วัน/เดือน/ป

ถึง ผูจัดการแผนกจัดซื้อ
THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD.

【Environmental Survey Report A】
】
【１】 ลงทะเบียนผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม
※จากนี้ไปจะรองรับระบบจัดการสิ่งแวดลอมระหวางทางบริษัทฯ กับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย โดยผานผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม
ในฐานะที่เปนผูประสานงานระบบสิ่งแวดลอมของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
<ขอมูลบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย>
รหัสบริษัท

ชื่อบริษัท

ผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม

ประเภทกิจการ

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

ตําแหนง

ผลิตภัณฑหลัก

หมายเลขโทรสาร

ที่อยูอีเมล

<ขอมูลสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย> หรือ （สถานที่ผลิตชิ้นงานที่สงมอบใหกับทาง TSM）
ชื่อบริษัทที่จดทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

【２】 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม

หมายเลขโทรสาร

ตําแหนง

ที่อยูอีเมล

（กรุณาคลิ๊กเครื่องหมายถูกในชองคําตอบที่เลือก）

（１） ขอมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมจากหนวยงานภายนอก
คําถาม

คําตอบ

ไดการรับรองระบบจากหนวยงานภายนอกหรือไม เชน ＩＳＯ１４００１ （หรือจาก
หนวยงานภายนอกอื่นๆ ที่ไมใช ＩＳＯก็ได ）

หมายเหตุ

ไดรับแลว

มีแผนการขอ
การรับรอง

ไมมีแผนการ
ขอการรับรอง

ดูขอ （２）

ดูขอ （３）

ดูขอ （４）

（２） กรณีเลือกคําตอบวา 「ไดรับแลว」 ในขอ ( 1 ) กรุณาตอบคําถามเกี่ยวกับการรับรอง
ชื่อผูออกใบรับรอง

ชื่อสถาบันที่ออกใบรับรอง

หมายเลขเอกสารใบรับรอง

วัน/เดือน/ป ที่ไดการรับรอง

วัน/เดือน/ป ที่ตองเปลี่ยนใหม

（３） กรณีเลือกคําตอบวา 「มีแผนการขอการรับรอง」 จากขอ ( 1 ) กรุณาตอบคําถามเกี่ยวกับแผนการขอการรับรอง
ชื่อผูรับรองตามแผนการขอ
การรับรอง

ชื่อสถาบันที่ขอรับรองตาม
แผนการขอรับรอง

วัน/เดือน/ป/ ที่จะไดรับการ
รับรอง

（４） กรณีเลือกคําตอบวา 「ไมมีแผนการ」 จากขอ ( 1 ) กรุณาตอบคําถามเกี่ยวกับการนําไปประยุกตใช
มีการนําระบบ ＩＳＯ１４００１ หรือระบบมาตรฐานในระดับเดียวกันมาประยุกตใช หรือไม？
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รายละเอียดเพิ่มเติม

(คลิ๊กเครื่องหมายถูกชองที่เลือก）
มีการ
ประยุกตใช

ไมมีการ
ประยุกตใช
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【３】 หัวขอสํารวจนอกเหนือจากเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
คลิ๊กชองที่เลือก

（１） หัวขอที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในมาตรฐานระหวางประเทศ ＣＳＲ （「ISO26000」） (ไมใชสิ่งที่บังคับ)
１． <การปองกันมลพิษทางสิ่งแวดลอม>
① มีการรับมือกับปญหามลพิษทางอากาศจากการปลอยควัน (ติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด,
เครื่องดักจับฝุน และเครื่องกําจัดกลิ่น เปนตน)
② มีการรับมือกับปญหามลพิษทางน้ําจากการปลอยน้ําเสีย (ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน)
③ มีการรับมือกับปญหามลพิษทางดินจากการรั่วซึม (ติดตั้งระบบปองกันการรั่วซึมวัตถุอันตราย เชน
ของเหลวที่เปนพิษ เปนตน)
(อื่นๆ) ขอใหกรอกขอมูลดวย หากมีการปฏิบัติดวยวิธีการอื่นๆ ที่เปนการ <ปองกันมลพิษทางสิ่งแวดลอม>

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

３． <การลดภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ>
① มีการปฏิบัติกิจกรรมประหยัดพลังงาน
② มีการปฏิบัติกิจกรรมการลดปริมาณกาซเรือนกระจกนอกเหนือจากกิจกรรมประหยัดพลังงาน
③ มีการรับมือกับปญหาน้ําทวม น้ําทะเลหนุน เปนตน
(อื่นๆ) ขอใหกรอกขอมูลดวย หากมีการปฏิบัติดวยวิธีการอื่นๆ ที่เปนการ <ลดภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ>

ใช

ไมใช

４． <การอนุรักษสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ>
① มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม (กิจกรรมรักษาความสะอาดพื้นที่, กิจกรรมรักษาความสะอาดแมน้ํา
หรือชายทะเล เปนตน)
② มีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
（คํานึงถึงทรัพยากรบริเวณโดยรอบ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําในทะเลสาบ หนองน้ํา และแมน้ํา
มีการวางแผนอนุรักษสิ่งแวดลอม<ตนไม・ทุงหญา・ปลูกปา>）
③ มีการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (เชน ขอกําหนด Green Procurement)

ใช

ไมใช

２． <การใชทรัพยากรแบบยั่งยืน>
① มีการใชพลังงานแบบยั่งยืน เชน การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย, การผลิตไฟฟาพลังงานลม
หรือการผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา เปนตน (เพียงบางสวนก็ได)
② มีการใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา (แสงสวางจากชองรับแสง เปนตน)
③ มีระบบการหมุนเวียนทรัพยากร (นําน้ําที่บําบัดในโรงงานมาใชใหม หรือนําน้ํามันที่ใชแลวมาเปนเชื้อเพลิง เปนตน)
(อื่นๆ) ขอใหกรอกขอมูลดวย หากมีการปฏิบัติดวยวิธีการอื่นๆ ที่เปนการ <การใชทรัพยากรแบบยั่งยืน>

(อื่นๆ) ขอใหกรอกขอมูลดวย หากมีการปฏิบัติดวยวิธีการอื่นๆ ที่เปนการ <อนุรักษสิ่งแวดลอม, ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ>

คลิ๊กชองที่เลือก

（２） หัวขอสํารวจอื่นๆ
１． <เกีย
่ วกับผลิตภัณฑและชิ้นสวนที่ผลิต>
① มีเสียงรบกวน, มีการสั่นสะเทือน, สงกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นเล็กนอย (เหมาะกับการใชงาน)
② (ตอนกําจัด) สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเล็กนอย เชน มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางน้ําและมลพิษทางดิน
③ มีแผนการประหยัดพลังงานและทรัพยากร จากการทําแมพิมพใหมีขนาดเล็กลง หรือจากการใชชิ้นสวน
หรือวัตถุดิบรีไซเคิล เปนตน
④ มีการคํานึงถึงการออกแบบใหสามารถนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมได
⑤ มีการเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับวัตถุดิบรอง
⑥ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑก็เชนกัน มีการลดปริมาณการใชสารเคมี ลดปริมาณการใชทรัพยากร
และคํานึงถึงการนํากลับมาใชใหม

ใช

ไมใช

【สําหรับ TSM บันทึกขอความ】
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วัน/เดือน/ป

เรียนผูจัดการแผนกจัดซื้อ
THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD.

【Environmental Survey Report B】
】
กรณีที่คําตอบในขอ (1) ยอยของหัวขอที่ 【２】 ใน 「Environmental Survey Report Ａ」 วา

「มีแผนการขอการรับรอง」 และ 「ไมมีแผนการ」 ขอใหตอบเอกสารนี้ดวย
※ระบบบริหารสิ่งแวดลอม เปาหมายคือบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่ยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานภายนอก
ชื่อบริษัท

หมายเลขโทรศัพท

สถานที่ตั้งบริษัท

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

ผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม

หมายเลขโทรสาร

ตําแหนง

ที่อยูอีเมล

คลิ๊กชองที่เลือก

【1】 Environmental Management system self-check sheet

ใช

（１） นโยบายสิ่งแวดลอม
①

ระดับผูบริหารมีการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร และพนักงานทราบโดยทั่วถึง

②

นโยบายสิ่งแวดลอมไดการรับรองจากหนวยงานภายนอก (เปนลายลักษณอักษร

ไมใช

หรือ แสดงไวใน Home Page เปนตน)

（２） ดานสิ่งแวดลอม
①

มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญมีระบุไวชัดเจน

②

มีหัวขอกิจกรรมปรับปรุงเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

（３） ดานกฏหมาย และขอเรียกรองอื่นๆ
①

มีกฎหมายตางๆที่ควรปฏิบัติตามระบุไวชัดเจน (เชน รายการกฏหมายที่เกี่ยวของ)

②

ขอเรียกรองที่ควรปฏิบัติตามนอกเหนือจากกฎหมายมีระบุไวชัดเจน (เชน สัญญาขอเรียกรอง)

（４） เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติ
①

มีแผนการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

②

ในแผนการปฏิบัติมีกําหนดการ วิธีการดําเนินการ และผูรับผิดชอบ ระบุไวชัดเจน

（５） อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
①

มีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระบุไวชัดเจน (เชน แผนผังองคกร
หรือ Job Description）

②

มีการกําหนดผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม (ผูรับผิดชอบควบคุมสิ่งแวดลอม)

（６） การฝกอบรม
①

มีแผนการอบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีบันทึกการอบรม

②

มีการฝกจําลองสถานการณฉุกเฉิน (เชน ฝกเตรียมรับมือกับการรั่วไหลของสารเคมี)

（７） การสื่อสาร
①

มีการสื่อสารขาวสารขอมูลดานสิ่งแวดลอมกันภายในองคกร (เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอม)

②

มีการสื่อสารขาวสารขอมูลสิ่งแวดลอมกับภายนอกองคกร (เชน ประชุมแลกเปลี่ยนความรู
ดานสิ่งแวดลอมกับชุมชน)

（８） เอกสารสิ่งแวดลอม
①

มีการระบุเอกสารสิ่งแวดลอม (เชน รายการเอกสารสิ่งแวดลอม)

②

เอกสารสิ่งแวดลอมเปนฉบับลาสุด

（９） การควบคุมเอกสาร
①

มีขั้นตอนการควบคุมเอกสาร (เชน File) และมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการควบคุม

②

มีสถานที่จัดเก็บเอกสาร (หรือ Save File) ไวชัดเจน

（１０）การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
①

มีเอกสารขั้นตอนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่จัดขึ้นมาเอง (เชน ขอกําหนดควบคุมสิ่งแวดลอม)

②

มีเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

（１１）การรับมือสถานการณฉุกเฉิน
①

มีการจําลองสถานการณฉุกเฉิน มีเอกสารขั้นตอนการเตรียมรับมือกับกรณีฉุกเฉิน

②

มีการเตรียมวัสดุ และอุปกรณสําหรับรับมือเมื่อเกิดสถานการฉุกเฉินที่จําลองขึ้นมา
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คลิ๊กชองที่เลือก

ใช

（１２）การเฝาระวัง และการวัดผล
①

มีขั้นตอนการเฝาระวัง และการวัดผลดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

②

มีการเก็บบันทึกการสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

ไมใช

（１３）การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดลอม
①

มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม (เชน ตรวจสอบการปลอยของเสีย

②

มีขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติตามกฏหมาย (เชน ใบตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานที่กําหนด)
ตามกฎหมาย)

（１４）การดําเนินการแกไข และการปองกันระยะยาว
①

เมื่อมีสิ่งที่ไมเปนไปตามขอเรียกรองทางกฏหมายเกิดขึ้น สามารถรับมือไดอยางเหมาะสม
และปองกันไมใหเกิดซ้ําได

②

เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือปญหาทางดานสิ่งแวดลอม สามารถรับมือไดอยางเหมาะสม
และปองกันไมใหเกิดซ้ําได

（１５）การจัดการบันทึก
①

กําหนดระยะเวลาเก็บรักษาบันทึกสิ่งแวดลอม

②

บันทึกสิ่งแวดลอมเก็บรักษาไวในสภาพที่คนหาขอมูลงาย, อานงาย ไมทําใหขอมูลเสียหาย,
เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย

（１６）การตรวจสอบภายใน
①

มีขั้นตอนอยูในรูปแบบเอกสารเพื่อทําการ Internal Audit และมีการบันทึกผลการ Audit ไว

②

มีการรายงานผลการ Internal Audit ไปยังระดับผูบริหาร และสงผลไปถึงนโยบายสิ่งแวดลอม
เปาหมายและวัตถุประสงค

（１７）การทวนสอบโดยระดับผูบริหาร
①

ทําการปรับปรุงระบบบริหารสิ่งแวดลอมของตนเองดวยความถี่ที่กําหนดขึ้นมาเอง

②

มีการบันทึกผลการปรับปรุงไว

【２】 หากมีการจัดกิจกรรมการบริหารสิ่งแวดลอมที่จัดทําขึ้นเองใหกรอกลงในชองนี้ดวย

【สําหรับ TSM บันทึกขอความ】
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