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เอกสารประชาสัมพันธและใบสมัคร 
โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพือ่ 

ความรับผิดชอบตอสังคม  ป 2553 

1. ความเปนมา 

การดําเนินธุรกิจใหเกิดความยั่งยืนในยุคปจจุบัน อาศัยหลักแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ 
ผลตอบแทนดานศรษฐกิจตอองคกร ผลตอบแทนตอสังคม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม แนวคิดดังกลาวเปนพ้ืนฐาน
ของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยใหองคกรดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และ
เปนขอไดเปรียบในการแขงกันทางการคาในระดับสากล  

อุตสาหกรรมเหมืองแรถือไดวาเปนผูท่ีนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชนโดยตรง และเปนสวนขับเคล่ือน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ อยางไรก็ตาม ในอดีตท่ีผานมา ภาคการผลิตนี้เองมักประสบกับ
ปญหาส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งมลพิษทางอากาศจากฝุนละออง เสียงและแรงส่ันสะเทือน ซึ่งขยายวงกวางสู
ชุมชนซึ่งอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพ และความขัดแยงระหวางผูประกอบการและประชาชนที่
ไดรับผลกระทบ หากไมมีมาตรการแกไขลดผลกระทบเหลานั้นอยางจริงจัง   

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรในฐานะหนวยงานหลักในกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีกํากับดูแลกลุม
อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   จึงไดริเริ่มโครงการสงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ส่ิงแวดลอม ภายใตชื่อ “โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบ
ตอสังคม ป 2553” หรือ CSR-DPIM 2553 ท่ีนํามาตรฐาน ISO 26000/DIS มาประยุกตใชเปนแนวปฏิบัติหลักใน
โครงการดังกลาวนี้  เพ่ือมุงหวังใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร ไดแก สถานประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร 
โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม บด หรือยอยหิน ตลอดจนเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี ไดรับการเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ตามแนวทางมาตรฐานสากล สูการบริหารจัดการทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจท่ี
คํานึงถึงสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตลอดไป  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือกําหนดมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร (CSR-
DPIM) ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ISO 26000 และสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร สามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

2.2 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจดานความรับผิดชอบตอสังคม แกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ไดแก สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร ภาครัฐท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน ในพ้ืนท่ีประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร 

2.3 เพ่ือใหมีสถานประกอบการอยางนอย 10 ราย นําเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร (CSR-DPIM) ไปปฏิบัติ 
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3. ขอบเขตการดําเนินการ 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

4. ผลประโยชนท่ีสถานประกอบการที่เขารวมโครงการไดรับ   

4.1 สถานประกอบการสามารถนํามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรม
เหมืองแร (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรไปปฏิบัติ 

4.2 สถานประกอบการไดแนวทางการพัฒนาตนเองเขาสูเกณฑมาตรฐานสากล (ISO 26000 : 
Social Responsibility) 

4.3 คณะทํางานของสถานประกอบการไดรับการอบรมเกี่ยวกับความรูความเขาใจในมาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

4.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีผลการทวนสอบผานเกณฑท่ีกําหนด จะไดรับเกียรติบัตรของกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

4.5 คณะทํางานของสถานประกอบการ จะไดรับเกียรติบัตรในการเขารวมอบรมครบตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

พัฒนาเกณฑมาตรฐาน 
(CSR-DPIM ป 2553) 

และจัดพิมพ 
จัดประชุมสัมมนา
เพ่ือเปดตัวโครงการ  
(kick-off) 200 คน

รับสมัคร 

สถาน
ประกอบการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
CSR-DPIM 

ใหสถานประกอบการ
เหมืองแร 10 แหง 

คัดเลือก  
สถานประกอบการ  

10 แหง 

ดําเนินการทวนสอบโรงงานอุตสาหกรรม 

จํานวน10 ราย 

จัดสัมมนาสรุปผลการดําเนินโครงการ  
พิธีมอบโลและเกียรติบัตร

ภายใตการกํากับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ต้ังแต 15 กุมภาพันธ – 13 ตุลาคม 2553) 

6. สถานท่ีดําเนินการ  

สถานประกอบการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรและผูท่ีเกี่ยวของในทุก
ภูมิภาคท่ัวประเทศ 

7. หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ 

สํานักเหมืองแรและสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 

8. หนวยงานดําเนินโครงการ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
1025 ชั้น 2, 11, 18 อาคารยาคูลท ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2617-1727 ตอ 807-808, 811-815 โทรสาร 0-2617-1704 

9. คุณสมบัติ เกณฑการคัดเลือก และการสมัครเขารวมโครงการ 

การเขารวมโครงการ “โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมป 
2553” นั้นคณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติ เกณฑในการคัดเลือก และบทบาทหนาท่ีของสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ ดังนี้ 

 คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ 

เปนสถานประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรไดแก สถาน
ประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม บด หรือยอยหิน 

 เกณฑการคัดเลือก 

1. เปนสถานประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  
2. เปนสถานประกอบการที่สมัครใจเขารวมโครงการ  
3. เปนสถานประกอบการท่ีผูบริหารมีความมุงมั่นโดยพรอมสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการดําเนิน

โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ คือ 

• ผูบริหารระดับสูงลงนามในใบสมัครเขารวมโครงการ 

• มีความพรอมในการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือเขารับการอบรมและดําเนินโครงการตลอดหลักสูตร  

• มีความพรอมในการมอบหมายใหมีบุคลากรระดับบริหารเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
ตลอดโครงการ 

• มีความพรอมในการมอบหมายใหมีบุคลากรประสานงานหลัก ภายใตโครงการ 
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• มีงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม (ตามผลการวิเคราะหจากกระบวนการของโครงการ) 

• มีบุคลากรเขารวมสัมมนาเปดโครงการ 

• มีบุคลากรเขารวมพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร 
(CSR-DPIM) 
4. สถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการอยางนอย 1 ระบบจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
5. เปนสถานประกอบการที่สงใบสมัครพรอมหลักฐานตามที่โครงการกําหนดและตรงตามเวลาท่ีโครงการ

กําหนด 

 วิธีการคัดเลือก 

สถานประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ คือ 
1. ตองผานเกณฑการคัดเลือกขั้นต่ําท่ีรอยละ 50 ตามเกณฑในการคัดเลือก 
2. ในกรณีท่ีจํานวนสถานประกอบการเขารวมโครงการไมครบตามเปาหมาย จะดําเนินการคัดเลือกสถาน

ประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการไมผานเกณฑการคัดเลือกขั้นต่ําท่ีรอยละ 50  โดยจะดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกจากสถานประกอบการที่มีคะแนนตามเกณฑในลําดับสูงสุดเขารวมโครงการเปนอันดับแรก 

3. ในกรณีท่ีสถานประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการมีคะแนนตามเกณฑการคัดเลือกเทากันจะพิจารณา
คัดเลือกผูท่ีย่ืนใบสมัครกอน เขารวมโครงการเปนอันดับแรก 

4. ผลการพิจารณาคัดเลือกถือเปนสิทธิ์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 บทบาทและหนาท่ีของสถานประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

1. ผูบริหารระดับสูงขององคกร ตองพรอมท่ีจะสนับสนุน ผลักดัน โครงการใหสําเร็จในเวลาท่ีกําหนด โดยทํา
การแตงตั้งคณะทํางาน ตามท่ีท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา 

2. ผูบริหารตองมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบหลัก และใหความรวมมือตลอดโครงการ 

3. ผูบริหารตองมอบหมายใหมีผูประสานงานหลักเพ่ือทําหนาท่ีประสานงานระหวางสถานประกอบการ และ
ท่ีปรึกษาเพ่ือการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค 

4. คณะทํางานของสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ จะตองใหความรวมมือเขารับการอบรมและรวม
กิจกรรมตลอดหลักสูตร 

5. สถานประกอบการตองยินยอมใหผูประเมิน (Verifier) เขาตรวจความคืบหนาของโครงการ และตองยินดี
รวมมือเปดเผยขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการประเมิน ตลอดโครงการ ตามท่ีคณะกรรมการและหรือผูตรวจ
ประเมินรองขอ 

6. สถานประกอบการอุตสาหกรรมตองสงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการตามที่คณะกรรมการ
หรือผูประเมินรองขอ ไดแก ประวัติ (Profile) รูปถายของการดําเนินกิจกรรม งานท่ีไดรับมอบหมาย
ระหวางการอบรมและการทวนสอบเอกสารประกอบการนําเสนอระหวางการอบรมและการทวนสอบ 
รวมท้ังผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

7. สถานประกอบการที่เขารวมกิจกรรมโครงการนี้ตองพรอมเปนแหลงศึกษาดูงานและเปดเผยขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ตามความเหมาะสม   
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 วิธีการสมัครเขารวมโครงการ 

1. ติดตอขอรับใบสมัครไดท่ี  

• สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ คุณชลดา ซื่อสัตยและคุณวิภาวินี  คํามาเรือน  
โทรศัพท 0-2617-1827ตอ 807-808, 811-815 E-mail: cholada@masci.or.th และ wipawinee@masci.or.th 

• ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ีเว็บไซดกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร http://www.dpim.go.th 
หรือ http://csr.dpim.go.th/ หรือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ www.masci.or.th 

• สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอสงใบสมัครใหสถานประกอบการโดยตรง เชน  E-mail โทรสาร และ
ไปรษณีย 

• ขอรับใบสมัครในวันสัมมนาเปดตัวโครงการ(Kick off) วันอังคารท่ี 1 มิถุนายน 2553 

2. การสงใบสมัคร 

สถานประกอบการท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ สามารถสงใบสมัครพรอมลายเซ็นผูบริหารไปยัง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยขอใหสงในเวลาที่กําหนดเทานั้น คือ ภายในวันที่ 27 เมษายน 
- 3 มิถุนายน 2553   โดยมีชองทางการสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

• สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการรับสมัคร ในวันสัมมนาเปดตัวโครงการ (Kick off)  
วันอังคารท่ี 1 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กรุงเทพฯ 

• สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการรับสมัครไปที่โทรสาร: 02-617-1704 หรือ E-mail: 
cholada@masci.or.th  และ wipawinee@masci.or.th   

(ใบสมัครท่ีสงกอน หรือ หลังวันท่ีท่ีกําหนดตองขออภัยท่ีไมรับพิจารณา) และโปรดใหขอมูลเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการของทานในใบสมัครเขารวมโครงการเพ่ือใชประกอบการคัดเลือกพรอมแนบเอกสารประกอบการ
สมัครและลายเซ็นผูบริหาร สงกลับไปยังสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  

3. การแจงผลการคัดเลือกและกําหนดการฝกอบรม 

• แจงผลการคัดเลือกสถานประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ  
ภายในวันท่ี 4 มิถุนายน  2553  

• สถานประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก จะตองสงผูแทนเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร ซึ่งจะจัดขึ้น
ท่ีกรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2553  

 ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมไดท่ี 

คุณชลดา   ซื่อสัตย และ คุณวิภาวินี   คํามาเรือน  โทรศัพท 0-2617-1727 ตอ 807-808, 811-815 
E-mail :   cholada@masci.or.th และ wipawinee@masci.or.th 
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ใบสมัครเขารวมโครงการ 

หมวดท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อสถานประกอบการ  

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

 (อังกฤษ) ............................................................................................................................................................. 

2.  ท่ีต้ังสถานประกอบการ  

    เลขท่ี.................................................... ซอย..........................................................ถนน ....................................... 

    แขวง/ตําบล .......................................... อําเภอ/เขต ............................................................................................. 

    จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย ......................................................................................... 

    โทรศัพท ................................................โทรสาร .................................................................................................. 

    เว็บไซต ................................................................................................................................................................ 

3.  สําเนาประทานบัตร/สําเนาใบอนุญาตแตงแร/สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โม บด หรือยอยหิน/สําเนา   
    ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (โปรดระบุ)................................................................................................................ 
    (กรุณาแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ ไปพรอมใบสมัคร) 

4.  ประกอบกิจการประเภท (เชน สถานประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม บด หรือ 
  ยอยหิน เปนตน) 

    (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................ 

5. วันท่ีเริ่มประกอบกิจการ.......................................................................................................................................... 

6. จํานวนพนักงาน ท้ังหมด ................... คน    

 (1) ระดับผูบริหาร ............... คน  (2) ระดับปฏิบัติการ ............... คน (3) ชั่วคราว/รายวัน/รายเดือน ............... คน       

7.  เวลาการทํางาน.................................................................................................. จํานวนกะ ................................   
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หมวดท่ี 2: ขอมูลเกี่ยวกับความพรอมในการเขารวมโครงการ 

- ในการสมัครเขารวมโครงการครั้งนี้ ทานสมัครใจเขารวมโครงการหรือไม  สมัครใจ  ไมสมัครใจ  

1. หากสถานประกอบการทานไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ ทานพรอมท่ีจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

- แตงตั้งคณะทํางานเพื่อเขารับการอบรมและดําเนินโครงการตลอดหลักสูตร    พรอม  ไมพรอม  

- มอบหมายบุคลากรระดับบริหารเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตลอดโครงการ   พรอม  ไมพรอม 

- มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีประสานงานโครงการ เพ่ือทํางานรวมกับเจาหนาท่ีโครงการ   พรอม  ไมพรอม 

- จัดหางบประมาณในการดําเนินกิจกรรม   พรอม  ไมพรอม 

    (ตามผลที่ไดจากการวิเคราะห)  

2. สถานประกอบการของทานเคยไดรับการรับรองระบบการจัดการดังตอไปนี้ 

 ISO 9001    ISO 14001    มอก. 18001    OHSAS 18001 

 มรท.8001     อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................. 

3. กิจกรรมดาน CSR ท่ีดําเนินการหรือเคยดําเนินการ 

  การกํากับดูแลองคกร (Organizational governance)        สิทธิมนุษยชน (Human rights) 

  การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour practices)         ส่ิงแวดลอม (Environment) 

  การปฏิบัติอยางเปนธรรม (Fair operating practices)        ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer issues) 

  การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 

 (โปรดระบุรายละเอียดท่ีไดดําเนินการ).................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
4. เหตุผลท่ีทานสมัครเขารวมโครงการ 

  เพ่ือพัฒนาองคกร       

  เปนนโยบายของสํานักงานใหญ      

  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

  เพ่ือประโยชนในการสงออกจําหนายตางประเทศ  

  เพ่ือขอรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

  อ่ืนๆ ระบุ)...................................................................................................................................................... 
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5. ประโยชนท่ีทานคาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

6. ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ ทานพรอมสงผูแทนเขารวมอบรมตามหลักสูตร   
ในวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2553 หรือไม 

 พรอมเขารวมอบรม และขอสงบุคลากรเพ่ือเขารวมอบรมดังรายชื่อตอไปนี้ 

(1) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................. 

(2) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

 โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................ 

(3) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................. 

(4) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

 โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................ 

(5) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................. 

(6) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

 โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................ 

(7) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................. 

(8) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

 โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................ 

(9) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................. 

(10) ชื่อ-สกุล ................................................................................ ตําแหนง ...................................................... 

 โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................ 

 ไมพรอมเขารวมอบรม 
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7. ผูประสานงาน 

(1) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................. 

(2) ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

 โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................................ E-mail................................................ 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท้ังหมดเปนความจริงทุกประการ 

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

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

ตําแหนง ................................................. 

วันท่ี........................................................ 

**กรุณากรอกดวยตัวบรรจง และครบทุกขอ ** 

หมายเหตุ :   เอกสารประกอบใบสมัครเขารวมโครงการ 
1. (สําเนา) ใบอนุญาตประกอบกิจการ / ใบประทานบัตร / ใบอนุญาตแตงแร / ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน โม บด หรือยอยหิน / ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
2. (สําเนา) แผนที่เดินทางไปสถานประกอบการ 

วิธีสงใบสมัคร สามารถเลือกได ดังน้ี 
1. สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการรับสมัคร ในวันสัมมนาเปดตัวโครงการ (Kick off)  

วันอังคารท่ี 1 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
กรุงเทพฯ 

2. สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการรับสมัครไปท่ี โทรสาร : 02-617-1704 หรือ     
 E-mail: cholada@masci.or.th  และ wipawinee@masci.or.th  ระหวางวันท่ี 27 เมษายน  
      - 3 มิถุนายน 2553 
 

*** ขอขอบคุณในความรวมมือ กรุณาสงใบสมัครเขารวมโครงการตามเวลาที่กําหนด *** 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ประทับตรา
บริษัท) 
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แบบแสดงความจํานงเขารวมสัมมนาเปดตัวโครงการ (Kick off) 
โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบตอสงัคม ป 2553 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 8:30 -15:30 น. 
ณ หองประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 

 

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เชิญเขารวมสัมมนาเปดตัวโครงการ (Kick off) 
โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม ป 2553 น้ัน 
ขอสงรายชื่อผูเขารวมสัมมนา ดังน้ี                                                                     

 (ชื่อหนวยงาน)................................................................................................................................. 
 

**กรุณากรอกดวยตวับรรจง ** 

 ผูใหขอมูล............................................................. 

              (                                           )  
 วันที่...................................โทรศัพท............................................ 
 

หมายเหตุ  โปรดแจงการตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 ทางโทรสาร : 0-2617-1704 หรือ
ติดตอขอรายละเอียดเพ่ิมเติม ทางโทรศัพท : 0-2617-1727 ตอ 807, 812 (คุณชลดา ซ่ือสัตย E-mail 
: cholada@masci.or.th  และคุณวิภาวินี คํามาเรือน E-mail : wipawinee@masci.or.th ) 

□ ยินดีเขารวมสมัมนาเปดตัวโครงการ โดยขอสงผูเขารวมสัมมนา คือ 
 
ชื่อ – สกุล  ……………………………………………… 
ตําแหนง.........................................................................
สังกัดกอง/ฝาย............................................................... 
โทรศัพท........................................................................ 
โทรสาร.......................................................................... 
E-mail……………………………………………………. 
มือถือ............................................................................ 

 
ชื่อ – สกุล  ……………………………………………… 
ตําแหนง.........................................................................
สังกัดกอง/ฝาย............................................................... 
โทรศัพท........................................................................ 
โทรสาร.......................................................................... 
E-mail……………………………………………………. 
มือถือ............................................................................ 

  

□ ไมสงผูแทนเขารวมสัมมนา   
  


