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หลกัสตูร การควบคมุสารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยานยนต-์ไฟฟ้า-อเิล็คทรอนกิส ์ 

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

20 ตลุาคม 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมโชนสขุมุวิท 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

  

เนือ่งจากธรุกจิดา้นอตุสาหกรรมยานยนต ์ อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ และอตุสาหกรรมไฟฟ้าแลว้ นอกจากเรา

ตอ้งด าเนนิการ Set up ระบบตา่ง ๆ เพือ่สนับสนุนใหส้ามารถท าการผลติใหผ้ลติภณัฑม์คีณุภาพตามทีล่กูคา้ตอ้งการแลว้

นัน้ สิง่หนึง่ทีท่กุบรษัิทฯ จะมองขา้มไมไ่ด ้ คอื สนิคา้ตอ้งปราศจากสารปนเป้ือนทีเ่ป็นพษิและสง่ผลกระทบกบั

สิง่แวดลอ้มและมนุษย ์ น่ันก็คอืสารเคมทีีจั่ดอยูใ่นจ าพวกสารโลหะหนักน่ันเอง อาท ิ เชน่ โครเมยีม แคดเมยีม ปรอท 

ตะกัว่ และอืน่ๆ ซึง่เป็นเรือ่งยากถา้ผูป้ระกอบการ ไมม่คีวามรู ้ ความเขา้ใจอยา่งเพยีงพอ เพราะนอกจากผูป้ระกอบการ

จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีว่า่ดว้ยเรือ่งการควบคมุสารปนเป้ือน คอื ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, 

PFOS, DMF, WEEE,  ตลอดจนขอ้ก าหนดสารเคมชีนดิอืน่ๆทีท่าง OEM และหน่วยงานทีท่ าการควบคมุและบงัคับใช ้

กฎหมาย ไดป้ระกาศฯ ควบคมุ หรอื หา้มใช ้ ซึง่เป็นขอ้ก าหนดทีท่กุบรษัิทฯ จะตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด ตลอดจน

ตอ่ไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรอื ระบบขอ้มลูวสัดสุากล ซึง่เป็นระบบทีส่ าคัญมากที่

เขา้มามบีทบาทในอตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และอตุสาหกรรมไฟฟ้า ดังนัน้ทกุโรงงาน / บรษัิท 

ไมว่า่จะเป็น เทรดดิง้ จ าเป็นตอ้งด าเนนิการท าขอ้มลูในระบบนีเ้พือ่ Support ใหก้บัคูค่า้ของตน หากบรษัิทฯใดไม่

ด าเนนิการจะถกูสัง่หา้มไมใ่หท้ าการผลติ หา้มสง่ออกและซือ้ขายสนิคา้โดยเด็ดขาด 

ดงัน ัน้ทกุโรงงาน / บรษิทั ไมว่า่จะเป็นเทรดดิง้ จ าเป็นตอ้งด าเนนิการท าขอ้มลูในระบบนีเ้พือ่
Support ใหก้บัคูค่า้ของตน หากบรษิทัฯ ใดไมด่ าเนนิการจะถกูส ัง่หา้มไมใ่หท้ าการผลติ หา้มสง่ออกและซือ้
ขายสนิคา้โดยเด็ดขาด 

วตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม :  

   1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจเป้าหมายและแนวคดิพืน้ฐานของการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมยาน
ยนต ์
   2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจขัน้ตอนและวธิกีารด าเนนิการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
อตุสาหกรรมยานยนต ์
   3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึเครือ่งมอืทีน่ ามาใชใ้นการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑใ์นอตุสาหกรรมยานยนต ์
   4.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจขอ้ก าหนดของกฎหมายการควบคมุสารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยานยนต ์
   5.  เพือ่ใหส้ามารถกรอกขอ้มลูและจัดท ารายงานการควบคมุสารปนเป้ือนไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลักขอ้กฎหมายและ
มาตรฐานสากล 
   6.  เพือ่ใหท้ราบถงึการควบคมุสารตอ้งหา้มหรอืสารอนัตรายทีม่ผีลตอ่สิง่แวดลอ้มและมนุษยใ์นผลติภณัฑแ์ละให ้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 

 



Professional Training Solution                                                                 
 

www.ptstraining.in.th  Add. 89/161 Phrayasuren 21 Rd.,Bangchan,Klongsamwa,Bangkok 10510 

 
2 

เนือ้หาหลกัสตูร :  

 * การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์

   - ความหมายและแนวคดิพืน้ฐานของการควบคมุคณุภาพ 

   - ความรูเ้บือ้งตน้ในการควบคมุคณุภาพ 

   - ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนนิการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑต์ามขอ้ก าหนดของอตุสาหกรรมยานยนต ์

   - บทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะแผนก 

   - ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

   - การควบคมุคณุภาพระหวา่งกระบวนการผลติ 

   - เทคนคิการน าเครือ่งมอืมาใชใ้นการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑต์ามขอ้ก าหนดของอตุสาหกรรมยานยนต ์

   - การน าเทคนคิทางสถติมิาใชใ้นการควบคมุคณุภาพตามขอ้ก าหนดของอตุสาหกรรมยานยนต ์

   - ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

* ระบบการควบคมุสารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยานยนต-์ไฟฟ้า-อเิล็คทรอนกิค ์ (RoHS, REACH, ELV, 
IMDS) 

   - ความรูเ้บือ้งตน้การตรวจและทดสอบสารปนเป้ือนในผลติภณัฑ ์

   - บทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะแผนก 

   - หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเป้ือนในผลติภณัฑ ์

   - ความหมายของ SOC, RoHS, ELV, IMDS 

   - ขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบของประเทศ Norway 

   - ขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบของ REACH/SVHC 

   - ขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบการควบคมุสารปนเป้ือนทัง้หมดในอตุสาหกรรมยานยนต ์

   - ขัน้ตอนการควบคมุสารปนเป้ือนทัง้หมดในอตุสาหกรรมยานยนต ์

   - การจัดท ารายงานสารปนเป้ือนในผลติภณัฑต์ามขอ้ก าหนดของอตุสาหกรรมยานยนต ์

   - ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

วทิยากร :  อาจารยพ์ทิกัษ ์ บญุชม 
 
ประสบการณ์ดา้นโรงงานอตุสาหกรรม 
   ผูจ้ัดการอาวโุสฝ่ายควบคมุและประกนัคณุภาพ บรษัิท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
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   หัวหนา้วศิวกรอาวโุสฝ่ายประกนัคณุภาพผลติภณัฑใ์หม ่บรษัิท มาสดา้ พาวเวอรเ์ทรน แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
   หัวหนา้ฝ่ายประกนัและควบคมุคณุภาพ บรษัิท แอดวคิส แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
   หัวหนา้ฝ่ายวจิัยพัฒนาผลติภณัฑใ์หมแ่ละควบคมุคณุภาพ บรษัิท มาคติะ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
   หัวหนา้ฝ่ายประกนัและควบคมุคณุภาพ บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
   หัวหนา้โครงการวจิัยพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่และรักษาการหัวหนา้แผนกประกนัคณุภาพ บรษัิท สภุาวฒุ ิอนิดสัทร ีจ ากดั 
   วศิวกรฝ่ายควบคมุคณุภาพและระบบการควบคมุสารปนเป้ือนในอสุาหกรรมยานยนต ์(SOC, ELV, RoHS, REACH – 
SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บรษัิท ไทยซมัมทิ มทิซบูะ อเิล็กทรคิ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั  
ประสบการณ์ฝึกอบรมตา่งประเทศ 
   ศกึษาดงูาน / ฝึกอบรมหลักการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑข์ัน้สงูและเทคนคิการวเิคราะหปั์ญหาและเทคนคิการ
วเิคราะหปั์ญหาหาสาเหตผุลติภณัฑข์ัน้สงู ทีบ่รษัิท มาสดา้ คอรป์อเรชัน่ ณ ประเทศญีปุ่่ น เป็นเวลา 4 เดอืน  
   ศกึษาดงูาน / ฝึกอบรมหลักการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑข์ัน้สงูทีบ่รษัิท ยงัซนิ เมทลั จ ากดั ณ ประเทศเกาหลใีต ้
เป็นเวลา 45 วัน 
ประสบการณ์ดา้นวทิยากรทีป่รกึษา  
   หัวขอ้ : International Material Data System (IMDS) และขอ้ก าหนดการควบคมุสารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยาน
ยนต ์อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนคิส ์อตุสาหกรรมไฟฟ้า ใหก้บัโรงงานและบรษัิทฯ เป็นจ านวนมาก 
 
 ลกัษณะการอบรม :  

1. การบรรยายสือ่สาร 2 ทาง โดยทฤษฎ ี40 % ปฏบิตั ิ60 %  
2. ท า Workshop กจิกรรมกลุม่ 

 
ผูค้วรเขา้รบัการอบรม  

 ฝ่าย New Model, R&D , Engineering  ฝ่าย การตลาด ฝ่าย จัดซือ้ ฝ่าย QC/QA  
 บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ผูจ้ดัการ วศิวกร หัวหนา้งาน และผูส้นใจทัว่ไป 

 Fee Seminar/ อตัราคา่ลงทะเบยีน ตอ่ 1 คน 

         (รวมคา่วทิยากร  เอกสารบรรยาย รวมอาหารกลางวนับฟุเฟตน์านาชาต ิเครือ่งดืม่อาหารวา่งตลอดการอบรม) 

คา่อบรม (Seminar Fee) ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 ทา่น 3,500 245 (105) 3,640 

    Pro 1 สมคัร 3 ทา่น/รุน่(รบัสว่นลด 

900 บาท) 
9,900 693 (297) 10,296 

    Pro 2 สมคัร 5 ทา่น/รุน่   (รบั

สว่นลด 1,500 บาท) 
16,000 1,120 (480) 16,640 

 ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
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Ltd, Partnership) 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 ตดิตอ่: คณุอรญัญา (ตุม้) 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752   Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 

E-mail  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสตูร การควบคมุสารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยานยนต-์ไฟฟ้า-อเิล็คทรอนคิส ์ 

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

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com;ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี___________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 


