แบบสอบถามขอมูลเพื่อใชประกอบในการดําเนินงาน
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา
(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือพลาสติก)
1. ขอมูลเบื้องตน
1.1 ชื่อสถานประกอบการ
ประกอบกิจการ………………………………………………………… เลขทะเบียนโรงงาน…………………………………………………
ที่ตั้งโรงงาน
เบอรโทรศัพท

เบอรโทรสาร

ชื่อผูกรอกแบบสอบถาม

ตําแหนง

อีเมล ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
1.2 ประเภทของผลิตภัณฑ
ผลิต / ประกอบ เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑพลาสติก

ผลิตชิ้นสวนสําหรับเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑพลาสติก

 ยาง

 ยาง

 โลหะ  พลาสติก  สี

 โลหะ  พลาสติก  สี

 สารเคมี  อืน่ ๆ ระบุ...........

 สารเคมี  อืน่ ๆ ระบุ...........

กําลังการผลิตจริงตอป…….................…(ระบุหนวย)

กําลังการผลิตจริงตอป……….....................…(ระบุหนวย)

สัดสวนการขายผลิตภัณฑ

สัดสวนการขายผลิตภัณฑ

 ในประเทศ………………เปอรเซ็นต

 ในประเทศ………………เปอรเซ็นต

 ตางประเทศ………………เปอรเซ็นต

 ตางประเทศ………………เปอรเซ็นต

1.3 จํานวนพนักงานทั้งหมด (รวมพนักงานประจําและพนักงานชั่วคราวทั้งหมด)
 ไมเกิน 50 คน

 51 – 200 คน

 มากกวา 200 คน

1.4 มูลคาสินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน)  นอยกวา 200 ลานบาท

 มากกวา 200 ลานบาท

1.5 เครื่องจักรหรืออุปกรณหลักที่ใชในการผลิต
 เครื่องตัด  เครื่องอัดอากาศ  เครื่องฉีดพลาสติก  เครื่องจายไฟฟาสําหรับเชื่อม
 เครื่องพิมพสี
 ระบบน้ําหลอเย็น  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………..

2. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
2.1 โรงงานของทานมี ระบบมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ หรือไม
 ไมมี
 มี ระบบมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ ไดแก
 มาตรฐาน มอก.
 มาตรฐาน ISO 16949
 มาตรฐาน UN R83
 มาตรฐาน UN R101
 มาตรฐาน UN R13H
 มาตรฐาน UN R94 + R95
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………….
2.2 โรงงานของทานมีการดําเนินงาน ดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด หรือไม
 ไมมี การดําเนินงาน
 มี การดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 รวมการดําเนินงานกับหนวยงานอื่นๆ ไดแก
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมควบคุมมลพิษ
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

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

 ดําเนินการเองไมไดรวมกับหนวยงานใด
2.3 โรงงานของทานมีการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมอื่นๆ หรือไม
 ไมมี การดําเนินงาน
 มี การดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)

 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ……..

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………
2.4 กรณีทานไดดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (ตามขอ 2.3) ประเด็นที่โรงงานดําเนินการ คือ
 ดานการใชวัตถุดิบ (โปรดระบุ)
หัวขอการปรับปรุง
มูลคาที่ประหยัดได (รอยละหรือจํานวนเงิน บาท/ป)
 ดานการใชไฟฟา
หัวขอการปรับปรุง
มูลคาที่ประหยัดได (รอยละหรือจํานวนเงิน บาท/ป)
 ดานการใชพลังงานเชื้อเพลิง (โปรดระบุประเภท)
หัวขอการปรับปรุง

มูลคาที่ประหยัดได (รอยละหรือจํานวนเงิน บาท/ป)
 ดานการใชน้ํา
หัวขอการปรับปรุง
มูลคาที่ประหยัดได (รอยละหรือจํานวนเงิน บาท/ป)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
หัวขอการปรับปรุง
มูลคาที่ประหยัดได (รอยละหรือจํานวนเงิน บาท/ป)
2.5 โรงงานของทานไดเก็บขอมูลการผลิตและการใชพลังงาน วัตถุดิบ และทรัพยากรตางๆ หรือไม
 ไมมี การเก็บขอมูล
 มี การเก็บขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณตอป (โปรดระบุหนวย)
 การใชวัตถุดิบ (โปรดระบุ)
 การใชไฟฟา
 การใชน้ํา
 การใชพลังงานเชื้อเพลิง (โปรดระบุ)
3. ปญหา / อุปสรรค และความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ
3.1 ในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดทานพบปญหาหรืออุปสรรคอะไรบาง
 ทีมงานขาดความรูในการดําเนินการ
 ขาดความมีสวมรวมของพนักงาน
 ขาดขอมูลในการดําเนินงาน
 ขาดเงินทุนสนับสนุน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
3.2 ในกรณีที่ทานไมเคยดําเนินโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
 ขาดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

 ขาดเงินทุนสนับสนุน

 ไมเคยไดรับขาวสารดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

เนื่องจากสาเหตุ
ขาดแหลงขอมูล / ที่ปรึกษา
องคกรไมมีนโยบาย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

3.3 ความชวยเหลือที่ทานตองการจากภาครัฐ
 จัดอบรมใหความรูทางดานวิชาการ
 จัดทําเอกสารเผยแพรความรู
 จัดทําระบบฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสะอาด
 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
 จัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอุตสาหกรรมดําเนินงานดานเทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาดอยางตอเนื่อง
 ใหสิทธิประโยชนดานภาษีหรือคาธรรมเนียมตางๆ แกผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ลงทุนปรับปรุง
ดานเทคโนโลยีสะอาดการผลิตที่สะอาด

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………..………………………………………………………………….
3.4 ประเด็นปญหาใดที่ทางโรงงานสนใจหรือตองการแกไข
 การใชวัตถุดิบ
 การใชไฟฟา
 การใชน้ํา
 การใชพลังงานเชื้อเพลิง
 การจัดการกากของเสีย  การบําบัดน้ําเสีย  มลภาวะทางอากาศ
อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………..………………………………………………………………………………
3.5 ทานสนใจเขารวม “โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสําหรับกลุมผลิตภัณฑและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส หรือพลาสติก” หรือไม
 สนใจเขารวม
 ไมสนใจเขารวม
4. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ

ลงชื่อ
(
ตําแหนง

)
ผูกรอกแบบสอบถาม
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