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คุณสมบัติของผูสมัคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

และการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ 
170  คะแนน 

หมวด 2 สภาวะแวดลอมในการทํางาน และการเตรียมการรองรับเหตุการณ
ฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอม 

180  คะแนน 

หมวด 3 การควบคุมมลพิษและกากของเสียตามขอกฎหมายและหลักวิชาการ 250  คะแนน 
หมวด 4 การประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) เชน หลักการเทคโนโลยี

การผลิตท่ีสะอาด (Cleaner Technology : CT) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
(Environmental Management System : EMS-DIW) หลักการประเมินวงจรวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment) หลักการ 3Rs หลักการออกแบบเพ่ือ
สิ่งแวดลอม (Eco-Design) เครื่องมือการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือการพัฒนา
ใชนวตักรรม หรือเทคโนโลยี หรือหลักการอ่ืน ๆ  ท่ีปองกัน หรือลดมลพิษ 

300  คะแนน 

หมวด 5 ความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงาน (ดานสิ่งแวดลอม) และการดําเนินงาน
ตามระบบเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 

100  คะแนน 

คะแนนรวม 1,000  คะแนน 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
(ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) หรือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 (หนังสืออนุญาตใหประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม) / สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 (ประทานบัตร หรือใบอนุญาตแตงแร 
หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม) 

2. กรณีเคยไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนประเภทนี้มาแลว ตองมีระยะเวลาเกินกวา 3 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
3. ไมเคยถูกรองเรียน หรือเคยถูกรองเรียนท่ีมีมูลเหตุจากโรงงาน แตยุติแลวเปนเวลา 3 ป ข้ึนไป และ ไมเกิดอุบัติเหตุ

ถึงข้ันเสียชีวิตในระยะ 3 ป ยอนหลัง (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
4. หนังสือรบัรองจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมวาไมมีขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) หรือไดรับการรับรองอุตสาหกรรม 
 สีเขียวไมต่ํากวาระดับท่ี 3 หรือเทียบเทา ท่ีมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของโรงงาน  โดย ณ วันท่ีสิ้นสุด

 การรับสมัคร หนังสือรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตองยังไมสิ้นอายุ  ในกรณีท่ีหนังสือรับรอง
 มาตรฐานสิ้นอายุ ตองแสดงหลักฐานการตออายุหนังสือรับรอง 
2. การควบคุมและบําบัดมลพิษเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 หรือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2562 / สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560  รวมถึงเง่ือนไขแนบทาย ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ในระยะเวลา 3 ป ยอนหลัง (นับตั้งแต พ.ศ. 2562) 
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หมวดท่ี 1  นโยบาย และแผนการดําเนินงานดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และ         (170 คะแนน) 
การมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ 

1.1  นโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

      1.1.1 มีนโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ  (20  คะแนน) 
   และปญหามลพิษของโรงงาน พรอมท้ังครอบคลุมการแกไขปญหามลพิษ 
   และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

      1.1.2 การนาํนโยบายการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใช และเกิดผล  (20  คะแนน) 
   ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

      1.1.3 มีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง  (20  คะแนน) 
   อุตสาหกรรม 

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        (180 คะแนน) 
 ดานส่ิงแวดลอม                 

2.1  การจัดการสภาพแวดลอมในบริเวณโรงงาน โดยมีการวางแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ี (30  คะแนน) 
      ภายในโรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตอการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 

2.2  การควบคุมสภาวะแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานเปนไปตามท่ีกฎหมาย (50  คะแนน) 
      กําหนด เชน ระดับของความรอน แสงสวาง เสียงดังในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หรือไอระเหย 
      ของสารเคมีในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เปนตน  
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2.3  การจัดเก็บ ขนถาย สารเคมี / วัตถุอันตรายภายในโรงงาน ท่ีผูปฏิบัติงานสามารถ 
เขาถึงไดโดยงาย ซ่ึงอาจนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช 

      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  แผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอมและแผนฟนฟูหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน ประกอบดวย 

      2.4.1 บุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือรองรับอยางครบถวน    (20  คะแนน) 

      2.4.2 การฝกซอมแผนฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอม      (20  คะแนน) 

      2.4.3 การปองกันและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม     (20  คะแนน) 
 
หมวดท่ี 3  การควบคุมมลพิษและกากของเสียตามขอกฎหมายและหลักวิชาการ         (250 คะแนน) 

3.1  การควบคุม กําจัด บําบัดมลพิษเปนไปตามขอกฎหมายและหลักวิชาการ          (100  คะแนน) 

3.2  ประสิทธิภาพของการดําเนินการควบคุม กําจัด บําบัดมลพิษ ท่ีครอบคลุมประเด็นปญหา  (100  คะแนน) 
      มลพิษท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการตรวจสอบการเดินระบบ และบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษ 

3.3  มีเกณฑการควบคุม กําจัด บําบัดมลพิษท่ีดีกวาคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  (50  คะแนน) 
      หรือขอกําหนดอ่ืนท่ีนอกเหนือกฎหมายกําหนด 
 
หมวดท่ี 4  การประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) เชน หลักการเทคโนโลยี   (300 คะแนน) 

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

4.1  มีการประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษ      (50  คะแนน) 

4.2  มีการพัฒนาใชนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี หรือหลักการอ่ืน ๆ ท่ีปองกัน หรือลดมลพิษ      (100  คะแนน) 

4.3  ผลลัพธ และประสิทธิผลการดําเนินงานในขอ 4.1 / 4.2 โดยแสดงผลอยูในรูปของการลด (75  คะแนน) 
มลพิษ / การใชทรัพยากรคุมคา 

4.4  การพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง / อยางยั่งยืน (Sustainable)   (75  คะแนน) 
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หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงาน (ดานส่ิงแวดลอม) และการดําเนินงาน     (100 คะแนน) 
ตามระบบเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 

5.1  ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ 
ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
(CSR-DPIM) หรือ ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางของโครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรืออ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา 

      5.1.1 รูปแบบการมีสวนรวมของชมุชน หรือเครือขาย ในการจัดการดานสิ่งแวดลอม (20  คะแนน) 
   อยางยั่งยืน 

      5.1.2 ผลการดําเนินงาน (รวมถึงผลการตอบสนองความตองการของชุมชน)  (20  คะแนน) 

      5.1.3 รูปแบบการดําเนินงานในอนาคต      (10  คะแนน) 

5.2  มีการดําเนินงานตามระบบเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green Economy : (50  คะแนน) 
BCG Model) 

 

 
 


