สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM 2562
หมวดที่ 1: ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อสถานประกอบการ
(ไทย) ..................................................................................................................................................................
(อังกฤษ) .............................................................................................................................................................
2. ทีต่ งั ้ สถานประกอบการ
เลขที.่ ................................................... ซอย..........................................................ถนน .......................................
แขวง/ตาบล .................................................... อาเภอ/เขต ...................................................................................
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์ ................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................โทรสาร .....................................................................................
อีเมล์ ..................................................................เว็บไซต์......................................................................................
3. ประกอบกิจการประเภท

 เหมืองแร่

 โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน

 โรงแต่งแร่

 โรงประกอบโลหกรรม

ชนิดแร่………………………………………………………………………………………………………………………..
4. สาเนาประทานบัตร/สาเนาใบอนุญาตแต่งแร่/สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน/สาเนา
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (โปรดระบุเลขที)่ .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. วันทีเ่ ริม่ ดาเนินกิจการ.............................................................................................................................................
6. จานวนพนักงาน ทัง้ หมด ................... คน
(1) ระดับผูบ้ ริหาร ............... คน

(2) ระดับปฏิบตั กิ าร ............... คน

(3) ชัวคราว/รายวั
่
น/รายเดือน ............... คน

(4) อื่น ๆ ระบุ …………………คน
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หมวดที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
1. สถานประกอบการของท่านเคยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM ในปี 2553 -2561 หรือไม่
 เคย

 ไม่เคย

2. หากสถานประกอบการท่านได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ท่านพร้อมทีจ่ ะดาเนินการดังต่อไปนี้
- แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อเข้ารับการอบรมและดาเนินโครงการตลอดหลักสูตร

 พร้อม  ไม่พร้อม

- มอบหมายบุคลากรระดับบริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินงานตลอดโครงการ  พร้อม  ไม่พร้อม
- มอบหมายให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานงานโครงการ เพื่อทางานร่วมกับเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ

 พร้อม  ไม่พร้อม

- จัดหางบประมาณในการดาเนินกิจกรรม

 พร้อม  ไม่พร้อม

3. สถานประกอบการของท่านเคยได้รบั การรับรองระบบการจัดการ (ใบรับรองยังไม่หมดอายุ) หรือเกียรติบตั ร
ดังต่อไปนี้
 ISO 14001

 ISO 9001

 มอก.18001

 OHSAS 18001

 มรท.8001

 เหมืองแร่สเี ขียว

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

หมวดที่ 3: ข้อมูลอื่นๆ
1. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทีด่ าเนินการ หรือ เคยดาเนินการ
 การกากับดูแลองค์กร (Organizational governance)

 สิทธิมนุษยชน (Human rights)

 การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน (Labour practices)

 สิง่ แวดล้อม (Environment)

 การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม (Fair operating practices)

 ประเด็นด้านผูบ้ ริโภค (Consumer issues)

 การมีสว่ นร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)
โปรดระบุรายละเอียดทีไ่ ด้ดาเนินการเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………….…
2. เหตุผลทีท่ ่านสมัครเข้าร่วมโครงการ
 เพื่อพัฒนาองค์กร  เป็ นนโยบายของสานักงานใหญ่  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 เพื่อประโยชน์ในการส่งออกจาหน่ายต่างประเทศ
 เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................
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3. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……….……………………………………………………………………………………………………………………
ผูป้ ระสานงาน
(1) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตาแหน่ง ......................................................
โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail..................................................
(2) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตาแหน่ง ......................................................
โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ...................................... E-mail...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทัง้ หมดเป็ นความจริงทุกประการ
(ประทับตรา
บริษทั )

ลงชื่อ.................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที.่ ..........................................................

หมายเหตุ : เอกสารประกอบใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. (สาเนา) ใบอนุญาตประกอบกิจการ / ใบประทานบัตร / ใบอนุญาตแต่งแร่ / ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน / ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
2. (สาเนา) ใบรับการรับรองระบบการจัดการหรือเกียรติบตั ร
3. แผนทีเ่ ดินทางไปสถานประกอบการ
วิ ธีส่งใบสมัคร สามารถเลือกได้ ดังนี้
1. ส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสารประกอบการรั บ สมั ค ร ในวั น สัม มนาเปิ ดตั ว โครงการ( Kick off)
ใน วันศุกร์ ที ่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทองคา ชัน้ 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ฯ กรุงเทพฯ
2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครไปที่ โทรสาร : 02-617-1704 หรือ
E-mail: kulwara@masci.or.th และ naphawan@masci.or.th ภายในวันศุกร์ ที ่ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
สอบถามเพิ ม่ เติ ม ติ ดต่อ :
คุณกุลวรา จารุพนั ธ์ หรือ คุณนภาวรรณ ดีปานแก้ว โทรศัพท์: 0-2617-1727 ต่อ 815
*** ขอขอบคุณในความร่วมมือ กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตามเวลาที่กาหนด ***
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