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ขอ้ก ำหนดกำรควบคุมสำรปนเป้ือนในผลิตภณัฑส์ ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกสแ์ละกำรอนุรกัษพ์ลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม  

(SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF) 

วันท่ี 8 มีนำคม  2562 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. 

St.james Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถำนีพรอ้มพงษ ์ **สถำนท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์พทิกัษ์  บุญชม 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

       ข้อก าหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์และส่ิงแวดล้อม 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. ข้อก าหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อก าหนด
มาตรฐาน ISO 22628 และในภาคอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์  อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์นั้น 
ตั้งแต่ระดับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ Original Equipment Manufacturer (OEM) / Replacement Equipment 
Manufacturer (REM) ซ่ึงเป็นผู้ก  าหนดและควบคุมวัตถดิุบท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายรวมถึงผู้ รับจ้างช่วงผลิตล าดับทีหน่ึง (Tier 1) ผู้รับจ้างช่วงผลิตท่ีเป็นต้น
น า้ (Tier..n) ท่ีเป็นผู้ควบคุมการใช้วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้าและข้อ
กฎหมาย ซ่ึงต้องด าเนินการควบคุมและจัดท ารายงานอย่างถกูต้องตามมาตรฐานสากล 

 ส่วนการอนุรักษ์พลังงานนั้นกเ็ป็นอีกข้อก าหนดท่ีจ าเป็นอย่างมากในทุกๆอุตสาหกรรมต้องด าเนินการ และ
ส าหรับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้รับจ้างช่วงผลิตทุกล าดับขัน้ การก าหนดหรือเลือกใช้วตัถุดิบมาใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีความส าคัญอย่างมากเม่ือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นส้ินอายขุยั การย่อยสลาย และสารเคมีตกค้างใน
ส่ิงแวดล้อมมีผลกระทบกับส่ิงมีชีวิตและมีผลโดยตรงต่อภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากทุก
อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้พลังงานมา Support การผลิต อาทิ พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า ด้านระบบท าความ
เยน็ ระบบปรับอากาศ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นทุกๆ อุตสาหกรรมจึงต้องด าเนินการด้านการจัดการพลังงานให้
สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดด้าน การประเมินวฏัจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA), Carbon 
Footprint for Product : CFP, Carbon Footprint for Organization : CFO และ ISO 50001 หากบริษัทฯใดไม่
ด าเนินการจะถกูส่ังห้ามไม่ให้ท าการผลิต ห้ามส่งออกและซ้ือขายสินค้าโดยเดด็ขาด 
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วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
  1.             เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดข้อกฎหมาย
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ 
    2.             เพ่ือให้เข้าใจขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม
และมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-
อิเลก็ทรอนิกส์ 
    3.             เพ่ือให้สามารถกรอกข้อมลูและจัดท ารายงานการควบคุมสารปนเป้ือนได้อย่างถกูต้องตามหลักข้อ
กฎหมายและมาตรฐานสากล 
    4.             เพ่ือให้เข้าใจหลักการและการด าเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ ตาม
มาตรฐานสากล 

หลักสูตร : ข้อก าหนดการควบคุมสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-
อิเลก็ทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

เวลา รายละเอียดเน้ือหา 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

  

  

09.00– 10.00 น. 

· หลักการและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องในการควบคุมสารปนเป้ือน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ 

- ข้อก าหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) 

- ข้อก าหนด Carbon Footprint for Product : CFP 

- ข้อก าหนด Carbon Footprint for Organization : CFO 

- ข้อก าหนดการจัดการพลงังาน ISO 50001 

  

  

  

10.00– 10.30 น. 

  

· หลักการและข้อก าหนดในการควบคุมสารปนเป้ือน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ 

· End of Life Vehicle (ELV) 

   - 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 

  

  

  

  

  

  

  

10.45 –12.00 น. 

· ข้อก าหนด PFOS / PFOA / 76/769/EC 

· แนวทางการวางระบบการคบคุมสารปนเป้ือนในองค์กร 

· ข้อก าหนดสารกันความชืน้ซิลิกาเจล หรือ DMF 

· ข้อก าหนด 3 R (Reuse / Recycle / Recovery) (มาตรฐาน ISO 22628) 

· Introduction International Material Data System : IMDS 

· ข้อก าหนด Soldering ใน IMDS 

· การก าหนด Material Classification ใน IMDS 

· ข้อก าหนด Polymerics Part Making / Material Labeling 

    - Plastic / Polymer / Duromers / Rubber / Elastomers (Mat’l Class) 

· ข้อก าหนด Global Automotive Declarable Substance List : GADSL 

· ข้อก าหนดข้อกฎหมายแร่ความขัดแย้ง (Conflict Mineral : CMR) 

· ข้อก าหนดอ่ืนๆ IMDS a2 / IMDS AI / CDX 

· ข้อก าหนดใหม่ POPs / Prop65 

12.00 – 13.00 น. พกัเบรกกลางวัน 
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เวลา หัวข้อการฝึกอบรม 

  

  

13.00 – 13.30 น. 

• ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับพลงังาน 

• ผลกระทบเก่ียวกับการใช้พลังงานขององค์กร 

• อุปกรณ์ส้ินเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิต 

• อุปกรณ์ส้ินเปลืองพลังงานในส านักงาน 

• แนวทางการด าเนินการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

• การจัดท าแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

  

  

13.30 – 14.00 น. 

• เรียนรู้ระบบและหลกัการท างาน……. 

   - ระบบระบายอากาศ ( Ventilation System) 

   - เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

   - ระบบอัดอากาศ (Air Compressor) 

   -  เตาอบ 

   - พัดลมเป่าระบายอากาศ     

  

  

  

  

  

14.00 – 14.30 

• เรียนรู้ระบบและหลกัการท างาน……. 

   - พัดลมดูดระบายอากาศ 

   - ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 

   - ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 

• เรียนรู้ระบบและหลกัการท างาน……. 

   - ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 

   - ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

   - ระบบแสงสว่าง 
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วิทยากร :  อาจารย์พทิกัษ์  บุญชม 
ประวัติการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมนั) สาขา เคร่ืองกล 

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม 
  ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
  หัวหน้าทีมวิศวกรอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
   หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
   หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
   หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษทั สุภาวฒิุ อินดัสทรี จ ากัด 
    หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จ ากัด 
    หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จ ากัด 
    วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษทั อินเนอร์ย่ี ออโตโมทิฟ ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

   - ระบบหม้อไอน า้ (Boiler) 

   - ระบบหอผ่ึงน า้เยน็ (Cooling Tower) 

   - อุปกรณ์ส านักงาน 

14.30 – 14.45 น. พักเบรก 

  

  

  

  

14.45 – 16.00 น. 

• ค้นหาและจัดท ามาตรการประหยัดพลงังาน 

• กิจกรรม Work Shop ค้นหาอุปกรณ์และมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 
* กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การจัดท าแผนรวมการอนุรักษ์พลงังาน 
* กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การจัดท าแบบประเมินการอนุรักษ์พลังงาน 
* กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การจัดท าแผนโครงการกิจกรรมการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลงังานให้กับองค์กร 
* กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• สรุป / ถาม - ตอบ 
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           วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – 
SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเลก็ทริค แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

           วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอน็ ซี ไอ จ ากัด 
           วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท บิลเล่ียน เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 
           วิศวกรท่ีปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน า้ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ 
           ศึกษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัน้สูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์

ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขัน้สูง ท่ีบริษัท มาสด้า คอร์ปอเรช่ัน ณ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน 
           ศึกษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัน้สูงท่ีบริษัท ยงัซิน เมทัล จ ากัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็น

เวลา 45 วนั 
           ฝึกอบรม หัวข้อระบบวสัดุสากลขัน้พืน้ฐานและขัน้สูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), 

REACH / RoHS, Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Asses sment 
: LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS, EnMS ณ ประเทศอินเดีย 

  
ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา 

           เป็นวิทยากรท่ีปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ  ระบบรายงานวสัดุสากลขัน้
พืน้ฐานและขัน้สูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต, การ
วิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้น า, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์พลังงาน, ระบบการควบคุมสาร
ปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็น
จ านวนมาก 

 ลักษณะการอบรม : 

1.      การบรรยายส่ือสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 % 

2.      ท า Workshop กิจกรรมกลุ่ม + น าเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

Note : สอนจากประสบการณ์ในการท างานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม 

 ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 วิศวกรทุกส่วนงาน 
 หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model 
 ช่างเทคนิค 
 บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง หัวหน้างาน 

  



www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิ่ ม 7% ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 % รำคำสุทธิ 

รำคำปกติท่ำนละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จำ่ยแค ่3 ท่ำน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

