
หลกัการและเหตผุล

            เน่ืองจากธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแลว้ นอกจากเราตอ้ง

ดาํเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนใหส้ามารถทาํการผลิตใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพตามทีลกูคา้ตอ้งการแลว้น้ัน ส่ิงหน่ึงท่ี

ทุกบริษัทฯ จะมองขา้มไมไ่ด ้คือ สินคา้ตอ้งปราศจากสารปนเป้ือนท่ีเป็นพิษและส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและมนุษยน้ั์น ก็คือ

สารเคมีท่ีจดัอยูใ่นจาํพวกสารโลหะหนักนัน่เอง อาทิ เชน่ โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกัว่ และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากถา้

ผูป้ระกอบการ ไมมี่ความรู ้ความเขา้ใจอยา่งเพียงพอ เพราะนอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการ

ควบคุมสารปนเป้ือน คือ  ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนขอ้กาํหนดสารเคมีชนิดอ่ืนๆ 

ท่ีทาง OEM และหน่วยงานท่ีทาํการควบคุม และบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดป้ระกาศฯ ควบคุม หรือหา้มใช ้ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดท่ีทุกบริษัทฯ 

จะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ ระบบขอ้มลูวสัดุ

สากล ซ่ึงเป็นระบบท่ีสาํคญัมากท่ีเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

              ดงัน้ันทุกโรงงาน / บริษัท ไมว่า่จะเป็นเทรดด้ิง จาํเป็นตอ้งดาํเนินการทาํขอ้มลูในระบบน้ีเพ่ือ Support ใหก้บัคูค่า้ของ

ตน หากบริษัทฯ ใดไมด่าํเนินการจะถกูสัง่หา้มไมใ่หท้าํการผลิต หา้มส่งออกและซ้ือขายสินคา้โดยเด็ดขาด

วตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม

1. เพ่ือใหเ้ขา้ใจขอ้กาํหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์

2. เพ่ือใหส้ามารถกรอกขอ้มลูและจดัทาํรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัขอ้กฎหมายและมาตรฐานสากล

3. เพ่ือใหท้ราบถึงการควบคุมสารตอ้งหา้มหรือสารอนัตรายท่ีมีผลต่อสิงแวดลอ้มและมนุษยใ์นผลิตภณัฑแ์ละใหส้อดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย

เน้ือหาหลกัสูตร : Advance IMDS-PT-002 International Material Data System (IMDS) Training

IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization

• Client Manager Administration Functions

• New User Setup (IMDS Team - Roles and responsibilities), Password Reset, Editing

• Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource

• The role of IT Solutions in IMDS

• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units?

• Function of a client manager and contact person

• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units? 

Management of Data Received by Suppliers

• Establishing Data Quality Standards

• Review / Analysis of Data Inflowing

• Identification of Problematic Data

• Supplier Communication

• Data Tracking Methods

• Establishing tracking and management systems for your suppliers

• IMDS Check Function
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• How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data

• Processing Suppliers Submissions - Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs

• Time - Saving Techniques • Internal Data Libraries

• MDS Request Functionality • Needs for New Submissions

• Analyzing Data for REACH SVHCs • Using the MDS Request function in IMDS

Material and Restricted Substance Issue

• Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) List of Restricted Substances and Declarable Substance

• OEM IMDS Requirement and acceptance criteria • IMDS Data Recommendations

• ELV Annex II Exemptions

• Reporting a printed Circuit Board in IMDS (Using Generic published part data from the IMDS Steering Committee)

• ELV Annex II Exemptions

IMDS Management Issue

• Implementing IMDS • Integrating IMDS into Quality Programs

• Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards • Data Needs / System Requirements

• Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content

• Supply Chain Management

ลกัษณะการอบรม

1. การบรรยายส่ือสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบติั 60                   2. ทาํ Workshop ทาํในระบบ IMDS

3. วิเคราะหข์อ้มลู การตีความขอ้กาํหนด วิธีการแกไ้ข

ผูค้วรเขา้รบัการอบรม

            ฝ่าย New Model, R&D, Engineering   ฝ่าย การตลาด    ฝ่าย จดัซ้ือ         ฝ่าย QC/QA

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํเอกสาร PPAP ใหก้บัลกูคา้ ผูจ้ดัการ วิศวกร หวัหน้างาน และผูส้นใจทัว่ไป

วิทยากร :       อาจารยพิ์ทกัษ ์บุญชม

ประวตักิารศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตขอนแกน่ (ไทย – เยอรมนั) สาขาเคร่ืองกล

ประสบการณด์า้นโรงงานอุตสาหกรรม

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN  METAL  (THAILAND)

หวัหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกนัคุณภาพผลิตภณัฑใ์หม ่บริษัท มาสดา้ พาวเวอรเ์ทรน แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั

หวัหน้าฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริง จาํกดั

หวัหน้าฝ่ายวิจยัพฒันาผลิตภณัฑใ์หมแ่ละควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริง จาํกดั

หวัหน้าฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน)

หวัหน้าโครงการวิจยัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่และรกัษาการหวัหน้าแผนกประกนัคุณภาพ บริษัท    สุภาวุฒิ อินดสัทรี จาํกดั

ประสบการณด์า้นวิทยากรท่ีปรึกษา

หวัขอ้ : International Material Data System ( IMDS ) และขอ้กาํหนดการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต ์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

- ABCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.             - SCHAFFNER EMC CO., LTD. - Eftec (Thailand) Co., Ltd.                  

- CH Autopart Engineering Co., Ltd.           ฯลฯ



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทึกหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มสมัมนา

ช่ือบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ท่ีอยู่บริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

2. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

3. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

4. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

5. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศพัท์ ...................................................................... เบอร์ตอ่....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: ผู้สมคัรแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัคา่ธุรการร้อยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีท่ี
ทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนือจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทัง้สิน้ การจองมีผลเม่ือชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพ่ือเป็นหลกัฐานในการสํารองท่ีนัง่เท่านัน้

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร เทคนิคบรหิารค่าตอบแทนพนกังานขาย

ราคาท่านละ 15,000 บาท + VAT 7% = 16,050 บาท


