ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ (Eco Factory)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หน่วยรับรองจะถือเป็ นความลับและใช้เพื่อการรับรอง
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเท่านัน้ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็ นความลับของโรงงานโดยเด็ดขาด

วันที.่ ........./............./.............
 ขึ้นทะเบียนครัง้ แรก

 ต่ออายุใบรับรอง

1. ข้อมูลบริ ษทั ที่ขอการรับรอง
ชื่อองค์กรทีข่ อรับรอง บริษทั
ตัง้ อยู่เลขที่
หมู่ท่ี
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
เขต/อาเภอ
จังหวัด
เลขทะเบียนโรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์หลัก

ตรอก/ซอย

ถนน
แขวง/ตาบล
รหัสไปรษณีย์

 (กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและตรวจสอบข้อมูลชือ่ บริษทั ทีอ่ ยู่ และเลขทะเบียนโรงงานให้ถูกต้อง เพือ่ ใช้ประกอบการจัดทา
ใบประกาศนียบัตรรับรองและโล่รบั รอง)

ที่อยู่ที่สาหรับออกใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จ (ค่าธรรมเนียมขอขึน้ ทะเบียน)
บริษทั
ตัง้ อยู่เลขที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (13 หลัก)
-

   -  - 

สาขาที่



สานักงานใหญ่



สาขาที่

ที่อยู่สาหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จ




ตามทีอ่ ยู่ของโรงงาน
 ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ
อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

(หมายเหตุ: ต้องดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียน Eco Factory ก่อนวันประชุมรับรองอย่างน้อย 1 สัปดาห์
หากองค์กรไม่สามารถดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ทางหน่วยรับรองขอสงวนสิทธิใ์ นการนาข้อมูลองค์กร
ของท่านเข้ารอบการประชุมรับรองครัง้ ถัดไป)
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จานวนพนักงาน : พนักงานประจา
คน
พนักงานคู่ธุรกิจ/พนักงานรับเหมาช่วง (Out Source) จานวน
ขนาดโรงงาน :  ขนาดย่อม ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่

คน

โดยพิจารณาจากตารางข้างล่างนี้
ขนาดโรงงาน
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

จานวนการจ้างงาน
ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 51-200 คน
มากกว่า 200 คนขึน้ ไป

รายได้กิจการต่อปี
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
รายได้ 101-500 ล้านบาท
รายได้เกินกว่า 500 ล้านบาท

หมายเหตุ:
1. จานวนรายได้ให้พิจ ารณาจากรายได้รวมที่ระบุ ไว้ในงบการเงินที่ไ ด้จดั ท าขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการบัญชีก าหนดหรือเอกสาร
บัญชีแสดงรายได้
2. ในกรณีท่กี ิจการมีจานวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มรี ายได้ท่เี ข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง
ให้ถอื รายได้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา

2. การประเมิ นตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ
 องค์กรประเมินด้วยตนเอง
 ใช้บริการทีป่ รึกษา
(1) ชื่อ-นามสกุล (ทีป่ รึกษา)
หน่วยงาน
โทรศัพท์
(2) ชื่อ-นามสกุล (ทีป่ รึกษา)
หน่วยงาน
โทรศัพท์
(3) ชื่อ-นามสกุล (ทีป่ รึกษา)
หน่วยงาน
โทรศัพท์

FTI/WEIS/EF-APP-2018

E-mail

E-mail

E-mail

หน้าที่ 2/4

เริม่ ใช้วนั ที่ 27 กันยายน 2561

3. ข้อมูลผู้ตรวจประเมิ นมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ
(1) หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
โทรศัพท์
ความเชีย่ วชาญ
ด้านสิง่ แวดล้อม
(2) ผูต้ รวจประเมิน
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
โทรศัพท์
ความเชีย่ วชาญ
ด้านสิง่ แวดล้อม
(3) หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
โทรศัพท์
ความเชีย่ วชาญ
ด้านสิง่ แวดล้อม

E-mail
ด้านสังคม

ด้านเศรษฐนิเวศ

E-mail
ด้านสังคม

ด้านเศรษฐนิเวศ

E-mail
ด้านสังคม

ด้านเศรษฐนิเวศ

ชื่อหน่ วยงานตรวจประเมิ น

(กรณีนิตบิ ุคคล)

4. เอกสารที่ต้องนาเสนอเพื่อประกอบการพิ จารณารับรอง
เอกสาร

ผู้ส่งเอกสารให้
ฝ่ ายเลขานุการหน่ วยรับรอง
องค์กรทีข่ อรับรอง
องค์กรทีข่ อรับรอง
องค์กรทีข่ อรับรอง
ผูต้ รวจประเมิน
องค์กรทีข่ อรับรอง
ผูต้ รวจประเมิน
ผู้จดั ทา

(1) ใบสมัครขอขึน้ ทะเบียน Eco Factory
(2) รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(3) ไฟล์การนาเสนอการตรวจประเมิน Eco Factory
ฉบับเต็มทีโ่ รงงานนาเสนอต่อผูต้ รวจประเมิน
(4) ไฟล์การนาเสนอผลการตรวจประเมินฉบับ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
(5) ใบรับรองการตรวจประเมิน
(6) รายงานการตรวจประเมิน
(7) ฟอร์มการคานวณ Eco efficiency

องค์กรทีข่ อรับรอง

ผูต้ รวจประเมิน

ผูต้ รวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิน

ผูต้ รวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิน

หมายเหตุ: รายการที่ 2-4 องค์กรต้องดาเนินการและนาส่งผูต้ รวจประเมินเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขารับรองพร้อมรายการที่ 5-7
หากเอกสารรายการที่ 2-7 ส่งไม่ทนั ตามกาหนดการรับเอกสารทีก่ าหนดไว้ ฝ่ ายเลขานุการฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการนาผลการตรวจประเมินของบริษทั เข้ารับรองในรอบการประชุมถัดไป
FTI/WEIS/EF-APP-2018

หน้าที่ 3/4

เริม่ ใช้วนั ที่ 27 กันยายน 2561

5. รอบการประชุมรับรองที่องค์กรต้องการขอการรับรอง
โปรดระบุรอบการประชุมรับรองทีท่ ่านประสงค์ขอการรับรอง การประชุมครัง้ ที่

/

วันที่

/

/

ชื่อผู้ประสานงานและให้ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ (มือถือ)

นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail

ต่อ

ชื่อผู้สมัคร (ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ หรือได้มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การ)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
มือถือ

นามสกุล
ต่อ

โทรศัพท์
E-mail

โทรสาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้นี้ถกู ต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ
ประทับ
ตราบริษทั

(

)

ตาแหน่ง
วันที่

วิ ธีส่งใบสมัคร :

วิธที ี ่ 1 ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที ่
ฝ่ ายเลขานุการหน่วยรับรอง Eco Factory สถาบันน้ าและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยังยื
่ น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชัน้ 7 อาคารปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
เลขที ่ 2 ถนนนางลิ้นจี ่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วิธที ี ่ 2 ส่งผ่านอีเมล์ ecofactory.fti@gmail.com

วิ ธีการชาระเงิ น : เมือ่ ฝ่ ายเลขาได้รบั ใบสมัครจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนให้ผปู้ ระสานงาน
และขอให้ชาระเงินภายในวันทีก่ าหนดในใบแจ้งหนี้
ติ ดต่อสอบถามเพิ ม่ เติ ม :

FTI/WEIS/EF-APP-2018

นางสาววรณัฐ การิกาญจน์ เบอร์โทร 02-345-1257
นางสาวณัชชา พฤกษารัตนนนท์ เบอร์โทร 02-345-1266
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