แบบบันทึก ชุดที่ 1 สาหรับโรงงาน

แบบสารวจข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง

1) แบบสารวจข้อมูลชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการในนิคมฯ สาหรับสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามการดาเนินงานจริงของหน่วยงานของท่าน สาหรับหัวข้อที่มีการดาเนินงาน/มี
การทากิจกรรม โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม สาเนาเอกสารโครงการ สาเนาใบรับรองต่างๆ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน

1. ชื่อบริษัท
ส่วนที่ 2

นิคมอุตสาหกรรม
ข้อมูลมิติกายภาพของโรงงาน

2. สถานประกอบการของท่านมีอาคารโรงงานที่มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
2.1 กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.
 ไม่มี  มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่
2.
3.
คาอธิบาย ตัวอย่าง เช่น การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ T5 เปลี่ยนหลอดไฟ LED การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและ
แสงสว่างให้เปิดปิดอัตโนมัติตามความต้องการ การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

2.2 การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/อาคารประหยัดพลังงาน (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
 ไม่มี  มีการออกแบบทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1.
2.
 มีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ได้แก่ 1.
2.
คาอธิบาย 1) การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร
2) อาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารเขียวของประเทศต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED TREES และ
TEEAM

ส่วนที่ 3

ข้อมูลมิตเิ ศรษฐกิจของโรงงาน

3. มูลค่าเงินลงทุนของโรงงานในนิคมฯ ณ ปีปัจจุบัน จานวน
4. การจ้างแรงงานท้องถิ่นในโรงงาน (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
 ไม่มี  มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น จานวน
ส่วนที่ 4

บาท
คน คิดเป็นร้อยละ

ของพนักงาน

ข้อมูลมิตสิ ิ่งแวดล้อมของโรงงาน

5. กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
5.1 กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process)
 ไม่มี  มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process)
โปรดระบุ
คาอธิบ าย กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อ ม (Eco-Process) คือ กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อ มซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
ลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ใช้หลักการของผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) หรือเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) หรือหลักการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงและเทียบเท่ากันได้

/5.2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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แบบสารวจข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product/ Eco Service)
 ไม่มี  มีผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product/ Eco Service)
โปรดระบุ
คาอธิบ าย 1) สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product) คือ สินค้าที่ส่งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมจากขั้ นตอนการจัดหาวัตถุ ดิบ การผลิต
การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน
2) บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Service) คือ ธุรกิจบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้
ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นที่
มีลักษณะอย่างเดียวกัน

5.3 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
 ไม่มี  มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)
โปรดระบุ
คาอธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing) คือ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าหรือบริการอื่นที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

6. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง/อัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
 ไม่มี  มี ถ้ามี โปรดระบุรายละเอียด
7. รูปแบบเครือข่ายความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรมด้านใดด้านหนึ่งของโรงงาน ( Sharing
Resources/ Activities) (ไม่จาเป็นต้องดาเนินการภายในนิคมฯ เดียวกัน) (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
 ไม่มี  มีเครือข่ายความเชื่อมโยงฯ ในด้าน
คาอธิบ าย รูปแบบเครื อข่ าย/ความเชื่อมโยงที่ก่ อให้ เกิดการเกื้ อกูลซึ่งกันและกั นของภาคอุ ตสาหกรรม (Sharing Resources/ Activities)
ของ Ed Cohen แบ่งเป็น 9 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุดิบ (Material) 2) การขนส่ง (Transportation) 3) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)
4) ข้ อ มู ลและการสื่ อสาร (Information and Communication) 5) คุ ณภาพชี วิ ตและการเชื่ อมต่ อ กั บ ชุ มชน (Quality of
Life/Community Connection) 6) พลั งงาน (Energy) 7) การตลาด (Marketing) 8) สิ่ งแวดล้ อม สุ ข ภาพ และความปลอดภั ย
(Environmental Health and Safety) 9) กระบวนการผลิต (Production Process)

ส่วนที่ 5

ข้อมูลมิตสิ ังคมของโรงงาน

8. การพัฒนาบุคลากรของโรงงานในด้านการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
 ไม่มี  มี โปรดระบุกิจกรรม
9. การเข้าร่วมทากิจกรรม CSR กับนิคมอุตสาหกรรมหรือผู้พัฒนานิคมฯ (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
 ไม่เข้าร่วม
 เข้าร่วม โปรดระบุกิจกรรม
ส่วนที่ 6

ข้อมูลมิตกิ ารบริหารจัดการของโรงงาน

10. โรงงานได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศ (หากมี โปรดแนบเอกสาร)
วันสิ้นอายุ...........................  ISO 50001
วันสิ้นอายุ...........................
 ISO 9001
วันสิ้นอายุ...........................  ISO 26000/CSR-DIW
วันสิ้นอายุ...........................
 ISO 14001
วันสิ้นอายุ...........................  Eco Factory
วันสิ้นอายุ...........................
 TIS/OHSAS 18001
วันสิ้นอายุ...........................
 Green Industry ระดับ.......... วันสิ้นอายุ..........................  อื่นๆ ได้แก่
ผู้บันทึกข้อมูล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

.

***ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับการตอบแบบสารวจข้อมูล***
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