รายงานการตรวจประเมิน
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory Audit Report)

Logo

บริษัท
ชื่อบริษทั :
ทีอ่ ยู/่ ทีต่ งั ้ สถานประกอบการ :
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ :
เลขทะเบียนโรงงาน :
ประเภทอุตสาหกรรม :
วันทีต่ รวจประเมิน :
ระยะเวลาในการติดตามผล :
เพือ่ ขอการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1.

ข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั
:
เลขทะเบียนโรงงาน :
ประเภทอุตสาหกรรม :
ทีอ่ ยู่/ทีต่ งั ้ สถานประกอบการ :
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ :
ประเภทอุตสาหกรรม :
ผลิตภัณฑ์หลัก :
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร:
ล้านบาท
จานวนพนักงาน : พนักงานประจา
คน
พนักงานคู่ธุรกิจ/พนักงานรับเหมาช่วง(Out Source)
ชัวโมงการท
่
างานต่อวัน:
ชม. จานวนกะ
ขนาดสถานประกอบการ :
(ขนาดเล็ก/ กลาง/ ใหญ่)

คน
กะ/วัน

ขนาดสถานประกอบการ
จานวนการจ้างงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ขนาดเล็ก
ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ขนาดกลาง
ไม่เกิน 51-200 คน
ไม่เกิน 51-200 ล้านบาท
ขนาดใหญ่
มากกว่า 200 คนขึน้ ไป
มากกว่า 200 ล้านบาทขึน้ ไป
หมายเหตุ: หากจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่สอดคล้องกับเงือ่ นไขข้างบน ให้ยดึ ปริมาณทีม่ ากเป็น
หลักในการพิจารณา เช่น จานวนการจ้างงาน 40 คน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 220 ล้านบาท ถือว่าเป็ นสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และปริมาณการผลิตในช่วงระยะเวลาติดตามผล
ชื่อผลิ ตภัณฑ์
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1.3 โครงสร้างองค์กร
แสดงแผนผังโครงสร้างขององค์กรและระบุขอบเขตขององค์กรทีด่ าเนินการติดตามผล
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1.4 แผนผังโรงงาน
แสดงแผนผังโรงงาน

1.5 แผนผังกระบวนการผลิ ต
แสดงแผนผังกระบวนการผลิต
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามข้อกาหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิ งนิ เวศ
2.1 ข้อกาหนดทัวไป
่ (General requirements)

❑ ผ่าน

❑ ไม่ผ่าน



ข้อกาหนดทัวไป
่ (General requirements)
ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม พลังงาน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ดาเนินการระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง)
สถานประกอบการขนาดใหญ่
 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO 14001
 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)



 มาตรฐานอื่นๆ เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
โปรดระบุ ...............................................................................
สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO 14001
 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
 มาตรฐานอื่นๆ เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
โปรดระบุ ...............................................................................
 มีนโยบายสิง่ แวดล้อมและดาเนินการโครงการสิง่ แวดล้อมเพือ่ จัดการประเมินปั ญหา
สิง่ แวดล้อมหลัก
 Green Industry ระดับที่ 2 (GI2)
 รางวัลธงขาวดาวเขียว
ไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลา 1 ปี (ภายในวันตรวจประเมิน)
มีขอ้ ร้องเรียนภายด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กร ในระยะเวลา 1 ปี แต่ได้รบั การแก้ไขแล้วเสร็จภายในวันตรวจ
ประเมิน
มีขอ้ ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายในวันตรวจประเมินและยังไม่ได้รบั
การแก้ไข
การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อกับสิง่ แวดล้อมพลังงาน อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันตรวจประเมิน (โปรดระบุช่อื โครงการ)
1. ………………................................................................................
2. ………………................................................................................

(✓)
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2.2 ข้อกาหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ
(Specific requirements for Eco factory)
ข้อกาหนด

ผลคะแนนประเมิ น

1) การจัดการวัตถุดบิ
2) การจัดการพลังงาน
3) การจัดการน้ าและน้ าเสีย
4) การจัดการมลพิษทางอากาศ
5) การจัดการก๊าซเรือนกระจก
6) การจัดการกากของเสีย
7) การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
8) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9) การจัดการระบบโลจิสติกส์
10) การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
11) การจัดการภูมทิ ศั น์สเี ขียว
12) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
13) การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน
14) การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
ผลรวม

คะแนน
ร้อยละ

หมายเหตุ:
1. ต้องปฏิบตั ิตามอย่างสอดคล้องตามข้อกาหนดในทุกหัวข้อและแสดงผลการประเมินในรูปของระดับคะแนน
1, 2, 3, 4, 5 เรียงตามลาดับ ซึง่ หมายความว่า ต้องมีผลคะแนนประเมินอย่างน้อย 1 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่า
สอดคล้องตามข้อกาหนด
2. ข้อใดไม่เกีย่ วข้องให้แสดงผล N/A และไม่รวมผลคะแนนข้อทีแ่ สดงผล N/A
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2.2.1 การจัดการวัตถุดิบ (คะแนน

)

ข้อกาหนด
จัดทาบัญชีรายการวัตถุดบิ หลัก วัตถุดบิ รอง และ
ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ รวมทัง้ ระบุปริมาณการใช้
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการวัตถุดบิ โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุตามค่า
เป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด คิดเป็ นร้อยละ ............
ด าเนิ น การจัด การวัต ถุ ดิบ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพตาม
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
(Resource intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพ
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง
❑ ใช้วสั ดุทไ่ี ม่ใช้แล้วจากสถานประกอบการหรือ
ภาคส่วนอื่นๆ มาใช้เป็ นวัตถุดบิ (Symbiosis)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance benchmarking) การจัดการ
วัตถุดบิ โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะสูง
กว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ได้รบั รางวัลด้านการจัดการวัตถุดบิ ระดับองค์กร
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับระดับชาติ ภูมภิ าค หรือ สากล
ภายในระยะเวลา
3 ปี ย้อนหลัง
❑ ประเมินฟุตพรินต์วสั ดุ (Material footprint)
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะรายการ
วัตถุดบิ หลักและนาไปบริหารจัดการเพือ่ ลด
ฟุตพริน้ ท์วสั ดุของวัตถุดบิ หลัก ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง

สิ่ งที่พบ

ข้อเสนอเพิม่ เติม
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2.2.2 การจัดการพลังงาน (คะแนน

)

ข้อกาหนด
จัดทาบัญชีรายการและปริมาณการใช้พลังงาน แยก
ตามประเภทพลังงาน
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงานและดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุตามค่า
เป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด คิดเป็ นร้อยละ ...........
ดาเนินการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(Energy intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพ
ดีขน้ึ ต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
❑ นาพลังงานเหลือทิ้งจากสถานประกอบการ
หรือภาคส่วนอื่นๆ มาใช้เป็ นพลังงาน
(Symbiosis) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance Benchmarking) การจัดการ
พลังงาน โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใน
ระยะเวลา
3 ปี ย้อนหลัง
❑ ได้รบั รางวัลด้านการจัดการพลังงานระดับ
องค์กร ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับระดับชาติ ภูมภิ าค
หรือ สากล ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวัน
ตรวจประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ได้รบั การรับรองระบบการจัดการพลังงาน
(ISO 50001) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง

สิ่ งที่พบ

ข้อเสนอเพิม่ เติม
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2.2.3 การจัดการน้าและน้าเสีย (คะแนน

)

ข้อกาหนด
จัดทาบัญชีรายการและปริมาณการใช้น้ าและ
ปริมาณน้ าเสีย รวมทัง้ สมดุลน้า (Water balance)
ระบุกจิ กรรมทีใ่ ช้น้ากับปริมาณน้าเสียทีเ่ กิดขึน้ ใน
แต่ละกระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ
ขององค์กร
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการน้ าและน้ าเสีย โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
คิดเป็ นร้อยละ ............
ดาเนินการการจัดการน้ าและน้ าเสีย อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้น้ า (Water
use intensity) และค่าประสิทธิภาพการเกิด
น้าเสีย (Wastewater intensity) โดยมีค่า
ประสิทธิภาพการใช้น้ าหรือการเกิดน้ าเสีย
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง
❑ นาน้าหรือน้าทิง้ ไปใช้ภายนอกองค์กรหรือ
นาน้าทิง้ จากภายนอกมาใช้ประโยชน์ภายใน
สถานประกอบการ (Symbiosis)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ไม่ปล่อยน้ าทิง้ สูส่ งิ่ แวดล้อมภายนอก
(Zero wastewater discharge) ทัง้ นี้
ไม่ประยุกต์ใช้กบั องค์กรทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance Benchmarking) การจัดการ
น้า โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะสูง
กว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่มอุตสาหกรรม
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ได้รบั รางวัลด้านการจัดการน้าและน้ าเสีย
FTI/WEIS/EF-AUR-2018

9/25

สิ่ งที่พบ

เริม่ ใช้วนั ที่ 27 กันยายน 2561

สิ่ งที่พบ

ข้อกาหนด
ระดับองค์กรทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับระดับชาติ ระดับ
ภูมภิ าค หรือ ระดับสากล ภายในระยะเวลา
3 ปี ย้อนหลัง
❑ ประเมินวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ (Water footprint)
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลและนาไปบริหาร
จัดการเพือ่ ลดค่าวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
ข้อเสนอเพิม่ เติม

2.2.4 การจัดการมลพิ ษอากาศ (คะแนน

)
สิ่ งที่พบ

ข้อกาหนด
จัดทาบัญชีรายการมลพิษทางอากาศ ระบุแหล่ง
ปล่อยมลพิษอากาศชนิดของมลสารทีป่ ล่อย
ปริมาณของมลสาร และ มาตรการควบคุม หรือ
บาบัดมลพิษอากาศ
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายขององค์กร
จัดทาแผนการดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษอากาศทีม่ ี
นัยสาคัญขององค์กรได้มากกว่าค่าทีก่ ฎหมาย หรือ
EIA กาหนด คิดเป็ นร้อยละ .........................
ข้อเสนอเพิม่ เติม
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2.2.5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก (คะแนน

)

ข้อกาหนด
จัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกและประเมิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ
องค์กรทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ตามวิธกี ารของแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
คิดเป็ นร้อยละ...............
มีการดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ประเมินค่าประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHG intensity) โดยมีค่า
ประสิทธิภาพดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิง
ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance benchmarking) การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยมีค่าเปรียบเทียบ
เชิงสมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ได้รบั การรับรองคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของ
องค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์องค์กร (องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) หรือ
ISO14064-1 Greenhouse gases
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ได้รบั การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนองค์กรแบบบางส่วน (Carbon
offsetting) หรือชดเชยคาร์บอนองค์กรแบบ
ทัง้ หมด (Carbon neutral) ภายในระยะเวลา
3 ปี ย้อนหลัง
ข้อเสนอเพิม่ เติม
FTI/WEIS/EF-AUR-2018
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2.2.6 การจัดการกากของเสีย (คะแนน

)

ข้อกาหนด
จัดทาบัญชีรายการของเสีย (Waste inventory)
ประวัตขิ องเสีย (Waste profile) และแผนผังการ
ไหลของเสีย (Waste flow diagram)
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กร คิดเป็ นร้อยละ ...............
ดาเนินการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ประเมินค่าประสิทธิภาพการเกิดของเสีย
(Waste intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพดี
ขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง
❑ นากากของเสียจากสถานประกอบการหรือ
ภาคส่วนอื่นๆ มาใช้ประโยชน์เป็ นวัตถุดบิ
หรือพลังงานภายในโรงงาน หรือ นาของเสีย
ของสถานประกอบการไปใช้กบั สถาน
ประกอบการหรือภาคส่วนอื่น (Symbiosis)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะของ
การจัดการของเสีย (Performance
benchmarking) โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิง
สมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง
❑ มีการดาเนินงานตามมาตรการจัดการของ
เสีย จนกระทังไม่
่ มกี ารนาของเสียไปกาจัด
ด้วยการ
ฝังกลบ ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
FTI/WEIS/EF-AUR-2018
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สิ่ งที่พบ

ข้อกาหนด
❑ ได้รบั รางวัลด้านการจัดการของเสีย เช่น
3Rs award หรือ Zero-waste-to-landfill
award หรือรางวัลอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
ข้อเสนอเพิม่ เติม

2.2.7 การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย (คะแนน

)
สิ่ งที่พบ

ข้อกาหนด
จัดทาบัญชีรายการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
ปริมาณครอบครอง รายละเอียดข้อมูล
ความปลอดภัย
มีระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย เพือ่
ป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุรวไหล
ั่
อัคคีภยั อุบตั ภิ ยั
ตามคู่มอื การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อื่นๆ
ทีเ่ ทียบเท่า
มีการประเมินความเสีย่ งของสารเคมีและวัตถุ
อันตราย
มีนโยบายและดาเนินการใช้สารทดแทนหรือสาร
ทีเ่ ป็ นอันตรายน้อยกว่า
ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุรวไหล
ั่
อัคคีภยั และอุบตั ภิ ยั
จากสารเคมี และ/หรือวัตถุอนั ตราย
ข้อเสนอเพิม่ เติม

FTI/WEIS/EF-AUR-2018

13/25

เริม่ ใช้วนั ที่ 27 กันยายน 2561

2.2.8 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คะแนน

)

ข้อกาหนด
มีการประเมินความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และไม่เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงถึงขัน้
เสียชีวติ หรือทุพพลภาพในปี ล่าสุด
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการควบคุม
อุบตั เิ หตุในการทางาน จัดทาแผนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการควบคุม
อุบตั เิ หตุในการทางาน จัดทาแผนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายที่
องค์กรกาหนด หรือได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
ไม่เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงทีก่ ระทบกับภายนอก
องค์กร และ ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน
(DAWC) ในปี ล่าสุด หรือ อัตราความถีข่ องการเกิด
ประสบอันตราย (Injury Frequency Rate ; IFR)
ที่ 200,000 ชัวโมง
่
มีอตั ราลดลงในปี ล่าสุด
ดาเนินการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (DAWC)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
❑ อัตราความถี่ของการเกิดประสบอันตราย
(Injury Frequency Rate ; IFR ที่ 200,000
ชัวโมง)
่
มีอตั ราลดลงต่อเนื่อง อ้างอิงข้อมูล .
3 ปี ย้อนหลัง
❑ ได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค หรือ ระดับ
สากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง

สิ่ งที่พบ
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ข้อเสนอเพิม่ เติม

2.2.9 การจัดการระบบโลจิ สติ กส์ (คะแนน

)

ข้อกาหนด
จัดทาข้อมูลระบบโลจิสติกส์ของวัตถุดบิ สินค้า และ
พนักงานขององค์กร
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย วางแผนการ
ดาเนินงาน และมีการดาเนินมาตรการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ของระบบโลจิสติกส์ขององค์กร โดยมีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายตามทีอ่ งค์กร
กาหนด คิดเป็ นร้อยละ..................
ดาเนินการจัดการการจัดการระบบโลจิสติกส์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ขนส่งวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ดว้ ยระบบขนส่ง
ทางท่อหรือระบบปิ ด โดยพิจารณาความ
เป็ นไปได้ในการดาเนินการของแต่ละธุรกิจ
❑ บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ขององค์กรที่
คานึงถึงผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสิง่ แวดล้อม
❑ ได้รบั รางวัลการจัดการระบบโลจิสติกส์ ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค หรือ ระดับ
สากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง

สิ่ งที่พบ

ข้อเสนอเพิม่ เติม
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2.2.10 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (คะแนน

)
สิ่ งที่พบ

ข้อกาหนด
กาหนดนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและ จัดทาบัญชีบญ
ั ชีผคู้ า้ (Vendor
list) ตามรายการผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
มีการจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม หรือมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า คิด
เป็ นร้อยละ ................ของงบประมาณการจัดการ
ซือ้ ทัง้ หมด
มีน โยบายการส่งเสริม การผลิต สิน ค้าที่เป็ น มิต ร
ต่อสิง่ แวดล้อม
มีผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั รองฉลากสิง่ แวดล้อม
จานวน ........................ผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมให้ผสู้ ง่ มอบขัน้ ที่ 1 (First-tier suppliers)
ในรายการวัตถุดบิ พลังงาน สารเคมี และบรรจุ
ภัณฑ์ ทีม่ คี วามเสีย่ งในการก่อเกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม โดยผูส้ ง่ มอบขัน้ ที่ 1 ดังกล่าวทัง้ หมด
ต้องมีนโยบายสิง่ แวดล้อมและดาเนินโครงการ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ จัดการประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อม
หลัก และได้รบั รองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
ขึน้ ไป
ข้อเสนอเพิม่ เติม
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2.2.11 การจัดการภูมิทศั น์ สีเขียว (คะแนน

)

ข้อกาหนด
มีพน้ื ทีส่ เี ขียวอ้างอิงขัน้ ต่า (Baseline) ภายใน
และ/หรือ ภายนอกสถานประกอบการ คิดเป็ น
ร้อยละ ............ ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของสถาน
ประกอบการ พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
มีพน้ื ทีส่ เี ขียวภายใน และ/หรือ ภายนอกสถาน
ประกอบการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ .................. ของพืน้ ที่
สีเขียวอ้างอิงขัน้ ต่า (Baseline) รวมทัง้ มีการจัดผัง
บริเวณและภูมทิ ศั น์ทด่ี ี พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง

สิ่ งที่พบ

ข้อเสนอเพิม่ เติม

2.2.12 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (คะแนน
ข้อกาหนด
การประเมินผลกระทบจากการดาเนินงานของสถาน
ประกอบการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้
จัดทาแผนป้ องกันผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ผลการดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กร
กาหนด คิดเป็ นร้อยละ..........

)
สิ่ งที่พบ

ข้อเสนอเพิม่ เติม
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2.2.13 การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน (คะแนน

)
สิ่ งที่พบ

ข้อกาหนด
ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนในท้องถิน่ คิดเป็ น
ร้อยละ...................ของพนักงานทัง้ หมดของ
สถานประกอบการ
การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กบั ชุมชนตามความ
ต้องการของชุมชนเกิดขึน้
สนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด
สนับสนุนให้เกิดความยังยื
่ นของธุรกิจ หรือ การพัฒนา
หลักสูตร ส่งเสริมอาชีพหรือทักษะแรงงานเพือ่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ข้อเสนอเพิม่ เติม

2.2.14 การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ (คะแนน
ข้อกาหนด
สือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูล การจัดการด้านความ
ปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และสารเคมี ของสถาน
ประกอบการต่อสาธารณะ
จัดตัง้ เครือข่ายภาคีระหว่างชุมชน สถานประกอบการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ จัดกระบวนการที่
เปิ ดโอกาสให้เครือข่ายมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูล
ข้อเท็จจริง รวมทัง้ ตัดสินใจและเสนอแนะแนวทางใน
การตรวจสอบเฝ้ าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ
เปิ ดโอกาสให้เครือข่าย มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และ
ร่วมเสนอแนะ แนวทางในการตรวจสอบเฝ้ าระวัง
คุณภาพสิง่ แวดล้อม และสารเคมี ของสถาน
ประกอบการ
เปิ ดโอกาสให้เครือข่าย มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจสอบ
FTI/WEIS/EF-AUR-2018
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ข้อกาหนด
เฝ้ าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสารเคมี ของสถาน
ประกอบการรวมทัง้ มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ชุมชน หรือกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในวัน
ตรวจประเมินและดาเนินการเพือ่ สนับสนุนการอยู่
ร่วมกับชุมชนโดยรอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
❑ ดาเนินการตามมาตรฐานแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง
(เช่น ISO 26000, CSR DIW)
❑ จัดทารายงานความยังยื
่ นของสถาน
ประกอบการ และเผยแพร่ต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย
❑ ส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักแก่ผบู้ ริโภคในการบริโภค
ทีย่ งยื
ั่ น
❑ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบ โดยบุคคลที่ 3 (Third party) และ
ต้องได้คะแนนความพึงพอใจจากแบบ
สารวจเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สิ่ งที่พบ

ข้อเสนอเพิม่ เติม
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2.3 ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Specific requirements for
continual improvement)

❑ ผ่าน

❑ ไม่ผ่าน

2.3.1 ด้านสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิ จ
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย 2 ประเด็น
จากข้อ (1) - (2) ดังนี้
(1) แสดงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเด็น
❑ การจัดการวัตถุดบิ
❑ การจัดการพลังงาน
❑ การจัดการน้ าและน้ าเสีย

❑ การจัดการมลพิษอากาศ
❑ การจัดการก๊าซเรือนกระจก
❑ การจัดการกากของเสีย

ระบุเหตุผลความมีนัยสาคัญของหัวข้อทีเ่ ลือกนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงข้อมูลการคานวณค่าเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
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)
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รายละเอียดข้อมูล

ปี พ.ศ.

หน่ วย

25....

25....

25....

(อ้างอิง)

การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้าและน้าเสีย
การจัดการมลภาวะทางอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกากของเสีย
แฟกเตอร์ (X)
การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้าและน้าเสีย
การจัดการมลภาวะทางอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกากของเสีย

-

แสดงกราฟข้อ มู ล การปรับ ปรุ งต่ อ เนื่ อ งเชิง ประสิท ธิภ าพเชิงนิ เวศ ด้า นสิ่ง แวดล้อ มและเศรษฐกิจ
หัวข้อทีเ่ ลือกนาเสนอ
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(2) แสดงผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเด็น
❑ การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
❑ การจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
❑ การจัดการระบบโลจิสติกส์
รายละเอียดข้อมูล

❑ การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
❑ การจัดการภูมทิ ศั น์สเี ขียว
❑ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่ วย

ปี พ.ศ.
25....
(อ้างอิง)

25....

25....

แสดงกราฟข้อมูลการปรับปรุงต่อเนื่อง ด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ
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2.3.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิ จ หรือสังคมและสิ่ งแวดล้อม
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ประเด็น
❑ การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน
❑ การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
ชื่อโครงการ/กิ จกรรม
อธิบายผลลัพธ์ตามตัวชี้วดั ทางด้านสังคมเป็ นการอธิบายถึงประโยชน์ของการจัดทาโครงการหรือ
กิจกรรมทีอ่ งค์กรทาร่วมกับชุมชน
(อธิบายทีม่ า/หรือรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม)

ผลการดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรม
รายละเอียดข้อมูล
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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.....................

สรุป
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