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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW พ.ศ. 2564 
 

 

หมวดท่ี 1: ข้อมูลท่ัวไป   
1.1 ชื่อสถานประกอบการ  

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

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

1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 เลขที่........................ซอย...............................ถนน............................................................................................. 

 แขวง/ต าบล.........................................................เขต/อ าเภอ........................................................................... 

 จังหวัด..................................................................................รหสัไปรษณีย์.......................................................... 

  อยู่ในพื้นที่เมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 20 จงัหวัด   ไม่อยู่ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 20 จงัหวัด 
(สามารถตรวจสอบพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 20 จังหวัด โดยสแกน QR Code ตารางพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หน้าสุดท้ายของ 
ใบสมัคร) 

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

 เว็บไซต์..................................................................................E-mail :............................................................... 

1.3 ทะเบียนโรงงาน (รูปแบบเดิม) ......................................................................................................................... 
ทะเบียนโรงงาน (รูปแบบใหม่) ......................................................................................................................... 
(การระบุ 1 เลขทะเบียนต่อใบสมัคร โดยสามารถกรอกเลขทะเบียนทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ พร้อมแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน รง.4 หรือ ส าเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาพร้อมใบสมัคร) 

1.4 ประกอบกิจการประเภท (เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตยางมะตอย ผลิตน้ าตาล เป็นต้น) 
(โปรดระบุตามทีก่ าหนดในใบอนญุาต)......................................................................................................... 
....................................................................................... ............................................................................... 

1.5 ขนาดโรงงาน 
 1.5.1 มูลค่ารายได้ต่อป ี
  1-100 ล้านบาท  101-500 ล้านบาท  มากกว่า 500 ล้านบาท 

หมายเหตุ :  มูลค่ารายได้ต่อป ีอ้างอิงจากกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 

 1.5.2 จ านวนพนักงานทั้งหมด...............คน     ชาย...............คน   หญิง...............คน          

1.6 วันท่ีเริ่มด าเนินการ............................................................................................................................................. 

1.7 วันท างาน (โปรดท าเครื่องหมาย  ในวันท่ีท างาน) 
ส านักงาน          จันทร์    อังคาร    พุธ    พฤหัสบดี    ศุกร์    เสาร์    อาทิตย์ 
โรงงาน (ผลิต)     จันทร์    อังคาร    พุธ    พฤหัสบดี    ศุกร์    เสาร์    อาทิตย์ 
จ านวนกะ.....................เวลาท างานในแต่ละกะ............................................ .................................. 
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หมวดท่ี 2: ข้อมูลความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ CSR-DIW พ.ศ. 2564 
 

2.1 โรงงานของท่านเคยเขา้ร่วมโครงการ CSR-DIW / CSR-DIW for Beginner / Pre CSR-DIW 2559 
หรือไม่ (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

  เข้าร่วม CSR-DIW (ไม่ผ่านการพิจารณา) ปี พ.ศ. ............... 

 เข้าร่วม CSR-DIW for Beginner  ปี พ.ศ. .................. 

 เข้าร่วม Pre CSR-DIW ป ีพ.ศ. 2559  

 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมากอ่น 

2.2 โรงงานของท่านเคยได้รับการรับรองระบบการจัดการ หรอื เกียรติบัตร ดังต่อไปนี ้
(พร้อมแนบส าเนาใบรับรองหรือเกียรติบัตรโครงการที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม / การผลิตที่ดี/ แรงงาน) 

  ISO 14001 จาก...........................................    ISO 50001 จาก................................................ 
  ISO 45001 จาก...........................................    มรท. 8001 จาก................................................. 
  โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม 

 โครงการ 3R ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 EMS for SMEs ข้ันที่ …………..ป.ี................ 

   ISO 9001 จาก.................................................... 
   อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ .............................. 
   อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................. 

2.3 โรงงานของท่านมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่  

 น้ าทิ้ง      อากาศจากปล่องระบาย      สภาพแวดล้อมการท างาน     

 โดย      เป็นประจ าทุกป ี     เคยมีการตรวจวัดบ้าง ไม่ประจ า 

     เคย มากกว่า 3 ปีที่แล้ว       ไม่เคยมีการตรวจวัดมาก่อน 

2.4 โรงงานของท่านมีข้อร้องเรียนดา้นสิง่แวดล้อมจากชมุชนผา่นหน่วยงานรฐัหรือท้องถิ่นในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา
หรือไม่ (ข้อร้องเรยีนจากหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่น เป็นลายลักษณ์อักษร) 

  ไม่มีข้อร้องเรียน  

  มีข้อรอ้งเรียน (โปรดระบุ ช่วงเวลา เรื่องร้องเรียน และสถานะข้อร้องเรียน) 
 ข้อร้องเรียนปี 2564                                   ข้อร้องเรียนก่อนปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2563) 
ช่วงเวลาข้อร้องเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรื่องร้องเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานะด าเนินการ  ปิดข้อรอ้งเรียนแล้ว    อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.5 โรงงานของท่านมีเอกสารหรือการก าหนดในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรและแรงงาน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  มีการก าหนด/เอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือการก ากับดูแลองค์กร หรอืวัฒนธรรมองค์กร  
(Code of Conduct)  

 มีคู่มือข้อบงัคับเกี่ยวกับการท างานของพนักงาน และช้ีแจงพนักงาน 
 มีหน่วยงานทีร่ับผิดชอบและมีช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน       
 อื่นๆ .................................................... 
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2.6 โรงงานมีฝา่ย/เจ้าหนา้ท่ีเฉพาะในการดูแลการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ 
       มีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน (ผ่านการทดสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว)                 

ประเภท  ..............  จ านวน ............ คน 
       มีฝ่าย/ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ชุมชนสมัพันธ์ของโรงงาน   จ านวน ............. คน 
       ไม่มีโดยเฉพาะ แต่มอบหมายใหฝ้่าย……………………….เป็นผู้ด าเนินการ 

    ไม่มีเลย      อื่นๆ ............................................................................................... 

2.7 โรงงานมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมดา้นสังคม (CSR) เฉลี่ยต่อปี ประมาณเท่าไร 

  มากกว่า 50,000 บาท        ระหว่าง 30,000-50,000 บาท 

  น้อยกว่า 30,000 บาท        ไม่เคยมีการจัดกิจกรรม 

2.8 เมื่อโรงงานของท่านได้รบัเลือกเขา้ร่วมโครงการแล้ว โรงงานจะต้องจัดตั้งคณะท างาน  

  มีคณะท างานแล้ว  พร้อมจัดต้ังทมี        ไม่พร้อมจัดต้ังทีม 

 โดยจะมอบหมายให้  

 2.8.1 ประธานคณะท างาน / ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 

 

โปรดระบุช่ือ-สกุล........................................................................ต าแหน่ง........................................................... 
โทรศัพทม์ือถือ…………………………………………………E-Mail…………………………………………………………………………. 

 2.8.2 ผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมาย (โปรดระบุให้ละเอียด เพื่อสะดวกในการติดต่อ) 

 1  ช่ือ-สกุล.................................................... ต าแหน่ง............................................................................ 

     โทรศัพท์ทีท่ างาน.................................... โทรสาร............................................................................... 

     โทรศัพท์มือถือ......................................... E-Mail…………………..........................………………………....... 

 2  ช่ือ-สกุล.................................................... ต าแหน่ง............................................................................ 

     โทรศัพท์ทีท่ างาน.................................... โทรสาร............................................................................... 

     โทรศัพท์มือถือ......................................... E-Mail…………………..........................………………………....... 

 2.8.3 ผู้บรหิารของโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินงานกจิกรรมต่างๆ ในโครงการ และ
งบประมาณ 

 ช่ือ-สกุล.................................................... ต าแหน่ง......................................................................... 

 โทรศัพทท์ี่ท างาน.................................... โทรสาร........................................................................... 

 โทรศัพทม์ือถือ......................................... E-Mail………………………..............…………….......……...… 

 2.8.4 ระบุ E-Mail กลางของบริษัท (โปรดระบุเพื่อสะดวกในการติดต่อกรณีติดต่อผู้ประสานงานไม่ได้) 

………………………..............……………........................................................................................................ ..........……...… 
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 ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทกุประการ 
                    ลงช่ือ ……………………………………………… 
                                                                                                                        

                                                                                

 
 
 

 

 2.8.5 คณะท างานของโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบด้วยฝ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายมวลชนสมัพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์/CSR 

   ฝ่ายผลิต  ฝ่ายสิง่แวดล้อม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

   ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายจัดซือ้ 

   ฝ่ายบัญชี  อื่นๆ ................................................................................. 
 

2.9 เหตุผลท่ีโรงงานของท่านสมัครเขา้ร่วมโครงการ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

  เพื่อสง่เสรมิภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร  เพื่อพฒันาองค์กร 

  เป็นนโยบายของส านักงานใหญ ่  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

  เพื่อประโยชน์ในการสง่สินค้าออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศ 

 เพื่อต่อยอดในการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมดเีด่น 
ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 

  ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………… 

2.10 ท่านทราบการรับสมัครครั้งนี้จากช่องทางใด 

    Website กรมโรงงานอุตสาหกรรม     ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัด 

    เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม     Facebook/Line 

    บริษัทในเครือ/บริษัทคู่ค้า     อื่นๆ ............................................... 

2.11 สถานประกอบการของท่าน มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในการเขา้ให้ค าปรึกษา  
ณ สถานประกอบการ คือ 

 1. ........................................................................................................ ............................................................... 

 2. ....................................................................................................................................................................... 

 3. ........................................................................................................ ............................................................... 

 4. ........................................................................................................ ............................................................... 

 หมายเหตุ : รูปแบบการอบรมเตรียมความพร้อม/การเข้าให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ COVID-19 

            (………………………………………………) 

ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่...........เดือน...............................ปี................ 
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รายการเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ   

1) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ ส าเนาใบอนญุาตการประกอบกิจการ     
โรงงานของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2) ส าเนาใบรับรองระบบการจัดการ หรือ เกียรติบัตร (ตามที่ท่านระบุในหมวดที่ 2 ข้อ 2) 

3) แผนที่ตั้งโรงงาน  

4) ปฏิทินวันหยุดประจ าปี 
 

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารใบสมัคร ไปท่ี 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 
ท่ีอยู่ 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
นางสาวไพรัตน์ ศรีชัยนาท นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ / นายวัทธิกร จ าปเีพชร วิศวกรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 02 202 4025 หรือ 02 202 4143     

 บริษัทท่ีปรึกษา (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด) 
ท่ีอยู่ 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ :   คุณจันทรห์อม แก่นพินจิ          02-763 2828 ต่อ 3215 

  คุณสุกันยา เปียสุวรรณ       02-763 2828 ต่อ 3206 
  คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์           02-763 2828 ต่อ 3200 

โทรสาร : 02 763 2819 
E-mail : csrdiw64@gmail.com 

 
 

QR Code ตรวจสอบพื้นท่ี Eco 

 
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

(รับสมัครจ านวนจ ากัด สถานประกอบการอุตสาหกรรมท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 

การพิจารณาคัดเลือกเป็นสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
การให้ข้อมูลเกีย่วกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีละเอียดครบถว้นตามใบสมัครเขา้ร่วมโครงการ 

และเอกสารประกอบที่แนบมาจะมผีลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

mailto:csrdiw64@gmail.com

