
แนวทางปฏิบัติการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 



ขั้นตอนการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  สิทธิประโยชน์  
และการใช้ตรา GI Mark 

ข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1  

หัวข้อการน าเสนอ 

ข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 

ข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3  

ข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4  

ข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 5  



3 

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับสากล 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน จ านวน 17 เป้าหมาย (15 ปี) 

มิติสิ่งแวดล้อม 
6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 
รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน  

7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ ยั่งยืนทันสมัย 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อน) 

13 รับมือกับสภาพภูมิอากาศ  
ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทางทะเล  
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและ
ทางทะเล  

15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทาง
บกอย่างยั่งยืน เช่น ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่ 
กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา 

เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 



กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สิงหาคม พ.ศ. 2563 



ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 



 

“อุตสาหกรรมสีเขียว  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่น 
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่น
ในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก

องค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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อุตสาหกรรมสีเขียว 



Quality & Efficiency 

Social 
Concerns Sufficiency Economy & 

Environmental  
Concern 

นิยามและหลักการ 

 
Continuous 

Improvement 
 

 
Corporate 

Social 
Responsibility 

 

 
Sustainable 

Development 
 

Green  
Industry 
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ล าดับขั้นการพฒันาอุตสาหกรรมสเีขียว 

อุตสาหกรรมสีเขียว มี 5 ระดับขั้น   
• ระดับ 1-3 สมัครครั้งแรกได้ถึงระดับ 3  

(หากสถานประกอบการมีความพร้อมเพียงพอ) 
• ระดับ 4 จะต้องได้การรับรองระดับ 3 ก่อน  
• ระดับ 5 จะต้องได้การรับรองระดับ 4 ก่อน 



- ISO 9001 

- OHSAS 18001/ISO 45001 

- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

- EMS-DIW ขั้นที่ 1 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
  ที่สะอาด  

- โครงการศึกษาศักยภาพในการลด 
  ปริมาณน้ าในโรงงานอุตสาหกรรม 

- CSR Beginner 

- โครงการ 3Rs 

- โครงการยกระดับผู้ประกอบการ 
  จัดการของเสีย 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ 
  กากของเสีย 

- การขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (Green Logistics) 

- ระบบการผลิตแบบลีน  
  (Lean Manufacturing) 
- โครงการธงขาวดาวเขียว/โครงการธงขาว 
  ดาวทอง 

- คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) 
  ของผลิตภัณฑ์ หรือองค์กร 

- ฉลากลดคาร์บอนส าหรับผลิตภัณฑ์ 

- ISO 14001 

- ISO 50001 

- EMS-DIW ขั้นที่ 2  

- CSR-DIW/CSR-DIW Continuous 

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  
  ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- CSR – DPIM 

- เหมืองแร่สีเขียว 

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  
  ประเภทการจัดการพลังงาน 

- ตะกร้าเขียว 

- ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

- Eco Factory 

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 



อายุใบรับรอง 
 ระดับที่ 1       : มีอายุ 3 ปี  (ไม่สามารถต่ออายุระดับเดิมได้) 
 ระดับที่ 2       : มีอายุ 2 ปี  (สามารถต่ออายุระดับเดิมได้ แต่ต้องท ากิจกรรมใหม่) 
 ระดับที่ 3 – 5  : มีอายุ 3 ปี  (สามารถต่ออายุระดับเดิมได้) 

  
** ไม่สามารถโอนใบรับรองให้กับผู้อื่นได้ 
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อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 จะได้รับ
โล่อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. นิติบุคคลหรือบุคคล ดังนี ้

1) ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  

2) ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ 03/6) 

หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  

(แบบ ข.๒) 

3) ทีไ่ดร้ับประทานบัตรเหมืองแร่ หรือ โรงโม่หิน หรือ โรงแต่งแร่ หรือ โรงประกอบ 

โลหกรรม หรือ เกลือสินเธาว ์

4) ท่ีได้รับการจดทะเบียนการค้าในการประกอบธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมจาก          

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน 

2. ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมาก่อน เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี

มาแล้วนับจากวันที่สมัครขอการรับรอง  
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สิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมสีเขียว 

สิทธิประโยชน์ 
ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว 

1 2 3 4 5 
ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว √ √ √ √ √ 
ขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว   √ √ √ √ 
ได้รับโล่อุตสาหกรรมสีเขียว       √ √ 
สามารถเผยแพร่และโฆษณาผลิตภัณฑ์ในจลุสารอุตสาหกรรมสีเขียวได้ √ √ √ √ √ 
ผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการอนุญาตน าสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานแบบ
อัตโนมัติ* (*ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศ กรอ. เรื่องการรับรองผู้บ าบัดและ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ล้วออกนอก
บริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561) (**ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทองร่วมด้วย) 

    √** √ √ 

ขอเครื่องหมาย Thailand Trust Mark (ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามก าหนด)   √ √ √ √ 
ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าของหน่วยงานภาครัฐและ อปท. เทียบเท่าสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

      √ √ 

BOI ก าหนดให้อุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เทียบเท่า ISO14001 ในเงื่อนไข
โครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ต้องได้รับ ISO14001 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเปิดด าเนินการ 

    √ √ √ 



สิทธิประโยชน์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 



หมายเหตุ  อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องและจะน าเสนอเข้าคณะท างานศึกษาและพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนา 
              ธุรกิจใหม่และการลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณา ก่อนน าเสนอเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป 



15 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุ่ตสาหกรรมสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2562 16 

Thailand Trustmark 

มีสิทธิแสดงตราสัญลักษณ์  



โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุ่ตสาหกรรมสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2562 17 

Green Industry Mark  

มีสิทธิแสดงตราสัญลักษณ์  



1. ตราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว 
เป็นกรรมสทิธิข์องกระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยมรีปูแบบและสดัสว่นตามนี้ ขนาดของตรา
สญัลกัษณ์ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม  
และให้ใช้สีเขียวเท่านัน้  

2. ผูไ้ดร้บัการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวตัง้แต่            
ระดบั 2 ขึน้ไปเทา่นัน้ จงึจะมสีทิธแิสดง              
ตราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวได ้
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การใช้ตราสญัลกัษณ์อตุสาหกรรมสีเขียว 

การรับรองเลขท่ี............................ 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่.... 
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การใช้ตราสญัลกัษณ์อตุสาหกรรมสีเขียว (ต่อ) 
3. การแสดงตราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวใหแ้สดงพรอ้มระดบัอุตสาหกรรม

สเีขยีวทีไ่ดร้บัการรบัรองและเลขทีก่ารรบัรอง  ซึง่สามารถอ่านไดช้ดัเจน   

4. การแสดงตราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวใหแ้สดงเพือ่การตดิต่อ โฆษณา 
และสง่เสรมิการขาย เทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชใ้นกจิการนอกเหนือจากทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
หรอืท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจผดิในกจิการทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

5. การน าตราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวไปใชร้ว่มกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ใดๆ ตอ้งอยูใ่นกจิการทีไ่ดร้บัการรบัรองเทา่นัน้  หากมผีลติภณัฑห์รอืบรกิารอื่นใดรว่ม
อยูด่ว้ยตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ไมอ่ยูใ่นกจิการทีไ่ดร้บัการรบัรองนี้ 

6. การแสดงตราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวบนผลติภณัฑ ์หรอืหบีหอ่
ผลติภณัฑ ์ตอ้งไมท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่เป็น การรบัรองผลติภณัฑ ์ 

7. การยืน่ขออนุญาตใชต้ราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว ใหด้ าเนินการจดัท า
หนังสือแจ้งปลดักระทรวงอตุสาหกรรม พรอ้มแนบตวัอยา่งการตดิบนผลติภณัฑห์รอื
บรกิารใด ๆ ตามแบบฟอรม์ขออนุญาตใชต้ราสญัลกัษณ์การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว 
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อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1  

ความมุ่งมั่นสีเขียว 
(Green Commitment) 
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ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว  
Green Commitment 

                       
ข้อ  2 องค์กรต้องมีการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรใน
องค์กร และภายนอกองค์กรทราบ 

ข้อ  1 องค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่น
ที่จะด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ 
        (ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ หรือ 
        (ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน หรือ 
        (ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ 
        (ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ 

Policy 

Communication 



ตัวอย่างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ระบุชื่อบริษัทชัดเจน 

ข้อความที่แสดงถึงความตระหนักในการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ 

ลงนามด้วยจากผู้น าสูงสุดในองค์กร 

ระบุวันที่ประกาศใช้นโยบายชัดเจน 
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ความมุ่งมั่นในการลด/ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เปิดเผยและสื่อสารนโยบาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 



เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 1 
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1. ส าเนาเอกสารการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่มีการลงนามของผู้บริหาร Policy 

2. หลักฐานการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร
เช่น การติดประกาศ การแจ้งพนักงาน การอบรม เป็นต้น และ
ภายนอกองค์กร เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้า
สถานประกอบการ การเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
หนังสือแจ้ง เป็นต้น 

Communication 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 



อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2  
ปฏิบัติการสีเขียว 
(Green Activity) 

25 



ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity 
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Implementation Planning 
Environmental 

policy  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 2 องค์กรต้องจัดท า
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

อย่างน้อย 1 แผน  
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และกรอบ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ  

ข้อ 3 องค์กรต้อง 
น าแผนงานด้าน

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิผล 

ข้อ 1 องค์กรต้องก าหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
และสื่อสารนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรใน

องค์กรและภายนอก
องค์กรทราบ 
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และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้บุคลากรในองค์กร 

และภายนอกองค์กรทราบ 
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เป้าหมายควรประกอบด้วย 

แผนงานด้านสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พร้อมตัวชี้วัดให้
ชัดเจน และมีการด าเนินการแจกแจงลักษณะ
ปัญหาสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ กิ ดจากกิ จกร รม 
ผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กร และน า
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญไป
จัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยแผนงานที่จัดท าต้องดีกว่ามาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย 
และแผนงานย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี 

- เฉพาะเจาะจง (Specific) 
- วัดผลได้ (Measurable) 
- บรรลุได้ (Achievable) 
- สัมพันธ์กับนโยบาย (Relevant) 
- ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ (Time) 
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โดยแผนงานต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด และแสดงประสิทธิผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงาน (เช่น ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ลดลง 
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ลดลง เป็นต้น) 







34 

ทรัพยากรที่ใช้  
(Input) 

      ลักษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
ที่เกิดขึ้น (Output) 

ถุงกระสอบ    

รับช้ินงาน/เป่างาน 

   ถุงกระสอบใช้แล้ว 

เม็ดพลาสติก   เม็ดพลาสติกที่เสีย 

ไฟฟ้า     

        
เม็ดพลาสติก    

ผสมสูตร 
   เศษเม็ดพลาสติก 

ไฟฟ้า       
        

ชิ้นงานพลาสติก    
ตัด 

   เศษพลาสติก 

ไฟฟ้า       
        
          

ถุงกระสอบ         หลอดด้าย 

แผ่นฟิล์มพลาสติก   บรรจุ   ถุงกระสอบท่ีขาด 
ไฟฟ้า         

ชื่อพ้ืนที/่กิจกรรม : กระบวนการผลิตผลิตพลาสติก 

ตัวอย่าง การแจกแจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 



ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์ 
N: Normal (สภาวะปกติ) 
A: Abnormal (สภาวะผิดปกติ) 
E: Emergency (สภาวะฉุกเฉิน) 

โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood) 
L1 : ความถี่ในการใช้ทรัพยากรหรือเกิดมลภาวะในกิจกรรม 
L2 : การควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรหรือเกิดมลภาวะ 

ด้านความรุนแรง (S : Severity) 
S1 : ระดับอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
S2 : วงกว้างของผลกระทบ หรือข้อร้องเรียนต่อการใช้ทรัพยากรหรือการเกิดมลภาวะ 
S3 : กฎหมายและข้อบังคับ  

กรณีมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนน หรือ คะแนนด้านกฎหมายเท่ากบั 4 คะแนนขึ้นไป 
ให้ถือเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้มที่มนีัยส าคัญ (Significant Aspect)  

และต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและ/หรือแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของสถานประการสรุป
ประเด็นนัยส าคัญด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร 



ฝ่าย/แผนก 
สิ่งแวดล้อม 
 

พื้นที่ กระบวนการผลิต 
  

การประเมินครั้งที ่……………………  วันที่ประเมิน …………………………………… 
ผู้ประเมิน 

……………………………………………… 
(คณะท างาน) 

ผู้ตรวจสอบ 
………………………………………….. 

(ประธานคณะท างาน) 

ที ่
กิจกรรม/

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

สถาน 
การณ์ 

(N/A/E) 

ลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม  
(Aspect) 

ผลกระทบ  
(Impact) 

โอกาสที่จะ
เกิด 

ความรุนแรง 
คะแนน 

นัยส าคัญ 
(มี/ไม่มี) 

L1 L2 S1 S2 S3 
1 รับช้ินงาน/เป่า

งาน 
  
  
  

N ถุงกระสอบ การใช้ทรัพยากร 3 1 3 1 1 20 ไม่มี 
  N เม็ดพลาสติก การใช้ทรัพยากร 4 1 4 1 1 30 ไม่มี 
  N ไฟฟ้า การใช้ทรัพยากร 4 2 3 2 3 48 มี 
  N ถุงกระสอบใช้แล้ว ของเสียไม่อันตราย 3 1 3 1 3 28 ไม่มี 
  N เม็ดพลาสติกที่เสีย ของเสียไม่อันตราย 4 1 4 1 3 40 ไม่มี 
2 ผสมสูตร N เม็ดพลาสติก การใช้ทรัพยากร 4 1 4 1 1 30 ไม่มี 
    N ไฟฟ้า การใช้ทรัพยากร 4 2 3 2 3 48 มี 
    N เศษเม็ดพลาสติก ของเสียไม่อันตราย 4 1 4 1 3 40 ไม่มี 
    E ไฟไหม้ สุขภาพพนักงาน 1 1 5 5 3 26 ไม่มี 
    A อุปกรณ์ช ารุด ของเสียทั่วไป 1 1 4 3 3 20 ไม่มี 
3 ตัด N ช้ินงานพลาสติก การใช้ทรัพยากร 4 1 4 1 1 30 ไม่มี 
    N ไฟฟ้า การใช้ทรัพยากร 4 2 3 2 3 48 มี 
    N เศษพลาสติก ของเสียไม่อันตราย 4 1 4 1 3 40 ไม่มี 
4 บรรจุ N ถุงกระสอบ การใช้ทรัพยากร 3 1 3 1 1 20 ไม่มี 
    N แผ่นฟิล์มพลาสติก การใช้ทรัพยากร 4 1 4 1 1 30 ไม่มี 
    N ไฟฟ้า การใช้ทรัพยากร 4 2 3 2 3 48 มี 
    N หลอดด้าย ของเสียไม่อันตราย 3 1 3 1 3 28 ไม่มี 
    N ถุงกระสอบที่ขาด ของเสียไม่อันตราย 3 1 3 1 3 28 ไม่มี 

ตัวอย่าง การประเมินลักษณะปัญหาและกระทบสิ่งแวดล้อม 
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แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม EMP No : 01/2563 ผู้รับผิดชอบแผนงาน : คุณธเนศ ทิฆัมพรวิภา 
ชื่อแผนงาน : โครงการลดการใช้พลังงานส าหรับระบบแสงสว่างภายในโรงงาน 

ผู้อนุมัติแผนงาน : คุณอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม งบประมาณท่ีใช้ : 15,000 บาท วันท่ีอนุมัติแผนงาน :  1 กุมภาพันธ์ 2563 ก าหนดเสร็จสิ้นแผนงาน : 30 เมษายน 2563 

วัตถประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุงหลอดไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากหลอดไฟลง 

เป้าหมาย  
1. เปลี่ยนจากหลอดไฟT8+ Ballast แกนเหล็ก เป็น T5+E 

Ballast จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหลอดไฟท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีเกิดจากหลอดไฟลดลงร้อยละ10 
 

ตัวชี้วัด 
1. หลอดไฟชนิด T8+Ballast แกนเหล็กที่ถูกเปลี่ยนเป็น หลอดไฟชนิด 

T5+ E Ballast (ชุด) 
2. ปริมาณไฟฟ้าท่ีลดลง (หน่วย) 

ล าดับท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 

ก าหนดเสร็จ กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงงาน ธเนศ ทิฆัมพรวิภา                         06/02/2563 

2 
ส ารวจหลอดไฟภายในโรงงานเพื่อระบุจุดท่ีต้องท า
การปรับปรุง 

ธเนศ ทิฆัมพรวิภา                         13/02/2563 

3 
ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุง 

ธเนศ ทิฆัมพรวิภา                         17/02/2563 

4 ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของหลอดไฟ ธเนศ ทิฆัมพรวิภา                         05/04/2563 

5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ธเนศ ทิฆัมพรวิภา                         30/04/2563 

แผนหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
ตารางรายละเอียดการด าเนินงาน 



แผนหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

ล าดับ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

1 เพื่อปรับปรุงหลอดไฟให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เปลี่ยนจากหลอดไฟ
T8+ Ballast แกน
เหล็ก เป็น T5+E 
Ballast จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของหลอดไฟที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

หลอดไฟชนิด 
T8+Ballast แกน
เหล็กที่ถูก
เปลี่ยนเป็น หลอดไฟ
ชนิด T5+ E 
Ballast (ชุด) 
 

ได้มีการเปล่ียน
หลอดไฟจ านวน 48 
หลอดจาก 60 
หลอด คิดเป็นร้อย
ละ 80  

2 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
หลอดไฟลง 

 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ที่เกิดจากหลอดไฟ
ลดลงร้อยละ 10% 

ปริมาณไฟฟ้าที่
ลดลง (หน่วย) 
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 36.95 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ 



เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 2 

กรณีที่ไม่ได้ด าเนินโครงการเทียบเคียง 1. 

เอกสารการ
ประกาศนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม 
และหลักฐานการ
สื่อสารนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1 

แผนงานด้าน
สิ่งแวดล้อม/ 
การแจกแจง
ลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

1.2 

เอกสาร/
หลักฐาน/สรุปผล
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานตาม
แผน อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/
โครงการ 

1.3 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 



เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 2 

กรณีด าเนินงานโครงการเทียบเคียง ในระดับที่ 2 2. 

กรณีใบรับรองหรือประกาศนยีบัตรก าหนดวันสิ้นอายุ ณ วันที่
ยื่นใบสมัคร ต้องยังไม่สิ้นอายุ 2.1 

กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรไม่ก าหนดวันสิ้นอายุ หรือสิ้นอายุ
แล้ว ต้องมีเอกสาร/หลักฐานท่ีสามารถแสดงได้ว่าองค์กรยังรักษาและ
คงไว้ซึ่งการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 



41 

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3  
ระบบสีเขียว 

(Green System) 



วงจร P-D-C-A 
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1. บริบทขององคก์ร 

2.ความ
เป็นผูน้ า 

4.การ
สนับสนุน 

5.การ
ด าเนินงาน 

6.การ
ประเมินการ
ด าเนินงาน 

7.การ
ปรบัปรงุ 

3.การ
วางแผน 

Plan Do 

Check Act 



1. บริบทขององค์กร 

1.1 การท าความเข้าใจบริบทขององค์กร 

1.2 การท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขนั การตลาด 

วฒันธรรม สภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้ในระดบั
นานาชาติ ระดบัชาติ ระดบัภมิูภาค หรือระดบัท้องถ่ิน 

สภาพแวดล้อมภายใน 
คณุค่า วฒันธรรม ความรู้  

และผลการด าเนินงานขององคก์ร 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ชุมชน บริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน 

ลูกค้า บริษัทฯ ไม่ใช้สารเคมีอันตรายต้องห้ามในการผลิต 
มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาครัฐ บริษัทมีการด าเนินงานสอดคล้องกฎหมายฯ 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 

ชี้บ่ง พิจารณาความต้องการความคาดหวัง วิธีการ ช่องทาง 

5 M :Man Material Machine  
       Method Money 

STEEP : Social Technology Economic      
Environment Politic / Legal 



2. ความเป็นผู้น า 
2.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่น 

2.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในองค์กร  

2.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
การป้องกนัมลพิษ การใช้ทรพัยากรยัง่ยืน 

การบรรเทาและปรบัตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

การปกป้องรกัษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

การปกป้องส่ิงแวดล้อม 

- การเป็นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธผิลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพียงพอ  
- สื่อสารถึงความส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- สนับสนุนบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

- บรรลุผลต่อกฎหมายและข้อก าหนด 
- มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  



3. การวางแผน 
3.1 การปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสีย่งและโอกาส 

3.2 วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิง่แวดล้อม 

ชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส ครอบคลุม 
 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากทุกกิจกรรม 

ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร 
 กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ชี้บ่งบ่งประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ครอบคลุม LCA 
รวมทั้งสรุปประเด็นนัยส าคัญ  

ค านึงถึง 1) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มนีัยส าคัญขององค์กร  
           2) กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  

สอดคล้องกับ 1) นโยบายสิ่งแวดล้อม 2) สามารถวัดได้  
                3) จัดท าเป็นเอกสาร และ 4) สื่อสารภายในองค์กร  

- วิธีการด าเนินการ 
- ทรัพยากรที่ต้องการ 
- ผู้รับผิดชอบ 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
- วิธีการประเมินผล 
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Start 

การปัม๊ขึ้นรปู 

การเจียรตกแต่งผิว 

การพ่นสี 
(บ าบดัไอระเหย 
ผ่านม่านน ้า) 

การอบ 

Finish 

เหลก็ (ทรพัยากร) 
ไฟฟ้า (ทรพัยากร) 

น ้ามนัหล่อช้ินงาน (สารเคมี) 

เสียง (สขุภาพพนักงาน) 
เศษเหลก็ (ขยะทัว่ไป) 
ไอน ้ามนั (สขุภาพพนักงาน) 

ไฟฟ้า (ทรพัยากร) เสียง (สขุภาพพนักงาน) 
ฝุ่ นเหลก็ (มลพิษทางอากาศ, 
สขุภาพพนักงาน) 

ทินเนอร ์(สารเคมี) 
น ้า (ทรพัยากร) 

สี (สารเคมี) 
ไอระเหยทินเนอร/์สี (มลพิษอากาศ, 
สขุภาพพนักงาน) 

กากสี (ขยะอนัตราย) 

น ้าเสีย (มลพิษทางน ้า) 

ไฟฟ้า (ทรพัยากร) 
ความร้อน (สขุภาพพนักงาน) 

กล่ิน (สขุภาพพนักงาน) 

ภาชนะบรรจสีุ,ทินเนอร ์(ขยะอนัตราย) 

หินเจียร ์(ทรพัยากร) 
ใบหินเจียร ์(ขยะทัว่ไป) 

ตัวอย่างการชี้บ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 



Source: ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ, การเสวนา การเตรียมพร้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สู่การแข่งขันในตลาดโลกด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green 
Products), มีนาคม 2553, World Business Council for Sustainable Development. 

 

Life Cycle Thinking Approach 

การผลิตวัตถุดิบ/การได้มาซึ่งวัตถุดบิ 

การขนส่งวัตถุดิบ 

การผลิต/การบริการ 

การขนส่งผลิตภัณฑ์ 

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ  

การก าจัดซากผลิตภณัฑ์ 



ตัวอย่างหัวข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายและ
ข้อก าหนด
สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน 

วัตถุอันตราย 

คุณภาพน้ า 

คุณภาพอากาศ
และเสียง 

ขยะและกาก
ของเสีย 

ความปลอดภัย-
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 



 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม : น ้าท้ิง (มลภาวะทางน ้า) 

ล าดบั กฎหมายและข้อก าหนด
ด้านส่ิงแวดล้อม 

เน้ือหากฎหมายโดยสงัเขป การปฏิบติัตามกฎหมาย ผูร้บัผิดชอบ วิธีการติดตามและ
ประเมินความ
สอดคล้อง 

 1 ประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐาน
ควบคมุการระบายน ้าท้ิง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

การก าหนดค่ามาตรฐาน
และวิธีการตรวจสอบ
คณุลกัษณะน ้าท้ิงท่ี
ระบายออกจากโรงงาน
อตุสาหกรรมสู่
ส่ิงแวดล้อม 

ด าเนินการตรวจวดั
คณุภาพน ้าท้ิงท่ีจดุระบาย
น ้าท้ิง (Manhole) ตาม
คณุลกัษณะท่ีเก่ียวข้อง 
และวิธีการท่ีก าหนด 
พร้อมบนัทึกการสอบ
เทียบหรือทวนสอบ
เคร่ืองมือวดั 

ฝ่าย
ส่ิงแวดล้อม  

ติดต่อหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือตรวจวดั
ทุก 1 เดือน โดยมีค่า
คณุลกัษณะท่ีตรวจ
ได้แก่  
1)  pH  5.5-9.0 
2)  BOD ไม่เกิน 20 mg/l 
3)  SS ไม่เกิน  50 mg/l 
4)  COD ไม่เกิน  120 
mg/l 
และสรปุผลการตรวจ
รายงานต่อ EMR ทุก
เดือน 
(กรณีผลการตรวจเกิน
มาตรฐานกฎหมาย 
ให้หาสาเหตแุละ
ด าเนินการแก้ไข 
โดยเร่งด่วน) 

ตัวอย่างทะเบียนกฎหมายฯ 



ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญั 
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

การจดัการส่ิงแวดล้อม 
ดชันีช้ีวดั  

น ้ามนัเตา ลดปรมิาณการใชน้ ้ามนัเตาลง 5% 

ภายในปี 2563 

ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเตาในแตล่ะเดอืน 
ต่อตนัผลติภณัฑ ์(ลติรต่อตนั) 

น ้าทิง้ทีร่ะบายออกนอกโรงงาน คุณภาพน ้าทิง้ตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 

ในกฎหมายภายในปี 2563 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ทีร่ะบายออก 

จากโรงงานประจ าปี 2563 

ไฟฟ้า ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมของ 

องคก์รลงอยา่งน้อย 20% ภายในปี 2563 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมขององคก์ร 

ในแต่ละเดอืน (กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อตนั) 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 



4. การสนับสนุน 

4.1. ทรัพยากร 
4.2 ความรู้ความสามารถ 
 
 
4.3 ความตระหนัก 
4.4 การสื่อสาร  สื่อสารข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใน ภายนอก 

4.5 เอกสารและบันทึก จัดท าและปรับปรุง ควรทบทวนและอนมุัติ  
ก่อนน าไปใช้ ควบคุม (การแจกจ่าย จัดเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงเอกสาร การท าลาย) 
                                              

 
 

ทรัพยากร 

ทรัพยากรบุคคล
และทักษะพิเศษ  

เทคโนโลยีและ
การเงิน 

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก าหนดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ก าหนดความรู้ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับบคุลากร  
 มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรมหรือ

ประสบการณ์ที่เหมาะสม 
 ก าหนดการฝึกอบรมทีจ่ าเป็น ประเมินผล จัดเก็บบันทึกที่เกีย่วข้องเพื่อเป็นหลักฐาน 

อนุรักษ์ทรัพยากร น้ า ไฟฟ้า พลังงาน 



5. การด าเนินการ 

5.1. การวางแผนและการควบคมุการด าเนินการ 
 

 ต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือควบคุมการด าเนินการกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม  

 ควรจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
 

5.2. การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
 จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
 เตรียมการส าหรับการตอบสนอง โดยการวางแผนกิจกรรมเพ่ือป้องกัน หรือ

บรรเทาผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ฉุกเฉิน  



ตัวอย่างการควบคุมกระบวนการ 

• การจัดการของเสีย 
• การคัดแยก / ถังขยะ 
• การจัดเก็บ / พื้นที่เก็บขยะ 

• การควบคุมน้ าทิ้ง 
• ระบบระบายน้ าทิ้ง 
• ระบบระบายน้ าฝน 
• วิธีการควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย (ถ้าม)ี 

• การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
• เสียง ความร้อน ฝุ่น ไอระเหยสารเคมีใน

พื้นที่ท างาน 
• การควบคุมที่เครื่องจักร / ที่ตัวบุคคล 

• การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า-ทรัพยากร 
• การประหยัดไฟฟ้า 
• อุปกรณ์-เครื่องมือ / การช ารุด 

• การควบคุมสารเคม ี
• เอกสาร SDS 
• ฉลากสารเคมี / ป้ายชี้บ่งสารเคม ี
• การจัดเก็บ / วัสดุดูดซับที่จ าเป็น 
• การน าไปใช้ / ความปลอดภัย 

• การจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
• เอกสารกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
• วิธีการควบคุมผู้รับเหมา 



• การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน  
เป็นการก าหนดวิธีการควบคุมลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งอาจได้แก ่
• ไฟไหม้ 
• สารเคมีหกรั่วไหล 
• การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสารเคมี

ยังลูกค้า 
• การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี 
• การระเบิดของหม้อไอน้ า 

• องค์กรต้องมีการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเหล่านี้ 
โดยอาจก าหนดแผนงานต่างๆ เพ่ือรองรับ  
อาทิเช่น 
• แผนตรวจตราและเฝ้าระวังความเสี่ยง 
• แผนตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์

เครื่องมือต่างๆ 
• แผนฝึกอบรมพนักงาน 
• แผนระงับเหตุฉุกเฉินและซ้อมอพยพ 
• แผนฟื้นฟู 

 

แผนการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 
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ตัวอย่างแผนตอบสนองเม่ือเกิดเหตุไฟไหม้ 

พบเหตุการณ์ไฟไหม ้ผู้พบเหตุการณ์ 

ดับไม่ได้ 

ผู้พบเหตุการณ์ 

ให้แจ้งหัวหน้างานทันที ด าเนินการดับเพลิง 

หัวหน้างาน 

ด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดของเสีย น้ าทิ้ง 

รายงานการเกิดเหตุให้กรรมการผู้จัดการ และหน่วยงานภายนอกทราบ 
จป. 

กด “Fire Alarm” 
แจ้งต่อผู้อ านวยการดับเพลิง /  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

หัวหน้างาน หัวหน้างาน 

ดับ
ไม่ได้ 

ดับได้ 

จป. 

ดับด้วยตัวเอง 
ได้หรือไม ่

ผู้พบเหตุการณ์ 

ผู้พบเหตุการณ์ 

ให้ด าเนินการดับเพลิงทันที 

รายงานให้หัวหน้างานรับทราบ 

รายงานการเกิดเหตุให้ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบ 

ผู้พบเหตุการณ์ 

หัวหน้างาน 

เพลิงดับ 
หรือไม่ 

บันทึกข้อมูลการเกิดเหตุเพลิงไหม้  
และการตอบสนอง 

ดับได้ 

ใช้แผนฉุกเฉิน “ขั้นรุนแรง” 

ทีมฉุกเฉินปฏิบัติตามแผน  
“ขั้นรุนแรง” 

พนักงานอพยพไปยัง  
“จุดรวมพล” 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 



ตัวอย่างแผนตอบสนองเม่ือเกิดสารเคมีหรือน้ ามันรั่วไหล 

พบเหตุการณ์สารเคม/ีน ้ามนัหกรัว่ไหล 

ผูพ้บเหตุการณ์ 

ใชว้สัดุดดูซบัหรอืกระสอบทรายสกดักัน้เบือ้งตน้ 
เพื่อไม่ใหแ้พร่กระจาย  แลว้แจง้หวัหน้างาน 

ปรมิาณมาก หรอื 
ไหลลงรางระบายน ้าฝน 

หวัหน้างานและทมีฉุกเฉินในพืน้ทีเ่ขา้ระงบัเหตุ 
เพื่อปิดกัน้รางระบายน ้า และควบคุม 

การแพร่กระจายของสารเคม ี

แจง้รายงานการเกดิเหตุ 
ต่อ EMR 

ใชว้สัดุดดูซบั หรอืป ัม๊น ้าดดูสารเคมทีีร่ ัว่ไหล 
แลว้น าไปใสใ่นภาชนะทีเ่ตรยีมไว ้เพื่อก าจดัเป็น 
ของเสยีอนัตราย หรอืสง่เขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ผูพ้บเหตุการณ์ / แผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 

หวัหน้างาน / ทมีฉุกเฉิน 

หวัหน้างาน / ทมีฉุกเฉิน 

หวัหน้างาน 

กรณีมกีารแพร่กระจายออกสูภ่ายนอก 
ทมีฉุกเฉินตอ้งไปสกดักัน้การแพร่กระจาย 
และแจง้ต่อ EMR เพื่อประสานงานกบั 

หน่วยงานภายนอก 

ทมีฉุกเฉิน 

ปรมิาณมาก 
หรอืไม่ 

ผูพ้บเหตุการณ์ 
ปรมิาณน้อย 

สวมใส ่PPE และใชว้สัดุดดูซบั 
สารเคมหีรอืน ้ามนัทีร่ ัว่ไหล 

ผูพ้บเหตุการณ์ 

รวบรวมวสัดุทีใ่ชด้ดูซบั แลว้ใสภ่าชนะทีเ่ตรยีมไว้ 
เพื่อก าจดัเป็นของเสยีอนัตราย 

ท าความสะอาดพืน้ที ่

ผูพ้บเหตุการณ์/ 
แผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 

แผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 



6. การประเมินการด าเนินงาน 
6.1 การติดตาม ประเมินผล 

 

 
 

6.2 การตรวจประเมินภายใน 

 

 

6.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

- มีการเฝ้าระวังติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แผนการตรวจวัด) 
- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบและบ ารุงรักษา 

-  ประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการสิง่แวดล้อมกบักฎหมายที่เกีย่วข้อง   
พร้อมจัดเก็บบันทึกเป็นหลกัฐาน  

- ระบุหลักเกณฑ์ ขอบข่ายการตรวจประเมิน และคัดเลือก แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินที่เป็นกลาง  
- ด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
- บันทึกผลการตรวจประเมินภายในไว้เป็นหลักฐาน 

- ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรด าเนินการทบทวนระบบการจัดการสิง่แวดล้อม
ขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

- จัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลกัฐาน 
- ก าหนดข้อมูลส าหรับการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เช่น ผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ผลสรุปที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม การด าเนินการเมื่อวัตถุประสงค์ไมบ่รรลผุล 



7. การปรับปรุง 

7.1 ข้อบกพร่องและการปฏิบัติการแก้ไข 
 
 
 
 

7.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

- วิเคราะหส์าเหตุของข้อบกพร่อง และปฏิบัติการแก้ไข 
- ด าเนินการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อ ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 

- ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
ตามความเหมาะสมและมปีระสทิธิผล เช่น การปรับปรุงนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 



เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 3 

1) แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ตามแบบฟอร์ม MOI-GI-F-03 และจัดส่ง
เอกสารหลักฐานการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร บันทึก แบบฟอร์มข้อมูล 
รูปภาพ หรือ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่อ้างถึงในแบบประเมินเบื้องต้น GI3 ให้กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

2) เอกสารหลักฐานที่แสดงดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
พลังงาน หรือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมเป้าหมาย
และผลด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา (เช่น ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
ได้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เป็นต้น) 

กรณีที่ไม่ได้ด าเนินโครงการเทียบเคียง 1. 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 



แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 



เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 3 

1) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม ที่คณะอนุกรรมการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ให้การยอมรับในระดับที่ 3 โดย  
1.1) กรณีใบรับรองหรือประกาศนยีบัตรก าหนดวันสิ้นอายุ ณ วันที่ยื่นสมัครต้องยังไม่สิ้นอายุ  
1.2) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนยีบัตรไม่ก าหนดวันสิ้นอายุ หรือสิ้นอายุแล้ว ต้องมีเอกสาร
หลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าองค์กรยังรักษาและคงไว้ซึ่งการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

2) ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน หรือความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมเป้าหมายและผลด าเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา (เช่น ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เป็นต้น) 

กรณีด าเนินงานโครงการเทียบเคียง ในระดับที่ 3 2. 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 



ตัวอย่างดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI)  

หัวข้อ 
ปี 2560 ปี 2561 

หมายเหตุ 
KPI Actual KPI Actual 

1. ข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 0 เร่ือง 0 เร่ือง 0 เร่ือง 0 เร่ือง จากหนังสือตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน 

2. การอนุรักษ์พลังงาน/ก าลงัผลิต 5% 2.70% 5% 7.67% จากรายงานอนุรักษ์
พลังงาน 

3. น าน้ ากลับมาใช้ซ้ าที่ผ่านการบ าบัด 100% 80% 100% 100% ผ่านระบบ MBR (น าน้ า
กลับมาใช้ 100%) 

4. ลดปริมาณกากอุตสาหกรรม ลดลง5% เทียบกับปีที่ผ่านมา : 
% DM (Dry Matter: น้ าหนักแห้ง) 
(ไฟเบอร์กลาส/ปูน/ปนเปื้อน) 

 - ขยะปนเปื้อน (เทียบ %DM) <0.84 0.80% <0.76 0.58% 

 - ขยะปูนซีเมนต์ (เทียบ %DM) <12.14 17.17% <16.31 20.49% ปี 61-62 ปรับปรุงพื้นที่  
ปูนเก่าลงบล็อก 

 - ขยะไฟเบอร์กลาส (เทียบ %DM) <13.34 16.68% <15.85 12.31% ปี 61-62 ปรับปรุงพื้นที่  
ไฟเบอร์เก่า 



อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4  
วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) 

63 



วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

•หมายถึง การสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความเชื่อและมี
พฤติกรรมร่วมกัน สร้างค่านิยม จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม การด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการเผยแพร่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมให้แก่
บุคลากรภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง  
•มีการก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมการให้
ความส าคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร มีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่ของ
วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และน ามาปรับปรุง พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 





เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 

1. องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดระดับที่ 3 ทุกข้อ 

2. องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน หรือด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมขององค์กร และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลให้ครอบคลุม
ตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

2.1 องค์กรต้องมีความรับผิดชอบส าหรับผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมฯ 
(1) ผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรต่อสังคม และ

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 
(2) การด าเนินการเพื่อการป้องกันผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 



2. องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ) 

2.2 องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฯ องค์กรต้องมีการเปิดเผยอย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
ครบถ้วน โดย 
(1) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

โดยตรงและง่ายต่อความเข้าใจ 
(2) ข้อมูลต้องเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นข้อเท็จจริง ชัดเจน และมีความ

น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 



ตัวอย่างแนวทางการด าเนินงาน 



ตัวอย่างแนวทางการด าเนินงาน 

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายงานความยั่งยืน SUSTAINABILITY REPORT 2559 บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานความยั่งยืน ปี 2559 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 



2. องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ) 

2.3 องค์กรต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
อย่างจริงจัง โดย  
(1) ประกาศก าหนดค่านิยมและหลักการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ชัดเจน 
(2) ด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
(3) มีกลไกในการก ากับดูแล และการควบคุมต่างๆ เพื่อเฝ้าติดตามให้การสนับสนุน และการ

บังคับให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(4) มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการป้องกันหรือแก้ไขการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มี

จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั่วทั้งองค์กร 
(6) มีรายงานผลการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 



ตัวอย่างแนวทางการด าเนินงาน 

หนังสือยนืยนั 
ไม่พบข้อร้องเรียน 

จรรยาบรรณธุรกจิ 

ผงัองค์กร 



2. องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ) 
2.4 องค์กรต้องเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 

Stakeholder Engagement 

ตัวอย่างการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



2. องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ) 
2.5 องค์กรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 

กฎหมาย
และ

ข้อก าหนด
ส่ิงแวดล้อม 

พลงังาน 

วตัถุ
อนัตราย 

คณุภาพน ้า 

คณุภาพ
อากาศและ

เสียง 

ขยะและกาก
ของเสีย 

ความปลอดภยั-
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 



2. องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ) 
2.6 องค์กรต้องเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์
ที่กฎหมาย หรือการด าเนินการตามกฎหมายยังไม่พอเพียงส าหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ได้ องค์กรต้องผลักดันให้เกิดความเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 

ท่ีมา: http://ghgreduction.tgo.or.th/ 



2. องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านสิ่งแวดล้อมฯ (ต่อ) 
2.7 องค์กรต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้การยอมรับ 
ถึงความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 



2. ความโปร่งใส 
Transparency 

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
Respect for Human rights 

3. การปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม 

Ethical Behavior 

4. การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Respect for stake holder interest 

6. การเคารพต่อการปฏิบัต ิ
ตามแนวทางสากล 

Respect for 
international 

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม 
Respect for the rule of law 

1. ความรับผิดชอบ 
Accountability 

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 
7 หลักประการ ของ ISO 26000 



3. องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 

- ปริมาณการใช้วัตถุดิบ น้ า พลังงาน 
- ปริมาณของเสีย น้ าเสีย CO2 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมการสร้างความตระหนัก 

การจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม พลังงาน 
ความปลอดภัย ระบบบ าบัดมลพิษ  

- กิจกรรม CSR ภายใน ภายนอกองค์กร  
(ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)  



เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 4 

1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 
2) แบบประเมินเบ้ืองต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ตามแบบฟอร์ม MOI-GI-F-04  
3) รายงานการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน หรือด้าน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบกิจการ 
อุตสาหกรรมขององค์กร และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลให้ครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
5) เอกสารหลักฐานที่แสดงดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านพลังงาน หรือความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมเป้าหมายและผลด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา (เช่น 
ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เป็นต้น) 

6) หนังสือรับรองการไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความ
เสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน (ตามมาตราที่ 37 
และ 39 พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535) จากหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ย้อนหลัง 1 ปี 

กรณีที่ไม่ได้ด าเนินโครงการเทียบเคียง 1. 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 



แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว  
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
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เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 4 

กรณีด าเนินงานโครงการเทียบเคียง ในระดับที่ 4 2. 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม ที่คณะอนุกรรมการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้การยอมรับใน

ระดับที่ 4 โดย  
1.1) กรณีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรก าหนดวันสิ้นอายุ ณ วันที่ยื่นสมัครต้องยังไม่สิ้นอายุ  
1.2) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรไม่ก าหนดวันสิ้นอายุ หรือสิ้นอายุแล้ว ต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
แสดงได้ว่าองค์กรยังรักษาและคงไว้ซึ่งการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

2) ดัชนชีี้วัด (Key Performance Indicator) ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน หรือความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมเป้าหมายและผลด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา (เช่น ปริมาณการใช้
ทรัพยากรที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เป็นต้น) 

3) หนังสือรับรองการไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความ
เสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน (ตามมาตราที่ 37 
และ 39 พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535) จากหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ย้อนหลัง 1 ปี 



อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5  
เครือข่ายสีเขียว 

(Green Network) 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 

1. องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 ทุกข้อ 

2. องค์กรต้องด าเนินการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่ครอบคลุม
ทั้งโซ่อุปทาน (Supply Chain) ชุมชน และผู้บริโภค และต้องท า
ให้ประสบความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดย 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 

83 

 (1)  ต้องส่งเสริมให้โซ่อุปทาน (Supply Chain) มุ่งสูอุ่ตสาหกรรม 
สีเขียว และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธผิล โดยต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั่งโซ่
อุปทาน และต้องมีการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่งและยั่งยนื 

  (2)  ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการ
กระตุ้นจิตส านึกและสง่เสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยัง่ยนื โดยให้
ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

       (3) ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคที่ยัง่ยนื 

 
 

 
3. องค์กรต้องจัดท ารายงานการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง 
และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผล
ความส าเร็จเพื่อเผยแพร่ 



เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
2.1 ต้องส่งเสริมให้โซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ส่งมอบ (Supplier) (เฉพาะผู้ส่งมอบโดยตรง (first tier) 
ผู้รับเหมา (Contractor) (เฉพาะผู้รับเหมา ที่ท ากิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) 
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) (เฉพาะผู้รับเหมาที่ท ากิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) 
ผู้ส่งมอบบริการโดยตรงให้กับองค์กร (Service Provider) 

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 
โซอุ่ปทาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองและยั่งยืน โดยเฉพาะผู้ผลิตที่เป็น First tier ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก (High Impact) ต้องได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมด 
 กลุ่มที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปานกลาง (Medium Impact) ต้องได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ภายใน 1 ปี 
 กลุ่มที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย (Low Impact) ต้องได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวภายใน 3 ปี 
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ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
การจัดล าดับของกระบวนการท้ังหมดที่มีต่อการสร้างความ

พอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต  
การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจ าหน่าย การขนส่ง  
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การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซอุ่ปทาน (Supply Chain) 

โซ่อุปทานข้ันที่ 1 
สถานประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับผู้ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวโดยตรง และมีคุณสมบัติเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 หรือสถานประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 



การพิจารณาขอบเขตของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier)  

ระดับผลกระทบ 

สถานประกอบการ 
ในประเทศ  สถานประกอบการ

ต่างประเทศ 
(โรงงานจ าพวก 1,2,3) (ไม่ใช่โรงงานจ าพวก 1,2,3) 

High Impact 
(ภายในระยะเวลา 
ที่ขอการรับรอง) 

• ได้รับอย่างน้อย GI2 ขึ้นไป 
• จ านวนทุกราย 

• แสดงหลักฐานการประเมินของผู้ยื่น
ขอว่าสถานประกอบการดังกล่าวมี
การด าเนินงานตามเกณฑ ์GI2 ขึ้นไป 

• แสดงหลักฐานการประเมินของ 
ผู้ยื่นขอว่าสถานประกอบการมีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ ์GI2 ขึ้นไป 

Medium Impact 
(ภายใน 1 ปี) 

• มีแผนที่จะท าให้ได้ 
อย่างน้อย GI2 ภายใน1 ปี 

• แสดงหลักฐานการประเมินของผู้ยื่น
ขอว่าสถานประกอบการดังกล่าว 

    มีแผนที่จะท าใหไ้ด้อุตสาหกรรม          
    สีเขียวอย่างน้อย GI2 ภายใน1 ปี 

• แสดงหลักฐานการประเมินของ 
ผู้ยื่นขอว่าสถานประกอบการ
ดังกล่าวมีแผนที่จะท าใหไ้ด้ 

    อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อย GI2   
    ภายใน1 ปี 

Low Impact 
(ภายใน 3 ปี) 

 

• มีแผนที่จะท าให้ได้ 
อย่างน้อย GI2 ภายใน 3 ปี 

 

• แสดงหลักฐานการประเมินของผู้ยื่น
ขอว่าสถานประกอบการดังกล่าว          
มีแผนที่จะท าให้ไดอุ้ตสาหกรรม           
สีเขียวอย่างน้อย GI2 ภายใน 3 ป ี

 

• แสดงหลักฐานการประเมินของ 
ผู้ยื่นขอว่าสถานประกอบการ
ดังกล่าวมีแผนที่จะท าให้ได้
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อย GI2 
ภายใน 3 ปี 



เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
2.2 ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจิตส านึกและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดย  

2.2.1 มีการจัดท าโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ชุมชนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อสร้างจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้าใจในการบริโภคอย่างยั่งยืน 

87 ตัวอย่างนโยบาย และแผนงาน CSR 



เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
2.2.2 ก าหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมชุมชน โดยด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

• มีการสนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ อุดหนุนสินค้า พัฒนาสินค้า หรือด้านการตลาด 

• มีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากองค์กรที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือฉลากเขียว หรือตราสัญลักษณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  

• มีส่วนสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(CIV : Creative Industry Village)  
(น าวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าให้สินค้า และบริการ) 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
2.2.3 ประเมินโดยชุมชนรอบข้าง (Communities) โดย 

• หน่วยงานภายนอก (Third Party) ด าเนินการส ารวจชุมชนรอบข้างในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นไปตามหลักทางสถิติ และเนื้อหาการประเมินต้องครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ 

• คะแนนความพึงพอใจชุมชนที่ได้เฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 70% 
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ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจชุมชน 



ตัวอย่างการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย Taro Yamane  

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากรทัง้หมด 
e = ค่าความคลาดเคล่ือน 

ตัวอย่าง 
ชุมชนมีประชากรทัง้หมด 2,000 คน 
ใช้ค่าความคลาดเคล่ือนที่ 0.05  
 
       n =         2,000                    
               
1+2,000(0.05)2 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 333.33  
แบบสอบถาม รวม 334 ชุด 



เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
2.3 ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน โดย 

• มีการสื่อสารตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับการรับรอง ให้กับบุคคลภายนอกองค์กร 

• มีการสื่อสารให้ผู้บริโภคผ่าน ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ บริเวณสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง หรือ 
ผลิตภัณฑ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ช่องทางอื่น ๆ 

91 ตัวอย่างตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวที่น าไปติดบนผลิตภัณฑ์ 



แนวทางด้านการบริโภคยั่งยืนตาม CSR-DIW 

•หัวข้อหลักที่ 5.6  ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues) 
• ประเด็นที่ 5.6.3 การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable consumption) เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การบริโภคอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ควรเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น เพื่อลด
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดย  

 

 
 

 

 
 

ใหข้อ้มลูกบัผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการเลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถงึค าแนะน าการใช้
งาน  

เสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิสขุภาพที่
พจิารณาตลอดวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์  โดย  

1 

2** 

ขจดัหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้และหาทางเลอืก
อื่นทีม่ผีลกระทบน้อยมาใชท้ดแทน  

ออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ีง่า่ยต่อการน ากลบัมาใชใ้หม ่ซ่อมได ้หรอืน ากลบัมา
ผลติใหม ่ หรอืแนะน าหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารรบัรไีซเคลิและก าจดัของเสยี  

เสนอผลติภณัฑค์ุณภาพสงู คงทน ในราคาทีส่มเหตุสมผล  



ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลด้านการบริโภคย่ังยืน 



ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลด้านการบริโภคย่ังยืน 



เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
3. องค์กรต้องจัดท ารายงานการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสาน
สัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จเพื่อเผยแพร่ 
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ตัวอย่างรายงานผลด าเนินงานดา้นสิ่งแวดล้อมตาม GRI Standard 
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เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 5 

1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 
2) แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ตามแบบฟอร์ม MOI-GI-F-05  
3) รายงานการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรม ด้าน

สิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุปรายงานผลการส าเร็จเพื่อเผยแพร่ 
4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจจาก ชุมชนรอบข้าง ย้อนหลัง 1 ปี 
5) เอกสารหลักฐานที่แสดงดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านพลังงาน 

หรือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมเป้าหมายและผลด าเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา (เช่น ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดลง เป็นต้น) 

6) หนังสือรับรองการไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน 
(ตามมาตราที่ 37 และ 39 พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535) จากหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
ย้อนหลัง 1 ปี 

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 



แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว  
ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 



ขั้นตอนการขอรับรอง 
อุตสาหกรรมสีเขียว 
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หน่วยงานพิจารณาให้การรบัรอง 

หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน ได้แก่  

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
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ขั้นตอนการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
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1. กรอกใบสมัคร 
• กรอกข้อมูลสถานประกอบการ 
• เลขทะเบียนโรงงาน 
• เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
• ระดับที่ขอการรับรอง และ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

2. ยื่นใบสมัคร 
ช่องทางการย่ืนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ greenindustry.diw.go.th หัวข้อระบบ

สารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว 
2. ส่งเอกสารทางอีเมล gipo.moi@gmail.com 
3. ส่งไปรษณีย์หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ กองส่งเสริม

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่
อยู่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

4. ยื่นเอกสารผ่านส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
5. ยื่นเอกสารผ่านการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6. ยื่นเอกสารผ่านกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

3. ตรวจเอกสาร 
• ตรวจพิจารณาเอกสาร ระดับ 1-5 

ไม่ผ่านเกณฑ์ แจ้งแก้ไข 



ขั้นตอนการขอรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว (ต่อ) 
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4. ตรวจประเมิน 
(เฉพาะระดับ 3 ที่ไม่มีใบรับรอง 

ระดับ 4 และ 5) 
• แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมนิ 
• ตรวจประเมินสถานประกอบการ 
• น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ

คณะกรรมการฯ 

5. จัดท าใบรับรอง 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดท าใบรับรอง 
• เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม 
• จัดส่งใบรับรองให้สถานประกอบการ 
• ลงทะเบียนและเผยแพร่รายชื่อผู้ท่ีได้รับการรับรองผ่าน

เว็บไซต์ greenindustry.diw.go.th 
• ตรวจสอบสถานการณ์รับรองผ่านเว็บไซต์ 

greenindustry.diw.go.th 

เอกสารผ่านเกณฑ์ 

6. ขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับ 2-5) 
• ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขอใช้ตราสัญลักษณ์พร้อมตัวอย่าง 
• ตรวจพิจารณาเอกสารตามหลักเกณฑ์การใช้งานตราสัญลักษณ์ 
• เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม 
• จัดส่งหนังสือแจ้งผลให้สถานประกอบการ 



ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสเีขียว 

 



ระบบ e - learning 
 





ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอุตสาหกรรมสีเขียว โทรศัพท์ 0 2202 3414  
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โทรศัพท์ 0 2202 4173 

แผนการตรวจประเมิน โทรศัพท์ 0 2202 4173   
หรือที่เว็บไซต์ http://greenindustry.diw.go.th 


