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อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการพิจารณาอนุ มตั กิ ารดาเนินการมาตรฐานโรงงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จากคณะกรรมการกากับดูแลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งแต่งตัง้ โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ มีการระดมข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียร่วมด้วย
ในการนี้ ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ ท่ีส นั บ สนุ น
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และโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ าที่
ร่วมเป็ นโรงงานนาร่อง ทาให้สถาบันฯ นาข้อมูลมาปรับปรุง ทบทวน และเพิม่ เติมจนทาให้ขอ้ กาหนด
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บทนำ
การพัฒ นาระบบรับ รองโรงงานอุ ต สาหกรรมเชิง นิ เ วศ (Eco Factory certification system)
มุ่ง เป้ า ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ผู้ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรม ประเมิน สมรรถนะของระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อ ม (Environmental management systems) ของกิจกรรมสถานประกอบการโดย
ตลอดวัฏจักรชีวติ (Life cycle perspective) มุง่ สู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Sustainable development) บน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient economy) บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลของการเจริญเติบโต
ทางสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่มกี ารใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดผลผลิตสีเขียวมากที่สุด ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับของชุมชมแวดล้อมทาให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนด้วยหลักความร่วมมือ เกื้อกูล และพึง่ พา
อาศัยซึง่ กันและกัน
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยและการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทยคาดหวังว่า
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
และทุกขนาดอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นเครื่องมือการจัดการเชิงบูรณาการในการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
ครอบคลุ ม ทัง้ 5 มิติ ซึ่ง ประกอบด้ว ยมิติก ายภาพ มิติเ ศรษฐกิจ มิติส ัง คม มิติส ิ่ง แวดล้อ ม และมิติ
การบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องการนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวทางพัฒนา
ประเทศไทย 4.0
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1. ขอบข่ำย
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็ นเครื่องมือการจัดการเชิงบูรณาการในการดาเนินธุรกิจ
อย่า งยังยื
่ น ครอบคลุ ม ข้อ ก าหนดทัง้ 5 มิติ ซึ่ง ประกอบด้ว ย มิติก ายภาพมิติเ ศรษฐกิจ มิติส ัง คม
มิตสิ งิ่ แวดล้อม และมิตกิ ารบริหารจัดการ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
และทุกขนาดอุตสาหกรรม
2. เอกสำรอ้ำงอิ ง
– คู่มอื คุณภาพ คู่มอื ดาเนิงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง,โครงการ
ระบบให้การรับรองและการประเมินผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว พิมพ์ครัง้ ที่ 1 มีนาคม
2559
– คู่มอื อุตสาหกรรรมสีเขียว พิมพ์ครัง้ ที่ 8 สิงหาคม 2560, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
– แนวทางการประเมินการลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ พิมพ์ครัง้ ที่ 1 (มีนาคม 2557),
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
– แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของสถานประกอบการ พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (ฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ 3, ตุลาคม 2559), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
– แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (มกราคม 2558), องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
– แนวทางการประเมิน วอเตอร์ ฟุ ต พริน ท์ ข องผลิต ภัณ ฑ์ พิม พ์ ค รัง้ ที่ 1 (ตุ ล าคม 2561),
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ สังคม พ.ศ. 2553, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
– ISO 14001: 2015 Environmental management systems – Requirements with guidance
for use
– ISO 14045: 2012 Environmental management – Eco-efficiency assessment of product
systems – Principles, requirements and guidelines
– ISO 14064-1: 2006 Part 1: Specification with guidance at the organization level for
quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
– ISO 2600: Social Responsibility
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3. นิ ยำม
3.1 กำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น (Sustainable development)
การพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่นปั จจุบนั โดยไม่ทาให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้อ ง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของตนเอง
3.2 ผูป้ ระกอบอุตสำหกรรม (Industrial operator)
ผูป้ ระกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม ภายใต้ พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560
3.3 โรงงำนอุตสำหกรรมเชิ งนิ เวศ (Eco factory)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจการโรงงานบนหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ด้วยการคานึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริม
เศรษฐกิจของชุมชน โดยพิจารณาผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียโดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน จนกลายเป็ นวัฒนธรรม
ของสถานประกอบการ และได้รบั การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green culture)
ผูบ้ ริหาร แสดงความเป็ นผูน้ าและความมุ่งมันในการเข้
่
าสู่ความเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมทัง้ บุ ค ลากรของสถานประกอบการมีค วามตระหนัก และเข้า ใจ ในการด าเนิ น กิจ การโรงงาน
บนหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ด้วยการคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจน การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยพิจารณาผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
โดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมของสถานประกอบการ
3.5 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดเล็ก (Small enterprises)
สถานประกอบการที่มมี ูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือมีจานวนการจ้างงาน
ไม่เกิน 50 คน
3.6 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดกลำง (Medium enterprises)
สถานประกอบการทีม่ มี ลู ค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือ มีจานวนการจ้างงานไม่
เกิน 200 คน
3.7 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ (Large enterprises)
สถานประกอบการที่มมี ูลค่ าของสินทรัพย์ถ าวรมากกว่า 200 ล้าน หรือ มีจานวนการจ้างงาน
มากกว่า 200 คน
*การพิจารณาขนาดสถานประกอบการตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ถอื จานวน
การจ้า งงานหรือ มูล ค่ า สิน ทรัพ ย์ถ าวรที่ม ากกว่ า เป็ น เกณฑ์ก ารพิจ ารณา เช่ น สถานประกอบการ
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มีมูล ค่ า สิน ทรัพ ย์ถ าวรเกิน 200 ล้า นบาท แต่ จ านวนการจ้า งงานไม่เ กิน 200 คน ให้พิจ ารณาเป็ น
สถานประกอบการขนาดใหญ่
3.8 กฎหมำย (Legal requirements)
กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ่ง แวดล้ อ ม พลัง งาน อาชีว อนามัย และ
ความปลอดภัย ทีผ่ ปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมต้องปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด
3.9 ข้อกำหนดอื่นๆ (Other requirements)
ข้อ ก าหนดอื่นๆ นอกเหนือ จากข้อ กาหนดตามกฎหมายที่เ ลือ กที่จะปฏิบตั ิใ ห้ส อดคล้อ ง เช่น
ความต้องการของลูกค้า มาตรฐานทีด่ าเนินการตามความสมัครใจ เป็ นต้น
3.10 กำรประเมิ นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA)
กระบวนการศึก ษาและประเมิน ผลที่อ าจเกิด ขึ้น จากการด าเนิ น โครงการหรือ กิจ การหรือ
การดาเนินการใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุ ญาตให้มกี ารดาเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม สุ ขภาพ อนามัย คุ ณภาพชีว ิต หรือ ส่ ว นได้เ สียอื่นใดของประชาชนหรือ ชุมชน
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกาหนดมาตรการป้ องกัน
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว
3.11 ข้อกำหนดทัวไป
่ (General requirements)
ข้อกาหนดทัวไปส
่ าหรับ สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจะต้องมีหรือต้องปฏิบตั ติ ามก่อนทีจ่ ะประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.12 ข้ อ ก ำหนดเฉพำะเกี่ ย วกับ โรงงำนอุ ต สำหกรรมเชิ งนิ เวศ (Specific requirements for
Eco Factory)
ข้ อ ก าหนดเฉพาะเกี่ ย วกับ โรงงานอุ ต สาหกรรมเชิง นิ เ วศ จ านวน 14 ข้ อ ครอบคลุ ม มิติ
การใช้ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) การจัดการวัต ถุ ดิบ
2) การจัด การพลัง งาน 3) การจัด การน้ า และน้ า เสีย 4) การจัด การมลพิษ อากาศ 5) การจัด การ
ก๊ า ซเรือ นกระจก 6) การจัด การของเสีย อุ ต สาหกรรม 7) การจัด การสารเคมีแ ละวัต ถุ อ ัน ตราย
8) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9) การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 10) การจัดการ
โซ่ อุ ป ทานสีเ ขีย ว 11) การจัด การภู ม ิท ัศ น์ ส ีเ ขีย ว 12) การจัด การความหลากหลายทางชีว ภาพ
13) การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน 14) การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ ซึง่ สถานประกอบการจะต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามข้อกาหนด ก่อนจะพิจารณาเกณฑ์การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
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3.13 ข้อกำหนดเฉพำะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่ อง (Specific requirements for continual
improvement)
ข้อ ก าหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่ อ เนื่อ ง จานวน 3 ข้อ โดยกาหนดให้เ ลือ กจาก
ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับโรงงานอุต สาหกรรมเชิงนิเวศ 3 ประเด็นที่มนี ัยสาคัญ เพื่อนามาประเมิน
เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.14 กำรแลกเปลี่ยนของเสีย (Symbiosis)
การแลกเปลีย่ นของเสียระหว่าง สถานประกอบการ ชุมชน หรือภาคส่วนอื่น เพื่อนาของเสียจาก
สถานประกอบการหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในอีกสถานประกอบการอีกแห่ง ในชุมชน หรือในภาคส่วนอื่น
3.15 วัตถุดิบ (Raw materials)
วัสดุหรือสิง่ ของที่ซ้อื มาเพื่อใช้เ ป็ นส่ ว นผสมหรือส่ว นประกอบอันสาคัญ ในการผลิตผลิต ภัณ ฑ์
ซึ่งหมายรวมถึงวัตถุดบิ ทางตรง และทางอ้อม โดยวัตถุดบิ ทางตรง คือ วัตถุดบิ ที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบ
หลักหรือส่วนประกอบสาคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น เม็ดพลาสติก เป็ นวัตถุดบิ ทางตรงที่ใช้ในการ
ผลิตถุงพลาสติก ไม้เป็ นวัตถุดบิ ทางตรงทีน่ ามาใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ กระดาษเป็ นวัตถุดบิ ทางตรงทีใ่ ช้ใน
การพิมพ์หนังสือ เป็ นต้น และวัตถุดบิ ทางอ้อม คือ วัตถุดบิ ที่ใ ช้เป็ นเพียงส่วนประกอบ หรืออาจเป็ น
ส่วนสาคัญแต่ใช้ในปริมาณทีน่ ้อย มูลค่าน้อย เช่น สารเติมแต่งหรือวัสดุสน้ิ เปลืองอื่นๆ
3.16 ประสิ ทธิ ภำพกำรจัดกำรวัตถุดิบ (Resource intensity)
ความสามารถในการบริห ารจัด การการใช้ว ัต ถุ ดิบ เพื่อ ให้ป ริม าณการใช้ว ัต ถุ ดิบ ต่ อ ปริม าณ
การผลิตภัณฑ์ลดลง ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการใช้น้าและพลังงาน
3.17 ฟุตพริ้นท์วสั ดุ (Material footprint)
การจัดทาข้อมูลบัญชีรายการวัสดุโดยตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
3.18 วัฎจักรชีวิต (Life cycle)
กิจกรรมโดยตลอดช่วงชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ กระบวนการผลิต การขนส่ง
และการแจกจ่าย การใช้งาน การใช้ใหม่ / แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุ
การใช้งาน
3.19 พลังงำน (Energy)
ความสามารถในการทางานซึ่งมีอยู่ในตัวของ สิง่ ที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสิ้นเปลือง และให้ห มายความรวมถึง สิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อ เพลิงความร้อ นและไฟฟ้ า
เป็ นต้น
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3.20 ประสิ ทธิ ภำพกำรจัดกำรพลังงำน (Energy intensity)
ความสามารถในการบริห ารจัด การเพื่อ ให้ป ริม าณการใช้พ ลัง งานต่ อ หน่ ว ยของวัต ถุ ดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ลดลง
3.21 ระบบกำรจัดกำรพลังงำน (Energy management system)
การบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็ นระบบ อ้างอิงตาม ISO 50001
3.22 น้ำใช้ (Water use)
น้ าทีใ่ ช้ภายในสถานประกอบการทัง้ ในส่วนของอาคารสานักงาน กระบวนการผลิต ส่วนสนับสนุ น
การผลิต การใช้น้าของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ของสถานประกอบการ
3.23 น้ำเสีย (Wastewater)
ของเสียที่อ ยู่ใ นสภาพเป็ น ของเหลว รวมทัง้ มลสารที่ปะปน หรือ ปนเปื้ อ นอยู่ใ นของเหลวนั น้
น้ าเสียทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ ะระบายลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะหรือออกสู่สงิ่ แวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้าเสีย จากการใช้น้าของพนักงาน รวมทัง้ จาก
กิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในนิคมอุตสาหกรรมด้วย
3.24 ประสิ ทธิ ภำพกำรจัดกำรน้ำ (Water intensity)
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณการใช้น้ าต่อหน่วยของวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ลดลง
3.25 ประสิ ทธิ ภำพกำรจัดกำรน้ำเสีย (Wastewater intensity)
ความสามารถในการบริห ารจัด การเพื่อ ให้ป ริม าณการเกิด น้ า เสีย ต่ อ หน่ ว ยของวัต ถุ ดิบ หรือ
ผลิตภัณฑ์ลดลง
3.26 สมดุลน้ำ (Water balance)
การจัดทาบัญชีรายการน้ าที่บ่งชี้ ปริมาณน้ าใช้ (เข้า) และ ปริมาณน้ าเสีย (ออก) โดยพิจารณา
สมดุลมวลสาร ทัง้ นี้พจิ ารณาทุกกิจกรรมการใช้น้ าและการเกิดน้าเสียของสถานประกอบการ
3.27 ไม่ปล่อยน้ำทิ้ งออกสู่ภำยนอก (Zero Wastewater discharge)
การไม่ปล่อยน้าทิง้ หลังการบาบัดแล้วสู่แหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งอื่นๆ ภายนอกโรงงาน
3.28 มลพิ ษอำกำศ (Air pollution)
อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน หมายความว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่ อง หรือช่อง หรือ
ท่อระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบาบัดหรือไม่กต็ าม
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3.29 บัญชีรำยกำรก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse gas inventory)
ข้อมูลรายการแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสถานประกอบการ
3.30 คำร์บอนฟุตพริ้นท์สถำนประกอบกำร (Carbon footprint of organization)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสถานประกอบการ
3.31 คำร์บอนนิ วทรัล (Carbon neutral)
การซือ้ คาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานประกอบการ หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคลเพื่อทาให้การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสถานประกอบการ หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล เท่ากับศูนย์
3.32 กำรชดเชยคำร์บอน (Carbon offsetting)
การซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่ างๆ
ของสถานประกอบการ หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคลเพื่อทาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากสถานประกอบการ หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล ลดลง
3.33 ของเสีย (Industrial wastes)
สิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดบิ ของเสียที่
เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
3.34 ประสิ ทธิ ภำพกำรจัดกำรของเสีย (Waste intensity)
ความสามารถในการบริห ารจัดการเพื่อ ให้ป ริม าณการเกิด ของเสียต่ อ หน่ ว ยของวัต ถุ ดิบ หรือ
ผลิตภัณฑ์ลดลง
3.35 กำรประเมิ นควำมเสี่ยง (Risk assessment)
การวิเคราะห์พจิ ารณาถึงโอกาส และความรุนแรงของอันตรายทีบ่ ่งออกมาได้ ซึง่ อาจจะก่ อให้เกิด
เพลิงไหม้ การระเบิด การรัวไหลของสารเคมี
่
และวัตถุอนั ตราย
3.36 อุบตั ิ เหตุถึงขัน้ หยุดงำน (Days Away from Work Case, DAWC)
การเกิดอุ บตั ิเ หตุ จ ากการท างานซึ่ง ท าให้ผู้ป ระสบเหตุ บ าดเจ็บ หรือ เจ็บป่ วยถึง ขัน้ หยุ ด งาน
ไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านในวันทางานถัดไป
3.37 อัตรำควำมถี่กำรบำดเจ็บ (Injury Frequency Rate, I.F.R.) ที่ 200,000 ชัวโมง
่
เป็ นการคานวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากจานวนรายของลูกจ้างที่บาดเจ็บเนื่องจากการ
ทางานในช่วงเวลาหนึ่งต่อชัวโมงการท
่
างานทัง้ หมดจานวน 200,000 ชัวโมง
่
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3.38 โลจิ สติ กส์ (Logistics)
กระบวนการวางแผน ดาเนินการ และควบคุ ม การเคลื่อ นไหลทัง้ ไปและกลับและการจัดเก็บ
วัสดุ สินค้าสาเร็จรูป ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไป
จนถึงจุดที่มกี ารใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตาม
จังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานทีท่ ก่ี าหนด
3.39 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green procurement)
การจัด ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ นมิต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มหรือ จัด จ้ า งบริก ารที่ เ ป็ นมิต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยพิจารณาจากสินค้าทีไ่ ด้ฉลากสิง่ แวดล้อมหรือบริการทีไ่ ด้การรับรองด้านสิง่ แวดล้อม
3.40 ห่วงโซ่อปุ ทำน (Supply chain)
การจัด ล าดับ ของกระบวนการทัง้ หมดที่ม ีต่ อ การสร้า งความพอใจให้กับ ลูก ค้า เริ่ม ต้น ตัง้ แต่
กระบวนการจัด ซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัด เก็ บ (Storage) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology) การจัดจาหน่ าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation)
ซึง่ กระบวนการทัง้ หมดนี้จะจัดระบบให้ประสานกันอย่างคล่องตัว
3.41 โซ่อปุ ทำนชัน้ ที่ 1 (First-tier supplier)
สถานประกอบการที่ผ ลิต วัต ถุ ดิบ ป้ อ นให้กับ สถานประกอบการที่ข อรับ การรับ รองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยตรง และมีคุณสมบัตเิ ป็ นโรงงานจาพวกที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 หรือ
สถานประกอบการภายใต้พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2510
3.42 โซ่อปุ ทำนสีเขียว (Green supply chain)
การส่งเสริมให้ผู้ท่เี กี่ยวข้อง ตัง้ แต่ ผู้ส่งมอบ ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ขนส่ง และ
ผูค้ า้ ปลีก มีการผลิตหรือใช้สนิ ค้า บริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3.43 ฉลำกสิ่ งแวดล้อม (Environmental labels)
ฉลากที่บ่งบอกความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อ มซึ่งมอบให้กับผลิต ภัณฑ์หรือ บริการที่มคี ุณสมบัติ
ตรงตามข้อกาหนด แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 (Type 1) เป็ นฉลากสาหรับสินค้าหรือบริการที่ดาเนินการโดยสถานประกอบการ
กลางที่ไ ม่มสี ่ ว นได้เ สีย (Third party) มอบให้กับผลิต ภัณฑ์ท่มี คี ุ ณสมบัติตรงตามข้อ กาหนด ซึ่งการ
ก าหนดเกณฑ์ จ ะพิ จ ารณาผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดวัฎ จัก รชี ว ิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Life cycle
consideration) ภายใต้กรอบการดาเนินการตามอนุ กรมมาตรฐาน ISO 14024 ตัวอย่างการใช้ฉ ลาก
ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1 เช่น ฉลากเขียว เป็ นต้น
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ประเภทที่ 2 (Type 2) เป็ นฉลากผลิตภัณฑ์ทผ่ี ผู้ ลิตเป็ นผูอ้ อกฉลากเอง เพื่อความมุง่ หมายเฉพาะ
ด้าน เน้นลักษณะทางสิง่ แวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ได้พจิ ารณาตลอดวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ และ
ไม่มกี ลไกการตรวจสอบโดยสถานประกอบการกลาง โดยปฏิบตั ติ ามอนุ กรมมาตรฐาน ISO 14021 ซึ่ง
เป็ นนิยามและคาศัพท์ ข้อกาหนดและแนวทางในการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และบทลงโทษในกรณีท่ี
ละเมิดข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 2 ตัวอย่างการใช้ฉลากประเภทที่ 2 เช่น
ฉลาก SCG Eco Value, Green heart, GREEN FOR LIFE เป็ นต้น
ประเภทที่ 3 (Type 3) เป็ นฉลากที่แสดงข้อ มูลเชิงปริมาณบนพื้นฐานของการประเมิน ตลอด
วัฏจัก รของสินค้า โดยบอกรายละเอีย ดเกี่ยวกับผลิต ภัณ ฑ์ใ นการใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติ พลังงาน
ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับฉลากโภชนาการของอาหาร เป็ นส่วนหนึ่งของอนุ กรม
มาตรฐาน ISO 14025 เป็ นแนวทาง หลัก การและข้ อ ก าหนดของวิธ ีร ับ รอง ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีจ ะใช้
ฉลากผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทที่ 3 ตัว อย่ า งการใช้ฉ ลากผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทที่ 3 เช่ น ฉลาก Eco Leaf
ฉลากแสดงข้ อ มู ล สิ่ ง แวดล้ อ มของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Environmental Product Declaration, EPD) ของ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี ฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือฉลากในระบบมาตรฐาน
การจัดการสิง่ แวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนาเฉพาะอย่าง เพื่อสื่อหรือจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเห็นความสาคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น ฉลากคาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ฉลากคูลโหมด ฉลากลดคาร์บอน เป็ นต้น
3.44 ฉลำกคำร์บอนนิ วทรัล (Carbon neutral)
ฉลากสิง่ แวดล้อมที่บ่งชี้ว่ามีการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตลอดวัฏจักรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดจนเป็ นศูนย์
3.45 ฉลำกคำร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint label)
ฉลากสิง่ แวดล้อม ทีบ่ ่งชีป้ ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตลอดวัฏจักรชีวติ
3.46 ฉลำกคูลโหมด (Cool mode)
ฉลากสิง่ แวดล้อม ทีบ่ ่งชีว้ ่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีไฟเบอร์ให้สวมใส่สบายโดยทีไ่ ม่ตอ้ งตัง้ อุณหภูม ิ
เครือ่ งปรับอากาศต่า
3.47 ฉลำกลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint reduction label)
ฉลากสิ่ง แวดล้อ ม ที่บ่ ง ชี้ม ีม าตรการบริห ารจัด การก๊ า ซเรือ นกระจกจนสามารถลดปริม าณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตลอดวัฏจักรชีวติ ลงได้
3.48 ฉลำกเสื้อเบอร์ 5 (LabelNo5)
ฉลากสิง่ แวดล้อม ทีบ่ ่งชีว้ ่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีไฟเบอร์ให้สวมใส่สบายโดยทีไ่ ม่ตอ้ งตัง้ อุณหภูม ิ
เครือ่ งปรับอากาศต่าและช่วยประหยัดพลังงาน
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3.49 ฉลำกอัพไซเคิ ลคำร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle carbon footprint)
ฉลากสิง่ แวดล้อม ที่บ่งชี้ว่ามีการนาของเสียมาพัฒนาเป็ นวัสดุหรือผลิต ภัณฑ์ใหม่ท่มี คี ุ ณภาพ
เทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม โดยใช้กระบวนการที่ไม่ซบั ซ้อ น และคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อ มและ
การปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจก รวมทัง้ มีค่ าปริมาณการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ม ากกว่ า
ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์อพั ไซเคิล
3.50 วอเตอร์ฟตุ พริ้นท์ (Water footprint)
การจัดทาข้อมูลบัญชีน้าโดยตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
3.51 พื้นที่สีเขียว (Green area)
พื้นที่ท่เี ป็ นสีเขียวจากพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ปลูกและมีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่องรวมทัง้ พื้นที่ท่เี ป็ น
แนวป้ องกัน (Protection strip) พืน้ ทีแ่ นวกันชน (Buffer zone) ทีอ่ ยู่ตามแนวชายขอบรอบโรงงาน และ
พืน้ ทีส่ เี ขียวแนวตัง้ แต่ไม่นับรวม พืน้ ทีป่ ล่อยรกร้าง ทัง้ นี้ สามารถนับรวมพืน้ ทีส่ เี ขียวภายนอกโรงงาน
ได้เฉพาะกรณีท่โี รงงานไม่สามารถขยายพื้นที่สเี ขียวภายในโรงงานเพิ่มขึ้นได้ โดยเป็ นพื้นที่บริเ วณ
โดยรอบโรงงาน หรือ พืน้ ทีท่ โ่ี รงงานส่งผลกระทบจากการประกอบกิจการ
3.52 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity)
ความแตกต่างของสิง่ มีชวี ติ ทุกแหล่ง ซึ่งหมายรวมถึง ระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทะเล และ
ระบบนิเวศทางน้ าอื่น ตลอดจนความซับซ้อนทางนิเวศของระบบนัน้ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะเป็ นความหลากหลาย
ของพันธุกรรม ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ และความหลายของระบบนิเวศ
3.53 กำรกระจำยรำยได้ให้กบั ชุมชน (Income distribution)
การสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน หรือส่งเสริมให้มอี าชีพ รวมทัง้ เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างโรงงานและ
ชุมชน
3.54 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
อันเนื่อ งมาจากการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมของสถานประกอบการด้วยความโปร่งใสและมี
จริยธรรม สามารถนามาบูรณาทัวทั
่ ง้ สถานประกอบการได้อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ นซึ่ง
รวมถึงสุขภาพและสวัสดิการของสังคมความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
3.55 กำรประเมิ นตำมตัวชี้วดั ด้ำนสังคม (Outcome/Impact Evaluation)
การประเมิน การด าเนิ น งานรายโครงการที่ ท ากับ ชุ ม ชนหรือ สัง คมต่ อ การเปลี่ย นแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และสิง่ แวดล้อมของคนในชุมชนหรือสังคม
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3.56 ประสิ ทธิ ภำพเชิ งเศรษฐนิ เวศ (Eco-efficiency)
สัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ ต่อภาระสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์
หรือบริการ
4. ข้อกำหนดมำตรฐำนโรงงำนอุตสำหกรรมเชิ งนิ เวศ
4.1 ข้อกำหนดทัวไป
่ (General requirements)
4.1.1 ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม พลังงาน
อาชีว อนามัย และความปลอดภัย โดยมีการชี้บ่ง เข้าถึง และประเมินความสอดคล้องกฎหมายและ
ข้อ ก าหนดอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับสิ่งแวดล้อ ม พลังงาน อาชีว อนามัยสิ่งแวดล้อ ม และความปลอดภัย
รวมทัง้ มีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่อมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ตามทีร่ ะบุไว้
4.1.2 สถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องดาเนินการระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยอ้างอิง
ข้อ ก าหนดของมาตรฐานระบบการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม (ISO 14001 Environmental Management
System, EMS) หรือ ได้ร บั การรับ รองอุ ต สาหกรรมสีเ ขีย ว ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม ระดับ ที่ 3:
ระบบสีเ ขีย ว (Green system) หรือ ด าเนิ น การมาตรฐานอื่น ๆ ที่เ ทีย บเท่ า เช่ น ระบบการจัด การ
สิ่ง แวดล้อ มส าหรับ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อ ม EMS for SMEs (Environmental
Management Systems for Small and Medium Enterprises) ที่ ไ ด้ รั บ ร อ ง ขั ้ น ที่ 2 ( ก ร อ . )
สถานประกอบการที่ไ ด้รบั รางวัลอุตสาหกรรมดีเ ด่นประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ มหรือ ประเภท
การจัดการพลังงาน เป็ นต้น
4.1.3 สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางต้อ งมีนโยบายสิ่งแวดล้อ มและด าเนิ น
โครงการสิ่ง แวดล้ อ มเพื่อ จัด การประเด็ น ปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อ มหลัก หรือ ได้ ร ับ รองอุ ต สาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 2 หรือธงขาวดาวเขียวเป็ นอย่างน้อย
4.1.4 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนทางด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย หรือ อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงทีก่ ระทบ
กับภายนอกสถานประกอบการ ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายในวันตรวจประเมิน (ในกรณีทม่ี ขี อ้ ร้องเรียน
จะต้องดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จก่อนการตรวจประเมินการขอรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)
4.1.5 เข้าร่วมโครงการของหน่ วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างน้อย 1 โครงการย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันตรวจประเมิน
4.2 ข้อกำหนดเฉพำะของมำตรฐำนโรงงำนอุตสำหกรรมเชิ งนิ เวศ
ผู้ประกอบอุ ต สาหกรรมต้อ งปฏิบตั ิต ามข้อ ก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศ จานวน 14 ข้อ ดังนี้
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4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14

การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ าและน้ าเสีย
การจัดการมลพิษอากาศ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการของเสีย
การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการระบบโลจิสติกส์
การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
การจัดการภูมทิ ศั น์สเี ขียว
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน
การอยู่รว่ มกับชุมชนโดยรอบ
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4.2.1 กำรจัดกำรวัตถุดิบ
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมต้องดาเนินการการจัดการวัตถุดบิ อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.1.1) จัดทาบัญชีรายการวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และทรัพยากรสนับสนุ นอื่นๆ รวมทัง้
ระบุปริมาณการใช้
(4.2.1.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดบิ โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 25
(4.2.1.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดบิ โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 50
(4.2.1.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดบิ โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนด
(4.2.1.5) ดาเนินการจัดการวัตถุดบิ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
• ประเมิ น ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รัพ ยากร ( Resource intensity) โดยมี ค่ า
ประสิทธิภาพดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
• ใช้ว สั ดุท่ไี ม่ใ ช้แ ล้ว จากสถานประกอบการหรือ ภาคส่ ว นอื่นๆ มาใช้เ ป็ นวัต ถุ ดิบ
(Symbiosis) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ (Performance benchmarking) การจัดการ
วัตถุดบิ โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้ร ับ รางวัล ด้า นการจัด การวัต ถุ ดิบ ระดับ สถานประกอบการที่เ ป็ น ที่ย อมรับ
ระดับชาติ ภูมภิ าค หรือ สากลภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ประเมินฟุ ตพริ้นท์วสั ดุ (Material footprint) อ้างอิงตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะ
รายการวัตถุดบิ หลักและนาไปบริหารจัดการเพื่อลดฟุตพรินต์วสั ดุของวัตถุดบิ หลัก
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
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4.2.2 กำรจัดกำรพลังงำน
ผู้ประกอบอุ ต สาหกรรมต้อ งด าเนิ นการการจัดการพลัง งานอย่างมีป ระสิทธิภ าพตาม
ข้อกาหนดดังนี้
(4.2.2.1) จัดทาบัญชีรายการและปริมาณการใช้พลังงาน แยกตามประเภทพลังงาน
(4.2.2.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 25
(4.2.2.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 50
(4.2.2.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนด
(4.2.2.5) ดาเนินการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• ประเมิ น ค่ า ป ระสิ ท ธิ ภ าพก า รใ ช้ พ ลั ง ง า น ( Energy intensity) โดยมี ค่ า
ประสิทธิภาพดีขน้ึ ต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
• นาพลังงานเหลือทิง้ จากภายนอกสถานประกอบการเพื่อมาใช้เป็ นพลังงานภายใน
สถานประกอบการหรือส่งมอบพลังงานเหลือใช้ให้สถานประกอบการหรือภาค
ส่วนอื่นๆ เพื่อใช้เป็ นพลังงาน (Symbiosis) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ประเมิน ค่ าเปรีย บเทียบเชิง สมรรถนะ (Performance Benchmarking) การจัด
การพลั ง งาน โดยมี ค่ า เปรี ย บเที ย บเชิ ง สมรรถนะสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้รบั รางวัล ด้านการจัดการพลังงานระดับ สถานประกอบการ ที่เ ป็ นที่ยอมรับ
ระดับชาติ ภูมภิ าค หรือ สากล ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันตรวจประเมิน
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้รบั การรับรองระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) ภายในระยะเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง
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4.2.3 กำรจัดกำรน้ำและน้ำเสีย
ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมต้ อ งด าเนิ น การการจัด การน้ า และน้ า เสี ย อย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.3.1) จัดทาบัญชีรายการและปริมาณการใช้น้ าและปริมาณน้ าเสีย รวมทัง้ สมดุลน้ า (Water
balance) ระบุกจิ กรรมทีใ่ ช้น้ ากับปริมาณน้ าเสียทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการผลิตและ
กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ของสถานประกอบการ
(4.2.3.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และด าเนิ น มาตรการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด การน้ า และน้ า เสีย โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 25
(4.2.3.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และด าเนิ น มาตรการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด การน้ า และน้ า เสีย โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 50
(4.2.3.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และด าเนิ น มาตรการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด การน้ า และน้ า เสีย โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนด
(4.2.3.5) ด าเนิ น การการจัด การน้ า และน้ า เสีย อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพตามมาตรการอย่า งใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
• ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้น้ า (Water use intensity) และค่าประสิทธิภาพ
การเกิดน้ าเสีย (Wastewater intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพการใช้น้ า หรือการ
เกิดน้าเสีย ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
• น าน้ า ทิ้ง ไปใช้ภ ายนอกสถานประกอบการหรือ น าน้ า ทิ้ง จากภายนอกมาใช้
ประโยชน์ภายในสถานประกอบการ (Symbiosis) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ไม่ ป ล่ อ ยน้ า ทิ้ ง สู่ ส ิ่ ง แวดล้ อ มภายนอก ( Zero wastewater discharge) ทัง้ นี้
ไม่ประยุกต์ใช้กบั สถานประกอบการที่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ (Performance Benchmarking) การจัดการ
น้ า โดยมีค่ าเปรีย บเทียบเชิงสมรรถนะสูง กว่ าค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ มอุ ต สาหกรรม
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้รบั รางวัลด้านการจัดการน้ าและน้ าเสียระดับ สถานประกอบการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค หรือ ระดับสากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water footprint) อ้างอิงตามมาตรฐานสากลและนาไป
บริหารจัดการเพื่อลดค่าวอเตอร์ฟุตพรินต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
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4.2.4 กำรจัดกำรมลพิ ษอำกำศ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดาเนินการจัดการมลพิษอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
อย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยพิ จ ารณาใช้ ค่ า ปริม าณของสารเจือ ปนในอากาศที่ร ะบายออกจาก
สถานประกอบการตามกาหนดในกฎหมายหรือ EIA (ประยุกต์ใช้กบั สถานประกอบการทีต่ อ้ งดาเนินการ
ตาม EIA กาหนด) ตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.4.1) จัดทาบัญชีรายการมลพิษทางอากาศ ระบุแหล่งปล่อยมลพิษอากาศ ชนิดของมลสาร
ทีป่ ล่อย ปริมาณของมลสาร และ มาตรการควบคุม หรือบาบัดมลพิษอากาศ
(4.2.4.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ อากาศที่มนี ัยสาคัญของ
สถานประกอบการได้มากกว่าค่าทีก่ ฎหมาย หรือ EIA กาหนดอย่างน้อยร้อยละ 5
(4.2.4.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ อากาศที่ม ีนัยสาคัญของ
สถานประกอบการได้มากกว่าค่าทีก่ ฎหมาย หรือ EIA กาหนดอย่างน้อยร้อยละ 10
(4.2.4.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ อากาศที่มนี ัยสาคัญของ
สถานประกอบการได้มากกว่าค่าทีก่ ฎหมาย หรือ EIA กาหนดอย่างน้อยร้อยละ 15
(4.2.4.5) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ อากาศที่มนี ัยสาคัญของ
สถานประกอบการได้มากกว่าค่าทีก่ ฎหมาย หรือ EIA กาหนดอย่างน้อยร้อยละ 20
4.2.5 กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
ผู้ประกอบอุ ต สาหกรรมต้อ งดาเนินการการจัดการก๊ า ซเรือ นกระจกอย่างมีประสิทธิภ าพตาม
ข้อกาหนดดังนี้
(4.2.5.1) จัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกและประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมของสถานประกอบการทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม ตามวิธ ีการของแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟุ ต พริ้นท์ขององค์การบริหารก๊ าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า
(4.2.5.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการก๊ า ซเรือ นกระจก โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 25
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(4.2.5.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการก๊ า ซเรือ นกระจก โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 50
(4.2.5.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการก๊ า ซเรือ นกระจก โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนด
(4.2.5.5) มีการดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• ประเมินค่ าประสิทธิภ าพการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก (GHG intensity) โดยมี
ค่าประสิทธิภาพดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
• ประเมิ น ค่ า เปรี ย บเที ย บเชิ ง สมรรถนะ ( Performance benchmarking)
การจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มอุตสาหกรรมภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้รบั การรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ของสถานประกอบการ ตามแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์สถานประกอบการ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์ก ารมหาชน)) หรือ ISO14064-1 Greenhouse gases ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้รบั การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนสถานประกอบการแบบ
บางส่ ว น (Carbon offsetting) หรือ ชดเชยคาร์บ อนสถานประกอบการแบบ
ทัง้ หมด (Carbon neutral) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
4.2.6 กำรจัดกำรของเสีย
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมต้องดาเนินการการจัดการกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.6.1) จัดทาบัญชีรายการของเสีย (Waste inventory) ประวัตขิ องเสีย (Waste profile) และ
แผนผังการไหลของเสีย (Waste flow diagram)
(4.2.6.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 25
(4.2.6.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการของเสีย โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 50
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(4.2.6.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ จัดทาแผนการดาเนินงาน
และ ด าเนิ น มาตรการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการการจัด การของเสีย โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนด
(4.2.6.5) ดาเนินการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• ประเมินค่าประสิทธิภาพการเกิดของเสีย (Waste intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพ
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
• ประเมิน ค่ า เปรีย บเทีย บเชิง สมรรถนะของการจัด การของเสีย ( Performance
benchmarking) โดยมีค่ า เปรีย บเที ย บเชิ ง สมรรถนะสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
อุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• นากากของเสียจากสถานประกอบการหรือภาคส่วนอื่นๆ มาใช้ประโยชน์เป็ นวัตถุดบิ
หรือพลังงานภายในสถานประกอบการ หรือ นาของเสียของสถานประกอบการไปใช้
กับองค์การหรือภาคส่วนอื่น (Symbiosis) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• มีการดาเนินงานตามมาตรการจัดการของเสีย จนกระทังไม่
่ มกี ารนาของเสียไปกาจัด
ด้วยการฝั งกลบ ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้รบั รางวัล ด้านการจัดการของเสีย เช่น 3Rs award หรือ Zero-waste-to-landfill
award หรือรางวัลอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
4.2.7 กำรจัดกำรสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม ต้องดาเนินการการจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.7.1) จัดทาบัญชีรายการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย ปริมาณครอบครอง รายละเอียดข้อมูล
ความปลอดภัย
(4.2.7.2) มีระบบการจัด การสารเคมีและวัต ถุ อ ัน ตราย เพื่อ ป้ อ งกันการเกิดอุ บ ัติเ หตุ ร วั ่ ไหล
อัคคีภยั อุบตั ิภยั ตามคู่มอื การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตรายของ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า
(4.2.7.3) มีการประเมินความเสีย่ งของสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
(4.2.7.4) มีนโยบายและดาเนินการใช้สารทดแทนหรือสารทีเ่ ป็ นอันตรายน้อยกว่า
(4.2.7.5) ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุรวไหล
ั่
อัคคีภยั และอุบตั ภิ ยั จากสารเคมี และ/หรือวัตถุอนั ตราย
4.2.8 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องดาเนินการการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของพนักงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกาหนดดังนี้
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(4.2.8.1) มีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
ร้ายแรงถึงขัน้ เสียชีวติ หรือทุพพลภาพในปี ล่าสุด
(4.2.8.2) ก าหนดวัต ถุ ประสงค์ เป้ าหมายการควบคุ มอุ บตั ิเ หตุ ในการทางาน จัดทาแผนการ
ดาเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(4.2.8.3) ก าหนดวัต ถุ ประสงค์ เป้ าหมายการควบคุ มอุ บตั ิเ หตุ ในการทางาน จัดทาแผนการ
ดาเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุ ต ามค่ า เป้ า หมายที่ ส ถานประกอบการก าหนด หรือ ได้ร ับ การรับ รองตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในระยะเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง
(4.2.8.4) ไม่เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงทีก่ ระทบกับภายนอกสถานประกอบการ และ ไม่เกิดอุบตั เิ หตุ
ถึงขัน้ หยุดงาน (DAWC) ในปี ล่าสุด หรือ อัตราความถี่ของการเกิดประสบอันตราย
(Injury Frequency Rate ; IFR)ที่ 200,000 ชัวโมง
่
มีอตั ราลดลงในปี ล่าสุด
(4.2.8.5) ด าเนิ น การจัด การอาชีว อนามัย และความปลอดภัย อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพอย่ า งใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
• ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (DAWC) ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
• อัต ราความถี่ข องการเกิ ด ประสบอัน ตราย (Injury Frequency Rate ; IFR ที่
200,000 ชัวโมง)
่
มีอตั ราลดลงต่อเนื่อง อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
• ได้ร บั รางวัล สถานประกอบการดีเ ด่ น ด้า นการจัด การอาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัย ระดับ จัง หวัด ระดับ ชาติ ระดับ ภู ม ิภ าค หรือ ระดับ สากล ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
4.2.9 กำรจัดกำรระบบโลจิ สติ กส์
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม ต้องดาเนินการการจัดการระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ข้อกาหนดดังนี้
(4.2.9.1) จัดทาข้อมูลระบบโลจิสติกส์ของวัตถุดบิ สินค้า และพนักงานของสถานประกอบการ
(4.2.9.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ วางแผนการดาเนินงาน
และมีก ารด าเนิ น มาตรการเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ลดต้ น ทุ น ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมของระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายตามทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 25
(4.2.9.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ วางแผนการดาเนินงาน
และมีก ารด าเนิ น มาตรการเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ลดต้ น ทุ น ลดผลกระทบต่ อ
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สิง่ แวดล้อมของระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายตามทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 50
(4.2.9.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายของสถานประกอบการ วางแผนการดาเนินงาน
และมีก ารด าเนิ น มาตรการเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ลดต้ น ทุ น ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมของระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนด
(4.2.9.5) ดาเนินการจัดการการจัดการระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• ขนส่ งวัต ถุ ดิบหรือ ผลิต ภัณฑ์ด้ว ยระบบขนส่ งทางท่อ หรือ ระบบปิ ด โดยพิจารณา
ความเป็ นไปได้ในการดาเนินการของแต่ละธุรกิจ
• บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสิง่ แวดล้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี ยอ้ นหลัง
• ได้รบั รางวัลการจัดการระบบโลจิสติกส์ ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค หรือ
ระดับสากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
4.2.10 กำรจัดกำรโซ่อปุ ทำนสีเขียว
ผู้ประกอบอุ ต สาหกรรมต้อ งดาเนินการการจัดการโซ่อุ ปทานสีเ ขียวอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ข้อกาหนดดังนี้
(4.2.10.1) ก าหนดนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่งแวดล้อ มและ จัดทาบัญ ชีผู้ค้า
(Vendor list) ตามบัญชีรายการผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(4.2.10.2) มีก ารจัด ซื้อ สิน ค้ า และบริก ารที่เ ป็ นมิต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรือ มาตรฐานอื่ น ๆ
ทีเ่ ทียบเท่า อย่างน้อยร้อยละ 1 ของงบประมาณการจัดการซือ้ ทัง้ หมด
(4.2.10.3) มีก ารจัด ซื้อ สิน ค้ า และบริก ารที่เ ป็ นมิต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรือ มาตรฐานอื่ น ๆ
ทีเ่ ทียบเท่า อย่างน้อยร้อยละ 3 ของงบประมาณการจัดการซือ้ ทัง้ หมด และมีนโยบาย
การส่งเสริมการผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(4.2.10.4) มีก ารจัด ซื้อ สิน ค้ า และบริก ารที่เ ป็ นมิต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรือ มาตรฐานอื่ น ๆ
ที่เ ทีย บเท่ า อย่ า งน้ อ ยร้อ ยละ 5 ของงบประมาณการจัด การซื้อ ทัง้ หมด และ
มีผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั รองฉลากสิง่ แวดล้อมอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
(4.2.10.5) ส่งเสริมให้ผสู้ ่งมอบขัน้ ที่ 1 (First-tier suppliers) ในรายการทีม่ คี วามเสีย่ งในการก่อ
เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมสูง ได้แก่ วัตถุดบิ พลังงาน สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับอุตสาหกรรมภาคผลิต โดยผูส้ ่งมอบขัน้ ที่ 1 ดังกล่าวทัง้ หมด ต้องมีนโยบาย
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สิง่ แวดล้อมและดาเนินโครงการสิง่ แวดล้อมเพื่อจัดการประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อม
หลัก และได้รบั รองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ขึน้ ไป
4.2.11 กำรจัดกำรพื้นภูมิทศั น์ สีเขียว
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมต้องมีการจัดการพื้นที่สเี ขียวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ใช้พ้นื ที่
สีเขียวอ้างอิงขัน้ ต่ า (Baseline) ดังนี้ (1) ถ้าไม่ม ี EIA กาหนดให้ใช้พ้นื ทีส่ เี ขียวอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของสถานประกอบการเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวอ้างอิงขัน้ ต่ า (Baseline) และ (2) ถ้ามี EIA กาหนด
เรื่องพืน้ ทีส่ เี ขียวให้ใช้พ้นื ทีส่ เี ขียวที่กาหนดตาม EIA เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวอ้างอิงขัน้ ต่ า (Baseline) และการ
ต่ออายุการรับรองต้องมีพน้ื ทีส่ เี ขียวไม่น้อยกว่าพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ อี ยูเ่ ดิม ตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.11.1) มีพ้นื ที่สเี ขียวภายใน และ/หรือ ภายนอกสถานประกอบการอย่างน้ อยเท่ากับพื้นที่
สีเขียวอ้างอิงขัน้ ต่า (Baseline) พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
(4.2.11.2) มีพน้ื ทีส่ เี ขียวภายใน และ/หรือ ภายนอกสถานประกอบการเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ
25 ของพืน้ ทีส่ เี ขียวอ้างอิงขัน้ ต่ า (Baseline) รวมทัง้ มีการจัดผังบริเวณและภูมทิ ศั น์ทด่ี ี
พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
(4.2.11.3) มีพ้นื ที่สเี ขียวภายใน และ/หรือ ภายนอกสถานประกอบการเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ
50 ของพืน้ ทีส่ เี ขียวอ้างอิงขัน้ ต่ า (Baseline) รวมทัง้ มีการจัดผังบริเวณและภูมทิ ศั น์ทด่ี ี
พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
(4.2.11.4) มีพ้นื ที่สเี ขียวภายใน และ/หรือ ภายนอกสถานประกอบการเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ
75 ของพืน้ ทีส่ เี ขียวอ้างอิงขัน้ ต่ า (Baseline) รวมทัง้ มีการจัดผังบริเวณและภูมทิ ศั น์ทด่ี ี
พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
(4.2.11.5) มีพ้นื ที่สเี ขียวภายใน และ/หรือ ภายนอกสถานประกอบการเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ
100 ของพื้นที่สเี ขียวอ้างอิงขัน้ ต่ า (Baseline) รวมทัง้ มีการจัดผังบริเวณและภูมทิ ศั น์
ทีด่ ี พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
4.2.12 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ผู้ประกอบอุ ต สาหกรรมต้อ งมีก ารจัด การความหลากหลายทางชีว ภาพอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ
โดยกาหนดให้มกี ารประเมินผลกระทบหลากหลายทางชีวภาพ โดยพิจารณาจากกิจกรรมหรือบริการของ
สถานประกอบการตลอดวัฏจักรชีวติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความหลายทางชีวภาพ และ/หรือ ดาเนินการ
ตามกาหนดใน EIA (ประยุกต์ใช้กบั สถานประกอบการทีต่ ้องดาเนินการตาม EIA กาหนด) ตามข้อกาหนด
ดังนี้
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(4.2.12.1) ประเมินผลกระทบจากการดาเนินงานของสถานประกอบการต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทัง้ จัดทาแผนป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
(4.2.12.2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 25
(4.2.12.3) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 50
(4.2.12.4) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการกาหนดอย่างน้อยร้อยละ 75
(4.2.12.5) กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามเป้ าหมายทีส่ ถานประกอบการตัง้ ไว้
4.2.13 กำรกระจำยรำยได้ให้กบั ชุมชน
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมต้องมีการจัดการกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน ตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.13.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนในท้องถิน่
(4.2.13.2) จัดซือ้ จัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
(4.2.13.3) ส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กบั ชุมชนตามความต้องการของชุมชน
(4.2.13.4) สนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด
(4.2.13.5) สนับสนุ นให้เกิดความยังยื
่ นของธุรกิจ หรือ การพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมอาชีพหรือ
ทักษะแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
4.2.14 กำรอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมต้องมีการอยูร่ ว่ มกับชุมชนโดยรอบตามข้อกาหนดดังนี้
(4.2.14.1) สื่อสารและเผยแพร่ขอ้ มูล การจัดการด้านความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และสารเคมี
ของสถานประกอบการต่อสาธารณะ
(4.2.14.2) จัดตัง้ เครือข่ายภาคีระหว่างชุมชน สถานประกอบการ สถานประกอบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ จัดกระบวนการที่เ ปิ ดโอกาสให้เครือข่ายมีส่ว นร่ว มในการให้
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ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทัง้ ตัดสินใจและเสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบเฝ้ าระวัง
คุณภาพสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบการ
(4.2.14.3) เปิ ดโอกาสให้เครือข่าย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่ วมเสนอแนะ แนวทางในการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสารเคมีของสถานประกอบการ
(4.2.14.4) เปิ ดโอกาสให้เครือข่าย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในการตรวจสอบเฝ้ า ระวัง คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มและสารเคมี ของ สถาน
ประกอบการ รวมทัง้ มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติ ชุมชน หรือกิจกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมของชุมชน
(4.2.14.5) ไม่มขี อ้ ร้องเรียน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ภายในวันตรวจประเมิน และดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนการอยูร่ ว่ มกับชุมชนโดยรอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
• ดาเนินการตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง
(เช่น ISO 26000, CSR DIW)
• จัดทารายงานความยังยื
่ นของสถานประกอบการ และเผยแพร่ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
• ส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจและสร้างความตระหนัก แก่ผู้บริโภคในการบริโภค
ทีย่ งยื
ั่ น
• ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ โดยบุคคลที่ 3 (Third party)
และต้องได้คะแนนความพึงพอใจจากแบบสารวจเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

22

4.3 ข้ อ ก ำหนดเฉพำะเกี่ ย วกั บ กำรปรับ ปรุ ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ อง (Specific requirements for
continual improvement)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องเลือกจากข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเ ว ศ
3 ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญ อ้างอิงแนวทางการประเมินนัยสาคัญตาม ISO 26000 และ ISO 14001 เพื่อมา
ประเมินเกณฑ์ก ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเลือก 2 ประเด็น จากข้อ 4.2.1 - 4.2.12 เพื่อประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อ มและเศรษฐกิจ โดยการประเมินค่ า ประสิทธิภ าพเชิง เศรษฐนิเ วศ (Eco Efficiency)
ให้เลือกข้อ 4.2.1-4.2.6 และแสดงผลในรูปแบบแฟคเตอร์ (Factor) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเลือกข้อ
4.2.7-4.2.12 จากนัน้ เลือกอีก 1 ประเด็นจากข้อ 4.2.13 - 4.2.14 เพื่อประเมินด้านสังคมและเศรษฐกิจ
หรือ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยกาหนดให้แสดงผลการประเมินอย่างน้อย 3 ปี ตามระยะเวลาติดตามผล
และต้องมีผลการปรับปรุงทุกปี สงู กว่าปี ฐาน
ด้ำนสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิ จ
ประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) จากการพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าผลิต
ภัณท์และการบริการเปรียบเทียบกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อมแต่ละด้าน โดยสามารถประเมินได้
ดังสูตรการคานวณข้างล่างนี้
4.3.1

ประสิ ทธิ ภำพเชิ งเศรษฐนิ เวศ
(Eco-efficiency)

=

มูลค่ำผลิ ตภัณฑ์หรือบริ กำร
(Product or Service Value)
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์หรือบริ กำร
(Environment influence)

มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หมายถึง ปริมาณของสินค้าและการบริการทีผ่ ลิตและจัดหาให้แก่
ลูกค้า ปริมาณยอดขายรวม กาไรเบือ้ งต้น และมูลค่าเพิม่ เป็ นต้น
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หมายถึง ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ปริมาณการ
ใช้พลังงานปริมาณการใช้น้ า ปริมาณขยะทีน่ าไปฝั งกลับ และปริมาณขยะทีน่ าไปเผา เป็ นต้น
ประเมิน สัด ส่ ว นระหว่ า งประสิท ธิภ าพเชิง เศรษฐนิ เ วศของผลิต ภัณ ฑ์เ ป้ า หมายที่ต้ อ งการ
จะประเมินกับประสิทธิภาพเชิง เศรษฐนิเ วศของผลิต ภัณฑ์ท่ีน ามาเปรียบเทียบ แสดงผลในรูปของ
แฟคเตอร์ (Factor) โดยสามารถประเมินได้ดงั สูตรการคานวณข้างล่างนี้
แฟคเตอร์ (X)

=

ค่ำประสิ ทธิ ภำพเชิ งเศรษฐนิ เวศ
ค่ำประสิ ทธิ ภำพเชิ งเศรษฐนิ เวศปี ที่อ้ำงอิ ง
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ด้ำนสังคมและเศรษฐกิ จ หรือสังคมและสิ่ งแวดล้อม
การแสดงผลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ หรือ สังคมและสิ่งแวดล้อ ม ใช้การประเมินตัว ชี้ว ดั
ทางด้านสังคม (Outcome/Impact Evaluation) เพื่อ ประเมินผลการดาเนินงานรายงานโครงการที่ทา
ร่วมกับชุมชนหรือสังคมต่อการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม ของคนในชุมชนหรือ
สังคมนัน้ ๆ โดยเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงเทียบกับปี อา้ งอิง หรือตัวเลขมาตรฐาน
ของจังหวัด ประเทศหรือสากล
4.3.2

5 .วิ ธีกำรประเมิ นระดับควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนดโรงงำนอุตสำหกรรมเชิ งนิ เวศ
5.1 ควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนดทัวไป
่ (General requirements)
ประเมิน ความสอดคล้อ งตามข้อ ก าหนดทัว่ ไป โดยต้ อ งปฏิบ ัติต ามได้อ ย่ า งสอดคล้อ งตาม
ข้อกาหนดในทุกหัวข้อ จึงถือว่าสอดคล้องตามข้อกาหนด
5.2 ควำมสอดคล้ อ งตำมข้ อ ก ำหนดเฉพำะของมำตรฐำนโรงงำนอุ ต สำหกรรมเชิ ง นิ เวศ
(Specific requirements)
ประเมิน ความสอดคล้อ งตามข้อ ก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอุ ต สาหกรรมเชิง นิ เ วศ
โดยต้องปฏิบตั ติ ามอย่างสอดคล้องตามข้อกาหนดในทุกหัวข้อและแสดงผลการประเมินในรูปของระดับ
คะแนน 1, 2, 3, 4, 5 เรียงตามลาดับ ซึ่งหมายความว่า ต้องมีผลคะแนนประเมินอย่างน้อย 1 คะแนน
ขึน้ ไป จึงถือว่าสอดคล้องตามข้อกาหนด
• หากปฏิบตั ติ ามได้อย่างสอดคล้องตามข้อกาหนดข้อที่ 1 แสดงผลการประเมิน 1 คะแนน
• หากปฏิบตั ติ ามได้อย่างสอดคล้องตามข้อกาหนดข้อที่ 1, 2 แสดงผลการประเมิน 2 คะแนน
• หากปฏิบ ัติต ามได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งตามข้อ ก าหนดข้อ ที่ 1, 2, 3 แสดงผลการประเมิน
3 คะแนน
• หากปฏิบ ัติต ามได้อ ย่า งสอดคล้อ งตามข้อ ก าหนดข้อ ที่ 1, 2, 3, 4 แสดงผลการประเมิน
4 คะแนน
• หากปฏิบตั ติ ามได้อย่างสอดคล้องตามข้อกาหนดข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 แสดงผลการประเมิน
5 คะแนน
• หากข้อกาหนดในหัวข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับสถานประกอบการ แสดงผลการประเมิน “N/A”
• จากนัน้ นาเอาผลการประเมินทัง้ 14 ข้อ มารวมกันเป็ นผลคะแนนรวม ยกเว้นข้อทีแ่ สดงผล
การประเมินเป็ น N/A
• ผลการประเมินคะแนนรวมของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนทัง้ หมดจึง สอดคล้อ งตามข้อ ก าหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศ
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• ผลการประเมินคะแนนรวมของสถานประกอบการกรขนาดเล็กและขนาดกลาง ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทัง้ หมดจึงสอดคล้องตามข้อกาหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5.3 ควำมสอดคล้องตำมข้อกำหนดเฉพำะกำรปรับปรุงอย่ำงต่ อเนื่ อง (Specific requirements
for continual improvement)
ผลการประเมินความสอดคล้องตามข้อกาหนดเฉพาะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ 3 ประเด็นทีม่ ี
นัยสาคัญ ต้องนาเสนออย่างน้อย 3 ปี ตามระยะเวลาติดตามผล และต้องมีผลการปรับปรุงทุกปี สูงกว่า
ปี ฐาน จึงถือว่าสอดคล้องตามข้อกาหนด
โดยสรุปสถานประกอบการที่จะได้รบั รองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
ต้องดาเนินการสอดคล้องตามข้อกาหนดทัง้ 3 ข้อกาหนด คือ
1) ข้อกาหนดทัวไป
่ (General requirements)
2) ข้อกาหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Specific requirements)
3) ข้ อ ก าหนดเฉพาะเกี่ ย วกับ การปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( Specific requirements for
continual improvement)
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทียบเท่าอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (GI4) ทัง้ นี้สถาน
ประกอบการที่ได้รบั รองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจะได้รบั การเทียบเท่า GI จะต้อง
ได้รบั คะแนนประเมินอย่างน้ อ ยร้อ ยละ 80 และต้อ งได้รบั รองอุ ตสาหกรรมสีเ ขียวระดับ 3 และ/หรือ
มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
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