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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่อาจมีสารอันตราย :
การจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิด
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่อยูในกลุม 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 และ 10 ที่กําหนดในภาคผนวก ข. และครอบคลุมถึงหลอดไฟและดวงโคมไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัย
1.2 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ไ มใ ชกั บ อะไหลสํ า หรั บ การซอ มหรื อ การนํ า บริ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส กลับมาใชซ้ํา (reuse) ที่มีอยูกอนวันที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีผลบังคับใช
2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หมายถึง บริภัณฑที่ตองอาศัยกระแสไฟฟาหรือสนามแมเหล็กไฟฟาในการ
ทํางานอยางถูกตอง และบริภัณฑสําหรับการกอกําเนิด (generation) ถายโอน (transfer) และวัดกระแสไฟฟา
และสนามแมเหล็กไฟฟาดังกลาว ที่อยูในกลุมบริภัณฑที่ระบุในภาคผนวก ข. ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับ
พิกัดแรงดันไฟฟาไมเกิน 1 000 โวลตสําหรับกระแสสลับ และไมเกิน 1 500 โวลตสําหรับกระแสตรง
3. การปองกันการใชสารอันตราย
3.1 บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหม ตองปราศจากตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิ
โบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) หรือพอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE)
หมายเหตุ สําหรับจุดประสงคของขอกําหนดนี้ ความเขมขนของตะกั่ว ปรอท โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเต็ดไบ
ฟนิล (PBB) หรือพอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) ที่มีคาไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนักในวัสดุที่เปนเนื้อ
เดียวกัน และความเขมขนของแคดเมียมที่มีคาไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนักในวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกัน ถือวา
ปราศจาก สารอันตรายเหลานี้

3.2 การใชสารอันตรายที่กําหนดในภาคผนวก ก. ไดรับการยกเวนจากขอกําหนดในขอ 3.1
3.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนการหามใชสารอันตรายหรือใชสารทดแทนอื่นซึ่งเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา โดยอยางนอยตองปองกันผูบริโภคไดในระดับเดียวกัน ทันทีที่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรเพียงพอและเปนไปตามนโยบายที่เกี่ยวของกับสารอันตรายในระดับชาติ
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4. การเปนไปตามขอกําหนด
นอกจากจะตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางผูที่เกี่ยวของ แนะนําใหใชแนวทางการแสดงการเปนไปตามขอกําหนด
ตามภาคผนวก ค.
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ภาคผนวก ก.
การใชตะกั่ว, ปรอท, แคดเมียม, โครเมียมเฮกซะเวเลนซ, พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB)
หรือพอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนลิ อีเทอร (PBDE) ที่ไดรับการยกเวนจากขอกําหนดขอ 3.1
1. ปรอท ในหลอดฟลูออเรสเซนซกะทัดรัด (compact fluorescent lamp) ในปริมาณไมเกินหลอดละ 5 มิลลิกรัม
2. ปรอท ในหลอดฟลูออเรสเซนซตรงสําหรับจุดประสงคทั่วไป ไมเกินคาตอไปนี้
- หลอดที่ใชแฮโลฟอสเฟต :
10 มิลลิกรัม
- หลอดที่ใชไตรฟอสเฟต ประเภทอายุปกติ : 5 มิลลิกรัม
- หลอดที่ใชไตรฟอสเฟต ประเภทอายุยืน :
8 มิลลิกรัม
3. ปรอท ในหลอดฟลูออเรสเซนซตรงสําหรับจุดประสงคพิเศษ
4. ปรอท ในหลอดไฟประเภทอื่นที่ไมไดระบุในภาคผนวกนี้
5. ตะกั่ว ในแกวของหลอดรังสีแคโทด ในแกวของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และในแกวของหลอดฟลูออเรสเซนซ
6. ตะกั่ว ในลักษณะที่เปนสารเจือในเหล็กที่มีปริมาณตะกั่วไมเกินรอยละ 0.35 โดยน้ําหนัก อะลูมิเนียมที่มีปริมาณ
ตะกั่วไมเกินรอยละ 0.4 โดยน้ําหนัก และในทองแดงเจือที่มีปริมาณตะกั่วไมเกินรอยละ 4 โดยน้ําหนัก
7. - ตะกั่ว ในสารบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง (ไดแก โลหะเจือที่มีตะกั่วเปนพื้นฐานซึ่งมีตะกั่วรอยละ 85 โดย
น้ําหนักหรือมากกวา)
- ตะกั่ว ในสารบัดกรีสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (server) ระบบเก็บขอมูลและระบบชุดเก็บขอมูล (storage and
storage array systems) บริภัณฑโครงสรางพื้นฐานเครือขายสําหรับการสวิตช ใหสัญญาณ สงผานขอมูล รวมทั้ง
การบริหารโครงขายโทรคมนาคม
- ตะกั่ว ในชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เปนเซรามิกส (เชน อุปกรณ เพียโซอิเล็กทรอนิกส)
8. แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียมในหนาสัมผัสทางไฟฟา และแคดเมียมที่เคลือบดวยไฟฟา (cadmium
plating) ยกเวนการใชงานที่หามใชตามกฎระเบียบระหวางประเทศ (เชน กฎระเบียบ76/769/EEC: การหามใช
และขายสารอันตรายบางประเภท ของสหภาพยุโรป) หรือกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวของ
9. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ ที่ใชเปนสารปองกันการกัดกรอนของเหล็กกลาคารบอน ที่ใชในระบบทําความเย็น
ประเภทดูดกลืน (absorption refrigeration)
9ก. เดคาโบรมิเนเต็ด ไดฟนิล อีเทอร ในการใชงานเชิงพอลิเมอร
9ข. ตะกั่ว ในเปลือกและบูชของรองลื่นที่ทําจากตะกั่ว-บรอนซ
10. ( วาง )
11. ตะกั่วที่ใชในระบบตอโดยใชขาเสียบปรับตัวได (compliant pin connector system)
12. ตะกั่วในลักษณะที่เปนวัสดุเคลือบสําหรับมอดูลนําความรอนแหวนตัวซี (thermal conduction module c-ring)
13. ตะกั่วและแคดเมียมในแกวเชิงแสง (optical glass) และแกวกรองแสง
14. ตะกั่วในสารบัดกรีที่ประกอบดวยธาตุมากกวา 2 ธาตุ สําหรับการตอระหวางขากับแผงวงจรภายในไมโคร
โพรเซสเซอร ที่มีตะกั่วมากกวารอยละ 80 และนอยกวารอยละ 85 โดยน้ําหนัก
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15. ตะกั่วในสารบัดกรีที่ใชเพื่อทําใหการตอทางไฟฟาที่จําเปนระหวางแผนสารกึ่งตัวนํากับแผนฐานตัวรับภายใน
วงจรรวมสําเร็จรูปประเภทฟลิบชิบ
16. ตะกั่วในหลอดฟลูออเรสเซนซตรงที่มีหลอดเคลือบดวยซิลิเกต
17. ตะกั่วแฮไลดในลักษณะของตัวกระทําแผรังสีในหลอดปลอยประจุความเขมสูงที่ใชสําหรับงานสําเนาภาพเพื่อ
การพิมพแบบมืออาชีพ
18. ตะกั่วในลักษณะที่เปนสารกระตุนในผงเรืองแสง (ตะกั่วรอยละ 1 โดยน้ําหนัก หรือนอยกวา) ของหลอดปลอย
ประจุ เมื่อใชเปนหลอดอาบแสงอาทิตยที่มีสารเรืองแสง เชน BSP (BaSi2O5:Pb) และเมื่อใชเปนหลอดพิเศษ
สําหรับงานสําเนาภาพเพื่อการพิมพแบบไดโซ การพิมพแ บบลิ โทกราฟ (lithography) เครื่องดักจับแมลง
กระบวนการเคมีแสงและการบมเรงที่มีสารเรืองแสง เชน SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)
19. ตะกั่วที่มี PbBiSn-Hg และ PbInSn-Hg ในสวนประกอบจําเพาะที่ใชเปนอะมัลกัมหลักและที่มี PbSn-Hg
เปนอะมัลกัมชวยในหลอดประหยัดพลังงานกะทัดรัดมาก (very compact Energy Saving Lamp: ESL)
20. ตะกั่วออกไซดในแกวที่ใชสําหรับเชื่อมแผนฐานหนากับแผนฐานหลังของหลอดฟลูออเรสเซนซแบนที่ใช
สําหรับแผงแสดงผลผลึกเหลว (LCD)
21. ตะกั่วและแคดเมียมในหมึกพิมพสําหรับการเคลือบสารบนแกวโบโรซิลิเกต
22. ตะกั่วในลักษณะสารปนเปอนใน RIG (rare earth iron garnet) Faraday rotator ที่ใชสําหรับระบบสื่อสารใยแสง
23. ตะกั่วในสารเคลือบผิวของชิ้นสวนที่มีชองละเอียดที่ไมใชอุปกรณตอที่มีชองระหวางขาเทากับ 0.65 มิลลิเมตร
หรือเล็กกวา ที่มีกรอบตัวนําทําดวยโลหะเจือนิกเกิล-เหล็ก(NiFe) และตะกั่วในสารเคลือบผิวของชิ้นสวนที่มี
ชองละเอียดที่ไมใชอุปกรณตอที่มีชองระหวางขาเทากับ 0.65 มิลลิเมตรหรือเล็กกวา ที่มีกรอบตัวนําทําดวย
ทองแดง
24. ตะกั่วในสารบัดกรีสําหรับการบัดกรีตัวเก็บประจุแบบจานมีรูตลอด และตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นเรียงแบบ
ระนาบ (machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors)
25. ตะกั่วออกไซดในแผงแสดงผลแบบพลาสมา (plasma display panel) และจอเปลงแสงดวยการนําอิเล็กตรอนบน
พื้นผิว (surface conduction electron emitter display) ที่ใชในสวนโครงสราง ; โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นไดอิ
เล็กทริกที่เปนแกวดานหนาและดานหลัง บัสอิเล็กโทรด(bus electrode) แถบดํา(black stripe) แอดเดรส
อิเล็กโทรด(address electrode) ซี่ตัวกัน(barrier rib) แกวผนึกและแหวนแกว(seal frit and frit ring) รวมทั้งหมึก
พิมพ (print paste)
26. ตะกั่วออกไซดในซองแกวของหลอดแสงดําน้ําเงิน (black light blue)
27. ตะกั่วเจือในลักษณะที่เปนสารบัดกรีสําหรับตัวแปลงรูปพลังงานที่ใชในลําโพงกําลังสูง (ที่ออกแบบใหทํางาน
หลายชั่วโมงที่ระดับกําลังเสียง > 125 dB SPL)
28. โครเมียมเฮกซะเวเลนซในสิ่งเคลือบปองกันการกัดกรอนของโลหะแผนที่ไมทาสีและขอตอที่เปนชิ้นสวน
สําหรับใชปองกันการกัดกรอน และเกราะกันการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาในบริภัณฑที่อยูในกลุม 3 ตาม
ภาคผนวก ข. (บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
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29. ตะกั่วในแกวผลึก (แกวคริสตัล)
เพื่อใหภาคผนวกนี้มีความทันสมัยและทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะมีการพิจารณาทบทวนรายการตางๆ
ขางตนอยางสม่ําเสมอโดยมุงหวังเพื่อตัดชื่อวัสดุหรือชิ้นสวนในบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสออกจากรายการ
ขอยกเวน เมื่อการเลิกใชหรือการใชอยางอื่นทดแทนมีความเปนไปไดในทางเทคโนโลยี
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ภาคผนวก ข.
กลุมของบริภณ
ั ฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(ขอ 1.1)
1. เครื่องใชครัวเรือน(household appliance) ขนาดใหญ
เครื่องใชทําความเย็นขนาดใหญ (large cooling appliance)
ตูเย็น (refrigerator)
ตูแช (freezer)
เครื่องใชขนาดใหญอื่นๆ ที่ใชสําหรับการทําความเย็นและเก็บรักษาอาหาร(other large appliances used for refrigeration,
conservation and storage of food)
เครื่องซักผา (washing machine)
เครื่องอบผา (clothes dryer)
เครื่องลางจาน (dish washing machine)
เตาหุงตม (cooking appliance)
เตาไฟฟา (electric stove)
เตาแผนรอน (electric hot plate)
เตาอบไมโครเวฟ (microwave oven)
เครื่องใชขนาดใหญอื่นๆ ที่ใชสําหรับหุงตมและกระบวนการอื่นๆในการปรุงอาหาร (other large appliances used for
cooking and other processing of food)
เครื่องใชทําความรอนอาหาร (electric heating appliance)
เครื่องแผรังสีความรอน (electric radiator)
เครื่องใชขนาดใหญอื่นๆ สําหรับใหความรอนแกหอง เตียง ที่นั่ง (other large appliances for heating rooms, beds, seating
furniture)
พัดลมไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ
บริภัณฑพัดลม ระบายอากาศ และปรับสภาวะอากาศ (other fanning, exhaust ventilation and conditioning equipment)

2. เครื่องใชครัวเรือน ขนาดเล็ก
เครื่องดูดฝุน
เครื่องกวาดพรม (carpet sweeper)
เครื่องใชอื่นๆ สําหรับการทําความสะอาด
เครื่องใชสําหรับการเย็บ ถัก หรือทอ
เตารีดและเครื่องรีดผา
เครื่องปงขนมปง
กระทะไฟฟา
เครื่องเจียร เครื่องชงกาแฟ และบริภัณฑสําหรับเปดหรือปดผนึกกระปองหรือภาชนะบรรจุ
มีดไฟฟา
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เครื่องใชสําหรับตัดผม เปาผม แปรงฟน โกน นวด และรักษาอนามัยรางกาย
นาฬิกา และบริภัณฑสําหรับการวัด ชี้บง หรือบันทึกเวลา
เครื่องชั่ง

3. บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและบริภณ
ั ฑโทรคมนาคม (IT and telecommunication equipment)
คอมพิวเตอรเมนเฟรม
มินิคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล
คอมพิวเตอรวางตัก
โนตบุกคอมพิวเตอร
โนตแพดคอมพิวเตอร
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องพิมพดีดไฟฟา
เครื่องคิดเลขพกพาและตั้งโตะ
บริภัณฑสําหรับการรวบรวมขอมูล เก็บขอมูล ประมวลผล นําเสนอหรือสื่อสารขอมูลดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
บริภัณฑและระบบปลายทางของผูใช
เครื่องโทรสาร
เครื่องเทเล็กซ
เครื่องโทรศัพท
เครื่องโทรศัพทไรสาย
เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบตอบรับอัตโนมัติ
บริภัณฑสงสัญญาณเสียง ภาพ หรือสารสนเทศทางโทรคมนาคม

4. บริภัณฑผูบริโภค (consumer equipment)
เครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน
กลองวีดิทัศน
เครื่องบันทึกวีดิทัศน
เครื่องบันทึกเสียงไฮไฟ
เครื่องขยายสัญญาณเสียง
เครื่องดนตรี
บริภัณฑสําหรับบันทึกหรือเลนเสียงหรือภาพ รวมทั้งสัญญาณที่นอกเหนือจากสัญญาณโทรคมนาคม

5. บริภัณฑสองสวาง (lighting equipment)
ดวงโคมสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ ยกเวนดวงโคมในครัวเรือน
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หลอดฟลูออเรสเซนซตรง
หลอดฟลูออเรสเซนซชุดกะทัดรัด
หลอดปลอยประจุความเขมสูง รวมทั้งหลอดโซเดียมความดันสูงและหลอดเมทัลแฮไลด
หลอดโซเดียมความดันต่ํา
บริภัณฑสองสวางอื่นสําหรับจุดประสงคในการกระจายหรือควบคุมแสง ยกเวนหลอดไส

6. เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (electrical and electronic tools) (ยกเวนเครื่องมืออุตสาหกรรมใชประจํา
ที่ขนาดใหญ)
สวานไฟฟา
เลื่อยไฟฟา
จักรเย็บผา
บริภัณฑสําหรับหมุน กลึง ขัด เจียร เลื่อย ตัด เฉือน เจาะ ตี มวน ดัด หรือกระบวนการที่คลายกัน
เครื่องตัดหญาหรือเครื่องมือทําสวนอื่นๆที่คลายกัน

7. ของเลน บริภัณฑเพื่อการหยอนใจและเครื่องกีฬา (leisure and sport equipment)
รถรางไฟฟาหรือชุดรถแขง
ชุดเลนเกมวีดิทัศนมือถือ
เกมวีดีทัศน
คอมพิวเตอรสําหรับการขี่จักรยาน ขับรถ วิ่ง แจวเรือ หรืออื่นๆ
บริภัณฑกีฬาที่มีสวนประกอบทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส
สล็อตแมชีนหยอดเหรียญ

8. อุปกรณทางการแพทย (ยกเวนผลิตภัณฑฝงในรางกายและผลิตภัณฑกระจายสารบําบัด (implanted and
infected products))
บริภัณฑรังสีบําบัด
เครื่องตรวจหัวใจ
เครื่องฟอกเลือด
เครื่องชวยหายใจ (pulmonary ventilator)
การแพทยนิวเคลียร
บริภัณฑหองปฏิบัติการสําหรับการวินิจฉัยโดยหองทดลอง
เครื่องวิเคราะห
การทดสอบผสมเชื้อ (fertilization test)
เครื่องใชอื่นสําหรับการตรวจหา การปองกัน การเฝาระวัง การบําบัด การรักษาภูมิแพ การบาดเจ็บหรือพิการ

9. เครื่องเฝาตรวจและควบคุม (monitoring and control instruments)
เครื่องตรวจจับควัน
เครื่องควบคุมความรอน
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เทอรมอสแตต
เครื่องวัด ชั่ง หรือปรับแตง สําหรับครัวเรือน หรือที่เปนบริภัณฑหองปฏิบัติการ
เครื่องเฝาตรวจและควบคุมอื่นๆที่ใชในการติดตั้งทางอุตสาหกรรม (เชน ในแผงควบคุม)

10. เครื่องจายอัตโนมัติ (automatic dispenser)
เครื่องจายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
เครื่องจายขวดหรือกระปองเครื่องดื่มรอนหรือเย็นโดยอัตโนมัติ
เครื่องจายผลิตภัณฑที่เปนของแข็งโดยอัตโนมัติ
เครื่องจายเงินอัตโนมัติ
เครื่องใชอื่นซึ่งจายผลิตภัณฑทุกชนิดโดยอัตโนมัติ
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ภาคผนวก ค.
การแสดงการเปนไปตามขอกําหนด
(ขอแนะนํา)
(ขอ 4.)
การแสดงการเปนไปตามขอกําหนดตองใชเอกสารอันประกอบดวย
- เอกสารเทคนิคที่แสดงวาผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดดําเนินการเพื่อปองกันไมใหมีสารอันตราย 6 ชนิด
(ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) และ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟ
นิ ล อี เ ท อ ร (PBDE)) ใ น ร ะ ดั บ วั ส ดุ เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น ใ น ป ริ ม า ณ สู ง เ กิ น ขี ด จํ า กั ด ข อ ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
- เอกสารหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการตามที่ระบุ
รายการเอกสารเทคนิคที่ผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองนํามาแสดงสรุปไดดังตารางที่ ค.1 และ ตารางที่ ค.2 โดย
สามารถเลือกแสดงเอกสารรับรองได 2 แบบ คือแบบ ก. การรับรองระดับกระบวนการ (process-based) หรือ แบบ
ข. การรับรองระดับผลิตภัณฑ/ชิ้นสวน (product/part-based) หรือทั้ง 2 แบบผสมกัน
ตารางที่ ค.1 รายการเอกสารโดยภาพรวม
ขอมูลผูติดตอ
จุดติดตอ (contact point) ภายในองคกรที่ดูแลเรื่องการรองขอเกี่ยวกับการผลิตบริภัณฑตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้
ขอมูลบริษัท
ขอมูลนี้รวมถึงขนาดขององคกร ผลิตภัณฑที่ผลิต และประมาณการระดับการขาย
แนวทางที่ใชในการปฏิบัติตามขอกําหนด
เอกสารในรายการนี้ ควรเปนภาพรวมทั่วไปของระบบการปฏิบัติตามขอกําหนดที่องคกรไดวางไวและที่เหมาะสําหรับชวย
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
ภาพรวมระบบคุณภาพขอมูล (ในกรณีที่ผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองอาศัยขอมูลจากผูจัดสง (supplier) ในการแสดง
การปฏิบัติตามขอกําหนด)
เอกสารรายการนี้ควรประกอบไปดวย การประเมินความเสี่ยง เกณฑการยอมรับ ขั้นตอนการจัดซื้อ และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และอาจเลือกแสดงเอกสารได 2 แบบ คือแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือทั้ง 2 แบบผสมกัน
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ตารางที่ ค.2 รายการเอกสารหลักฐานทัว่ ไป
เอกสารรับรอง แบบ ก.
เอกสารเทคนิคระดับกระบวนการ (process-based technical
documentation)
(ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบภายในขององคกรที่ทําใหเชื่อได
ว า มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ข อ กํ า ห น ด ข อ ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้)
ระบบประกั น การเป น ไปตามข อ กํ า หนด (Compliance
Assurance System: CAS)
1) วัตถุประสงคของระบบ ขอกําหนดและคุณลักษณะทาง
เทคนิคที่สําคัญ เอกสารนี้ตองครอบคลุมถึงการปฏิบัติตาม
ข อ กํ า หนดของมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ทั้ ง
ภายในองคกรของตนเองและภายในโซอุปทาน

เอกสารรับรอง แบบ ข.
เอกสารเทคนิ ค ระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ / ชิ้ น ส ว น (product/part-based
technical documentation)
(ข อ มู ลทั่วไปเกี่ ยวกั บองคประกอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ/
ชิ้ น ส ว น ที่ ทํ า ให เ ชื่ อ ได ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ / ชิ้ น ส ว นนั้ น เป น ไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้)
1) ใบรับรองหรือใบรับประกัน จากผูผลิตหรือผูจัดสง ที่สําแดง
การใชสารอันตรายไมเกินระดับที่อนุญาต

2) กระบวนการที่ กํ า หนดไว อ ย า งเป น ทางการ เพื่ อ นํ า 2) ใบสําแดงวัสดุ (material declaration) อยางสมบูรณจากผูผลิต
ขอกําหนดในระบบไปปฏิบัติ และกระบวนการดําเนินการ
หรือผูจัดสง สําหรับชิ้นสวนทุกชิ้น (รวมถึงชิ้นสวนที่มีการ
นี้ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของระบบคุณภาพและระบบ
ปรับปรุง) และการประเมินวาผลิตภัณฑอยูในกลุมใดใน
บริหารจัดการขององคกร
ภาคผนวก ข. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และ
การใช ข อ ยกเว น ข อ ใดในภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม นี้
การสํ า แดงวั ส ดุ ให สํ า แดงเฉพาะสารอั น ตรายที่ ร ะบุ ใ น
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ไม ใ ช ก ารสํ า แดง
สวนผสมของวัสดุทั้งหมด
3) ระบบเอกสารเทคนิค (เอกสารกระดาษ และ/หรือ เอกสาร 3) รายงานการวิเคราะหสําหรับวัสดุเนื้อเดียวกันในชิ้นสวน ผล
อิเล็กทรอนิกส) เพื่อสนับสนุนกระบวนการและมาตรการ
การทดสอบควรอางอิงถึงวัสดุเนื้อเดียวกัน
เพื่อประกันการปฏิบัติตามขอ กําหนดของระบบ พรอ ม
การฝกอบรม เครื่องมือ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
4) ผูที่เลือกเฉพาะแบบ ข. ตองแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา มี
หลักฐานแสดงการควบคุมการนํา CAS ไปปฏิบัติ
การปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อแสดงใหเห็นวาไดมีการ
4) ผลการตรวจประเมินภายใน (internal audit) และการตรวจ
ประเมินใบสํา แดงวัส ดุ เพื่อ ตรวจสอบความเชื่อ ถือ ไดข อง
ประเมินผูจัดสง (supplier audit) เพื่อยืนยันความใชไดของ
เอกสารนั้น นอกจากนี้ห นวยงานผูประเมินอาจจําเปนตอ ง
ระบบประกั นการเปนไปตามขอ กําหนด และ/หรือ
ตรวจประเมินขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
กระบวนการ เชน ความสามารถของผูจัดสง เพื่อประกัน
(documented compliance procedure)
การเปนไปตามขอกําหนด
5) หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการปฏิบัติตามระบบที่วาง
ไว รวมถึงผลการตรวจประเมินการเปนไปตามขอกําหนด
ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ร ายการ เช น การตรวจประเมิ น
ผลิตภัณฑ (และการประเมินวาผลิตภัณฑอยูในกลุมใดใน
ภาคผนวก ข. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และ
การใช ข อ ยกเว น ข อ ใดในภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ) ใบสํ า แดงวั ส ดุ (material
declaration) กระบวนการควบคุมการจัดซื้อ การควบคุม
คลั ง สิ น ค า และการควบคุ ม การผลิ ต และการวิ เ คราะห
ปริมาณสารอันตราย ตามความเหมาะสม
6) ภาพรวมของระบบขอมูลใดๆ ที่ใชในการบริหารจัดการ
ข อ มู ล การเป น ไปตามข อ กํ า หนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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มอก.2368-2551
กรณีที่มีการทดสอบเพื่อวิเคราะหปริมาณสารอันตรายตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ให
เปนไปตามวิธีการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการหาระดับของสารควบคุม 6 ชนิด (ตะกั่ว ปรอท
แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) และ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE))
ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มาตรฐานเลขที่ มอก.2388 (ในกรณีที่ยังมิไดมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC ในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐาน IEC 62321)
วิธีการระบุระดับของสารอันตรายในรายงานผลทดสอบ ตองชัดเจนและเขาใจงาย โดยจะตองแจกแจงผลทดสอบ
ระดับวัสดุเนื้อเดียวกัน
ผู ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งเก็ บ เอกสารหลั ก ฐานทั้ ง หมดที่ แ สดงการเป น ไปตามข อ กํ า หนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไวใหหนวยงานผูตรวจประเมินตรวจสอบเปนเวลาตามที่ไดตกลงกัน ซึ่งโดยทั่วไปไมควร
นอยกวา 4 ป
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