






 

โครงการใหคาํแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีท่ี่ 2 
(ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) 

 

 

ใบสมัครเขารวมโครงการ       หนา 1 จาก 4  
กองสงเสริมเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                

ส  

ดวยกองสงเสริมเทคโนโลยีสิ่ งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสงคสง เสริมให 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมดําเนินกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมสีเขียวใน
ระดับที่สูงข้ึน จึงไดจัดทําโครงการใหคําแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 ใหพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงข้ึน 

จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเขารวมโครงการ โดยเติมขอมูลใหครบถวนสมบูรณ 
ท้ังหมด 6 สวน ดังตอไปน้ี 

 

(โปรดเติมขอความในชองวาง และทําเคร่ืองหมาย   ในสวนท่ีเก่ียวของ) 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  
(ภาษาไทย)................................................................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................ 

ที่ต้ังสถานประกอบการ 

เลขท่ี........................ซอย...............................ถนน..................................................................................................... 

แขวง/ตําบล.........................................................เขต/อําเภอ.................................................................................... 

จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย................................................................ 

โทรศัพท................................................................................โทรสาร......................................................................... 

เว็บไซต..................................................................................E-mail......................................................................... 
พิกัดโรงงาน Latitude: …………………………………………Longitude: ……………………………………………………………….. 

(กรุณาแนบแผนท่ีตั้งของสถานประกอบการ) 

ทะเบียนโรงงานเลขที่ รง.4 หรือ กนอ.03/6............................................................................................................ 

 วันทํางาน (โปรดทําเครื่องหมาย   ในวันที่ทํางาน) 

  สํานักงาน         � จันทร    � อังคาร   � พุธ   � พฤหัสบดี   � ศุกร   � เสาร   � อาทิตย 

โรงงาน (ผลติ)     � จันทร    � อังคาร   � พุธ   � พฤหัสบดี   � ศุกร   � เสาร   � อาทิตย 
เวลาทํางาน................................................................................................................................................................ 

 

 
 
 

ใบสมัครเขารวมโครงการ 

โครงการใหคําแนะนําเชิงลกึแกสถานประกอบการเพือ่มุงสูอตุสาหกรรมสเีขียว 

ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร พืน้ทีท่ี่ 2 



 

โครงการใหคาํแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีท่ี่ 2 
(ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) 

 

 

ใบสมัครเขารวมโครงการ       หนา 2 จาก 4  
กองสงเสริมเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                

สวนท่ี 2: ประเภทการประกอบกิจการ  
 

2.1 ประเภทการประกอบกจิการ (โปรดระบุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาต) 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
2.2 จํานวนพนักงาน ท้ังหมด………… คน   ชาย………..คน      หญงิ………..คน  

 

สวนท่ี 3: ขอมูลการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

   ไมเคยไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

   ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที ่1 และมีความพรอมในการยกระดับใหเปนระดับที ่2 

       วันท่ีไดรับรอง……………………………..วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง………………………การรับรองเลขท่ี…………………….. 

   ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที ่2 และมีความพรอมในการยกระดับใหเปนระดับที ่3 

       วันท่ีไดรับรอง……………………………..วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง………………………การรับรองเลขท่ี…………………….. 

   ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที ่3 และมีความพรอมในการยกระดับใหเปนระดับที ่4 

       วันท่ีไดรับรอง……………………………..วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง………………………การรับรองเลขท่ี…………………….. 

   ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที ่4 และมีความพรอมในการยกระดับใหเปนระดับที ่5 

        วันท่ีไดรับรอง……………………………..วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง…………………… การรับรองเลขท่ี…………………….. 

 

สวนท่ี 4: เหตุผลในการเขารวมโครงการ 

� ตองการสรางและพัฒนาระบบการจัดการดานสิง่แวดลอมของสถานประกอบการใหเกิดความตอเน่ืองและยั่งยืน 

� ตองการลดตนทุน � เพ่ือใหชุมชนและสถานประกอบการอยูรวมกันอยางมีความสขุ 

� เปนนโยบายของสถานประกอบการ � อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………. 
 

   
  สวนท่ี 5: ขอมูลความพรอมในการเขารวมโครงการ 

5.1 โรงงานของทานเคยไดรับการรับรองระบบการจัดการ หรือเกียรติบัตร ดังตอไปน้ี 

� ISO 9001 Version…………… รับรองโดย………………………… ส้ินสุดการรับรอง วันที่…………………..  

� มรท.8001 รับรองโดย………………………… ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

� ISO 14001 Version…………… รับรองโดย………………………… ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

� มอก. OHSAS 18001 Version…… รับรองโดย………………………… ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

� ISO 50001 รับรองโดย………………………… ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 



 

โครงการใหคาํแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีท่ี่ 2 
(ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) 

 

 

ใบสมัครเขารวมโครงการ       หนา 3 จาก 4  
กองสงเสริมเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                

5.1 โรงงานของทานเคยไดรับการรับรองระบบการจัดการ หรือเกียรติบัตร ดังตอไปน้ี 

� CSR-DIW ประจําป…… รับรองโดย………………………… ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

� EMS for SMEs ขั้นที่ ....…… รับรองโดย………………………….. ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

� Lean Manufacturing รับรองโดย………………………….. ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

� Eco Factory รับรองโดย………………………….. ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

� อ่ืนๆ…………………... รับรองโดย………………………….. ส้ินสุดการรับรอง วันที่………………….. 

 

5.2 โรงงานของทานมีขอรองเรียนดานส่ิงแวดลอมจากชุมชนผานหนวยงานรัฐหรือทองถิ่นในชวง 3 ปที่ผานมา 
หรือไม 

� ไมมี        � มี และดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว       � มี อยูระหวางดําเนินการแกไข        
  

5.3 โรงงานของทานมีเอกสารหรือการกําหนดดานการกํากับดูแลส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ความรับผิดชอบตอสังคม หรือไม (ตอบทุกขอที่เกี่ยวของ) 

� มีการกําหนดนโยบาย/วิสัยทัศน/พันธกิจดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอสังคม        

� มีการจัดทําเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct/Code of Ethics) 

� มีการจัดทําวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) แบบฟอรมการปฏิบัติงานดานตางๆ (Form) 

� มีการจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรม/โครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร เชน 
โครงการลดการใชพลังงาน ลดการใชนํ้า ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

� มีแผนเตรียมพรอมและตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินท่ีเก่ียวของ เชน สารเคมีหกร่ัวไหล การปองกันอัคคีภัย เปนตน 

� มีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิธีการ และชองทางการรับขอรองเรียน 

� อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.4 โรงงานมีฝาย/คณะทํางาน/เจาหนาที่ เฉพาะดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
หรือความรับผิดชอบตอสังคม หรือไม 

� มีฝาย/คณะทํางาน  จํานวน……..คน � มีเพียงเจาหนาท่ีดแูล จํานวน…..…คน                  � ไมมี 
 

   

 

 

 



 

โครงการใหคาํแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนทีท่ี่ 2 
(ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) 

 

 

ใบสมัครเขารวมโครงการ       หนา 4 จาก 4  
กองสงเสริมเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม                

สวนที่ 6: ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอประสานงานโครงการ 

ผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการ หรือผูรับมอบอํานาจ 

    ชื่อ-สกุล............................................................. ตําแหนง................................................................... 

    โทรศัพทท่ีทํางาน.............................................. โทรสาร.................................................................... 

    โทรศัพทมือถือ.................................................. E-Mail…………………..........................…………… 
 

ผูประสานงานของโรงงานที่ไดรับมอบหมาย (โปรดระบุใหละเอียด เพ่ือสะดวกในการติดตอ) 

1) ชื่อ-สกุล............................................................. ตําแหนง................................................................... 

    โทรศัพทท่ีทํางาน.............................................. โทรสาร.................................................................... 

    โทรศัพทมือถือ.................................................. E-Mail…………………..........................………………….. 

2) ชื่อ-สกุล............................................................. ตําแหนง................................................................... 

    โทรศัพทท่ีทํางาน.............................................. โทรสาร.................................................................... 

    โทรศัพทมือถือ.................................................. E-Mail…………………..........................…………………. 
 

ประทับตราโรงงาน (ถามี) 

 

ลงนาม **……………………………………………………….  
              (………………………………………………….)  
       ตําแหนง...............................................................  
     วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.................  

            หมายเหตุ  ** ลงนามโดยผูบริหารสูงสุดของโรงงาน หรือผูรับมอบอํานาจ 
 

รายการเอกสารท่ีขออนุเคราะหเพ่ิมเติม 
1) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (เชน รง.4  กนอ.03/6 เปนตน) 
2) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวฉบับลาสุด (หากมี) 
3) แผนท่ีตั้งโรงงาน  
4) ปฏิทินวันหยุดประจําป ของโรงงาน 

 

 

 

กรุณาสงใบสมัครเขารวมโครงการ ทาง อีเมล โทรสาร หรือทางไปรษณีย    
� E-mail: giconsult2561@gmail.com                      �      โทรสาร: 02 763 2819 

� ท่ีอยู : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด (ฝาย ESM)  
เลขท่ี 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่ 
คุณอรวีร ทองเกื้อ หรอืคุณกาญจนาภรณ เปยปนทอง  
โทรศัพท 0 2763 2828 ตอ 2956 หรือแอดไลนกลุม GI  

 

กรุณานําสงใบสมัคร ภายในวันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 
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