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ค าน า 

 

 

กลุ่มIDECตระหนกัดวี่าการอยู่รว่มกนักบัโลกเป็นความปรารถนาร่วมกนัของมนุษยชาตใินความสมัพนัธร์ะหว่าง

สภาพแวดลอ้มของโลกและการจดัการองคก์ร โดยในทุกดา้นของกจิกรรมทางธุรกจิของเรา เราถอืว่าการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มเป็นภารกจิทีส่ าคญัทีส่ดุและมุ่งมัน่เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

โดยหนึ่งในแนวปฏบิตันิี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท า “แนวทางปฏบิตัใินการจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีวของกลุ่มIDEC” โดยยดึ

กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มในประเทศและต่างประเทศเป็นเกณฑแ์ละสง่เสรมิกจิกรรมการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ความเขา้ใจและความร่วมมอืของซพัพลายเออรเ์ป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการสง่เสรมิกจิกรรมการจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีว

เพื่อปกป้องสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ขอขอบคุณส าหรบัความร่วมมอืของท่าน เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ ตอ้งการสง่เสรมิกจิกรรม

การปกป้องสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รของเราโดยรว่มมอืกบัซพัพลายเออรข์องเรา  
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นโยบายพืน้ฐานด้านส่ิงแวดลอ้ม 
 

ปรชัญา  
    กลุ่มIDECตระหนักดีว่าการอยู่ร่วมกนักบัโลกเป็นความปรารถนาร่วมกนัของมนุษยชาติใน
ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของโลกและการจดัการองคก์ร โดยในทุกด้านของกิจกรรมทาง
ธุรกิจของเรา เราถือว่าการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดและมุ่งมัน่เพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 
 

นโยบาย 
1. สรา้งแนวคดิของการประหยดั (SAVE ALL) ใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้และรกัษาองคก์รและระบบการจดัการส าหรบัการส่งเสรมิและ

ปฏบิตักิจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโลกในกจิกรรมทางธุรกจิทัง้หมดของเรา 

2. ท าความเขา้ใจผลกระทบของกจิกรรมทางธุรกจิทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มภายใน

ขอบเขตทีเ่ป็นไปไดท้างเศรษฐกจิและทางเทคนิค ด าเนินการทบทวนและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเพือ่จุดประสงคใ์นการปกป้อง

สิง่แวดลอ้มโลกรวมถงึการป้องกนัมลพษิ 

3. ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและก าหนดมาตรฐานดว้ย

ตนเองและมุง่ม ัน่ทีจ่ะส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 

4. ฝา่ยวางแผนและพฒันาด าเนินการเพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้มโลกโดยการพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละปรบัปรุงผลติภณัฑท์ีม่อียู่โดย

ค านึงถงึการลดภาระดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ฝา่ยผลติมุง่ม ัน่ทีจ่ะพฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยกีารผลติทีค่ านึงถงึการลดภาระดา้นสิง่แวดลอ้ม ด าเนินการควบคุมและ

ตดิตามการปล่อยมลพษิการผลติและด าเนินการเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโลก 

ฝา่ยการขายและการกระจายสนิคา้ด าเนินการเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโลกโดยการลดภาระดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

กระจายสนิคา้โดยรวมทัง้หมด 

5. มุง่ม ัน่ทีจ่ะอนุรกัษ์ทรพัยากร ประหยดัพลงังาน ส่งเสรมิการรไีซเคลิและลดของเสยีในกจิกรรมทางธุรกจิทัง้หมดและด าเนินการ

เพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้มโลก 

6. สรา้งระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ด าเนินการตรวจสอบภายในและพยายามรกัษาและปรบัปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

7. ด าเนินการดา้นการศกึษาและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มเผยแพร่และสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบันโยบายพืน้ฐานดา้น

สิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังานทุกคน 

8. มสี่วนร่วมและสนบัสนุนอย่างแขง็ขนัในกจิกรรมทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
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1. แนวทางปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจ้างสีเขียวของกลุ่มIDEC 

1.1 วตัถุประสงค ์

กลุ่มIDECส่งเสรมิการจดัซื้อจดัจา้ง การผลติและการจ าหน่ายวสัดุทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยลง แนวทางปฏบิตันิี้มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ขอใหซ้พัพลายเออรด์ าเนินการร่วมกนัอย่างแขง็ขนัในกจิกรรมการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหบ้บรลุถงึความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมในการลดภาระดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฏบิตัติามกฎหมาย การจดัการสารเคมอีย่างละเอยีด การใชท้รพัยากร

อย่างมปีระสทิธภิาพ การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ฯลฯ ตลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑแ์ละแสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิและเรือ่ง

ทีร่อ้งขออย่างเป็นรปูธรรม 

 

1.2 ขอบเขตการใชง้าน 

แนวทางปฏบิตันิี้ใชก้บักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุทัง้หมดทีส่่งไปยงักลุ่มIDECส าหรบัผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑ ์

วสัดุ : วตัถุดบิ ชิน้สว่น ผลติภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ ฉลาก วสัดุบรรจุภณัฑ ์คู่มอืการใชง้าน  

         ผลติภณัฑO์EM / ODM 

 

2. สารเคมีท่ีมีอยู่ในวสัดท่ีุจะส่งมอบ 

2.1 สารเคมตีามขอ้บงัคบัของกลุ่มIDEC 

กลุ่มIDECก าหนด "สารเคมตีามขอ้บงัคบัในกลุ่มIDEC" โดยมกีารควบคุมสารเคมทีีม่สี่วนผสมเป็น 2 ประเภท : สารเคมตีอ้งหา้ม

และสารเคมคีวบคุม 

ทัง้นี้ หากมสีารเคมทีีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการจดัการแยกต่างหากอนัเนื่องมาจากสถานการณ์ของปลายทางการจดัส่งผลติภณัฑห์รอื

พืน้ทีก่ารขาย จะท าการแจง้ใหท้ราบเป็นรายบุคคลตามความจ าเป็น 

 

2.1.1 สารเคมตีอ้งหา้ม (ภาคผนวก1) 

วสัดุทัง้หมดที่ส่งไปยงักลุ่มIDEC โดยหลกัการแล้วส่วนผสมที่เกินค่าเกณฑ์ของสารเคมตี้องห้ามที่แสดงในภาคผนวก 1 ใน

แนวทางปฏบิตัินี้เป็นสิง่ต้องห้าม สารเคมตี้องห้ามเหล่านี้ การใช้งานเป็นสิ่งต้องห้ามในหลกัการตามกฎหมายและข้อบงัคบัใน

ประเทศและต่างประเทศ 

กรุณาตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไมม่กีารใชส้ารเคมตีอ้งหา้มในวสัดุทีส่่งมอบและกรุณาส่งเอกสาร เช่น "ใบรบัรองการไมใ่ชส้ารเคมี

ตอ้งหา้ม" ของกลุ่มIDEC 
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2.1.2 สารเคมคีวบคุม  (ภาคผนวก 2) 

แมว้่าสารเคมคีวบคุมทีแ่สดงในภาคผนวก 2 ในแนวทางปฏบิตันิี้ จะไมใ่ช่สารทีจ่ ากดัส่วนผสมทนัท ีแต่เนื่องจากการหา้มดงักล่าว

มกีารพจิารณาตามกฎหมายและขอ้บงัคบั ฯลฯ หรอืมคีวามกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้จงึเป็นสารเคมทีีก่ลุ่มIDEC

จบัขอ้มลูเกีย่วกบัการม/ีไมม่ขีองส่วนผสมนัน้และเนื้อหาสาระ 

 

2.2 การจดัตัง้ระบบการจดัการสารเคมทีีเ่ป็นขอ้บงัคบั 

ส าหรบัวสัดุทีจ่ะส่งไปยงักลุ่มIDEC กรุณาสรา้งระบบการจดัการทีส่ามารถเขา้ใจสถานะล่าสุด เช่น การม/ีไมม่ขีองส่วนผสมและ

เนื้อหาสาระของสารเคมตีอ้งหา้ม (ภาคผนวก 1) และสารเคมคีวบคุม (ภาคผนวก 2) และกรุณาจดัการโดยใหเ้ป็นขอ้มลูล่าสุด 

 

2.3 การเปิดเผยและการสือ่สารขอ้มลู 

เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอเพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวสัดุทีใ่ช ้(ประเภทของวสัดุทีเ่ป็นส่วนประกอบและการม/ีไมม่ขีองส่วนผสมและเนื้อหา

สาระของสารเคมตีามขอ้บงัคบัของกลุม่IDEC) เกีย่วกบัวสัดุทีจ่ะส่งมอบใหก้ลุ่มIDEC กรุณาใชแ้บบฟอรม์ เช่น ChemSHERPA-AI / CI, 

JAMP-AIS / MSDSplus ฯลฯ และขอความร่วมมอืกบัค าตอบทีร่วดเรว็ 

 

3. การร้องขอไปยงัซพัพลายเออร ์

ขอใหซ้พัพลายเออรข์องเราเขา้ใจและสนบัสนุนกจิกรรมการปกป้องสิง่แวดลอ้มของกลุ่มIDEC และใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินการ

อย่างแขง็ขนัตามรายการต่อไปนี้ 

 

3.1 การจดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มตลอดหว่งโซ่อุปทาน บรษิทัฯ ขอแนะน าใหส้รา้งระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยการ

ขอรบัและการต่ออายุการรบัรองของบคุคลทีส่าม เช่น การรบัรองมาตรฐานISO 14001 ฯลฯ กรณทีีย่งัไมไ่ดข้อรบั กรุณาสรา้งระบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบซึง่รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัและการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนซพัพลายเออรท์ีก่ าลงัคดิจะขอรบัการรบัรองบุคคลทีส่าม เช่น การรบัรองมาตรฐานISO 14001ใหม ่ฯลฯ  

       หรอืการสรา้งระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้กรุณาปรกึษากบัเรา 

ในกจิกรรมของกลุ่มIDEC บรษิทัฯ จะขอด าเนินการตรวจประเมนิซพัพลายเออรเ์กีย่วกบัโครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการจดัการ

สารเคมทีีม่อียู่โดยการเยีย่มชมหรอืโดยแบบสอบถามตามความจ าเป็น 
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3.2 การตอบสนองต่อกฎหมายและขอ้บงัคบัในกจิกรรมทางธุรกจิ 

กรุณาปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มและขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใชข้องประเทศหรอืภมูภิาคทีบ่รษิทัหรอืสถาน

ประกอบการของซพัพลายเออรต์ัง้อยู่และป้องกนัมลพษิทางอากาศ ดนิ และน ้าโดยการจดัการและตรวจสอบสารเคมตีามขอ้บงัคบัอย่าง

เหมาะสม 

ในกรณขีองภายในประเทศญีปุ่น่ กรณุาปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิวบคุมสารเคม ีพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัและสุขอนามยั 

พระราชบญัญตัคิวบคุมมลพษิทางอากาศ พระราชบญัญตัคิวบคุมมลพษิทางน ้า ฯลฯ รวมถงึข ัน้ตอนการจดัหาและการผลติ 

 

3.3 การลดผลกระทบต่อทรพัยากรน ้า 

ความตอ้งการทรพัยากรน ้าก าลงัขยายตวัเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของประชากรและการพฒันาทางเศรษฐกจิ ยิง่ไปกว่านัน้มคีวาม

เป็นไปไดส้งูทีค่วามพรอ้มในการใชท้รพัยากรน ้าจะลดลงอย่างมากเนื่องจากความผนัผวนของปรมิาณน ้าฝน ความสมดุลในปรมิาณการ

ใชน้ ้ากบัประชากร ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อทรพัยากรน ้าและมกีารเรยีกรอ้งในการลดผลกระทบต่อทรพัยากร

น ้าในกจิกรรมทางธุรกจิเช่นกนั ขอใหท้างซพัพลายเออรพ์ยายามลดการใชน้ ้า ปรบัปรุงคุณภาพน ้าทิง้ทีป่ล่อยออกไป และปกป้อง

ทรพัยากรน ้า 

 

3.4 การลดของเสยี 

กรุณาก าจดัของเสยีทีฐ่านการผลติของซพัพลายเออรอ์ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย พรอ้มทัง้พยายามส่งเสรมิการรไีซเคลิและลดของเสยี 

 

3.5 การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลุ่มIDECก าลงัส่งเสรมิการจดัหาผลติภณัฑท์ีค่ านึงถงึสิง่แวดลอ้มโดยค านึงถงึการประหยดัทรพัยากรและการประหยดัพลงังาน   

กรุณาเสนอรายการต่อไปนี้ (1) ถงึ (9) อย่างแขง็ขนัเพือ่การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและการส่งเสรมิการรไีซเคลิทรพัยากร 

 

(1) การไมใ่ชห้รอืลดวตัถุดบิทีม่คีวามเสีย่งต่อการสญูเสยี 

(2) การใชว้สัดุรไีซเคลิอย่างเหมาะสม 

(3) การใชป้ระโยชน์จากการรไีซเคลิแบบวงปิด 

(4) วสัดุทีพ่จิารณาการรไีซเคลิหลงัการใชผ้ลติภณัฑ ์

(5) การยดือายุ 

              (6) การลดความซบัซอ้นของบรรจุภณัฑใ์นการขนส่งและการน าบรรจุภณัฑม์าใชใ้หม,่ น ามารไีซเคลิ 

(7) การลดปรมิาณและการย่อขนาดของสนิคา้ 

(8) ลดการใชพ้ลงังานและลดพลงังานขณะสแตนดบ์าย 

(9) ความสะดวกในการถอดแยกชิน้สว่นระหว่างการรไีซเคลิ 
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3.6. การควบคุมและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เช่น CO2 

เพือ่เป็นการตอบสนองปญัหาสภาวะโลกรอ้นกลุ่มIDECพยายามในการทีจ่ะลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเช่น CO2 ขอให้

ซพัพลายเออรด์ าเนินการอย่างกะตอืลอืลน้ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตลอดช่วงอายุของผลติภณัฑ์ ตัง้แต่การจดัซื้อวตัถุดบิที่

ใชใ้นผลติภณัฑแ์ละชิน้ส่วนทีส่่งมอบไปจนถงึการก าจดัทิง้เป็นของเสยีหลงัใช้ผลติภณัฑ ์

ก๊าซเรอืนกระจก ไดแ้ก่ คารบ์อนไดออกไซด,์ มเีธน, ไดไนโตรเจนโมโนออกไซด ์(ไนตรสัออกไซด)์ 
        สารท าลายชัน้โอโซน,  ก๊าซเรอืนกระจกชนิดฟลอูอรนี 

 

3.7.การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 

การค านึงถงึสิง่มชีวีติและระบบนิเวศเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดใ้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ขอใหซ้พัพลายเออรค์ านึงถงึการปกป้องธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชวีภาพ ในกรณสีรา้งสิง่ปลกูสรา้งใหม,่ ท าการขยาย  หรอืมกีารเปลีย่นแปลงสถานจดัเกบ็ของเสยีและของเสยี

ทีป่ล่อยออก กรุณาด าเนินการตรวจประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (Environmental Assessment)ใหม้ผีลกระทบต่อธรรมชาตน้ิอย

ทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อธิบายค าศพัท์ 

4.1. ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

(1) ค าสัง่ EU RoHS   (EU RoHS Directive) 

EU RoHS Directive (2011/65/EU) (RoHS2 Directive)เป็นค าสัง่สหภาพยุโรปทีห่า้มใชส้ารอนัตราย (แคดเมยีม ตะกัว่ ปรอท เฮ

กซะวาเลนท์โครเมยีม โพลโีบรมเินตเตตไบฟีนิล [PBB] และโพลโีบรมเินตเตตไดฟีนิลอเีธอร์ [PBDE]) ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกส ์(EEE)  

 แมว้่าช่วงเวลาอาจต่างกนัไปตามแต่ละประเภทผลติภณัฑ์ สารบสิ(2-เอทลิเฮกซลิ) พทาเลท (DEHP, DOP), เบนซลิบวิทลิพทา

เลท (BBP), ไดบวิทลิพทาเลท (DBP) และไดไอโซบวิทลิพทาเลท (DIBP) ไดถู้กเพิม่เขา้ไปในรายการดว้ย ความเขม้ขน้สูงสุดที่

อนุญาตส าหรบัแคดเมยีม0.01wt% ส าหรบัสารอื่นๆ0.1wt% 

 

(2) ขอ้บงัคบัREACH 
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ขอ้บงัคบั REACH บญัญตัขิ ึน้โดยสหภาพยุโรปในปีค.ศ. 2007เพือ่ควบคุมสารเคม ี  ในกรณสี่งออกชิน้งานฉดีขึน้รปูไปยงัสหภาพ

ยุโรป จะตอ้งปฏบิตัติามหวัขอ้ดา้นล่างอย่างเคร่งคดัดงัต่อไปนี้ 

หน้าทีใ่นการขออนุญาต : สารระบุในภาคผนวก XIV สามารถส่งออกไปยงัEUไดเ้ฉพาะส่วนทีไ่ดร้บัอนุญาตเพือ่การใชง้านเท่านัน้ 

หน้าทีใ่นการแจง้ขอ้มลู : หากส่งออกชิน้งานฉดีขึน้รปูทีม่สีารเขา้ขา่ยตอ้งยืน่ขออนุมตัิ(SVCH)มากกว่ารอ้ยละ0.1โดยน ้าหนกัไป 

ยงัEU มหีน้าทีต่อ้งแจง้ขอ้มลูนัน้ใหท้ราบ 

 
(3) RoHS ฉบบัประเทศจนี 

จ ากดัสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายทีร่ะบุไวห้กชนิด (สารเคมแีละธาตุทีเ่ป็นพษิ) คอื แคดเมยีม ตะกัว่ ปรอท เฮกซะวาเลนท์โครเมยีม 

โพลโีบรมเินตเตตไบฟีนิล (PBB) และโพลโีบรมเินตเตตไดฟีนิลอเีธอร ์(PBDE) แมว้่าค่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวจ้ะเหมอืนกบัของค าสัง่ 

RoHS ของสหภาพยุโรปแต่ไม่มกีารใช้งานใดๆที่เป็นขอ้ยกเว้นใหจ้ าเป็นต้องระบุระยะเวลาใชง้านที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมที่

ผลติภณัฑ ์

 

(4) สนธสิญัญามนิามาตะว่าดว้ยปรอทและกฎหมายป้องกนัการสรา้งมลพษิจากสารปรอท 

หา้มท าการผลติตผลติภณัฑท์ีใ่ชส้ารปรอททีร่ะบุและหา้มใชส้ารปรอทในกระบวนการผลติทีร่ะบุ 

ผลติภณัฑท์ีใ่ชช้ิน้ส่วนทีม่สีารปรอทมคีวามจ าเป็นตอ้งชีบ้่งเรือ่งการใชส้ารปรอท เป็นตน้ 

 

(5) กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการผลติและการตรวจสอบสารเคม ีเป็นตน้ 

             กฎหมายมจีุดประสงคเ์พือ่ป้องกนัการสรา้งมลพษิในสิง่แวดลอ้มจากสารเคมซีึง่อาจสรา้งความเสยีหายต่อ     

             สุขภาพของมนุษยห์รอืรบกวนต่อการมชีวีติอยู่/การเจรญิเตบิโตของพชืและสตัว์    โดยมขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั       

             การใชง้าน การผลติ การน าเขา้ ตามคุณสมบตัขิองสารเคม ีเช่น การย่อยสลาย  การสะสม  ความเป็นพษิ 

             สภาพการตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม 

 

(6) กฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความปลอดภยัแรงงาน 

กฎหมายมจีุดประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน อกีทัง้ส่งเสรมิการสรา้งสภาพแวดลอ้มในสถานที่

ท างานทีส่ะดวกสบาย 

 

(7) กฎหมายป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

เกีย่วกบัสารกก่อมลพษิทางอากาศทีถู่กปล่อยออกจากสถานประกอบการหรอืโรงงานมกีารก าหนดมาตรฐานการปล่อยโดยแยก

ตามชนิดสาร, ประเภทและขนาดของสิง่ปลกูสรา้ง 

 

(8) กฎหมายป้องกนัมลพษิทางน ้า 

ขอ้ก าหนดทีใ่ห้ปฏบิตัิตามมาตรฐานน ้าทิ้งโดยเกี่ยวขอ้งกบัน ้าทิ้งจากโรงงานและสถานประกอบการและขอ้จ ากดัในการเจาะน ้า

บาดาล เป็นตน้ 

 

4.2. ศพัทเ์ฉพาะอื่น ๆ 

 

(1) การไมใ่ชง้าน 



9 

 

คอืการแสดงระบุแสดงอย่างชดัเจนว่าสารเคมทีีเ่ขา้ขา่ยในวสัดุเนื้อเดยีวมอีตัราส่วนต ่ากว่าค่าเกณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสารปรุงแต่ง

ทีใ่ชโ้ดยเจตนาหรอืสารเจอืปนโดยมไิดเ้จตนา 

 

(2) วสัดุเนื้อเดยีวกนั 

วสัดุทีม่อีงคป์ระกอบเป็นเนื้อเดยีวกนัทีไ่มส่ามารถท าใหแ้ตกแยกย่อยในทางเชงิกลไดอ้กี 

 

(3) ค่าเกณฑ์ 

ค่าเกณฑส์ าหรบัสารเคมตีอ้งหา้มคอืค่าควบคุมของความเขม้ขน้ของสารเคมทีีม่มีวลของวสัดุเนื้อเดยีวกนัเป็นตวัหาร 

 

(4) สารเจอืปน 

สารทีอ่ยู่ในวสัดุธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถก าจดัออกไปดว้ยการฟอกหรอืสิง่ทีเ่กดิจากปฏกิริยิาในกระบวนการผลติทีไ่ม่สามารถก าจดั

ออกไปในทางเทคนิคได ้

 

(5) การใชง้านอนัเป็นขอ้ยกเวน้ 

ค าสัง่EU RoHS อนุญาตยกเวน้ใหใ้ชส้ารในปรมิาณเกนิค่าเกณฑใ์นช่วงระยะเวลาทีจ่ ากดั ส าหรบักรณทีีใ่นทางเทคนิคไมส่ามารถ

หาตวัทดแทนในการใชง้านได ้

อย่างไรกต็าม มกีารทบทวนพจิารณาเป็นระยะๆ 

 

(6) การหมนุเวยีนกลบัมาใชแ้บบวงจรปิด 

การน าวสัดุเหลอืใชห้รอืเศษวสัดุทีย่งัคงมคีุณภาพเท่าเทยีมระดบัเดยีวกนักบัชิน้ส่วนน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 

(7) วสัดุย่อย 

ไดแ้ก่ วสัดุบดักร ีจารบ ีกาว หมกึ และสารซกัฟอก, สารเคมทีีต่กคา้งอยู่ในวสัดุทีส่่งมอบ 

 

(8) ฉลาก, วสัดุหุม้ห่อ, วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 

ไดแ้ก่พวกวสัดุพืน้ฐาน, ฟิลม์, สารเคลอืบ, หมกึและวสัดุกนักระแทก 

 

(9) สมาคมเพือ่การพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารจดัการผลติภณัฑร์ว่มกนั (Joint Article Management Promotion Consortium, 

JAMP) 

มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิกจิกรรมหลากหลายอุตสาหกรรมโดยอยู่บนพื้นฐานที่ต่างยอมรบัว่าการสรา้งและเผยแพร่ระบบการ

เปิดเผย, การสื่อสารขอ้มูลสารเคมแีละสารอื่น ๆ ทีม่ใีนสิง่ของ (ผลติภณัฑ์และชิ้นส่วน)ในห่วงโซ่อุปทาน(Supply chain)เป็น

สิง่จ าเป็นอย่างยิง่ต่อการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัทางอุตสาหกรรม 

เป็นองคก์รทีด่ าเนินการควบคุม, อพัเดท「chemSHERPA」 

 

(10) chemSHERPA-AI/CI 

เพื่อรวมรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่ด าเนินการโดยแต่ละกลุ่มองค์กรให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ

อุตสาหกรรมจงึเป็นผู้น าในการพฒันาระบบการสื่อสารขอ้มูลสารเคมใีนผลติภณัฑ์เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทาน(Supply chain)

ทัง้หมดสามารถใชง้านได ้
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เครือ่งมอืดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์ chemSHERPA ซึง่รวมถงึ chemSHERPA-AIเป็นเครือ่งมอืช่วยในการสรา้งขอ้มลูส าหรบั

งานฉดีขึน้รปูและ chemSHERPA-CIเป็นเครือ่งมอืช่วยในการสรา้งขอ้มลูส าหรบัผลติภณัฑ์ 
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ภาคผนวก 1. สารเคมตีอ้งหา้ม 

หมาย 

เลข 
สารเคม ี ค่าเกณฑ์ บงัคบัใชก้บั 

กฎหมาย ขอ้บงัคบั สนธสิญัญาหลกั   

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1 
แคดเมยีมและสารประกอบของ
แคดเมยีม 

ต ่ากว่า 100 ppm 
 

การใชง้านทัง้หมด (การใช้
งานอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตาม
ค าสัง่RoHS  ใหย้กเวน้) 
 
＊แบตเตอรีใ่หส้อดคลอ้ง
ตามค าสัง่EUว่าดว้ยเรือ่ง
แบตเตอรี ่

-ค าสัง่EU RoHS 
-RoHS ฉบบัประเทศจนี 
 

2 ตะกัว่และสารประกอบของตะกัว่ 
ต ่ากว่า 1,000 ppm 
 

 การใชง้านทัง้หมด (การใช้
งานอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตาม
ค าสัง่RoHS  ใหย้กเวน้) 
 
＊แบตเตอรีใ่หส้อดคลอ้ง
ตามค าสัง่EUว่าดว้ยเรือ่ง
แบตเตอรี ่

-ค าสัง่EU RoHS 
-RoHS ฉบบัประเทศจนี 
 

3 ปรอทและสารประกอบของปรอท 
ต ่ากว่า 1,000 ppm 
 

 การใชง้านทัง้หมด (การใช้
งานอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตาม
ค าสัง่RoHS  ใหย้กเวน้) 
 
＊แบตเตอรีใ่หส้อดคลอ้ง
ตามค าสัง่EUว่าดว้ยเรือ่ง
แบตเตอรี ่

-ค าสัง่EU RoHS 
-RoHS ฉบบัประเทศจนี 
-สนธสิญัญามนิามาตะว่าดว้ยสาร
ปรอทและกฎหมายป้องกนัการสรา้ง
มลพษิจากสารปรอท 
 

4 
สารประกอบเฮกซะวาเลนท์
โครเมยีม 

ต ่ากว่า 1,000 ppm 
 

การใชง้านทัง้หมด (การใช้
งานอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตาม
ค าสัง่RoHS  ใหย้กเวน้) 
 
＊แบตเตอรีใ่หส้อดคลอ้ง
ตามค าสัง่EUว่าดว้ยเรือ่ง
แบตเตอรี ่

-ค าสัง่EU RoHS 
-RoHS ฉบบัประเทศจนี 
 
 

1-4 
แคดเมยีม, ตะกัว่, ปรอท, 
สารประกอบเฮกซะวาเลนท์
โครเมยีม(บรรจุภณัฑ)์ 

หา้มใชง้านโดยเจตนาและ
ตอ้งต ่ากว่า100ppm 

วสัดุหุม้ห่อ, วสัดุบรรจุภณัฑท์ี่
ใชก้บัผลติภณัฑI์DEC 

-ค าสัง่EUว่าดว้ยเรือ่งบรรจุภณัฑ ์
-ขอ้ก าหนดว่าดว้ยเรือ่งโลหะหนกัใน
บรรจุภณัฑเ์ฉพาะรฐัของ
สหรฐัอเมรกิา 

5 โพลโีบรมเินตเตตไบฟีนิล [PBB] ต ่ากว่า 1,000 ppm การใชง้านทุกประเภท 

-ค าสัง่EU RoHS 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-RoHS ฉบบัประเทศจนี 
-ขอ้บงัคบัEU POPs Annex I 

6 
โพลโีบรมเินตเตตไดฟีนิลอเีธอร ์
(PBDE) 

ต ่ากว่า 1,000 ppm การใชง้านทุกประเภท 

-ค าสัง่EU RoHS 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-RoHS ฉบบัประเทศจนี 
-ขอ้บงัคบัEU POPs Annex I  
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หมาย 

เลข 
สารเคม ี ค่าเกณฑ์ บงัคบัใชก้บั 

กฎหมาย ขอ้บงัคบั สนธสิญัญาหลกั   

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7 
บสิ(2-เอทลิเฮกซลิ) พทาเลท 
(DEHP) 

ต ่ากว่า 1,000 ppm การใชง้านทุกประเภท 
-ค าสัง่EU RoHS 
-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X IV 

8 ไดบวิทลิพทาเลท (DBP) ต ่ากว่า 1,000 ppm การใชง้านทุกประเภท 
-ค าสัง่EU RoHS 
-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X IV 

9 เบนซลิบวิทลิพทาเลท (BBP) ต ่ากว่า 1,000 ppm การใชง้านทุกประเภท 
-ค าสัง่EU RoHS 
-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X IV 

10 ไดไอโซบวิทลิพทาเลท (DIBP) ต ่ากว่า 1,000 ppm การใชง้านทุกประเภท 
-ค าสัง่EU RoHS 
-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X IV 

11 โพลคีลอรเีนตเตตไบฟีนิล (PCB) 
หา้มใชง้านโดยเจตนาและ
ตอ้งต ่ากว่า50ppm 

การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-สนธสิญัญา POPs 

12 
โพลคีลอรเีนตเตตเทอรฟี์นิล 
(PCT) 

ต ่ากว่า 50 ppm การใชง้านทุกประเภท -ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

13 แร่ใยหนิ 
หา้มใชง้านโดยเจตนาและ
ต ่ากว่า 1,000 ppm 

การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความ
ปลอดภยัแรงงาน 
-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

14 
สารประกอบไทร-ซบัสตทิวิเทด
ออรแ์กโนสแตนนิก 

ต ่ากว่า 1,000 ppm (ความ
เขม้ขน้ในดบีุก) 

การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

15 ไตรบวิทลิทนิออกไซด ์(TBTO) 
น้อยกว่า 1,000 ppm (ความ
เขม้ขน้ในดบีุก) 

การใชง้านทุกประเภท 

-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 
-ขอ้บงัคบัEU POPs Annex I 

16 
คลอรเีนตเตตพาราฟินชนิดโซ่สัน้ 
(SCCPs) (C10 – 13) 

หา้มใชง้านโดยเจตนา การใชง้านทุกประเภท -ขอ้บงัคบัEU POPs Annex I 

17 
เมด็ส,ีสารยอ้มสAีzo compounds 
ทีเ่กดิจากสารประกอบAmine
ประเภททีร่ะบ ุ

สารประกอบAmineทีร่ะบุต ่า
กว่า 30 mg/kg. ต ่ากว่าต ่า
กว่า (30 ppm) 

สิง่ทอหรอืหนงัสตัวท์ีอ่าจ
สมัผสัโดยตรงกบัผวิหนงั
มนุษยห์รอืชอ่งปากใน
ช่วงเวลาทีย่าวนาน 

-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 
 

18 
โพลคีลอรเีนตเตตแนฟธาลนี 
(CL>/=1) 

หา้มใชง้านโดยเจตนา การใชง้านทุกประเภท 

-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-สนธสิญัญา POPs 
-ขอ้บงัคบัEU POPs Annex I 

19 สารท าลายชัน้โอโซน หา้มใชง้านโดยเจตนา 
การใชง้านทุกประเภท(รวมถงึ
กระบวนการผลติ) 

- กฎหมายว่าดว้ยการปกป้องชัน้
โอโซน 

20 
สารประกอบไดเบนโซธโิอฟีน 
(DBT) 

ต ่ากว่า 1,000 ppm (ความ
เขม้ขน้ในดบีุก) 

การใชง้านทุกประเภท -ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

21 
 สารประกอบไดออกทลิทนิ 
(DOT) 

ต ่ากว่า 1,000 ppm (ความ
เขม้ขน้ในดบีุก) 

สิง่ทอทีส่มัผสักบัผวิหนงั 
ชุดแมพ่มิพ(์Mold Kit)ส่วนผสม
สองชนิดทีม่ผีลกระทบใหเ้กดิ
ปรากฏการณ์เรอืนกระจก 

-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

22 ฟอรม์ลัดไิฮด ์
ความเขม้ขน้ในอากาศน้อย
กว่า 0.1 ppm 

ไฟเบอรบ์อรด์และชิน้สว่นงาน
ไม ้

-ขอ้บงัคบัเยอรมนวี่าดว้ยการหา้มใช้
สารเคม ี
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หมาย 

เลข 
สารเคม ี ค่าเกณฑ์ บงัคบัใชก้บั 

กฎหมาย ขอ้บงัคบั สนธสิญัญาหลกั   

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

23 สารกมัมนัตรงัส ี หา้มใชง้านโดยเจตนา การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัอนัตราย
จากการแผ่รงัส ี

24 

กรดเพอรฟ์ลอูอโรออกเทโนอกิ 
ซลัโฟเนท (PFOS) และ
สารประกอบคลอไรด ์
 

หา้มใชง้านโดยเจตนาและให้
มตี ่ากว่า 1,000 ppm 

การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-ขอ้บงัคบัEU POPs Annex I  

25 
กรดเพอรฟ์ลอูอโรออกเทโนอกิ 
(PFOA)และสารประกอบคลอไรด ์
หรอืสารทีเ่กีย่วขอ้งPFOA 

หากเป็นPFOAและ
สารประกอบคลอไรดต์อ้งต ่า
กว่า 0.025ppm 
หากเป็นสารเกีย่วขอ้งPFOA
รวมกนัตอ้งต ่ากว่า5ppm 

การใชง้านทุกประเภท -ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

26 

2-(2H-1,2,3-เบนโซไทรอะซอล-
2-yl)-4,6-ไดi-เทอรท-์บวิทลิ
ฟีนอล 
 

หา้มใชง้านโดยเจตนา การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี

27 ไดเมธลิฟูมาเรต ต ่ากว่า 0.1 ppm การใชง้านทุกประเภท -ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

28 
โพลไีซคลกิอะโรมาตกิ
ไฮโดรคารบ์อน (PAH) 

ต ่ากว่า 1 ppm 

ยางหรอืชิน้ส่วนพลาสตกิที่
สมัผสักบัผวิหนงัหรอืช่องปาก
โดยตรงในช่วงเวลายาวนาน
หรอืสมัผสัซ ้า ๆ ในช่วงเวลา
อนัสัน้ 

-ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII 

29 
เฮกซะบรอโมไซโคลโดดเิคน 
(HBCD) 

หา้มใชง้านโดยเจตนาและให้
มตี ่ากว่า 100 ppm 

การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-สนธสิญัญา POPs 

30 เฮกซะคลอโรเบนซนิ (HCB) หา้มใชง้านโดยเจตนา การใชง้านทุกประเภท 
-กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการ
ผลติและการตรวจสอบสารเคม ี
-สนธสิญัญา POPs 

* วสัดุของบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑไ์อเดคจะตอ้งมคี่าแคดเมยีม, ตะกัว่, เฮกซะวาเลนทโ์ครเมยีมและปรอทโดยรวมต ่ากว่า 100 ppm 
 
ภาคผนวก 2. สารเคมคีวบคุม 
 

 

 

 

หมายเลข เรือ่ง หมายเหตุ 

1 IEC 62474 ทีน่อกเหนอืจากสารเคมตีอ้งหา้มในภาคผนวก 1 

2 
สารทีต่อ้งยืน่เพือ่การอนุมตั(ิสารทีม่คีวามน่ากงัวลสงูSVHC) 
ตามค าสัง่EU REACH 

ทีน่อกเหนอืจากสารเคมตีอ้งหา้มในภาคผนวก 1 

3 สารทีต่อ้งจ ากดัตามขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII  ทีน่อกเหนอืจากสารเคมตีอ้งหา้มในภาคผนวก 1 

4 สารทีต่อ้งควบคุมตามJAMP  ทีน่อกเหนอืจากสารเคมตีอ้งหา้มในภาคผนวก 1 
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ภาคผนวก 3. กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หมายเลข ชือ่สามญั ชือ่ทางการ 

1 
กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งขอ้ก าหนดการผลติ
และการตรวจสอบสารเคมเีป็นตน้ 

Act on Regulations of Examination and Production of Chemical Substances 

2 
กฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความ
ปลอดภยัแรงงาน 

Industrial Safety and Health Act 

3 กฎหมายว่าดว้ยการปกป้องชัน้โอโซน 
Act on the Protection of the Ozone Layer Through the Control of Specified 
Substances and Other Measures 

4 
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัอนัตรายจาก
การแผ่รงัส ี

Act on Prevention of Radiation Hazards due to Radioisotopes, etc. 

5 
กฎหมายป้องกนัมลพษิจากสารปรอทใน
สิง่แวดลอ้ม 

Act to Prevent the Mercurial Pollution of the Environment 

6 ค าสัง่ EU RoHS Directive 2011/65/EU 

7 ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X VII Regulation (EC) No 1907/2006 Annex X VII 

8 ขอ้บงัคบัEU REACH Annex X IV Regulation (EC) No 1907/2006 Annex X IV 

9 RoHSฉบบัประเทศจนี 
กฎหมายควบคุมและจ ากดัการใชง้านสารเคมอีนัตรายในผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอเิลคทรอนิกส ์

10 สนธสิญัญา POPs สนธสิญัญาสตอ็กโฮหม์ว่าดว้ยสารมลพษิอนิทรยีต์กคา้ง 

11 ขอ้บงัคบัEU POPs Annex Ⅰ Regulation (EC) No 850/2004 Annex Ⅰ 

12 ค าสัง่EUว่าดว้ยเรือ่งบรรจุภณัฑ ์ Directive 94/62/EC 

13 
ขอ้บงัคบัเยอรมนีว่าดว้ยการหา้มใช้
สารเคม ี

ChemVerbotsV/ Germany Chemical prohibition ordinance 

14 
-ขอ้ก าหนดว่าดว้ยเรือ่งโลหะหนกัในบรรจุ
ภณัฑเ์ฉพาะรฐัของสหรฐัอเมรกิา 

US Specified States TIP : Specified states in the US : Toxics in Packaging 
Regulation 

15 
กฎหมายการปกป้องสิง่แวดลอ้มแคนาดา
1999 

Canadian Environmental Protection Act, 1999; CEPA1999 

16 ค าสัง่EU ว่าดว้ยเรือ่งแบตเตอรี ่ Directive 2006/66/EC ､2013/56/EU 

17 สนธสิญัญามนิามาตะว่าดว้ยปรอท The Minamata Convention on Mercury 
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แผนกจดัซือ้ ฝา่ยการผลติ/SCM  ศูนยป์ระกนัคุณภาพ (Quality Assurance Center) 
2-6-64 นิชมิยิะฮาระ, โยโดกาวะ-ค,ุ  2-6-64 นิชมิยิะฮาระ, โยโดกาวะ-ค,ุ 
โอซากา้ 532-0004, ประเทศญีปุ่น่  โอซากา้ 532-0004, ประเทศญีปุ่น่ 
หมายเลขโทรศพัท ์+81-6-7668-7580  หมายเลขโทรศพัท ์+81-6-6398-2512 
                

ไอเดค คอรป์อเรชนั 


