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ใบสมัครเขารวม 
โครงการ ”การติดตามและประเมินผลโรงงานดวยการใหคําปรึกษาเชิงลึก” 

ภายใตโครงการ “ดาวเคมิคอล เพ่ืออุตสาหกรรมย่ังยืน” 

หมายเหตุ: โปรดอานคําถามโดยละเอียด และกรุณากรอกขอมูลของบริษัททานใหครบถวนตรงตามความเปนจริงที่สุด  
ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะใชขอมูลดังกลาวในการพิจารณาประเมินศักยภาพของบริษัทเบื้องตนเพื่อคัดเลือกเขารวมโครงการฯ  
โดยมูลนิธิฯ จะเก็บขอมูลทั้งหมดนี้เปนความลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
บริษัทมีความประสงคเขารวมโครงการฯ ทัง้นี้ บริษัท/โรงงานทานเคยเขารวมอบรมในหลักสูตรการ 
     ฝกอบรมภายใตโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 1, 2 และ 3 หรือไม? 

เคย (โปรดระบุ) ................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
ไมเคย 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

1. ชื่อบริษัท:………………………………………….....ประเภทการประกอบกิจการ........................................................... 
2. ที่อยู: สํานักงานใหญ................................................................................................................................................... 

       โทรศัพท..............................................โทรสาร.......................................Website…………………………….... 
3. ที่ต้ัง: โรงงาน............................................................เลขทะเบียนโรงงาน..................................................................... 
                โทรศัพท..............................................โทรสาร.......................................Website……………………………... 
4. ชื่อผูติดตอ/ประสานงาน............................................................................ตําแหนง...................................................... 

ฝาย................................................แผนก.....................................................โทรศัพท................................................ 
โทรสาร...................................................มือถือ..............................................e-mail…………………………………… 

5. เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................................ทุนจดทะเบียน:………………………………บาท   
6. พื้นที่ทั้งหมดของโรงงาน.................................................................. 

***คุณสมบัติของโรงงานที่เขารวมโครงการ*** 

1. เปนกิจการท่ีจดทะเบียนการคาและยังดําเนินธุรกิจอยู 

2. เปนกิจการท่ีย่ืนชําระและประเมินภาษีเงินไดในรอบปท่ีผานมา 

3. ผูประกอบการโรงงานและ/หรือผูบริหาร มีความมุงมั่นและรวมผลักดันการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จตลอด

ระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ 

4. พนักงานทุกระดับใหความรวมมือและสามารถเขามามีสวนรวมในโครงการเพื่อนําหลักการ Lean Management for 

Environment ไปประยุกตใช 

5. บริษัท/โรงงานตองมีความพรอมในการเขารวมตลอดท้ังโครงการ  
6. บริษัทสามารถเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการแกสาธารณะชนได เพ่ือเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดเรียนรู 
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7. กําลังการผลิตทั้งหมด........................................................ประเภทผลิตภัณฑ............................................................. 
8. ลักษณะการผลิตของธุรกิจ  มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ แตผลิตงานจํานวนนอย (High Mix-Low Volume) 

มีผลิตภัณฑไมหลากหลาย แตผลิตงานจํานวนมาก  (Low Mix-High Volume) 
9. จํานวนพนักงานทั้งหมด.....................................คน แบงเปน  

พนักงานประจาํ..............................................คน พนักงานชั่วคราว...........................................คน 
ระดับผูบริหาร..............................คน ระดับหัวหนางาน...........................คน ระดับพนักงาน...........................คน 

10. ระยะเวลาการทํางานเฉลี่ย…………………………ชั่วโมง/วัน.......................................วัน/สัปดาห     
11. ยอดขายปที่ผานมา..............................................บาท ประมาณการยอดขายปนี้.........................................บาท 

สวนที่ 2 :ความพรอมและความตองการของบริษทัที่จะเขารวมโครงการฯ 

1. ผูบริหารระดบัสูงมีความพรอมและใหการสนับสนุนในการเขารวมตลอดทั้งโครงการฯ        มี              ไมมี 
2. ปญหา/อุปสรรค สําคัญที่บริษัท/โรงงานประสบอยูในปจจุบันและตองการการแกไขเรงดวนมากทีสุ่ดคือ 

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
3.  โปรดระบุและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นทีบ่ริษัทตองการปรับปรุงโดยการขอรับคําปรกึษาจากทีป่รกึษา 
     เปนลําดับแรกๆ กอน (1 มากท่ีสุด ไปจนถึง 10 นอยทีสุ่ด)  

การลดตนทุนการผลิต 
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต/การทํางาน  
การจัดการสินคาคงคลัง  
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ  
การจัดการและพัฒนาระบบคุณภาพ (โปรดระบุ...............................................................................................) 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
การจัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงงาน (โปรดระบุประเด็นปญหา) 

น้ําเสีย    มลพิษอากาศ (ไอเสีย/สาระเหยงาย/ฝุนละออง)  
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  กากอุตสาหกรรม  

การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน 
การสรางกระบวนการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ 
อื่นๆ (ถามี โปรดระบุ)    

4.   เปาหมาย/ผลที่คาดหวังของบริษทัจากการเขารวมโครงการนี้............................................................................................ 
      ..................................................................................................................................................................................................... 

     สวนที่ 3 :ขอมูลเกี่ยวกบัการผลิต 

1. ชนิดของวัตถุดิบที่ใช: วัตถุดิบหลัก.........................................................กําลังการผลิต............................................................. 
  วัตถุดิบรอง...........................................................กําลังการผลิต............................................................ 
  อืน่ๆ (ถามี)...........................................................กําลังการผลิต............................................................ 
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2. ชนิดของผลิตภัณฑ:   ผลิตภัณฑหลัก.....................................................กําลังการผลิต............................................................ 
  ผลิตภัณฑรอง.......................................................กําลังการผลิต............................................................ 

3. โปรดระบุแผนผงักระบวนการผลิตคราวๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สวนที่ 4 :ขอมูลการใชและการจัดการพลังงานภายในโรงงาน 

1. แหลงพลังงานที่โรงงาน/บริษัทใช 
ไฟฟา    กาซ LPG     กาซหุงตม    
น้ํามันเตา (ระบุเกรด.......)    ปโตรเลียม     ถานหิน     
ชีวมวล (เชน แกลบ ชานออย ฟน ขี้เลื่อย ฯลฯ)   พลังงานแสงอาทิตย  
อื่นๆ (ระบุ........................) 

 
วัตถุดิบ/ 

สารเคมีทีใ่ช/พลังงานที่ใช 
กระบวนการ/ 

ข้ันตอนการผลิต 
ผลิตภัณฑทีไ่ด/ 
ของเสียทีเ่กิดข้ึน 
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2. ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดตอป..........................................kWh  
3. ลักษณะการใชพลังงาน 

3.1 หมอแปลงไฟฟาติดต้ังรวม..........................ชุด   ขนาดรวม........................kVA 
3.2 การใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย..............................หนวยตอเดือน คาไฟฟาเฉล่ีย.............................บาท/เดือน 
3.3 การใชพลังงานความรอน  ชนิดเช้ือเพลิง.........................ปริมาณ.....................หนวย/เดือน (ระบุหนวย.........) 

      ชนิดเช้ือเพลิง.........................ปริมาณ.....................หนวย/เดือน (ระบุหนวย.........) 
       3.4 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................... 
4. อุปกรณหลักที่ใชพลังงาน 

หมอไอน้ํา (Boiler) จํานวน.......................ชุด         ขนาดรวม....................................ตัน/ช่ัวโมง 
เครื่องทําความเย็น (Chiller) จํานวน................ชุด ขนาดรวม....................................ตัน/ช่ัวโมง 
อุปกรณอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 

5. บริษัท/โรงงานเคยเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานหรือการอนุรักษพลังงานจากหนวยงานอื่นหรือไม? 
         ไมเคยเขารวม                  

เคยเขารวม (โปรดระบุ) 
(1) โครงการ................................................................................ของหนวยงาน......................................... 
ชวงเวลา.................................................ผลสําเร็จที่ไดรับ........................................................................... 
(2) โครงการ................................................................................ของหนวยงาน......................................... 
ชวงเวลา.................................................ผลสําเร็จที่ไดรับ........................................................................... 
(3) โครงการ................................................................................ของหนวยงาน......................................... 
ชวงเวลา.................................................ผลสําเร็จที่ไดรับ........................................................................... 

สวนที่ 5 :ขอมลูดานการจัดการส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจดัการคุณภาพของโรงงาน 

1. บริษัท/โรงงานเคยมีการดาํเนินงานเกี่ยวกับระบบหรอืกิจกรรมคณุภาพหรือไม (ถามีระบุไดมากกวา 1 ขอ) 

 5ส.     QCC        Kaizen         Lean          TPM            TPS         อื่นๆ(ระบุ)..................................... 

ระบบ/กิจกรรมคุณภาพใดที่ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงาน........................................................................... 

2. มาตรฐานดานการจัดการและฉลากส่ิงแวดลอมที่บรษิัท/โรงงานไดรับการรบัรองแลว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ISO 9001 TS 16949    ISO 14001          OHSAS 18001            ISO 50001  

ฉลากลดคารบอน          ฉลากเขียว         ฉลากคารบอนฟุตพรินท           อืน่ๆ(ระบุ)....................... 

3. ปจจุบันบริษทัมีการดําเนนิงานอยูระหวางการขอการรับรองมาตรฐานหรือฉลากส่ิงแวดลอมหรือไม ถามีโปรด
ระบุ (1) .............................................................................หนวยงานที่ใหการรับรอง.............................................. 

            (2) .............................................................................หนวยงานที่ใหการรบัรอง.............................................. 
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4.   บริษัท/โรงงานเคยเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือการ 
       จัดการคุณภาพ ของโรงงาน จากหนวยงานอื่นหรือไม? 
                       ไมเคยเขารวม                  

เคยเขารวม (โปรดระบุ) 
(1) โครงการ................................................................................ของหนวยงาน......................................... 
ชวงเวลา.................................................ผลสําเร็จที่ไดรับ........................................................................... 
ปญหา/อุปสรรค (ถามี)............................................................................................................................... 
(2) โครงการ................................................................................ของหนวยงาน......................................... 
ชวงเวลา.................................................ผลสําเร็จที่ไดรับ........................................................................... 
ปญหา/อุปสรรค (ถามี)............................................................................................................................... 
(3) โครงการ................................................................................ของหนวยงาน.........................................
ชวงเวลา.................................................ผลสําเร็จที่ไดรับ........................................................................... 
ปญหา/อุปสรรค (ถามี)............................................................................................................................... 

5.   ปจจุบันโรงงานของทานมีของเสีย/ความสูญเปลาที่เกิดขึน้อะไรบาง ปริมาณเทาไร และมีวิธีการบําบัด/ 
      กําจัดของเสีย หรือการจัดการความสูญเปลาที่เกดิขึ้นอยางไร/ใชระบบการจดัการแบบใด 

ประเภท ระบุแหลงกําเนิด ปริมาณท่ีเกิดข้ึน 
(หนวย/วัน) 

วิธีการจัดการ 

นํ้าเสีย    
อากาศเสีย    
กากของเสีย/สารเคมี    
ความเจ็บปวยของ
พนักงาน 

   

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก
การทํางาน 

   

อ่ืนๆ (ระบุ).................. 
 

   

คํารับรอง: ขอรับรองวาขอมูลท่ีใหไวเปนความจริงทุกประการ และบริษัทพรอมท่ีจะใหความรวมมือและเขารวม 
                  ดําเนินการจนบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

ลงช่ือ......................................                         ลงช่ือ.................................... 
(.............................................)            (.............................................) 
ตําแหนง.................................                        ตําแหนง................................. 
    ผูใหขอมูลประสานงาน                             ผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนามของบริษทั 
 วันที่........../............/...........                          วันที่........../............/........... 

กรุณาสงใบสมัครเขารวมโครงการฯ กลับมายังสวนฝกอบรม โทรสาร 02-5044826-8 
หรือ 02-503-3333 ตอ 241 หรือ E-mail: dowtei.lean@gmail.com 

 หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 02-503-3333 ตอ 527, 517 และ 207 ทุกวันจันทร-วันศุกร 


