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เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 5 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 
หมวด 1 นโยบาย และแผนการดาํเนินงานดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

และการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ 
150  คะแนน 

หมวด 2 สภาวะแวดลอมในการทํางาน และการเตรียมการรองรับเหตุการณ
ฉุกเฉินดานส่ิงแวดลอม 

200  คะแนน 

หมวด 3 การควบคุมมลพิษและกากของเสียเปนไปตามหลักวิชาการ 200  คะแนน 
หมวด 4 การประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) เชน 

หลักการเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Cleaner Technology : CT) 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management 
System : EMS-DIW) หลักการประเมินวงจรวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ 
(Life Cycle Assessment) หลักการ 3Rs หลักการออกแบบเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม (Eco-Design) หรือการพัฒนาใชนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
หรือหลักการอ่ืน ๆ ท่ีปองกัน หรือลดมลพิษ 

350  คะแนน 

หมวด 5 ความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงาน (ดานส่ิงแวดลอม) 100  คะแนน 
คะแนนรวม 1,000  คะแนน 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) / สถานประกอบการ 

    ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 (ใบประทานบัตร หรือใบอนุญาตแตงแรหรือใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม) 

2. กรณีเคยไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนประเภทนี้มาแลว ตองมีระยะเวลาเกินกวา 3 ป (นับตั้งแต พ.ศ. 2561) 

3. ไมเคยถูกรองเรียน หรือเคยถูกรองเรียนท่ีมีมูลเหตุจากโรงงาน แตยุติแลวเปนเวลา 3 ป ข้ึนไป  และ  

    ไมเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิตในระยะ 3 ป ยอนหลงั (นับตั้งแต พ.ศ. 2561) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) หรือไดรับการรับรองอุตสาหกรรม 

 สีเขียวไมต่ํากวาระดับท่ี 3 หรือเทียบเทา ท่ีมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของโรงงาน  โดย ณ วันท่ีสิ้นสุด

 การรับสมัคร หนังสือรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตองยังไมสิ้นอายุ  ในกรณีท่ีหนังสือรับรอง

 มาตรฐานสิ้นอายุ ตองแสดงหลักฐานการตออายุหนังสือรับรอง 

2. การควบคุมและบําบัดมลพิษเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังหมด รวมถึงเง่ือนไขแนบทาย 

  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในระยะเวลา 3 ป ยอนหลัง (นับตั้งแต พ.ศ. 2561) 
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หมวดท่ี 1  นโยบาย และแผนการดําเนินงานดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และ         (150 คะแนน) 
การมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ 

1.1  นโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

      1.1.1 มีนโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ  (20  คะแนน) 
   และปญหามลพิษของโรงงาน พรอมท้ังครอบคลุมการแกไขปญหามลพิษ 
   และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

      1.1.2 การนาํนโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใช และเกิดผล  (20  คะแนน) 
   ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

1.2  แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

      1.2.1 มีวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดําเนินงานแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  (20  คะแนน) 
   ท่ีสอดคลองกับกฎหมาย และปญหามลพิษของโรงงาน 

      1.2.2 ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน (20  คะแนน) 
   แกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวอยางครบถวน 

      1.2.3 มีแผนการดําเนินงานแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคตท่ีเหมาะสม  (20  คะแนน) 
   และสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม กฎหมาย และปญหามลพิษของโรงงาน 

1.3  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

      1.3.1 บทบาทของผูบริหารระดับสูง และการใหโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวม (20  คะแนน) 
   ในการแกไขปญหามลพิษ และมีการสรางแรงจูงใจ หรือใหรางวัลเพ่ือการกระตุน 
   ใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวม 

      1.3.2 ผลลัพธของการดําเนินงาน       (30  คะแนน) 
 
หมวดท่ี 2  สภาวะแวดลอมในการทํางาน และการเตรียมการรองรับเหตุการณฉุกเฉิน        (200 คะแนน) 
 ดานส่ิงแวดลอม                 

2.1  การจัดการสภาพแวดลอมในบริเวณโรงงาน 

      2.1.1 ความสวยงามของการจัดภูมิทัศน หรือการฟนฟูพ้ืนท่ีเหมืองแร หรือปรับปรุง  (20  คะแนน) 
   สภาพแวดลอมในบริเวณโรงงาน 

      2.1.2 การเพ่ิมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี (Good housekeeping) เชน  (30  คะแนน) 
   การดําเนินการ 5ส. ของโรงงาน 

2.2  การควบคุมสภาวะแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานเปนไปตามท่ีกฎหมาย (50  คะแนน) 
      กําหนด เชน ระดับของความรอน แสงสวาง เสียงดังในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และไอระเหย 
      ของสารเคมีในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เปนตน  
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2.3  การจัดเก็บ ขนถาย สารเคมี / วัตถุอันตรายภายในโรงงาน 

      2.3.1 มีฉลากและ SDS ของสารเคมี / วัตถุอันตรายท่ีชัดเจนในพ้ืนท่ีเก็บ   (10  คะแนน) 

      2.3.2 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานการเคลื่อนยายและขนถายสารเคมี / วัตถุอันตราย  (10  คะแนน) 
   และมีปายเตือนอันตรายท่ีชัดเจนในพ้ืนท่ีเก็บ 

      2.3.3 มีวิธีการและบุคลากรในการจัดการ การปองกันอันตรายจากการจัดเก็บ  (20  คะแนน) 
   สารเคมี / วัตถุอันตราย ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีอุปกรณปองกัน 
   อันตรายเตรียมพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

2.4  แผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอม 

      2.4.1 มีแผนฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอม พรอมท้ังมีบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือ  (20  คะแนน) 
   รองรับอยางครบถวน 

      2.4.2 การฝกซอมแผนฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอม      (20  คะแนน) 

      2.4.3 การปองกัน และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากเหตุการณฉุกเฉิน   (20  คะแนน) 
 
หมวดท่ี 3  การควบคุมมลพิษและกากของเสียเปนไปตามหลักวิชาการ           (200 คะแนน) 

3.1  การควบคุม กําจัด บําบัดมลพิษเปนไปตามหลักวิชาการ     (90  คะแนน) 

3.2  ประสิทธิภาพของการดําเนินการควบคุม กําจัด บําบัดมลพิษ ท่ีครอบคลุมประเด็นปญหา (90  คะแนน) 
      มลพิษท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการตรวจสอบการเดินระบบ และบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษ 

3.3  มีเกณฑการควบคุม กําจัด บําบัดมลพิษท่ีดีกวาคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  (20  คะแนน) 
      หรือขอกําหนดอ่ืนท่ีนอกเหนือกฎหมายกําหนด 
 
หมวดท่ี 4  การประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) เชน หลักการเทคโนโลยี  (350 คะแนน) 

การผลิตท่ีสะอาด (Cleaner Technology : CT) ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental  
Management System : EMS-DIW) หลักการประเมินวงจรวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ 
(Life Cycle Assessment) หลักการ 3Rs หลักการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอม (Eco-Design) 
หรือการพัฒนาใชนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี หรือหลักการอ่ืน ๆ  ท่ีปองกัน หรือลดมลพิษ 

4.1  มีการประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษ      (50  คะแนน) 

4.2  มีการพัฒนาใชนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี หรือหลักการอ่ืน ๆ ท่ีปองกัน หรือลดมลพิษ (50  คะแนน) 

4.3  ผลลัพธ และประสิทธิผลการดําเนินงานในขอ 4.1 / 4.2 โดยแสดงผลอยูในรูปของการลด      (150  คะแนน) 
      การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 equivalent) หรือตันเทียบเทาน้ํามันดิบ 
      (Ton of Oil Equivalent) หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.4  การดําเนินงานอยางตอเนื่อง / อยางยั่งยืน (Sustainable)    (50  คะแนน) 

4.5  การประเมินผลจากการนํากิจกรรมในหมวด 4.1 - 4.4 ในการควบคุมผลกระทบ  (50  คะแนน) 
      ดานสิ่งแวดลอมในอนาคต 
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หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงาน (ดานส่ิงแวดลอม)            (100 คะแนน) 

5.1  มีการดําเนินงานเก่ียวกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดลอมตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม (25  คะแนน) 
      หรือความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ  
      ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  
      (CSR-DPIM) หรือความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของโครงการสงเสริม 
      การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว)  
      ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรืออ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา 

5.2  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

      5.2.1 รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน หรือเครือขาย ในการจัดการดานสิ่งแวดลอม (25  คะแนน) 
   อยางยั่งยืน 

      5.2.2 ผลการดําเนินงาน (รวมถึงผลการตอบสนองความตองการของชุมชน)  (40  คะแนน) 

      5.2.3 รูปแบบการดําเนินงานในอนาคต      (10  คะแนน) 
 


