่ ววยย12
สิสิ่ง่งทีที่ส่สงมาด้
ง่ งมาด้

โครงการใให้คําแนะนนําเชิงลึกแก่
แ สถานปรระกอบการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็
า นอุตสาหกรรมสี
ส
สีเขียว ในพืพื้นที่กรุงเททพมหานครร พื้นที่ที่ 1
1. หลัักการและเหตตุผล
ปัจจุบันภาคคอุตสาหกรรมมมีบทบาทอย่างมากในการรขับเคลื่อนเศรรษฐกิจของปรระเทศและกาารจ้างงาน
ของประเทศ แต่ด้วยกการแข่งขันที่สูสงทําให้ภาคออุตสาหกรรมจจําเป็นต้องปรรับตัวเพื่อก้าววให้ทันคู่แข่งทางธุ
ท รกิจ
เ ่อง รวมถึงการอยู
ก ่ร่วมกันในสั
น งคมและชุมชน โดยโรรงงานอุตสาหกกรรมต้อง
และต้องพพัฒนาเทคโนโโลยีอย่างต่อเนื
ดําเนินกิจการให้
จ
เป็นไปปตามกฏหมาย และมีการปประเมินผลกรระทบด้านต่างๆ
ง ที่อาจจะเกิกิดขึ้นจากการรประกอบ
กิจการหหรือขยายการดําเนินกิจการในอนาคตด้้วยเพื่อมิให้ส่งผลกระทบตต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนาามัย และ
สังคม จนนเกิดเป็นข้อพิพพาทหรือคววามขัดแย้งต่อชุ
อ มชนและบบริเวณโดยรอบสถานประกกอบการ ทั้งนี้แนวทาง
ประกอบบกิจการเพื่อใหห้เป็น “อุตสาาหกรรมสีเขียว”
ย จึงเป็นคําตอบหลั
า
กของการดํารงอยูยู่ของภาคอุตสาหกรรม
ส
ทั้งในวันนี้และวันหน้า โดยโครงกาารส่งเสริมแลละพัฒนาสถานประกอบกาารสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้ด้ริเริ่มโดย
ส
บการที่ผ่านการรรับรองเป็นอุตตสาหกรรมสีเขียวทั้งสิ้น
กระทรวงงอุตสาหกรรมใในปี2554 จนถึถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบ
ประมาณ
ณ 31,324 ราายแบ่งเป็นอุตสาหกรรมสี
ต
เขียวระดับที่ 1 (Green
Commitment) อุตสาหกรรม
ส
สีเขียวระะดับที่ 2 (Greeen Activvities) อุตสาาหกรรมสีเขียวระดั
ย บที่ 3 (Green
(
SSystem) อุตสาหกรรม
ส
สีเขียวระะดับที่ 4 (Green Culture))และอุตสาหกกรรมสีเขียวระะดับที่ 5 (Greeen Networkk)
ดังนั้น เพื่อให้
ใ เกิดการพัฒนาและยกระ
ฒ
ะดับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึึงได้จัดทําโคครงการให้
คําปรึกษาแนะนํ
ษ
าเชิงลึกแก่สถานปประกอบการเเพื่อมุ่งสู่การเปป็นอุตสาหกรรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพพมหานคร
(พื้นที่ที่ 1)โดยสถานปประกอบการทีที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคํ
บ าปรึกษาแนนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่
อ วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนนการผลิตลดกการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรและพลังงานลดการเกิดของเสีย/มลพิษให้ห้น้อยที่สุด
ทุกขั้นตออน ทําให้ค่าใช้จ่ายของต้นทุ
น นลดลง ส่งผลให้
ง
มีกําไรเพิ่มขึ้นสร้างโโอกาสในการรแข่งขันทางกการตลาด
ในขณะเดีดียวกันยังสามมารถปฏิบัติได้ดตามกฎหมายและข้อกําหนดต่
ห างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์
ษ ที่ดี นอกจจากนี้สถานประกอบการจจะได้รับการยกระดับอุตสาาหกรรมในกาารขอรับรองมมาตรฐาน
อุตสาหกกรรมสีเขียวในนระดับที่สูงขึ้นเพื
น ่อให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและ
บ
ะนานาชาติ ก้าาวสู่อุตสาหกรรรมยั่งยืน
ต่อไปในออนาคต
2. วัตถุถประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานประกอบกการได้รับรู้เชิงลึกในการบริหารจั
ห ดการผลิตเพื่อสิ่งแวดลล้อม
ย ธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สสููงสุด อันได้แก่
แ วัตถุดิบ
2.2 เพื่อให้สถานประกอบกการปรับเปลี่ยนวิ
น้ําและพลลังงาน ด้วยการสร้างสมดุลระหว่
ล างควาามก้าวหน้าทาางเศรษฐกิจแและการอนุรักษ์ปกป้อง
รักษาระบบบนิเวศไปพร้อมๆ
อ กัน
2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถและเสริมสร้
ส างจิตสํานึกให้
ก พนักงานและผู้ประกออบการมีส่วนรร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม
อ เป็นการยกกระดับคุณภาาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานน และเพื่อสร้าางภาพลักษณ์
ณ์ที่ดีให้กับ
โรงงาน
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2.4 เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนําความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขจัดข้อร้องเรียนต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากชุมชนในบริเวณรอบข้าง
2.5 เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น
3. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ตามยุท ธศาสตร์ของประเทศในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างความเข้ มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ภาคอุตสาหกรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 18 เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต
เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางพลัด เขต
บางคอแหลม เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน และเขตจอมทอง
(2) พื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และอยุธยา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ
เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
 สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
 สถานประกอบการไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการขอรั บ รอง/
ต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
 ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
 ผู้บ ริ ห ารขององค์ ก รแสดงความมุ่ ง มั่ น และให้ ค วาม
ร่วมมือกับโครงการในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว
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เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
 สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
 สถานประกอบการไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการขอรั บ รอง/
ต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
 ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
 สถานประกอบการยังไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001/ ISO 50001/ EMS for SMEs ขั้นที่ 2/
CSR-DIW เป็นต้น
 ผู้บ ริห ารขององค์ ก รแสดงความมุ่ ง มั่ น และให้ ค วาม
ร่วมมือกับโครงการในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว
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เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
- สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
- สถานประกอบการไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการขอรั บ รอง/
ต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
- ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
- สถานประกอบการยังไม่เคยได้รับการรับรองหรืออยู่
ระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO 26000/
CSR
- ผู้บ ริ ห ารขององค์ ก รแสดงความมุ่ ง มั่ น และให้ ค วาม
ร่วมมือกับโครงการในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว
- สถานประกอบการต้ อ งไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นแบบลาย
ลักษณ์ภายใน 3 ปีนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5
- สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
- สถานประกอบการไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการขอรั บ รอง/
ต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5
- ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
- สถานประกอบการที่ได้รับใบรับรองอุต สาหกรรมสี
เขี ย วระดั บ ที่ 4 หรื อ ดํ าเนิ นการตามรายการตรวจ
ประเมิน ระดับที่ 4/ Eco-Town
- ผู้บ ริห ารขององค์ ก รแสดงความมุ่ ง มั่ น และให้ ค วาม
ร่วมมือกับโครงการในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว

5. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
5.1
5.2
5.3
5.4

เพื่อยกระดับความสามารถและมาตรฐานของโรงงานในเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว
โรงงานสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
พนักงานและผู้ประกอบการเกิดจิตสํานึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวมากยิ่งขึ้น
โรงงานสามารถนําความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียวไปปรับประยุกต์ใช้
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6. แผนการดําเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
ยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับ 2 และ 3 ขึ้นไป
(อย่างน้อย 110 โรงงาน)

ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561

จัดประชุมสัมมนาตรียมความพร้อมสถานประกอบการและทีมที่
ปรึกษาเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
(อย่างน้อย 0.5 วัน จํานวน 1 ครั้ง)

ก.พ. 2561

ลงพื้นที่ให้คําปรึกษาแนะนํา
ให้คําปรึกษาแนะนําตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรองของ
อุตสาหกรรมสีเขียวและทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(อย่างน้อย 1 วัน/สถานประกอบการ)

ก.พ. – มิ.ย. 2561

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และให้คําแนะนําด้านกฎหมาย รวมทั้งให้คําแนะนําการ
ขออนุญาตขยายระยะเวลากักเก็บ และนําสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน (อย่างน้อย 1 วัน /สถานประกอบการ)

มิ.ย. - ส.ค. 2561

ดําเนินการยื่นขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ส.ค. – ก.ย. 2561

สามารถส่งใบสมัครได้ที่มลู นิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย โทรสาร 02-504-4826-8
หรือ E-mail: traininggi2561@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-503-3333 ต่อ 426, 504
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.
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ใบสมัมัครเข้าร่วมมโครงการ
โคครงการให้คํคําแนะนําเชิงลึกแก่สถานประกอบกการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตตสาหกรรมสีสีเขียว
ในพื้นที่กรุงเทพมหานนคร พื้นทีท่ ี่ 1และพื้นทีป่ ริมาณมลฑลทีม่ ีเขตติติดต่อใกล้เคียง
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้ล้อมและความปปลอดภัยภาคอุตตสาหกรรม)

สถานประกอบการของท่ท่านสนใจเข้าร่รวมกิจกรรมกการให้คําปรึกกษาแนะนําเชิชิงลึกเพื่อยกรระดับเป็นอุตสาหกรรมสี
ส
เขียว ในระดดับ...
 อุตสาหกรรมสี
ส
เขียว ระดับที่ 2
 อุตสาหกกรรมสีเขียว รระดับที่ 3
 อุตสาหกรรมสี
ส
เขียว ระดับที่ 4
 อุตสาหกกรรมสีเขียว รระดับที่ 5
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปขอองสถานประกกอบการ
1.1 ชือ่ สถานนประกอบการร:
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................................
1.2 ทะเบียนโรงงานเลขที
น
ที่......................................................................................... (โปรดระบบุตามเลขทะเเบียน รง.4)
ประเภทโรงงงานจําพวกกที่1จําพววกที่2
 าพวกที่3
จํ
1.3 ประเภททการประกอบบกิจการ....................................................................................................................................
.................................................................................................................. (โปรดระบุตามที่กําหนดในใบอนุนญาต รง.4)
1.4ที่ตั้งของบริษัท/สถานประกอบการ เลขที.่ ...........................................ซอย...........................................................
ถนน............................................................................. แขวง/ตําบล.............................................................................
เขต/อําเภอ............................................................................... จังหวั
ห ด........................................................................
รหัสไปรษณีย์........................................... โทรศัพท์........................................................................................................
โทรสาร.........................................................เว็บไซต์.......................
.
................................................................................
อีเมล..............................................................................................................
1.5 พิกัดบริษัท/สถานประกอบการ ละะติดจูด........................................ N ลองงติจูด................................................. E
1.6 ชือ่ ผู้ประะสานงาน……………………………………………….……….........….ตําแหน่ง…………………
ง
………….…………….....…….…
โทรศัพท์ที่ทํางาน…….………………………..…………ต่อ...………. โทรศัพท์มือถื
อ อ…………………………………………………….........…………
โทรสาร……............…...................…… อีเมล...............
เ
....................................ID Line..............
L
.......................................
1.7จํานวนพพนักงาน ทั้งหมมด...............................คน แบ่งเป็น1) ระะดับบริหาร.....................คนน
2) พนักงานปประจํา......................คน 3) พนักงานชัชั่วคราว.....................คน
1.8 วันที่เริ่มประกอบกิ
ม
จกการ....................................................................
ส่วนที่ 2: ข้อมูลการรับรองอุตสาหกรรรมสีเขียว (เลืลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ไม่เคยได้ด้รบั การรับรองงอุตสาหกรรมมสีเขียว
ยังไม่เคยยได้รับการรับรอง
ร แต่อยู่ระหว่างการยื่นขอการรั
ข
บรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ .......................
ได้รับการรรับรองอุตสาาหกรรมสีเขียว(กรณี
ว ยังไม่หมดอายุ
ห
)
ระดับทีท่ 1 ความมุ่งมัม่นสีเขียว
ระดับที่ 2 กิจกรรมสี
ก เขียว
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ระดับทีท่ 3 ระบบสีเขียว
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสี
น
เขียว
ระดับทีท่ 5 เครือข่ายสี
ย เขียว
(โปรดระบุ) วันที่ได้รับรองง…………………………………วันที่สิ้นสุดการรัับรอง………………………………………….
เคยได้รับการรั
บ บรองอุตสาหกรรมสีเขียวแล้ว แต่อยู
อ ่ระหว่างกาารยื่นขอต่ออาายุการรับรอง
อุตสาหกรรมมสีเขียว ระดับบที่ ..........................................................................
เคยเข้าร่วมโครงการปประหยัด/อนุรักษ์พลังงานมาก่อนหรือไม่ เช่น โครงการรด้านเทคโนโลลยีสะอาด (CTT)โครงการ
ด้านธรรมาภิภิบาลสิ่งแวดล้ล้อมโครงการ EMS for SM
MEs เป็นต้น
สถานปรระกอบการของท่านเคยมีขอร้
อ้ องเรียนหรือไม่(โปรดระบบุ)
 ไม่เคยมีขี อ้ ร้องเรียน
เคยมีขอ้ ร้รองเรียน ภายยใน 3 ปี ระหหว่างปี 2558-2560 (โปรดรระบุ)
 ดําเนินการแก้
ก ไขเรียบบร้อยแล้ว
 อยู่ระหวว่างดําเนินการรแก้ไข
 สิ้นสุดการร้องเรียน และมี
แ การแจ้งเรื่องยุติขอ้ ร้องเรี
อ ยนให้แก่หน่
ห วยงานรับผิดชอบทราบเเป็นลายลักษณ
ณ์อักษรเมื่อ
วันที่............................................. (โปรดดระบุชื่อหน่วยงานรับผิดชออบ......................................................)
2. โรงงานขของท่านเคยไดด้รบั การรับรอองระบบการจัจัดการ หรือเกีกียรติบัตร ดังต่
ง อไปนี้หรือไไม่ (โปรดระบบุ)
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
ISO 90001
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
มรท.80001
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
ISO 140001
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
มอก./OHHSAS 180011
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
ISO 500001
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
CSR-DIW
W
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
EMS forr SMEs ขั้นที………
…่
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
Lean Manufacturin
M
ng
รับรองโดย……………………………… สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
Eco facttory
ฉลากขียว
ผลิตภัณฑ์
ณ ที่ 1 ......................
ผลิตภัณฑ์
ณ ที่ 2 ......................
ผลิตภัณฑ์
ณ ที่ 3 ......................
ผลิตภัณฑ์
ณ ที่ 4 ......................
อื่นๆ………………………………..

รับรองโดย………………………………
รับรองโดย………………………………
รับรองโดย………………………………
รับรองโดย………………………………
รับรองโดย………………………………
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สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
สิ้นสุดการรั
ด บรอง วันที…่ ………..……..………
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*** คํารับรอง:
ร บริษัทขอรับรองว่
บ าข้อมูลทีให้
ใ่ ไว้ต่อกรมโรงงงานอุตสาหกรรมมเป็นความจริงทุกประการ และบบริษัทพร้อมที่จะให้
ะ ความ
ร่วมมือและะเข้าร่วมดําเนินโโครงการนี้จนบรรรลุตามวัตถุประะสงค์และระยะเววลาที่กําหนดไว้ เพื่อพัฒนาองค์กกรมุ่งสู่อุตสาหกรรรมสีเขียวต่อไปป

ลงชื่อ..............................................

ลงชืชื่อ.......................................................

(............................................................)
ตําแหน่ง.....................................................

(.................................................................................)

ตําแหน่ง.......................................................

ผู้ให้ข้อมูลปรระสานงาน

ผู้บริหาร/ผู้มีอาํ นนาจลงนามขอองบริษัท

วันที่........../............./………

วันที่........../............/………
(พร้ร้อมประทับตรราบริษัท)

พร้อมแแนบเอกสารรรายละเอียดข้
ด อมูลโรงงงานเบื้องต้น

********** กรุณาส่งใบสมั
ใ ครกลัับมาภายในนวันที่ 31 มกกราคม 25661 **********
ส่งใบบสมัครได้ท:ี่ มูลนิธิสถาบับันสิ่งแวดล้ออมไทย โทรสสาร 02-5044-4826-8
หรืรือ E-mail: traininggi2561@gmaiil.com
สอบถามข้อมู
อ ลเพิ่มเติมได้
ไ ที่ 02-5033-3333 ต่อ 426, 504, 515
ทุกวั
ก นจันทร์-วันศุกร์ เวลาา 08:30-16::30 น.
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ขอเชิญเข้าร่วม โครงการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ

เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ที่ 1
ด่วน!! รับจ�ำนวนจ�ำกัด

สิทธิประโยชน์จากโครงการ...
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถ
นำ�ตราสัญลักษณ์ไปติดบนผลิตภัณฑ์ได้
สามารถแสดงสินค้าและจัดบูธในงานกระทรวง
อุตสาหกรรม
สามารถเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ ในจุลสาร
อุตสาหกรรมสีเขียวได้

Level 5
เครือข่ายสีเขียว
(Green Network)
Level 4
วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture)
Level 3
ระบบสีเขียว
(Green System)
Level 2
ปฏิบัติการสีเขียว
(Green Activity)
Level 1
ความมุ่งมั่นสีเขียว
(Green Commitment)

รับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – 31 มกราคม 2561

ฟร!ี !

ไม่เสี ยค่าใช้ จ่าย

สถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย...

พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร: 18 เขต คือ พระนคร ป้องปราบศัตรูพา่ ย
ดุสิต สัมพันธวงศ์ พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สาทร ยานนาวา
บางพลัด บางคอแหลม บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี คลองสาน
ตลิ่งชัน และจอมทอง
พื้นที่ปริมณฑล: นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่..
website: http://www.tei.or.th/gi
Facebook: ฝึกอบรมมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
Fan Page: Training GI
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ E-mail: traininggi2561@gmail.com หรือ โทรสาร 02-5044826-8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
คุณจุฑารัตน์ วงศ์สวัสดิ์ โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 426 E-mail: jutharat@tei.or.th
คุณผุสดี ลีกระจ่าง โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 515 E-mail: pusadee@tei.or.th

***เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ***
เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
สถานประกอบการไม่อยู่ระหว่างการขอรับรอง/
สถานประกอบการไม่อยู่ระหว่างการขอรับรอง/
ต่ออายุการ รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
ต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วน
ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
สมบูรณ์
ผู้บริหารขององค์กรแสดงความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือ
สถานประกอบการยังไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน
กับโครงการในการพัฒนาองค์กรสูม่ าตรฐานอุตสาหกรรม
ISO 14001/ ISO 50001/ EMS for SMEs ขั้นที่ 2/
สีเขียว
CSR-DIW เป็นต้น
ผู้บริหารขององค์กรแสดงความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือ
กับโครงการในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
สีเขียว

คุณสมบัติของผู้สมัคร...

***เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ***
เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
เพื่อยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5
สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
สถานประกอบการไม่อยู่ระหว่างการขอรับรอง/
สถานประกอบการไม่อยู่ระหว่างการขอรับรอง/
ต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
ต่ออายุการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5
ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลใบสมัครได้ครบถ้วนสมบูรณ์
สถานประกอบการยังไม่เคยได้รับการรับรองหรืออยู่ระหว่าง
สถานประกอบการทีไ่ ด้รบั ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
การต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO 26000/ CSR
หรือด�ำเนินการตามรายการตรวจประเมิน ระดับที่ 4/
ผู้บริหารขององค์กรแสดงความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือกับ
Eco-Town
โครงการในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
ผู้บริหารขององค์กรแสดงความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือกับ
โครงการในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่มีข้อร้องเรียน
แบบลายลักษณ์อักษร

ประโยชน์จากการพัฒนาเข้าสู่...การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถานประกอบการและเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
สินค้า/ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดและแข่งขันได้ ในระดับประเทศและสากล
เกิดระบบการจัดการที่ดีทั่วทั้งองค์กร ลดต้นทุน สร้างผลก�ำไร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ
ลดข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในสังคม

ก.พ. – มิ.ย. 2561
ลงพื้นที่ ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ

ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561
รับสมัครและคัดเลือก
สถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการฯ
ยกระดับให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว
ตั้งแต่ระดับ 2 และ 3 ขึ้นไป
(อย่างน้อย 110 โรงงาน)

1

ก.พ. 2561
จัดประชุมสัมมนา
เตรียมความพร้อม
สถานประกอบการ
และทีมที่ปรึกษา
เพื่อมุ่งสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว
(อย่างน้อย 0.5 วัน
จานวน 1 ครั้ง)

2

ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้การรับรอง
ของอุตสาหกรรมสีเขียว
และทบทวนระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
(อย่างน้อย 1 วัน/สถาน
ประกอบการ)

3

ตรวจติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงาน
ตามแผนงานการจัดการ
ส.ค. – ก.ย. 2561
สิง่ แวดล้อม
และให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมาย ด�ำเนินการยื่นขอรับรอง
รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
ขออนุญาตขยายระยะเวลา ให้กบั สถานประกอบการ
กักเก็บ และน�ำสิง่ ปฏิกลู
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ที่ไม่ ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน
(อย่างน้อย 1 วัน /สถาน
ประกอบการ)

4

5

https://docs.google.com/forms/d/1jhOb6qCEfuOvTo7cjfm-G4ZZ9dAL9qSYfV-eW7hTZd4/edit

