
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2556 (CSR-DPIM) 

 รายละเอียดโครงการ 

 คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก  

   และการสมัครเข้าร่วม

โครงการ 

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร 

 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 

เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม 

 รายละเอียดโครงการ 

 คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก และการสมัคร 

      เข้าร่วมโครงการ 

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
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เอกสารประชาสมัพนัธแ์ละใบสมคัร 
โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 

1. ความเป็นมา 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในฐานะหน่วยงานที่ก ากบัดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมแร่ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตรใ์นการผลกัดนัและส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมแร่ในความรบัผิดชอบ มมีาตรฐานความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมเพิม่มากขึ้น จึงได้จดัท าโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มมีาตรฐานสากลเพื่อความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมขึน้ ซึง่เป็นโครงการต่อเน่ืองระหว่างปี 2553-2560 และมชีื่อเดมิในปี 2559 วา่ “โครงการสง่เสรมิให้
ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานน าเกณฑ์มาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR-DPIM) ไป
ประยุกต์ใชใ้นสถานประกอบการ” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหส้ถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ สามารถประกอบการ
อย่างต่อเน่ืองและอยู่ร่วมกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างยัง่ยนื สรา้งการยอมรบัการประกอบการของอุตสาหกรรมแร่ 
และสร้างความเขา้ใจในความจ าเป็นของการน าทรพัยากรแร่มาใช้ประโยชน์จากภาคสงัคม ทัง้ประชาชน หน่วยงาน
ทอ้งถิน่ ภาครฐั ซึง่จะสง่ผลใหส้ามารถผลติและใชแ้รไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืก่อใหเ้กดิความมัน่คงดา้นแรใ่นระยะยาวต่อไป 

  ตลอด 8 ปีทีผ่่านมา (2553-2560)  กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่ไดด้ าเนินโครงการฯ เพื่อสง่เสรมิ 
และสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) น ามาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)  ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการแล้ว จ านวน 92 แห่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนการปฏบิตังิาน และกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555  จงึได้เริม่จดัตัง้เครอืข่าย CSR-DPIM ขึ้นเป็นปีแรก 
จนถงึปจัจุบนัมสีถานประกอบการเขา้รว่มเป็นสมาชกิเครอืขา่ย CSR-DPIM จ านวน 68 แห่ง โดยในปี 2561 น้ี กพร. ได้
มเีป้าหมายขยายผลโครงการโดยเพิม่สถานประกอบการทีม่มีาตรฐานสากลเพือ่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม อกีไมน้่อยกวา่ 
10 ราย เพื่อให้ครอบคลุมสถานประกอบการชัน้ดรีายใหญ่ของ กพร.  ซึ่งมจี านวนประมาณ 100 ราย และเป็นสถาน
ประกอบการทีม่กี าลงัการผลติสงูทีก่ระจายตวัอยู่ในพืน้ทีเ่หมอืงแร่ทัว่ประเทศ และเพื่อเป็นการสรา้งความเขม้แขง็และ
สง่เสรมิใหเ้กดิการขยายผลความร่วมมอืในระดบัเครอืข่ายของสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่ไดร้บัรางวลั CSR-
DPIM ที่ผ่านมา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ พยามที่จะเพิม่เป้าหมาย เพื่อขยายผลโครงการฯ ให้มี
จ านวนสมาชกิเครอืข่ายเพิม่ขึน้ และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมอืกบัส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัและกลุ่มของ
ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตพื้นที่เหมืองแร่  กพร. ยังได้ท ากิจกรรมเสริมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผูป้ระกอบการกบัชุมชน เชน่ โครงการตรวจสขุภาพประชาชนโดยรอบพืน้ทีเ่หมอืงแร ่อกีดว้ย 

2. วตัถปุระสงค ์

 2.1 เพื่อใหม้สีถานประกอบการอุตสาหกรรมแรผ่่านเกณฑม์าตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของอุตสาหกรรม
เหมอืงแร ่(CSR-DPIM) เพิม่มากขึน้ 

 2.2 เพือ่ใหม้สีถานประกอบการเขา้รว่มเป็นสมาชกิเครอืขา่ย CSR-DPIM เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

 2.3 เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ให้มมีาตรฐานสากลเพื่อความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และเผยแพรม่าตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่(CSR-DPIM) ใหแ้ก่ผูม้ ี



 

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 
เพ่ือความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

 

เอกสารประชาสมัพนัธแ์ละใบสมคัร CSR-DPIM 2561                                                                     2 จาก 8  

จดัพิมพม์าตรฐาน  
CSR-DPIM  

รบัสมคัร 

สถานประกอบการ  
 CSR-DPIM 2561 

 CSR-DPIM Network 

จดัประชมุสมัมนา 
เพ่ือเปิดตวัโครงการ  

(kick-off)   

2

2 

1

 
1 

 อบรมเชิงปฏิบติัการ  
CSR-DPIM 2561  

 อบรม Group training  
CSR-DPIM Network 

 

คดัเลือก  
สถานประกอบการ 
CSR-DPIM 2561 

ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง  

4 

 ทวนสอบรายงาน และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานของสถานประกอบการ  CSR-DPIM 2561 

 ทวนสอบรายงาน CSR-DPIM Network 

 ทวนสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานของ
สถานประกอบการ  CSR-DPIM Network 

   
  
 จ านวน 20 ราย 

3 

พิจารณาผลการด าเนินงานโดย กพร. 7 

มอบโล่ CSR-DPIM 2561 และ CSR-DPIM Network 8 

ภายใต้การก ากบัดแูลของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

6 

5 

ส่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพืน้ทีป่ระกอบการอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 

 2.4 เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและพฒันาชุมชนของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแร่ต่อกลุ่มชุมชนทอ้งถิน่
โดยรอบสถานประกอบการ 

 2.5 เพื่อส่งเสรมิบุคลากรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ในการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

3. ขอบเขตการด าเนินการ 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

 เดอืนพฤศจกิายน 2560 – เดอืนกรกฎาคม 2561 

5. หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 

กองบรหิารสิง่แวดลอ้ม กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่กระทรวงอุตสาหกรรม  
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6. หน่วยงานรบัผิดชอบด าเนินงาน  

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
1025 ชัน้ 2, 11, 18 อาคารยาคลูท ์ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2617-1727 ต่อ 814-815 โทรสาร 0-2617-1704 

7. คณุสมบติั เกณฑก์ารคดัเลือก และการสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

การเขา้รว่มโครงการ “โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพือ่ความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม” นัน้ คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบตั ิเกณฑใ์นการคดัเลอืก และบทบาทหน้าทีข่องสถานประกอบการที่
เขา้รว่มโครงการ ดงัน้ี 

 คณุสมบติัของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เป็นสถานประกอบการที่อยู่ในความรบัผดิชอบของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่  ได้แก่ สถาน
ประกอบการเหมอืงแร ่โรงงานโม ่บด หรอืยอ่ยหนิ โรงแต่งแร ่และโรงประกอบโลหกรรม  

 เกณฑก์ารคดัเลือก 

1. เป็นสถานประกอบการทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่ 
2. เป็นสถานประกอบการทีส่มคัรใจเขา้รว่มโครงการ  
3. เป็นสถานประกอบการทีผู่บ้รหิารมคีวามมุง่มัน่โดยพรอ้มสนบัสนุนบุคลากรและงบประมาณในการด าเนิน

โครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ คอื 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูลงนามในใบสมคัรเขา้รว่มโครงการ 
 มคีวามพรอ้มในการแต่งตัง้คณะท างานเพือ่เขา้รบัการอบรมและด าเนินโครงการตลอดหลกัสตูร  
 มคีวามพร้อมในการมอบหมายให้มบีุคลากรระดบับรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการด าเนินงาน

ตลอดโครงการ 
 มคีวามพรอ้มในการมอบหมายใหม้บีุคลากรประสานงานหลกั ภายใตโ้ครงการ 
 มงีบประมาณส าหรบัด าเนินกจิกรรม (ตามผลการวเิคราะหจ์ากกระบวนการของโครงการ) 
 มบีุคลากรเขา้รว่มสมัมนาเปิดโครงการ 
 มบีุคลากรเขา้รว่มพฒันามาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่

(CSR-DPIM) 
4. สถานประกอบการทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบการจดัการอยา่งน้อย 1 ระบบจะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 
5. เป็นสถานประกอบการที่ส่งใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานตามที่โครงการก าหนดและตรงตามเวลาที่โครงการ

ก าหนด 

 วิธีการคดัเลือก 

สถานประกอบการทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ  

1. ตอ้งผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกขัน้ต ่าทีร่อ้ยละ 50 ตามเกณฑใ์นการคดัเลอืก 
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2. ในกรณีที่จ านวนสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย จะด าเนินการคดัเลอืกสถาน
ประกอบการทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการไมผ่่านเกณฑก์ารคดัเลอืกขัน้ต ่าที ่50 เปอรเ์ซน็ต ์โดยจะด าเนินการ
พจิารณาคดัเลอืกจากสถานประกอบการทีม่คีะแนนตามเกณฑใ์นล าดบัสงูสดุเขา้รว่มโครงการก่อน 

3. ในกรณีทีส่ถานประกอบการทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการมคีะแนนตามเกณฑก์ารคดัเลอืกเท่ากนัจะพจิารณา
คดัเลอืกผูท้ีย่ ืน่ใบสมคัรก่อน เขา้รว่มโครงการ 

4. ผลการพจิารณาคดัเลอืกถอืเป็นสทิธิข์องกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่

 บทบาท และหน้าท่ีของสถานประกอบการท่ีได้รบัการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ 

1. ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร ตอ้งพรอ้มทีจ่ะสนบัสนุน ผลกัดนั โครงการใหส้ าเรจ็ในเวลาทีก่ าหนด โดยท า
การแต่งตัง้คณะท างาน ตามทีท่ีป่รกึษาใหค้ าแนะน า 

2. ผูบ้รหิารตอ้งมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบหลกั และใหค้วามรว่มมอืตลอดโครงการ 

3. ผูบ้รหิารตอ้งมอบหมายใหม้ผีูป้ระสานงานหลกัเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานระหวา่งสถานประกอบการ และ
ทีป่รกึษา เพือ่การด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

4. คณะท างานของสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ จะต้องให้ความร่วมมอืเขา้รบัการอบรมและร่วม
กจิกรรมตลอดหลกัสตูร 

5. สถานประกอบการตอ้งยนิยอมใหผู้้ทวนสอบ (Verifier) เขา้ตรวจความคบืหน้าของโครงการ และตอ้งยนิดี
ร่วมมอืเปิดเผยขอ้มูลที่จ าเป็นเพื่อการทวนสอบตลอดโครงการ ตามทีค่ณะกรรมการและหรอืผู้ทวนสอบ
รอ้งขอ 

6. สถานประกอบการอุตสาหกรรมตอ้งสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการโครงการตามทีค่ณะกรรมการ
หรอืผู้ทวนสอบร้องขอ ได้แก่ ประวตัิ (Profile) รูปถ่ายของการด าเนินกิจกรรม งานที่ได้รบัมอบหมาย
ระหว่างการอบรมและการทวนสอบเอกสารประกอบการน าเสนอระหว่างการอบรมและการทวนสอบ 
รวมทัง้ผลการด าเนินงานเมือ่สิน้สดุโครงการ และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ีต้องพร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเปิดเผยข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ ตามความเหมาะสม   

 ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการได้รบั   

1. สถานประกอบการสามารถน ามาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสงัคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแรไ่ปปฏบิตั ิ 

2. สถานประกอบการได้แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ( ISO 26000 : Social 
Responsibility)   

3. คณะท างานของสถานประกอบการได้ร ับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่(CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐาน
และการเหมอืงแร ่

4. สถานประกอบการอุตสาหกรรมทีม่ผีลการทวนสอบผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด จะไดร้บัโล่รางวลัและเกยีรตบิตัร
ของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่ 



 

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 
เพ่ือความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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 วิธีการสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

1. ตดิต่อขอรบัใบสมคัรไดท้ี ่ 

 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ คุณพรศิริ สุพฒัน์ และ คุณนภาวรรณ ดีปานแก้ว โทรศัพท์         
0-2617-1727 ต่อ 814-815  E-mail: pornsiri@masci.or.th  และ naphawan@masci.or.th    

 ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ีเ่วบ็ไซดก์รมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่http://csr.dpim.go.th/  
 สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอสง่ใบสมคัรใหส้ถานประกอบการโดยตรง เชน่  E-mail โทรสาร และ

ไปรษณีย ์
 ขอรบัใบสมคัรในวนัสมัมนาเปิดตวัโครงการ (Kick off) ในวนัพุธ ที ่17 มกราคม พ.ศ. 2561  
 

2. การสง่ใบสมคัร 

สถานประกอบการทีส่นใจสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ สง่ใบสมคัรไปยงัสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ โดย
ขอใหส้่งในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ คอื ภายใน วนัศกุร ์ที ่19 มกราคม พ.ศ. 2561   โดยมชี่องทางการส่งใบ
สมคัรพรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร ดงัน้ี  

 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ในวันสัมมนาเปิดตัวโครงการ ( Kick off)  
ใน วนัพุธ ที ่17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอ้งประชุมทองค า ชัน้ 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 
กรงุเทพฯ  

 ส่ ง ใบสมัค รพร้อม เอกสารประกอบการรับสมัค ร ไปที่  FAX:  02-617-1704 หรือ  E-mail: 
pornsiri@masci.or.th  และ naphawan@masci.or.th   

(ใบสมคัรทีส่ง่ก่อน หรอืหลงัวนัทีท่ีก่ าหนดตอ้งขออภยัทีไ่มร่บัพจิารณา) และโปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถาน
ประกอบการของท่านใน ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพือ่ใช้ประกอบการคัดเลือกพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการสมคัรใหค้รบถว้น  และสง่กลบัไปยงัสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอภายในเวลาทีก่ าหนด  

 
3. การแจง้ผลการคดัเลอืกและก าหนดการฝึกอบรม   

 แจ้งผลการคดัเลอืกสถานประกอบการที่ได้รบัการคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการ  ภายในเดอืนมกราคม 
พ.ศ. 2561   

 สถานประกอบการทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก จะตอ้งสง่ผูแ้ทนเขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร  โดยไมเ่สยี
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น ซึ่งจะจดัขึน้ ณ ห้องประชุมทองค า ชัน้ 1  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 
กรงุเทพมหานคร ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ เดอืนเมษายน 2561 รายละเอยีดจะแจง้ใหท้ราบต่อไป  

 ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการเพ่ิมเติมได้ท่ี 

คุณพรศริ ิสพุฒัน์ หรอื คุณนภาวรรณ ดปีานแกว้ โทรศพัท:์  0-2617-1727 ต่อ 814-815 

E-mail:  pornsiri@masci.or.th  และ naphawan@masci.or.th   
 

 

mailto:pornsiri@masci.or.th
mailto:naphawan@masci.or.th
mailto:naphawan@masci.or.th
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ใบสมคัรเข้ารว่มโครงการ CSR-DPIM 2561 

หมวดท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไป 

1. ชื่อสถานประกอบการ  

 (ไทย) .................................................................................................................................................................. 

 (องักฤษ) ............................................................................................................................................................. 

2.  ทีต่ ัง้สถานประกอบการ  

    เลขที.่................................................... ซอย..........................................................ถนน ....................................... 

    แขวง/ต าบล .................................................... อ าเภอ/เขต ................................................................................... 

    จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย ์................................................................................ 

    โทรศพัท ์.............................................................โทรสาร ..................................................................................... 

    อเีมล ์..................................................................เวบ็ไซต.์..................................................................................... 

3. ประกอบกจิการประเภท  

  เหมอืงแร ่      โรงงานโม ่บด หรอืยอ่ยหนิ   

  โรงแต่งแร ่     โรงประกอบโลหกรรม 

4. ส าเนาประทานบตัร/ส าเนาใบอนุญาตแต่งแร/่ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน โม ่บด หรอืยอ่ยหนิ/ส าเนา
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (โปรดระบุเลขที)่......................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

5. วนัทีเ่ริม่ด าเนินกจิการ............................................................................................................................................. 

6. จ านวนพนกังาน ทัง้หมด ................... คน    

 (1) ระดบัผูบ้รหิาร ............... คน    (2) ระดบัปฏบิตักิาร ............... คน 

 (3) ชัว่คราว/รายวนั/รายเดอืน ............... คน       (4) อื่น ๆ ระบุ …………………คน 
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หมวดท่ี 2: ข้อมลูเก่ียวกบัความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ 

1. สถานประกอบการของท่านเคยสง่ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการ CSR-DPIM ในปี 2553 -2560 หรอืไม ่ 

    เคย       ไมเ่คย 

2. หากสถานประกอบการทา่นไดร้บัการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ ทา่นพรอ้มทีจ่ะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

- แต่งตัง้คณะท างานเพือ่เขา้รบัการอบรมและด าเนินโครงการตลอดหลกัสตูร    พรอ้ม  ไมพ่รอ้ม  

- มอบหมายบุคลากรระดบับรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินงานตลอดโครงการ   พรอ้ม  ไมพ่รอ้ม 

- มอบหมายใหม้เีจา้หน้าทีป่ระสานงานโครงการ เพือ่ท างานรว่มกบัเจา้หน้าทีโ่ครงการ   พรอ้ม  ไมพ่รอ้ม 

- จดัหางบประมาณในการด าเนินกจิกรรม   พรอ้ม  ไมพ่รอ้ม 

3. สถานประกอบการของทา่นเคยไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการ (ใบรบัรองยงัไมห่มดอายุ) หรอืเกยีรตบิตัร
ดงัต่อไปนี้ 

  ISO 14001              ISO 9001                 มอก.18001                OHSAS 18001  

  มรท.8001               เหมอืงแรส่เีขยีว           อื่นๆ (ระบุ)............................................................. 

หมวดท่ี 3: ข้อมลูอ่ืนๆ  

1.  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ทีด่ าเนินการ หรอื เคยด าเนินการ 

 การก ากบัดแูลองคก์ร (Organizational governance)            สทิธมินุษยชน (Human rights) 

 การปฏบิตัดิา้นแรงงาน (Labour practices)                        สิง่แวดลอ้ม (Environment) 

 การปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม (Fair operating practices)            ประเดน็ดา้นผูบ้รโิภค (Consumer issues) 

 การมสีว่นรว่มและการพฒันาชุมชน (Community involvement and development) 

โปรดระบุรายละเอยีดทีไ่ดด้ าเนินการเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม……………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………………………………………….… 

2.  เหตุผลทีท่า่นสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

   เพือ่พฒันาองคก์ร     เป็นนโยบายของส านกังานใหญ่     เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

   เพือ่ประโยชน์ในการสง่ออกจ าหน่ายต่างประเทศ  

   เพือ่ขอรบัสทิธปิระโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 

   อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................. 

 



 

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 
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3. ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูป้ระสานงาน 

(1) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ต าแหน่ง ...................................................... 

โทรศพัท ์........................................ โทรสาร ........................................ E-mail.................................................. 

(2) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ต าแหน่ง ...................................................... 

 โทรศพัท ์........................................ โทรสาร ...................................... E-mail................................................... 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทัง้หมดเป็นความจรงิทุกประการ 

    ลงชื่อ................................................................. 

                          (............................................................) 

                       ต าแหน่ง ........................................................... 

                     วนัที.่.......................................................... 

 
หมายเหต ุ:   เอกสารประกอบใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

1. (ส าเนา) ใบอนุญาตประกอบกจิการ / ใบประทานบตัร / ใบอนุญาตแต่งแร ่/ ใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงาน โม ่บด หรอืยอ่ยหนิ / ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

2. (ส าเนา) ใบรบัการรบัรองระบบการจดัการหรอืเกยีรตบิตัร 
3. แผนทีเ่ดนิทางไปสถานประกอบการ 

วิธีส่งใบสมคัร สามารถเลือกได้ ดงัน้ี 
1. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ในวันสัมมนาเปิดตัวโครงการ( Kick off)  

ใน วนัพุธ ที ่17 มกราคม พ.ศ. 2561  ณ หอ้งประชุมทองค า ชัน้ 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมอืงแรฯ่ กรงุเทพฯ  

2. สง่ใบสมคัรพรอ้มเอกสารประกอบการรบัสมคัรไปที ่โทรสาร : 02-617-1704 หรอื     
      E-mail:  pornsiri@masci.or.th และ naphawan@masci.or.th  ภายในวันศุกร์ที  ่19 มกราคม 

พ.ศ. 2561 

*** ขอขอบคณุในความร่วมมือ กรณุาส่งใบสมคัรเข้าร่วมโครงการตามเวลาท่ีก าหนด ***      

 

 

(ประทบัตรา
บรษิทั) 

mailto:naphawan@masci.or.th

