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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 5 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 
หมวด 1 นโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม                  

และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ 
150  คะแนน 

หมวด 2 สภาวะแวดล้อมในการท างานและการเตรียมการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสิ่งแวดล้อม               

200  คะแนน 

หมวด 3 การควบคุมมลพิษและกากของเสียเป็นไปตามหลักวิชาการ 200  คะแนน 
หมวด 4 การประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) เช่น 

หลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology : CT) 
หลักการ 3Rs หลักการประเมินวงจรวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment) หลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) หรือ
การพัฒนาใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี หรือหลักการอ่ืน ๆ ท่ีป้องกัน 
หรือลดมลพิษ 

350  คะแนน 

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม) 100  คะแนน 
คะแนนรวม 1,000  คะแนน 

 

หมวดที่ 1  นโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน             
ทุกระดับ (150 คะแนน)    

1.1  นโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

       1.1.1     มีนโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะ  
           และปัญหามลพิษของโรงงาน พร้อมทั้งครอบคลุมการแก้ไขปัญหามลพิษ 

และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

       (20  คะแนน) 

       1.12      การน านโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใช้ และเกิดผล 
  ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

       (20  คะแนน) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) หรือได้รับการรับรองอุตสาหกรรม 
 สีเขียวไม่ต่ ากว่าระดับท่ี 3 หรือเทียบเท่าที่มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของโรงงาน โดย ณ วันที่สิ้นสุด
 การรับสมัครหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องยังไม่สิ้นอายุ ในกรณีท่ีหนังสือรับรอง
 มาตรฐานสิ้นอายุต้องแสดงหลักฐานการต่ออายุหนังสือรับรอง 
2. การควบคุมและบ าบัดมลพิษเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขแนบท้าย 
  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
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1.2  แผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   

     1.2.1       มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                   ที่สอดคล้องกับกฎหมายและปัญหามลพิษของโรงงาน   

(20  คะแนน) 

     1.2.2       ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

(20  คะแนน) 

     1.2.3       มีแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตท่ีเหมาะสม 
                   และสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และปัญหามลพิษของโรงงาน 

(20  คะแนน) 

1.3  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

      1.3.1      บทบาทของผู้บริหารระดับสูง และการให้โอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหามลพิษ และมีการสร้างแรงจูงใจ หรือให้รางวัลเพื่อการ
กระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม 

       (20  คะแนน) 

      1.3.2      ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน        (30  คะแนน) 

หมวดที่ 2  สภาวะแวดล้อมในการท างานและการเตรียมการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม               
              (200 คะแนน) 
 
2.1  การจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน  

       2.1.1     ความสวยงามของการจัดภูมิทัศน์ หรือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ หรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน 

       (20  คะแนน) 

       2.1.2     การเพ่ิมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี (Good housekeeping) เช่น  
การด าเนินการ 5ส. ของโรงงาน 

       (30  คะแนน) 

2.2  การควบคุมสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างานเป็นไปตามที่กฎหมาย 
      ก าหนด เช่น ระดับของความร้อน  แสงสว่าง  เสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน  และไอระเหย 
      ของสารเคมีในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(50  คะแนน) 

2.3  การจัดเก็บ ขนถ่าย สารเคมี/วัตถุอันตรายภายในโรงงาน  

       2.3.1     มีฉลากและ SDS ของสารเคมี/วัตถุอันตรายที่ชัดเจนในพื้นท่ีเก็บ        (10  คะแนน) 

       2.3.2     มีข้ันตอนการปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายและขนถ่ายสารเคมี/วัตถุอันตราย 
                  และมีป้ายเตือนอันตรายที่ชัดเจนในพ้ืนที่เก็บ 

       (10  คะแนน) 

       2.3.3     มีวิธีการและบุคลากรในการจัดการ การป้องกันอันตรายจากการจัดเก็บ
สารเคมี/วัตถุอันตราย ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
เตรียมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

       (20  คะแนน) 

2.4  แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม  

       2.4.1     มีแผนฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม พร้องทั้งมีบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
                  รองรับอย่างครบถ้วน 

       (20  คะแนน) 

       2.4.2     การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 
       2.4.3     การป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

       (20  คะแนน) 
       (20  คะแนน) 
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หมวดที่ 3  การควบคุมมลพิษและกากของเสียเป็นไปตามหลักวิชาการ (200 คะแนน)   

3.1  การควบคุม ก าจัด บ าบัดมลพิษเป็นไปตามหลักวิชาการ (90  คะแนน) 

3.2  ประสิทธิภาพของการด าเนินการควบคุม ก าจัด บ าบัดมลพิษ ที่ครอบคลุมประเด็นปัญหา 
      มลพษิที่เกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบการเดินระบบและการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษ 

(90  คะแนน) 

3.3  มีเกณฑ์การควบคุม ก าจัด บ าบัดมลพิษที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  
      หรือข้อก าหนดอ่ืนที่นอกเหนือกฎหมายก าหนด 

(20  คะแนน) 

หมวดที่ 4  การประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) เช่น หลักการเทคโนโลยีการผลิต             
ที่สะอาด (Cleaner Technology : CT) หลักการ 3Rs หลักการประเมินวงจรวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์   
(Life Cycle Assessment) หลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) หรือการพัฒนาใช้
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี หรือหลักการอ่ืน ๆ ท่ีป้องกัน หรือลดมลพิษ (350 คะแนน)   

4.1  มีการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ (50  คะแนน) 

4.2  มีการพัฒนาใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี หรือหลักการอ่ืน ๆ ที่ป้องกัน หรือลดมลพิษ 

4.3  ผลลัพธ์และประสิทธิผลการด าเนินงานในข้อ 4.1 / 4.2 โดยแสดงผลอยู่ในรูปของการลด 
      การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 equivalent) หรือตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ  
      (Ton of oil equivalent) หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(50  คะแนน) 

(150  คะแนน) 

4.4  การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง/อย่างยั่งยืน (Sustainable)      (50  คะแนน) 

4.5  การประเมินผลจากการน ากิจกรรมในหมวด 4.1 - 4.4 ในการควบคุมผลกระทบ 
      ด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

(50  คะแนน) 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม) (100 คะแนน) 

5.1  มีการด าเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม 
      หรือความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ  
      ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
      (CSR-DPIM) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของโครงการส่งเสริมการมี 
      สว่นร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ของ 
      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรืออ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 

(25  คะแนน) 

5.2  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    

      5.2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   (25  คะแนน) 

      5.2.2  ผลการด าเนินงาน (รวมถึงผลการตอบสนองความต้องการของชุมชน) (40  คะแนน) 

      5.2.3  รูปแบบการด าเนินงานในอนาคต    (10  คะแนน) 

 

 


