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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั  :   

เลขทะเบยีนโรงงาน :  

ประเภทอุตสาหกรรม   :   

ทีอ่ยู/่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 านวนการจ้างงาน มลูค่าสินทรพัยถ์าวร 

ขนาดเลก็ ไมเ่กนิ 50 คน ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

ขนาดกลาง ไมเ่กนิ 51-200 คน ไมเ่กนิ 51-200 ลา้นบาท 

ขนาดใหญ่ มากกวา่ 200 คนขึน้ไป มากกวา่ 200 ลา้นบาทขึน้ไป 

หมายเหตุ: หากจ านวนการจา้งงานและมลูค่าสนิทรพัย์ถาวรไม่สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขขา้งบน ใหย้ดึปรมิาณทีม่ากเป็น

หลกัในการพจิารณา เชน่ จ านวนการจา้งงาน 40 คน และมลูคา่สนิทรพัย์ถาวร 220 ลา้นบาท ถอืวา่เป็นสถานประกอบการ

ขนาดใหญ ่

1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัการผลิต 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัและปรมิาณการผลติในช่วงระยะเวลาตดิตามผล 

ช่ือผลิตภณัฑ์ หน่วย 
ปริมาณการผลิต 

พ.ศ. 25… 
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1.3 โครงสร้างองคก์ร (หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างให้ระบ)ุ

 

 

 

 

 

 

 

แสดงแผนผงัโครงสรา้งขององค์กรและระบุขอบเขตขององค์กรทีด่ าเนินการติดตามผลห 
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1.4 แผนผงัโรงงาน  (หากมีการเปล่ียนแปลงหรือขยายให้ระบ)ุ 

 
1.5 แผนผงักระบวนการผลิต (หากมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตให้ระบดุ้วย) 

 
 

 

 

แสดงแผนผงักระบวนการผลิต 

แสดงแผนผงัโรงงาน 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตามข้อก าหนดมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

2.1. ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements)              ผ่าน         ไม่ผ่าน  

() ข้อก าหนดทัว่ไป (General requirements) เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
พลงังาน อาชวีอนามยั และความปลอดภยั  

 

 ด าเนินการระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง) 
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 าเนินการโครงการสิง่แวดลอ้มเพื่อ
จดัการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มหลกั 

 

 Green Industry ระดบัที ่2 (GI2)  

 รางวลัธงขาวดาวเขยีว  

 ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรง 
ทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์รภายในระยะทีต่ดิตามผล  

 

 มขีอ้รอ้งเรยีนภายดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรง 
ทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์ร ภายในระยะทีต่ดิตามผล แต่ไดร้บัการ
แกไ้ขแลว้เสรจ็ภายในวนัรายงานผล 

 

 มขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั/อุบตัเิหตุรา้ยแรง 
ทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์ร ภายในระยะทีต่ดิตามผล  
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2.2 ข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Specific requirements  

for Eco factory) 

ข้อก าหนด 
ผลคะแนนประเมิน 

พ.ศ. 25… 
(รอบปีก่อนหน้า) 

พ.ศ. 25… 
(รอบปีท่ีติดตามผล) 

1) การจดัการวตัถุดบิ   
2) การจดัการพลงังาน   
3) การจดัการน ้าและน ้าเสยี    
4) การจดัการมลภาวะทางอากาศ   
5) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก   
6) การจดัการกากของเสยี   
7) การจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย   
8) การจดัการสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน   
9) การจดัการระบบโลจสิตกิส ์   
10) การจดัการโซ่อุปทานสเีขยีว   
11) การจดัการภมูทิศัน์สเีขยีว   
12) การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ   
13) การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชน   
14) การอยูร่่วมกบัชุมชนโดยรอบ   

ผลรวม 
คะแนน   
ร้อยละ   

หมายเหต:ุ  
1. ตอ้งปฏบิตัิตามอย่างสอดคล้องตามขอ้ก าหนดในทุกหวัขอ้และแสดงผลการประเมนิในรูปของระดบัคะแนน  

1, 2, 3, 4, 5 เรยีงตามล าดบั ซึง่หมายความว่า ต้องมผีลคะแนนประเมนิอย่างน้อย 1 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่า
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 

2. ขอ้ใดไมเ่กีย่วขอ้งใหแ้สดงผล N/A และไมร่วมผลคะแนนขอ้ทีแ่สดงผล N/A   
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2.2.1  การจดัการวตัถดิุบ (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการวตัถุดบิหลกั วตัถุดบิรอง และ
ทรพัยากรสนบัสนุนอืน่ๆ รวมทัง้ ระบุปรมิาณการใช ้     
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนนิมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการวตัถุดบิ โดยมผีลการด าเนนิงานบรรลุตาม
ค่าเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ ............     
ด าเนินการจดัการวตัถุดบิอย่างมีประสิทธภิาพตาม
มาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ประเมนิค่าประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร 

(Resource intensity) โดยมคี่าประสทิธภิาพ 
ดขีึน้อยา่งต่อเนื่องทกุปี อา้งองิขอ้มลู 3 ปี 
ยอ้นหลงั 

 ใชว้สัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้จากสถานประกอบการหรอื
ภาคส่วนอื่นๆ มาใชเ้ป็นวตัถุดบิ (Symbiosis) 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
(Performance benchmarking) การจดัการ
วตัถุดบิ โดยมคี่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะสงู
กวา่ค่าเฉลีย่ของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 ไดร้บัรางวลัดา้นการจดัการวตัถุดบิระดบั
องคก์รทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัชาต ิภมูภิาค หรอื 
สากลภายในระยะเวลา  
3 ปี ยอ้นหลงั 

 ประเมนิฟุตพริน้ตว์สัดุ (Material footprint) 
อา้งองิตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะรายการ
วตัถุดบิหลกัและน าไปบรหิารจดัการเพื่อลด
ฟุตพริน้ทว์สัดุของวตัถุดบิหลกั ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั     
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2.2.2 การจดัการพลงังาน (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการและปรมิาณการใชพ้ลงังาน 
แยกตามประเภทพลงังาน   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท า
แผนการด าเนนิงานและด าเนนิมาตรการเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยมผีลการ
ด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ ...........   
ด าเนินการจดัการพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ตามมาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ประเมนิค่าประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

(Energy intensity) โดยมคี่า
ประสทิธภิาพดขีึน้ต่อเนื่องทุกปี อา้งองิ
ขอ้มลู 3 ปี ยอ้นหลงั 

 น าพลงังานเหลอืทิง้จากสถาน
ประกอบการหรอืภาคส่วนอื่นๆ มาใช้
เป็นพลงังาน (Symbiosis) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

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

 ไดร้บัรางวลัดา้นการจดัการพลงังาน
ระดบัองคก์ร ทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัชาต ิ
ภมูภิาค หรอื สากล ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 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 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการและปรมิาณการใชน้ ้าและ
ปรมิาณน ้าเสยี รวมทัง้ สมดลุน ้า (Water 
balance) ระบุกจิกรรมทีใ่ชน้ ้ากบัปรมิาณน ้าเสยี 
ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกระบวนการผลติและกจิกรรม
สนบัสนุนอืน่ๆ ขององคก์ร   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท า
แผนการด าเนนิงาน และ ด าเนนิมาตรการเพิม่
ประสทิธภิาพการจดัการน ้าและน ้าเสยี โดยมผีล
การด าเนนิงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ ............   
ด าเนินการการจดัการน ้าและน ้าเสยี อยา่งมี
ประสทิธภิาพตามมาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
ดงันี้ 
 ประเมนิค่าประสทิธภิาพการใชน้ ้า (Water 

use intensity)  และ คา่ประสทิธภิาพการ
เกดิน ้าเสยี (Wastewater intensity) โดยมี
ค่าประสทิธภิาพการใชน้ ้า หรอืการเกดิน ้า
เสยี ดขีึน้อยา่งต่อเนื่องทุกปี อา้งองิขอ้มลู 
3 ปี ยอ้นหลงั 

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

 ไม่ปลอ่ยน ้าทิง้สู่สิง่แวดลอ้มภายนอก  
(Zero wastewater discharge) ทัง้นี้  
ไม่ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รทีต่อ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
(Performance Benchmarking) การจดัการ
น ้า โดยมคี่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะสงู   
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

กวา่ค่าเฉลีย่ของกลุ่มอุตสาหกรรม  
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 ไดร้บัรางวลัดา้นการจดัการน ้าและน ้าเสยี
ระดบัองคก์รทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัชาต ิ
ระดบัภมูภิาค หรอื ระดบัสากล ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 ประเมนิวอเตอรฟุ์ตพริน้ท ์(Water 
footprint) อา้งองิตามมาตรฐานสากลและ
น าไปบรหิารจดัการเพื่อลดค่าวอเตอร ์
ฟุตพรนิต ์ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 
2.2.4 การจดัการมลพิษอากาศ (คะแนน ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการมลพษิทางอากาศ ระบุแหลง่
ปล่อยมลพษิอากาศชนดิของมลสารทีป่ลอ่ย 
ปรมิาณของมลสาร และ มาตรการควบคุม/บ าบดั
มลพษิอากาศ   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมายขององคก์ร 
จดัท าแผนการด าเนนิงาน และ ด าเนนิมาตรการ
เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมลพษิอากาศทีม่ี
นยัส าคญัขององคก์รไดม้ากกวา่ค่าทีก่ฎหมาย หรอื 
EIA ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ .........................   
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2.2.5 การจดัการก๊าซเรือนกระจก (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการก๊าซเรอืนกระจกและประเมนิ
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมของ
องคก์รทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตามวธิกีารของแนว
ทางการประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์าร
บรหิารก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื
มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่า   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนนิมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการก๊าซเรอืนกระจก โดยมผีลการด าเนนิงาน
บรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด คดิเป็น 
รอ้ยละ...............   
มกีารด าเนนิกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ประเมนิค่าประสทิธภิาพการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก (GHG intensity) โดยมคี่า
ประสทิธภิาพดขีึน้อยา่งต่อเนื่องทุกปี อา้งองิ
ขอ้มลู 3 ปี ยอ้นหลงั 

 ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะ 
(Performance benchmarking) การปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกโดยมคี่าเปรยีบเทยีบ 
เชงิสมรรถนะสงูกวา่ค่าเฉลีย่ของกลุม่
อุตสาหกรรมภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

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

 ไดร้บัการรบัรองการเขา้ร่วมกจิกรรมชดเชย
คารบ์อนองคก์รแบบบางส่วน (Carbon 
offsetting) หรอืชดเชยคารบ์อนองคก์รแบบ
ทัง้หมด (Carbon neutral)    
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 

2.2.6 การจดัการกากของเสีย (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการของเสยี (Waste inventory) 
ประวตัขิองเสยี (Waste profile) และแผนผงัการไหล
ของเสยี (Waste flow diagram)   
ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนนิมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการของเสยี โดยมผีลการด าเนนิงานบรรล ุ
ตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร คดิเป็นรอ้ยละ ...............   
ด าเนินการจดัการของเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพตาม
มาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ประเมนิค่าประสทิธภิาพการเกดิของเสยี 

(Waste intensity) โดยมคี่าประสทิธภิาพดขีึน้
อยา่งต่อเนื่องทุกปี อา้งองิขอ้มลู 3 ปี ยอ้นหลงั 

 น ากากของเสยีจากสถานประกอบการหรอื 
ภาคส่วนอื่นๆ มาใชป้ระโยชน์เป็นวตัถุดบิ หรอื
พลงังานภายในโรงงาน หรอื น าของเสยีของ
สถานประกอบการไปใชก้บัสถานประกอบการ
หรอืภาคส่วนอืน่ (Symbiosis)  

 ประเมนิค่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะของการ
จดัการของเสยี (Performance benchmarking) 
โดยมคี่าเปรยีบเทยีบเชงิสมรรถนะสงูกวา่
ค่าเฉลีย่ของกลุม่อุตสาหกรรม  
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 มกีารด าเนนิงานตามมาตรการจดัการของเสยี 
จนกระทัง่ไมม่กีารน าของเสยีไปก าจดัดว้ยการ
ฝังกลบ (Zero-waste-to-landfill)  
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั   
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

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

 
2.2.7 การจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตราย  (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าบญัชรีายการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย ปรมิาณ
ครอบครอง รายละเอยีดขอ้มลูความปลอดภยั 

  

มรีะบบการจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย เพื่อป้องกนั
การเกดิอุบตัเิหตุร ัว่ไหล อคัคภียั อุบตัภิยั ตามคู่มอื 
การเกบ็รกัษาสารเคมแีละวตัถุอนัตรายของ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรอื อื่น ๆ ทีเ่ทยีบเท่า 

  

มกีารประเมนิความเสีย่งของสารเคมแีละวตัถุอนัตราย   
มนีโยบายและด าเนนิการใชส้ารทดแทนหรอืสารทีเ่ป็น
อนัตรายน้อยกวา่ 

  

ไม่มกีารเกดิอุบตัเิหตุร ัว่ไหล อคัคภียั และอุบตัภิยั  
จากสารเคม ีและ/หรอืวตัถุอนัตราย 

  

 
2.2.8 การจดัการความปลอดภยัและสขุภาพของพนักงาน  (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั และไม่เกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงถงึข ัน้เสยีชวีติ
หรอืทุพพลภาพในปีล่าสุด 

  

ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายการควบคุมอุบตัเิหตุ
ในการท างาน จดัท าแผนการด าเนินงานดา้น 
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายการควบคมุอุบตัเิหตุ
ในการท างาน จดัท าแผนการด าเนนิงานดา้นการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยมผีล
การด าเนนิงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ก าหนด หรอืไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานระบบ
การจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

  

ไมเ่กดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงทีก่ระทบกบัภายนอกองคก์ร 
และ ไมเ่กดิอุบตัเิหตุถงึข ัน้หยดุงาน (DAWC) ในปี
ล่าสุด หรอื อตัราความถี่ของการเกดิประสบอนัตราย 
(Injury Frequency Rate ; IFR) ที ่200,000 ชัว่โมง  
มอีตัราลดลงในปีล่าสดุ 

  

ด าเนินการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
อยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ไมเ่กดิอุบตัเิหตุถงึข ัน้หยดุงาน (DAWC) 

ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 
 อตัราความถีข่องการเกดิประสบอนัตราย 

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

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

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

จดัท าขอ้มลูระบบโลจสิตกิสข์องวตัถุดบิ สนิคา้ และ
พนกังานขององคก์ร 

  

ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย วางแผนการ
ด าเนินงาน และมกีารด าเนินมาตรการเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพ ลดตน้ทนุ ลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มของระบบโลจสิตกิสข์ององคก์ร โดยมผีล
การด าเนนิงานบรรลุตามค่าเป้าหมายตามทีอ่งคก์ร
ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ........ 

  

ด าเนินการจดัการการจดัการระบบโลจสิตกิสอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพตามมาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ขนสง่วตัถุดบิหรอืผลติภณัฑด์ว้ยระบบขนสง่

ทางท่อหรอืระบบปิด โดยพจิารณาความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินการของแต่ละธรุกจิ 

 บรหิารจดัการระบบโลจสิตกิสข์ององคก์รที่
ค านึงถงึผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกและสิง่แวดลอ้ม 

 ไดร้บัรางวลัการจดัการระบบโลจสิตกิส ์ระดบั
จงัหวดั ระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค หรอื ระดบั
สากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 
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2.2.10 การจดัการโซ่อปุทานสีเขียว (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

ก าหนดนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มและ จดัท าบญัชบีญัชผีูค้า้ (Vendor list) 
ตามรายการผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

  

มกีารจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ทยีบเทา่ คดิเป็น
รอ้ยละ ................ ของงบประมาณการจดัการซือ้
ทัง้หมด 

  

มนีโยบายการส่งเสรมิการผลติสนิค้าที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

  

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

  

ส่งเสรมิใหผู้ส้ง่มอบขัน้ที ่1 (First-tier suppliers) ใน
รายการวตัถุดบิ พลงังาน สารเคม ีและบรรจุภณัฑ ์
ทีม่คีวามเสีย่งในการก่อเกดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยผูส้ง่มอบขัน้ที ่1 ดงักล่าวทัง้หมด 
ตอ้งมนีโยบายสิง่แวดลอ้มและด าเนินโครงการ
สิง่แวดลอ้มเพื่อจดัการประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้ม
หลกั และไดร้บัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่2 
ขึน้ไป 
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2.2.11 การจดัการภมิูทศัน์สีเขียว (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

มพีืน้ทีส่เีขยีวอา้งองิข ัน้ต ่า (Baseline) ภายใน 
และ/หรอื ภายนอกสถานประกอบการ คดิเป็นรอ้ย
ละ ............ ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของสถาน
ประกอบการ พรอ้มทัง้มกีารบ ารงุรกัษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

  

มพีืน้ทีส่เีขยีวภายใน และ/หรอื ภายนอกสถาน
ประกอบการเพิม่ขึน้ รอ้ยละ .................. ของพืน้ที่
สเีขยีวอา้งองิข ัน้ต ่า (Baseline) รวมทัง้มกีารจดัผงั
บรเิวณและภมูทิศัน์ทีด่ ีพรอ้มทัง้มกีารบ ารุงรกัษา
อยา่งต่อเนื่อง 

  

หมายเหตุ: หากเป็นสถานประกอบการทีต่่ออายุการรบัรอง Eco Factory ต้องมพีื้นทีส่เีขยีวปัจจุบนั 
ไม่น้อยกวา่พื้นทีส่เีขยีวเดมิทีเ่คยเสนอตอนขอรบัรอง Eco Factory ในปีล่าสุด 

 
2.2.12 การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ  (คะแนน ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

การประเมนิผลกระทบจากการด าเนนิงานขององคก์ร
ต่อความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้ จดัท าแผน
ป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ 

  

ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเป้าหมาย จดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ ด าเนนิมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ โดยม ี
ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ก าหนด คดิเป็นรอ้ยละ.......... 
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2.2.13 การกระจายรายได้ให้กบัชุมชน (คะแนน ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจา้งงานคนใน
ทอ้งถิน่ คดิเป็นรอ้ยละ...................ของ
พนกังานทัง้หมดของสถานประกอบการ     
การจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้หรอืบรกิารจากชุมชน     
ส่งเสรมิกจิกรรมหรอืกลุ่มอาชพีใหก้บัชุมชน
ตามความตอ้งการของชุมชนเกดิขึน้     
สนบัสนุนใหเ้กดิช่องทางการตลาด     
สนบัสนุนใหเ้กดิความยัง่ยนืของธุรกจิ หรอื 
การพฒันาหลกัสตูร ส่งเสรมิอาชพีหรอืทกัษะ
แรงงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสถานประกอบการ     

 
2.2.14 การอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ (คะแนน  ) 

ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

สื่อสารและเผยแพร่ขอ้มลู การจดัการดา้น
ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และสารเคม ี
ของสถานประกอบการต่อสาธารณะ     
จดัตัง้เครอืขา่ยภาครีะหวา่งชมุชน สถาน
ประกอบการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
รวมทัง้ จดักระบวนการทีเ่ปิดโอกาสให้
เครอืขา่ยมสี่วนร่วมในการใหข้อ้มลู 
ขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้ ตดัสนิใจและเสนอแนะ
แนวทางในการตรวจสอบเฝ้าระวงัคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของสถาน
ประกอบการ     
เปิดโอกาสใหเ้ครอืขา่ย มสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจ และร่วมเสนอแนะ แนวทางในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และ   
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ข้อก าหนด ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(ระบชุือ่เอกสาร) 

สารเคม ีของสถานประกอบการ 
เปิดโอกาสใหเ้ครอืขา่ย มสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจ และด าเนนิกจิกรรมร่วมกนัอยา่ง
ต่อเนื่อง ในการตรวจสอบเฝ้าระวงัคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มและสารเคม ีของสถาน
ประกอบการรวมทัง้ มกีารด าเนนิกจิกรรม
ส่งเสรมิคณุภาพชวีติชุมชน หรอืกจิกรรม
ดา้นสิง่แวดลอ้มของชุมชน   
ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน ยอ้นหลงัไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
ภายในวนัตรวจประเมนิและด าเนนิการเพื่อ
สนบัสนุนการอยูร่่วมกบัชมุชนโดยรอบ อยา่ง
ใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ด าเนินการตามมาตรฐานแนวทางความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
(เช่น ISO 26000, CSR DIW)  

 จดัท ารายงานความยัง่ยนืของสถาน
ประกอบการ และเผยแพร่ต่อผูม้สี่วน 
ไดเ้สยี 

 ส่งเสรมิใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและ 
สรา้งความตระหนกัแก่ผูบ้รโิภค 
ในการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

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

improvement) 

 ผ่าน     ไม่ผ่าน 

2.3.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ อยา่งน้อย 2 ประเดน็  
ในขอ้ (1) - (2) ดงันี้ 

(1) แสดงประสทิธภิาพเชงิเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)  

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อย 1-2 ประเดน็ 

 การจดัการวตัถุดบิ  การจดัการมลภาวะทางอากาศ 
 การจดัการพลงังาน  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 การจดัการน ้าและน ้าเสยี   การจดัการกากของเสยี 

ระบุเหตุผลความมนียัส าคญัของหวัขอ้ทีเ่ลอืกน าเสนอการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง    

            

            

            

            

             

             

ตารางแสดงขอ้มลูการค านวณค่าเชงิเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)  

รายละเอียดข้อมลู หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

ขอ้มลูทีน่ ามาใชป้ระเมนิ 

มลูคา่การขาย (Net Sale Value)      

ปรมิาณผลติภณัฑ์     

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

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

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

แสดงกราฟข้อมูลการปรับปรุงต่อเนื่องเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ  
(ใหแ้สดงขอ้มลูทุกหวัขอ้) 

หวัขอ้ทีเ่ลอืกน าเสนอ 
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(2) แสดงผลการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง  

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อย 1-2 ประเดน็ 

 การจดัการสารเคมแีละวตัถุอนัตราย  การจดัการโซ่อุปทานสเีขยีว 
 การจดัการสุขภาพและความปลอดภยัใน

การท างาน 
 การจดัการภมูทิศัน์สเีขยีว 

 การจดัการระบบโลจสิตกิส ์  การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

รายละเอียดข้อมลู หน่วย 
ปี พ.ศ. 

25.... 
(อา้งองิ) 

25.... 
 

25.... 
 

     

     

แสดงกราฟขอ้มลูการปรบัปรุงต่อเนื่อง ดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ 
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2.3.2 ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ หรือสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

เลอืกประเดน็น าเสนอการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อย 1 ประเดน็ 

 การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชน 

  การอยูร่่วมกบัชุมชนโดยรอบ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม           

อธบิายผลลพัธต์ามตวัชีว้ดัทางดา้นสงัคมเป็นการอธบิายถงึประโยชน์ของการจดัท าโครงการหรอื
กจิกรรมทีอ่งคก์รท าร่วมกบัชุมชน 

(อธบิายทีม่า/หรอืรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม)      
            
            
            
            
             

            
             

            
             

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม          

รายละเอียดข้อมลู 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: รายไดเ้ฉลีย่ของชมุชน หรอื จ านวนสมาชกิกอ่นเขา้รว่มโครงการ.....................   

สรุป            
            
            
            
            
  

 


