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ข้อมูลเก่ียวกับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
Environmental Management System Certification Information 

 

1. องค์กรได้ด าเนินกิจกรรมตรวจตดิตามภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหารแล้ว  ใช่หรือไม่ 
Does the organization perform the internal audit and management review? 
                 ใช่ : Yes                                                        ไม่ใช่ : No 

2. องค์กรได้น าระบบท่ีขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิตัง้แต่ 
The organization has implemented the applied system (s) since       
องค์กรได้รับการรับรองระบบใดๆ จากหน่วยงานอ่ืนแล้วใช่หรือไม่   
Does the organization hold any system certification by other certification body? 
                 ใช่ : Yes                                                        ไม่ใช่ : No 
ถ้าใช่ โปรดระบมุาตรฐาน ขอบข่ายท่ีได้รับ และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard, scopes and name of certification body 

               
               
กรณีโอนจากหน่วยรับรองอ่ืน โปรดแนบส าเนาใบรับรอง : In case of transfer certification, please attach a copy of the certificate 

3. องค์กรได้รับการรับรองผลิตภณัฑ์จากหน่วยงานอ่ืนแล้วใช่หรือไม่  
Does the organization hold any products certification by other certification body?  

               ใช่  :  Yes                                                       ไม่ใช่  :  No 
 ถ้าใช่ โปรดระบมุาตรฐาน และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard and name of certification body 

                
               

4. มีกระบวนการใดท่ีองค์กรใช้ผู้ รับเหมาช่วงปฏิบตังิานแทนหรือไม่ : Is there any process carried out by subcontractor ? 
                    มี : Yes  ไม่มี : No 

 ถ้ามี โปรดระบรุายละเอียด : If yes, please describe. 
              
              

5. องค์กรมีการใช้บริษัทท่ีปรึกษาหรือไม่  
Does the organization use the consulting company ? 

      มี : Yes  ไม่มี : No 
ถ้ามี โปรดระบช่ืุอบริษัทท่ีปรึกษา และช่ือผู้ให้ค าปรึกษา : If yes, please provide consultant company and consultancy name. 

                
                  

6. โปรดระบปุระเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัองค์กร   
Please identify the organization’s environmental aspects and impacts 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ: Natural resources usage 
  น า้ : Water                                                       เชือ้เพลิงและพลงังาน : Fuel and energy 

 แร่ธาต ุ: Mineral 
 อ่ืน ๆ : Other โปรดระบ ุ: Please specify          
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 ผลกระทบต่ออากาศ : Air emission          

 เสียงดงั : Noise  แหล่งท่ีมา : Source        

 กลิ่น : Odour  แหล่งท่ีมา : Source        

 สารเคมี : Chemical  แหล่งท่ีมา : Source        

 ฝุ่ น : Dust   แหล่งท่ีมา : Source        

 อ่ืน ๆ : Other  โปรดระบ ุ :  Please specify       

  
 ผลกระทบต่อน า้ : Water contamination 

 สารเคมี : Chemical  แหล่งท่ีมา : Source        

 ตะกอน : Sediment  แหล่งท่ีมา : Source        

 สารอาหาร : Nutrient แหล่งท่ีมา : Source        

 อ่ืน ๆ : Other  โปรดระบ ุ  : Please specify       
 

วธีิจัดการกากของเสีย/ขยะ : Waste management 

 ขยะไม่อนัตราย : Non-hazardous waste วธีิจดัการกากของเสีย/ขยะ : Waste management    
             

 ขยะอนัตราย : Hazardous waste โปรดระบ ุ: Please specify       
             
 วธีิจดัการ : Waste management         

            
 

ผลกระทบต่อดิน : Land impact 

 การขดุเจาะท่ี / ถมท่ี : Excavation/filling  แหล่งท่ีมา : Source      

 การชะล้าง/พงัทลายของดนิ : Soil erosion แหล่งท่ีมา : Source      

 การปนเปือ้นของดนิ : Soil contamination แหล่งท่ีมา : Source      

 ความเคม็ของดนิ : Soil salinity  แหล่งท่ีมา : Source      

 อ่ืน ๆ : Other    โปรดระบ ุ : Please specify     
 

ผลกระทบทางด้านกายภาพ : Physical contribution 

 พืช : Flora     สตัว์ : Fauna 

 มรดกทางวฒันธรรมและโบราณสถาน   การจราจร/การขนส่ง : Traffic/transportation 
 : Heritage/ancient remains 

 ทศันียภาพ : Aesthetics    พืน้ท่ีข้างเคียง : Neighborhood 

 อ่ืน ๆ : Other  โปรดระบ ุ: Please specify        
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ผลกระทบด้านการปลดปล่อยพลังงาน : Energy emitted impact 

 ความร้อน : Heat   แหล่งท่ีมา : Source      

 แสง : Light    แหล่งท่ีมา : Source      

 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic แหล่งท่ีมา : Source      

 รังสี  : Ionizing radiation  แหล่งท่ีมา : Source      

 เสียง : Noise    แหล่งท่ีมา : Source      

 การสัน่สะเทือน  : Vibration  แหล่งท่ีมา : Source      

 อ่ืน ๆ : Other   โปรดระบ ุ : Please specify      
7. องค์กรตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีต้องมีการควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัเฉพาะของพืน้ท่ีนัน้หรือไม่ ถ้ามี

โปรดระบปุระเดน็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดงักล่าวและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
Is organization located in the area that have to control environmental aspects according to statutory and regulatory requirement of 
local area? If yes, please specify environmental aspects and related statutory and regulatory requirement 
               
               
               
               
                

หมายเหตุ : - การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในข้อนีส้ามารถพิจารณาได้จากผลกระทบของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่อพืน้ท่ี
โดยรอบ ระบบนิเวศน์ และชมุชน 

Remarks : - Environmental aspects in this item can be considered from the potential impacts of an organization's aspects on the surrounding areas, 
ecosystems and communities. 

 - ปัจจยัของสถานท่ีตัง้นัน้อาจรวมถงึสภาพภมูิศาสตร์ สภาพอากาศ ธรณีวทิยา สภาพภมูิประเทศ ดนิ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ 
 - Site factors may include geography, climate, hydrogeology, topography, soil and other site-related physical conditions. 

กรุณาแนบเอกสารประกอบค าขอรับการรับรอง ดังนี ้: Please attach these specified documents for consideration 
1. แผนที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และสถานประกอบการอ่ืนๆ ที่ขอรับการรับรอง : Head office and other locations maps 
2. ส าเนาหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทฯ ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
 A copy of affidavit of partnership and company registry office not exceeding 6 months 
3. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ : A copy of factory operating license 
4. แผนภมิูแสดงกรรมวิธีการผลิต/การบริการโดยสงัเขป : Brief production/service process chart 
5. คูมื่อระบบที่ขอรับการรับรอง : System manual 
6. คูมื่อขัน้ตอนการด าเนินงาน (อาจจดัสง่เพิ่มเติมภายหลงัก่อนการตรวจประเมินไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห์) 
 Procedure manual (can submit at least 2 weeks prior to the audit date) 
7. ผงัโครงสร้างองค์กร : Organization chart 
8. แผนผงัแสดงที่ตัง้กิจกรรมตา่ง ๆ ในสถานประกอบการ รวมถึงระบบระบายน า้เสีย และระบบบ าบดัน า้เสีย (ถ้ามี)   
 Plant layout showing the activities, sewerage and wastewater treatment system (if any) in the factory 
9. แบบสอบถามส าหรับการตรวจประเมินใหมร่ะบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (EMS Reassessment Questionnaire)   

หมายเหตุ     หากเอกสารรายการใด มีอยูใ่นคูมื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ไมจ่ าเป็นต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม 
Remark       If any documents are already attached in the environmental manual, it is not necessary to submit additional separate documents 
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