
 
Basic & Advance  

International Material Data System 

: IMDS 
เน่ืองจากธุรกจิดา้นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว 

นอกจากเราต้องดาํเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพือ่สนับสนุนให้สามารถทําการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ตามทีลู่กคา้ต้องการแล้วนัน้ สิง่หน่ึงทีทุ่กบรษิัทฯ จะมองข้ามไม่ได ้คอื สนิคา้ต้องปราศจากสารปนเป้ือนที่เป็น
พษิและส่งผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมและมนุษย์นัน้ ก็คอืสารเคมีที่จ ัดอยู่ในจําพวกสารโลหะหนักนัน่เอง อาท ิ
โครเมยีม แคดเมยีม ปรอท ตะกัว่ และอืน่ ๆ ซึ่งเป็นเร ือ่งยากถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
เพยีงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีว่่าดว้ยเร ือ่งการควบคุมสารปนเป้ือน คอื 
ELV, ROHS,REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกําหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่
ทาง OEM และหน่วยงานททีําการควบคมุ และบงัคบัใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรอืห้ามใช้ ซึ่งเป็น
ข้อกําหนดที่ทุกบรษิัทฯ จะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครดั ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International 
Material Data System หรอื ระบบข้อมูลวสัดสุากล ซึง่เป็นระบบทีส่ําคญัมากทีเ่ข้ามามบีทบาทในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนัน้ทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น 
เทรดด้ิง จาํเป็นต้องดาํเนินการทําขอ้มลูในระบบน้ีเพ่ือ Support ให้กบัคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่
ดาํเนินการจะถกูสัง่ห้ามไมใ่ห้ทําการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเดด็ขาด 
 

วัตถุประสงคในการฝกอบรม 
1. เพือ่ให้เข้าใจข้อกําหนดของกฎหมายการควบคมุสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
2. เพือ่ให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทํารายงานไดอ้ย่างถูกต้องตามหลกัข้อกฎหมายและ

มาตรฐานสากล 

3. เพือ่ให้ทราบถงึการควบคมุสารต้องห้ามหรอืสารอนัตรายทมีผีลต่อสงิแวดล้อมและมนุษย์ใน
ผลติภณัฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย 

 

วันท่ีแรก 

เน้ือหาหลกัสตูร : Basic IMDS-PT-001 International Material Data System (IMDS) 
Training 

History and background of the IMDS 

• Introduction into the IMDS 

• Registration of a company in the IMDS 

• The European End-of Life Vehicles Directive (ELV) 
• The Restriction of Substance control for automotive industry. 
• Data flow from senders to recipients and data visibility 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 



• IMDS-guidelines at a glance 

The IMDS System & Definitions 

• System access and Administration 

• Basic & Complete System Functionality 

• Security concept and confidentiality 

• Material data sheet (MDS) and modules 

• Basic substances list, GADSL and SVHC in the IMDS 

• Process chemicals in IMDS 

• Flat-Bills-Of-Material (FBOM) 
• Components, sub-components, materials, basic substances 

• Modules, product tree structures, nodes 

• Material data sheet (MDS) and modules 

• MDS / Module Ingredient Tree Structure 

• Creating, Modifying, and Submitting a MDS 

• Customer Data Quality Standards 

• Proprietary Information Handing 

• Creation of tree structures 

• Creation and integration of own data 

• Check and integration of received supplier data 

• Check and integration of published data 

• Usage of jokers 

• Internal check routines 

• Material Substance Check 

Process & Other Functions (Exercise) 
• Application ID Codes, Recyclate Data, and Parts Marking 

• Sent / Received Functions 

• Accepting / Rejecting a MDS 

• Copy and New Version Functions 

• Create Copy (Copy), Create Module 

• MDB-actions (internal release, send, publish, propose, for-Ward) 
IMDS Management & Strategy 

• Supply Chain Management 
• Internal Organization and Data Management 
• Approach to Implementation 

• Data Needs / System Requirements 

• The Future of IMDS 

 



วันท่ีสอง 

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 
• 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: หลกัสูตร 2 วนั   (12 ชัว่โมง) 
 

ลักษณะการอบรม 

1. การบรรยายสือ่สาร 2 ทาง โดยทฤษฎ ี40 % ปฏบิตั ิ60 % 

2. ทํา Workshop ทําในระบบ IMDS 

3. วเิคราะห์ข้อมูล การตคีวามข้อกําหนด วธิกีารแก้ไข 

ผูควรเขารับการอบรม 

ฝ่าย New Model, R&D, Engineering  ฝ่าย การตลาด 

ฝ่าย จดัซื้อ     ฝ่าย QC/QA 

บคุลากรทีเ่กีย่วข้องในการทําเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจ
ทัว่ไป 

 

วิทยากร :  อาจารยพิ์ทกัษ์  บญุชม 
 

ประวัติการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีสาขา วศิวกรรมเครื่องกล 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมนั) สาขา เครื่องกล 
ประสบการณดานโรงงานอุตสาหกรรม 

  ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพ บรษิทั YOUNGSIN METAL (THAILAND) 

 หวัหน้าทมีวศิวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพผลติภณัฑ์ใหม่ บรษิัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนู
แฟคเจอริง่ จํากดั 

 หวัหน้าฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บรษิทั แอดวคิส แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั 
 หวัหน้าฝ่ายวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ใหมแ่ละควบคุมคุณภาพ บรษิัท มาคติะ แมนูแฟคเจอริง่ จํากดั 
 หวัหน้าฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จํากดั (มหาชน) 
 หวัหน้าโครงการวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่และรกัษาการหวัหน้าแผนกประกนัคุณภาพ บรษิัท สุภาวุฒ ิ
อนิดสัทร ีจํากดั 

 หวัหน้าแผนกควบคุมคณุภาพ บรษิัท ไทเซอ ิพลาส (ประเทศไทย) จํากดั 
 หวัหน้าแผนกประกนัและควบคุมคุณภาพ บรษิัท เอสเจ มโิครน จํากดั 
 วศิวกรฝ่ายประกนัคณุภาพ บรษิัท อนิเนอร์ย ี ่ออโตโมทฟิ ซสิเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั 



 วศิวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, 
REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บรษิทั ไทยซมัมทิ มทิซูบะ อิเล็กทรคิ แมนูแฟคเจอริง่ จากดั  

 วศิวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บรษิัท เอ็น ซ ีไอ จํากดั 
 วศิวกรเครื่องกล บรษิัท บลิเลี่ยน เอ็นจเินยีริง่ จํากดั 
 วศิวกรทีป่รกึษาด้านการอนุรกัษ์พลงังานหม้อไอน้ํา บรษิัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจเินยีริง่ จํากดั 

ประสบการณฝกอบรมตางประเทศ 
 ศกึษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลกัการควบคมุคุณภาพผลติภณัฑ์ข ัน้สูงและเทคนคิการวเิคราะห์ปญัหาและเทคนคิ
การวเิคราะห์ปญัหา หาสาเหตุผลติภณัฑ์ข ัน้สูง ที่บรษิัท มาสด้า คอร์ปอเรชัน่ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 
เดอืน  

 ศกึษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์ข ัน้สูงที่บรษิัท ยงัซนิ เมทลั จํากัด ณ ประเทศ
เกาหลใีต้  

 ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดุสากลข ัน้พื้นฐานและข ัน้สูง 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 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS, 
EnMS  ณ ประเทศอนิเดยี 

ประสบการณดานวิทยากรที่ปรึกษา หวัขอ้ : International Material Data System ( IMDS ), การวิเคราะห์ปญัหางาน, 
ภาวะผู้นํา, อนุรกัษ์พลงังาน, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, ระบบการควบคุมสาร
ปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนคิส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้ก ับโรงงานและบริษัทฯ เป็น
จํานวนมาก 

 

กําหนดการ วันท่ี 21-22 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 30,000 + 2,100 = 31,000 (+Vat 7%) 
เวลา 09.00-16.00 น. สถานที ่ โรงแรมอะไรซ สุขุมวิท ซ. 26 ราคาหลงัหกัภาษ ีณ ทีจ่ าย 
เลอืกเรยีน  วันท่ี 21 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 15,000 + 1,050 = 16,050 16,050 – 450 = 15,600 

เลอืกเรยีน  วันท่ี 22 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 15,000 + 1,050 = 16,050 16,050 – 450 = 15,600 

เลอืกเรยีน  วันท่ี 21-22 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 30,000 + 2,100 = 31,000 31,000 – 900 = 30,100 

 

หมายเหตุ 
 - กรณีเลือกเรียนวันใดวันหน่ึง ทานละ 15,000 บาท 

 - ผูสัมมนา ตองแจงช่ือบริษัท และช่ือ-นามสกุล เปนภาษาอังกฤษ ลวงหนาอยางนอย 3 วัน  
และเตรียมโนตบุคมาในวันสัมมนาดวย 

- ผูจบการสัมมนา จะไดรับ Certificate  ท่ีมีโลโกเจาของลิขสิทธื ์
- ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร  อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้ าชา กาแฟ  

    - ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหกัลดหยอ่นภาษีได้ 200%% .% 
……………………………..- 

บรษิทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จํากดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 
e‐mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 



 

หลกัสูตร    Basic & Advance International Material Data System : IMDS 
กําหนดการ      วนัท่ี 21-22 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวทิ ซ. 26 
กําหนดการ วันท่ี 21-22 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 30,000 + 2,100 = 31,000 (+Vat 7%) 
เวลา 09.00-16.00 น. สถานที ่ โรงแรมอะไรซ สุขุมวิท ซ. 26 ราคาหลงัหกัภาษ ีณ ทีจ่ าย 
เลอืกเรยีน  วันท่ี 21 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 15,000 + 1,050 = 16,050 16,050 – 450 = 15,600 

เลอืกเรยีน  วันท่ี 22 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 15,000 + 1,050 = 16,050 16,050 – 450 = 15,600 

เลอืกเรยีน  วันท่ี 21-22 มีนาคม 2561 คาลงทะเบยีน 30,000 + 2,100 = 31,000 31,000 – 900 = 30,100 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................  
2. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
3. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
4. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
5. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
 ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   
 
(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชื่อ................................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.......................................
 สํานักงานใหญ่   สาขา.......................เลขท่ี..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน...........................................ชัน้....................
ตรอก/ซอย......................................ถนน................................แขวง/ตําบล................................อําเภอ/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 ต่อ 5283 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จํากดั 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 

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

.........../............./.......... 


