
สัมมนา 
เตรียมความพรอมโรงงาน... 

ยกระดับเปนอุตสาหกรรมสีเขียวที่สงูขึ้น 

โครงการใหคําแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการ
เพื่อมุงสูการเปนอตุสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นทีท่ี่ 1 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 
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หัวขอการนําเสนอ 

อุตสาหกรรมสีเขียว คืออะไร 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชนทีจ่ะไดรับ 
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หน่วยงาน อดีต ปัจจุบัน 
หนวยราชการ (1) ตรวจสอบสถานประกอบการ (2) รับและ

ติดตามเรื่องรองเรียน (3) ปฏิบัติตามนโยบาย
ภาครัฐ (4) บังคับใชกฎหมาย 

(1) สรางเครือขายเชิงพื้นท่ี (2) สงเสริม 

สถานประกอบการใหมีความรับผิดชอบตอ
สังคม (3) ประสานงานใหมีความโปรงใสและ
เปนธรรม (4) สรางความเขาใจใหเกิดขึ้น
ระหวางสถานประกอบการและชุมชน  
(5) กํากับดูแลสถานประกอบการใหเปนไป
ตามกฎหมาย 

สถานประกอบการ (1) กระบวนการดําเนินการสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (2) สรางเหตุเดือดรอน/รําคาญ 
(3) ใชทรัพยากรมาก สงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของชุมชน  

(1) ปองกันปญหามลพิษ (2) มีความ
รับผิดชอบตอสังคม (3) เปดเผย โปรงใส 
ปฏิบัติตามกฎหมาย เปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียไดเขามามีสวนรวม 

ชุมชน/ประชาชน (1) ไมเขาใจกระบวนการดําเนินงานภายใน
โรงงาน (2) ไดรับความเดือดรอนแตไมมีชอง
ทํางรองเรียน หรือส่ือสารกับสถาน
ประกอบการ (3) เกิดภาพลักษณดานลบตอ
ภาครัฐและสถานประกอบการ 

(1) ไดรับขอมูลขาวสาร มีชองทํางการ
รองเรียน และสื่อสารกับสถานประกอบการ 
(2) เกิดการยอมรับโรงงานเปนสวนหน่ึงท่ีอยู
รวมกับชุมชน (3) ไดรับความเปนธรรมในการ
ใชทรัพยากร และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ทีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, คู่มือการสร้างและพัฒนาทีปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียว 3 3 

ภาครัฐ 

ชุมชน 

โรงงาน 

อดีต ปจจุบัน 
รับและติดตามเรื่องรองเรียน 

ตรวจสอบสถานประกอบการ 

บังคับใชกฎหมาย 

ปฎิบัติตามนโยบายภาครัฐ 

ประชาชนไมเขาใจกระบวนการ 
ดําเนินงานภายในโรงงาน 

เดือดรอนแตไมมชีองทาํงส่ือสารกับโรงงาน 

เกิดมุมมองดานลบตอโรงงานและภาครัฐ 

กระบวนการดําเนินการสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม 

สรางความเดือดรอนราํคาญ 

ใชทรัพยากรมาก สงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตของชุมชน 

สรางเครือขาย 

สรางความเขาใจใหเกิดขึ้น
ระหวางโรงงานกับชุมชน 

สงเสรมิผูประกอบการ
อุตสาหกรรมใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

ประสานงานใหม ี

ความโปรงใส เปนธรรม 

กํากบัดูแลโรงงานเปนไปตามกฎหมาย 

ไดรับขอมลูขาวสาร 
มีชองทํางสื่อสารกับโรงงาน 

ยอมรับโรงงานเปน
สวนหนึ่งของชุมชน 

ยอมรับโรงงานเปน

ไดรับความเปนธรรมใน
การใชทรัพยากร และมี
สวนรวมในการตดัสนิใจ 

ปองกันปญหามลพิษญ

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

เปดเผย โปรงใส ปฎิบตัิตาม
กฏหมาย เปดโอกาศใหผูมีสวน

ไดเสียมีสวนรวม 4 



 

ยุทธศาสตร์ที 3:  การสร้างความ
เข้มแข็งทํางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยงัยนื 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที 12  

พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที 2:  การ
พฒันาปัจจัยสนับสนุนให้
เอือต่อการลงทุนและการ
พฒันาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที 2:  ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทีทันสมัยใน
ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ของ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โครงการให้คาํแนะนําเชิงลกึแก่สถาน
ประกอบการเพอืมุ่งสู่การเป็น

อุตสาหกรรมสีเขยีว 

ในพนืทกีรุงเทพมหานคร พนืทีท ี1 

Eco Industrial Town ระดบัชาติ Green Economy 

เป้าหมายการพฒันา 
ทียงัยนื SDGs 

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทีพร้อมรับการ
เปลียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างย ังยืนและทัวถึง  และ
สนบัสนุนนวตักรรม 

ปฏิญญามะนิลาว่าด้วย
อุตสาหกรรมสี เขี ยว  
(Manila Declaration)  

ระดบัสากล 

ทาํให้เมืองและการตงัถินฐานของมนุษย์มี
ค ว ามปลอดภัย  ทัว ถึ ง  พ ร้อม รับกา ร
เปลียนแปลงและพฒันาอยา่งยงัยนื 

ดาํเนินมาตรการเร่งด่วนเพือรับมือกับการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

เศรษฐกจิ 

สิงแวดล้อม สังคม 

รับรองความตกลงปารีส 
(Paris Agreement) 

ในการประชุม COP 21 

อุตสาหกรรมสีเขยีว 
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“ อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว   คื อ  ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมท่ียึดมั่นในการประกอบกิจการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยมุงเนนการ
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และ
ประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม ทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอด
หวงโซอุปทํานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 
ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

  

อุตสาหกรรมสีเขียว คืออะไร 



ทิศทางและแนวทํางการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

แนวความคิด 

นโยบายรัฐบาล 

พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จิตสํานึก 

ปรับปรงุเทคโนโลยีการผลิต 

การมีสวนรวม 

อยูรวมกับชุมชนได 
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อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

การผลิตสีเขียว 

นโยบายสีเขียว ปรับพฤติกรรม 

การบริโภคสีเขียว 

กลไกภาคประชาชน กลไกภาครัฐ 
กลไก

ภาคอุตสาหกรรม 

ยกระดับ
มาตรฐาน

ปรับเทคโนโลยี จิตสานึก 
เทคโนโลยี 

จิตสํานึก 

บังคับใชกฎหมาย สิทธิประโยชน 
ฐานขอมูล 

มีสวนรวม 

จิตสานึก พัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 

1. ความมุงม่ัน  
Policy 

2. ปฏิบัติการ  
3Rs, CT, ES 

3. ระบบ  
ISO14001 

4. วัฒนธรรม  
CSR 

5. เครือขาย  
GSC แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
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จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะบียนประกอบกิจการโรงงาน 

กับกระทรวงอุตสาหกรรม (ขอมูล ณ วันท่ี 31/12/2559) 

โรงงานจําพวกที่ 1  จํานวน ........42,414........โรงงาน  

โรงงานจําพวกที่ 2  จํานวน ....... 17,931.........โรงงาน  

โรงงานจําพวกที่ 3  จํานวน ....... 77,738.........โรงงาน  

รวมจํานวนทั้งสิน้ .....120,152...........โรงงาน  

ท่ีมา : http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss60 
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ป 2554 

•ระดับที่ 1  
จํานวน 316 ราย 

•ระดับที่ 2  
จํานวน 227 ราย 

•ระดับที่ 3  
จํานวน 507 ราย 

รวม 1,050 ราย 

ป 2555 

•ระดับที่ 1 

จํานวน 1,172 ราย 

•ระดับที่ 2 

จํานวน 705 ราย 

•ระดับที่ 3 

จํานวน 603 ราย 

•ระดับที่ 4 

จํานวน 30 ราย 

รวม 2,510 ราย 

ป 2556 

•ระดับที่ 1  
จํานวน 4,407 ราย 

•ระดับที่ 2  
จํานวน 1,733 ราย 

•ระดับที่ 3  
จํานวน 882 ราย 

รวม 7,022 ราย 

ป 2557 

•ระดับที่ 1จํานวน 
556 ราย 

•ระดับที่ 2 

จํานวน 50 ราย 

•ระดับที่ 3  
จํานวน 78 ราย 

รวม 684 ราย 

รวมทั้งสิ้น 

•ระดับที่ 1 จํานวน 19,406  ราย 

•ระดับที่ 2 จํานวน 6,852 ราย 

•ระดับที่ 3 จํานวน 5,515 ราย 

•ระดับที่ 4 จํานวน 285 ราย 

•ระดับที่ 5 จํานวน 36 ราย 

ป 2558 

•ระดับที่ 1 

จํานวน 4,328 ราย 

•ระดับที่ 2 

จํานวน 986 ราย 

•ระดับที่ 3  
จํานวน 730 ราย 

•ระดับที่ 4 

จํานวน 42 ราย 

•ระดับที่ 4 

จํานวน 8 ราย 

รวม 6,094 ราย 

ป 2559 

•ระดับที่ 1  
จํานวน 460 ราย 

•ระดับที่ 2  
จํานวน 221 ราย 

•ระดับที่ 3
จํานวน 197 ราย 

รวม 878 ราย

รวม 32,094 ราย 

11111111111111110000000000000000

ป 2560 

•ระดับที่ 1 -3 

จํานวน  2,007 ราย

•ระดับที่ 4 

จํานวน 189 ราย 

•ระดับที่ 5 

จํานวน 23 ราย 

รวม 2,218 ราย 

จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ป พ.ศ. 2554-2560  



เปาหมายการพัฒนาสถานประกอบการ สูอุตสาหกรรมสีเขียว 

โรงงานไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
จํานวน 70,000 ราย (รอยละ 50 ของจํานวนโรงงานท้ังหมด) 

• อุตสาหกรรมใหเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

• มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และอยูรวมกับชุมชนได 

• ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 

• ลดการใชทรัพยากร 
• ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

• ประยุกตใชหลักการ 3Rs 

• เพิ่มปริมาณการใชพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม 

• สรางรายไดจากการขายคารบอนเครดิต และลดภาวะโลกรอน 

• รวมท้ังสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาและ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม 

• พัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนาไปสูสังคมคารบอนตํ่า 
ปี 2554 

ปี 2555 

ปี 2556 

ปี 2557 

ปี 2561 

1,050 ราย 

2,510 ราย 

7,022 ราย 

70,000 ราย เปาหมายการพัฒนาตามแผน 20 ป 

11 

1,500 ราย 
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        อุตสาหกรรมสีเขียว 

 

ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 



แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑอุตสาหกรรมสีเขียว 
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ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว เครื่องมือสําคัญ แนวทางปฏิบัติ 
ระดับท่ี 1 ความมุงมั่นสีเขียว 
(Green Commitment) 

 มีนโยบายและแผนท่ีเกี่ยวของกบัส่ิงแวดลอม 

 การลงนามความรวมมือดานส่ิงแวดลอม 

 การลงนาม MOU รักแมรักษน้ํา 

 กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 การสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว 
(Green Activity) 

 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 

 การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม, CT, ES for SE 

 โครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก 

 ธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม 

 การขนสงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistic) 

 โครงการธงขาวดําวเขียว , การนํากากเขาระบบ 

 โครงการลดกาซเรือนกระจก (CDM) 

 กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 จัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอม 

 นําแผนงานดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผล 

 

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว 
(Green System) 

ISO 14001 หรือ EMS for SME ขัน้ที่ 2 

ISO 50001 

CSR-DIW, CSR-DPIM, โรงงานดีเดนสิ่งแวดลอม/พลังงาน 

มาตรฐานฉลากเขียว ,โครงการเหมืองแรสีเขียว (Green Mining) 

 นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 การวางแผน 

 การนําไปปฏิบัติ 
 การติดตาม ประเมินผล 

 การทบทวน และรักษาระบบอยางตอเนื่อง 

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว  
(Green Culture) 

   ISO 26000 

   Eco Factory 

 

 ตองเปนไปตามขอกําหนดในระดับที ่3  
 สรางวัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอม 

 รายงานผลการดําเนินงานดานสิง่แวดลอม
ตองเปดเผยตอสาธารณะ 

ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว 
(Green Network) 

   Green Supply Chain 

    ECO-Town 

 

 ตองเปนไปตามขอกําหนดในระดับที ่4 

 ตองสานสัมพันธครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน 

 จัดทํารายงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและ 
สานสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเผยแพร 13 

ใบรับรอง
ISO 14001/50001 

มีนโยบายและแผนท่ี
เกี่ยวของกับงแวดลอม 

Lean Manufacturing 

การลงนามความ
รวมมือดานสิ่งแวดลอม 

ES for SE 

Cleaner Technology  

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  

ธงขาวดาวเขียว 

ระบบสีเขียวสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

และวิสาหกิจชุมชน 

โรงงานดีเดนดาน
สิ่งแวดลอม/พลังงาน 

CSR-DIW  

CSR-DPIM 

ผลิตภัณฑฉลากเขยีว  

CSR (ตามแนวทาง 
ISO 26000) 

Green Supply Chain 

ระดับท่ี 1 ความมุงมั่นสีเขียว  
(Green Commitment) 

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว  
(Green Activity) 

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว  
(Green System) 

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว  
(Green Culture) 

ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว  
(Green Network) 

นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

การวางแผน 

การนําไปปฏิบัติ 

การติดตามประเมินผล 

การทบทวนและรักษาระบบ 

เปนไปตามขอกําหนดในระดับที ่3 

สรางวัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอม 

รายงานผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมตองเปดเผยตอ
สาธารณะ 

เปนไปตามขอกําหนดในระดับที ่4 

สานสัมพันธครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน     
จัดทํารายงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและ 
สานสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเผยแพร 

Green Logistics  

การนํากากเขาระบบ 

Eco Factory 

ECO-Town 

14 

การลงนาม MOU  

รักแมรักษน้ํา 

โครงการลดกาซเรือน
กระจก (CDM) EMS for SMEs ขัน้ที่ 2 

โครงการเหมืองแรสีเขียว 
(Green Mining) 



อุตสาหกรรมสีเขียว  
(Green Industry) 

ถายทอดความรู 

สื่อสารเขาใจ 

แปลงเปนนโยบาย 

ปรับความคิด 

เกิดความ
ตระหนัก 

1. ความมุงมัน่สีเขียว 
(Green Commitment) 

ลดวตัถดุิบ 

อนุรักษ
พลังงาน 

ประหยัด
ทรัพยากร 

ลดความเปนพิษ ใชเทคโนโลยี
สะอาด 

เพ่ิมผลิตภาพ 

ลดมลพษิ 
3Rs 

จัดการของเสีย 

พิษ

2. ปฏิบตักิารสีเขียว 
(Green Activity) 

ระบบจัดการ 
พลังงาน 

EMS for SMEs 

ระบบจัดการ
สิ่งแวดลอม 

ทําเปนระบบใช 
P-D-C-A 

มอก.14001 

3. ระบบสีเขียว 

(Green System) 

โปรงใส รับผิดชอบ 
ปฏิบตัิทั่วทั้งองคกร 

ใชหลักนติิธรรม 

ใสใจผูมีสวนไดสวนเสีย 

เปดเผยขอมูล มีจริยธรรม 
CSR 

โปรงใส รับผิดช

4. วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture)

Supply Chain 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สื่อสาร 

สานสัมพนัธ 

พัฒนาเครือขาย 

ชุมชน 

5. เครือขายสีเขียว 
(Green Network) 

15 

เกณฑขอกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 ความมุงมั่นสีเขียว

ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุงม่ันที่
จะดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับ 
(ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of pollution) หรือ
(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable resource use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation) หรือ 

(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and restoration of the natural environment) 

ขอ 2 องคกรตองมีการสื่อสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ 

บทบาทของผูบริหารอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 
 วิสัยทัศนและทิศทํางการจัดการส่ิงแวดลอมเชิงระบบ 

16 



แนวทางการดําเนินการดานความมุงมั่นสีเขียว 

17 

         เกณฑการประเมินระดับที่ 1  

ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

ประกาศนโยบาย
ดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

จัดทําแผนปฏิบัติ
การที่สอดคลองกับ

นโยบาย 

Green  
Commitment 

ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

18 



เอกสารท่ีผูสมัครตองยืน่ประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารการประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม  
2. หลักฐานการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอม เชน บันทึกการประชุม ภาพถาย 
การติดประกาศ หรือหลักฐานอื่นใด  

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1

ที่มา : เอกสารประกอบ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สถานการณและความสําเร็จ ดร.ศิรกาญจน เหลืองสกุล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 19 

20 



21 

22 

        เกณฑขอกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 

ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมและสื่อสารนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ 

ขอ 2 องคกรจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอม โดยตองประกอบดวย วัตถุประสงค 
เปาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแลวเสรจ็ 

ขอ 3 องคกรตองนําแผนงานดานส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 

บทบาทของผูบริหารอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 
 สนับสนุนการจัดทําโครงการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 



แนวทางการดําเนินการสูการปฏิบัติการสีเขียว 

ระดับ 2
ปฏิบัติการ
สีเขียว 

Eco-design 

ประหยัด
ทรัพยากร
วัตถุดิบ/
สารเคม ี

ลดมลพิษ 

อนุรักษ
พลังงาน 

ลดความเปน
พิษ 

การจัดการ
มลพิษ  

(ของเสีย
อุตสาหกรรม 
มลพิษนํ้า 

มลพิษอากาศ 3Rs 

CT 

เพิ่มผลติภาพ  
(Green 

Productivity) 

23 

         เกณฑการประเมินระดับที่ 2  

ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

แปลงแผน       
สูการปฏิบัต ิ

ประเมินผล
การดําเนินงาน 

Green  
Activity 

24 ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



เอกสารท่ีผูสมัครตองยื่นประกอบการพิจารณา  
1. กรณีสมัครผานโครงการ/กิจกรรม ที่ไดการยอมรับในระดับที ่2 

• ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร หรือ เอกสาร/หลักฐานที่สามารถแสดงไดวาองคกรยังรักษาและ
คงไวซึง่การดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  

2. กรณีผูสมัครโดยตรง  
(1) เอกสารการประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม และหลักฐานการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอม  
(2) แผนงานดานสิ่งแวดลอม ที่เก่ียวของกับนโยบายดานสิ่งแวดลอม  
(3) เอกสาร/หลักฐาน/สรุปผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผน อยางนอย 1 กิจกรรม/โครงการ  

 

 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 

ที่มา : เอกสารประกอบ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สถานการณและความสาเร็จ ดร.ศิรกาญจน เหลืองสกุล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 25 

26 



27 

28 



29 

        เกณฑขอกําหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับ 3 

ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมและสื่อสารนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ  
ขอ 2 การวางแผนงานดานสิ่งแวดลอม  
ขอ 3 การนําไปปฏิบัติ  
ขอ 4 การติดตาม ประเมินผล  
ขอ 5 การทบทวนและรักษาระบบ  

ที่มา : เอกสารประกอบ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สถานการณและความสําเร็จ ดร.ศิรกาญจน เหลืองสกุล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การดําเนินการเพื่อสรางระบบสีเขียว 

ระดับ 3 

ระบบสีเขียว 
P-D-C-A 

ISO 14001 

EMS for SME 

ขั้นที่ 2 

ISO 50001 CSR-DIW 

CSR-DPIM 

รางวัลโรงงาน
อุตสาหกรรมดีเดน
ดานสิ่งแวดลอม/

พลังงาน 

ฉลากเขียว 

30 



31 

        อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 

บทบาทของผูบรหิารอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับ 3 

 เห็นความสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอมเชิงระบบและปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมขององคกรใหสอดคลองกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีจดัทําขึ้น 

กําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม
 สื่อสารนโยบายสิง่แวดลอมใหกับบุคคลากรท้ังหมด 

 ทบทวนและปรับปรุง วัตถปุระสงค เปาหมาย และแผนงานดานสิ่งแวดลอม 

 จัดสรรทรัพยากรใหเพยีงพอตอการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

32 

สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน  

        เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3  

ขอ 1 บริบทขององคกร  
1.1. การทําความเขาใจบริบทขององคกร 
1.2. การทําความเขาใจความตองการและความคาดหวัง 
ของผูมีสวนไดเสีย 
2. ความเปนผูนํา 
2.1 ความเปนผูนําและความมุงมัน่ 

2.2 นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

2.3 บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในองคกร 
3. การวางแผน  
3.1. การปฏิบัตกิารเพื่อดาํเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส  
3.2. วัตถุประสงคและแผนงานดานสิ่งแวดลอม 

4. การสนับสนุน  
4.1. ทรพัยากร 
4.2. ความรูความสามารถ 

4.3. ความตระหนัก  
4.4 การสื่อสาร 
4.5. เอกสารและบันทกึ

5. การดําเนินการ  
5.1. การวางแผนและการควบคุมการดําเนนิการ 
5.2. การเตรียมความพรอมและตอบสนองตอเหตฉุุกเฉิน 

6. การประเมินการดําเนนิงาน  
6.1. การตดิตาม ประเมลิผล 

6.2. การตรวจประเมินภายใน 

6.3. การทบทวนโดยฝายบริหาร 
7. การปรับปรุง  
7.1. ขอบกพรองและปฏบิัตกิารแกไข 

7.2. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
ที่มา : คูมือ อุตสาหกรรมสีเขยีว กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  



33 

         เกณฑการประเมินระดับที่ 3 

ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

กําหนด 
นโยบาย 

ระบบ 

P-D-C-A 

Green  
System 

ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
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35 

ขอ 1. นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

ขอ 1 ผูบริหารสูงสุดตองกาหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

(ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปูองกันมลพิษ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ง) การปกปูองและฟนฟูธรรมชาติ 

Policy 

ขอ 2 ตองมีการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรทั้งหมดทราบ 
Commu

nication 

36 

1. ชี้บงประเด็นดานสิ่งแวดลอม 

2.ชี้บงและติดตามสืบคน
ขอกําหนด ของกฎหมาย 

3.กําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมาย 

4.จัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอม 

วางแผนดานสิ่งแวดลอม 

5. ดําเนินการตามแผนงาน
ดานสิ่งแวดลอม 

6. ติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนงาน 

7. ทบทวนวัตถุประสงค 
เปาหมาย และแผนงานดาน

สิ่งแวดลอม 

ขอ 2.วางแผนดานสิ่งแวดลอม 
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1 

2 

3 

จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ตองมีการฝกอบรมและการสรางจิตสานึกเพื่อใหเกิดความตระหนักตอ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กําหนดชองทํางและวิธีการสื่อสารขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหกับ บุคคล
ภายในองคกรและบุคคลภายนอกองคกร 

ขอ 3. การนําไปปฏิบัติ 

38 

4 

5 

6 

จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสาร 

จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม 

จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานรองรับสถานการณฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

ขอ 3. การนําไปปฏิบัติ 
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ตรวจวัด สวล. ติดตาม  
ตาม กม. 

ปฏิบัติการแกไข ควบคุม บนัทึก ตรวจประเมนิ
ภายใน 

-จัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินงานในการ
เ ฝ า ติ ด ต า ม /
ตรวจวัด คุณภาพ
สิ่งแวดลอม  
 

-เครื่องมือตรวจวัด
ตองไดรับทวนสอบ
และบํ า รุ ง รั กษ า
อยางเหมาะสม 

จัดทําขั้นตอน
การดําเนินการ
ประเมินความ
สอดคลองของ 
EMS กับ
ขอกําหนดของ
ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวของตาม
ช ว ง เ ว ล า ที่
กําหนด 

จัดทําขั้ นตอน
การดําเนินงาน
ป ฏิ บั ติ ก า ร
แ ก ไ ข แ ล ะ 
ปองกันสําหรับ
การดําเนินการ
กับขอบกพรอง 
ดานส่ิงแวดลอม
ที่ เ กิ ด ข้ึ นแล ว
ห รื อ อ า จ จ ะ
เกิดขึ้น 

การช้ีบง จัดเก็บ 
ป อ ง กั น  แ ล ะ
กําหนดอายุการ
จัดเก็บบันทึกท่ี
เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม 

39

ตรวจประเมิน
ภายใน ระบบ
การจัดการดาน
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
ตามชวงเวลาท่ี
กําหนด 

ขอ 4. การติดตาม ประเมินผล 

40 

ผูบริหารสูงสุดขององคกรตอง  
ทบทวนระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามขอกาหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมยังคงมีความเหมาะสม 
และเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

ขอ 5. การทบทวนและรักษาระบบ 
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เอกสารทีผู่สมัครตองยืน่ประกอบการพิจารณา 
ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม ที่คณะอนุกรรมการใหการรับรอง
อุตสาหกรรมสเีขียวใหการยอมรับในระดับที่ 3 โดย 

(1) กรณีใบรับรองหรือประกาศนียบัตร เชน ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ใบรับรอง
ระบบสิ่งแวดลอม (EMS for SMEs ระดับ 2) ณ วันที่ยื่นสมัครตองยังไมสิ้นอายุ หรือ 

(2) เอกสาร/หลักฐานที่สามารถแสดงไดวาองคกรยังรักษาและคงไวซึ่งการดําเนิน
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

        อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 

ที่มา : เอกสารประกอบ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สถานการณและความสาเร็จ ดร.ศิรกาญจน เหลืองสกุล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 42 
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        เกณฑขอกําหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับ 4 

ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามเกณฑกําหนด
ระดับท่ี 3 ทุกขอ 

ขอ 2 องคกรตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม และนํามาปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิผล โดยใหครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 

ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เปดเผยตอสาธารณะ 

44 

         เกณฑการประเมินระดับที่ 4 

ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

สรางวัฒนธรรม
ตามแนว SR 

รายงานเผยแพร
ตอสาธารณะ 

Green  
Culture 

ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



 

รายงาน 
ผลการ 
ดําเนิน 

กิจกรรมดาน 
สิ่งแวดลอม  
และเปดเผย 
ตอสาธารณชน 

สรางวัฒนธรรมองคกร 
ดานส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐาน 

ISO 26000 

ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมเปนไปตาม
เกณฑกําหนดระดับที ่3 ทุกขอ 

แนวทํางการดําเนินการสรางวัฒนธรรมสีเขียว 

ระดับ 4 

วัฒนธรรมสี
เขียว 

CSR 

ISO 26000 

CSR-DIW 

จริยธรรม 

โปรงใส 
รับผิดชอบ ปฏิบัติทั่วทั้ง

องคกร 

หลักนิติธรรม 

ใสใจผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

เปดเผย
ขอมูล 

45 
ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

46 



47 

บทบาทของผูบริหารอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 

 กําหนดคานิยม 

 กําหนดโครงการสรางทํางการบริหาร 
 เปนผูนําดานคานิยมและจิตสานึกดานสิ่งแวดลอม 

 มีกระบวนการในการสรางคานิยมและจิตสานึกดานสิ่งแวดลอม 

 มีกิจกรรมกระตุนและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

 มีการกําหนดแนวทํางสาหรับการปฏิบัติเพื่อใหพฤติกรรมคงอยูอยางยัง่ยืนจนกลายเปน
วัฒนธรรมองคกร 

 มีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม 

 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 

51 



ตัวอยางผูที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4)  

52 

กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ยูนิลเีวอร ไทย โฮลด้ิงส จํากัด  
บริษัท บางจากปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน)  
บริษัท เอสซีจี แลนดสเคป จํากัด  
บริษัท มูราโมโต อีเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

จังหวัดนนทบุรี 
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง 

 

จังหวัดปทุมธาน ี

บริษัท กรีนสปอต จํากัด 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานปทุมธานี  
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด  

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บริษัท เอฟแอนดเอน็ แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)  

53 

        เกณฑขอกําหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับ 5 

ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและมีการสรางวัฒนธรรม
องคกรเปนไปตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ทุกขอ  

ขอ 2 องคกรตองดําเนินการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย (stake holder) ที่ครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทําน 
(supply chain) ชุมชน และผูบริโภค และตองทําใหประสบความสําเร็จเปนที่
ประจักษ และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 
สราง และสานสมัพันธกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงาน
ผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร  



 

รายงาน 
ผลความสําเร็จ 
เผยแพรสู 
สาธารณชน 

สงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรม 

ดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย (stake 

holder) ที่ครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทําน 
(supply chain) ชุมชน และผูบริโภค และ
ตองทําใหประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ 
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

ตองจัดระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม และ
มีวัฒนธรรมสีเขียวเปนไปตามเกณฑกําหนด

ระดับที่ 4 ทุกขอ 

แนวทํางการดําเนินการสรางเครือขายสีเขียว 

ระดับ 5 

เครือขาย 
สีเขียว 

ชุมชน 

พัฒนา
เครือขาย 

สานสัมพันธ สื่อสาร 

ผูมีสวนได
สวนเสีย 

หวงโซอุป
ทําน  

(Supply 

Chain) 

54 
ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

55 โครงการใหคํ้าแนะนําเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพือมุ่งสู่การเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว ในพืนทีกรุงเทพมหานคร พืนทีที 1

        อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 

บทบาทของผูบริหารอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 
 กําหนดแนวทํางในการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย 

 ทําความเขาใจ สนับสนุนและสงเสริมใหผูสงมอบวัตถุดิบโดยตรงใหกับองคกร ผูรับจางชวงงานขององคกร ผูสง
มอบบริการโดยตรงใหกับองคกร ผูแทนจาหนายสินคาขององคกร เขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

 จัดสรรทรัพยากรในการจัดทําโครงการหรือแผนงานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน 

 จัดสรรทรัพยากรในการจัดทํากิจกรรมหรือวิธีการในการสรางความรูความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหกับผูบริโภค 

 ทบทวนและปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน 

 กําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 



56 

         เกณฑการประเมินระดับที่ 5

ชุมชน 

ผูขายสินคา 
ผูใหบริการ 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผูบริโภค 

องคกร 
วัฒนธรรมสีเขียว 

สรางเครือขายสีเขียว 

ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ตัวอยางการช้ีบงผูมีสวนไดเสียขององคกร 

องคกร 

ภาครัฐ 

ผูถือหุน 

พนักงาน 

ชุมชน 

ผูบริโภค 

ผูจัด
จําหนาย 

ผูผลิต 

NGO 

57 
ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
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การชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียในโซอุปทําน (Supply Chain) 

องคกร 

1 

1 

2 

n 

2 1 

n 

3 
1 

2 

n

Tier 3 to n 

customers 

Consumers/ 

End-Customers 

ออองงงคคคกกกรรรองคกร 

1 

1 

2 

n 

2 1 

n 

3 

1 

2 

3 

n 

n n 

1 

Tier 3 to n 

suppliers 

Initial 

Suppliers 

Tier 3 Customers/ 

End-Customers 

Tier 2 

Customers 

Tier 1 

Customers 

Tier 1

Suppliers 

หวงโซอุปทําน 
ขั้นที่ 1 

Tier 2 

Suppliers 

Tier 3 to Initial 

suppliers 

Members of the Focal Company’s Supply Chain Focal Company 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

ตองไดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ขึ้นไป 

ตองสงเสริมใหหวงโซอุปทําน มุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดย
ตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทําน และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

ผูขาย/ผูใหบริการ ที่ติดตอโดยตรง (1st tier ) 

59 
ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



ชุมชนรอบขาง 

ตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และตองรวมกับชุมชน
ในการกระตุนจิตสํานึกและสงเสริมความรูความเขาใจตอการบริโภคที่ยั่งยืน 
โดยใหความสําคัญและใสใจตอสิ่งแวดลอม 

60 
ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ผูบริโภค 

ตองใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภคในการบริโภคที่ยัง่ยืน 

Green  
Industry 

61 
ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



การยอมรับในสังคม 

จัดทํารายงานการดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของกับการสงเสริม สราง 
และสานสัมพันธกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุป
รายงานผลความสําเร็จเพ่ือเผยแพร 
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ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
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การประเมินอตุสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 
เครือขายสีเขยีว 

ผาน / ไมผาน ตามหลักการประเมินความ
สอดคลองกับขอกําหนดของอุตสาหกรรมสีเขียว 

การประเมินดานผูบริโภคเปนการพิจารณาวา
สถานประกอบการและครือขาย มีแนวทํางใน
การส่ือสารใหผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอมหรือไมอยางไร 
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การประเมินอตุสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 
เครือขายสีเขยีว 

ชุมชนรอบขาง (Communities) 
 

• ชุมชนรอบขาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูโดยรอบสถานประกอบการในรัศมี 5 กิโลเมตร 
มีสวนในการประเมินผูประกอบการที่ขอรับการรับรอง 
• วิธีการคือสงแบบสํารวจใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ดําเนินการ  
(โดยคาใชจายในการสํารวจใหเปนความรับผิดชอบของสถานประกอบการ) 
• จํานวนตัวอยาง อปท. ละไมนอยกวา 50 คน 

• สํารวจใหคะแนน โดยคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียตองไมนอยกวา 70% 
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เกณฑการตัดสิน ผลการประเมินทั้งหมดตองผานทั้งสวนของผูประเมิน และชุมชนรอบขาง  
ขอบเขตของชั้น (Tier) ใน Supply Chain พิจารณาเฉพาะ Supplier ที่เปน 1st Tier 

supplier คือ 

•  สถานประกอบการในประเทศ 

•  สถานประกอบอุตสาหกรรมในตางประเทศ ซึ่งทําการผลิตวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต 
(Process) ของสถานประกอบการท่ีขอประเมิน ใหดําเนินการแบง Supplier ของ 1st Tier 

อยางนอย 3 กลุม 

กลุมที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางมาก (High Impact) 

•     สถานประกอบการในประเทศ จะตองไดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ขึ้นไปทุกราย 

•  สถานประกอบการในตางประเทศ ตองแสดงหลักฐานการประเมินวาสถานประกอบการ
ดังกลาวเปนไปตามเกณฑอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 2 ขึ้นไปทุกราย

การประเมินอุตสาหกรรมสเีขียวระดับที่ 5 เครือขายสีเขยีว 
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กลุมที่มีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมปานกลาง (Medium Impact) 

•    สถานประกอบการในประเทศ จะตองไดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 และมีแผนที่จะทํา
ใหไดอุตสาหกรรมสีเขียว อยางนอยระดับ 2 ภายใน 1 ป 
• สถานประกอบการในตางประเทศ ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่นขอวาสถาน
ประกอบการดังกลาวเปนไปตามอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 และมีแผนท่ีจะทําใหได
อุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยระดับ 2 ภายใน 1 ป 

กลุมที่มีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมนอย (Low Impact) 

•      สถานประกอบการในประเทศที่เปนโรงงานจาพวก 1,2 และ3 มีแผนที่จะทําใหได
อุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยระดับ 2 ภายใน 3 ป 
• สถานประกอบการในตางประเทศ ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่นขอวาสถาน
ประกอบการดังกลาวมีแผนที่จะทําใหไดอุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยระดับ 2 ภายใน 3 ป 

การประเมินอุตสาหกรรมสเีขียวระดับที่ 5 เครือขายสีเขยีว 
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การกําหนดระดับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การพิจารณาตองประกอบดวย 

• ระดับความรุนแรง (Severity) ความรุนแรงของผลกระทบ ใน 3 ระดับ คือ นอย กลาง มาก 

• โอกาส (Opportunity) ที่จะเกิดผลกระทบ ใน 3 ระดับ คือ นอย กลาง มาก 

 

แนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 
 

1. ขั้นตอนท่ีระบุลําดับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับ
การประกอบการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมโดยรวม  
2. การแบงระดับผลกระทบของ 1st tier supplier ใชหลักวิชาการในการประเมินตาม
แนวทางสากลท่ีเปนมาตรฐานหรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ 

การประเมินอุตสาหกรรมสเีขียวระดับที่ 5 เครือขายสีเขยีว 
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การประเมินผลกระทบจากโรงงานตอชุมชน 

การประเมินผลกระทบจากโรงงานโดยชุมชนทั้งทางบวกและทางลบ 

การประเมินผลอาจนิยามไดวาเปนกระบวนการเพ่ือการบงชี้ ทานายและ
บรรเทาผลกระทบทางชีวภาพ กายภาพ สังคม และผลกระทบที่เกี่ยวของอื่นๆ 

วัตถุประสงคของการประเมินก็เพื่อใหเปนการประกันไดวา ชุมชนและ
ประชาชนรอบโรงงานไดพิจารณาอยางรอบคอบถึงผลกระทบของโรงงานท่ี
การประกอบกิจการจะไมมีตอสิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม กอนที่โรงงานจะผาน
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) 
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1 
• กายภาพ การประเมินถึงผลกระทบจากการประกอบจากการประกอบ

กิจการโรงงานดานกายภาพ เชน ดิน น้ํา อากาศ เสียง 

2 
• ชีวภาพ การประเมินถึงผลกระทบจากการประกอบจากการประกอบ

กิจการโรงงานดานชีวภาพ เชน ปาไม สัตวปา สตัวน้ํา ประชาชน เปนตน 

3 
• ชุมชน การประเมินถึงผลกระทบจากการประกอบจากการประกอบ

กิจการโรงงานตอชุมชนทั้งทางกายภาพและชีวภาพของชุมชน 

แนวทางการดําเนินการ (กระบวนการและมาตรการ) 
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4 
• เศรษฐกิจ การประเมินถึงผลกระทบจากการประกอบจากการ
ประกอบกิจการโรงงานดานเศรษฐกิจของชุมชน 

5 
• สังคม การประเมินถึงผลกระทบจากการประกอบจากการ
ประกอบกิจการโรงงานตอสังคมโดยรวม 

6 
• สิ่งแวดลอม การประเมินถึงผลกระทบจากการประกอบจากการ
ประกอบกิจการโรงงานตอสิ่งแวดลอมในชุมชนและโดยภาพรวม 

แนวทางการดําเนินการ (กระบวนการและมาตรการ) 
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ผูใหบริการ 

         เกณฑการประเมินระดับที่ 5

ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมสีเขียว 

กิจกรรมรวมกับ  
Stakeholder 

รายงาน
ความสําเร็จ
เผยแพร 

Green  
Network 

ที่มา : เอกสารประกอบ อุตสาหกรรมสีเขียว สํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
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เอกสารที่ผูสมัครตองยื่นประกอบการพิจารณา  
(1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 หรือ ระดับที่ 4 หรือ ใบรับรองหรือ
ประกาศนียบัตรของโครงการ/กิจกรรมที่ไดการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3  
(2) รายงานการดําเนินการตํ่างๆ ทีเ่กี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม  
(3) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่เปดเผยตอสาธารณะ  
(4) รายงานการดําเนินการตํ่างๆ ทีเ่กี่ยวของกับการสงเสริม สราง และสานสัมพันธ
กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร  
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 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 

ที่มา : เอกสารประกอบ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สถานการณและความสําเร็จ ดร.ศิรกาญจน เหลืองสกุล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตัวอยางผูที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5)  
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กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (มีนบุร1ี) 
บริษัท บางจากคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

 

จังหวัดอ่ืนๆ 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด  
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขา 4 โรงอะโรเมติกส 1  
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 

 



อายุการรับรอง 1 ป 

ไมสามารถ ตออายุ 
ระดับเดิมได 

อ

ระดับที่ 
1 

อายุการรับรอง 2 ป  

สามารถตออายุ
ระดับเดิมได แตตอง
กิจกรรมใหม 

อา

ระดับท่ี 
2      

อายุการรับรอง 3 ป 

สามารถตออายุ
ระดับเดิมได 

อ

ระดับที่ 
3 -5 
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            การตออายุใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับตางๆ  

เอกสารที่ตองยื่นในการขอตออายุ  **ไมสามารถโอนใบรับรองใหกับผูอื่นได**  

ประโยชนที่สถานประกอบการ... ยกระดับ...สูมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 
1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ลดขอรองเรียนจากผลกระทบ 

จากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเส่ียงในการรับผิดชอบในอนาคต 

2. เกิดภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีตออุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
สงผลใหเกิดความเขาใจที่ดีและการยอมรับระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูโดยรอบ 

3. ชุมชนโดยรอบไดรับความเปนธรรม เขาถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดขีึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนจากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว 

4. เกิดการสรางงานและการจางงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น มีการวาจางแรงงานที่เปนธรรม  
คนงานมีความปลอดภัย และมีความสุขกับการทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี 

5. ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตนทุนการดําเนินธุรกิจ สรางโอกาสในการแขงขัน 

6. สรางโอกาสทํางการตลาด โดยเนนประเด็น “ความเปนกรีน/ สีเขียว” ของผลิตภัณฑและ 
กระบวนการผลิต ซึ่งเปนท่ียอมรับและมีความตองการของผูบริโภคเพิ่มขึ้นทั่วโลก 

7. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไมสงผลกระทบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
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สิทธิประโยชน 
สิทธิประโยชน เงื่อนไข หนวยงาน 

ยกเวนคาธรรมเนียมรายป 
เปนเวลา 5 ป 

ไดรับการรับรองดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
(มอก. 14001 หรือ ISO 14001) และมาตรฐาน
ดานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความ
ปลอดภัย (มอก. 18001) ตองไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
รับรองระบบงาน (The National Accreditation 

Council of Thailand – NAC)  

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

Green Industry Mark ไดรับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1-5  

Download  

www.greenindustry.go.th 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

การยกยองชมเชย การประกาศหรือจัดทํารายช่ือในเว็ปไซด 
Green Logo 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

การใชตราสัญลักษณ 
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ตราสัญลักษณการรับรอง" (Green Industry Mark: GIM) เพื่อการติดตอ 
โฆษณาประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายสินคาไดในรูปแบบของการพิมพตรา
สัญลักษณลงบนบรรจุภัณฑและอ่ืนๆ 



http://greenindustry.diw.go.th/ 
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เว็บไซต โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
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คูมืออุตสาหกรรมสีเขียว 



สอบถามรายละเอียด  
โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือมุงสูการเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีที่ 1   
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  โทรศัพท 02-503-3333 ตอ 426 และ 504 

E-mail: traininggi2561@gmail.com 

Facebook: ฝกอบรมมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

Fan Page: Training GI 

Website: http://www.tei.or.th/gi 

Website โครงการ Fan Page: Training GI 


