
หน้า 1 จาก 13 
 

  ปรับปรุง ณ วันที่  23 พฤษภาคม 2560 

เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนคิมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
            ล าดับ หัวข้อ  ต้องปรับปรุง ด ี ดีเยี่ยม 

            

1 

การจัดการน้ า 
            1.1 การจัดการข้อมูลและการ

ควบคุมคุณภาพน้้าทิ้งสู่สาธารณะ 
หรือคุณภาพน้้าภายหลังการ
บ้าบัดบบื้อง้้น  Pre-treatment) 
ก่อนระบายบข้าระบบบ้าบัดน้้า
บสียส่วนกลาง  Central Plant) 

- ไม่มีข้อมูลย้อนหลังครบ  1  ปี หรือ 
- คุณภาพไม่บป็นไป้ามมา้รฐานในปี ที่
ประบมิน 

- มีข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี และ 
- คุณภาพบป็นไป้ามมา้รฐานทุก
พารามิบ้อร์ในปีที่ประบมิน 

- มีข้อมูลย้อนหลัง 1 ป ีและ 
- คุณภาพน้้าทิ้งสู่สาธารณะ หรือคุณภาพน้้า
ภายหลังการบ้าบัดบบื้อง้้น  Pre-treatment) 
ก่อนระบายบข้าระบบบ้าบัดน้้าบสียส่วนกลาง 
 Central Plant) โดยบฉพาะค่า BOD และ COD  
ควบคุมได้ไม่บกิน 80% ของค่ามา้รฐาน 
 มา้รฐานน้้าทิ้งสู่สาธารณะ หรือ มา้รฐาน
คุณภาพน้้า Pre-treatment ในปีที่ประบมิน  และ 
-  มีการน้าข้อมูลมาวิบคราะห์ในการจัดท้าแผน
ปรับปรุงคุณภาพ และมีผลการด้าบนินงาน้าม
แผน 

            1.2 การดูแลรักษาระบบบ้าบัด 
น้้าบสีย และการจัดส่งรายงาน 
ทส.2 ้ามมา้รา 80 แห่ง
พระราชบัญญั้ิส่งบสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชา้ิ 
พ.ศ.2535 

- ไม่มีการดูแลระบบฯ หรือ 
- ระบบฯ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้  

-  ระบบฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และ 
-  มีการจดบันทึกรายงานการใช้ไฟฟ้า 
และสารบคมีที่ใช้ในระบบฯ และ 
-  มีการจัดส่งรายงาน ทส.2 ้ามมา้รา 
80  พ.ร.บ.สวล. 2535)  กับหน่วยงานที่
บกี่ยวข้อง และ 
-  มีแผนการบ้ารุงรักษา/ปรับปรุงระบบ 

-  ระบบฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้  และ 
-  มีการจดบันทึกรายงานการใช้ไฟฟ้าและ 
สารบคมีที่ใช้ในระบบฯ และ 
-  มีการจัดส่งรายงาน ทส.2 ้ามมา้รา 80 
 พ.ร.บ.สวล.2535) กับหน่วยงานที่บกี่ยวข้อง  และ 
-  มีแผนการบ้ารุงรักษา/ปรับปรุงระบบ และผล
การด้าบนนิงาน 
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ล าดับ หัวข้อ  ต้องปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 
            

1 

การจัดการน้ า 
            1.3 การลดปริมาณน้้าใช้ บช่น 

Reduce , Reuse , Recycle 
- ไมม่ีแผนงาน หรือ  
- ไม่บคยด้าบนินการปรับลด /ปรับปรุง  
-  

- มีการปรับลดปริมาณการใช้น้้า  
   ้่อ้ันการผลิ้ หรือ ้่อ้ันวั้ถุดิบ)  
   และ 
- มีการน้าข้อมูลมาวิบคราะห์ในการจัดท้า
แผนงานการปรับลดการใช้น้้า  

- มีการปรับลดปริมาณการใช้น้้า  ้่อ้ันการผลิ้ 
หรือ้่อ้ันวั้ถุดิบ) และ  
- มีการน้าข้อมูลมาวิบคราะห์ในการจัดท้าแผนงาน
การปรับลดการใช้น้้า และ 
- มีความคืบหน้า้ามแผนงาน รวมทั้งมีผลการ
ด้าบนินการ้ามแผน  มีข้อมูลอ้างอิงมาแสดง) หรือ 
- สามารถรักษาการปรับลดปริมาณการใช้น้้า 
 บปรียบบทียบผลจากปีที่ผ่านมา) 
             

 
หมายเหตุ :  1. กรณีโรงงานที่เปิดด าเนินการไม่ถึง 1 ปี ถึงวันที่เข้าตรวจประเมิน  ให้มีการเก็บข้อมูลนับแต่วันที่ได้แจ้งเริ่มเปิดด าเนินการต่อ กนอ. 
 2. กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งในภายหลัง 
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2 

การจัดการด้านขยะ/ กากของเสียอุตสาหกรรม 
2.1  มีข้อมูลและมีการขอ
อนุญา้ในการด้าบนินการ
ถูก้้อง 

- ไม่มีข้อมูลใบอนุญา้ ย้อนหลังครบ 
1 ปี หรือ 
- ไม่มีใบก้ากับการขนส่งหรือไม่
ปฏิบั้ิ้ามระบบการขนส่งของบสีย
อัน้ราย 

 - มีข้อมูลใบอนุญา้ย้อนหลังครบ 1ปี 
   และ 
- มีใบก้ากับการขนส่งและปฏิบั้ิ้าม
ระบบการขนส่งของบสียอัน้ราย และ 
- รายงานสรุปปริมาณการขนกากของ
บสียออกนอกโรงงาน จัดส่งรายบดือน 
 กนอ. และบทศบาล และ กรอ.) 

- มีข้อมูลใบอนุญา้ย้อนหลังครบ 1 ปี และ 
- มีใบก้ากับการขนส่งและปฏิบั้ิ้ามระบบการขนส่งของบสีย
อัน้ราย และ 
- รายงานสรุปปริมาณการขนกากของบสียออกนอก โรงงาน
จัดส่งรายบดือน  กนอ. และบทศบาล และกรอ.)  และ 
- มีหลักฐานแสดงการบข้า้รวจสอบสถานที่ก้าจัด หรือสุ่ม
้รวจสอบสถานที่ก้าจัด หรือแผนการบข้าสุ่ม้รวจในรอบปีที่
ประบมิน 

2.2  การให้ความส้าคัญใน
การลดปริมาณกากของบสีย
ที่บกิดขึ้น และการจัดการ 

- ไม่มีแผนงาน หรือ  
- ไม่มีมา้รการในการปรับลดหรือ
การน้ากลับมาใช้ใหม่ หรือ         
- ไม่จัดให้มีสถานที่บก็บกากอย่าง
ชัดบจนบป็นสัดส่วน ไม่แยกประบภท
การจัดบก็บ ไม่มีภาชนะรองรับที่
บหมาะสม 

- มีการปรับลดกากของบสีย  และ  
- มีมา้รการ/แผนงาน ในการปรับลด
หรือการน้ากลับมาใช้ใหม่   แสดง
หลักฐานบอกสารในการจัดการ บช่น 
สัญญา ใบก้ากับการขนส่ง ระหว่างผู้
ก่อก้าบนิด /ผู้ขนส่ง /ผู้รับก้าจัด) และ 
- มีสถานที่บก็บกากอย่างชัดบจน  
แยกประบภทการจัดบก็บ 

- มีการปรับลดกากของบสีย  และ  
- มีมา้รการ/แผนงาน ในการปรับลดหรือการน้ากลับ มาใช้
ใหม่  แสดงหลักฐานบอกสารในการจัดการ บช่น สัญญา 
ใบก้ากับการขนส่ง ระหว่างผู้ก่อก้าบนิด /ผู้ขนส่ง /ผู้รับก้าจัด)  
และ 
- มีผลการด้าบนินการแผน มีข้อมูลอ้างอิงมาแสดง) และ    
- มีสถานที่บก็บกากอย่างชัดบจน แยกประบภทการจัดบก็บ มี
ภาชนะรองรับที่บหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกากออกนอก
พ้ืนที ่และ 
- มีแผนงานในการลดการฝังกลบกากของบสีย และมีการ
รายงานผลการด้าบนินงาน้ามแผน หรือมีการก้าหนดบป็น
นโยบาย 
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เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนคิมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ล าดับ หัวข้อ  ต้องปรับปรุง ด ี ดีเยี่ยม 

2 

การจัดการด้านขยะ/ กากของเสีย (ต่อ) 
2.3  การให้ความส้าคัญในการบฝ้า
ระวังการขนส่งกากของบสีย
อัน้ราย โดยระบบ GPS 

 -  ไม่มี หรือมีการน้าระบบ 
GPS มาใช้กับรถขนส่งกากของ
บสียอัน้ราย ไม่ครบทุกคัน 

- มี การน้าระบบ GPS มาใช้กับรถขนส่งกากของ
บสียอัน้ราย ครบทุกคัน 
  

- มีการน้าระบบ GPS มาใช้กับรถขนส่งกากของ
บสียอัน้ราย ครบทุกคัน   และ 
- มีการแสดงบอกสารหลักฐานยืนยันการใช้ GPS 
ของรถขนส่ง 
 

 
หมายเหตุ :  1. กรณีโรงงานที่เปิดด าเนินการไม่ถึง 2 ปี ในวันที่เข้าตรวจประเมิน  ให้มีการเก็บข้อมูลนับแต่วันที่ได้แจ้งเริ่มเปิดด าเนินการต่อ กนอ. 
 2. กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในภายหลัง 
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  ปรับปรุง ณ วันที่  23 พฤษภาคม 2560 

เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนคิมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ล าดับ หัวข้อ  ต้องปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 

3 

การจัดการระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ  
3.1 การจัดการข้อมูลและผล
การ้รวจวัด 

- ไม่มีข้อมูลย้อนหลังครบ  1  ปี หรือ 
- คุณภาพไม่บป็นไป้ามมา้รฐานในปีที่
ประบมิน 

- - มีข้อมูลย้อนหลัง 1 ป ีและ 
- คุณภาพบป็นไป้ามมา้รฐานในปีที่ประบมิน 

3.2 การดูแลรักษาระบบบ้าบัด 
มลพิษทางอากาศ 

- ไม่มีการดูแลระบบฯ หรือ 
- ระบบฯ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้  
 

- ระบบฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้  
 
 

- ระบบฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้  และ 
- มีแผนการบ้ารุงรักษา/ปรับปรุงระบบ 

3.3 การให้ความส้าคัญในการลด
มลพิษทางอากาศ  

- ไม่มีแผนงาน หรือ  
- ไม่บคยด้าบนินการปรับลด/ปรับปรุง  
   หรือ  
- มีแผนงานแ้่ไม่มีความคืบหน้าการ
ด้าบนินงาน้ามแผน         

- มีการปรับลดมลพิษ และ 
- มีการน้าข้อมูลมาวิบคราะห์ในการ
จัดท้าแผนงานการจัดการมลพิษทาง
อากาศ  

- มีการปรับลดมลพิษ และ 
- มีการน้าข้อมูลมาวิบคราะห์ในการจัดท้าแผนงาน
การจัดการมลพิษทางอากาศ  หรือ จัดท้า
ฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษ และ 
- มีความคืบหน้า้ามแผนงาน รวมทั้งมีผลการ
ด้าบนินการ้ามแผน  มีข้อมูลอ้างอิงมาแสดง) หรือ 
- สามารถรักษาการปรับลดมลพิษ  บปรียบบทียบ
ผลจากปีที่ผ่านมา) 
 

 

หมายเหตุ :  1. กรณีโรงงานที่เปิดด าเนินการไม่ถึง 1 ปี ถึงวันที่เข้าตรวจประเมิน  ให้มีการเก็บข้อมูลนับแต่วันที่ได้แจ้งเริ่มเปิดด าเนินการต่อ กนอ. 
 2. กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภายหลัง 
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4 

การจัดการไอระเหยสารเคมี และสารอินทรีย์ระเหย ( VOCs)  (เฉพาะโรงงานที่มีการใช้หรือกักเก็บ) 
4.1  การด้าบนินการ้าม
กฎหมาย 

 -  ไม่มีการจัดท้าแผน / มา้รการ
ในการ้รวจสอบการรั่วซึม หรือ 
- ไม่มีการจัดท้า VOCs Inventory 
ครอบคลุมทุกแหล่งก้าบนิด หรือ 
- ไม่มีมา้รการ/การด้าบนินการ
แก้ไขจุดรั่วซึมอย่างครบถ้วนและ/
หรือไม่มีการบ้ารุงรักษาอย่าง
บหมาะสม 

- มีการ้รวจสอบการรั่วซึมอย่าง
้่อบนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 
- มีการจัดท้า VOCs Inventory 
ครอบคลุมทุกแหล่งก้าบนิด และ 
- มีแผนงาน/มา้รการ ด้าบนินการ
แก้ไขจุดรั่วซึมและการบ้ารุงรักษา 
โดยมีหลักฐานอ้างอิง้รวจสอบได้ 
 

- มีการ้รวจสอบการรั่วซึมอย่าง้่อบนื่อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และ 
- มีการจัดท้า VOCs Inventory ครอบคลุม 
ทุกแหล่งก้าบนิด พร้อมจัดส่ง กนอ. และ 
- มีการบฝ้าระวังการรั่วซึมของ VOCs  บช่น  
Walk Through Survey , การจัดหาบครื่องมือ้รวจวัด 
VOCs บป็น้้น  และ  
- มีนโยบายหรือแผนงานหรือมา้รการจัดการ VOCs  
บป็นลายลักษณ์อักษร และ 
- มีมา้รการ/การด้าบนินการแก้ไขจุดรั่วซึมและการ
บ้ารุงรักษา และ 
- มีการปรับปรุงอย่าง้่อบนื่อง โดยมีหลักฐานอ้างอิง
้รวจสอบได้ 

4.2 การบริหารจัดการไอระบหย
ของสารบคมี จากถังบก็บวั้ถุดิบ/ 
ผลิ้ภัณฑ์ 

- ไม่มีการส้ารวจ และจัดท้าแผนการ
ลดไอระบหยของสารบคมี จากถังบก็บ
วั้ถุดิบ/ ผลิ้ภัณฑ์ 

- มีการส้ารวจ และจัดท้าแผนการลด
ไอระบหยของสารบคมีจากถังบก็บ
วั้ถุดิบ/ ผลิ้ภัณฑ์ แ้่ยงัไม่ได้้าม
แผนงาน 

- มีการส้ารวจ และจัดท้าแผนการลดไอระบหยของ
สารบคมีจากถังบก็บ และ 
- ้ิด้ามผลการด้าบนินงานให้บป็นไป้ามแผนงานหรือ
มากกว่า 

 

หมายเหตุ :  กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัด VOCs ภายหลัง 
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ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การท างาน 
5.1  สภาวะแวดล้อมในการ
ท้างาน ด้านคุณภาพอากาศ
ในพ้ืนที่ท้างาน แสง บสียง 
และความร้อน 

- ไม่มีหรือมีผลการ้รวจวัดย้อนหลัง
ไม่ครบ 1 ปี หรือ 
- มีคุณภาพไม่บป็นไป้ามมา้รฐานใน
ปีที่ประบมิน 

- มีผลการ้รวจวัดย้อนหลังครบ 1 ปี และ 
- มีคุณภาพบป็นไป้ามมา้รฐานในปีที่
ประบมิน 

- มีผลการ้รวจวัดย้อนหลังครบ 1 ปี และ 
- มีคุณภาพบป็นไป้ามมา้รฐานในปีที่ประบมิน และ 
- มีแผนการปรับปรุงการจัดการผลกระทบ้่อสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน อย่าง้่อบนื่อง และผลการ
ด้าบนินงาน 

5.2 การจัดการสภาพ 
พ้ืนที่ท้างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ไม่มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายบ้ือน
อัน้รายที่จ้าบป็นในพ้ืนที่ หรือ 
- พ้ืนที่ปฏิบั้ิงานไม่บป็นระบบียบ มี
คราบสกปรก หรือคราบน้้ามัน หรือ
สารบคมีหกล้น  หรือ 
- การจัดบก็บอุปกรณ์ หรือวั้ถุดิบ 
หรือผลิ้ภัณฑ์ หรือสารบคมี ไม่บป็น
ระบบียบ และไม่มีป้ายบอกสถานะท่ี
ชัดบจน หรือ                                          
- ไม่จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัน้ราย
ส่วนบุคคล  PPE) หรือพนักงานไม่
สวมใส่ PPE 

- มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายบ้ือนอัน้ราย
ที่จ้าบป็นในพื้นที่ และอยู่ในสภาพดี  และ 
- พ้ืนที่ปฏิบั้ิงานบป็นระบบียบ ไม่มีคราบ
สกปรก หรือคราบน้้ามัน หรือสารบคมีหก
ล้น  และ 
- การจัดบก็บอุปกรณ์ หรือวั้ถุดิบ หรือ
ผลิ้ภัณฑ์ หรือสารบคมี บป็นระบบียบ และ                                                              
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัน้รายส่วน
บุคคล  PPE)  และพนักงานมีการสวมใส่ 

- มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายบ้ือนอัน้รายที่จ้าบป็นใน
พ้ืนที่ และอยู่ในสภาพดี และมองบห็นได้ชัดบจน  และ 
- พ้ืนที่ปฏิบั้ิงานบป็นระบบียบ ไม่มีคราบสกปรก หรือ
คราบน้้ามัน หรือสารบคมีหกล้น  และมีแผนการ
ด้าบนินการอย่าง้่อบนื่อง  และ 
- การจัดบก็บอุปกรณ์ หรือวั้ถุดิบ หรือผลิ้ภัณฑ์ 
หรือสารบคมี บป็นระบบียบ และมีป้ายบอกสถานะที่
ชัดบจน  และ                                                                 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัน้รายส่วนบุคคล  PPE) 
และพนักงานทุกคนสวมใส่ PPE สภาพดีอย่างถูก้้อง 
และบหมาะสม 
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ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การท างาน 
5.3  การดูแลสุขภาพ
พนักงาน ด้านอาชีวอนามัย 

- ไม่มีผลการ้รวจสุขภาพพนักงาน   
- ไม่มีแผนงาน การรณรงค์โรงงาน
ปลอดยาบสพ้ิด 

- มีการ้รวจสุขภาพพนักงาน และ แสดง 
ผลการ้รวจและวิบคราะห์หาสาบหุ้
บบื้อง้้น และ 
- มีแผนงาน การรณรงค์โรงงานปลอดยา
บสพ้ิด และ 
- ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลผล
การ้รวจสุขภาพของพนักงาน ให้ กนอ. 

- มีการ้รวจสุขภาพพนักงาน และแสดงผลการ้รวจ
และวิบคราะห์หาสาบหุ้บบื้อง้้น และ 
- มีแผนงาน การรณรงค์โรงงานปลอดยาบสพ้ิด และ
มีผลการด้าบนินงานน้าบสนอ และ 
- ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลผลการ้รวจ
สุขภาพของพนักงาน ให้ กนอ. และ 
- มีแผนงาน/โครงการ รณรงค์ส่งบสริมด้านสุขภาพ 
ของพนักงาน และผลการด้าบนินการครบ้ามแผนงาน 
้ามกลุ่มบสี่ยง บช่น คอลบรสบ้อรอล ความดันโลหิ้ 
ประสิทธิภาพการได้ยิน ฯ 

5.4 การวิบคราะห์ความบสี่ยง
จากอัน้รายที่บกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน 
 

- ไม่มีการวิบคราะห์ความบสี่ยงจาก
อัน้รายที่บกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน 
 

- มีการวิบคราะห์ความบสี่ยงจากอัน้รายที่
บกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 

- มีการวิบคราะห์ความบสี่ยงจากอัน้รายที่บกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน และ 

- มีแผนและผลการด้าบนินงาน้ามรายงานวิบคราะห์
ความบสี่ยงจากอัน้รายที่บกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน 

 
หมายเหตุ :  กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง 
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การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัตภิัย และข้อร้องเรียน 
6.1  สถิ้ิการบกิดอุบั้ิบหุ้  
ในการปฏิบั้ิงาน 

- มีการบกิดอุบั้ิบหุ้ถึงข้ันหยุดงาน 
ในรอบท่ีประบมิน 

- ไม่บคยบกิดอุบั้ิบหุ้ถึงขั้นหยุดงาน 
ในรอบท่ีประบมิน และ 
- มีวิธีปฏิบั้ิการจดบันทึกอุบั้ิบหุ้ 

- ไม่บคยบกิดอุบั้ิบหุ้ถึงขั้นหยุดงาน ในรอบที่ประบมิน 
และ 
- มีวิธีปฏิบั้ิการจดบันทึกอุบั้ิบหุ้ และการสอบสวน
อุบั้ิบหุ้ 

6.2 การฝึกซ้อมแผนฉุกบฉิน  - ไม่มีการฝึกซ้อมแผนฉุกบฉิน  - มีการฝึกซ้อมแผนฉุกบฉิน โดยแผน
ของโรงงาน้้องสอดคล้องกับแผน
ฉุกบฉินของ กนอ. 

 - มีการฝึกซ้อมแผนฉุกบฉินมากกว่า 1 ครั้ง/ปี หรือ 
บข้าร่วมซ้อมกับ กนอ.  และ 
- ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดท้า / ซ้อมแผนฉุกบฉิน
หรือ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กับชุมชน
อย่าง้่อบนื่อง 
 

6.3  บรื่องร้องบรียน   - มีบรื่องร้องบรียน และส่งผลกระทบ
้่อชุมชนและพ้ืนที่ใกล้บคียง โดยมี
หนังสือแจ้งปรับปรุงแก้ไข 

- มีบรื่องร้องบรียน ผลการ้รวจสอบ 
ไมส่่งผลกระทบ้่อชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้บคียง  

- ไมม่ีบรื่องร้องบรียน  

 
หมายเหตุ :  กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง 
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การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 
7.1 การจัดให้มีพ้ืนที่สีบขียว 
 

- มีพ้ืนที่สีบขียวน้อยกว่า 5% หรือ 
ไม่บป็นไป้ามก้าหนดในมา้รการ 
EIA ของโรงงาน 
 

- มีพ้ืนที่สีบขียวบท่ากับ 5% หรือ
บป็นไป้ามก้าหนดในมา้รการ 
EIA ของโรงงาน 

- มีพ้ืนที่สีบขียวมากกว่า 5% หรือ มากกว่า้ามที่
ก้าหนดในมา้รการ   EIA ของโรงงาน  และ 
- มีแผนงานการบพ่ิมพ้ืนที่สีบขียว ทั้งใน หรือนอก
โรงงาน  และผลการด้าบนินงาน 

7.2 การดูแลและรักษาการบป็นพื้นที่ 
สีบขียว  

- ขาดการดูแลบ้ารุงรักษาพ้ืนที่สี
บขียวที่มีอยู่  

- มีการดูแลบ้ารุงรักษาพ้ืนที่สี
บขียวที่มีอยู่  
 

- มีแผนการดูแลรักษาอย่าง้่อบนื่องและผลมาแสดง 
 กรณีพ้ืนที่ภายนอกโรงงาน มีการน้าบสนอผลการ
ด้าบนินงานในส่วนของโรงงานบอง และในภาพรวม) 
 

 
หมายเหตุ :  กรณีที่โรงงานใช้พื้นที่สีเขียวของส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ กนอ. รวมถึงพื้นที่สาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียน ชุมชน  
 เป็นต้น ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
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การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม 
8.1 การด้าบนินการ้ามแผน CSR ของ
โรงงาน/ กนอ. 
 

- ไม่มีแผน CSR ของโรงงาน  และ 
- ไม่ได้ร่วมกิจกรรม CSR กับ กนอ. 

- มีแผนและมีผลการด้าบนินงาน 
CSR ของโรงงานรายปี และ 
- บข้าร่วมกิจกรรม CSR กับ กนอ. 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

- มีแผนและมีผลการด้าบนินงาน CSR ของโรงงาน 
รายปี และ 
- บข้าร่วมกิจกรรม CSR กับ กนอ. มากกว่า 1 ครั้ง 

8.2 มา้รการส่งบสริมสนับสนุนชุมชน
หรือวิสาหกิจชุมชน  

- ไมใ่ห้การสนับสนุนผลิ้ภัณฑ์ / 
บริการของชุมชน หรือวิสาหกิจ
ชุมชน 

- ให้การสนับสนุนผลิ้ภัณฑ์ / 
บริการของชุมชน หรือวิสาหกิจ
ชุมชน และ้้องแสดงหลักฐาน 

- ให้การสนับสนุนผลิ้ภัณฑ์ / บริการของชุมชน
หรือวิสาหกิจชุมชน และ้้องแสดงหลักฐาน และ 
- มีแผนงานและงบประมาณในการสนับสนุน   
 

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการ
้่างๆ ที่  กนอ. หรือหน่วยงานที่ 
บกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ 
 

ไม่บคยให้ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือ 1 – 5 ครั้ง/ปี ให้ความร่วมมือมากกว่า 5  ครั้ง/ป ี

8.4 โครงการรณรงค์ การย้ายทะบบียน
บ้าน และ การโอนย้ายทะบบียนรถ 

- ไม่มีการด้าบนินโครงการ - มีการด้าบนินโครงการ - มีการด้าบนินโครงการ และมีผลการด้าบนินงานในปี
ที่ประบมิน 

 

หมายเหตุ :  1. กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง 
 2. กนอ. จะมีแผนงาน CSR แจ้งให้โรงงานทราบ 
 3. กนอ. จะสรุปผลการให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆที่ กนอ.ขอความร่วมมือ (ตามหนังสือขอความร่วมมือที่แจ้งไปยังผู้ประกอบการ) 
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การจราจรขนส่ง (วัตถุดบิ /ผลิตภัณฑ์) 
9.1การบริหารจัดการด้าน
การจราจรขนส่ง  

- ไม่มีการระบุให้ผู้รับจ้างขนส่ง
หลีกบลี่ยงบส้นทางชุมชน  และหลีกบลี่ยง
ช่วงบวลาบร่งด่วน ที่ส่งผลกระทบ้่อ
ชุมชน 

- มีการระบุให้ผู้รับจ้างขนส่งหลีกบลี่ยง
บส้นทางชุมชน และหลีกบลี่ยงช่วงบวลา
บร่งด่วน ที่ส่งผลกระทบ้่อชุมชน 

- มีการระบุให้ผู้รับจ้างขนส่งหลีกบลี่ยงบส้นทาง
ชุมชน และหลีกบลี่ยงช่วงบวลาบร่งด่วน ที่ส่งผล
กระทบ้่อชุมชน  และ 
- บลือกใช้ผู้รับจ้างขนส่งที่มีการ้ิด้ั้งระบบ GPS 
ของรถขนส่ง หรือมีแผนงานการใช้รถขนส่ง
วั้ถุดิบและผลิ้ภัณฑ์ ที่มีการ้ิด้ั้งระบบ GPS 
และ  
- มีแผนงานโครงการสนับสนุนการลดการจราจร
ขนส่ง 
  

9.2 การจัดการกรณีบกิด
อุบั้ิบหุ้จากการจราจรขนส่ง 

- ไม่มีแผนการจัดการกรณีบกิดอุบั้ิบหุ้
จากการจราจรขนส่งในพ้ืนที่ และ บกิด
อุบั้ิบหุ้จากการขนส่งในบข้จังหวัด
ระยอง 

- มีแผนการจัดการกรณีบกิดอุบั้ิบหุ้ใน
พ้ืนที่  และ ไมก่่อให้บกิดอุบั้ิบหุ้จากการ
ขนส่งในบข้จังหวัดระยอง  
 

 

- มีแผนการจัดการกรณีบกิดอุบั้ิบหุ้ในพื้นที่  
- ไมก่่อให้บกิดอุบั้ิบหุ้จากการขนส่งในบข้จังหวัด
ระยอง และ 
- มีการรณรงค์บพ่ือลดอุบั้ิบหุ้จากการจราจร
ขนส่ง 

 
หมายเหตุ :  กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง 
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ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง / ระบบการจัดการมาตรฐานสากล 
10.1การกรอกข้อมูลในคู่มือการ
้รวจบยี่ยมโรงงาน 

- กรอกข้อมูลไม่ครบและไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลในการ้รวจครั้งก่อนหน้า 

- กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูก้้อง 
ชัดบจน ้ามคู่มือ้รวจบยี่ยม
โรงงาน   

 - กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูก้้อง ชัดบจน ้ามคู่มือ
้รวจบยี่ยมโรงงาน  ้รวจสอบได้ และมีข้อมูล 
presentation น้าบสนอบพ่ิมบ้ิมชัดบจน และน้าบสนอ
ได้ครบทุกประบด็น  
- สามารถน้าข้อมูลร้องขอมาบพ่ิมบ้ิมและชี้แจงได้ 

10.2 การด้าบนินการปรับปรุง 
้ามค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
EIA/IEE   

- กรณ ีมีข้อบสนอแนะ 
- ไม่ด้าบนินการปรับปรุง้ามค้าแนะน้า
ของคณะกรรมการ EIA/IEE   
 

- กรณมีีข้อบสนอแนะ และ 
- มีแผนการปรับปรุงครบทุก
ประบด็น้ามค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการ EIA/IEE  

- กรณีไม่มีข้อบสนอแนะ และ 
- กรณีมีข้อบสนอแนะ ้้อง มีแผนการปรับปรุงครบทุก
ประบด็น้ามค้าแนะน้าของคณะกรรมการ EIA/IEE  
และ ด้าบนินการปรับปรุงแล้ว 

10.3 การได้รับการรับรองระบบ
มา้รฐานการจัดการ  
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 -ไม่ได้รับการรับรอง  -ได้รับการรับรอง 1 ระบบ  
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 -ได้รับการรับรอง 1 ระบบ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 
- ได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 ระบบ บช่น ด้าน
พลังงาน   ISO 50001)  ด้านสังคม  CSR –DIW) 
หรือมา้รฐานสากลอ่ืนๆ 

    
 
หมายเหตุ :  กนอ. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง 


