2/12/2021

ข ้อมูลโรงงาน

ข ้อมูลโรงงาน
* Required

1.

Email address *

2.

สงั กัดนิคมอุตสาหกรรม *
Mark only one oval.
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
ี
นิคมอุตสาหกรรมเอเซย
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

3.

บริษัท *

4.

ทีตังโรงงาน *

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

5.

โทรศัพท์ *

6.

โทรสาร *

7.

ทีอยูส
่ ํานั กงานใหญ่ *

8.

โทรศัพท์ *

9.

โทรสาร *

10.

ทะเบียนโรงงานเลขที *

11.

ประเภทโรงงาน *

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

12.

แปลงทีดินที *

13.

เนือที (ไร่-งาน-ตารางวา) *

ข ้อมูลเกียวกับบุคคล

1. ผู ้บริหาร

14.

ื
ชอ-นามสกุ
ล*

15.

โทรศัพท์มอ
ื ถือ *

16.

โทรศัพท์ *

17.

Email *

2. เจ ้าหน ้าทีความปลอดภัย

18.

ื
ชอ-นามสกุ
ล*

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

19.

โทรศัพท์มอ
ื ถือ *

20.

โทรศัพท์ *

21.

Email *

ิ
3. เจ ้าหน ้าทีสงแวดล
้อม

22.

ื
ชอ-นามสกุ
ล*

23.

โทรศัพท์มอ
ื ถือ *

24.

โทรศัพท์ *

25.

Email *

4. เจ ้าหน ้าที CSR

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

26.

ื
ชอ-นามสกุ
ล*

27.

โทรศัพท์มอ
ื ถือ *

28.

โทรศัพท์ *

29.

Email *

30.

ื คคลเพิมเติม
รายชอบุ
Ex. นายรัตน์พงศ์ กุญชรบุญ, นั กวิทยาศาสตร์ 6, 038683127, r.koonchornboon@gmail.com

ข ้อมูลการลงทุน

31.

ทุนจดทะเบียน (ล ้านบาท) *

32.

มูลค่าเงินลงทุนของโรงงาน ณ ปี ปั จจุบัน (ล ้านบาท) *

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

33.

ั ชาติไทย คิดเป็ นร ้อยละ *
ผู ้ถือหุ ้นสญ

34.

ผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ คิดเป็ นร ้อยละ *

35.

ั ชาติผู ้ถือหุ ้น, ร ้อยละของหุ ้นทีถือ
สญ
Ex. 1. ญีปุ่ น, 20 / 2. สหรัฐอเมริกา, 20

ข ้อมูลกําลังการผลิต

36.

กําลังการผลิตปั จจุบัน (ตัน/เดือน) *

37.

กําลังการผลิตสูงสุด (ตัน/ปี ) *

38.

จํานวนวันการผลิตตาม IEE/EIA/EHIA (วัน/ปี ) *

39.

กําลังเครืองจักรรวม (แรงม ้า) *

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

้ งงาน
ข ้อมูลการใชพลั

40.

้
ปริมาณการใชไฟฟ้
า เฉลีย (กิโลวัตต์/เดือน) *

41.

แหล่งไฟฟ้ าหลัก *

42.

แหล่งไฟฟ้ าสํารอง *

43.

้ งงานไฟฟ้ าและเชอเพลิ
ื
้
สถิตข
ิ ้อมูลการใชพลั
งหลักทีใชในกระบวนการผลิ
ต ย ้อนหลัง 1 ปี

Files submitted:

44.

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า *
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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45.

ข ้อมูลโรงงาน

ข ้อมูลเกียวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและโครงการอนุรักษ์ พลังงาน
สําหรับแนบไฟรายละเอียดโครงการการปรับลดประมาณการใช ้พลังงานไฟฟ้ า

Files submitted:

46.

ิ
อาคารของโรงงานมีกจิ กรรมสง่ เสริมความเป็ นมิตรต่อสงแวดล
้อม *
Mark only one oval.
ไม่ม ี
ได ้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว หรือ LEED หรือ ได ้รับรางวัล Thailand Energy Award
ด ้านอนุรักษ์ พลังงานประเภทอาคาร
มีการนํ าแนวคิดการออกแบบอาคารเขียว (Green Building) ตามหลักเกณฑ์ของ TREE-EB มาใช ้
ในโรงงาน
Other:

47.

หมวด 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
Check all that apply.
มีการประชาสัมพันธ์เกียวกับกิจกรรมการพัฒนาเป็ นอาคารเขียว
มีการจัดตังคณะทํางานเกียวกับการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน
มีการจัดทําแผนงานทีสอดคล ้องกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
้
มีการจัดทําเอกสารคูม
่ อ
ื การใชงานและการบํ
ารุงรักษาอาคารในระบบต่างๆ

48.

หมวด 2 ผังบริเวณและภูมท
ิ ัศน์ (Site and Landscape)
Check all that apply.
่ ร ้านค ้า สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง สถานที
มีการสํารวจสถานทีในรัศมีโดยรอบของทีตังโรงงาน เชน
ราชการ
้
่ ใชจั้ กรยาน ขนสง่
มีมาตรการหรือการสง่ เสริมการลดการใชรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์สว่ นตัว เชน
มวลชน
่ ปลูกไม ้ยืนต ้น จัดสวน
มีพนที
ื เปิ ดโล่งเชงิ นิเวศ เชน
่ สร ้างบ่อหน่วงนํ า
มีมาตรการเพือชว่ ยลดปั ญหานํ าท่วม เชน
้ ตภัณฑ์ทเป็
ิ
มีการใชผลิ
ี นมิตรกับสงแวดล
้อม ในการบํารุงรักษาและทําความสะอาดพืนทีภายนอกอาคาร

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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49.

ข ้อมูลโรงงาน

หมวด 3 การประหยัดนํ า (Water Conservation)

Check all that apply.
มีนโยบายทีแสดงความมุง่ มันในการประหยัดนํ าภายในอาคาร
ิ ธิภาพ
มีแผนงานการประหยัดนํ าและการใชนํ้ าอย่างมีประสท
มีการติดตังมาตรวัดนํ าหลักและย่อยแต่ละพืนทีของโรงงาน

50.

หมวด 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
Check all that apply.
่ รายละเอียดงาน ขันตอนการทํางาน แผนการ
มีการจัดทํารายละเอียดของระบบประกอบอาคาร เชน
บํารุงรักษา
มีแผนงานด ้านการอนุรักษ์ พลังงานของอาคาร
้
่ พลังงานแสงอาทิตย์
มีการใชระบบผลิ
ตพลังงานทดแทน เชน
้ งงานของระบบต่างๆ
มีการวิเคราะห์การใชพลั
มีระบบควบคุมบริหารระบบต่างๆ แบบอัตโนมัต ิ

51.

หมวด 5 วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources)
Check all that apply.
ื เป็ นมิตรกับสงแวดล
ิ
มีนโยบายการจัดซอที
้อม
ิ
่ การนํ าขยะกลับไปใชประโยชน์
้
้
มีการจัดการขยะทีเป็ นมิตรกับสงแวดล
้อม เชน
การนํ ากลับมาใชใหม่
การบริจาค เป็ นต ้น

52.

หมวด 6 คุณภาพของสภาวะแวดล ้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
Check all that apply.
่ งนํ าอากาศเข ้า ไม่น ้อยกว่า 10 เมตร
มีการกําหนดพืนทีสูบบุหรีให ้อยูห
่ า่ งจากประตู/หน ้าต่าง/ชอ
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
้
มีการสํารวจความพึงพอใจของผู ้ใชอาคาร
และระบุการแก ้ไข
้
มีการปรับปรุงให ้อาคารให ้มีการใชแสงธรรมชาติ

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

53.

ิ
หมวด 7 การป้ องกันผลกระทบต่อสงแวดล
้อม (Environmental Protection)
Check all that apply.
้
ิ
่ ลดการใชสารทํ
้
มีการใชสารเคมี
ทส
ี ง่ ผลกระทบต่อสงแวดล
้อมน ้อยลด เชน
าความเย็นกลุม
่ CFC
้
มีการเลือกใชกระจกที
มีคา่ สะท ้อนแสงตํา
ี ของโรงงาน
มีการตรวจยืนยันคุณภาพนํ าเสย

54.

หมวด 8 นวัตกรรม (Green Innovation)
Check all that apply.
ิ
มีแนวคิดเพือความยังยืนทางพลังงานและสงแวดล
้อมในประเด็นทีสร ้างสรรค์
ี
มีผู ้เชยวชาญอาคารเขี
ยว TREES-A ร่วมอยูใ่ นคณะทํางาน

ข ้อมูลแรงงาน

55.

จํานวนแรงงานทังหมด (คน) *

56.

แรงงานชาย (คน) *

57.

แรงงานหญิง (คน) *

58.

จํานวนผู ้ปฏิบัตงิ านทังหมด (คน) *

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

59.

การจ ้างแรงงานท ้องถินในโรงงาน *
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี

60.

การจ ้างแรงงานท ้องถินในโรงงาน (คน) *

61.

การจ ้างแรงงานท ้องถินในโรงงาน เป็ นร ้อยละ *

62.

การจ ้างงานต่างชาติ เป็ นร ้อยละ *

ิ ค ้าหรือบริการและการจัดซอจั
ื ดจ ้างทีเป็ นมิตรต่อสงแวดล
ิ
กระบวนการผลิตสน
้อม

63.

ิ
กระบวนการผลิตเป็ นมิตรต่อสงแวดล
้อม (Eco Process) (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
คําอธิบาย กระบวนการผลิตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล ้อม (Eco-Process) คือ กระบวนการผลิตทีใช ้เทคโนโลยีทเป็
ี นมิตรต่อสิง
แวดล ้อมซึงประกอบด ้วยหลักการ 3Rs เพือให ้เกิดการใช ้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการก่อให ้
เกิดของเสียและมลพิษ

Files submitted:

64.

ิ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเป็ นมิตรต่อสงแวดล
้อม (Eco Product/ Eco Service) (หากมี โปรด
แนบเอกสาร)
คําอธิบาย Eco-Product /Eco-Service คือ สินค ้า/บริการ ทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล ้อมจากขันตอนการจัดหาวัตถุดบ
ิ การ
ผลิต การขนส่ง การใช ้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช ้งาน น ้อยกว่าเมือเทียบกับสินค ้าอืนทีทําหน ้าทีอย่างเดียวกัน

Files submitted:

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

65.

ื ดจ ้างสน
ิ ค ้า และบริการทีเป็ นมิตรต่อสงแวดล
ิ
การจัดซอจั
้อม (Green Purchasing) (หากมี
โปรดแนบเอกสาร)
คําอธิบาย Green Purchasing คือ การจัดซือจัดจ ้างสินค ้าและบริการทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล ้อมน ้อยกว่าสินค ้าหรือ
บริการอืน

Files submitted:
การรับรองมาตรฐาน

66.

ISO *
Check all that apply.
9001 Ver 2015
14001 Ver 2015
22000
50001
TS16949:2009
45001 or OHSAS 18001
14064-1
BS8001
Other:

67.

Green Industrial (GI) *
Mark only one oval.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
ไม่ได ้รับการรับรอง หรือ ใบรับรองหมดอายุ

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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68.

ข ้อมูลโรงงาน

Expiration date

Example: January 7, 2019

69.

Eco Factory *
Mark only one oval.
Yes
No
ไม่ได ้รับการรับรอง หรือ ใบรับรองหมดอายุ

70.

Expiration date

Example: January 7, 2019

71.

CSR *
Check all that apply.
CSR Beginner
CSR-DIW
CSR-DIW continuous
CSR-DPIM
ISO2600
ไม่ได ้รับการรับรอง หรือ ใบรับรองหมดอายุ

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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72.

ข ้อมูลโรงงาน

โรงงานได ้มีการนํ าหลักมาตรฐานความรับผิดชอบของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงั คม
(CSR-DIW) หรือมาตรฐานสากลว่าด ้วยความรับผิดชอบต่อสงั คม (ISO 26000: Social
้
Responsibility) มาใชในจริ
ยธรรมการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) หรือกฎและระเบียบ
ต่าง ๆ ของบริษัท ประกอบด ้วย
Check all that apply.
หลักความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้ (Accountability)
หลักการความโปร่งใส (Transparency)
หลักการปฏิบัตอ
ิ ย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior)
ี สว่ นเสย
ี (Respect for stakeholder interests)
หลักการยอมรับถึงประโยชน์ของผู ้มีสว่ นได ้เสย
หลักการเคารพต่อหลักนิตธิ รรม (Respect for the rule law)
หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัตส
ิ ากล (Respect for International norms of behavior)
ิ ธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)
หลักการเคารพต่อสท

73.

Expiration date

Example: January 7, 2019

74.

Carbon Footprint *
Check all that apply.
CFO
CFP
ไม่ได ้รับการรับรอง หรือ ใบรับรองหมดอายุ (CFO และ CFP)
Other:

75.

CFO Expiration date

Example: January 7, 2019

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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76.

ข ้อมูลโรงงาน

CFP Expiration date

Example: January 7, 2019

77.

มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก
มาตรการทีใช ้, เป้ าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก(ton CO2e), ผลการดําเนินาน(ton CO2e)

78.

มาตรฐานอืนๆ
Mark only one oval.
HACCP
GMP
ิ
อุตสาหกรรมดีเด่นด ้านการรักษาคุณภาพสงแวดล
้อม
อุตสาหกรรมดีเด่นด ้านการบริหารความปลอดภัย
Other:

79.

Note

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

80.

ใบรับรอง *
Files submitted:

การจัดการนํ า
ปริมาณการใชนํ้ าประปา

81.

ปริมาณการใชนํ้ าปี 2563 (ม.ค. ถึง ธ.ค.) ลบ.ม./ปี *

82.

แหล่งทีมา
Check all that apply.
บริษัท โกลบอล ยูทล
ิ ต
ิ ี เซอร์วส
ิ จํากัด
การประปาสว่ นภูมภ
ิ าค
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (East Water)
Other:

83.

ปริมาณการใชนํ้ าดิบ ปี 2563 (ม.ค. ถึง ธ.ค.) ลบ.ม./ปี *

84.

แหล่งทีมา
Check all that apply.
บริษัท โกลบอล ยูทล
ิ ต
ิ ี เซอร์วส
ิ จํากัด
การประปาสว่ นภูมภ
ิ าค
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (East Water)
Other:

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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85.

ข ้อมูลโรงงาน

ปริมาณนํ าใชปี้ 2563 (รายเดือน)
Files submitted:

ี
ปริมารนํ าเสย

86.

ี จากกระบวนการผลิต (ลบ.ม/วัน) *
นํ าเสย

87.

ี จากการบริโภค/อุปโภค (ลบ.ม./วัน) *
นํ าเสย

88.

ี จากกิจกรรมอืนๆ (ลบ.ม./วัน) *
นํ าเสย

ี
ระบบบําบัดนํ าเสย

89.

ี ของตัวเอง *
ระบบบําบัดนํ าเสย
Mark only one oval.
มีการบําบัดเบืองต ้น
บําบัดเองทังหมด
ไม่มก
ี ารบําบัด

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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90.

ข ้อมูลโรงงาน

ี *
ชนิดของระบบบําบัดนํ าเสย
Check all that apply.
ี แบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
ระบบบําบัดนํ าเสย
ี แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
ระบบบําบัดนํ าเสย
ี แบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
ระบบบําบัดนํ าเสย
ี แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
ระบบบําบัดนํ าเสย
ี คลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
ระบบบําบัดนํ าเสย
ี แบบแผ่นจานหมุนชวี ภาพ (Rotating Biological Contactor ; RBC)
ระบบบําบัดนํ าเสย
ไม่ม ี
Other:

91.

ี (ลบ.ม/วัน)
ความสามารถของระบบบําบัดนํ าเสย

92.

คุณภาพนํ าทิงในระบบเป็ นไปตามมาตรฐาน *
Check all that apply.
กนอ.
กรอ.
Other:

93.

ข ้อมูลคุณภาพนํ าทิง
Files submitted:

94.

้ งงานไฟฟ้ าในระบบบําบัดนํ าเสย
ี เฉลียน (kWh/เดือน)
ปริมาณการใชพลั

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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95.

ข ้อมูลโรงงาน

้
ี (ชนิด-ปริมาณการใช)้
ปริมาณการใชสารเคมี
ในระบบบําบัดนํ าเสย
Ex. Sodium Hydroxide - 175 ลิตร/เดือน

96.

้
ี
ตารางจดบันทึกรายงานการใชไฟฟ้
าและสารเคมีในระบบบําบัดนํ าเสย
Files submitted:

97.

้ การระบบบําบัดนํ าเสย
ี สว่ นกลาง *
การใชบริ
Mark only one oval.
ใช ้
ไม่ใช ้

98.

ปริมาณนํ าทิงทีปล่อยออกจากโรงงานทังหมด (ลบ.ม/วัน) *

99.

มาตรการประหยัดนํ าและดูแลระบบ
Files submitted:

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

ตัวอย่างตารางการกรอกข ้อมูลแผนงาน/โครงการปรับลดการใชนํ้ า

การใชนํ้ าในสถานประกอบการ

100.

Reused (ลบ.ม/เดือน)

101.

Recycle (ลบ.ม/เดือน)

102.

้
รายละเอียดการนํ านํ ากลับมาใชใหม่

103.

ิ ธิภาพการดําเนินการปรับลดปริมาณการใชนํ้ า เปรียบเทียบย ้อนหลัง 3 ปี (ลบ.ม./ตันการ
ประสท
ผลิต หรือ ลบ.ม./ตันผลิตภัณฑ์)
Files submitted:

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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104.

ข ้อมูลโรงงาน

การกักเก็บนํ าสํารอง *
Mark only one oval.
นํ าดิบ
นํ าปะปา
ไม่ม ี

105.

ประเภทการกักเก็บ
Check all that apply.
บ่อดินปูพนพลาสติ
ื
ก
ถังคอนกรีต
ถังผลิตภัณฑ์

106.

รายละเอียดการกักเก็บ (จํานวนและปริมาตรการกักเก็บ)
Ex ถังคอนกรีต จํานวน 2 ถัง ขนาดบรรจุ 500 ลบ.ม./ถัง

107.

ื
ระบบการเชอมโยงข
้อมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ าทิงอุตสาหกรรมตามประกาศ อก. (Online
Pollution Management System: OPMS)
Mark only one oval.
ไม่เข ้าข่าย
ติดตังแล ้วเสร็จ Online เข ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม /สํานั กงานนิคมฯ มาบตาพุด
ติดตังแล ้วเสร็จ ยังไม่มก
ี าร Online เข ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม
อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

108.

การจัดสง่ รายงาน ทส.2 ตามมาตรา 20 (พ.ร.บ.สวล.2535) *
Mark only one oval.
จัดสง่ แล ้ว
ยังไม่ได ้ดําเนินการ
ไม่เข ้าข่าย

109.

ข ้อมูลคุณภาพนํ าทิง (แสดงเป็ นกราฟเปรียบเทีบย 1 ปี ย ้อนหลัง) *
Files submitted:

110.

โรงงานมีการวางแผนและดําเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุง หรือเปลียนแปลงกระบวนการหรือ
้
เทคโนโลยีทใช
ี ในการผลิ
ต เพือให ้การใชวั้ ตถุดบ
ิ นํ า พลังงาน และทรัพยากรอืนๆ ร่วมกัน
ิ ธิภาพ เพือเพิมผลผลิตและลดการเกิดของเสย
ี
(Symbiosis) อย่างมีประสท
หมายเหตุ โรงงานต ้องแสดงเอกสารทีแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการดังกล่าวให ้ชัดเจน ได ้แก่ รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมหรือมาตรการ และยกตัวอย่างกิจกรรม Symbiosis เช่น การใช ้ไอนํ าจากโรงไฟฟ้ าร่วมกันในกระบวนการผลิต การส่ง
เศษโลหะและอโลหะคืนให ้โรงหลอมเพือการรีไซเคิล เป็ นต ้น

Files submitted:
ี
การจัดการด ้านขยะ/กากของเสย

111.

ิ
่ ล ้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) *
การขออนุญาตนํ าสงปฏิ
กล
ู หรือวัสดุไม่ใชแ
Mark only one oval.
ไม่เข ้าข่าย
อยูร่ ะหว่างการขออนุญาต
ได ้รับอนุญาติแล ้ว

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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112.

ข ้อมูลโรงงาน

วันหมดอายุ

Example: January 7, 2019

113.

การจัดสง่ รายงานประจําปี ตามแบบ สก.3 เมือวันที

Example: January 7, 2019

ิ
่ ล ้วของโรงงาน
ปริมาณสงปฏิ
กล
ู หรือวัสดุไม่ใชแ

114.

ขยะมูลฝอย (ตัน/ปี ) *

115.

ผู ้รับกําจัด *

116.

ี ไม่อันตราย Non-Hazardous waste (ตัน/ปี ) *
กากของเสย

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

117.

ผู ้รับกําจัด *

118.

ี อันตราย Hazardous waste (ตัน/ปี ) *
กากของเสย

119.

ผู ้รับกําจัด *

120.

Note

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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121.

ข ้อมูลโรงงาน

ี *
การติดตังระบบ GPS รถขนสง่ กากของเสย
หากอยู่ระหว่างดําเนินการ กรุณาเลือก Other และแจ ้งวันทีกําหนดแล ้วเสร็ จ

Mark only one oval.
ดําเนินการแล ้วเสร็จ 100%
Other:

122.

ภาพตัวอย่างการรายงานระบบ GPS
Files submitted:

123.

การตรวจสอบการขนสง่ และสถานทีรับกําจัด *
Check all that apply.
มีแผนการเข ้าตรวจสอบ
่ ติดตามการขนสง่
สุม
่ เข ้าตรวจเยียมสถานทีรับกําจัด
สุม
ไม่มแ
ี ผน
Other:

124.

แผนการเข ้าตรวจสอบและภาพประกอบ
Files submitted:

125.

ี พร ้อมผล
มาตรการหรือแผนการปรับลดด ้านขยะ/กากของเสย
Files submitted:

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

126.

้
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีการแลกเปลียนหรือใชประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช ้ หรือมีการแลก
เปลียนระหว่างโรงงานกับภาคสว่ นอืน ๆ ทีเกียวข ้อง
หมายเหตุ: โรงงานต ้องแสดงเอกสารทีแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการดังกล่าวให ้ชัดเจน ได ้แก่ รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมหรือมาตรการ และเอกสาร สก. 3 ย ้อนหลังสามปี เป็ นต ้น

Files submitted:
การจัดการระบบมลพิษทางอากาศ

127.

การประกอบกิจการก่อให ้เกิดมลภาวะด ้านอากาศถึงขนาดทีจะต ้องจัดให ้มีระบบบําบัดหรือไม่ *
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี

ปริมาณการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในปี พ.ศ.2563

128.

Max Actual (ตัน/ปี )

129.

Max Actual (กิโลกรัม/เฮคแตร์-วัน)

130.

ปั จจุบันมีการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เฉลีย (ตัน/เดือน)

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

ั เฟอร์ไดออกไซด์ ในปี พ.ศ.2563
ปริมาณการระบายก๊าซซล

131.

Max Actual (ตัน/ปี )

132.

Max Actual (กิโลกรัม/เฮคแตร์-วัน)

133.

ั เฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย (ตัน/เดือน)
ปั จจุบันมีการระบายซล

134.

คุณภาพอากาศจากปลายปล่อง เปรียบเทียบย ้อนหลัง 1 ปี
ตารางแสดงปริมาณการปลดปล่อยทังหมด ในหน่ วย กิโลกรัม/เฮคแตร์-วัน

Files submitted:

135.

แผนการดําเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ / ปรับลดมลพิษทางอากาศ และผลการดําเนิน
การ
Files submitted:

ตัวอย่างตารางการกรอกข ้อมูลแผนงาน/โครงการปรับลดการระบายมลพิษทางอากาศ

การตรวจติดตามการจัดการสารประกอบอินทรียร์ ะเหย (VOCs)
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136.

ข ้อมูลโรงงาน

้ ต/เก็บกัก สาร VOCs *
ในการประกอบกิจการมีการใช/ผลิ
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี

้ ต/เก็บกัก สาร VOCs เป้ าหมาย 4 ชนิด
ในการประกอบกิจการมีการใช/ผลิ
ถ ้ามีให ้ระบุประเภทแปล ้งดําเนิน

137.

Benzene
Check all that apply.
ื
คลังนํ ามันเชอเพลิ
ง
ถังเก็บสารเคมี
การขนถ่ายสารเคมีลงเรือ
กิจกรรมไม่ปกติ
Other:

138.

1-3 Butadiene
Check all that apply.
ื
คลังนํ ามันเชอเพลิ
ง
ถังเก็บสารเคมี
การขนถ่ายสารเคมีลงเรือ
กิจกรรมไม่ปกติ
Other:

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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139.

ข ้อมูลโรงงาน

EDC
Check all that apply.
ื
คลังนํ ามันเชอเพลิ
ง
ถังเก็บสารเคมี
การขนถ่ายสารเคมีลงเรือ
กิจกรรมไม่ปกติ
Other:

140.

VCM
Check all that apply.
ื
คลังนํ ามันเชอเพลิ
ง
ถังเก็บสารเคมี
การขนถ่ายสารเคมีลงเรือ
กิจกรรมไม่ปกติ
Other:

141.

สาร VOCs นอกเหนือจากชนิดเป้ าหมาย

142.

ดําเนินการแล ้วเสร็จเมือวันที

Example: January 7, 2019

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit

29/45

2/12/2021

143.

ข ้อมูลโรงงาน

ี ้อมูลแหล่งกําเนิดสารอินทรียร์ ะเหย (Inventory)
การจัดทําบัญชข
Mark only one oval.
ดําเนินการแล ้ว
ยังไม่ได ้ดําเนินการ

144.

ึ จากอุปกรณ์ (Fugitive) (กก./เดือน)
1. การรัวซม

145.

2. การเผาไหม ้ (Combustion) (กก./เดือน)

146.

3. การขนถ่ายวัตถุดบ
ิ หรือผลิตภัณฑ์ (Load/Unload in Marketing and Terminal) (กก./
เดือน)

147.

4. การเผาทิง (Flare) (กก./เดือน)

148.

5. ถังกักเก็บ (Tanks) (กก./เดือน)

149.

6. แหล่งกําเนิดทีไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ปิดคลุม (กก./เดือน)

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

150.

อืนๆ.... โปรดระบุ (กก./เดือน)

151.

Max Actual ของสาร VOCs ทังหมด (กิโลกรัม/เฮคแตร์-วัน)

152.

ึ ของสารอินทรียร์ ะเหยฯ ตามแบบฟอร์มของ
การจัดทํารายงานผลการตรวจวัดการรัวซม
ึ ของสารอินทรีย ์
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือง การรายงานผลการตรวจวัดการรัวซม
่ มแซมอุปกรณ์จากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 ให ้เป็ นไป
ระเหยจากอุปกรณ์และการซอ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารปฏิบัตใิ นการตรวจสอบ
ึ ของสารอินทรียร์ ะเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 *
และควบคุมการรัวซม
Mark only one oval.
เข ้าข่าย
ไม่เข ้าข่าย
ยังไม่ได ้ดําเนินการ

153.

จัดสง่ รายงานเมือวันที

Example: January 7, 2019

154.

แบบรายงาน รว.3/1 ครังที 1 (ม.ค.-มิ.ย.)
Files submitted:
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155.

แบบรายงาน รว.3/1 ครังที 2 (ก.ค.-ธ.ค.)
Files submitted:

156.

มาตรการดําเนินการ/แผนปรับปรุง/การควบคุมและลดการระบายสารอินทรียร์ ะเหย (VOCs)
Files submitted:

ตัวอย่างมาตรการดําเนินการ/แผนปรับปรุง/การควบคุมและลดการระบายสารอินทรียร์ ะเหย (VOCs)

ิ ธิภาพเชงิ เศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency)
การวิเคราะห์ข ้อมูลประสท

157.

ิ ธิภาพเชงิ เศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) *
มีการดําเนินการวิเคราะห์ข ้อมูลประสท
Mark only one oval.
ไม่ม ี

Skip to question 164

มี

หมายเหตุ
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อผลกระทบสิงแวดล ้อม

158.

ิ ธิภาพ
ด ้านการใชวั้ ตถุดบ
ิ ค่าประสท

159.

ิ ธิภาพ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าประสท

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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160.

ิ ธิภาพ
การจัดการพลังงาน ค่าประสท

161.

ี ค่าประสท
ิ ธิภาพ
การจัดการนํ าและนํ าเสย

162.

ี ค่าประสท
ิ ธิภาพ
การจัดการของเสย

163.

ิ ธิภาพ
การจัดการมลภาวะทางอากาศ ค่าประสท

ความปลอดภัยของสภาพพืนทีทํางาน

164.

การตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทํารายงานสภาพแวดล ้อมในการทํางานเกียวกับระดับความร ้อน
ี ง ครังล่าสุดเมือวันที
แสงสว่าง และเสย

Example: January 7, 2019

165.

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของการทํางาน ครังล่าสุดเมือวันที

Example: January 7, 2019

166.

ผลการตรวจวัดย ้อนหลัง 1 ปี
Files submitted:
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แผนการปรับปรุง/จัดการ ผลกระทบต่อสภาวะแวดล ้อมในการทํางาน

Files submitted:

การดูแลสุขภาพ

168.

ความถีการตรวจสุขภาพพนั กงาน *

169.

แผนการรณรงค์สง่ เสริมสุขภาพ

Files submitted:

170.

ี
การวิเคราะห์ความเสยงจากอั
นตรายทีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน *
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี
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171.

Note

172.

ภาพแสดงถึงการจัดการความปลอดภัยสภาพพืนทีทํางาน *
Files submitted:

173.

โรงงานมีการดําเนินงานตามแนวทางการเป็ นทีทํางานมีสข
ุ (Happy Workplace) *
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี

Skip to question 175
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174.

โครงการและผลการดําเนินงาน

Files submitted:
การสง่ เสริมให ้เกิดนวัตกรรม,การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีททั
ี นสมัย

175.

การสง่ เสริมให ้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีททั
ี นสมัย *
Check all that apply.
มีการจัดสรรงบประมาณเพือสนั บสนุนการวิจัยและพัฒนา
ิ ธิบัตร หรือ อนุสท
ิ ธิบัตร หรือ ใบรับรองการขึนบัญชน
ี วัตกรรมไทย
ได ้รับรางวัล สท
ไม่มก
ี ารจัดสรรงบและการสง่ เสริมการวิจัยและพัฒนา
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176.

ิ ธิบัตร หรือ อนุสท
ิ ธิบัตร หรือ ใบรับรองการขึนบัญชน
ี วัตกรรม
โครงการทีได ้รับรับรางวัล สท
ไทย
Files submitted:

177.

้ ตกรรมหรือเทคโนโลยีการจัดการด ้านสงแวดล
ิ
การเข ้าร่วมกิจกรรมสนั บสนุนการใชนวั
้อมของนิ
คมฯ(หากมี โปรดแนบเอกสาร)
Files submitted:

178.

การพัฒนาบุคลากรของโรงงานในด ้านการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชงิ นิเวศ (หากมี โปรดแนบ
เอกสาร)
Files submitted:

การจัดการอุบัตเิ หตุ/อุบัตภ
ิ ัย และข ้อร ้องเรียน
้
การซอมแผนฉุ
กเฉิน

179.

้ *
ระดับแผนฉุกเฉินในการซอม
Check all that apply.
ระดับ3
ระดับ2
ระดับ1
Other:

https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit

37/45

2/12/2021

180.
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้
ความถีในการซอมแผนฉุ
กเฉิน *
Mark only one oval.
้ แต่ยังไม่ดําเนินการ
มีแผนการซอม
น ้อยกว่า 2 ครังต่อปี
2 ครังต่อปี
มากกว่า 2 ครังต่อปี
ไม่มแ
ี ผน

181.

้
แผนการซอมแผนฉุ
กเฉิน

Files submitted:

182.

้
การซอมแผนฉุ
กเฉินร่วมกับชุมชน (ชุมชนใดบ ้าง)

183.

้
การซอมแผนร่
วมกับหน่วยงานอืน
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184.

ข ้อมูลเกียวกับเครือมือ/อุปกรณ์

Files submitted:

185.

ในปี 2563 มีเหตุร ้องเรียนหรืออุบัตเิ หตุ/อุบัตภ
ิ ัยภายในโรงงานหรือไม่ *
Files submitted:

การจัดการพืนทีสเี ขียว

186.

ขนาดพืนทีสเี ขียวของโรงงาน (ตร.ม. หรือ ไร่-งาน-ตร.วา) *

187.

พืนทีสเี ขียวของโรงงานคิดเป็ นร ้อยละเท่าไรของพืนทีโรงงาน *

188.

แผนการดูพนที
ื สเี ขียวของโรงงาน ทังภายในและภายนอกโรงงาน

Files submitted:
การสนั บสนุนสง่ เสริมชุมชนและการมีสว่ นร่วมกับภาคสงั คม
https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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189.

แผนและผลการดําเนินการ CRS ประจําปี 2563 การมีสว่ นร่วมกับชุมชนและภาครัฐ และการ
สนั บสนุนผลิตภัณฑ์ / บริการของชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน
Files submitted:

190.

โครงการรณรงค์ การย ้ายทะเบียนบ ้าน และ การโอนย ้ายทะเบียนรถ
มีการด ้าเนินโครงการอย่างต่อเนือง และมีผลการด ้าเนินงาน 3 ปี ย ้อนหลัง จากปี ทีประเมิน

Files submitted:

191.

ื
โรงงานมีการดําเนินงานเกียวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทีมีความเชอมโยงกั
บฐานการผลิต
อุตสาหกรรมในพืนที ในรูปแบบ CSV (Creating Share Value) ในรูปแบบไหน
Mark only one oval.
Eco School
Eco Community
วิสาหกิจชุมชน
Other:

192.

ื
มีแผนงานโครงการสง่ เสริมให ้เกิดชุมชนเชงิ นิเวศ (Eco-Community) ร่วมกับชุมชน(ระบุชอ
ชุมชน)

193.

ื
มีแผนงานโครงการสง่ เสริมให ้เกิดโรงเรียนเชงิ นิเวศ (Eco-School) ร่วมกับโรงเรียน(ระบุชอ
โรงเรียน)

การสร ้างเครือข่ายสเี ขียว (Green Network)
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194.

่ ป
การสนั บสนุนโซอ
ุ ทานขันที 1 ขององค์กร (1st Tier Supplier) *
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี

195.

Skip to question 197

่ ป
มีการสนั บสนุนให ้โซอ
ุ ทานขันที 1 ขององค์กร (1st Tier Supplier) ได ้รับรองอุตสาหกรรมส ี
เขียวระดับ 4 ขึนไป หรือได ้รับรอง Eco Factory
โปรดระบุ สัดส่วนของ 1st Tier Supplier ทีได ้รับการรับรองจากจํานวนทังหมด คิดเป็ นร ้อยละ

196.

่ ป
มีการสนั บสนุนให ้โซอ
ุ ทานขันที 1 ขององค์กร (1st Tier Supplier) ได ้รับรองอุตสาหกรรมส ี
เขียวระดับ 3
โปรดระบุ สัดส่วนของ 1st Tier Supplier ทีได ้รับการรับรองจากจํานวนทังหมด คิดเป็ นร ้อยละ

การจราจรขนสง่ และการจัดเก็บวัตถุดบ
ิ /ผลิตภัณฑ์

197.

การติดตังระบบ GPS ของรถขนสง่ วัตถุดบ
ิ และผลิตภัณฑ์
Files submitted:

198.

แผนตอบโต ้กรณีเกิดอุบัตเิ หตุจากการขนสง่ วัตถุดบ
ิ /ผลิตภัณฑ์ และมาตรการลดอุบัตเิ หตุการ
จราจรขนสง่
Files submitted:

199.

ใบอนุญาตทีเกียวข ้องกับถังบรรจุภัณฑ์/วัตถุดบ
ิ และแผนการดูแลรักษาพร ้อมผลการดําเนิน
การ
Files submitted:

์ เี ขียว
การดําเนินงานเกียวกับระบบขนสง่ และโลจิสติกสส
https://docs.google.com/forms/d/1_viLuzAFUAdj9l46hrVXCliZbVk_-mM08EzTrQw4jVc/edit
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ข ้อมูลโรงงาน

์ เี ขียวเพือลดการเกิดอุบัตเิ หตุจาก
โรงงานมีการดําเนินงานเกียวกับระบบขนสง่ และโลจิสติกสส
การขนสง่ ให ้เป็ นศูนย์ *
Mark only one oval.
ไม่ม ี
มี

201.

์ เี ขียวเพือลดต ้นทุนค่าขนสง่ *
โรงงานมีการดําเนินงานเกียวกับระบบขนสง่ และโลจิสติกสส
Mark only one oval.
ไม่ม ี
มี

202.

์ เี ขียวเพือลดปริมาณการใชนํ้ ามัน
โรงงานมีการดําเนินงานเกียวกับระบบขนสง่ และโลจิสติกสส
ื
และเชอเพลิ
ง*
Mark only one oval.
ไม่ม ี
มี

203.

์ เี ขียวเพือเพิมประสท
ิ ธิภาพระบบ
โรงงานมีการดําเนินงานเกียวกับระบบขนสง่ และโลจิสติกสส
ขนสง่ *
Mark only one oval.
ไม่ม ี
มี
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204.

์ เี ขียว
กรณี โรงงานมีการดําเนินงานเเกียวกับระบบขนสง่ และโลจิสติกสส

Files submitted:
ิ
การปฏิบัตต
ิ ามมาตรการสงแวดล
้อมใน IEE/EIA/EHIA

205.

การดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนํ าของคณะกรรมการEIA/IEE *
Mark only one oval.
ไม่มข
ี ้อเสนอแนะ
มีข ้อเสนอแนะ และดําเนินการปรับตามคําแนะนํ าแล ้ว
มีข ้อเสนอแนะ และมีแผนการปรับปรุง
มีข ้อเสนอแนะ และอยูร่ ะหว่างการดําเนินการปรับปรุง
Other:

206.

แผนการปรับปรุงและผลการดําเนินงการ
Files submitted:

การพัฒนาอย่างยังยืน
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207.

เป้ าหมายและกรอบการดําเนินงาน
Check all that apply.
มีเป้ าหมายและกรอบการดําเนินงานทีสอดคล ้องกับเป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน
มีการจัดทํารายงานการพัฒนาทียังยืน หรือการเปิ ดเผยข ้อมูลตามแบบฟอร์ม 56-1 ของ
ตลาดหลักทรัพย์ (แนบหลักฐาน)
ไม่มก
ี ารดําเนินงาน

ี
ข ้อเสนอแนะ และการชแจงเพิ
มเติมของบริษัท

208.

209.

Note

Files submitted:

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข ้อมูลในภายหลัง
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินธรรมาภิบาลสิงแวดล ้อม กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ พืนทีมาบตาพุด

หมายเหตุ
กรณีทางบริษัท ไม่สามารถอัพโหลดข ้อมูลในหัวข ้อต่างๆได ้ สามารถแจ ้งผู ้ประสานงาน นายรัตน์พงศ์ กุญชรบุญ ตําแหน่ ง นั ก
วิทยาศาสตร์ 6
โทร 038-683-127 หรือ 063-562-4282
Email : r.koonchornboon@gmail.com
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