ใบรับรองผลการตรวจประเมิ น Certification Summary Audit Report
1. ข้อมูลคณะผู้ตรวจประเมิ น
1. หัวหน้าผูต้ รวจประเมิน
ความเชีย่ วชาญ
❑ ด้านสิง่ แวดล้อม ❑ ด้านสังคม ❑ ด้านเศรษฐนิเวศ
2. ผูต้ รวจประเมิน
ความเชีย่ วชาญ
❑ ด้านสิง่ แวดล้อม ❑ ด้านสังคม ❑ ด้านเศรษฐนิเวศ
3. ผูต้ รวจประเมิน
ความเชีย่ วชาญ
❑ ด้านสิง่ แวดล้อม ❑ ด้านสังคม ❑ ด้านเศรษฐนิเวศ
ชื่อหน่ วยงานตรวจประเมิ น

(กรณีนิตบิ ุคคล)

2. ข้อมูลองค์กรที่ตรวจประเมิ น
ชื่อองค์กรทีต่ รวจประเมิน
เลขทะเบียนโรงงาน
ทีต่ งั ้ โรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรม
ขนาดโรงงาน
วันที่ตรวจประเมิ น :

❑ ขนาดเล็ก ❑ ขนาดกลาง ❑ ขนาดใหญ่
ระยะเวลาการตรวจประเมิ น :

Man/Day

3. ผลการตรวจประเมิ น
3.1 ข้อกาหนดทัวไป
่ (General requirements)
ข้อกาหนดทัวไป
่ (General requirements)
(✓)
 ปฏิบัติต ามระเบียบ ข้อ ก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับสิ่งแวดล้อ ม
พลังงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ดาเนินการระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง)

สถานประกอบการขนาดใหญ่
 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO 14001
 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

หมายเหตุ

 มาตรฐานอื่นๆ เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรือ อุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 3 โปรดระบุ ......................................................................
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(✓)






ข้อกาหนดทัวไป
่ (General requirements)
สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO 14001
 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
 มาตรฐานอื่นๆ เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรือ
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 โปรดระบุ.....................................................
 มีนโยบายสิง่ แวดล้อมและดาเนินการโครงการสิง่ แวดล้อมเพือ่ จัดการ
ประเมินปั ญหาสิง่ แวดล้อมหลัก
 Green Industry ระดับที่ 2 (GI2)
 รางวัลธงขาวดาวเขียว
ไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงที่
กระทบกับภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลา 1 ปี (ภายในวันตรวจประเมิน)
มีขอ้ ร้องเรียนภายด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงที่
กระทบกับภายนอกองค์กร ในระยะเวลา 1 ปี แต่ได้รบั การแก้ไขแล้วเสร็จ
ภายในวันตรวจประเมิน
มี ข้ อ ร้ อ งเรีย นด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย /อุ บั ติ เ หตุ ร้ า ยแรง
ทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายในวันตรวจประเมิน
และยังไม่ได้รบั การแก้ไข
การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อกับสิง่ แวดล้อมพลังงาน
อาชีว อนามัย และความปลอดภัย ย้อ นหลังไม่เกิน 3 ปี นับ จากวันตรวจ
ประเมิน (โปรดระบุช่อื โครงการ)
1. .........................................................
2. .........................................................

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมิ นความสอดคล้องตามข้อกาหนดทัวไป
่ (General requirements)
❑ ผ่าน

❑

ไม่ผ่าน

3.2 ข้อกาหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ (Specific requirements for
Eco factory)
1. ต้องปฏิบตั ติ ามอย่างสอดคล้องตามข้อกาหนดในทุกหัวข้อและแสดงผลการประเมินในรูปของ
ระดับคะแนน 1, 2, 3, 4, 5 เรียงตามลาดับ ซึ่งหมายความว่า ต้องมีผลคะแนนประเมินอย่าง
น้อย 1 คะแนนขึน้ ไป จึงถือว่าสอดคล้องตามข้อกาหนด
2. ข้อใดไม่เกีย่ วข้องให้แสดงผล N/A และไม่รวมผลคะแนนข้อทีแ่ สดงผล N/A
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ประเด็น

ผลคะแนนประเมิ น

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ าและน้ าเสีย
การจัดการมลพิษอากาศ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกากของเสีย
การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
9) การจัดการระบบโลจิสติกส์
10) การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
11) การจัดการภูมทิ ศั น์สเี ขียว
12) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
13) การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน
14) การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
คะแนน
ผลรวม
ร้อยละ
สรุ ป ผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งตามข้ อ ก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ (Specific requirements for Eco factory)
❑ ผ่าน

❑ ไม่ผ่าน

3.1 ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Specific requirements for Continual
improvement) (แสดงผลเฉพาะประเด็ น ที่ อ งค์ ก รเลื อ ก น าเสนอการปรับ ปรุ ง 3 ประเด็ น ที่
มีนยั สาคัญ โดยต้องนาเสนอทัง้ ข้อ 3.3.1 และ 3.3.2)
3.3.1 ด้านสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิ จ
(1) แสดงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency)
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเด็น
❑ การจัดการวัตถุดบิ
❑ การจัดการพลังงาน
❑ การจัดการน้าและน้าเสีย
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❑ การจัดการมลภาวะทางอากาศ
❑ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
❑ การจัดการกากของเสีย
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ระบุเหตุผลความมีนัยสาคัญของหัวข้อทีเ่ ลือกนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงข้อมูลการคานวณค่าเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) (เฉพาะหัวข้อข้อทีอ่ งค์กรเลือก)
รายละเอียดข้อมูล

ปี พ.ศ.

หน่ วย

25....

25....

25....

(อ้างอิง)

ข้อมูลทีน่ ามาใช้ประเมิน
มูลค่าการขาย (Net Sale Value)
ปริมาณผลิตภัณฑ์
ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ
ปริมาณการใช้พลังงาน
ปริมาณการใช้น้า
ปริมาณมลภาวะทางอากาศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณกากของเสีย
ค่าประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้าและน้าเสีย
การจัดการมลภาวะทางอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกากของเสีย
แฟกเตอร์ (X)
การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้าและน้าเสีย
การจัดการมลภาวะทางอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกากของเสีย

-

แสดงกราฟข้อมูลการปรับปรุงต่อเนื่องเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ
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(2) แสดงผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเด็น
❑ การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
❑ การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
❑ การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยใน ❑ การจัดการภูมทิ ศั น์สเี ขียว
การทางาน
❑ การจัดการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ❑ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
รายละเอียดข้อมูล

หน่ วย

ปี พ.ศ.
25....
(อ้างอิง)

25....

25....

แสดงกราฟข้อมูลการปรับปรุงต่อเนื่อง ด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ (เฉพาะหัวข้อข้อทีอ่ งค์กรเลือก)

3.3.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิ จ หรือสังคมและสิ่ งแวดล้อม
❑

การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน

❑

การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

ชื่อโครงการ/กิ จกรรม
ผลการดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรม
รายละเอียดข้อมูล
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25....

25....
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ตารางการอธิ บายการชี้วดั ทางเศรษฐกิ จและสังคม (Outcome/Impact Evaluation)
ปี พ.ศ.

Input

Output

Outcome

Impact

25…………
25…………
25…………
Background: รายได้เฉลีย่ ของชุมชน หรือ จานวนสมาชิกก่อนเข้าร่วมโครงการ.....................

สรุปผลการประเมิ นความสอดคล้องตามเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง
(Specific requirements for Continual improvement)
❑ ผ่าน

❑

ไม่ผ่าน

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผลการตรวจประเมินตามข้อกาหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของบริษั ท _______________________สอดคล้ อ งตามข้ อ ก าหนด เพื่ อ ขอการรับ รองมาตรฐาน
โรงงานอุ ต สาหกรรมเชิง นิ เ วศกับ การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยและสภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ตาแหน่ ง
1. ผูต้ รวจประเมิน
ความเชีย่ วชาญ
2. ผูต้ รวจประเมิน
ความเชีย่ วชาญ
3. ผูต้ รวจประเมิน
ความเชีย่ วชาญ

ชื่อ/ความเชี่ยวชาญ

ลงนาม

❑ ด้านสิง่ แวดล้อม ❑ ด้านสังคม
❑ ด้านเศรษฐนิเวศ

……………………………
(……./………/…….)

❑ ด้านสิง่ แวดล้อม ❑ ด้านสังคม
❑ ด้านเศรษฐนิเวศ

……………………………
(……./………/…….)

❑ ด้านสิง่ แวดล้อม ❑ ด้านสังคม
❑ ด้านเศรษฐนิเวศ

……………………………
(……./………/…….)

ประทับตรา
นิตบิ ุคคล
(ถ้ามี)
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