แบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ
ผู้ให้ข้อมูล
เบอร์โทรติดต่อ

เชิงนิเวศ (Eco Efficiency)
ตาแหน่ง
รายงานวันที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน
1.1ชื่อบริษัท

นิคมอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลมิติกายภาพของโรงงาน
2.1 มีไม่มี พื้นที่สีเขียวในโรงงานซึ่งจัดภูมิทัศน์เป็นสวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape)
2.2มีไม่มี อาคารโรงงานทีม่ ีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆเช่น การปิดไฟ/ปิดแอร์ในเวลา
พักกลางวัน มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ T5 เปลี่ยนหลอดไฟ LED การเปลี่ยน
อุปกรณ์/เครื่องจักรประหยัดพลังงาน ตลอดจนการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ดังนี้
อาคารโรงงานที่มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจานวน

อาคาร

โดยกิจกรรมของอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในอาคารในโรงงาน ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลมิติเศรษฐกิจของโรงงาน
3.1 มูลค่าเงินลงทุนของโรงงานในนิคมฯ ณ ปีปัจจุบัน

บาท

3.2 ข้อมูลการชาระภาษีอากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมตัง้ อยู่ ในปีล่าสุด
ภาษีบารุงท้องที่ จานวน......................... บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน........................ บาท
ภาษีป้าย จานวน............................. บาท
3.3 โรงงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนได้แก่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 โรงงานไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
ส่วนที่ 4ข้อมูลมิติสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
4.1 ปริมาณการใช้น้าต่อวัน
ลบ.ม./วัน
4.2 ปริมาณการใช้น้าในกระบวนการผลิตต่อวัน ............................................. ลบ.ม./วัน
4.3 ปริมาณการนาน้าที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
รายการ

ปริมาณการนาน้า
กลับมาใช้ใหม่
(ลบ.ม. / วัน)

รูปแบบและปริมาณของการนาน้ากลับมาใช้ใหม่(ลบ.ม. / วัน)
ใช้ซ้าใน
รดน้าต้นไม้/
อื่นๆ (โปรดระบุ)
กระบวนการผลิต
ชะล้างพื้นที่

น้าเสียจาก
กระบวนการผลิต
น้าเสียที่ไม่ได้มาจาก
กระบวนการผลิต

4.4 อัตราการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ .............................................. ก.ก./วัน(คานวณจากปริมาณของเสียที่
ถูกนากลับมาใช้ใหม่ หารด้วยปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึน้ )
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4.5 อัตราการใช้น้า พลังงาน และการเกิดของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลัก
ชือ่ ผลิตภัณฑ์หลัก

จานวนหน่วย
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ผลิตได้ใน 1 ปี

สัดส่วนการนา
น้ากลับ
มาใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลัก
(%)

อัตราการใช้น้า
(ลบ.ม./หน่วย
ผลิตภัณฑ์หลัก*)

อัตราการเกิด
ของเสีย**
(ตัน/หน่วย
ผลิตภัณฑ์
หลัก)

อัตราการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลัก
(หน่วยพลังงาน***/
หน่วยผลิตภัณฑ์หลัก)

1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ * หน่วยผลิตภัณฑ์หลักเช่นชิ้น/กิโลกรัม/ตารางฟุต/ลิตร โปรดระบุหน่วยผลิตภัณฑ์หลักในช่อง
**
ของเสียหมายถึงปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก 1 หน่วย
*** หน่วยพลังงาน เช่นKw หรือ MJ โปรดระบุหน่วยพลังงานในช่อง

4.6 มีไม่มี กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Eco Process)ถ้ามีโปรดระบุ
นิยามกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Eco-Process) คือ กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ใช้หลักการของ
ผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) หรือเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือหลักการอื่นๆ ทีม่ ีลักษณะ
ใกล้เคียงและเทียบเท่ากันได้
- ผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) คือ การเพิ่มผลผลิตโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีทสี่ ะอาด (Clean Technology) คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์
เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เปลี่ยนเป็นของเสียน้อย
ที่สุดหรือไม่มีเลย ซึ่งมีหลักการปฏิบัตเิ รียงตามลาดับดังต่อไปนี้ 1) การลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด (Reduce) 2) การ
ใช้ซ้า (Reuse) 3) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 4) การบาบัด และ 5) การกาจัดซากที่ถกู วิธี ลักษณะของผล
ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีทสี่ ะอาด คือ การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็น ซึ่งทาให้เกิด
ปริมาณของเสียทีล่ ดลงในขณะทีม่ ีผลผลิตที่เพิม่ มากขึ้น

4.7 มีไม่มี ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Eco Product/ Eco Service)ถ้ามีโปรดระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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นิยาม- สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product) คือ สินค้าที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมือ่ เทียบกับสินค้าอื่นที่ทา
หน้าที่อย่างเดียวกัน
- บริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Service) คือ ธุรกิจบริการทีส่ ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการ และการจัดการของเสียทีเ่ กิดขึ้นจากการให้บริการน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นทีม่ ีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
4.8 มีไม่มี การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing) ถ้ามีโปรดระบุ
ได้แก่
นิยามการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green Purchasing) คือ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าหรือบริการอื่นทีท่ าหน้าทีอ่ ย่างเดียวกัน โดยการพิจารณา
ตลอดวัฎจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เริม่ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้
งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน
4.9 มีไม่มี การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง/อัตราการเจ็บป่วยทีร่ นุ แรงที่มผี ลกระทบต่อชุมชนในรอบหนึ่งปีทผี่ ่านมา
ถ้ามีโปรดระบุรายละเอียด
นิยามตามคาจากัดความของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์การชี้บง่ อันตราย การประเมิน
ความเสี่ยงและการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 นั้น อุบัติเหตุขั้นรุนแรง คือ การเกิดเพลิงไหม้
การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่สง่ ผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต ทรัพย์สิน
ชุมชน หรือสิง่ แวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงแรงงานปี พ.ศ. 2553 การเจ็บป่วยทีร่ ุนแรง คือ เจ็บป่วยที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีการผ่าตัดมากกว่า 1 ตาแหน่งหรือมีการผ่าตัดมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป
2. มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาตัวในหอผูป้ ่วยหนักและใช้เครือ่ งช่วยหายใจไม่น้อยกว่า 5 วัน
3. มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาตัวในหอผูป้ ่วยหนัก โดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน
4. ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องได้รบั การผ่าตัดแก้ไขหรือรักษาทางยาต่อเนือ่ งไม่
น้อยกว่า 20 วัน
5. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ส่วนหลังของดวงตาซึง่ จาเป็นต้องได้รบั การผ่าตัด
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6. บาดแผลระดับ 3 จากสาเหตุไฟไหม้ น้าร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสีไฟฟ้า หรือระเบิด ซึ่งเกิดแก่
อวัยวะของร่างกาย หรือความรุนแรงของบาดแผล ได้แก่ ใบหน้า หรืออวัยวะเพศ หรือมือที่ตอ้ งทาศัลยกรรมตกแต่ง
หรือบาดแผลทีจ่ าเป็นต้องดมยา เพื่อทาแผลมากกว่า 3 ครั้ง หรือบาดแผลเกินกว่าร้อยละ 10 ของร่างกาย
7. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ต้องมีวิธีการรักษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนตามความเห็นของคณะกรรมการแพทย์
4.10 มีรูปแบบเครือข่าย ความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูลซึง่ กันและกันของภาคอุตสาหกรรมด้านใดด้านหนึ่ง
ของโรงงาน (Sharing Resources/ Activities) อย่างน้อย 1 เครือข่ายใน 9 ด้าน (วัตถุดิบ การฃนส่งทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลและการสื่อสาร คุณภาพชีวิตและการเชื่อมต่อกับชุมชน พลังงาน การตลาด สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ/ความ
ปลอดภัย และกระบวนการผลิต )ได้แก่ ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 5ข้อมูลมิติสังคมของโรงงาน
5.1 โรงงานเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
หรือเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว (ชื่อเดิม) กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือไม่
 เข้าร่วม
ในกรณีที่เข้าร่วมโครงการฯ

ไม่เข้าร่วม
อยู่ระหว่างดาเนินการอยู่ระหว่างขอการรับรอง
ได้รับการรับรอง

 ไม่ผ่านการรับรอง

ส่วนที่ 6 ข้อมูลมิติการบริหารจัดการของโรงงาน
6.1 โรงงานได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
TIS/OHSAS 18001อื่น ๆ ได้แก่
6.2 สถานภาพการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของโรงงาน
ยังไม่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
 ยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 1  2  3  4 5แล้วรอพิจารณา
 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ1  2  3  4 5
ในกรณีที่ได้รบั การรับรองฯ แล้ว ได้ยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มเติมในระดับ
1  2  3  4 5แล้วรอพิจารณา
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*************************************
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ สาหรับการตอบแบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco Efficiency)
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