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ข้อกำหนดกำรควบคุมสำรปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์
อุตสำหกรรมไฟฟ้ ำ-อิเล็กทรอนิกส์และกำรอนุ รกั ษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
(SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
วันที่ 8 มีนำคม 2562 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
St.james Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถำนีพร้อมพงษ์ **สถำนที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์ พทิ กั ษ์ บุญชม

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล
ข้ อกาหนดข้ อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื ้ อนในผลิตภัณฑ์ และสิ่ งแวดล้ อม SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs
2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 /
ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI /
CAMDS / CDX etc. ข้ อกาหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้ อกาหนด
มาตรฐาน ISO 22628 และในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่ วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์ นั้น
ตั้งแต่ ระดับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ Original Equipment Manufacturer (OEM) / Replacement Equipment
Manufacturer (REM) ซึ่ งเป็ นผู้กาหนดและควบคุมวัตถุดิบที่จะนามาใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายรวมถึงผู้รับจ้ างช่ วงผลิตลาดับทีหนึ่ง (Tier 1) ผู้รับจ้ างช่ วงผลิตที่เป็ นต้ น
นา้ (Tier..n) ที่เป็ นผู้ควบคุมการใช้ วตั ถุดิบที่นามาใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของลูกค้ าและข้ อ
กฎหมาย ซึ่ งต้ องดาเนินการควบคุมและจัดทารายงานอย่ างถูกต้ องตามมาตรฐานสากล
ส่ วนการอนุรักษ์ พลังงานนั้นก็เป็ นอีกข้ อกาหนดที่ จาเป็ นอย่ างมากในทุกๆอุตสาหกรรมต้ องดาเนินการ และ
สาหรั บผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้รับจ้ างช่ วงผลิตทุกลาดับขัน้ การกาหนดหรื อเลือกใช้ วตั ถุดิบมาใช้ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ นั้นถือว่ ามีความสาคัญอย่ างมากเมื่อผลิตภัณฑ์ เหล่ านั้นสิ ้นอายุขยั การย่ อยสลาย และสารเคมีตกค้ างใน
สิ่ งแวดล้ อมมีผลกระทบกับสิ่ งมีชีวิตและมีผลโดยตรงต่ อภาวะโลกร้ อนหรื อภาวะเรื อนกระจก เนื่องจากทุก
อุตสาหกรรมจาเป็ นต้ องใช้ พลังงานมา Support การผลิต อาทิ พลังงานความร้ อน พลังงานไฟฟ้ า ด้ านระบบทาความ
เย็น ระบบปรั บอากาศ และอื่ นๆที่เกี่ยวข้ อง ดังนั้นทุกๆ อุตสาหกรรมจึงต้ องดาเนินการด้ านการจัดการพลังงานให้
สอดคล้ องและเป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ าน การประเมิ นวัฏจักรชี วิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA), Carbon
Footprint for Product : CFP, Carbon Footprint for Organization : CFO และ ISO 50001 หากบริ ษัทฯใดไม่
ดาเนินการจะถูกสั่งห้ ามไม่ ให้ ทาการผลิต ห้ ามส่ งออกและซื ้อขายสิ นค้ าโดยเด็ดขาด
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วัตถุประสงค์ ในการฝึ กอบรม
1.
เพื่อให้ เข้ าใจเป้ าหมายการควบคุมสารปนเปื ้ อนในผลิตภัณฑ์ ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดข้ อกฎหมาย
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์
2.
เพื่อให้ เข้ าใจขัน้ ตอนและวิธีการดาเนินการควบคุมสารต้ องห้ ามหรื อสารอันตรายที่มีผลต่ อสิ่ งแวดล้ อม
และมนุษย์ ในผลิตภัณฑ์ ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามข้ อกาหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
3.
เพื่อให้ สามารถกรอกข้ อมูลและจัดทารายงานการควบคุมสารปนเปื ้ อนได้ อย่ างถูกต้ องตามหลักข้ อ
กฎหมายและมาตรฐานสากล
4.
เพื่อให้ เข้ าใจหลักการและการดาเนินการด้ านการจัดการพลังงานให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดต่ างๆ ตาม
มาตรฐานสากล
หลักสู ตร : ข้ อกาหนดการควบคุมสารปนเปื ้ อนในผลิตภัณฑ์ สาหรั บอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ และการอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เวลา
รายละเอียดเนื้อหา
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน
· หลักการและข้ อกาหนดที่ เกี่ยวข้ องในการควบคุมสารปนเปื ้ อน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์

09.00– 10.00 น.

- ข้ อกาหนดวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)
- ข้ อกาหนด Carbon Footprint for Product : CFP
- ข้ อกาหนด Carbon Footprint for Organization : CFO
- ข้ อกาหนดการจัดการพลังงาน ISO 50001
· หลักการและข้ อกาหนดในการควบคุมสารปนเปื ้ อน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์
· End of Life Vehicle (ELV)

10.00– 10.30 น.

- ELV Annex II / ELV Waste packaging waste
- RoHs 1.0 / 2.0
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- REACH
- Annex VI / XV / XIV / XVII / SVHC
10.30– 10.45 น.

พักเบรก
· ข้ อกาหนด PFOS / PFOA / 76/769/EC
· แนวทางการวางระบบการคบคุมสารปนเปื ้ อนในองค์ กร
· ข้ อกาหนดสารกันความชื น้ ซิ ลิกาเจล หรื อ DMF
· ข้ อกาหนด 3 R (Reuse / Recycle / Recovery) (มาตรฐาน ISO 22628)
· Introduction International Material Data System : IMDS
· ข้ อกาหนด Soldering ใน IMDS
· การกาหนด Material Classification ใน IMDS

10.45 –12.00 น.

· ข้ อกาหนด Polymerics Part Making / Material Labeling
- Plastic / Polymer / Duromers / Rubber / Elastomers (Mat’l Class)
· ข้ อกาหนด Global Automotive Declarable Substance List : GADSL
· ข้ อกาหนดข้ อกฎหมายแร่ ความขัดแย้ ง (Conflict Mineral : CMR)
· ข้ อกาหนดอื่นๆ IMDS a2 / IMDS AI / CDX

12.00 – 13.00 น.

· ข้ อกาหนดใหม่ POPs / Prop65
พักเบรกกลางวัน
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หัวข้ อการฝึ กอบรม
• ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับพลังงาน
• ผลกระทบเกี่ยวกับการใช้ พลังงานขององค์ กร

13.00 – 13.30 น.

• อุปกรณ์ สิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิต
• อุปกรณ์ สิ้นเปลืองพลังงานในสานักงาน
• แนวทางการดาเนินการอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่ างยั่งยืน
• การจัดทาแผนการอนุรักษ์ พลังงาน
• เรี ยนรู้ ระบบและหลักการทางาน…….
- ระบบระบายอากาศ ( Ventilation System)

13.30 – 14.00 น.

- เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ า
- ระบบอัดอากาศ (Air Compressor)
- เตาอบ
- พัดลมเป่ าระบายอากาศ
• เรี ยนรู้ ระบบและหลักการทางาน…….
- พัดลมดูดระบายอากาศ
- ระบบปรั บอากาศขนาดใหญ่
- ระบบปรั บอากาศแบบแยกส่ วน
• เรี ยนรู้ ระบบและหลักการทางาน…….

14.00 – 14.30

- ระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ า
- ระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า
- ระบบแสงสว่ าง
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- ระบบหม้ อไอนา้ (Boiler)
- ระบบหอผึ่งนา้ เย็น (Cooling Tower)
- อุปกรณ์ สานักงาน

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก
• ค้ นหาและจัดทามาตรการประหยัดพลังงาน
• กิจกรรม Work Shop ค้ นหาอุปกรณ์ และมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
* กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การจัดทาแผนรวมการอนุรักษ์ พลังงาน
* กรณี ศึกษา + ทา Workshop

14.45 – 16.00 น.

• การจัดทาแบบประเมินการอนุรักษ์ พลังงาน
* กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การจัดทาแผนโครงการกิจกรรมการสร้ างจิ ตสานึกการอนุรักษ์ พลังงานให้ กับองค์ กร
* กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• สรุ ป / ถาม - ตอบ

วิทยากร : อาจารย์พทิ กั ษ์ บุญชม
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่ น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่ องกล
ประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริ ษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
ผู้จัดการฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริ ษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
หัวหน้ าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริ ษัท มาสด้ า พาวเวอร์ เทรน แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และควบคุมคุณภาพ บริ ษัท มาคิ ตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และรั กษาการหัวหน้ าแผนกประกันคุณภาพ บริ ษทั สุภาวุฒิ อินดัสทรี จากัด
หัวหน้ าแผนกควบคุมคุณภาพ บริ ษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จากัด
หัวหน้ าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท เอสเจ มิโครน จากัด
วิศวกรฝ่ ายประกันคุณภาพ บริ ษทั อินเนอร์ ยี่ ออโตโมทิฟ ซิ สเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
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วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื ้ อนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH –
SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
วิศวกรโรงงานฝ่ ายควบคุมคุณภาพ บริ ษัท เอ็น ซี ไอ จากัด
วิศวกรเครื่ องกล บริ ษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
วิศวกรที่ปรึ กษาด้ านการอนุรักษ์ พลังงานหม้ อไอนา้ บริ ษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ประสบการณ์ ฝึกอบรมต่ างประเทศ
ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนั้ สูงและเทคนิคการวิเคราะห์ ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์
ปั ญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ ขนั้ สูง ที่บริ ษัท มาสด้ า คอร์ ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็ นเวลา 4 เดือน
ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนั้ สูงที่บริ ษัท ยังซิ น เมทัล จากัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็ น
เวลา 45 วัน
ฝึ กอบรม หัวข้ อระบบวัสดุสากลขัน้ พืน้ ฐานและขัน้ สูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS),
REACH / RoHS, Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment
: LCA, ISO 50001 อนุรักษ์ พลังงาน ENSYS, EnMS ณ ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์ ด้านวิทยากรที่ปรึ กษา
เป็ นวิทยากรที่ปรึ กษาในด้ านกฎระเบียบต่ างๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบรายงานวัสดุสากลขัน้
พืน้ ฐานและขัน้ สูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), การพัฒนาพนักงานฝ่ ายควบคุมคุณภาพและฝ่ ายผลิต, การ
วิเคราะห์ ปัญหางาน, ภาวะผู้นา, การสร้ างพนักงานคุณภาพในองค์ กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์ พลังงาน, ระบบการควบคุมสาร
ปนเปื ้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ กับโรงงานและบริ ษัทฯ เป็ น
จานวนมาก

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่ อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิ บัติ 70 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นาเสนอผลการวิเคราะห์ และอภิปราย
Note : สอนจากประสบการณ์ในการทางานจริง และการฝึ กอบรมจากต่ างประเทศ
ผู้ควรเข้ ารั บการอบรม
ผู้ปฏิ บัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรมอื่นๆ
วิศวกรทุกส่ วนงาน
หัวหน้ างาน QC/QA , R&D, New Model
ช่ างเทคนิค
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง หัวหน้ างาน
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถำนภำพ
ค่ำลงทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %

รำคำสุทธิ

รำคำปกติท่ำนละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ำยแค่ 3 ท่ำน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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