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หลกัเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ “การจดัการกากอุตสาหกรรม และมูลฝอย ในโรงงาน” 

ส าหรบั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง ประจ าปี 2564 

(Amata Best Waste Management Awards 2021) 

 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการการจดัการกากอุตสาหกรรม และมูลฝอย ในโรงงาน เป็นโครงการทีเ่ริม่ต้นด าเนินงานมา

ตัง้แต่ปี 2557 โดยเริม่จากเป็นโครงการด าเนินการร่วมกนัระหว่าง บรษิทั อมตะ  ฟาซิลติี้ เซอร์วสิ จ ากดั 

และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรเีป็นพื้นที่น าร่อง 

และมีผลตอบรับจากโรงงานในพื้นที่ เ ป็นจ านวนมาก  จาก จุด เ ริ่มต้นดังกล่ า ว เ ป็นที่ ม า ให้                                    

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด  จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และได้เพิ่มเติมพื้นที่                    

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง เขา้ร่วมในโครงการดว้ยในปี 2558 

รูปแบบการด าเนินการโครงการใช้หลกัการทวนสอบการปฏบิตัติามระเบยีบและขอ้กฎหมายของ

โรงงาน และการตรวจประเมนิระบบการจดัการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงานโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ

จดัการกากอุตสาหกรรมแบบ Internal Audit ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ีและเจา้หน้าทีก่ารนิคม

อุตสาหกรรม การตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกาก

อุตสาหกรรมในโรงงานที่ตัง้อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ระยอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสามารถใช้ผลจากการเขา้ร่วมโครงการในการตอบสนองกบั

นโยบายภายในกลุ่มบรษิทัของลูกคา้เองในด้านการจดัการกากอุตสาหกรรมตามหลกัการจดัการ 3Rs และ 

Zero Waste to Landfill อกีดว้ย  

2. วตัถปุระสงค ์

• เพือ่สง่เสรมิใหโ้รงงานทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซติี ้ระยอง มรีะบบจดัการกากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด  

• เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 

3. ผลลพัธ์ 

• โรงงานที่ตัง้อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง         

มรีะบบจดัการกากอุตสาหกรรมทีส่อดคลอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด  

• โรงงานสามารถลดต้นทุนจากการจดัการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้หลกั 3Rs และ         

ลดการน าขยะไปหลุมฝังกลบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ  ประชาสมัพนัธผ์่านทาง E-mail จดหมาย 

หรอืการจดัสมัมนา  
ก.ค. 64 

เปิดรบัสมคัรโรงงานเขา้
ร่วมโครงการฯ  

โรงงานทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการ
สามารถสง่ใบสมคัรและเอกสารแนบ
กลบัมาทีค่ณะกรรมการ ฯ ในรปูแบบ
เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์(e-document) เช่น 
CD/DVD, USB Flash drive, ฝากไฟล ์
หรอื E-mail: siripornpen@amata.com 
หากไม่สะดวกวธิดีงักล่าวสามารถจดัท า
เป็นแฟ้มเอกสารได ้

1 ก.ค. - 16 ส.ค. 64 

ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการ
ด าเนินการของโรงงาน   

การตรวจสอบและประเมนิผลการ
ด าเนินการของโรงงาน คณะท างานจะ
พจิารณาการใหค้ะแนนตาม ระดบัที่
โรงงานระบุเอาไว ้ขัน้ตอนในการตรวจสอบ
และประเมนิผลแบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
1. การตรวจสอบเอกสารแนบพรอ้มใบ
สมคัรตามแบบ Checklist  
2. การตรวจประเมนิการท างานของโรงงาน 
ไดแ้ก่ 
- การตรวจสอบผลการด าเนินการโครงการ
ทีโ่รงงานแนบมาในใบสมคัร  
-การตรวจเอกสารทีต่กหล่นเพือ่ใหค้รบ
ตามเงือ่นไขในระดบัทีโ่รงงานระบุเอาไว ้ 
ทัง้นี้คณะท างานขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นขัน้ตอนการตรวจประเมนิใน
โรงงานตามความเหมาะสม โดยขึน้กบั
สถานการณ์โควดิ-19    

ส.ค. 64 - ต.ค. 64 

มอบรางวลั ประกาศรายชื่อและมอบใบประกาศนียบตัร
แก่โรงงานทีผ่่านตามหลกัเกณฑเ์พือ่เป็น
เกยีรตแิก่โรงงานทีไ่ดร้บัรางวลั 

พ.ย. 64 
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5. เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์การสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

 5.1.1 เงื่อนไขการรบัสมคัร 

รายละเอยีดเงื่อนไขในการรบัสมคัรเขา้ร่วมโครงการ คอื โรงงานทีต่ ัง้อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม       

อมตะซติี้ ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง เป็นโรงงานที่มกีารแจง้เริม่ด าเนินกจิการแลว้ และ

โรงงานต้องกรอกใบสมคัรเข้าร่วมโครงการการจดัการกากอุตสาหกรรม และมูลฝอยในโรงงาน

ประจ าปี 2564 เพือ่ใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการพจิารณาการตรวจประเมนิภายในเบือ้งตน้ 

 

5.1.2 นิยามของระดบัของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 เกณฑ์ก าหนดโรงงานที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสรมิให้โรงงานน าหลักการ 3Rs มาใช้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ตลอดจนสามารถที่จะพฒันาคดิค้นเทคโนโลยเีพื่อการน าของเสยีกลบัมาใช้ได้ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัเงนิ ระดบัทอง ระดบัแพลทนิัม รายละเอยีดของการแบ่งระดบัในปี 2564 ดงันี้ 

 

ระดบัโรงงาน นิยามของแต่ละระดบั 
ระดบัเงนิ  • โรงงานที่มีการจดัการกากอุตสาหกรรมและมีการวางระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงานเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ระดบัทอง  • โรงงานที่มีการจดัการกากอุตสาหกรรมและมีการวางระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงานเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
• โรงงานมกีารน าหลกั 3Rs มาใช้เพื่อลดการเกิดกากอุตสาหกรรม และมกีารติดตาม

ตรวจสอบการท างานของผูร้บัก าจดักากอุตสาหกรรมสม ่าเสมอทุกปี 
• โรงงานมรีะบบการจดัการสิง่แวดล้อมที่ได้มาตรฐานสิง่แวดล้อม เช่น ISO Standard, 

Green Industry เป็นตน้ 
ระดบัแพลทนิัม  • โรงงานที่มีการจดัการกากอุตสาหกรรมและมีการวางระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงานเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
• โรงงานมกีารน าหลกั 3Rs มาใช้เพื่อลดการเกิดกากอุตสาหกรรม และมกีารติดตาม

ตรวจสอบการท างานของผูร้บัก าจดักากอุตสาหกรรมสม ่าเสมอทุกปี 
• โรงงานมุ่งสู่การเป็นโรงงาน Zero Waste to Landfill โดยมกีารน ากากอุตสาหกรรมที่

เกดิขึน้จากกระบวนการผลติไปใช้ประโยชน์ตามหลกั 3Rs และมกีากอุตสาหกรรมไป
ก าจัดโดยวิธีการฝังกลบน้อยกว่า 2% ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทัง้หมด อ้างอิง
ฐานขอ้มลูปรมิาณกากอุตสาหกรรมของโรงงานในปี 2563 
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ระดบัโรงงาน นิยามของแต่ละระดบั 

• โรงงานมีการน าเทคโนโลยีหรอืพฒันางานวิจยั เพื่อน ามาใช้ในการลดการสูญเสีย
ทรพัยากรจากกระบวนการผลติ หรอืบ าบดักากอุตสาหกรรม หรอืลดการเกดิของกาก
อุตสาหกรรมในกระบวนการผลติได ้ 

• โรงงานมีการขยายผลการด าเนินงานไปสู่ภาคสังคมโดยมีการสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครฐั หรือภาคการศึกษา หรือภาคเอกชน ในเรื่องการ
จดัการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

 


