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ใบรบัรองผลการตรวจประเมิน Certification Summary Audit Report  

1. ข้อมูลคณะผู้ตรวจประเมิน 

1. หวัหน้าผูต้รวจประเมนิ  

ความเชีย่วชาญ ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม   ❑ ดา้นสงัคม   ❑ ดา้นเศรษฐนิเวศ 

2. ผูต้รวจประเมนิ  

ความเชีย่วชาญ ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม   ❑ ดา้นสงัคม   ❑ ดา้นเศรษฐนิเวศ 

3. ผูต้รวจประเมนิ  

ความเชีย่วชาญ ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม   ❑ ดา้นสงัคม   ❑ ดา้นเศรษฐนิเวศ 

ช่ือหน่วยงานตรวจประเมิน               (กรณนีิตบิุคคล) 

2. ข้อมูลองคก์รท่ีตรวจประเมิน   

ชื่อองคก์รทีต่รวจประเมนิ  

เลขทะเบยีนโรงงาน  

ทีต่ัง้โรงงาน  

ประเภทอุตสาหกรรม  

ขนาดโรงงาน ❑ ขนาดเลก็   ❑ ขนาดกลาง   ❑  ขนาดใหญ่ 

วนัท่ีตรวจประเมิน :        ระยะเวลาการตรวจประเมิน :     Man/Day 

3. ผลการตรวจประเมิน 

3.1 ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements)  
(✓) ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements) หมายเหตุ 

 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
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 ...................................................................... 
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(✓) ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements) หมายเหตุ 
สถานประกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง 
 การจดัท าระบบมาตรฐาน ISO 14001 

 

 อุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System)   

 มาตรฐานอื่นๆ เทยีบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรอื  
อุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 โปรดระบ.ุ.................................................... 

 

 มนีโยบายสิง่แวดลอ้มและด าเนินการโครงการสิง่แวดลอ้มเพือ่จดัการ
ประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มหลกั 

 

 Green Industry ระดบัที ่2 (GI2)  
 รางวลัธงขาวดาวเขยีว  

 ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรงที่
กระทบกบัภายนอกองคก์ร ภายในระยะเวลา 1 ปี (ภายในวนัตรวจประเมนิ) 

 

 มขีอ้รอ้งเรยีนภายดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรงที่
กระทบกบัภายนอกองคก์ร ในระยะเวลา 1 ปี แต่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสรจ็
ภายในวนัตรวจประเมนิ 

 

 มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย/อุบัติเหตุร้ายแรง 
ทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์ร ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายในวนัตรวจประเมนิ
และยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

 

 การเขา้ร่วมโครงการของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้กบัสิง่แวดลอ้มพลงังาน 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัตรวจ
ประเมนิ (โปรดระบุชื่อโครงการ) 

1. ......................................................... 
2. ......................................................... 

 

สรปุผลการประเมินความสอดคล้องตามข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements)    

❑ ผ่าน ❑  ไม่ผ่าน  
 

3.2 ข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Specific requirements for 
Eco factory) 

1. ตอ้งปฏบิตัติามอย่างสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดในทุกหวัขอ้และแสดงผลการประเมนิในรปูของ
ระดบัคะแนน 1, 2, 3, 4, 5 เรยีงตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า ต้องมผีลคะแนนประเมนิอย่าง
น้อย 1 คะแนนขึน้ไป จงึถอืว่าสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 

2. ขอ้ใดไม่เกีย่วขอ้งใหแ้สดงผล N/A และไม่รวมผลคะแนนขอ้ทีแ่สดงผล N/A 
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 ประเดน็ ผลคะแนนประเมิน หมายเหตุ 

1) การจดัการวตัถุดบิ   
2) การจดัการพลงังาน   
3) การจดัการน ้าและน ้าเสยี    
4) การจดัการมลพษิอากาศ   
5) การจดัการก๊าซเรอืนกระจก   
6) การจดัการกากของเสยี   
7) การจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย   
8) การจดัการอาชวีอนามยัและ 

ความปลอดภยั 
  

9) การจดัการระบบโลจสิตกิส ์   
10) การจดัการโซ่อุปทานสเีขยีว   
11) การจดัการภูมทิศัน์สเีขยีว   
12) การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ   
13) การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชน   
14) การอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ   

ผลรวม 
คะแนน   
ร้อยละ   

สรุปผลการประเมินความสอดคล้องตามข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงาน
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Specific requirements for Eco factory) 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน  

3.1 ข้อก าหนดเฉพาะเก่ียวกบัการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (Specific requirements for Continual 
improvement) (แสดงผลเฉพาะประเด็นที่องค์กรเลือกน าเสนอการปรับปรุง 3 ประเด็นที ่
มนียัส าคญั โดยตอ้งน าเสนอทัง้ ขอ้ 3.3.1 และ 3.3.2)  

3.3.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

(1) แสดงประสทิธภิาพเชงินิเวศเศรษฐกจิ (Eco Efficiency)  

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเดน็ 

❑ การจดัการวตัถุดบิ ❑ การจดัการมลภาวะทางอากาศ 
❑ การจดัการพลงังาน ❑ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
❑ การจดัการน ้าและน ้าเสยี  ❑ การจดัการกากของเสยี 
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ระบุเหตุผลความมนีัยส าคญัของหวัขอ้ทีเ่ลอืกน าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง    

            

             

ตารางแสดงขอ้มลูการค านวณค่าเชงินิเวศเศรษฐกจิ (Eco Efficiency) (เฉพาะหวัขอ้ขอ้ทีอ่งคก์รเลอืก) 

รายละเอียดข้อมูล หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

ขอ้มลูทีน่ ามาใชป้ระเมนิ 

มลูค่าการขาย (Net Sale Value)      

ปรมิาณผลติภณัฑ ์     

ปรมิาณการใชว้ตัถุดบิ     
ปรมิาณการใชพ้ลงังาน     
ปรมิาณการใชน้ ้า      
ปรมิาณมลภาวะทางอากาศ     
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก     
ปรมิาณกากของเสยี     
ค่าประสทิธภิาพเชงิเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) 
การจดัการวตัถุดบิ     
การจดัการพลงังาน     
การจดัการน ้าและน ้าเสยี     
การจดัการมลภาวะทางอากาศ     
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก     
การจดัการกากของเสยี     
แฟกเตอร ์(X) 
การจดัการวตัถุดบิ -    
การจดัการพลงังาน -    
การจดัการน ้าและน ้าเสยี -    
การจดัการมลภาวะทางอากาศ -    
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก -    
การจดัการกากของเสยี -    

แสดงกราฟขอ้มลูการปรบัปรุงต่อเนื่องเชงิประสทิธภิาพเชงินิเวศ ดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ  
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(2) แสดงผลการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเดน็ 

❑ การจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย ❑ การจดัการโซ่อุปทานสเีขยีว 
❑ การจดัการสุขภาพและความปลอดภัยใน

การท างาน 
❑ การจดัการภูมทิศัน์สเีขยีว 

❑ การจดัการระบบการขนสง่และโลจสิตกิส ์ ❑ การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

รายละเอียดข้อมูล หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

     

     

แสดงกราฟขอ้มลูการปรบัปรุงต่อเนื่อง ดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ (เฉพาะหวัขอ้ขอ้ทีอ่งคก์รเลอืก) 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ หรือสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

❑ การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชน 

❑  การอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม           

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

สรปุผลการประเมินความสอดคล้องตามเฉพาะเก่ียวกบัการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 
(Specific requirements for Continual improvement) 

❑ ผ่าน   ❑ ไม่ผ่าน  

ขา้พเจ้าขอยนืยนัว่าผลการตรวจประเมนิตามขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของบริษัท_______________________สอดคล้องตามข้อก าหนด เพื่ อขอการรับรองมาตรฐาน 
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 
 

ต าแหน่ง ช่ือ/ความเช่ียวชาญ ลงนาม 

1. ผูต้รวจประเมนิ   

…………………………… 

(……./………/…….) 
ความเชีย่วชาญ ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม   ❑ ดา้นสงัคม   

❑ ดา้นเศรษฐนิเวศ 

2. ผูต้รวจประเมนิ   

…………………………… 

(……./………/…….) 

ความเชีย่วชาญ ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม   ❑ ดา้นสงัคม   

❑ ดา้นเศรษฐนิเวศ 

3. ผูต้รวจประเมนิ   

…………………………… 

(……./………/…….) 
ความเชีย่วชาญ ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม   ❑ ดา้นสงัคม   

❑ ดา้นเศรษฐนิเวศ 

 
 
 

 

ประทบัตรา 
นิตบิุคคล  
(ถา้ม)ี 


