
มาลินี (ปัตย์ : 081-266 0495) 
มณีรัตน์ (ดาว : 085-157 4624) 
วีระยุทธ (โจ : 083-064 0976)
พัชรนันท์ (มล : 081-755 2218)

E-mail address : greenindustry2.pt@gmail.com

สถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานีใดมีความพร้อมและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาอ่านรายละเอียดเกณฑ์กำหนด
อุตสาหกรรมสีเขียวแต่ละระดับ และสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับที่ 1-5 และนำมายื่นด้วยตนเองตามที่อยู่ที่ระบุไว้

กลุ่มที่ 1 กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร กลุ่มที่ 1 และแนบเอกสารหลักฐานตามระดับที่ขอรับรอง
กลุ่มที่ 2 กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร กลุ่มที่ 2 และแนบเอกสารหลักฐานตามระดับที่ขอรับรอง

สิทธิประโยชน์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

´‹Ç¹!

1. โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 และผ่านการพิจารณา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1-5 แล้ว จะได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวไว้เป็นหลักฐาน 
และทำพิธีมอบใบรับรองในวันที่ปิดโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มที่ 2

ฟรี!  ให้คำปรึกษาทางวิชาการ / จัดทำแผนการตรวจประเมินและแนะนำในการดำเนินงานให้โรงงานนำร่องทั้ง 15 โรงงาน 
      จนได้ระดับโรงงานสีเขียวระดับที่ 3 หรือ4 หรือ 5 ตามศักยภาพของแต่ละโรงงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และการ
      ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด โดยผู้เชี่ยวชาญ

ฟรี!  ศึกษาดูงานในประเทศ เป็นเวลา 1 วัน

สถานที่ส่งใ
บสมัครแล

ะเอกสาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี : 

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ตั้งอยู่ที่ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทางอุตสาหกรรม (RDIPT) 
ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)
ตู้ ปณ. 1032 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :  0 2942 8410 ต่อ  106 , 109 , 119 และ 123
โทรสาร  : 0 2942 8410 ต่อ 101 , 111

จังหวัดปทุมธาน ี(โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี)

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2557

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2557



โครงการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจําปี พ.ศ. 2557  กลุ่มท่ี 1 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

 

ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
1. ข้าพเจ้า (ชื่อบริษัท) : .......................................................................................................................................................................... 
2. ท่ีต้ังสถานประกอบการ  : เลขท่ี..................หมู่ท่ี............................ถนน.................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จงัหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................................................. 
3. ทะเบียนโรงงานเลขท่ี : ..............................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร………………………………. 
4. ชื่อผู้ประสานงาน : ..................................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร………………………………. 
5. มีความประสงค์ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 
         ระดับท่ี 1  ความมุ่งม่ันสีเขียว (Green Commitment) 
         ระดับท่ี 2  ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 
         ระดับท่ี 3  ระบบสีเขียว (Green System) 
         ระดับท่ี 4  วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
         ระดับท่ี 5  เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 
6. ได้แนบเอกสารเพ่ือการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
         ระดับท่ี 1   ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และหลักฐานการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
         ระดับท่ี 2   ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของ............................................................................. 
   แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนด 
         ระดับท่ี 3   ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของ............................................................................ 
         ระดับท่ี 4   ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 
   ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของ........................................................................... 
   รายงานการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
   รายงานการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
         ระดับท่ี 5   ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 
   ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของ............................................................................ 
   รายงานการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
   รายงานการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
   รายงานการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
      กับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความสาํเร็จเพ่ือเผยแพร่ 
  
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  
- ข้อมูลรายละเอียดท่ีระบุไว้ในใบสมัครและข้อมูลอ่ืนท่ีแนบประกอบเป็นความจริง 
- จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีใบสมัคร............................................................................. 
รับเม่ือ........................................................................................ 
ผู้รับใบสมัคร................................................................................ 

 
ลงชื่อ........................................................................................ 
ชื่อ............................................................................................ 
ตําแหน่ง................................................................................... 

 



โครงการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจําปี พ.ศ. 2557  กลุ่มท่ี 2 : โรงงานนําร่อง 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

 

 

ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว กลุ่มที่ 2 
1. ข้าพเจ้า (ชื่อบริษัท) : .......................................................................................................................................................................... 
2. ท่ีต้ังสถานประกอบการ  : เลขท่ี..................หมู่ท่ี............................ถนน.................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต.................................................จงัหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................................................. 
3. ทะเบียนโรงงานเลขท่ี : ..............................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร………………………………. 
4. ชื่อผู้ประสานงาน : .....................................................................โทรศัพท์...........................................
โทรสาร………………………………. 
5. เคยได้การรับรองมาตรฐานหรือไม่ :                               เคย ระบุ…………..........................................    ไม่เคย 
6. เคยได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมาก่อนหรือไม่ :         เคย ระดับท่ี ..............................................     ไม่เคย 
7. มีความประสงค์ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 
         ระดับท่ี 3  ระบบสีเขียว (Green System) 
         ระดับท่ี 4  วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
         ระดับท่ี 5  เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 
8. ได้แนบเอกสารเพ่ือการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
         ระดับท่ี 3   ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของ............................................................................ 
         ระดับท่ี 4   ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 
   ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของ........................................................................... 
   รายงานการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
   รายงานการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
         ระดับท่ี 5   ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 
   ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของ............................................................................ 
   รายงานการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
   รายงานการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
   รายงานการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
      กับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความสาํเร็จเพ่ือเผยแพร่ 
  
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  
- ข้อมูลรายละเอียดท่ีระบุไว้ในใบสมัครและข้อมูลอ่ืนท่ีแนบประกอบเป็นความจริง 
- จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีใบสมัคร............................................................................. 
รับเม่ือ........................................................................................ 
ผู้รับใบสมัคร................................................................................ 

 
ลงชื่อ........................................................................................ 
ชื่อ............................................................................................ 
ตําแหน่ง................................................................................... 

 



แผนทีต่ั้งศูนย์วิศวกรรมพลงังานและสิง่แวดล้อม บางเขนู
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