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Online หลกัสตูร การจดัท าระบบควบคมุสารปนเป้ือน (ROHS)ในผลติภณัฑส์ าหรบัการ

ผลติชิน้สว่นยานยนต ์- ชิน้สว่นไฟฟ้า-อเิล็กทรอนกิส ์

วนัที ่10 สงิหาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 

หลกัการและเหตผุล 

ขอ้ก ำหนดขอ้กฎหมำยกำรควบคมุสำรปนเป้ือนในผลติภัณฑแ์ละสิง่แวดลอ้ม SOC / RoHs 1.0 / RoHs 
2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / DMF / VOC / MDA /  SCCPs / POPs / Prop65 / Lead 
in Solder / CMR / WEEEและในภำคอตุสำหกรรมกำรผลติชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ-อเิล็กทรอนกิสนั์น้ ตัง้แตร่ะดับ
ผูอ้อกแบบผลติภัณฑO์riginal Equipment Manufacturer (OEM) / Replacement Equipment Manufacturer 
(REM)ซึง่เป็นผูก้ ำหนดและควบคมุวัตถดุบิทีจ่ะน ำมำใชใ้นกำรผลติผลติภัณฑใ์หส้อดคลอ้งและเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยรวมถงึผูร้ับจำ้งชว่งผลติล ำดับทหีนึง่ (Tier 1)ผูร้ับจำ้งชว่งผลติทีเ่ป็นตน้น ้ำ (Tier..n)ที่
เป็นผูค้วบคมุกำรใชว้ัตถดุบิทีน่ ำมำใชใ้นกำรผลติผลติภัณฑใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของลกูคำ้และขอ้กฎหมำย 
ซึง่ตอ้งด ำเนนิกำรควบคมุและจัดท ำรำยงำนอยำ่งถกูตอ้งตำมมำตรฐำนสำกล 

 วตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม 

1. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจเป้ำหมำยกำรควบคมุสำรปนเป้ือนในผลติภัณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดขอ้กฎหมำยใน
อตุสำหกรรมกำรผลติชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ-อเิล็กทรอนกิส ์

2. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจขัน้ตอนและวธิกีำรด ำเนนิกำรควบคมุสำรตอ้งหำ้มหรอืสำรเคมอีนัตรำยในผลติภัณฑท์ีม่ผีลตอ่
สิง่แวดลอ้มและมนุษยใ์นผลติภัณฑใ์หส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของอตุสำหกรรมกำรผลติ
ชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ-อเิล็กทรอนกิส ์

3. เพือ่ใหส้ำมำรถกรอกขอ้มลูและจัดท ำรำยงำนกำรควบคมุสำรปนเป้ือนในผลติภัณฑไ์ดอ้ยำ่งถกูตอ้งตำม
หลักขอ้กฎหมำยและมำตรฐำนสำกล 

4. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจหลักกำรและกำรด ำเนนิกำรดำ้นกำรจัดกำรควบคมุสำรตอ้งหำ้มหรอืสำรเคมอีนัตรำยใน
ผลติภัณฑใ์นองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดขอ้กฎหมำยของอตุสำหกรรมกำรผลติชิน้สว่น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ-อเิล็กทรอนกิส ์

รายละเอยีดเนือ้หา 

▪ หลักกำรและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งในกำรควบคมุสำรปนเป้ือนผลติภัณฑอ์ตุสำหกรรมกำรผลติชิน้สว่น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ-อเิล็กทรอนกิส ์

▪ ขอ้ก ำหนดวงจรชวีติผลติภัณฑ ์(Life Cycle Assessment : LCA) 
▪ ขอ้ก ำหนดCarbon Footprint for Product : CFP 
▪ ขอ้ก ำหนดCarbon Footprint for Organization : CFO 
▪ ขอ้ก ำหนดกำรจัดกำรควบคมุขอ้ก ำหนดของผลติภัณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัISO 50001 

▪ หลักกำรและขอ้ก ำหนดในกำรควบคมุสำรปนเป้ือนผลติภัณฑอ์ตุสำหกรรมกำรผลติชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ-
อเิล็กทรอนกิส ์

▪ RoHs 1.0 / 2.0 
▪ REACH ( Annex VI / XV / XIV / XVII / SVHC ) 

▪ ขอ้ก ำหนดสำรกนัควำมชืน้ซลิกิำเจลหรอืDMF 
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▪ ขอ้ก ำหนดCE Mark 

▪ ขัน้ตอนกำรจัดท ำOrganization SOCเพือ่ยืน่ขออนุมัต ิ
▪ กำรด ำเนนิกำรวำงระบบQMSกำรควบคมุสำรปนเป้ือนในองคก์ร 
▪ กำรด ำเนนิกำรควบคมุSOCกบัผูร้ับจำ้งชว่งผลติ (Suppliers) 
▪ กำรจัดท ำFlow chartกำรจัดกำรควำมผดิปกต ิเกีย่วกบัเรือ่งSOC 
▪ กำรทบทวนระเบยีบปฏบิัตกิำรเรือ่งกำรควบคมุกำรเปลีย่นแปลงดำ้นSOCระหวำ่งลกูคำ้ และSuppliers 
▪ กำรควบคมุผูส้ง่มอบ วธิกีำรด ำเนนิกำร กรณีทีผู่ข้ำยไมใ่หเ้ขำ้ไปตรวจประเมนิ 
▪ กำรด ำเนนิกำรAudit Suppliersดำ้นSOC 
▪ กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคมุสำรปนเป้ือนตำมมำตรฐำนสำกลเพือ่ยืน่อนุมัต ิ

·ขอ้ก ำหนดWEEE 

▪ ขอ้ก ำหนดSoldering ในชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ-อเิล็กทรอนกิส ์
▪ กำรก ำหนดMaterial ClassificationในIMDS 
▪ ขอ้ก ำหนดPolymerics Part Making / Material Labeling 

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

▪ ขอ้ก ำหนดขอ้กฎหมำยแรค่วำมขดัแยง้ (Conflict Mineral : CMR ) 

·ขอ้ก ำหนดใหมP่OPs / Prop65 

วทิยากร :  อาจารยพ์ทิกัษ ์ บญุชม 
 
ประสบการณ์ดา้นโรงงานอตุสาหกรรม 
   ผูจ้ัดกำรอำวโุสฝ่ำยควบคมุและประกันคณุภำพ บรษัิท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
   หัวหนำ้วศิวกรอำวโุสฝ่ำยประกนัคณุภำพผลติภัณฑใ์หม ่บรษัิท มำสดำ้ พำวเวอรเ์ทรน แมนูแฟคเจอริง่ จ ำกดั 
   หัวหนำ้ฝ่ำยประกนัและควบคมุคณุภำพ บรษัิท แอดวคิส แมนูแฟคเจอริง่ จ ำกดั 
   หัวหนำ้ฝ่ำยวจิัยพัฒนำผลติภัณฑใ์หมแ่ละควบคมุคณุภำพ บรษัิท มำคติะ แมนูแฟคเจอริง่ จ ำกดั 
   หัวหนำ้ฝ่ำยประกนัและควบคมุคณุภำพ บรษัิท ปัญจวัฒนำพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) 
   หัวหนำ้โครงกำรวจิัยพัฒนำผลติภัณฑใ์หม ่และรักษำกำรหัวหนำ้แผนกประกนัคณุภำพ บรษัิท สภุำวฒุ ิอนิดัสทร ีจ ำกดั 
   วศิวกรฝ่ำยควบคมุคณุภำพและระบบกำรควบคมุสำรปนเป้ือนในอสุำหกรรมยำนยนต ์(SOC, ELV, RoHS, REACH – 
SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บรษัิท ไทยซมัมทิ มทิซบูะ อเิล็กทรคิ แมนูแฟคเจอริง่ จ ำกดั  
 
 ลกัษณะการอบรม :  

1. กำรบรรยำยสือ่สำร 2 ทำง โดยทฤษฎ ี40 % ปฏบิัต ิ60 %  
2. ท ำ Workshop กจิกรรมกลุม่ 

 
ผูค้วรเขา้รบัการอบรม  

➢ ฝ่ำย New Model, R&D , Engineering  ฝ่ำย กำรตลำด ฝ่ำย จัดซือ้ ฝ่ำย QC/QA  
บคุลำกรทีเ่กีย่วขอ้ง ผูจ้ัดกำร วศิวกร หัวหนำ้งำน และผูส้นใจทั่วไป 

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 



Professional Training Solution                                                                 
 

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

 
3 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บญัชสีะสมทรพัย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 

   ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Limited Partnership) 

          และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช ำระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Limited Partnership) 
 

ส ารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   

สอบถามและส ารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ำยอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 

หรอื E-mail :info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  

www.ptstraining.in.th 

 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

กรณีหกัภาษี ณ ที่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสตูร การจดัท าระบบควบคมุสารปนเป้ือน (ROHS)ในผลติภณัฑส์ าหรบั
การผลติชิน้สว่นยานยนต ์- ชิน้สว่นไฟฟ้า-อเิล็กทรอนกิส ์

สง่มาที่ info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี___________________________________ 

  ชือ่ผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

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

E-mail: ____________________________________________________________________________  

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

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

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

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 


