ผูข้ายตอ้งมีการชีบ่้งดว้ยป้าย Breakpoint Material ในการส่งมอบสนิคา้ที่ผลิตคร ัง้แรก หรอืมีการเปลีย่นแปลง

ใดๆ ซึง่จะแบ่งเป็นกรณีดงัต่อไปนี:้ 

1. เมื่อไดร้บัการอนุมตัิการใชค้่าเบี่ยงเบน (ทุกคร ัง้ที่มีการส่งมอบวตัถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเบี่ยงเบน 

ผูข้ายตอ้งชีบ่้งดว้ยป้าย Breakpoint Material) 

2. เมือ่มกีารออกแบบวตัถุดบิใหม่ 

3. เมือ่มกีารส่งมอบคร ัง้แรกของผลติภณัฑท์ีถู่กปฏเิสธ และผูข้ายมกีารปฏบิตักิารแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 

ป้ายชีบ่้ง Breakpoint Material ตอ้งติดมากบับรรจุภณัฑใ์นการส่งมอบคร ัง้แรกทุกคร ัง้ ผลิตภณัฑจ์ะถูกปฏิเสธ

หากเกดิขอ้ผดิพลาดในการชีบ่้ง 

 

 

 

 

The Breakpoint label is required to identify the first production shipment of parts following any of the 

circumstances below - 

1.  Under an approved deviation (every delivery of deviating material should have a Breakpoint Material 

label). 

2. Material shipped to a new design level. 

3. First delivery following product rejections and suppliers corrective action. 

The Breakpoint Material label must be completed and attached to every container of the first shipment.   

The label is used in addition to the normal packaging label.  Failure to comply with the above conditions 

will be grounds for rejection. 

Use of the FCAI Breakpoint label is considered adequate. 
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วิธีพิจารณาประสิทธิภาพของผูข้าย โดยภาพรวมมุ่งเน้นที่ปรมิาณที่สามารถส่งมอบใหไ้ด ้โดยมีจุดประสงค ์2 

ประการคอื ประการแรกเพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจในการเลอืกผูข้ายของบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ

ประการทีส่องเพือ่ตรวจสอบและดูแนวโนม้ประสทิธภิาพโดยรวมทัง้หมดของผูข้ายส าหรบัการปรบัปรุงในระยะยาว 

หวัขอ้ในการใหค้ะแนนแบ่งออกได ้5 ส่วน ดงันี:้ 

1. ระบบคุณภาพ (Quality System) 

2. คุณภาพของผลติภณัฑ ์/ การบรกิาร (Product / Service Quality) 

3. การส่งมอบ (Delivery) 

4. ราคา (Pricing) 

5. การบรกิาร (Service) 

ผูร้บัผดิชอบในการประเมนิแตล่ะส่วน (Responsibilities) 

ส่วนที ่1 และ 2  – แผนกควบคุมคุณภาพ 

ส่วนที ่3 และ 4  – แผนกจดัซือ้ 

ส่วนที ่5           – แผนกควบคุมคุณภาพและแผนกจดัซือ้ 

 

The supplier performance is an overall method of quantitatively assessing suppliers.  It's purpose is two  

fold. Firstly to support sourcing decisions made by Mackay and secondly to monitor levels and trends in the 

aggregate performance of all suppliers with the long term objective of improvement. 

 

The rating is divided into five sections: 

1. QUALITY SYSTEM 

2. PRODUCT / SERVICE QUALITY 

3. DELIVERY 

4. PRICING 

5. SERVICE 

RESPONSIBILITIES 

Sections (1) and (2) - Quality Department 

Sections (3) and (4) - Purchasing Department 

Sections (5) - Mutually by Quality and Purchasing Departments 

 

 

การจดัล าดบัคะแนนของผูข้าย (Supplier Rating) 

Classification   Performance Score 

A ผูข้ายในล าดบัตน้ (Preferred Supplier)   100 - 95 

B ผูข้ายทีผ่่านการคดัเลอืก (Approved Supplier)  94 - 80 

C ผูข้ายแบบจ ากดั (Restricted Supplier)   79 - 60 

D ผูข้ายทีไ่ม่เหมาะสม (Unsuitable Supplier)   59 - 0 

P อยู่ภายใตก้ารตรวจสอบ (Supplier Under Review)  - 
 

ตรวจประเมนิตดิตามอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้  
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มาตรการการแกไ้ข (Supplier Action) 

การตดัสินใจเลือกผูข้ายของบรษิัท แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ขึน้อยู่กบัคะแนนรวมที่ไดจ้ากการ

ประเมนิ 

ผูข้ายทีไ่ม่ไดล้ าดบั ‘A’ หรอื ‘B’ จะตอ้งมวีธิกีารด าเนินการทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

C – ผูข้ายแบบจ ากัด (Restricted suppliers) ผูข้ายที่ได ้‘C’ จะมีขอ้จ ากัดในการร่วมธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกบั

ผลติภณัฑ ์อาจพน้จากสถานะเมือ่พบว่ามรีะบบคุณภาพทีไ่ม่เหมาะสมเพยีงพอ 

D – ผูข้ายที่ไม่เหมาะสม (Unsuitable suppliers) ผูข้ายที่ได ้‘D’ จะไม่ไดร้บัการพิจารณาส าหรบัธุรกจิใหม่ใน

อนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อกจิกรรมทางธุรกจิในปัจจบุนั 

 

SUPPLIER ACTION 

Mackay's sourcing decisions will depend on the rating achieved.  Preference will be given to suppliers with higher 

ratings. 

Suppliers who do not attain an ' A ' or ' B ' rating are required to take appropriate action to correct deficiencies.  

Restricted suppliers, ' C ' will have business limited to products that the quality system is considered suitable for.  

Unsuitable suppliers, ' D ' may not be considered for future business and steps may be taken to resource current 

business 

 
 

1. ระบบคุณภาพ (Quality System)           (คะแนนรวม = 20) 

(Maximum Score = 20) 

คะแนนในส่วนนีจ้ะถูกก าหนดไว ้2 แบบ ขึน้อยู่กบัระบบคุณภาพทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

The rating in this section is determined in one of two ways, depending on whether a quality system audit has been 

conducted.  

• การตรวจประเมนิระบบคุณภาพทีผ่่านการรบัรอง (A quality system audit has been performed)  

อา้งองิคะแนนในส่วนนีจ้ากเอกสาร SQA900A, SQA900B หรอื SQA900C โดยแบ่งไดด้งันี ้

• ส าหรบัผูข้ายรายใหม่  

- ประเมนิโดย Site Audit ในคร ัง้แรก 

• ส าหรบัผูข้ายรายเกา่  

- ประเมนิโดย Self Audit 1 คร ัง้/ปี  

- ประเมนิโดย Site Audit 1 คร ัง้/3 ปี หากพบว่าประสทิธภิาพของผูข้ายลดลงทางบรษิทัจะเขา้ไปประเมินซ า้ในปีน้ันๆ 

Reference should be made to Mackay's quality system questionnaire (Score from SQA900A or SQA900B) 

 

สถานะ 

Status 

คะแนน 

Rating 

คะแนนทีไ่ด ้

 Score 

A – ผูข้ายในล าดบัตน้ (Preferred Supplier) 20  

B – ผูข้ายทีผ่่านการคดัเลอืก (Approved Supplier) 15  

C – ผูข้ายแบบจ ากดั (Restricted Supplier) 10  

D – ผูข้ายทีไ่ม่เหมาะสม (Unsuitable Supplier) 0  
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• การตรวจประเมนิระบบคุณภาพทีไ่ม่ผ่านการรบัรอง (A quality system audit has not been performed) 

 

สถานะ 

Status 

คะแนน 

Rating 

คะแนนทีไ่ด ้

Score 

1) ผ่านการรบัรองระบบคุณภาพครบถว้น  

 Fully certified quality system 
20  

2) จดัท าระบบคุณภาพ แต่ยงัไม่มีหน่วยงานใหเ้อกสารรบัรอง  

 Operate to a fully documented quality system but without 

 third party certification 

18  

3) ผ่านการรบัรองระบบคุณภาพบางส่วน  

 Partial quality system 
  

- มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานและใชใ้นทางปฏบิตั ิ

Process procedures exist and in practice 
15  

- มกีารตรวจสอบทางกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบั Drawings เท่าน้ัน 

Physical inspection against drawings only 
10  

- ขอ้จ ากดัในการใชข้อ้มูลทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

Limited use of written information 
5  

4) ไม่ไดท้ าแบบสอบถามขอ้มูลผูข้าย 

  No response to supplier questionnaire 
0  

 
 

 

2. คุณภาพของผลติภณัฑ ์/ การบรกิาร (Product / Service Quality)                  (คะแนนรวม = 30) 

(Maximum Score = 30) 

 

 ขดีความสามารถของผูข้ายวดัไดจ้ากความสามารถพืน้ฐานในการรกัษาผลติภณัฑไ์ม่ใหม้ขีอ้บกพรอ่ง และมกีาร

ส่งมอบทีต่รงเวลา 

 ผูข้ายจะมีคะแนนรวม 30 คะแนน โดยจะพิจารณาจากการทบทวนประจ าปี ซึง่จะพิจารณารวมขดีความสามารถ

ของปีน้ันๆ และคะแนนทีถู่กหกั จากตารางดา้นล่างแสดงวธิกีารหกัคะแนน เมือ่มคีวามไม่สอดคลอ้งกนัในเรือ่งคุณภาพของ

ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 
  

  

 The supplier performance will be measured based on their ability to maintain the supply of defect free 

products on time. 

 Each supplier will be given a score of thirty points. Subsequent annual reviews will then be taken into 

account the previous twelve months performance and incorporate any demerit points used during that period. 

The demerit system shown below will be applied on an ongoing basis. 

 

( 

 Each supplier will be given a score of thirty points. Subsequent annual reviews will then be taken 

into account the previous twelve months performance and incorporate any demerit points used during that 

period. The demerit system shown below will be applied on an ongoing basis 
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การแบ่งประเภทคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร (Categories) 

 

 ความสอดคลอ้งดา้นผลติภณัฑ ์

Product Conformance 

ความสอดคลอ้งดา้นการบรกิาร 

Service Conformance 

คะแนนทีห่กั

Demerits 

ผลการประเมิน  

Result 

คะแนนทีไ่ด ้

Score 

C
A

T
E
R

G
O

R
Y
 1

 

ป
ระ
เภ
ท
ท
ี ่1

 

ตรวจพบว่าผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัไม่ตรงตามมาตรฐาน 

มคีวามผดิพลาดเล็กนอ้ย และไม่มีการป้องกนัปัญหา

ทีเ่กดิขึน้ โดยการส่งมอบคร ัง้ต่อไปจะตอ้งไดร้บัการ

แกไ้ขจากผูข้าย  

The product is found to be out of 

specification but the fault is minor and 

does not prevent it's use.  Future deliveries 

must be corrected. 

การส่งมอบผลติภณัฑม์คีวามล่าชา้ท าใหต้อ้งหยุดการ

ผลติ และส่งผลกระทบต่อตารางเวลาในการผลติ โดย

ไม่มกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

Product has arrived late and caused minor 

disruption to schedule.  No advance 

correspondence received. 

-1 

 

 

C
A

T
E
R

G
O

R
Y
 2

 

ป
ระ
เภ
ท
ท
ี ่2

 

ตรวจพบว่าผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัไม่ตรงตามมาตรฐานที่

ก าหนด และไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้โดยไม่มกีาร

แกไ้ขจากผูข้าย 

The product is found to be out of 

specification and cannot be used without 

modification. 

การส่งมอบผลติภณัฑม์คีวามล่าชา้ และส่งผลใหท้าง

บรษิทัส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ล่าชา้ โดยไม่มกีารแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ 

Product has arrived late and will cause a late 

delivery to our customer as a result.  No 

advance correspondence received. 

-2 
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เมือ่เกดิปัญหาแบบประเภทที ่1 และ 2 ตดิต่อกนัเกนิ 

2 คร ัง้ 

As per category 2 above and is the second 

or subsequent occurrence of the same 

problem. 

เมือ่เกดิปัญหาแบบประเภทที ่1 และ 2 ตดิต่อกนัเกนิ 2 

คร ัง้ 

As per category 2 above and is the second or 

subsequent occurrence of the same problem. 

-3 
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3. การส่งมอบ (Delivery)                      (คะแนนรวม = 20) 

     (Maximum Score = 20) 

3.1 ประสทิธภิาพของผูข้ายในการส่งมอบผลติภณัฑ ์(Supply performance against schedule) Weight faction = 2 Rating Score 

การจดัส่งสนิคา้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด (Delivery on time 100%) 5 

 

การจดัส่งสนิคา้ชา้กว่าเวลาทีก่ าหนด 1 คร ัง้ (Delivery late 1 time) 4 

การจดัส่งสนิคา้ชา้กว่าเวลาทีก่ าหนด 2 คร ัง้ (Delivery late 2 times) 3 

การจดัส่งสนิคา้ชา้กว่าเวลาทีก่ าหนด 3 คร ัง้ (Delivery late 3 times) 2 

การจดัส่งสนิคา้ชา้กว่าเวลาทีก่ าหนดทุกคร ัง้ (Delivery always missing) 1 

 

3.2 ความยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นก าหนดการส่งมอบผลติภณัฑ ์(Flexibility to adjust to schedule changes) Weight faction = 1 Rating Score 

มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นก าหนดการส่งมอบผลติภณัฑท์ุกคร ัง้ (Flexibility to adjust to schedule changes all time) 5 

 

มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นก าหนดการส่งมอบผลติภณัฑ ์< 4 คร ัง้ (Flexibility to adjust to schedule changes < 4 times) 4 

มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นก าหนดการส่งมอบผลติภณัฑ ์< 3 คร ัง้ (Flexibility to adjust to schedule changes < 3 times) 3 

มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นก าหนดการส่งมอบผลติภณัฑ ์< 2 คร ัง้ (Flexibility to adjust to schedule changes < 2 times) 2 

มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นก าหนดการส่งมอบผลติภณัฑ ์< 1 คร ัง้ (Flexibility to adjust to schedule changes < 1 time) 1 

 

3.3 ใบก ากบัสนิคา้และบรรจุภณัฑท์ีไ่ดร้บัมีความถูกตอ้ง (Invoice and packaging accuracy) Weight faction = 0.5 Rating Score 

ใบก ากบัสนิคา้ถูกตอ้ง และบรรจภุณัฑท์ีไ่ดร้บัไม่มคีวามเสยีหาย (Invoice correct and packaging not damage) 5 

 

ใบก ากบัสนิคา้ไม่ถูกตอ้ง และบรรจภุณัฑท์ีไ่ดร้บัมคีวามเสยีหายมากกว่า 3 คร ัง้ (Invoice incorrect and packaging damage 3 time) 4 

ใบก ากบัสนิคา้ไม่ถูกตอ้ง และบรรจภุณัฑท์ีไ่ดร้บัมคีวามเสยีหายมากกว่า 5 คร ัง้ (Invoice incorrect and packaging damage 5 time) 3 

ใบก ากบัสนิคา้ไม่ถูกตอ้ง และบรรจภุณัฑท์ีไ่ดร้บัมคีวามเสยีหายมากกว่า 7 คร ัง้ (Invoice incorrect and packaging damage 7 time) 2 

ใบก ากบัสนิคา้ผดิ และบรรจภุณัฑท์ีไ่ดร้บัเสยีหายไม่สามารถใชง้านได ้(Wrong invoice and packaging cannot be used) 1 



MACKAY RUBBER (THAILAND) CO., LTD. 

SUPPLIER QUALITY MANUAL 
 

 

 

SQM: 30/04/2021 

     Rev. 03 

Controlled Document Not Allow Copy and Change Without Authorized        เอกสารควบคมุหา้มท าส าเนาหรอืการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

SQM900 
แบบประเมนิประสทิธภิาพของผูข้าย 

หนา้ 6 / 10 
PERFORMANCE ASSESSMENT GUIDELINES 

 

3.4 ราคาของการส่งมอบสนิคา้ (Cost of delivery) Weight faction = 0.5 Rating Score 

ราคาของการส่งมอบปรบัตามราคาตลาด (Price adjust on the market) 5 

 

ราคาของการส่งมอบปรบัเปลีย่นทุกๆ 3 เดอืน (Fixed price with 3 months) 4 

ราคาของการส่งมอบปรบัเปลีย่นทุกๆ 6 เดอืน (Fixed price with 6 months) 3 

ราคาของการส่งมอบปรบัเปลีย่นทุกๆ 1 ปี (Fixed price with 1 year) 2 

ราคาของการส่งมอบไม่มกีารปรบัเปลีย่นมากกว่า 1 ปี (Long term price more than 1 year) 1 

 

4 ราคาของการส่งมอบ (Pricing)                      (คะแนนรวม = 20) 

     (Maximum Score = 20) 

4.1 การแข่งขนัทางดา้นราคา (Price competitiveness) Weight faction = 2 Rating Score 

ราคาสนิคา้ต่อหน่วยนอ้ยกว่าผูข้ายรายอืน่ 5 ผลติภณัฑ ์(Price lower than other supplier 5 products) 5 

 

ราคาสนิคา้ต่อหน่วยนอ้ยกว่าผูข้ายรายอืน่ 4 ผลติภณัฑ ์(Price lower than other supplier 4 products) 4 

ราคาสนิคา้ต่อหน่วยนอ้ยกว่าผูข้ายรายอืน่ 3 ผลติภณัฑ ์(Price lower than other supplier 3 products) 3 

ราคาสนิคา้ต่อหน่วยนอ้ยกว่าผูข้ายรายอืน่ 2 ผลติภณัฑ ์(Price lower than other supplier 2 products) 2 

ราคาสนิคา้ต่อหน่วยนอ้ยกว่าผูข้ายรายอืน่ 1 ผลติภณัฑ ์(Price lower than other supplier 1 product) 1 

 

4.2 ความคงทีด่า้นราคา (Price stability) Weight faction = 1 Rating Score 

ไม่มกีารปรบัราคาเดมิตลอดอายุสญัญา (Fixed price as contract period) 5 

 

มกีารปรบัราคา 1 คร ัง้ (Adjust price 1 time) 4 

มกีารปรบัราคา 2 คร ัง้ (Adjust price 2 time) 3 

มกีารปรบัราคา 3 คร ัง้ (Adjust price 3 time) 2 

ปรบัราคาทุกคร ัง้ทีม่กีารซือ้ขาย (Adjust all time) 1 
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4.3 การเปิดเผยราคาของสนิคา้และเครือ่งมอื (Price and tooling cost disclosure) Weight faction = 1 Rating Score 

สามารถแจกแจงรายละเอยีดตน้ทุนและราคาทีเ่สนอไดทุ้กคร ัง้ (Price and tooling cost disclosure always have cost break down) 5 

 

ไม่สามารถแจกแจงรายละเอยีดตน้ทุนและราคาทีเ่สนอได ้1 คร ัง้ (Price and tooling cost disclosure missing 1 cost break down) 4 

ไม่สามารถแจกแจงรายละเอยีดตน้ทุนและราคาทีเ่สนอได ้2 คร ัง้ (Price and tooling cost disclosure missing 2 cost break down) 3 

ไม่สามารถแจกแจงรายละเอยีดตน้ทุนและราคาทีเ่สนอได ้3 คร ัง้ (Price and tooling cost disclosure missing 3 cost break down) 2 

ไม่สามารถเปิดเผยได ้(Never disclosure) 1 

 
 
 

5 การบรกิาร (Service)                        (คะแนนรวม = 10) 

      (Maximum Score = 10) 

5.1 มคีวามใส่ใจกบัการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้และการตดิตามผล (Commitment to problem resolution and feedback)  
Weight faction = 1 

Rating Score 

มกีารตดิตามผลและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากตวัสนิคา้ภายใน 1 วนั (Feedback and Action within 1 day) 5 

 

มกีารตดิตามผลและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากตวัสนิคา้ภายใน 3 วนั (Feedback and Action within 3 days) 4 

มกีารตดิตามผลและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากตวัสนิคา้ภายใน 5 วนั (Feedback and Action within 5 days) 3 

มกีารตดิตามผลและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากตวัสนิคา้ภายใน 7 วนั (Feedback and Action within 7 days) 2 

มกีารตดิตามผลและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากตวัสนิคา้มากกว่า 14 วนั (Feedback and Action within > 14 days) 1 
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5.2 ตอบสนองความตอ้งการตามขอ้ก าหนดของบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั  (Responsiveness to Mackay's 

requirements) Weight faction = 0.5 

Rating Score 

ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ (No customer complaint) 5 

 

มขีอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ 1 เร ือ่ง (Customer complaint 1 case) 4 

มขีอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ 2 เร ือ่ง (Customer complaint 2 cases) 3 

มขีอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ 3 เร ือ่ง (Customer complaint 3 cases) 2 

มขีอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้มากกว่า 5 เร ือ่ง (Customer complaint > 5 cases) 1 

 
 

5.3 การตดิต่อและการสือ่สารกบับรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (Effective communication with Mackay)  
Weight faction = 0.5 

Rating Score 

ตดิต่อสือ่สารง่ายและการตอบกลบัทีร่วดเรว็และสะดวกทุกคร ัง้ (Fast and convenient communication every time) 5 

 

มกีารตดิต่อสือ่สารทีช่า้และพบความไม่สะดวก 1 คร ัง้ (Slow and inconvenient communication 1 time) 4 

มกีารตดิต่อสือ่สารทีช่า้และพบความไม่สะดวก 3 คร ัง้ (Slow and inconvenient communication 3 time) 3 

มกีารตดิต่อสือ่สารทีช่า้และพบความไม่สะดวก 5 คร ัง้ (Slow and inconvenient communication 5 time) 2 

ไม่มกีารตดิต่อกลบัจากผูข้าย (No communication) 1 
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SUPPLIER PERFORMANCE RATING REPORT 

รายงานการประเมนิประสทิธภิาพของผูข้าย 

REPORT NUMBER    
  

AUDIT DATE   

วนัทีต่รวจประเมิน   

ASSESSMENT STANDARD              ISO9001                       IATF16949 

ระบบทีต่รวจประเมนิ   

SUPPLIER NAME   

ชือ่ผูข้าย   

ADDRESS   

ทีอ่ยู่   

 
FINDINGS  

ผลการประเมนิ 

Number of Major Non Conformances 

จ านวนขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกั 

 

Number of Minor Non Conformances 

จ านวนขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดรอง  

 

Total Score 

คะแนนรวม 

 

 
Improvement Program Required?      

ควรมกีารปรบัปรุงหรอืไม่?  
                        

  YES (ม)ี         โปรดระบุ (Please specify): 

 

 

 

 
 

If yes, expected completion date? 

วนัทีค่าดว่าจะเสรจ็? 
  

    NO (ไม่ม)ี  

 

QUALITY SYSTEM RATING 

การจดัอนัดบัผูข้าย 

    

 

 

 
 

SIGNATORIES 

_________________________________   ________________________________ 

  ผูต้รวจประเมนิ     ผูข้าย 

  Auditors Signature    Suppliers Signature 

Position...............................................   Position ............................................. 

Date ....................................................   Date ................................................... 

  A - Preferred Supplier ……………………… 100 - 95 

  B - Approved Supplier ……………………… 94 - 80 

  C - Restricted Supplier ……………………… 79 - 60 

  D - Unsuitable Supplier ……………………… 59 - 0 

  P - Supplier Under Review           
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SUPPLIER PERFORMANCE RATING REPORT 

รายงานการประเมนิประสทิธภิาพของผูข้าย 

 

Assessment Subject 

หวัขอ้ทีป่ระเมิน 
Actual Score 

คะแนนทีไ่ด ้
1. Quality System (Max Score 20) 

ระบบคุณภาพ 

 

 Quality System 

ระบบคุณภาพ 

 

2. Product / Service (Max Score 30) 

คุณภาพของผลติภณัฑ ์/ การบรกิาร 

 

 Product / Service Quality 

คุณภาพของผลติภณัฑ ์/ การบรกิาร 

 

3. Delivery (Max Score 20) 

การส่งมอบ 

 

3-1 

 

Supply performance against schedule 

ประสทิธภิาพของผูข้ายในการส่งมอบผลติภณัฑ ์

 

3-2 Flexibility to adjust to schedule changes  

ความยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นตารางก าหนดการในการส่งมอบผลติภณัฑ ์

 

3-3 Invoice and packaging accuracy 

ใบก ากบัสนิคา้และบรรจภุณัฑท์ีไ่ดร้บัมคีวามถูกตอ้ง 

 

3-4 Cost of delivery 

ราคาของการส่งมอบ 

 

4. Pricing (Max Score 20) 

ราคาของการส่งมอบ 

 

4-1 Price competitiveness 

การแข่งขนัทางดา้นราคา 

 

4-2 Price stability 

ความคงทีด่า้นราคา 

 

4-3 Price and tooling cost disclosure 

การเปิดเผยราคาของสนิคา้และเคร ือ่งมอื 

 

5. Service (Max Score 10) 

การบรกิาร 

 

5-1 Commitment to problem resolution and feedback 

มคีวามใส่ใจกบัการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้และการตดิตามผล 

 

5-2 Responsiveness to Mackay's requirements 

ตอบสนองความตอ้งการตามขอ้ก าหนดของบรษิทัฯ 

 

5-3 Effective communication with Mackay 

การตดิต่อและการสือ่สารกบับรษิทัฯ 

 

 Total Score 

คะแนนรวม 
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แนวทางในการปฏบิตั ิ(Guidelines) 

ค าถามที่ใชใ้นการประเมินจะตรงกบัมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 Quality management 

systems - Requirements ในเรือ่งระบบคุณภาพ การออกแบบ/การพฒันา กระบวนการผลติและการบรกิาร 
 

The assessment questions are based directly on the ISO9000 standards series.  Reference can be made to 

ISO9001, 'Quality Systems for Design / Development, Production, installation and Servicing', for detailed 

requirements. 

 

ค าถามในแตล่ะขอ้มกีารจดัล าดบัคะแนนระหว่าง 0 ถงึ 3 ตามเกณฑด์งัด่อไปนี ้ 

Each question is rated between 0 and 3 according to the following criteria. 
 

มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทัง้หมด (Total Conformance) 3 

มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดหลกั (Major Conformance) 2 

ขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดรอง (Minor Non Conformance) 1 

ขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกั (Major Non Conformance) 0 

 

การจดัอนัดบัผูข้าย (Quality System Rating) 

 ประเภทที ่1 ประเภทที ่2 

A – ผูข้ายในล าดบัตน้ (Preferred Supplier) > 55 > 50 

B – ผูข้ายทีผ่่านการคดัเลอืก (Approved Supplier) 45 – 55 40 – 50 

C – ผูข้ายแบบจ ากดั (Restricted Supplier) 35 – 45 30 – 40 

D – ผูข้ายทีไ่ม่เหมาะสม (Unsuitable Supplier) < 35 < 30 

คะแนนรวม (Maximum Possible Score) 69 63 

 

แนวทางการใหค้ะแนนเพิม่เตมิมีดงันี:้ 

A – ผูข้ายในล าดบัตน้ (Preferred Supplier) –ไม่มีขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกัหรอืรอง (No Major or 

Minor Non Conformance)  

B – ผูข้ายที่ผ่านการคดัเลือก (Approved Supplier) –ไม่มีขอ้พกพรอ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกั (No Major 

Non Conformance) 

ประเภทที ่1 – เทยีบเท่าระบบบรหิารงานคุณภาพ  ISO 9001 โดยรวมการออกแบบและการใหบ้รกิาร 

ประเภทที ่2 – เทยีบเท่าระบบบรหิารงานคุณภาพ  ISO 9001 โดยไม่รวมการออกแบบและการใหบ้รกิาร 
 

การตดัสนิใจเลอืกผูข้ายของบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะขึน้อยู่กบัผลคะแนนรวมทีไ่ดจ้ากการประเมนิ 

ผูข้ายทีไ่ม่ได ้‘A’ หรอื ‘B’ จะตอ้งมวีธิกีารด าเนินการทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

C – ผูข้ายแบบจ ากดั (Restricted suppliers) ผูข้ายทีไ่ดเ้กรด ‘C’ จะมขีอ้จ ากดัในการรว่มธรุกจิใหมท่ีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์

อาจพน้จากสถานะเมือ่มรีะบบคุณภาพทีไ่ม่เหมาะสมเพยีงพอ 

D – ผูข้ายที่ไม่เหมาะสม (Unsuitable suppliers) ผูข้ายที่ไดเ้กรด ‘D’ จะไม่ไดร้บัการพิจารณาส าหรบัธรุกิจใหม่ใน

อนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อกจิกรรมทางธุรกจิในปัจจบุนั 
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Further to the scoring guideline, additional criteria include the following - 

A - PREFERRED SUPPLIER - NO MAJOR OR MINOR NON CONFORMANCE 

B - APPROVED SUPPLIER - NO MAJOR NON CONFORMANCE 

Category 1 - Equivalent to ISO9001 including design and service responsibility. 

Category 2 - Equivalent to ISO9001 excluding design and service responsibility. 

Mackay's sourcing decisions will depend on the rating achieved.  Preference will be given to suppliers with 

higher ratings. 

Suppliers who do not attain an ' A ' or ' B ' rating are required to take appropriate action to correct deficiencies.  

Restricted suppliers, ' C ' will have business limited to products that the Quality System is considered suitable for.  

Unsuitable suppliers, ' D ', may not be considered for future business and steps may be taken to resource 

current business. 

 

ความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร (Management Responsibility) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

นโยบายคุณภาพไดร้บัการสือ่สารและเป็นทีเ่ขา้ใจภายใน

องคก์ร? 

Does a Quality Policy Exist and is it understood and 

supported throughout the organisation? 

     

ผูบ้รหิารระดบัสูงตอ้งแสดงหลกัฐานของความมุ่งมั่นต่อการบรรลุ

ความพงึพอใจของลูกคา้ รวมทัง้คุณภาพ, การส่งมอบและราคา? 

Is there evidence of commitment by management on 

achieving customer satisfaction, including Quality, 

Delivery and Price? 

     

 

ระบบคุณภาพ (Quality System) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

มกีารจดัท านโยบายคุณภาพและเอกสารขัน้ตอนการด าเนินงาน 

เชน่ คู่มอืคุณภาพ? 

Are Policies and Procedures formally documented 

and implemented e.g. – Quality manual? 

     

 

การทบทวนขอ้ตกลง (Contract Review) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารทบทวนขอ้ตกลงของลูกคา้และขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

Does the organisation review customer’s contract and 

other requirements? 
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การควบคุมการออกแบบผลติภณัฑ ์(Design Control) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence Yes No 

ผูข้ายมีการด าเนินกิจกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ ์และการ

บรกิารส าหรบับรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั? 

Is the supplier required to carry out design activities 

for the products and service supplied to Mackay? 

   

ถา้ใช,่ ผูข้ายมขีัน้ตอนการควมคุมการออกแบบผลติภณัฑ ์และ

ตรวจสอบผลการออกแบบรวมถงึความรบัผดิชอบในการ

ออกแบบ, การทวนสอบ, การรบัรองผลและการเปลีย่นแปลงการ

ออกแบบ? 

If YES, Does the supplier have formal development 

procedures to control and verify design outcomes 

including responsibilities 

 0 1 2 3 

    

 

การควบคุมเอกสาร (Document and Data Control) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารจดัท าระบบการควบคุมเอกสารหรอืบนัทกึต่างๆ เชน่ 

การอนุมตักิอ่นใช,้ ทบทวบและการเปลีย่นแปลงต่างๆ? 

Has the supplier developed and implemented a 

system to control approval, issue and changes to 

documents? 

     

 

การจดัซือ้ (Purchasing) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

ผูข้ายตอ้งมั่นใจว่าผลติภณัฑเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดการจดัซือ้? 

Does the supplier ensure that purchased product 

conforms to specified requirements? 

     

องคก์รมีระบบการจดัการและความสอดคลอ้งทางดา้นวตัถุดิบ 

หรอืผลิตภณัฑท์ี่เกีย่วขอ้งเพื่อสนับสนุนบรษิัทบรษิัท แม็คไคย ์

รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั? 

Is there a system for handling and conforming 

materials or product supplied by Mackay for further 

processing? 
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การชีบ้่งและการสอบกลบัไดข้องผลติภณัฑ ์(Product Identification and Traceability) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารจดัท าขัน้ตอนการด าเนินการในการชีบ่้งผลติภณัฑ ์

และการสอบกลบัไดท้ี่เหมาะสมตลอดการก่อใหเ้กดิผลติภณัฑ ์

รวมทัง้การจดัส่งและการตดิตัง้? 

Has the supplier established a method of identifying 

and tracing products at all stages of production, 

delivery and installation? 

     

 

การควบคุมกระบวนการผลติ (Process Control) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารวางแผนการผลติ และด าเนินกระบวนการผลติ

ภายใตส้ภาวะควบคุม? 

Are production processes received and planned to 

ensure that they are carried out under controlled 

conditions? 

     

 

การตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Testing) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

ผูข้ายมรีะบบการจดัการเพือ่ใหม้ั่นใจว่าผลติภณัฑส์อดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนด ในระหว่างการรบัสนิคา้และภายในกระบวนการ? 

Does the supplier have a system to ensure that 

product conforms to specification during receiving 

and processing? 

     

มกีารด าเนินการตรวจสอบ และทดสอบผลติภณัฑใ์นขัน้ตอน

สุดทา้ยกอ่นส่งมอบ? 

Is there final inspection and testing carried out? 

     

องคก์รมขี ัน้ตอนการด าเนินการทีช่ดัเจนในการชีบ่้งสถานะของ

ผลติภณัฑต์ามขอ้ก าหนดของการเฝ้าตดิตาม และตรวจสอบ? 

Is there a method of clearly identifying the status of 

products inspected? 
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การตรวจสอบ, การวดัและเคร ือ่งมอืทดสอบ (Inspection, Measuring and Test Equipment) 
 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมีขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการเลือกใช ,้ 

การควบคุมและการสอบเทียบเคร ือ่งมือวดัและเคร ือ่งมือที่ใช ้

ทดสอบอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัผลติภณัฑ?์ 

Is there a procedure implemented to ensure that the 

selection, control and calibration of inspection 

measuring and test equipment are appropriate for the 

suppliers operation? 

     

 

การควบคุมผลติภณัฑท์ีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (Control of Non Conforming Product) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมีขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าผลติภณัฑท์ี่ไม่

เป็นไปตามขอ้ก าหนดไดร้บัการบ่งชี ้และควบคุมเพือ่ป้องกนัการ

น าไปใชห้รอืส่งมอบโดยไม่ไดต้ ัง้ใจ? 

Does the supplier have a methods of segregating non-

conforming product, such that if is prevented from 

inadvertent use? 

     

 

การปฏบิตักิารแกไ้ขและการปฏบิตักิารป้องกนั (Corrective and Preventative Action) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมีระบบการด าเนินการในการก าจดัสาเหตุต่างๆ ของ

ความไม่สอดคลอ้ง เพือ่แกไ้ขและป้องกนัปัญหาการเกดิซ า้? 

Is there a system in place for investigating, correcting 

and preventing the re-occurrence of problems that 

cause non-conforming product? 

     

 

การจดัการ, การจดัเก็บ ,บรรจภุณัฑ,์ การถนอมรกัษาและการสง่มอบ (Handling, Storage, Packaging, 

Reservation and  Delivery) 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมีขัน้ตอนการด าเนินการในการจดัการ , การจดัเก็บ, 

บรรจุภ ัณฑแ์ละการส่งมอบผลิตภัณฑเ์พื่อไม่ใหเ้กิดความ

เสยีหายและ/หรอืการเสือ่มสภาพ? 

Is there an implemented procedure for handling, 

storing, packaging and delivering products that 

prevents damage and/or deterioration? 
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การควบคุมบนัทกึ (Quality Records) 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมีการจดัเก็บบนัทึกต่างๆ ที่ถูกจดัท าขึน้และคงรกัษาไว ้

เพือ่เป็นหลกัฐานของการไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนด และเพือ่แสดง

ถึงประสิทธผิลของการด าเนินการในระบบบรหิารคุณภาพตอ้ง

ถูกควบคุม? 

Does the supplier retain records that demonstrate 

conformance to specified requirements and the 

effective operation of the Quality system? 

     

 

การตรวจตดิตามภายใน (Internal Quality Audits) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารตรวจตดิตามภายในตามระยะเวลาทีว่างแผนไว ้และ

มีการแกไ้ขเพื่อก าจดัสิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ถูกตรวจ

พบ? 

Does the supplier regularly audit their operating 

system and correct any discrepancies found? 

     

 

การฝึกอบรม (Training) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมีการระบุความตอ้งการ  และจัดหาการฝึกอบรมที่

เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละองคก์ร? 

Does the supplier identify and provide appropriate 

training with consideration to individual company 

needs? 

     

 

การบรกิาร (Servicing) 
 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

ในกรณีทีจ่ าเป็น ผูข้ายมีการวางแผนและด าเนินการส าหรบัการ

ใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมทีอ่ยู่ภายใตข้อ้ก าหนด? 

Where necessary has the supplier establish a system 

for providing appropriate service requirements? 
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เทคนิคทางสถติ ิ(Statistical Techniques) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

ถา้มกีารรอ้งขอจากบรษิทัฯ ผูข้ายสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิค

ทางสถติสิ าหรบัการสรา้ง การควบคุมและการตรวจสอบ

ความสามารถของกระบวนการและผลติภณัฑห์รอืไม่? 

If required is the supplier capable of applying 

statistical techniques for establishing, controlling and 

verifying process capability and product 

identifications? 

     

 

ระบบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Systems) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence Yes No 

ผูข้ายมกีจิกรรมใดๆ ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม? 

Does the supplier’s activity effect the environment? 

   

ถา้ม,ี ผูข้ายไดพ้จิารณาด าเนินการประเมนิปัญหาดา้น

สิง่แวดลอ้มเหล่าน้ันหรอืไม่? 

If YES, Has the supplier taken their environmental 

aspects into consideration? 

 0 1 2 3 
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ASSESSMENT RESULT 

ผลการตรวจประเมนิ 
 

Supplier Name   

ชือ่ผูข้าย   

Address   

ทีอ่ยู่   

Audit period on site   

ระยะเวลาในการตรวจประเมนิ   

Lead Auditor   

หวัหนา้คณะผูต้รวจประเมนิ   

Auditors   

ผูต้รวจประเมนิ   

Date   

วนัที ่   

Category of Audit   

ตรวจประเมนิประเภทที ่   

 
Findings  

ผลการประเมนิ 

Number of Major Non Conformances 

จ านวนขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกั 

 

Number of Minor Non Conformances 

จ านวนขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดรอง  

 

Total Score 

คะแนนรวม 

 

 
Recommendations   

ขอ้เสนอแนะ 
  

   

   

 

Quality System Rating 

การจดัอนัดบัผูข้าย 

  Category 1  Category 2 

 A - Preferred Supplier     ..................  > 55 > 50 

 B - Approved Supplier    .................. 45 – 55 40 – 50 

 C - Restricted Supplier    .................. 35 – 45 30 – 40 

 D – Unsuitable Supplier  .................. < 35 < 30 
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แนวทางในการปฏบิตั ิ(Guidelines) 

ค าถามที่ใชใ้นการประเมินจะตรงกบัมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 Quality management 

systems - Requirements ในเรือ่งระบบคุณภาพ การออกแบบ/การพฒันา กระบวนการผลติและการบรกิาร 
 

The assessment questions are based directly on the ISO9000 standards series.  Reference can be made to 

ISO9001, 'Quality Systems for Design / Development, Production, installation and Servicing', for detailed 

requirements. 

 

ค าถามในแตล่ะขอ้มกีารจดัล าดบัคะแนนระหว่าง 0 ถงึ 3 ตามเกณฑด์งัด่อไปนี ้ 

Each question is rated between 0 and 3 according to the following criteria. 
 

มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทัง้หมด (Total Conformance) 3 

มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดหลกั (Major Conformance) 2 

ขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดรอง (Minor Non Conformance) 1 

ขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกั (Major Non Conformance) 0 

 

การจดัอนัดบัผูข้าย (Quality System Rating) 

 ประเภทที ่1 ประเภทที ่2 

A – ผูข้ายในล าดบัตน้ (Preferred Supplier) > 55 > 50 

B – ผูข้ายทีผ่่านการคดัเลอืก (Approved Supplier) 45 – 55 40 – 50 

C – ผูข้ายแบบจ ากดั (Restricted Supplier) 35 – 45 30 – 40 

D – ผูข้ายทีไ่ม่เหมาะสม (Unsuitable Supplier) < 35 < 30 

คะแนนรวม (Maximum Possible Score) 66 63 

 

แนวทางการใหค้ะแนนเพิม่เตมิมีดงันี:้ 

A – ผูข้ายในล าดบัตน้ (Preferred Supplier) –ไม่มีขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกัหรอืรอง (No Major or 

Minor Non Conformance)  

B – ผูข้ายที่ผ่านการคดัเลือก (Approved Supplier) –ไม่มีขอ้พกพรอ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกั (No Major 

Non Conformance) 

ประเภทที ่1 – เทยีบเท่าระบบบรหิารงานคุณภาพ  ISO 9001 โดยรวมการออกแบบและการใหบ้รกิาร 

ประเภทที ่2 – เทยีบเท่าระบบบรหิารงานคุณภาพ  ISO 9001 โดยไม่รวมการออกแบบและการใหบ้รกิาร 
 

การตดัสนิใจเลอืกผูข้ายของบรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะขึน้อยู่กบัผลคะแนนรวมทีไ่ดจ้ากการประเมนิ 

ผูข้ายทีไ่ม่ได ้‘A’ หรอื ‘B’ จะตอ้งมวีธิกีารด าเนินการทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

C – ผูข้ายแบบจ ากดั (Restricted suppliers) ผูข้ายทีไ่ดเ้กรด ‘C’ จะมขีอ้จ ากดัในการรว่มธรุกจิใหมท่ีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์

อาจพน้จากสถานะเมือ่มรีะบบคุณภาพทีไ่ม่เหมาะสมเพยีงพอ 

D – ผูข้ายที่ไม่เหมาะสม (Unsuitable suppliers) ผูข้ายที่ไดเ้กรด ‘D’ จะไม่ไดร้บัการพิจารณาส าหรบัธรุกิจใหม่ใน

อนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อกจิกรรมทางธุรกจิในปัจจบุนั 
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Further to the scoring guideline, additional criteria include the following - 

A - PREFERRED SUPPLIER - NO MAJOR OR MINOR NON CONFORMANCE 

B - APPROVED SUPPLIER - NO MAJOR NON CONFORMANCE 

Category 1 - Equivalent to ISO9001 including design and service responsibility. 

Category 2 - Equivalent to ISO9001 excluding design and service responsibility. 

Mackay's sourcing decisions will depend on the rating achieved.  Preference will be given to suppliers with 

higher ratings. 

Suppliers who do not attain an ' A ' or ' B ' rating are required to take appropriate action to correct deficiencies.  

Restricted suppliers, ' C ' will have business limited to products that the Quality System is considered suitable for.  

Unsuitable suppliers, ' D ', may not be considered for future business and steps may be taken to resource 

current business. 

 

บรบิทขององคก์ร (Context of the Organization) 
  

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมีการพิจารณาก าหนดประเ ด็นภานนอก และ

ภายในที่เกีย่วขอ้งกบัจุดประสงคข์ององคก์ร และทิศทาง

กลยุทธห์รอืไม่? 

How has the organization determined external 

and internal issues relevant to its purpose and 

strategic direction? 

     

องคก์รมีการก าหนดผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวขอ้งกับ

ระบบบรหิารคุณภาพหรอืไม่? 

How have you determined what interested 

parties are relevant to the QMS? 

 

 

 

 

    

 

ความเป็นผูน้ า (Leadership) 
 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารก าหนดนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงค ์

คุณภาพ และสอดคลอ้งกบัทศิทางกลยุทธแ์ละบรบิทของ

องคก์รหรอืไม่? 

How is the quality policy and objectives 

established for the QMS and how are they 

compatible with the strategic direction and the 

organizational context? 

     

มกีารสือ่สารนโยบายคุณภาพภายในองคก์รอย่างไร? 

How is the quality policy communicated within 

the organization? 
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การวางแผน (Planning for the quality management system) 
  

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารด าเนินการเพือ่จดัการความเสีย่งและโอกาส

อย่างไร? 

How are actions planned to address risks and 

opportunities? 

     

องคก์รมกีารจดัท าวตัถุประสงคค์ุณภาพตามสายงาน, 

ระดบัและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่? 

Where are the quality objectives and are these 

at all relevant functions, levels and processes? 

     

 

สนับสนุน (Support) 
 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีจิกรรมการตรวจสอบ และการเฝ้าระวงัเพือ่ให ้

มั่นใจว่าเหมาะสมต่อการใชง้านตามจดุประสงคอ์ย่าง

ต่อเน่ืองหรอืไม่? 

Dose the supplier ensure that resources 

provided are suitable for the specific monitoring 

and measurement activities and are maintained 

to ensure continued fitness for purpose? 

     

องคก์รมกีารระบุความสามารถตามพืน้ฐานการศกึษา, 

การฝึกอบรมหรอืประสบการณท์ีเ่หมาะสมหรอืไม่? 

How does supplier determine competence on 

the basis of appropriate education, training or 

experience? 

     

องคก์รแสดงใหเ้ห็นว่าเอกสารสารสนเทศไดร้บัการทบทวน

และอนุมตัเิพือ่ความเหมาะสมและไดร้บัการป้องกนัอย่าง

พอเพียง? 

How the documented information is reviewed 

and approved for suitability and adequacy? 

     

 

การด าเนินการ (Operation) 
 

Clause/Audit Question Audit Evidence Yes No 

องคก์รมกีารด าเนินกจิกรรมการออกแบบผลติภณัฑ ์และ

การบรกิารส าหรบับรษิทั แม็คไคย ์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั หรอืไม่? 

Is the supplier required to carry out design 

activities for the products and service supplied 

to Mackay? 
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Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

ถา้ใช,่ องคก์รมกีารจดัท า, น าไปปฏบิตัแิละธ ารงรกัษา 

กระบวนการในการออกแบบและพฒันาทีเ่หมาะสม? 

If Yes, Does the supplier establish, implement 

and maintain a design and development 

process 

     

 

การควบคุมผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากภายนอก  (Control of externally provided processes, products and services) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รตอ้งมั่นใจว่ากระบวนการ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่

จดัหาจากภายนอกสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด? 

How do you ensure externally provided 

processes, products and services conform to 

specified requirements? 

     

องคก์รพจิารณาก าหนดการทวนสอบหรอืกจิกรรมอืน่ๆ 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่ากระบวนการ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจาก

ภายนอกสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด? 

What verification or other activities do you 

have to ensure externally provided 

processes, products and services do not 

adversely affect your ability to consistently 

deliver conforming products and services to 

your customers? 

     

 

การผลติและการใหบ้รกิาร (Production and service provision) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รด าเนินการผลติและส่งมอบบรกิาร ภายใตส้ภาวะที่

ถูกควบคุม? 

Does the supplier have implement production 

and service provision under controlled 

conditions? 

     

 

การตรวจวดัและการรบัรองผล (Measurement activities and Validation) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารด าเนินกจิกรรมการตรวจตดิตามและการ

ตรวจวดั และการรบัรองผลทีเ่หมาะสมหรอืไม่? 

Does the supplier have monitoring, 

measurement and validation activities at 

appropriate? 
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การชีบ่้งและการสอบกลบั (Identification and traceability) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารชีบ่้งสถานะของผลลพัธท์ีเ่กีย่วกบัขอ้ก าหนด

ในการตรวจตดิตามและการตรวจวดั ตลอดการผลติและ

การส่งมอบบรกิาร? 

How do you identify the status of process 

outputs? 

     

 
การเก็บรกัษา (Preservation) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารเก็บรกัษาผลลพัธร์ะหว่างการท าการผลติและ

ใหบ้รกิาร เพือ่ใหม้ั่นใจถงึความสอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนด? 

How do you ensure preservation of process 

outputs during production and service provision 

to maintain conformity to product 

requirements? 

     

 
การควบคุมผลลพัธท์ีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (Control of nonconforming outputs) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รตอ้งมั่นใจว่าผลลพัธท์ีไ่ม่สอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนด

จะถูกบ่งชี ้และถูกควบคุมเพือ่ป้องกนัการจะไปใชท้ีไ่ม่

เจตนาหรอืถูกส่งมอบ? 

How do you identify and control process 

outputs, products and services that do not 

conform to requirements and prevent their 

unintended use or delivery? 

     

 

การประเมนิสมรรถนะ (Performance evaluation) 
 

ความพงึพอใจลูกคา้ (Customer satisfaction) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารตดิตามการรบัรูข้องลูกคา้ต่อระดบัความ

ตอ้งการ และความคาดหวงัว่าไดบ้รรลุสมบูรณ?์ 

How do you monitor customer perception of the 

degree to which requirements have been met? 
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การตรวจประเมนิภายใน (Internal Audit) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

องคก์รมกีารด าเนินการตรวจประเมนิภายใน ตามชว่งเวลา

ทีว่างแผนไว ้และด าเนินการแกไ้ขและมกีจิกรรมการแกไ้ข

ทีเ่หมาะสม? 

Are internal audits being conducted at planned 

intervals and take appropriate correction and 

corrective actions? 

     

 

การทบทวนฝ่ายบรหิาร (Management review) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

ผูบ้รหิารระดบัสูงมกีารทบทวนระบบการบรหิารคุณภาพ

ขององคก์ร ตามแผนทีไ่ดว้างไวห้รอืไม่? และมั่นใจไดว้่า

เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธผิลและสอดคลอ้งกบั

ทศิทางกลยุทธิข์ององคก์ร? 

What is the frequency that top management 

reviews the organization's QMS? and How is the 

QMS deemed suitable, adequate and effective? 

     

 

การปรบัปรงุ (Improvement) 
 

Clause/Audit Question Audit Evidence 0 1 2 3 

เมือ่เกดิสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด รวมถงึทีเ่กดิจากค า

รอ้งเรยีน องคก์รมกีารท ากจิกรรมการควบคุมและแกไ้ข

และด าเนินกจิกรรมทีจ่ าเป็นหรอืไม่? 

When nonconformities occur, Supplier react; 

Take action to control and correct it; 

Actions needed are implemented; 

     

 

ระบบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Systems) 

 

Clause/Audit Question Audit Evidence Yes No 

องคก์รมกีจิกรรมใดๆ ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม? 

Does the supplier’s activity effect the 

environment? 

   

ถา้ม,ี ผูข้ายไดพ้จิารณาด าเนินการประเมนิปัญหาดา้น

สิง่แวดลอ้มเหล่าน้ันหรอืไม่? 

If Yes, Has the supplier taken their 

environmental aspects into consideration? 

 0 1 2 3 
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ASSESSMENT RESULT 

ผลการตรวจประเมนิ 
 

Supplier Name   

ชือ่ผูข้าย   

Address   

ทีอ่ยู่   

Audit period on site   

ระยะเวลาในการตรวจประเมนิ   

Lead Auditor   

หวัหนา้คณะผูต้รวจประเมนิ   

Auditors   

ผูต้รวจประเมนิ   

Date   

วนัที ่   

Category of Audit   

ตรวจประเมนิประเภทที ่   

 
Findings  

ผลการประเมนิ 

Number of Major Non Conformances 

จ านวนขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหลกั 

 

Number of Minor Non Conformances 

จ านวนขอ้พกพรอ่งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดรอง  

 

Total Score 

คะแนนรวม 

 

 
Recommendations   

ขอ้เสนอแนะ 
  

   

   

 

Quality System Rating 

การจดัอนัดบัผูข้าย 

  Category 1  Category 2 

 A - Preferred Supplier     ..................  > 55 > 50 

 B - Approved Supplier    .................. 45 – 55 40 – 50 

 C - Restricted Supplier    .................. 35 – 45 30 – 40 

 D – Unsuitable Supplier  .................. < 35 < 30 

 


