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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมลูเบือ้งต้น 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั:   

เลขทะเบยีนโรงงาน:  

ประเภทอุตสาหกรรม  :   

ทีอ่ยู่/ทีต่ ัง้สถานประกอบการ :   

นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ :   

ประเภทอุตสาหกรรม :    

ผลติภณัฑห์ลกั :    

มลูค่าสนิทรพัยถ์าวร:  ลา้นบาท   

จ านวนพนกังาน :  พนกังานประจ า   คน  

พนกังานคู่ธุรกจิ/พนกังานรบัเหมาช่วง(Out Source)    คน  

ชัว่โมงการท างานต่อวนั:  ชม.  จ านวนกะ   กะ/วนั  

ขนาดสถานประกอบการ :        (ขนาดเลก็/ กลาง/ ใหญ่) 

ขนาดสถานประกอบการ จ านวนการจา้งงาน มูลค่าสินทรพัยถ์าวร 

ขนาดย่อม ไม่เกนิ 50 คน ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท 

ขนาดกลาง ไม่เกนิ 51-200 คน รายได ้101-500 ลา้นบาท 

ขนาดใหญ ่ มากกว่า 200 คนขึน้ไป รายไดเ้กนิกว่า 500 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  

1. จ ำนวนรำยไดใ้หพ้จิำรณำจำกรำยไดร้วมทีร่ะบุไวใ้นงบก ำรเงนิทีไ่ดจ้ดัท ำขึ้นตำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชกี ำหนด
หรอืเอกสำรบญัชแีสดงรำยได ้
2. ในกรณีทีก่จิกำรมจี ำนวนกำรจำ้งงำนทีเ่ขำ้ลกัษณะของวสิำหกจิประเภทหนึง่ แต่มรีำยไดท้ีเ่ขำ้ลกัษณะของวสิำหกจิ

อกีประเภทหนึง่ ใหถ้อืรำยไดเ้ป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำ 
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1.2 ข้อมูลเก่ียวกบัการผลิต 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัและปรมิาณการผลติในช่วงระยะเวลาตดิตามผล 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ หน่วย 
ปริมาณการผลิต 

พ.ศ. 25… พ.ศ. 25… พ.ศ. 25… 
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1.3 โครงสร้างองคก์ร

 

 

 

 

 

 

 

แสดงแผนผงัโครงสรา้งขององคก์รและระบุขอบเขตขององค์กรทีด่ าเนินการติดตามผล 
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1.4 แผนผงัโรงงาน 

 
1.5 แผนผงักระบวนการผลิต 

 
 

 

 

แสดงแผนผงักระบวนการผลิต 

แสดงแผนผงัโรงงาน 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตามข้อก าหนดมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2.1. ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements)           ❑   ผ่าน       ❑  ไม่ผ่าน  

(✓) ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements) เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
พลงังาน อาชวีอนามยั และความปลอดภยั  

 

 ด าเนินการระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง) 
สถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 การจดัท าระบบมาตรฐาน ISO 14001 

 

 อุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System)  

 มาตรฐานอื่นๆ เทยีบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรอื อุตสาหกรรม 
สเีขยีว ระดบัที ่3 โปรดระบุ ........................................................... 

 

สถานประกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง 
 การจดัท าระบบมาตรฐาน ISO 14001 

 

 อุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System)  

 มาตรฐานอื่นๆ เทยีบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรอื อุตสาหกรรม 
สเีขยีว ระดบัที ่3 โปรดระบุ...................................................... 

 

 มนีโยบายสิง่แวดลอ้มและด าเนินการโครงการสิง่แวดลอ้มเพือ่
จดัการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มหลกั 

 

 Green Industry ระดบัที ่2 (GI2)  

 รางวลัธงขาวดาวเขยีว  

 ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรง 
ทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์ร ภายในระยะเวลา 1 ปี (ภายในวนัตรวจ
ประเมนิ) 

 

 มขีอ้รอ้งเรยีนภายดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรง 
ทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์ร ในระยะเวลา 1 ปี แต่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้
เสรจ็ภายในวนัตรวจประเมนิ 

 

 มขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรง 
ทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์ร ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายในวนัตรวจ
ประเมนิและยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
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(✓) ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements) เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

 การเขา้ร่วมโครงการของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
พลงังาน อาชวีอนามยั และความปลอดภยั ยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 ปี  
นบัจากวนัตรวจประเมนิ (โปรดระบุชื่อโครงการ) 
1. ………………................................................................................ 
2. ………………................................................................................ 

 

2.2 ข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Specific requirements  

for Eco factory) 

ข้อก าหนด ผลคะแนนประเมิน 

1) การจดัการวตัถุดบิ  
2) การจดัการพลงังาน  
3) การจดัการน ้าและน ้าเสยี   
4) การจดัการมลพษิทางอากาศ  
5) การจดัการก๊าซเรอืนกระจก  
6) การจดัการกากของเสยี  
7) การจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย  
8) การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
9) การจดัการระบบโลจสิตกิส ์  
10) การจดัการโซ่อุปทานสเีขยีว  
11) การจดัการภูมทิศัน์สเีขยีว  
12) การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ  
13) การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชน  
14) การอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ  

ผลรวม 
คะแนน  
ร้อยละ  

หมายเหตุ:  
1. ต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงสอดคล้องตำมขอ้ก ำหนดในทุกหวัขอ้และแสดงผลกำรประเมนิในรูปของระดบัคะแนน  

1, 2, 3, 4, 5 เรยีงตำมล ำดบั ซึง่หมำยควำมว่ำ ต้องมผีลคะแนนประเมนิอย่ำงน้อย 1 คะแนนขึ้นไป จงึถอืว่ำ
สอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนด 

2. ขอ้ใดไม่เกีย่วขอ้งใหแ้สดงผล N/A และไม่รวมผลคะแนนขอ้ทีแ่สดงผล N/A   
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2.2.1  การจดัการวตัถดิุบ(คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการวตัถุดบิหลกั วตัถุดบิรอง และ
ทรพัยากรสนบัสนุนอื่นๆ รวมทัง้ ระบุปรมิาณการใช้     
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนินมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการวตัถุดบิ โดยมผีลการด าเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ 
............     
ด าเนินการจดัการวตัถุดบิอย่างมปีระสทิธภิาพตาม
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
❑ ประเมนิค่าประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร 

(Resource intensity) โดยมคี่าประสทิธภิาพ 
ดขีึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี อา้งองิขอ้มลู 3 ปี 
ยอ้นหลงั 

❑ ใชว้สัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้จากสถานประกอบการ
หรอืภาคสว่นอื่นๆ มาใชเ้ป็นวตัถุดบิ 
(Symbiosis) ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
(Performance benchmarking) การจดัการ
วตัถุดบิ โดยมคี่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มอุตสาหกรรม 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัรางวลัดา้นการจดัการวตัถุดบิระดบั
องคก์รทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัชาต ิภูมภิาค 
หรอื สากลภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ประเมนิฟุตพริน้ทว์สัดุ (Material footprint) 
อา้งองิตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะรายการ
วตัถุดบิหลกัและน าไปบรหิารจดัการเพือ่ลด
ฟุตพริน้ทว์สัดุของวตัถุดบิหลกั ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั     
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2.2.2 การจดัการพลงังาน (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการและปรมิาณการใชพ้ลงังาน 
แยกตามประเภทพลงังาน   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท า
แผนการด าเนินงานและด าเนินมาตรการเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยมผีลการ
ด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ ...........   
ด าเนินการจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ
ตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
❑ ประเมนิค่าประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

(Energy intensity) โดยมคี่า
ประสทิธภิาพดขีึน้ต่อเนื่องทุกปี อา้งองิ
ขอ้มลู 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ น าพลงังานเหลอืทิง้จากสถาน
ประกอบการ หรอืภาคสว่นอื่นๆ มาใช้
เป็นพลงังาน (Symbiosis) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
(Performance Benchmarking) การ
จดัการ พลงังาน โดยมคี่าเปรยีบเทยีบ
เชงิสมรรถนะสงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม  
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัรางวลัดา้นการจดัการพลงังาน
ระดบัองคก์ร ทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัชาต ิ
ภูมภิาค หรอื สากล ยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 
ปี นบัจากวนัตรวจประเมนิ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัการรบัรองระบบการจดั
การพลงังาน (ISO 50001) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั   
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2.2.3 การจดัการน ้าและน ้าเสีย(คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการและปรมิาณการใชน้ ้าและ
ปรมิาณน ้าเสยี รวมทัง้ สมดุลน ้า (Water 
balance) ระบุกจิกรรมทีใ่ชน้ ้ากบัปรมิาณน ้าเสยี
ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกระบวนการผลติและกจิกรรม
สนบัสนุนอื่นๆ ขององคก์ร   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท า
แผนการด าเนินงาน และ ด าเนินมาตรการเพิม่
ประสทิธภิาพการจดัการน ้าและน ้าเสยี โดยมผีล
การด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ ............   
ด าเนินการการจดัการน ้าและน ้าเสยี อย่างมี
ประสทิธภิาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงันี้ 
❑ ประเมนิค่าประสทิธภิาพการใชน้ ้า 

(Water use intensity)  และ ค่า
ประสทิธภิาพการเกดิน ้าเสยี 
(Wastewater intensity) โดย 
มคี่าประสทิธภิาพการใชน้ ้า หรอืการเกดิ 
น ้าเสยี ดขีึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี อา้งองิ
ขอ้มลู 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ น าน ้าหรอืน ้าทิง้ไปใชภ้ายนอกองคก์รหรอื
น าน ้าทิง้จากภายนอกมาใชป้ระโยชน์
ภายในสถานประกอบการ (Symbiosis) 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ไม่ปล่อยน ้าทิง้สูส่ ิง่แวดลอ้มภายนอก 
(Zero wastewater discharge) ทัง้นี้  
ไม่ประยุกตใ์ชก้บัองคก์รทีต่อ้งปฏบิตั ิ
ตามขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
(Performance Benchmarking) การจดั   
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

การน ้า โดยมคี่าเปรยีบเทยีบเชงิ
สมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 3 ปี 
ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัรางวลัดา้นการจดัการน ้าและน ้าเสยี
ระดบัองคก์รทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัชาต ิ
ระดบัภูมภิาค หรอื ระดบัสากล ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ประเมนิวอเตอรฟุ์ตพริน้ท ์(Water 
footprint) อา้งองิตามมาตรฐานสากลและ
น าไปบรหิารจดัการเพือ่ลดค่าวอเตอร์ 
ฟุตพริน้ท ์ภายในระยะเวลา 3 ปี 
ยอ้นหลงั 

 

2.2.4 การจดัการมลพิษอากาศ(คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการมลพษิทางอากาศ ระบุแหล่ง
ปล่อยมลพษิอากาศชนิดของมลสารทีป่ล่อย 
ปรมิาณของมลสาร และ มาตรการควบคุม/บ าบดั
มลพษิอากาศ   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมายขององคก์ร 
จดัท าแผนการด าเนินงาน และ ด าเนินมาตรการ
เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมลพษิอากาศทีม่ี
นยัส าคญัขององคก์รไดม้ากกว่าค่าทีก่ฎหมาย 
หรอื EIA ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ .........................   
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2.2.5 การจดัการก๊าซเรือนกระจก(คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการก๊าซเรอืนกระจกและประเมนิ
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรม
ขององคก์รทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตามวธิกีาร
ของแนวทางการประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ท์ของ
องคก์ารบรหิารก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
หรอืมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่า   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนินมาตรการเพิม่
ประสทิธภิาพการจดัการก๊าซเรอืนกระจก โดยมผีล
การด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ก าหนด  
คดิเป็นรอ้ยละ...............   
มกีารด าเนินกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
❑ ประเมนิค่าประสทิธภิาพการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก (GHG intensity) โดยมคี่า
ประสทิธภิาพดขีึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี  
อา้งองิขอ้มลู 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
(Performance benchmarking) การปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกโดยมคี่าเปรยีบเทยีบ 
เชงิสมรรถนะสงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมภายในระยะเวลา 3 ปี 
ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัการรบัรองคารบ์อนฟุตพริน้ทข์อง
องคก์ร ตามแนวทางการประเมนิคารบ์อน
ฟุตพริน้ทอ์งคก์ร (องคก์ารบรหิารจดัการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)) หรอื 
ISO14064-1 Greenhouse gases ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัการรบัรองการเขา้ร่วมกจิกรรมชดเชย
คารบ์อนองคก์รแบบบางสว่น (Carbon   
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

offsetting) หรอืชดเชยคารบ์อนองคก์รแบบ
ทัง้หมด (Carbon neutral) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 

2.2.6 การจดัการกากของเสีย(คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการของเสยี (Waste inventory) 
ประวตัขิองเสยี (Waste profile) และแผนผงัการไหล
ของเสยี (Waste flow diagram)   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนินมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการของเสยี โดยมผีลการด าเนินงานบรรลุ
ตาม 
ค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร คดิเป็นรอ้ยละ ...............   
ด าเนินการจดัการของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพตาม
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
❑ ประเมนิค่าประสทิธภิาพการเกดิของเสยี 

(Waste intensity) โดยมคี่าประสทิธภิาพดขีึน้
อย่างต่อเนื่องทุกปี อา้งองิขอ้มลู 3 ปี 
ยอ้นหลงั 

❑ น ากากของเสยีจากสถานประกอบการหรอื
ภาคสว่นอื่นๆ มาใชป้ระโยชน์เป็นวตัถุดบิ 
หรอืพลงังานภายในโรงงาน หรอื น าของเสยี
ของสถานประกอบการไปใชก้บัสถาน
ประกอบการหรอืภาคสว่นอื่น (Symbiosis) 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะของการ
จดัการของเสยี (Performance 
benchmarking) โดยมคี่าเปรยีบเทยีบเชงิ   
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

สมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ มกีารด าเนินงานตามมาตรการจดัการของเสยี 
จนกระทัง่ไม่มกีารน าของเสยีไปก าจดัดว้ย
การฝังกลบ (Zero-waste-to-landfill) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัรางวลัดา้นการจดัการของเสยี เช่น 3Rs 
award หรอื Zero-waste-to-landfill award 
หรอืรางวลัอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่า ภายในระยะเวลา 
3 ปี ยอ้นหลงั 

 
2.2.7 การจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตราย (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย ปรมิาณ
ครอบครอง รายละเอยีดขอ้มูลความปลอดภยั 

  

มรีะบบการจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย เพือ่
ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุรัว่ไหล อคัคภียั อุบตัภิยั ตาม
คู่มอืการเกบ็รกัษาสารเคมแีละวตัถุอนัตรายของ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรอื อื่น ๆ ทีเ่ทยีบเท่า 

  

มกีารประเมนิความเสีย่งของสารเคมแีละวตัถุอนัตราย   
มนีโยบายและด าเนินการใชส้ารทดแทนหรอืสารทีเ่ป็น
อนัตรายน้อยกว่า 

  

ไม่มกีารเกดิอุบตัเิหตุรัว่ไหล อคัคภียั และอุบตัภิยั  
จากสารเคม ีและ/หรอืวตัถุอนัตราย 
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2.2.8 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั(คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั และไม่เกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงถงึขัน้
เสยีชวีติหรอืทุพพลภาพในปีล่าสุด 

  

ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายการควบคุม
อุบตัเิหตุในการท างาน จดัท าแผนการด าเนินงาน
ดา้นการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

  

ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายการควบคุม
อุบตัเิหตุในการท างาน จดัท าแผนการด าเนินงาน
ดา้นการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
โดยมผีลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่
องคก์รก าหนด หรอืไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน
ระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

  

ไม่เกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงทีก่ระทบกบัภายนอก
องคก์ร และ ไม่เกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน 
(DAWC) ในปีล่าสุด หรอื อตัราความถีข่องการเกดิ
ประสบอนัตราย (Injury Frequency Rate ; IFR) ที ่
200,000 ชัว่โมง  มอีตัราลดลงในปีล่าสุด 

  

ด าเนินการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
อย่างมปีระสทิธภิาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
❑ ไม่เกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน (DAWC) 

ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 
❑ อตัราความถี่ของการเกดิประสบอนัตราย 

(Injury Frequency Rate ; IFR  ที ่200,000 
ชัว่โมง) มอีตัราลดลงต่อเนื่อง อา้งองิขอ้มลู 3 
ปี ยอ้นหลงั 

❑ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นดา้นการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ระดบั
จงัหวดั ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค หรอื ระดบั
สากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 
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2.2.9 การจดัการระบบโลจิสติกส ์(คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

จดัท าขอ้มลูระบบโลจสิตกิสข์องวตัถุดบิ สนิคา้ 
และพนักงานขององคก์ร 

  

ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย วางแผนการ
ด าเนินงาน และมกีารด าเนินมาตรการเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ ลดตน้ทุน ลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มของระบบโลจสิตกิสข์ององคก์ร โดยมี
ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายตามที่
องคก์รก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ........ 

  

ด าเนินการจดัการการจดัการระบบโลจสิตกิสอ์ย่าง
มปีระสทิธภิาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงันี้ 
❑ ขนสง่วตัถุดบิหรอืผลติภณัฑด์ว้ยระบบ

ขนสง่ทางท่อหรอืระบบปิด โดยพจิารณา
ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการของแต่ละ
ธุรกจิ 

❑ บรหิารจดัการระบบโลจสิตกิสข์ององคก์รที่
ค านึงถงึผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกและสิง่แวดลอ้ม 

❑ ไดร้บัรางวลัการจดัการระบบโลจสิตกิส ์
ระดบัจงัหวดั ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค หรอื 
ระดบัสากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 
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2.2.10 การจดัการโซ่อปุทานสีเขียว (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

ก าหนดนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มและ จดัท าบญัชบีญัชผีูค้า้ (Vendor 
list) ตามรายการผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม 

  

มกีารจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่า คดิ
เป็นรอ้ยละ ................ ของงบประมาณการจดัการ
ซือ้ทัง้หมด 

  

มนีโยบายการส่งเสริมการผลิตสนิค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิง่แวดลอ้ม 

  

มผีลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัรองฉลากสิง่แวดลอ้ม จ านวน 
......................... ผลติภณัฑ ์

  

สง่เสรมิใหผู้ส้ง่มอบขัน้ที ่1 (First-tier suppliers)  
ในรายการวตัถุดบิ พลงังาน สารเคม ีและบรรจุ
ภณัฑ ์ทีม่คีวามเสีย่งในการก่อเกดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยผูส้ง่มอบขัน้ที ่1 ดงักล่าวทัง้หมด 
ตอ้งมนีโยบายสิง่แวดลอ้มและด าเนินโครงการ
สิง่แวดลอ้มเพือ่จดัการประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้ม
หลกั และไดร้บัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่2 
ขึน้ไป 
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2.2.11 การจดัการภมิูทศัน์สีเขียว (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

มพีืน้ทีส่เีขยีวอา้งองิขัน้ต ่า (Baseline) ภายใน 
และ/หรอื ภายนอกสถานประกอบการ คดิเป็น 
รอ้ยละ ............ ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของสถาน
ประกอบการ พรอ้มทัง้มกีารบ ารุงรกัษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

มพีืน้ทีส่เีขยีวภายใน และ/หรอื ภายนอกสถาน
ประกอบการเพิม่ขึน้ รอ้ยละ .................. ของ
พืน้ทีส่เีขยีวอา้งองิขัน้ต ่า (Baseline) รวมทัง้มกีาร
จดัผงับรเิวณและภูมทิศัน์ทีด่ ีพรอ้มทัง้มกีาร
บ ารุงรกัษาอย่างต่อเนื่อง 

  

หมำยเหตุ: หำกเป็นสถำนประกอบกำรทีต่่ออำยุกำรรบัรอง Eco Factory ต้องมีพื้นทีส่ ีเขียวปัจจุบัน 
ไม่น้อยกว่ำพื้นทีส่เีขยีวเดมิทีเ่คยเสนอตอนขอรบัรอง Eco Factory ในปีล่ำสุด 

 

2.2.12 การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

การประเมนิผลกระทบจากการด าเนินงานของสถาน
ประกอบการต่อความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้ 
จดัท าแผนป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

  

ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนินมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมผีลการ
ด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด  
คดิเป็นรอ้ยละ.......... 
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2.2.13 การกระจายรายได้ให้กบัชุมชน (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

สง่เสรมิและสนบัสนุนการจา้งงานคนใน
ทอ้งถิน่ คดิเป็นรอ้ยละ...................ของ
พนกังานทัง้หมดของสถานประกอบการ     
การจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้หรอืบรกิารจาก
ชุมชน     
สง่เสรมิกจิกรรมหรอืกลุ่มอาชพีให้กบัชุมชน
ตามความตอ้งการของชุมชน     
สนบัสนุนใหเ้กดิช่องทางการตลาด     
สนบัสนุนใหเ้กดิความยัง่ยนืของธุรกจิ หรอื 
การพฒันาหลกัสตูร สง่เสรมิอาชพีหรอื
ทกัษะแรงงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ     

 
2.2.14 การอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เอกสารอ้างอิ

ง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

สือ่สารและเผยแพร่ขอ้มลู การจดัการดา้น
ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และสารเคม ี
ของสถานประกอบการต่อสาธารณะ     
จดัตัง้เครอืขา่ยภาครีะหว่างชุมชน สถาน
ประกอบการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
รวมทัง้ จดักระบวนการทีเ่ปิดโอกาสให้
เครอืขา่ยมสีว่นร่วมในการใหข้อ้มลู 
ขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้ ตดัสนิใจและเสนอแนะ
แนวทางในการตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของสถาน
ประกอบการ     
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เอกสารอ้างอิ

ง 
(ระบุชื่อเอกสาร) 

เปิดโอกาสใหเ้ครอืขา่ย มสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจ และร่วมเสนอแนะ แนวทางในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และ
สารเคม ีของสถานประกอบการ   
เปิดโอกาสใหเ้ครอืขา่ย มสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจ และด าเนินกจิกรรมร่วมกนัอย่าง
ต่อเนื่อง ในการตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มและสารเคม ีของสถาน
ประกอบการรวมทัง้ มกีารด าเนินกจิกรรม
สง่เสรมิคุณภาพชวีติชุมชน หรอืกจิกรรม
ดา้นสิง่แวดลอ้มของชุมชน   
ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ภายในวนัตรวจประเมนิและด าเนินการเพือ่
สนบัสนุนการอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
❑ ด าเนินการตามมาตรฐานแนวทาง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เช่น ISO 26000, CSR 
DIW)  

❑ จดัท ารายงานความยัง่ยนืของสถาน
ประกอบการ และเผยแพร่ต่อผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

❑ สง่เสรมิใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและ
สรา้งความตระหนกัแก่ผูบ้รโิภคใน
การบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

❑ ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของ
ชุมชนโดยรอบ โดยบุคคลที ่3 (Third 
party) และตอ้งไดค้ะแนนความพงึ
พอใจจากแบบส ารวจเฉลีย่ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80    
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2.3 ข้อก าหนดเฉพาะเก่ียวกบัการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (Specific requirements for continual 

improvement) 

❑ ผ่าน   ❑  ไม่ผ่าน 

2.3.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ อย่างน้อย 2 ประเดน็  
ในขอ้ (1) - (2) ดงันี้ 

(1) แสดงประสทิธภิาพเชงิเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)  

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเดน็ 

❑ การจดัการวตัถุดบิ ❑ การจดัการมลพษิอากาศ 
❑ การจดัการพลงังาน ❑ การจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
❑ การจดัการน ้าและน ้าเสยี  ❑ การจดัการกากของเสยี 

ระบุเหตุผลความมนีัยส าคญัของหวัขอ้ทีเ่ลอืกน าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง    

            

            

            

            

             

             

ตารางแสดงขอ้มลูการค านวณค่าเชงิเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)  

รายละเอียดข้อมูล หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

ขอ้มลูทีน่ ามาใชป้ระเมนิ 

มลูค่าการขาย (Net Sale Value)      

ปรมิาณผลติภณัฑ ์     

ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิ     
ปรมิาณการใชพ้ลงังาน     
ปรมิาณการใชน้ ้า      
ปรมิาณมลภาวะทางอากาศ     
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก     
ปรมิาณกากของเสยี     
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รายละเอียดข้อมูล หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

ค่าประสทิธภิาพเชงิเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) 
การจดัการวตัถุดบิ     
การจดัการพลงังาน     
การจดัการน ้าและน ้าเสยี     
การจดัการมลภาวะทางอากาศ     
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก     
การจดัการกากของเสยี     
แฟกเตอร ์(X) 
การจดัการวตัถุดบิ -    
การจดัการพลงังาน -    
การจดัการน ้าและน ้าเสยี -    
การจดัการมลภาวะทางอากาศ -    
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก -    
การจดัการกากของเสยี -    

แสดงกราฟข้อมูลการปรับปรุงต่อเนื่องเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ  
หวัขอ้ทีเ่ลอืกน าเสนอ 
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(2) แสดงผลการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเดน็ 

❑ การจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย ❑ การจดัการโซ่อุปทานสเีขยีว 
❑ การจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั 
❑ การจดัการภูมทิศัน์สเีขยีว 

❑ การจดัการระบบโลจสิตกิส ์ ❑ การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

รายละเอียดข้อมูล หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

     

     

แสดงกราฟขอ้มลูการปรบัปรุงต่อเนื่อง ดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ 
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2.3.2 ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ หรือสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ประเดน็ 

❑ การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชน 

❑  การอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม           

อธบิายผลลพัธ์ตามตวัชี้วดัทางดา้นสงัคมเป็นการอธบิายถงึประโยชน์ของการจดัท าโครงการหรอื
กจิกรรมทีอ่งคก์รท าร่วมกบัชุมชน 

(อธบิำยทีม่ำ/หรอืรำยละเอยีดของโครงกำร/กจิกรรม)      
            
            
            
            
             

            
             

            
             

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม          

รายละเอียดข้อมูล หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
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ตารางการอธิบายการช้ีวดัทางเศรษฐกิจและสงัคม (Outcome/Impact Evaluation) 

ปี พ.ศ. Input Output Outcome Impact 

25…………     

25…………     

25…………     

 Background: รายไดเ้ฉลีย่ของชุมชน หรอื จ านวนสมาชกิก่อนเขา้ร่วมโครงการ.....................   

สรุป            
            
            
            
            
  

 


