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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่อาจมีสารอันตราย : 

การจํากัดการใชสารอันตรายบางชนดิ 
 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในกลุม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 และ 10 ท่ีกําหนดในภาคผนวก ข.  และครอบคลุมถึงหลอดไฟและดวงโคมไฟฟาสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมใช กับอะไหลสําหรับการซอมหรือการนําบริภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส กลับมาใชซํ้า (reuse) ท่ีมีอยูกอนวันท่ีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีผลบังคับใช 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  มีดังตอไปนี้ 
2.1 บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  บริภัณฑท่ีตองอาศัยกระแสไฟฟาหรือสนามแมเหล็กไฟฟาในการ

ทํางานอยางถูกตอง และบริภัณฑสําหรับการกอกําเนิด (generation) ถายโอน (transfer) และวัดกระแสไฟฟา
และสนามแมเหล็กไฟฟาดังกลาว ท่ีอยูในกลุมบริภัณฑท่ีระบุในภาคผนวก ข.  ท่ีไดรับการออกแบบใหใชกับ
พิกัดแรงดันไฟฟาไมเกิน 1 000 โวลตสําหรับกระแสสลับ และไมเกิน 1 500 โวลตสําหรับกระแสตรง 

3.  การปองกันการใชสารอันตราย 

3.1 บริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหม ตองปราศจากตะก่ัว  ปรอท   แคดเมียม  โครเมียมเฮกซะเวเลนซ  พอลิ
โบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB)  หรือพอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) 

 หมายเหตุ สําหรับจุดประสงคของขอกําหนดน้ี ความเขมขนของตะก่ัว ปรอท โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเต็ดไบ
ฟนิล (PBB) หรือพอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) ที่มีคาไมเกินรอยละ 0.1 โดยนํ้าหนักในวัสดุที่เปนเน้ือ
เดียวกัน  และความเขมขนของแคดเมียมที่มีคาไมเกินรอยละ 0.01 โดยนํ้าหนักในวัสดุที่เปนเน้ือเดียวกัน  ถือวา 
ปราศจาก สารอันตรายเหลาน้ี 

3.2  การใชสารอันตรายท่ีกําหนดในภาคผนวก ก. ไดรับการยกเวนจากขอกําหนดในขอ 3.1 

3.3  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อาจมีการปรับเปล่ียนการหามใชสารอันตรายหรือใชสารทดแทนอื่นซ่ึงเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมมากกวา โดยอยางนอยตองปองกันผูบริโภคไดในระดับเดียวกัน  ทันทีท่ีมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรเพียงพอและเปนไปตามนโยบายท่ีเกี่ยวของกับสารอันตรายในระดับชาติ 
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4.  การเปนไปตามขอกําหนด 

นอกจากจะตกลงกันเปนอยางอ่ืนระหวางผูท่ีเกี่ยวของ แนะนําใหใชแนวทางการแสดงการเปนไปตามขอกําหนด
ตามภาคผนวก ค. 
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ภาคผนวก ก. 
การใชตะก่ัว, ปรอท, แคดเมียม, โครเมียมเฮกซะเวเลนซ,  พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) 
หรือพอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนลิอีเทอร (PBDE) ท่ีไดรับการยกเวนจากขอกําหนดขอ 3.1 

1. ปรอท ในหลอดฟลูออเรสเซนซกะทัดรัด (compact fluorescent lamp) ในปริมาณไมเกินหลอดละ 5 มิลลิกรัม 
2. ปรอท ในหลอดฟลูออเรสเซนซตรงสําหรับจุดประสงคท่ัวไป  ไมเกินคาตอไปนี้ 
 - หลอดท่ีใชแฮโลฟอสเฟต  :   10 มิลลิกรัม 
 - หลอดท่ีใชไตรฟอสเฟต  ประเภทอายุปกติ :   5 มิลลิกรัม 
 - หลอดท่ีใชไตรฟอสเฟต  ประเภทอายุยืน :   8 มิลลิกรัม 
3. ปรอท ในหลอดฟลูออเรสเซนซตรงสําหรับจุดประสงคพิเศษ 
4. ปรอท ในหลอดไฟประเภทอ่ืนท่ีไมไดระบุในภาคผนวกนี้ 
5. ตะกั่ว ในแกวของหลอดรังสีแคโทด ในแกวของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส และในแกวของหลอดฟลูออเรสเซนซ 
6. ตะกั่ว ในลักษณะท่ีเปนสารเจือในเหล็กท่ีมีปริมาณตะก่ัวไมเกินรอยละ 0.35 โดยนํ้าหนัก อะลูมิเนียมท่ีมีปริมาณ

ตะกั่วไมเกินรอยละ 0.4 โดยนํ้าหนัก และในทองแดงเจือท่ีมีปริมาณตะก่ัวไมเกินรอยละ 4 โดยนํ้าหนัก 
7. - ตะกั่ว ในสารบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง (ไดแก โลหะเจือท่ีมีตะกั่วเปนพื้นฐานซ่ึงมีตะกั่วรอยละ 85 โดย

น้ําหนักหรือมากกวา) 
- ตะกั่ว ในสารบัดกรีสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (server) ระบบเก็บขอมูลและระบบชุดเก็บขอมูล (storage and 
storage array systems) บริภัณฑโครงสรางพื้นฐานเครือขายสําหรับการสวิตช ใหสัญญาณ สงผานขอมูล รวมท้ัง
การบริหารโครงขายโทรคมนาคม 

 - ตะกั่ว ในช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนเซรามิกส (เชน อุปกรณ เพียโซอิเล็กทรอนิกส) 
8. แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียมในหนาสัมผัสทางไฟฟา และแคดเมียมท่ีเคลือบดวยไฟฟา (cadmium 

plating) ยกเวนการใชงานท่ีหามใชตามกฎระเบียบระหวางประเทศ (เชน กฎระเบียบ76/769/EEC: การหามใช
และขายสารอันตรายบางประเภท ของสหภาพยุโรป) หรือกฎหมายในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 

9. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ ท่ีใชเปนสารปองกันการกัดกรอนของเหล็กกลาคารบอน ท่ีใชในระบบทําความเย็น
ประเภทดูดกลืน (absorption refrigeration) 

 9ก.  เดคาโบรมิเนเต็ด ไดฟนิล อีเทอร ในการใชงานเชิงพอลิเมอร 
 9ข.  ตะกั่ว ในเปลือกและบูชของรองล่ืนท่ีทําจากตะกั่ว-บรอนซ 
10. ( วาง ) 
11. ตะกั่วท่ีใชในระบบตอโดยใชขาเสียบปรับตัวได (compliant pin connector system) 
12. ตะกั่วในลักษณะท่ีเปนวัสดุเคลือบสําหรับมอดูลนําความรอนแหวนตัวซี (thermal conduction module c-ring) 
13. ตะกั่วและแคดเมียมในแกวเชิงแสง (optical glass) และแกวกรองแสง 
14. ตะกั่วในสารบัดกรีท่ีประกอบดวยธาตุมากกวา 2 ธาตุ สําหรับการตอระหวางขากับแผงวงจรภายในไมโคร

โพรเซสเซอร ท่ีมีตะกั่วมากกวารอยละ 80 และนอยกวารอยละ 85 โดยนํ้าหนัก 
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15. ตะกั่วในสารบัดกรีท่ีใชเพื่อทําใหการตอทางไฟฟาท่ีจําเปนระหวางแผนสารกึ่งตัวนํากับแผนฐานตัวรับภายใน
วงจรรวมสําเร็จรูปประเภทฟลิบชิบ 

16. ตะกั่วในหลอดฟลูออเรสเซนซตรงท่ีมีหลอดเคลือบดวยซิลิเกต 
17. ตะกั่วแฮไลดในลักษณะของตัวกระทําแผรังสีในหลอดปลอยประจุความเขมสูงท่ีใชสําหรับงานสําเนาภาพเพื่อ

การพิมพแบบมืออาชีพ 
18. ตะกั่วในลักษณะท่ีเปนสารกระตุนในผงเรืองแสง (ตะกั่วรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก หรือนอยกวา) ของหลอดปลอย

ประจุ เม่ือใชเปนหลอดอาบแสงอาทิตยท่ีมีสารเรืองแสง เชน BSP (BaSi2O5:Pb) และเม่ือใชเปนหลอดพิเศษ
สําหรับงานสําเนาภาพเพื่อการพิมพแบบไดโซ  การพิมพแบบลิโทกราฟ (lithography)  เคร่ืองดักจับแมลง  
กระบวนการเคมีแสงและการบมเรงท่ีมีสารเรืองแสง เชน SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) 

19. ตะกั่วท่ีมี PbBiSn-Hg และ PbInSn-Hg ในสวนประกอบจําเพาะท่ีใชเปนอะมัลกัมหลักและท่ีมี PbSn-Hg 
เปนอะมัลกัมชวยในหลอดประหยัดพลังงานกะทัดรัดมาก (very compact Energy Saving Lamp: ESL) 

20. ตะกั่วออกไซดในแกวท่ีใชสําหรับเช่ือมแผนฐานหนากับแผนฐานหลังของหลอดฟลูออเรสเซนซแบนที่ใช
สําหรับแผงแสดงผลผลึกเหลว (LCD) 

21. ตะกั่วและแคดเมียมในหมึกพิมพสําหรับการเคลือบสารบนแกวโบโรซิลิเกต 
22. ตะกั่วในลักษณะสารปนเปอนใน RIG (rare earth iron garnet) Faraday rotator ท่ีใชสําหรับระบบส่ือสารใยแสง 
23. ตะกั่วในสารเคลือบผิวของช้ินสวนท่ีมีชองละเอียดท่ีไมใชอุปกรณตอท่ีมีชองระหวางขาเทากับ 0.65 มิลลิเมตร

หรือเล็กกวา ท่ีมีกรอบตัวนําทําดวยโลหะเจือนิกเกิล-เหล็ก(NiFe) และตะกั่วในสารเคลือบผิวของช้ินสวนท่ีมี
ชองละเอียดท่ีไมใชอุปกรณตอท่ีมีชองระหวางขาเทากับ 0.65 มิลลิเมตรหรือเล็กกวา ท่ีมีกรอบตัวนําทําดวย
ทองแดง 

24. ตะกั่วในสารบัดกรีสําหรับการบัดกรีตัวเก็บประจุแบบจานมีรูตลอด และตัวเก็บประจุเซรามิกหลายช้ันเรียงแบบ
ระนาบ (machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors) 

25. ตะกั่วออกไซดในแผงแสดงผลแบบพลาสมา (plasma display panel) และจอเปลงแสงดวยการนําอิเล็กตรอนบน
พื้นผิว (surface conduction electron emitter display) ท่ีใชในสวนโครงสราง ; โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นไดอิ
เล็กทริกท่ีเปนแกวดานหนาและดานหลัง  บัสอิเล็กโทรด(bus electrode)  แถบดํา(black stripe)  แอดเดรส
อิเล็กโทรด(address electrode)  ซ่ีตัวกัน(barrier rib)  แกวผนึกและแหวนแกว(seal frit and frit ring) รวมท้ังหมึก
พิมพ (print paste) 

26. ตะกั่วออกไซดในซองแกวของหลอดแสงดําน้ําเงิน (black light blue) 
27. ตะกั่วเจือในลักษณะท่ีเปนสารบัดกรีสําหรับตัวแปลงรูปพลังงานท่ีใชในลําโพงกําลังสูง (ท่ีออกแบบใหทํางาน

หลายช่ัวโมงท่ีระดับกําลังเสียง > 125 dB SPL) 
28. โครเมียมเฮกซะเวเลนซในส่ิงเคลือบปองกันการกัดกรอนของโลหะแผนท่ีไมทาสีและขอตอท่ีเปนช้ินสวน

สําหรับใชปองกันการกัดกรอน  และเกราะกันการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาในบริภัณฑท่ีอยูในกลุม 3   ตาม
ภาคผนวก ข.  (บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
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29. ตะกั่วในแกวผลึก (แกวคริสตัล) 

เพื่อใหภาคผนวกนี้มีความทันสมัยและทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะมีการพิจารณาทบทวนรายการตางๆ 
ขางตนอยางสม่ําเสมอโดยมุงหวังเพื่อตัดช่ือวัสดุหรือช้ินสวนในบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสออกจากรายการ
ขอยกเวน เม่ือการเลิกใชหรือการใชอยางอ่ืนทดแทนมีความเปนไปไดในทางเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มอก.2368-2551 

 -6- 

ภาคผนวก ข. 
กลุมของบริภณัฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(ขอ 1.1) 

1. เคร่ืองใชครัวเรือน(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 ที่น่ัง (other large appliances for heating rooms, beds, seating 
furniture) 
พัดลมไฟฟา 
เครื่องปรับอากาศ 
บริภัณฑพัดลม ระบายอากาศ และปรับสภาวะอากาศ (other fanning, exhaust ventilation and conditioning equipment) 

2. เคร่ืองใชครัวเรือน 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 ช้ีบง หรือบันทึกเวลา 
เครื่องช่ัง 

3. บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและบริภณัฑโทรคมนาคม (IT and telecommunication equipment) 

คอมพิวเตอรเมนเฟรม 
มินิคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล 
คอมพิวเตอรวางตัก 
โนตบุกคอมพิวเตอร 
โนตแพดคอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องพิมพดีดไฟฟา 
เครื่องคิดเลขพกพาและต้ังโตะ 
บริภัณฑสําหรับการรวบรวมขอมูล เก็บขอมูล ประมวลผล นําเสนอหรือสื่อสารขอมูลดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 
บริภัณฑและระบบปลายทางของผูใช 
เครื่องโทรสาร 
เครื่องเทเล็กซ 
เครื่องโทรศัพท 
เครื่องโทรศัพทไรสาย 
เครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่ 
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 รวมท้ังหลอดโซเดียมความดันสูงและหลอดเมทัลแฮไลด 
หลอดโซเดียมความดันตํ่า 
บริภัณฑสองสวางอื่นสําหรับจุดประสงคในการกระจายหรือควบคุมแสง  ยกเวนหลอดไส 

6. เคร่ืองมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (electrical and electronic tools) (ยกเวนเคร่ืองมืออุตสาหกรรมใชประจํา
ท่ีขนาดใหญ) 

สวานไฟฟา 
  เล่ือยไฟฟา 
  จักรเย็บผา 
  บริภัณฑสําหรับหมุน กลึง ขัด เจียร เล่ือย ตัด เฉือน เจาะ ตี มวน ดัด หรือกระบวนการที่คลายกัน 
  เครื่องตัดหญาหรือเครื่องมือทําสวนอื่นๆที่คลายกัน 

7. ของเลน  บริภัณฑเพื่อการหยอนใจและเครื่องกีฬา (leisure and sport equipment) 

รถรางไฟฟาหรือชุดรถแขง 
  ชุดเลนเกมวีดิทัศนมือถือ 
  เกมวีดีทัศน 
  คอมพิวเตอรสําหรับการขี่จักรยาน ขับรถ ว่ิง แจวเรือ หรืออื่นๆ 
  บริภัณฑกีฬาที่มีสวนประกอบทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส 
  สล็อตแมชีนหยอดเหรียญ 

8. อุปกรณทางการแพทย (ยกเวนผลิตภัณฑฝงในรางกายและผลิตภัณฑกระจายสารบําบัด (implanted and 
infected products)) 

บริภัณฑรังสีบําบัด 
เครื่องตรวจหัวใจ 
เครื่องฟอกเลือด 
เครื่องชวยหายใจ (pulmonary ventilator) 
การแพทยนิวเคลียร 
บริภัณฑหองปฏิบัติการสําหรับการวินิจฉัยโดยหองทดลอง 
เครื่องวิเคราะห 
การทดสอบผสมเช้ือ (fertilization test) 
เครื่องใชอื่นสําหรับการตรวจหา การปองกัน การเฝาระวัง การบําบัด การรักษาภูมิแพ การบาดเจ็บหรือพิการ 

9. เคร่ืองเฝาตรวจและควบคุม (monitoring and control instruments) 

เครื่องตรวจจับควัน 
เครื่องควบคุมความรอน 
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เทอรมอสแตต 
เครื่องวัด ช่ัง หรือปรับแตง สําหรับครัวเรือน หรือที่เปนบริภัณฑหองปฏิบัติการ 
เครื่องเฝาตรวจและควบคุมอื่นๆที่ใชในการติดต้ังทางอุตสาหกรรม (เชน ในแผงควบคุม) 

10. เคร่ืองจายอัตโนมัติ (automatic dispenser) 

เครื่องจายเครื่องด่ืมอัตโนมัติ 
เครื่องจายขวดหรือกระปองเครื่องด่ืมรอนหรือเย็นโดยอัตโนมัติ 
เครื่องจายผลิตภัณฑที่เปนของแข็งโดยอัตโนมัติ 
เครื่องจายเงินอัตโนมัติ 
เครื่องใชอื่นซึ่งจายผลิตภัณฑทุกชนิดโดยอัตโนมัติ 
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ภาคผนวก ค. 
การแสดงการเปนไปตามขอกําหนด 

(ขอแนะนํา) 
(ขอ 4.) 

การแสดงการเปนไปตามขอกําหนดตองใชเอกสารอันประกอบดวย 
 - เอกสารเทคนิคท่ีแสดงวาผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดดําเนินการเพ่ือปองกันไมใหมีสารอันตราย 6 ชนิด 

(ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) และ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟ
นิ ล อี เ ทอ ร  (PBDE))  ในระดั บ วั ส ดุ เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น ในป ริม าณ สู ง เ กิ น ขี ด จํ า กั ด ขอ งม าต รฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

 - เอกสารหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการตามท่ีระบุ 

รายการเอกสารเทคนิคท่ีผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองนํามาแสดงสรุปไดดังตารางท่ี ค.1 และ ตารางท่ี ค.2  โดย
สามารถเลือกแสดงเอกสารรับรองได 2 แบบ คือแบบ ก. การรับรองระดับกระบวนการ (process-based) หรือ แบบ 
ข.  การรับรองระดับผลิตภัณฑ/ช้ินสวน (product/part-based) หรือท้ัง 2 แบบผสมกัน 

ตารางท่ี ค.1  รายการเอกสารโดยภาพรวม 

ขอมูลผูติดตอ 
จุดติดตอ (contact point) ภายในองคกรที่ดูแลเรื่องการรองขอเก่ียวกับการผลิตบริภัณฑตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ี  

ขอมูลบริษัท 
ขอมูลน้ีรวมถึงขนาดขององคกร ผลิตภัณฑที่ผลิต และประมาณการระดับการขาย 

แนวทางท่ีใชในการปฏิบัติตามขอกําหนด 
เอกสารในรายการนี้ ควรเปนภาพรวมท่ัวไปของระบบการปฏิบัติตามขอกําหนดที่องคกรไดวางไวและที่เหมาะสําหรับชวย
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ภาพรวมระบบคุณภาพขอมูล (ในกรณีท่ีผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองอาศัยขอมูลจากผูจัดสง (supplier)  ในการแสดง
การปฏิบัติตามขอกําหนด)  
เอกสารรายการน้ีควรประกอบไปดวย การประเมินความเสี่ยง เกณฑการยอมรับ ขั้นตอนการจัดซื้อ และเอกสารอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ และอาจเลือกแสดงเอกสารได 2 แบบ คือแบบ ก. หรือ แบบ ข.  หรือทั้ง 2 แบบผสมกัน 
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ตารางท่ี ค.2  รายการเอกสารหลักฐานท่ัวไป 
เอกสารรับรอง แบบ ก. เอกสารรับรอง แบบ ข. 

เอกสารเทคนิคระดับกระบวนการ (process-based technical 
documentation) 
(ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบภายในขององคกรที่ทําใหเช่ือได
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
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี) 

เอกสารเทคนิคระดับผลิตภัณฑ /ชิ้นสวน  (product/part-based 
technical documentation) 
(ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับองคประกอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ/
ช้ินสวน  ที่ทําใหเ ช่ือไดวาผลิตภัณฑ / ช้ินสวนน้ันเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี) 

ระบบประกันการเปนไปตามขอ กําหนด  (Compliance 
Assurance System: CAS) 

 

1) วัตถุประสงคของระบบ ขอกําหนดและคุณลักษณะทาง
เทคนิคที่สําคัญ เอกสารน้ีตองครอบคลุมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ทั้ง
ภายในองคกรของตนเองและภายในโซอุปทาน 

1) ใบรับรองหรือใบรับประกัน จากผูผลิตหรือผูจัดสง ที่สําแดง
การใชสารอันตรายไมเกินระดับที่อนุญาต 

2) กระบวนการท่ีกําหนดไวอยางเปนทางการ  เ พ่ือนํา
ขอกําหนดในระบบไปปฏิบัติ และกระบวนการดําเนินการ
น้ีถูกรวมเขาเปนสวนหน่ึงของระบบคุณภาพและระบบ
บริหารจัดการขององคกร 

2) ใบสําแดงวัสดุ (material declaration) อยางสมบูรณจากผูผลิต
หรือผูจัดสง สําหรับช้ินสวนทุกช้ิน (รวมถึงช้ินสวนท่ีมีการ
ปรับปรุง) และการประเมินวาผลิตภัณฑอยูในกลุมใดใน
ภาคผนวก ข. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี และ
การใชขอยกเวนขอใดในภาคผนวก  ก .  ของมาตรฐาน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม นี้  
การสําแดงวัสดุ  ใหสําแดงเฉพาะสารอันตรายที่ระบุใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  ไมใชการสําแดง
สวนผสมของวัสดุทั้งหมด 

3) ระบบเอกสารเทคนิค (เอกสารกระดาษ และ/หรือ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการและมาตรการ
เพ่ือประกันการปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบ พรอม
การฝกอบรม เครื่องมือ และโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน 

3) รายงานการวิเคราะหสําหรับวัสดุเน้ือเดียวกันในช้ินสวน  ผล
การทดสอบควรอางอิงถึงวัสดุเน้ือเดียวกัน 

หลักฐานแสดงการควบคุมการนํา CAS ไปปฏิบัติ 

4) ผลการตรวจประเมินภายใน (internal audit) และการตรวจ
ประเมินผูจัดสง (supplier audit) เพ่ือยืนยันความใชไดของ
ระบบประกันการเปนไปตามขอกําหนด และ/หรือ 
กระบวนการ เชน ความสามารถของผูจัดสง เพ่ือประกัน
การเปนไปตามขอกําหนด 

4) ผูที่เลือกเฉพาะแบบ ข. ตองแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา มี
การปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือแสดงใหเห็นวาไดมีการ
ประเมินใบสําแดงวัสดุ เพ่ือตรวจสอบความเช่ือถือไดของ
เอกสารน้ัน นอกจากน้ีหนวยงานผูประเมินอาจจําเปนตอง
ตรวจประเมินขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด 
(documented compliance procedure) 

5) หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการปฏิบัติตามระบบท่ีวาง
ไว รวมถึงผลการตรวจประเมินการเปนไปตามขอกําหนด
ของผลิตภัณฑที่ มี รายการ  เชน  การตรวจประเมิน
ผลิตภัณฑ (และการประเมินวาผลิตภัณฑอยูในกลุมใดใน
ภาคผนวก ข. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี และ
การใชขอยกเวนขอใดในภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี )  ใบสําแดงวัสดุ (material 
declaration) กระบวนการควบคุมการจัดซื้อ การควบคุม
คลังสินคา และการควบคุมการผลิต และการวิเคราะห
ปริมาณสารอันตราย ตามความเหมาะสม 

 

6) ภาพรวมของระบบขอมูลใดๆ ที่ใชในการบริหารจัดการ
ข อมู ล  การ เปนไปตามข อ กํ าหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  

 



มอก.2368-2551 

 -12- 

กรณีท่ีมีการทดสอบเพื่อวิเคราะหปริมาณสารอันตรายตางๆ ท่ีระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ให
เปนไปตามวิธีการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการหาระดับของสารควบคุม 6 ชนิด (ตะกั่ว ปรอท 
แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) และ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE)) 
ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มาตรฐานเลขท่ี มอก.2388 (ในกรณีท่ียังมิไดมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐาน IEC 62321)  
วิธีการระบุระดับของสารอันตรายในรายงานผลทดสอบ ตองชัดเจนและเขาใจงาย โดยจะตองแจกแจงผลทดสอบ
ระดับวัสดุเนื้อเดียวกัน 
ผู ทํ าผ ลิตภัณฑตอง เก็บ เอกสารหลักฐาน ท้ังหมด ท่ีแสดงการ เปนไปตามขอกํ าหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไวใหหนวยงานผูตรวจประเมินตรวจสอบเปนเวลาตามท่ีไดตกลงกัน ซ่ึงโดยท่ัวไปไมควร
นอยกวา 4 ป 
 


