
แบบประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 

ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ประจ าปี 2564 
 

บริษัท........................................................................................ 

วันที่.......................เดือน.......................................พ.ศ....................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

1.1 ข้อมูลการผลิต 

1.1 ข้อมูลการผลิต 

ประสิทธิภาพการผลิตรวม       ต่่ากว่า 80%                  80-90%                    สูงกว่า 90% 

 หมายเหต:ุ ประสิทธภิาพการผลิตรวม = ผลผลิต (Output) / ปัจจยัการผลิต (Input)               

 

วัตถุดิบหลัก* ปริมาณต่อปี** แหล่งที่มา  
...........................................................
...........................................................
........................................................... 

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

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

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

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

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

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

วัตถุดิบรอง* ปริมาณต่อปี** แหล่งที่มา  
...........................................................
...........................................................
........................................................... 

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

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

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

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

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

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

 ผลิตภัณฑ์หลัก* ปริมาณต่อปี** แหล่งจ่าหน่าย  
...........................................................
...........................................................
........................................................... 

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

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

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

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

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

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

ผลพลอยได้* ปริมาณต่อปี** แหล่งจ่าหน่าย 
...........................................................
...........................................................
........................................................... 

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

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

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

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

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

............................................... 
หมายเหตุ: * สามารถเพิ่มเติมเอกสารแนบ      **  โปรดระบุหน่วยให้ชัดเจน 
 

 



 การใช้พลังงานต่อเดือน 
น ่ามันเบนซิน ปริมาณ                                ลิตร 
น ่ามันดีเซล ปริมาณ                                  ลิตร                
เชื อเพลิงอ่ืน ๆ ได้แก่                                      ปริมาณ                                . 
                                                               ปริมาณ                                . 
                                                               ปริมาณ                                . 
ไฟฟ้า ปริมาณ                                              ยูนิต 
พลังงานทดแทน ได้แก่                                    ปริมาณ                                . 
                                                               ปริมาณ                                . 
                                                               ปริมาณ                                . 

 การใช้น ่าต่อเดือน 
น ่าประปา ปริมาณ                                        ลบ.ม. 
น ่าจากนิคมอุตสาหกรรม ปริมาณ                       ลบ.ม. 
น ่าผิวดิน ปริมาณ                                          ลบ.ม. 
น ่าบาดาล ปริมาณ                                         ลบ.ม. 
น ่าหมุนเวียน    ไม่มี     มี  ปริมาณ                                ลบ.ม. 

 

1.2 การจัดการของเสียและมลพิษ 

1.2 การจัดการของเสียและมลพิษ 

 ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ลักษณะของเสีย ปริมาณต่อปี การจัดการ 

1)                                       .        
   รหัส (ถ้ามี)                         ใ                                     

2)                                       .                                           
  รหัส (ถ้ามี)                          .                                                                               

3)                                       .                                           
  รหัส (ถ้ามี)                          .                                           

                              . 
 

                              . 
 

                              . 
 

                                              . 
รหัส (ถ้ามี)                                 .                                           

                                              .                                           
รหัส (ถ้ามี)                                 .                                           

                                              .                                           
รหัส (ถ้ามี)                                 .                                           

 มลพิษทางน ่า                    ไม่มี           มี  

   ระบบบ่าบัดน ่าทิ ง               ไม่มี           มี เป็นแบบ                                                       . 
   น ่าทิ งปริมาณ                                                    . 

 



 

 

 

 

 

 

1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับการรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 มาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบการ 

 

 

 

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและค าอธิบายเพิ่มเติม  

1.1 ข้อมูลการผลิต 

1.1 ข้อมูลการผลิต 

ประสิทธิภาพการผลิตรวม       ต่่ากว่า 80%                  80-90%                    สูงกว่า 90% 

 หมายเหต:ุ ประสิทธภิาพการผลิตรวม = ผลผลิต (Output) / ปัจจยัการผลิต (Input)               

 

วัตถุดิบหลัก* ปริมาณต่อปี** แหล่งที่มา  
      ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์    . 
      ซากอุปกรณ์หน้าสัมผัสไฟฟ้า    . 
.                                          . 

              XX ตัน                 . 
              XX ตัน                 . 
                                        . 

         ในประเทศ            . 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง   
                                  . 

 

 

  มลพิษทางอากาศ             ไม่มี           มี (ฝุ่นละออง, เขม่าควัน, กลิ่นเหม็น, ไอสารเคมี) 
                   ชนิด แหล่งก่าเนิด การบ่าบัด 
1)                                       .                                                                                                                           

2)                                       .                                                                                                                           

3)                                       . 

                                           . 

                                           . 

                                           . 

                                  . 

                                  . 

                                  . 

1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับการรับรอง 
 ISO 9000                                                   CSR DIW                              
 ISO 14000                                                 Green Mining 
 ISO 45001                                                 Green Industry Level                      . 
 ISO 26000                                                 อุตสาหกรรมดีเด่น สาขา                      . 
 CSR DPIM                                                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)                               . 

1.4 มาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบการ 
 IEE                                                           EIA  
 ESA                                                          EHIA 

✓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) ประสิทธิภาพการผลิตรวม ระบุประสิทธิภาพการผลิตรวม โดยสามารถค่านวณได้จากผลผลิต (Output) / 

ปัจจัย การผลิต (Input) จากตัวอย่าง บริษัทฯ มีประสิทธิภาพการผลิตรวม 85% จึงเลือกระบุประสิทธิภาพการผลิตรวม 

80-90%                                    

วัตถุดิบรอง* ปริมาณต่อปี** แหล่งที่มา  
      คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4)     . 
               กรดไนตริก              . 
           กรดไฮโดรคลอริก  .  

              XX ลิตร                . 
              XX ลิตร                . 
              XX ลิตร                . 

       บริษัท xx จ่ากัด        . 
           ในประเทศ           .  
       กรุงเทพมหานคร       . 

 ผลิตภัณฑ์หลัก* ปริมาณต่อปี** แหล่งจ่าหน่าย  
             ทองค่าบริสุทธิ์           . 
             ทองค่าผสม           . 
             เงินบริสุทธิ ์           . 

              XX กิโลกรัม           .         
              XX กิโลกรัม           .         
              XX กิโลกรัม           .         

   ในประเทศ, ต่างประเทศ  .                       
.          ต่างประเทศ         . 
           ในประเทศ          . 

ผลพลอยได้* ปริมาณต่อปี** แหล่งจ่าหน่าย 
      ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์           
.     ส่วนที่ไม่ใช่โลหะ                  . 

              XX ตัน                 .           
                                        . 

           ในประเทศ          .                  
                                  . 

หมายเหตุ: * สามารถเพิ่มเติมเอกสารแนบ      **  โปรดระบุหน่วยให้ชัดเจน 
 

 การใช้พลังงานต่อเดือน 
น ่ามันเบนซิน ปริมาณ                 XX                ลิตร 
น ่ามันดีเซล ปริมาณ                   XX                ลิตร                
เชื อเพลิงอ่ืน ๆ ได้แก่             ถ่านหิน                ปริมาณ         XX กิโลกรัม        . 
                                                               ปริมาณ                                . 
                                                               ปริมาณ                                . 
ไฟฟ้า ปริมาณ                       XX                   ยูนิต 
พลังงานทดแทน ได้แก่        เซลล์แสงอาทิตย์        ปริมาณ         XX ยูนิต             . 
                                                               ปริมาณ                                . 
                                                               ปริมาณ                                . 

 การใช้น ่าต่อเดือน 
น ่าประปา ปริมาณ              XX                       ลบ.ม. 
น ่าจากนิคมอุตสาหกรรม ปริมาณ           -           ลบ.ม. 
น ่าผิวดิน ปริมาณ               XX                       ลบ.ม. 
น ่าบาดาล ปริมาณ              -                          ลบ.ม. 
น ่าหมุนเวียน    ไม่มี     มี  ปริมาณ              XX               ลบ.ม. ✓ 



B) วัตถุดิบหลัก ระบุวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ปริมาณวัตถุดิบหลักต่อปีซึ่งระบุหน่วยชัดเจน และแหล่งที่มา

ของวัตถุดิบหลัก จากตัวอย่าง บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบหลักในการผลิต เช่น ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณ XX ตันต่อ

ปี โดยมีแหล่งที่มาจากในประเทศ เป็นต้น     

C) วัตถุดิบรอง ระบุวัตถุดิบรองที่ใช้ในการผลิต ปริมาณวัตถุดิบรองต่อปีซึ่งระบุหน่วยชัดเจน และแหล่งที่มา

ของวัตถุดิบรอง จากตัวอย่าง บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบรองในการผลิต เช่น คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) ปริมาณ XX ลิตรต่อปี 

โดยมีแหล่งที่มาจากบริษัท XX จ่ากัด เป็นต้น     

D) ผลิตภัณฑ์หลัก ระบุผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากการผลิต ปริมาณผลิตภัณฑ์หลักต่อปีซึ่งระบุหน่วยชัดเจน และ

แหล่งที่จ่าหน่าย จากตัวอย่าง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักจากการผลิต เช่น ทองค่าบริสุทธิ์ ปริมาณ XX กิโลกรัมต่อปี โดย

มีแหล่งจ่าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

E) ผลพลอยได้ ระบุผลพลอยได้ (By Product) จากการผลิตซึ่งสามารถน่าไปจ่าหน่ายได้ ปริมาณผลพลอยได้

ต่อปีซึ่งระบุหน่วยชัดเจน และแหล่งที่จ่าหน่าย จากตัวอย่าง บริษัทฯ มีผลพลอยได้จากการผลิต คือ   ซากแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่ไม่ใช่โลหะ ปริมาณ XX ตันต่อปี โดยมีแหล่งจ่าหน่ายในประเทศ เป็นต้น 

ทั งนี  ข้อมูล B) – E) สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ 

F) การใช้พลังงานต่อเดือน ระบุการปริมาณการใช้พลังงานต่อเดือน ได้แก่ น ่ามันเบนซิน น ่ามันดีเซล เชื อเพลิง

อ่ืน ๆ ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน จากตัวอย่าง บริษัทฯ ใช้น ่ามันเบนซิน XX ลิตรต่อเดือน น ่ามันดีเซล XX ลิตรต่อ

เดือน เชื อเพลิงอ่ืน ๆ คือ ถ่านหิน XX กิโลกรัมต่อเดือน ไฟฟ้า XX ยูนิตต่อเดือน และใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์

แสงอาทิตย์ XX ยูนิตต่อเดือน  

G) การใช้น  าต่อเดือน ระบุการปริมาณการใช้น ่าต่อเดือนซึ่งมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ น ่าประปา    น ่าจาก

นิคมอุตสาหกรรม น ่าผิวดิน และน ่าบาดาล พร้อมทั งระบุปริมาณของน ่าหมุนเวียน จากตัวอย่าง บริษัทฯ ใช้น ่าประปา 

XX ลบ.ม. ต่อเดือน น ่าผิวดิน XX ลบ.ม. ต่อเดือน ไม่มีการใช้น ่าจากนิคมอุตสาหกรรมและน ่าบาดาล และมีการใช้น ่า

หมุนเวียน XX ลบ.ม. ต่อเดือน  

1.2 การจัดการของเสียและมลพิษ 

1.2 การจัดการของเสียและมลพิษ 

 ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ลักษณะของเสีย ปริมาณต่อปี การจัดการ 

1)    ของเหลวจากการสกัดทอง    .        
   รหัส (ถ้ามี)     01 02 99        ใ                                     

 

           XX ลิตร         . 
 

     ส่งบริษัทรับก่าจัดของเสีย          . 
รหัส (ถ้ามี)           075                .                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ระบุลักษณะของเสียและรหัส ปริมาณต่อปีซึ่งระบุหน่วยชัดเจน และวิธีการ

จั ด ก า ร แ ล ะ ร หั ส  โ ด ย ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

(http://www2.diw.go.th/PIC/download/waste/waste11.pdf) จากตัวอย่าง บริษัทฯ มีของเสียลักษณะเป็น

ของเหลวที่เกิดจากการสกัดทอง รหัส 01 02 99 (ของเสียอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น ( Wastes Not Otherwise 

Specified)) ปริมาณ XX ลิตรต่อปี จัดการของเสียโดยการส่งบริษัทรับก่าจัดของเสีย รหัสการก่าจัดของเสีย คือ 075 

(ส่งบริษัทรับก่าจัดของเสียเพื่อน่าไปเผาท่าลายในเตาเผาเฉพาะส่าหรับของเสียอันตราย)  

 B) มลพิษทางน  า ระบุมลพิษทางน ่าที่เกิดจากการผลิต พร้อมรายละเอียดของระบบบัดน ่าทิ ง จากตัวอย่าง 

บริษัทฯ ไม่มีมลพิษทางน ่า และมีระบบบ่าบัดน ่าทิ งแบบการบ่าบัดทางเคมี (Chemical Treatment)                    

C) มลพิษทางอากาศ ระบุชนิด แหล่งก่าเนิด และวิธีการบ่าบัดมลพิษทางอากาศ จากตัวอย่าง บริษัทฯ มี

มลพิษทางอากาศชนิดไอสารเคมี แหล่งก่าเนิดมาจากกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgical 

Process) และบ่าบัดโดยใช้เครื่องบ่าบัดอากาศ  

  

 

 

 

2)                                       .                                           
  รหัส (ถ้ามี)                          .                                                                               

3)                                       .                                           
  รหัส (ถ้ามี)                          .                                           

                              .  

 
                              .                                                                                    

                                              .                                           
รหัส (ถ้ามี)                                 .                                           

                                              .                                           
รหัส (ถ้ามี)                                 .                                           

 มลพิษทางน ่า                    ไม่มี           มี  

   ระบบบ่าบัดน ่าทิ ง               ไม่มี           มี เป็นแบบ  การบ่าบดัทางเคมี (Chemical Treatment). 
   น ่าทิ งปริมาณ         XXX ลิตร                            . 

  มลพิษทางอากาศ             ไม่มี           มี (ฝุ่นละออง, เขม่าควัน, กลิ่นเหม็น, ไอสารเคมี) 
                   ชนิด แหล่งก่าเนิด การบ่าบัด 
1)            ไอสารเคมี              .                                                                                                                           

2)                                       .                                                                                                                           

3)                                       . 

   Hydrometallurgical Process  . 

                                           . 

                                           . 

     เครื่องบ่าบัดอากาศ      . 

                                  . 

                                  . 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 

1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับการรับรอง 

 

 

 

A) มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับการรับรอง ระบุมาตรฐานและรางวัลที่ได้รับการรับรอง จากตัวอย่าง บริษัทฯ 

ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 และ Green Industry ระดับ 3 

1.4 มาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบการ 

 

 

 

 

A) มาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบการ ระบุมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่

สถานประกอบการต้องจัดท่า จากตัวอย่าง บริษัทฯ จัดท่ารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื องต้น ( Initial 

Environmental Examination: IEE) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับการรับรอง 
 ISO 9000                                                   CSR DIW                              
 ISO 14000                                                 Green Mining 
 ISO 45001                                                 Green Industry Level            3         . 
 ISO 26000                                                 อุตสาหกรรมดีเด่น สาขา                      . 
 CSR DPIM                                                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                               . 

1.4 มาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบการ 
 IEE                                                           EIA  
 ESA                                                          EHIA 
✓ 



ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร 

ขอบเขตการพิจารณารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบ่ง

ออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี  

 

หมวดที่ 1 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)     (180 คะแนน) 

หมวดที่ 2 นวัตกรรม (Innovation)       (120 คะแนน) 

หมวดที่ 3 การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship)      (150 คะแนน) 

หมวดที่ 4 ความร่วมมือ (Collaboration)      (150 คะแนน) 

หมวดที่ 5 คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization)     (300 คะแนน) 

หมวดที่ 6 ความโปร่งใส (Transparency)      (100 คะแนน) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หมวดที่ 1 : การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) รวม 180 คะแนน

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

 

0 1 2 3 4 หลักฐาน 

1.1 องค์กรมีความเข้าใจ
ถึงความเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และผูบ้ริหารระดับสูงมี
ความมุ่งมั่นในการน่า
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช้กับ
องค์กร (60 คะแนน) 
  

องค์กรมีความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงระบบขององค์กร
กับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และผูบ้ริหารระดับสูงให้
ความสนใจและแสดง
ความมุ่งมั่นในการน่า
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช้กับองค์กร 
เช่น องค์กรมีการก่าหนด
นโยบายและวิสยัทัศน์ 
รวมถึงการวางกลยุทธ์เพื่อ
ขับเคลื่อนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร พร้อมทั งมีการ
สนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จ่าเป็น 

- ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้
ความส่าคญั หรือ 
องค์กรไม่มีการประเมิน
หรือวิเคราะห์เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
องค์กร  

- องค์กรมีการประเมิน
หรือวิเคราะห์ การ
บริหารจดัการทรัพยากร
ขององค์กร และความ
เสี่ยงหรือโอกาสที่
เกี่ยวข้อง             
- องค์กรมีการประเมินผู้
มีส่วนได้เสียภายใน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 
- องค์กรไม่มีหน่วยงาน
หรือคณะท่างานท่ี
รับผิดชอบการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 

- องค์กรน่าข้อมูลจาก
การประเมิน และ
วิเคราะห์ในระดับ 1 มา
ใช้เป็นแนวทางในการ
ก่าหนดขอบข่าย
เป้าหมาย กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์องค์กรด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
- ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ก่าหนดนโยบายหรือ
วิสัยทัศน์การด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร  
- องค์กรมีหน่วยงาน
หรือคณะท่างานท่ี
รับผิดชอบการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- องค์กรมีการประเมิน
สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของ
องค์กรที่จะกีดขวาง
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ระยะยาวในการ
ด่าเนินการตามหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 
- มีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อรองรับ
การด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 
- มีการสื่อสารใน
ประเด็นความเกีย่วข้อง
และประโยชน์ของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อ
องค์กร 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- มีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิตามตัวชี วัดของ
กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่องคก์ร
ก่าหนด 
- มีการทบทวนและ
พัฒนากลยุทธ์และ
ตัวชี วัดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว 

  



 

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

1.2 การก่าหนดแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร (60 คะแนน) 

องค์กรมีการก่าหนด
แผนการดา่เนินการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ตัวชี วัดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนขององค์กร เช่น 
องค์กรมีความเข้าใจรูปแบบ
ธุรกิจของตนเอง สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของทรัพยากร 
กระบวนการ และผลผลติ 
จากทุกส่วนงานในองค์กรได้ 
โดยทุกส่วนงานในองค์กรมี
การก่าหนดแผนงานให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ตัวชี วัดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนขององค์กร 

- ไม่มีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

- บางส่วนงานมีการ
ก่าหนดแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์
และตัวชี วัดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร    
- ไม่มีการเชื่อมโยง
แผนการดา่เนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหว่างส่วนงาน 

- ทุกส่วนงานมีการ
ก่าหนดแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์
และตัวชี วัดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร และ 
- ไม่มีการเชื่อมโยง
แผนการดา่เนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหว่างส่วนงาน 

- ทุกส่วนงานมีการ
ก่าหนดแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์
และตัวชี วัดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร และ 
- บางส่วนงานมีการ
เชื่อมโยงแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนกับ
ส่วนงานอ่ืน 

- ทุกส่วนงานมีการ
ก่าหนดแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์
และตัวชี วัดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และ 
- ทุกส่วนงานมีการ
เชื่อมโยงแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนกับ
ส่วนงานอ่ืน 
  

  

 

 

 

 

 

 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

1.3 การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
บุคลากรในองค์กร (60 
คะแนน) 

  

บุคลากรในองค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
บุคลากรมีความตระหนัก
ถึงความส่าคัญและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
นโยบาย วิสยัทัศน์ แผน
กลยุทธ์และตัวชี วัดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนรวมถึง
มีความมุ่งมั่นและมสี่วน
ร่วมในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสูเ่ศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

- ไม่มีการให้ความรูด้้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนแก่
บุคลากร 

- มีกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
ครั งคราว 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- มีแผนการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้แก่บุคลากร 
โดยระบุในแผนพัฒนา
บุคลากรอยา่งชัดเจน 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- มีการด่าเนินการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้แก่บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
และมรีะบบการวัดผล
การด่าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- บุคลากรขององค์กรมี
องค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนผา่น
เกณฑ์การวัดผลที่
ก่าหนด 
- มีระบบจัดการองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนขององค์กร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างกลุม่และ
บุคลากรแต่ละระดับของ
องค์กร และ มีกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
สอดคล้องกับธุรกจิของ
องค์กรให้บุคลากร 
- บุคลากรในองค์กรมี
ความตระหนักถึง
ความส่าคญัของการ
ด่าเนินการตามหลักการ
เศรษฐกจิหมุนเวียนจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร 

  

 



หมวดที่ 2 : นวัตกรรม (Innovation) รวม 120 คะแนน 

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

2.1 การพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
การด่าเนินการ (60 คะแนน) 

องค์กรมีการพัฒนา
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับ
การด่าเนินการ 
(Operation) ด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเช่น 
การพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการผลติโดยการ
ลดขั นตอนการผลิตเพื่อลด
การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานท่ีใช้ใน
กระบวนการ การควบคุม
กระบวนการเพื่อลดการ
เกิดของเสียจาก
กระบวนการผลติ รวมถึง
การด่าเนินงานในส่วน
บริหารจดัการหรือการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจแบบ
ใหม่ (New Business 
model)  

- องค์กรไม่มีแผนการ
พัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
ด่าเนนิการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 

- องค์กรมีการก่าหนด
แผนการพัฒนา
นวัตกรรมทีส่อดคล้อง
กับการด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร โดยระบุใน
แผนพัฒนาองค์กรอย่าง
ชัดเจน 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- องค์กรมีหน่วยงาน 
หรือ คณะท่างาน
รับผิดชอบดา้นการวิจัย
และพฒันานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- องค์กรมีการ
ด่าเนินการวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- องค์กรประสบ
ความส่าเร็จในการวจิัย
และพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร หรือ มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือ มีมูลค่าที่
เกิดจากนวัตกรรม หรือ 
ลดผลกระทบสู่
สิ่งแวดล้อม 

  

 

 

 

 



 

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

2.2 การพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในวัตถุดิบ 
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ 
และบริการ (60 
คะแนน) 

องค์กรมีการพัฒนา
นวัตกรรมของวัตถุดบิ 
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และ
บริการที่สอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เช่น การพัฒนาผลติภณัฑ์
ใหม่ท่ีได้จากการใช้ขยะหรือ
ของเสียเป็นวัตถุดบิ 

- องค์กรไม่มีแผนการ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
วัตถุดิบ ผลิตภณัฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ หรือบริการ 

- องค์กรมีการก่าหนด
แผนการพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ 
หรือบริการ โดยระบุใน
แผนพัฒนาองค์กรอย่าง
ชัดเจน 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- องค์กรมีหน่วยงาน 
หรือ คณะท่างาน
รับผิดชอบการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
เศรษฐกจิหมุนเวียนใน
วัตถุดิบ ผลิตภณัฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ หรือบริการ 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- องค์กรมีการ
ด่าเนินการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภณัฑ์ หรือบริการ 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- องค์กรประสบ
ความส่าเร็จในการวจิัย
และพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในวัตถุดิบ ผลติภณัฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ หรือบริการ 
พร้อมทั งต้องมีการขยาย
ผลและพิสจูน์ความ
เป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือ มีการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือ มีมูลค่าที่
เกิดจากนวัตกรรม หรือ 
ลดผลกระทบสู่
สิ่งแวดล้อม  

  

 
 
 
 
     

  



หมวดที่ 3 : การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) รวม 150 คะแนน 

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

3.1 การด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ
ลดผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วนได้
เสียในด้านสิ่งแวดล้อม  
(50 คะแนน)  

องค์กรมีการด่าเนินกิจกรรม
เพื่อลดผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วนได้เสีย
ในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิด
จากการใช้ทรัพยากร ตั งแต่
การไดม้าซึ่งวัตถุดิบ การใช้
ทรัพยากรตลอดโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ไปจนถึงขั น
กระบวนการปลายน ่า ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้
ผลิตภณัฑ์ และการจดัการ
หลังการใช้งาน (End-of-
Life Phase) เช่น 
ผลกระทบและ/หรือโอกาส
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก
การใช้พลังงาน การใช้น ่า 
การใช้วัตถุดิบ การใช้วัสดุ   
รีไซเคิล การนา่ของเสีย
กลับไปใช้ซ ่า ใช้ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ หรือ 
รีไซเคิล เป็นต้น 

- องค์กรไม่มีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือเพิ่ม
โอกาสต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย
ในด้านสิ่งแวดล้อม 

- องค์กรมีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือเพิ่ม
โอกาสต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย
ในด้านสิ่งแวดล้อม  

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- มีการด่าเนินด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือเพิ่ม
โอกาสต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย
ในด้านสิ่งแวดล้อม 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- มีการวิเคราะห์ผูม้ีส่วน
ได้เสียตลอดจน
ประเมินผลกระทบและ/
หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียในด้าน
สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งเกดิจาก
การใช้ทรัพยากร ตั งแต่
การไดม้าซึ่งวัตถุดิบ การ
ใช้ทรัพยากรตลอดโซ่
คุณค่า (Value Chain) 
ไปจนถึงขั นกระบวนการ
ปลายน ่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การจัดการหลังการใช้
งาน (End-of-Life 
Phase) 
- มีการน่าผลการ
ประเมินมาเป็นหลักใน
การตัดสินใจเพื่อก่าหนด
กิจกรรมลดผลกระทบ
และ/หรือเพิ่มโอกาสต่อ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย  

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- มีการน่ากิจกรรมที่
ก่าหนดไปด่าเนินการกับ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
- มีการทบทวนผลการ
ด่าเนินการ และจดัท่า
แผนการดา่เนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
อนาคตเพื่อป้องกันการ
เกิดผลกระทบซ ่าและ/
หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียในด้าน
สิ่งแวดล้อม 

  

ผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่น ผูส้่งมอบ (Supplier) ลูกค้า (Customer) ตัวแทนจ่าหน่าย (Distributor) ผู้ขายส่ง (Wholesaler) ผู้ขายปลีก (Retailer) ผู้ให้บริการโลจสิติกส์ 

(Logistics Service Providers) เช่น ตัวแทนส่งออกของกรมศุลกากร (Customs Broker) บริษัทรถขนส่ง 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

3.2 การด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ
ลดผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วนได้
เสียในด้านสังคม (50 
คะแนน) 

องค์กรมีการด่าเนินกิจกรรม
เพื่อลดผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วนได้เสีย
ในด้านสังคม ซึ่งเกิดจากการ
ใช้ทรัพยากร ตั งแต่การได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากร
ตลอดโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ไปจนถึงขั น
กระบวนการปลายน ่า ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้
ผลิตภณัฑ์ และการจดัการ
หลังการใช้งาน (End-of-
Life Phase) เช่น 
ผลกระทบและ/หรือโอกาส
ด้านสังคมจากการใช้
แรงงาน การสร้างงาน 
กิจการเพื่อสังคม การ
ค่านึงถึงสิทธิมนุษยชน และ
การค่านึงถึงการใช้สารเคมี
หรือวัตถุอันตราย เป็นต้น 

- องค์กรไม่มีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือเพิ่ม
โอกาสต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย
ในด้านสังคม  

- องค์กรมีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือเพิ่ม
โอกาสต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย
ในด้านสังคม   

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- มีการด่าเนินด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือเพิ่ม
โอกาสต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย
ในด้านสังคม 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- มีการวิเคราะห์ผูม้ีส่วน
ได้เสียตลอดจน
ประเมินผลกระทบและ/
หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียในด้านสังคม 
ในปัจจุบันและอนาคต 
ซึ่งเกิดจากการใช้
ทรัพยากร ตั งแต่การ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้
ทรัพยากรตลอดโซ่
คุณค่า (Value Chain) 
ไปจนถึงขั นกระบวนการ
ปลายน ่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การจัดการหลังการใช้
งาน (End-of-Life 
Phase) 
- มีการน่าผลการ
ประเมินมาเป็นหลักใน
การตัดสินใจเพื่อก่าหนด
กิจกรรมลดผลกระทบ
และ/หรือเพิ่มโอกาสต่อ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย   

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- มีการน่ากิจกรรมที่
ก่าหนดไปด่าเนินการกับ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
- มีการทบทวนผลการ
ด่าเนินการ และจดัท่า
แผนการดา่เนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
อนาคตเพื่อป้องกันการ
เกิดผลกระทบซ ่าและ/
หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียในด้านสังคม 

  

ผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่น ผูส้่งมอบ (Supplier) ลูกค้า (Customer) ตัวแทนจ่าหน่าย (Distributor) ผู้ขายส่ง (Wholesaler) ผู้ขายปลีก (Retailer) ผู้ให้บริการโลจสิติกส์ 

(Logistics Service Providers) เช่น ตัวแทนส่งออกของกรมศุลกากร (Customs Broker) บริษัทรถขนส่ง 

 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 

0 1 2 3 4  

3.3 การด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ
ลดผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วนได้
เสียในด้านเศรษฐกิจ  
(50 คะแนน) 

องค์กรมีการด่าเนินกิจกรรมเพื่อลด
ผลกระทบและ/หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้
มีส่วนได้เสียในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกิด
จากการใช้ทรัพยากร ตั งแต่การ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากร
ตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) ไป
จนถึงขั นกระบวนการปลายน ่า ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การจัดการหลังการใช้งาน (End-of-
Life Phase) เช่น การลดต้นทุนการ
ใช้พลังงาน น ่า และวัตถุดิบ การลด
ต้นทุนจากการใช้วัสดรุีไซเคิล การ
น่าของเสียกลับไปใช้ซ ่า ใช้ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ หรือ  รีไซเคิล การ
ซื อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon 
Credits) การขายสินค้าจากการน่ามา
ผลิตใหม่ (Remanufactured 
Goods) การลดการใช้พลังงานและ
ต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้เกดิการ
ขนส่งที่คุ้มค่าท่ีสุด (Optimization) 
เป็นต้น 

- องค์กรไม่มีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วน
ได้เสียในด้าน
เศรษฐกิจ 

- องค์กรมีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วน
ได้เสียในด้าน
เศรษฐกิจ 

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 1 และ 
- มีการด่าเนินด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการลด
ผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วน
ได้เสียในด้าน
เศรษฐกิจ 

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 2 และ 
- มีการวิเคราะห์ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียตลอดจน
ประเมินผลกระทบ
และ/หรือเพิ่มโอกาส
ต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีใน
ด้านเศรษฐกิจ ใน
ปัจจุบันและอนาคต 
ซึ่งเกิดจากการใช้
ทรัพยากร ตั งแต่การ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ การ
ใช้ทรัพยากรตลอดโซ่
คุณค่า (Value 
Chain) ไปจนถึงขั น
กระบวนการปลายน ่า 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้
ผลิตภณัฑ์ และการ
จัดการหลังการใช้งาน 
(End-of-Life Phase) 
- มีการน่าผลการ
ประเมินมาเป็นหลักใน
การตัดสินใจเพื่อ
ก่าหนดกิจกรรมลด
ผลกระทบและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วน
ได้เสีย   

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 3 และ 
- มีการน่ากิจกรรมที่
ก่าหนดไปด่าเนินการ
กับผู้มีส่วนไดเ้สีย 
- มีการทบทวนผลการ
ด่าเนินการ และจดัท่า
แผนการดา่เนินการ
ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอนาคต
เพื่อป้องกันการเกิดผล
กระทบซ ่าและ/หรือ
เพิ่มโอกาสต่อผู้มสี่วน
ได้เสียในด้าน
เศรษฐกิจ 

  

ผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่น ผูส้่งมอบ (Supplier) ลูกค้า (Customer) ตัวแทนจ่าหน่าย (Distributor) ผู้ขายส่ง (Wholesaler) ผู้ขายปลีก (Retailer) ผู้ให้บริการโลจสิติกส์ 

(Logistics Service Providers) เช่น ตัวแทนส่งออกของกรมศุลกากร (Customs Broker) บริษัทรถขนส่ง 



หมวดที่ 4 : ความร่วมมือ (Collaboration) รวม 150 คะแนน 

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

4.1 ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในองค์กร (50 
คะแนน) 

องค์กรตระหนักถึง
ความส่าคญัของการ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนระหว่างส่วน
งานภายในองค์กร 

- องค์กรไม่มีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างส่วนงาน
ภายในองค์กร 

- องค์กรมีแผนการ
ด่าเนินการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนร่วมกัน
ระหว่างส่วนงานภายใน
องค์กร 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- มีการด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างส่วนงาน 
อย่างน้อย 2 ส่วนงาน 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- มีการด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันทุกส่วนงาน 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- มีผลส่าเรจ็อย่าง
ต่อเนื่องจากการ
ด่าเนินการด้าน 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันทุกส่วนงาน
ภายในองค์กร และ 
- มีการทบทวนและจดัท่า
แผนระยะยาว เพื่อ
ด่าเนินการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนร่วมกันระหว่าง
ทุกส่วนงานภายใน
องค์กร  

  

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 หลักฐาน 3 4 

4.2 ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหว่างองค์กรกับผู้ส่งมอบ
และลูกค้า (50 คะแนน) 

องค์กรตระหนักถึง
ความส่าคญัของการ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนระหว่างองค์กร
กับผู้ส่งมอบและลูกค้า 
โดยอยู่บนพื นฐานของการ
ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 

- องค์กรไม่มีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับผู้ส่งมอบ และ/หรือ 
ลูกค้า 

- องค์กรมีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับผู้ส่งมอบ และ/หรือ 
ลูกค้า 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- มีการด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับผู้ส่งมอบ หรือ ลูกค้า 
ในระดับ Tier 1 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- มีการด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับผู้ส่งมอบ และ ลูกค้า 
ในระดับ  Tier 1 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- มีผลส่าเรจ็อย่าง
ต่อเนื่องจากการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับผู้ส่งมอบ และ ลูกค้า 
ในระดับ Tier 1 และ 
- มีการทบทวนและ
จัดท่าแผนระยะยาว 
เพื่อด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับผู้ส่งมอบ และ ลูกค้า
ในระดับ Tier 1 

  

 

 

 

 

 

 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ 

ระดับที่
ประเมิน

ได้ 
หลักฐาน 

0 1 2 3 4   

4.3 ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหว่างองค์กรกับ
หน่วยงานภายนอก 
ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร 
และธุรกิจประเภท
เดียวกัน (50 คะแนน) 

องค์กรตระหนักถึงความส่าคญัของ
การร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหว่างองค์กรกับหน่วยงาน
ภายนอก ธุรกิจที่เป็นพันธมติร และ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยอยู่บน
พื นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกนั
ทุกฝ่าย 

- องค์กรไม่มีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก 
ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร 
และ/หรือ ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

- องค์กรมีแผนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก 
หรือ ธุรกิจที่เป็น
พันธมิตร หรือ ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 1 และ 
- มีการด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก 
หรือ ธุรกิจที่เป็น
พันธมิตร หรือ ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 2 และ 
- มีการด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก 
และ ธุรกิจที่เป็น
พันธมิตร หรือ ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 3 และ 
- องค์กรมีการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก 
และ ธุรกิจที่เป็น
พันธมิตร และ ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน โดย
มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประโยชนร์่วมกันทุก
ฝ่าย และ 
- องค์กรมีผลส่าเร็จ
อย่างต่อเนื่องจากการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก 
และ ธุรกิจที่เป็น
พันธมิตร และ ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน และ 

  



- มีการทบทวนและ
จัดท่าแผนระยะยาว 
เพื่อด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก 
และ ธุรกิจที่เป็น
พันธมิตร และ ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

พันธมิตร หมายถึง องค์กรธุรกิจทีอ่ยู่คนละโซ่อุปทาน แต่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ดตี่อกัน ซึ่งอาจรว่มมือกันในการพัฒนาการดา่เนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนได ้
ธุรกิจประเภทเดียวกัน หมายถึง องค์กรที่ผลิตหรือบริการสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งสามารถร่วมมือกันบนพื นฐานท่ีได้ประโยชน์ทั ง 2 ฝ่าย เช่น ร่วมกันสั่งซื อของเสียหรือวัสดุรไีซเคลิเพื่อน่ามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลติ ท่าให้ได้วตัถุดิบราคาถูก ซึ่งเป็นการสนับสนนุการน่าของเสียมาใช้ประโยชน์หรือเป็นการส่งเสริมการประกอบกจิการรไีซเคลิ เป็นต้น 
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากพันธมิตร และธุรกิจประเภทเดยีวกัน เช่น หน่วยงานวิจัย ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



หมวดที่ 5 : คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization) รวม 300 คะแนน    
  

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

5.1 การสร้างคณุค่าด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ขั นตอนการออกแบบ
วัตถุดิบ ผลิตภณัฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ และบริการ  
(60 คะแนน) 

องค์กรมีการประยุกต์ใช้แนวคิดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อรักษาและ
สร้างคณุค่าและผลักดันการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
และค่านึงถึงหลักการขยายความ
รับผิดชอบของผูผ้ลิต (Extended 
Producer Responsibility; EPR) 
ตั งแต่ขั นตอนการออกแบบวัตถุดบิ 
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และบริการ 
โดยค่านึงถึงการใช้ทรัพยากรอยา่ง
คุ้มค่าและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอยา่งสิ นเปลือง
หรือวัสดุอันตราย เพิม่ความทนทาน
ของสินค้า บรรจภุัณฑ์ และบริการ
อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไข 
ซ่อมแซมและจัดการได้ง่าย หรือมี
การใช้ชิ นส่วนมาตรฐาน เพื่อ
ประโยชน์ในการ บ่ารุงรักษา ยืดอายุ 
ใช้ซ ่า รีไซเคลิ และการจดัการหลัง
หมดอายุการใช้งาน  

- องค์กรไม่มีการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
หรือหลักการ EPR 
ตั งแต่ขั นตอนการ
ออกแบบ วัตถุดิบ 
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ 
หรือบริการ 

- องค์กรมีความ
ตระหนักถึงแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนหรือ
หลักการ EPR  ตั งแต่
ขั นตอนการออกแบบ
วัตถุดิบ ผลิตภณัฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ หรือ
บริการ หรือ 
- มีการเก็บรวบรวม
ความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้มสี่วนได้
เสียก่อนเริ่มการ
ออกแบบวัตถุดิบ 
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ 
หรือบริการ โดย
ค่านึงถึงแนวคิดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

- องค์กรมีการน่า
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช้ในการ
ออกแบบวัตถุดิบ 
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ 
หรือบริการ 
(Conceptual 
Design) 

- องค์กรมีการ
ออกแบบรายละเอียด
ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ หรือ
บริการ (Detailed 
Design) โดยคา่นึงถึง
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

- องค์กรมีการจัดท่า
วัตถุดิบ/ผลติภณัฑ์/
บรรจภุัณฑต์้นแบบ 
(Prototype) หรือ
แบบจ่าลอง 
(Simulation) การ
บริการ โดยค่านึงถึง
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

  

หมายเหตุ: การออกแบบผลิตภณัฑ์ในข้อนี ไม่จ่าเป็นต้องมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเพียงแค่การปรับปรุงการออกแบบโดยค่านึงถึงแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
  

  



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

5.2 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ผลิตเพื่อรักษาและสร้าง
คุณค่าของทรัพยากร
ตามแนวคิดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน (60 
คะแนน) 

องค์กรมีการด่าเนินการเพื่อลดการ
ใช้วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์/บรรจภุัณฑ์ 
หรือเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน 
(Secondary Raw Material) เช่น 
วัตถุดิบรไีซเคลิทดแทนวัตถุดิบท่ีมี
ค่า หายาก และวตัถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาตโิดยตรง (Virgin Material) 
เพื่อรักษาและสร้างคณุค่าจากการใช้
ทรัพยากรในระบบ และใหเ้กิดการ
หมุนเวียนของทรัพยากรในระบบให้
นานท่ีสุด รวมถึงมีการใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนในการผลิต (พลังงาน และ
น ่า หรือทรัพยากรอื่น)อย่างคุ้มคา่ 
เช่น การประหยัดพลังงาน การ
บ่าบัดน ่าเสียกลับมาใช้งาน เป็นตน้ 

- องค์กรไม่มีการลด
การใช้วัตถุดิบใน
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์ 
หรือการใช้วัตถุดิบ
ทดแทน หรือ 
- ไม่มีการใช้พลังงาน
ทดแทน หรือ 
- ไม่มีการจัดการ
ทรัพยากรในการผลติ
อย่างเหมาะสม 

- องค์กรมีแผนการลด
การใช้วัตถุดิบใน
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์ 
หรือการใช้วัตถุดิบ
ทดแทน หรือ 
- มีแผนการใช้พลังงาน
ทดแทน หรือ 
- มีแผนการจดัการ
ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ผลิตอย่างเหมาะสม 
โดยมีการตั งเป้าหมาย
เพื่อลดการใช้พลังงาน 
น ่า หรือทรัพยากรอื่น 
อย่างชัดเจน 

- มีการด่าเนินการเพื่อ
ลดการใช้วัตถุดบิใน
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์ 
หรือการใช้วัตถุดิบ
ทดแทน ในสัดส่วนท่ี
น้อยกว่า 10% ของ
วัตถุดิบทั งหมด หรือ 
- มีการใช้พลังงาน
ทดแทน ในสัดส่วนท่ี
น้อยกว่า 10% ของ
พลังงานทั งหมด หรือ 
- มีการลดการใช้
พลังงาน น ่า หรือ
ทรัพยากรอื่น ๆ ได้ต่่า
กว่าเป้าหมาย 

- มีการด่าเนินการเพื่อ
ลดการใช้วัตถุดบิใน
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์ 
หรือการใช้วัตถุดิบ
ทดแทน ในสัดส่วน 
10-20% ของวัตถุดิบ
ทั งหมด หรือ 
- มีการใช้พลังงาน
ทดแทน ในสัดส่วน 
10-20% ของพลังงาน
ทั งหมด หรือ 
- มีการลดการใช้
พลังงาน น ่า หรือ
ทรัพยากรอื่น ไดต้าม
เป้าหมาย 

- มีการด่าเนินการเพื่อ
ลดการใช้วัตถุดบิใน
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์ 
การใช้วัตถุดิบทดแทน 
ในสัดส่วนท่ีมากกว่า 
20% ของวัตถุดิบ
ทั งหมด หรือ 
- มีการใช้พลังงาน
ทดแทน ในสัดส่วนท่ี
มากกว่า 20% ของ
พลังงานทั งหมด หรือ 
- มีการลดการใช้
พลังงาน น ่า หรือ
ทรัพยากรอื่น ได้
มากกว่าเป้าหมาย 
และ  
- มีการทบทวนผลการ
ด่าเนินการตาม
แผนการจดัการ
ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ผลิตอย่างเหมาะสม 
เพื่อการวางเป้าหมาย
ใหม่หรือการวางแผน
ในระยะยาว  

  

 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

5.3 ประสิทธิภาพในการ
ด่าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดตาม
แนวคิดด้านเศรษฐกจิ
หมุนเวียน (60 คะแนน) 

องค์กรมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดา่เนินงาน
ทั งส่วนการผลิตและบริการ 
รวมถึงการกระจายสินค้า 
เพื่อรักษาและสร้างคณุค่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดยมีการลดของ
เสียที่เกดิขึ นในกระบวนการ
ท่างาน รวมทั งมีการจัดการ
ของเสีย/ผลพลอยได้ที่
เกิดขึ นจากกระบวนการ
ท่างานดังกล่าวโดยการน่า
กลับมาใช้ใหม่ หรือการสร้าง
มูลค่าเพิม่ (Upcycle) ให้กับ
ของเสียเหล่านั น ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การขนส่ง และการ
กระจายสินค้า 

- องค์กรไม่มี
กระบวนการลดของเสยี
ที่เกิดขึ นจาก
กระบวนการท่างาน 
หรือ 
- ไม่มีการประเมินหรือ
การตั งเป้าหมาย/ตัวชี วัด
ด้านประสิทธิภาพการ
ด่าเนินงาน 

- องค์กรมีแผนในการลด
ของเสียที่เกิดขึ นจาก
กระบวนการท่างาน 
หรือ 
- มีแผนการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ด่าเนินงาน โดยมีการ
ตั งเป้าหมาย/ตัวชี วัด
ด้านประสิทธิภาพการ
ด่าเนินงานอย่างชัดเจน 

- องค์กรมีการด่าเนินงาน
ในการลดของเสียที่เกิดขึ น
จากกระบวนการท่างาน 
หรือ 
- มีการด่าเนินการตาม
แผนการประเมิน
ประสิทธิภาพในการ
ด่าเนินงาน แต่สามารถท่า
ได้ต่่ากว่าเป้าหมายที่วางไว ้

- องค์กรมีการ
ด่าเนินงานในการลดของ
เสียที่เกดิขึ นจาก
กระบวนการท่างาน 
รวมถึงการจัดการของ
เสียโดยการน่ามาผลติ
ใหม่ การรไีซเคลิ หรือ
การน่าไปผลติเป็น
พลังงาน หรือ 
- มีการด่าเนินการตาม
แผนการประเมิน
ประสิทธิภาพในการ
ด่าเนินงาน และสามารถ
ท่าได้ตามเป้าหมายที่
วางไว ้
 
 
 
 
  

- องค์กรมีการ
ด่าเนินงานในการลดของ
เสียที่เกดิขึ นจาก
กระบวนการท่างาน 
รวมถึงการจัดการของ
เสียที่นอกเหนือไปจาก
การรีไซเคลิ ด้วยวิธีการ
สร้างมลูค่าเพิ่ม 
(Upcycle) หรือ 
- มีการด่าเนินการตาม
แผนการประเมิน
ประสิทธิภาพในการ
ด่าเนินงาน และสามารถ
ท่าได้มากกว่าเป้าหมาย
ที่วางไว้ และ 
- มีการทบทวนผลการ
ด่าเนินการตามแผนการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การด่าเนินงาน เพื่อการ
วางเป้าหมายใหมห่รือ
การวางแผนในระยะยาว  

  

 

 

 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

5.4 การคงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ในระหวา่ง
การใช้งานตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(60 คะแนน) 

องค์กรมีการด่าเนินงานและ
ช่องทางสนับสนุนเพื่อยืด
อายุผลติภณัฑ์ หรือการใช้
งานผลิตภัณฑ์ให้มีความ
คุ้มค่ามากท่ีสุดตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเช่น 
การบ่ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมสินค้า การอัพเกรด
สินค้า การรับประกันสินค้า 
และการพัฒนาบรรจภุณัฑ์ 
เป็นต้น หรือมีการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่ผลิตภณัฑ์ที่
เป็นวัตถุดิบขั นต้น เช่น แร่ 
โลหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งาน 

- องค์กรไม่มีแผนในการ
ยืดอายุผลิตภัณฑ์ หรือ 
- ไม่มีการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่
ผลิตภณัฑ ์

- องค์กรมีแผนในการยืด
อายุผลติภณัฑ์ หรือการ
ใช้งานผลิตภณัฑ์ให้มี
ความคุ้มค่ามากที่สุด 
หรือ 
- มีแผนในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่
ผลิตภณัฑ ์

- องค์กรมีการ
ด่าเนินการตามแผนใน
การยืดอายผุลติภณัฑ์ใน
เบื องต้น  
- องค์กรไม่มีช่องทาง/
บริการในการอัพเกรด
สินค้า หรือซ่อมแซม
สินค้าด้วยตนเองได้ หรือ 
- มีการด่าเนินการใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภณัฑ ์

- องค์กรมีการ
ด่าเนินการตามแผนใน
การยืดอายผุลติภณัฑ์ใน
เบื องต้น  
- มีช่องทาง/บริการใน
การอัพเกรดสินค้า 
ซ่อมแซมสินค้า หรือผู้ใช้
สามารถซ่อมแซมไดเ้อง 
หรือ 
- มีผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่าเพิม่ 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 3 และ 
- มีการพัฒนาการ
ด่าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
ท่าให้ช่องทาง/บริการ
ดังกล่าวใช้งานง่าย ช่วย
ลดต้นทุน หรือสรา้งการ
รับรู้ให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้ามารับบริการเพื่อยืด
อายุผลติภณัฑไ์ด้อย่าง
ทั่วถึงจนสามารถสร้าง
การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้ หรือ 
- มีผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่าเพิม่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

5.5 การสร้างคณุค่า
ภายหลังจากท่ีผลติภณัฑ์
หมดอายุการใช้งานตาม
แนวคิดด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (60 คะแนน) 

องค์กรมีการค่านึงถึงการสร้าง
คุณค่าจากการใช้ประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์หรือบรรจภุัณฑ์
ภายหลังจากท่ีผลติภณัฑ์
หมดอายุการใช้งาน ตามแนวคิด
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการ
สร้างช่องทางการน่ากลับมาใช้
ประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภณัฑ์หรือบรรจภุัณฑ์
ที่หมดอายุการใช้งานเหล่านั น 
เช่น การใช้ซ ่า การน่ามาผลิตให้
เสมือนใหม่ (Remanufacture) 
หรือการรไีซเคิลเพื่อน่ากลับมา
ใช้เป็นวัตถุดิบตั งต้นใหม่ การ
สร้างมลูค่าเพิ่ม (Upcycle) การ
แยกชิ นส่วนเพื่อขายต่อให้กับ
โรงงานอ่ืนท่ีต้องการน่าวัสดุทีม่ี
ไปใช้เป็นวัตถุดิบตั งต้นในการ
ผลิต การน่าไปผลิตเป็นพลังงาน 
เป็นต้น รวมทั งการใช้หลักการ
ขยายความรบัผิดชอบของผูผ้ลติ 
(Extended Producer 
Responsibility; EPR)  

- องค์กรไม่มีระบบการ
จัดการส่าหรับผลิตภณัฑ์
หรือบรรจุภณัฑ์ภายหลัง
จากท่ีหมดอายุการใช้
งาน และไมไ่ด้คา่นึงถงึ
หลักการ EPR 

- องค์กรมีแผนการ
จัดการส่าหรับผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภณัฑภ์ายหลัง
จากที่หมดอายุการใช้
งาน โดยการสร้างช่อง
ทางการน่ากลับมาใช้
ประโยชน์ หรือมี
แผนการด่าเนินการตาม
หลักการ EPR 

- องค์กรมีช่องทางใน
การน่าผลิตภัณฑห์รือ
บรรจภุัณฑภ์ายหลังจาก
ที่หมดอายุการใช้งาน 
กลับมาใช้ประโยชน์ 
หรือมีการด่าเนินการ
ตามหลักการ EPR 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- มีการจัดการกับ
ผลิตภณัฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑภ์ายหลังจากท่ี
หมดอายุการใช้งาน โดย
การน่ามาใช้ซ ่า การ
น่ามาผลิตให้เสมือนใหม่ 
การรีไซเคลิ หรือการ
น่าไปใช้เป็นเชื อเพลิงใน
การผลิตเป็นพลังงาน 

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 3 และ 
- มีการจัดการกับ
ผลิตภณัฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑภ์ายหลังจากท่ี
หมดอายุการใช้งาน  
ที่นอกเหนือไปจาก
การรีไซเคลิด้วยวิธีการ
สร้างมลูค่าเพิ่ม 
(Upcycle) และ 
- มีการพัฒนาการ
ด่าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ท่าให้
สามารถน่าผลิตภณัฑ์
ดังกล่าวกลับไปใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเป็น
รูปธรรม 

  

 
     

  



หมวดที่ 6 : ความโปร่งใส (Transparency) รวม 100 คะแนน 

ตัวชี วัด ความหมาย 
ระดับ ระดับที่

ประเมิน
ได้ 

หลักฐาน 
0 1 2 3 4 

6.1 การเปิดเผยและการ
รับรู้ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร 
(50 คะแนน) 

องค์กรมีการเปดิเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ด่าเนินการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดยมีการแบ่งระดับ
การรับรู้ข้อมูลและความละเอียด
ของข้อมูลที่เปิดเผยได้ของ
องค์กร ให้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ 
ผู้บริโภค และผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง
กับองค์กร 

- องค์กรไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกีย่วข้องเพื่อ
สนับสนุนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร ให้แก่ ลูกค้า 
ผู้ส่งมอบ ผู้บริโภค และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์กร 

- องค์กรมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในองค์กร 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 1 และ 
- องค์กรมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร ให้แก่ 
ผู้บริโภค และ/หรือ
บุคคลทั่วไป 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- องค์กรมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร ให้แก่ ลูกค้า   

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 3 และ 
- องค์กรมีการเปิดเผย
ข้อมูลการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนขององค์กร
ให้แก่ ผู้ส่งมอบ 

  

6.2 องค์กรมีช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ เผยแพร่ และ
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร 
(50 คะแนน) 
 

องค์กรมีช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
เผยแพร่ และเช่ือมโยงข้อมูลทั ง
ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรเพื่อสนับสนุนการ
ด่าเนินการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนขององค์กร 

- องค์กรไม่มีช่องทางใน
การจัดเก็บ เผยแพร่ 
และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
สนบัสนุนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร 

- องค์กรมีช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
แต่ละส่วนงาน  
- ไม่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) 

- องค์กรมีช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
แต่ละส่วนงาน  
- มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายใน
ส่วนงาน 

- องค์กรมีคุณสมบัตติาม
ระดับ 2 และ 
- มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการด่าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหว่างส่วนงานภายใน
องค์กร 

- องค์กรมีคุณสมบัติ
ตามระดับ 3 และ 
- มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ใน
การเช่ือมโยงข้อมลู
เพื่อสนับสนุนการ
ด่าเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
กับหน่วยงานภายนอก
องค์กร 

  

 


