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ใบสมคัรขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
 

 
 

วนัที.่........./............./............. 

  ขึ้นทะเบียนครัง้แรก    ต่ออายุใบรบัรอง 

1. ข้อมูลบริษทัท่ีขอการรบัรอง 

ชื่อองคก์รทีข่อรบัรอง บรษิทั         
ตัง้อยู่เลขที ่ หมู่ที ่                ตรอก/ซอย            ถนน     
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ  แขวง/ต าบล  
เขต/อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์     
เลขทะเบยีนโรงงาน              
ประเภทอุตสาหกรรม/ผลติภณัฑห์ลกั           
 (กรุณากรอกขอ้มลูดว้ยตวับรรจงและตรวจสอบขอ้มลูชือ่บรษิทั ทีอ่ยู่ และเลขทะเบยีนโรงงานใหถู้กตอ้ง เพือ่ใชป้ระกอบการจดัท า
ใบประกาศนยีบตัรรบัรองและโล่รบัรอง) 
ท่ีอยู่ท่ีส าหรบัออกใบแจ้งหน้ี/ใบเสรจ็ (ค่าธรรมเนียมขอขึน้ทะเบยีน)  
บรษิทั       
ตัง้อยู่เลขที ่ หมู่ที ่                ตรอก/ซอย            ถนน     
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ   แขวง/ต าบล  
เขต/อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์     

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(13 หลกั) 
 -     -      -   -  

 

สาขาที ่  ส านกังานใหญ่  สาขาที ่    

ท่ีอยู่ส าหรบัจดัส่งใบแจ้งหน้ี/ใบเสรจ็  

(หมายเหตุ: ตอ้งด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบยีน Eco Factory ก่อนวนัประชมุรบัรองอย่างน้อย 1 สปัดาห ์ 
หากองคก์รไม่สามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมไดท้นัตามระยะเวลาทีก่ าหนด ทางหน่วยรบัรองขอสงวนสทิธิใ์นการน าขอ้มลูองคก์ร
ของท่านเขา้รอบการประชมุรบัรองครัง้ถดัไป)  
  

 ตามทีอ่ยู่ของโรงงาน  ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบแจง้หนี้/ใบเสรจ็ 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................. 

กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น หน่วยรบัรองจะถอืเป็นความลบัและใชเ้พื่อการรบัรอง 
โรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศเทา่นัน้ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลอนัเป็นความลบัของโรงงานโดยเดด็ขาด 
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จ านวนพนกังาน : พนกังานประจ า   คน  

                                 พนกังานคู่ธุรกจิ/พนกังานรบัเหมาช่วง (Out Source) จ านวน คน 
ขนาดโรงงาน :  ขนาดย่อม   ขนาดกลาง     ขนาดใหญ่ 

โดยพจิารณาจากตารางขา้งล่างนี้  

ขนาดโรงงาน จ านวนการจา้งงาน รายได้กิจการต่อปี 

ขนาดย่อม ไม่เกนิ 50 คน ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท 

ขนาดกลาง ไม่เกนิ 51-200 คน รายได ้101-500 ลา้นบาท 

ขนาดใหญ ่ มากกว่า 200 คนขึน้ไป รายไดเ้กนิกว่า 500 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  

1. จ านวนรายได้ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จดัท าขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการบญัชีก าหนดหรือเอกสาร  
บญัชแีสดงรายได ้

2. ในกรณีที่กิจการมจี านวนการจ้างงานที่เขา้ลกัษณะของวสิาหกิจประเภทหนึ่ง  แต่มรีายได้ที่เขา้ลกัษณะของวสิาหกิจอีกประเภทหนึ่ง  
ใหถ้อืรายไดเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณา  

2. การประเมินตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 องคก์รประเมนิดว้ยตนเอง 
 ใชบ้รกิารทีป่รกึษา 

 

(1) ชื่อ-นามสกุล (ทีป่รกึษา)           

หน่วยงาน            

โทรศพัท ์     E-mail       

(2) ชื่อ-นามสกุล (ทีป่รกึษา)           

หน่วยงาน            

โทรศพัท ์     E-mail       

(3) ชื่อ-นามสกุล (ทีป่รกึษา)           

หน่วยงาน            

โทรศพัท ์     E-mail       
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3. ข้อมูลผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

(1) หวัหน้าผูต้รวจประเมนิ 

     ชื่อ-นามสกุล            
หน่วยงาน            

โทรศพัท ์     E-mail       

ความเชีย่วชาญ  ดา้นสิง่แวดลอ้ม  ดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐนิเวศ 

(2) ผูต้รวจประเมนิ 

ชื่อ-นามสกุล            

หน่วยงาน            

โทรศพัท ์     E-mail       

ความเชีย่วชาญ  ดา้นสิง่แวดลอ้ม  ดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐนิเวศ 

(3) หวัหน้าผูต้รวจประเมนิ 

ชื่อ-นามสกุล            

หน่วยงาน            

โทรศพัท ์     E-mail       

ความเชีย่วชาญ  ดา้นสิง่แวดลอ้ม  ดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐนิเวศ 

ช่ือหน่วยงานตรวจประเมิน        (กรณีนิตบิุคคล) 

4. เอกสารท่ีต้องน าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณารบัรอง 

เอกสาร ผู้จดัท า 
ผู้ส่งเอกสารให้ 

ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรอง 
(1) ใบสมคัรขอขึน้ทะเบยีน Eco Factory  องคก์รทีข่อรบัรอง องคก์รทีข่อรบัรอง 

(2) รายงานการตรวจประเมนิตนเอง  องคก์รทีข่อรบัรอง ผูต้รวจประเมนิ 

(3) ไฟลก์ารน าเสนอการตรวจประเมนิ Eco Factory  

      ฉบบัเตม็ทีโ่รงงานน าเสนอต่อผูต้รวจประเมนิ  

องคก์รทีข่อรบัรอง ผูต้รวจประเมนิ 

(4) ไฟลก์ารน าเสนอผลการตรวจประเมนิฉบบั 

      บทสรุปผูบ้รหิาร  

องคก์รทีข่อรบัรอง ผูต้รวจประเมนิ 

(5) ใบรบัรองการตรวจประเมนิ  ผูต้รวจประเมนิ ผูต้รวจประเมนิ 

(6) รายงานการตรวจประเมนิ ผูต้รวจประเมนิ ผูต้รวจประเมนิ 

(7) ฟอรม์การค านวณ Eco efficiency ผูต้รวจประเมนิ ผูต้รวจประเมนิ 

หมายเหตุ: รายการที ่2-4 องคก์รตอ้งด าเนินการและน าส่งผูต้รวจประเมนิเพื่อส่งใหฝ่้ายเลขารบัรองพรอ้มรายการที ่5-7  
              หากเอกสารรายการที ่2-7 ส่งไม่ทนัตามก าหนดการรบัเอกสารทีก่ าหนดไว ้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสงวนสทิธ ิ
              ในการน าผลการตรวจประเมนิของบรษิทัเขา้รบัรองในรอบการประชุมถดัไป 
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5. รอบการประชุมรบัรองท่ีองคก์รต้องการขอการรบัรอง 

โปรดระบุรอบการประชุมรบัรองทีท่่านประสงคข์อการรบัรอง การประชุมครัง้ที ่ /  วนัที ่     /   /  

ช่ือผู้ประสานงานและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)      นามสกุล      

ต าแหน่ง                โทรศพัท ์    ต่อ    

โทรศพัท ์(มอืถอื)    E-mail         

ช่ือผู้สมคัร (ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ หรอืไดม้อบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการ) 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)      นามสกุล      

ต าแหน่ง     โทรศพัท์   ต่อ  โทรสาร    

มอืถอื       E-mail         

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีให้ไว้น้ีถกูต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

  
 
 
 
 

วิธีส่งใบสมคัร : วธิทีี ่1 ส่งจดหมายลงทะเบยีนมาที ่ 
ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรอง Eco Factory สถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ชัน้ 7 อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค์ (มทรก.)  
เลขที ่2 ถนนนางลิ้นจี ่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
วธิทีี ่2 ส่งผ่านอเีมล ์ecofactory.fti@gmail.com  

วิธีการช าระเงิน : เมือ่ฝ่ายเลขาไดร้บัใบสมคัรจะส่งใบแจง้หนี้ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบยีนใหผู้ป้ระสานงาน  
และขอใหช้ าระเงนิภายในวนัทีก่ าหนดในใบแจง้หนี้ 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : นางสาววรณฐั การกิาญจน์ เบอรโ์ทร 02-345-1257 
   นางสาวณชัชา พฤกษารตันนนท ์เบอรโ์ทร 02-345-1266 

 
 
 

ประทบั 
ตราบรษิทั 

 ลงชื่อ      

 (     ) 

 ต าแหน่ง      

   วนัที ่        

 

 


