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International Material Data System 
 

 
 
เน่ืองจากธุรกิจดานอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมไฟฟาแลว 

นอกจากเราตองดําเนินการ Set up ระบบตางๆ เพื่อสนับสนุนใหสามารถทําการผลิตใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ
ตามที่ลูกคาตองการแลวน้ัน สิ่งหน่ึงที่ทุกบริษัทฯ จะมองขามไมได คือ สินคาตองปราศจากสารปนเปอนที่เปน
พิษและสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและมนุษยน้ันก็คือสารเคมีที่จัดอยูในจําพวกสารโลหะหนักน่ันเอง อาทิ 
โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว และอื่นๆ ซ่ึงเปนเร่ืองยากถาผูประกอบการไมมีความรู ความเขาใจอยาง
เพียงพอ เพราะนอกจากผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วาดวยเร่ืองการควบคุมสารปนเปอน 
คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE ตลอดจนขอกําหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ 
ที่ทาง OEM และหนวยงานที่ทําการควบคุมและบังคับใชกฎหมาย ไดประกาศฯ ควบคุม หรือหามใช ซ่ึงเปน
ขอกําหนดที่ทุกบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ตลอดจนตอไปในอนาคต IMDS : International 
Material Data System หรือระบบขอมูลวัสดุสากล ซ่ึงเปนระบบที่สําคัญมากที่เขามามีบทบาทในอุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมไฟฟา 

ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไมวาจะเปนเทรดด้ิง จําเปนตองดําเนินการทําขอมูลในระบบนี้
เพ่ือ Support ใหกับคูคาของตน  หากบริษัทฯ ใดไมดําเนินการจะถูกส่ังหามไมใหทําการผลิต หาม
สงออกและซื้อขายสินคาโดยเด็ดขาด 

 

วัตถุประสงคในการฝกอบรม 

1. เพื่อใหเขาใจขอกําหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปอนในอุตสาหกรรมยานยนต 
2. เพื่อใหสามารถกรอกขอมูลและจัดทํารายงานไดอยางถูกตองตามหลักขอกฎหมายและ

มาตรฐานสากล 

3. เพื่อใหทราบถึงการควบคุมสารตองหามหรือสารอันตรายที่มีผลตอสิงแวดลอมและมนุษยใน
ผลิตภัณฑและใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย 

 

เนื้อหาหลักสูตร : 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 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร 



• 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 

• 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 
 

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน   (6 ช่ัวโมง) 
ลักษณะการอบรม 

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 % 
2. ทํา Workshop ทําในระบบ IMDS 
3. วิเคราะหขอมูล การตีความขอกําหนด วิธีการแกไข 

ผูควรเขารับการอบรม 
-ฝาย New Model, R&D, Engineering   
-ฝาย การตลาด 

  -ฝาย จัดซ้ือ      
  -ฝาย QC/QA 
  -บุคลากรที่เก่ียวของในการทําเอกสาร PPAP ใหกับลูกคา ผูจัดการ วิศวกร  
หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป 
 

วิทยากร :  อาจารยพิทักษ บุญชม 
ประวัติการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแกน (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล 

ประสบการณดานโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูจัดการอาวุโสฝายควบคุมและประกันคณุภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
 ผูจัดการฝายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 

 หัวหนาทีมวิศวกรอาวุโสฝายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑใหม บริษัท มาสดา พาวเวอรเทรน  
แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั 

 หัวหนาฝายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษทั แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 หัวหนาฝายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมและควบคุมคุณภาพ บรษิัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 หัวหนาฝายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษทั ปญจวฒันาพลาสตกิ จํากัด (มหาชน) 
 หัวหนาโครงการวิจัยพฒันาผลิตภัณฑใหม และรักษาการหัวหนาแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภา
วุฒิ อินดัสทร ีจํากัด 

 หัวหนาแผนกควบคุมคณุภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จํากัด 
 หัวหนาแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บรษิัท เอสเจ มิโครน จํากัด 
 วิศวกรฝายประกันคณุภาพ บริษัท อินเนอรย่ี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
 วิศวกรฝายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปอนในอุตสาหกรรมยานยนต (SOC, ELV, 

RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเลก็ทรคิ 
แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั  

 วิศวกรโรงงานฝายควบคุมคุณภาพ บรษิัท เอ็น ซี ไอ จํากัด 
 วิศวกรเครื่องกล บรษิัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
 วิศวกรทีป่รึกษาดานการอนุรักษพลังงานหมอไอนํ้า บริษัท มาสเตอร คอม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 



ประสบการณฝกอบรมตางประเทศ 
 ศึกษาดูงาน /  ฝกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑข้ันสูงและเทคนิคการวเิคราะหปญหาและ
เทคนิคการวิเคราะหปญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑข้ันสูง ทีบ่ริษทั มาสดา คอรปอเรช่ัน ณ ประเทศ
ญี่ปุน เปนเวลา 4 เดือน  

 ศึกษาดูงาน /  ฝกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑข้ันสูงทีบ่ริษัท ยังซิน เมทัล จํากัด ณ 
ประเทศเกาหลีใต เปนเวลา 45 วัน 

 ฝกอบรม หัวขอระบบวัสดุสากลข้ันพื้นฐานและข้ันสูง 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 อนุรักษ
พลังงาน ENSYS, EnMS ณ ประเทศอินเดีย 

ประสบการณดานวิทยากรที่ปรึกษา  
 เปนวิทยากรที่ปรึกษาในดานกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ อาทิ เชน 
ระบบรายงานวัสดุสากล ข้ันพื้นฐานและ ข้ันสูง Basic & Advance International Material Data 
System (IMDS), การพัฒนาพนักงานฝายควบคุมคุณภาพและฝายผลิต, การวิเคราะหปญหางาน, 
ภาวะผูนํา, การสรางพนักงานคุณภาพในองคกร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษพลังงาน, 
ระบบการควบคุมสารปนเปอนในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรม
ไฟฟา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ใหกับโรงงานและบริษัทฯ เปนจํานวนมาก 

 

กําหนดการ วันท่ี 26 เมษายน 2562 คาลงทะเบียน 15,000 + 1,050 = 16,050 
เวลา 09.00-16.00 น. สถานท่ี โรงแรมอไรซ สุขมุวิท ซอย 26 

 ผูสัมมนาเตรียมโนตบคุ และ ID สวนตัว มาดวย 
หมายเหตุ     -คาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร  อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้าชา กาแฟ  

-                  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหยอนภาษีได 200% 
- ผูสัมมนา ตองแจงช่ือบริษัท และช่ือ-นามสกุล เปนภาษาอังกฤษ ลวงหนาอยางนอย 3 วัน และ
เตรียมโนตบุคมาในวันสัมมนาดวย 

- ผูจบการสัมมนา จะไดรับ Certificate  ที่มีโลโกเจาของลิขสิทธื ์
……………………………..- 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตร    Advance International Material Data System : IMDS 
 

กําหนดการ วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 คาลงทะเบียน 15,000 + 1,050 = 16,050 
เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซอย 26 

 
 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................  
2. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
3. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
4. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
5. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
 

 ทีอ่ยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   
 
(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชือ่................................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.......................................
 สํานักงานใหญ่   สาขา.......................เลขท่ี..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน...........................................ชั้น....................
ตรอก/ซอย......................................ถนน................................แขวง/ตําบล................................อาํเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.........................................โทรสาร.......................................
ผู้ประสานงาน.........................................................มือถือ.........................................E-mail : ................................................................... 

 
 ตอ้งการหักภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซน็เตอร์  จํากัด  เลขที่ 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2   
                      หมู่ที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  :  0135556000220 

โอนเงนิเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอน็ซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด     ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
          ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซียร์รังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
                         กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงนิมาที่ โทรสาร 02-903-0080 ตอ 5283 

 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

บริษัท  เคเอ็นซี  เทรนนิ่ง  เซ็นเตอร  จํา กัด 

34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

.........../............./.......... 


