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หวัข้อการตรวจประเมินและเกณฑก์ารให้คะแนน 
โครงการการจดัการกากอตุสาหกรรม และมูลฝอยในโรงงาน  

ส าหรบั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง ประจ าปี 2564 
Amata Best Waste Management Awards 2021 

 

(แบบประเมิน Self Audit Checklist) 
 

การประเมินในรปูแบบ Self Audit Checklist  
สบืเนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 คณะท างานจงึไดป้รบัเปลี่ยนแนวทางในการตรวจประเมนิโครงการการจดัการกาก

อุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจ าปี 
2564 เป็นการประเมนิในรูปแบบ Self Audit Checklist  คณะท างานของดกจิกรรมการตรวจโรงงานออกไปจนกว่าสถานการณ์           
โควดิ-19 จะเขา้สู่ภาวะปกต ิทัง้นี้ผู้ประกอบการที่สนใจเขา้ร่วมโครงการสามารถส่งใบสมคัรเขา้ร่วมในระดบัทีท่่านสนใจขอรบั      
การประเมิน โดยให้แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คณะท างานได้ตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดท า                  
ผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะใหก้บัทางผูป้ระกอบการต่อไป 
 
กรณุาระบุระดบัท่ีประสงคท่ี์จะเข้ารบัการประเมินในโครงการ 
 
ผู้สมคัรใหม่และปรบัระดบั 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัเงิน (Silver Level) 
ตรวจเอกสารในหมวดที ่1-3 (ขอ้ 1-4) และตอ้งแสดงหลกัฐานขอ้ที ่1-4 ใหค้รบถว้น คะแนนเตม็ 28 คะแนน 
 ระดบัท่ี 2 ระดบัทอง (Gold Level) 
ตรวจเอกสารในหมวดที ่1-5 (ขอ้ 1-9) และตอ้งแสดงหลกัฐานขอ้ที ่1-9 คะแนนเตม็ 57 คะแนน 
 ระดบัท่ี 3 ระดบัแพลตินัม่ (Platinum Level) 
ตรวจเอกสารในหมวดที ่1-9 (ขอ้ 1-15) และตอ้งแสดงหลกัฐานขอ้ที ่1-15 คะแนนเตม็ 104 คะแนน 

 
ผู้สมคัรต่อเน่ืองจากปี 2563  

 ระดบัท่ี 1 ระดบัเงิน (Silver Level) 
ตรวจเอกสาร ขอ้ 4 (ทุกขอ้ย่อย) และกรอกแบบส ารวจขอ้มลูเพื่อการเขา้สู่เมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศ ปี 64 
 ระดบัท่ี 2 ระดบัทอง (Gold Level) 
ตรวจเอกสาร ขอ้ 4, 7, 9 (ทุกขอ้ย่อย) และกรอกแบบส ารวจขอ้มลูเพื่อการเขา้สู่เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ปี 64 
 ระดบัท่ี 3 ระดบัแพลตินัม่ (Platinum Level) 
ตรวจเอกสาร ขอ้ 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 (ทุกขอ้ย่อย) และกรอกแบบส ารวจขอ้มลูเพื่อการเขา้สู่เมอืงอุตสาหกรรม        
เชงินิเวศ ปี 64 
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  (7 คะแนน) 

1. เอกสารแนะน าบริษทั ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และใบแจ้งประกอบกิจการของบริษทั  
หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 

1) เอกสารแนะน าบรษิทั ประวตับิรษิทัการ
ก่อตัง้ 
กระบวนการผลติ และวตัถุดบิ 
สนิคา้และการบรกิาร 

 
▪ เอกสาร Company Profile 
▪ รายละเอยีดกระบวนการผลติ 
▪ รปูภาพสนิคา้ ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร 

1 คะแนน 

2) เอกสารใบแจง้ประกอบอุตสาหกรรมทีย่งัไม่
หมดอาย ุ

▪ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ (กนอ.03/6) 3 คะแนน 

3) การจดัท าขอ้มลูแบบบนัทกึขอ้มลูโรงงาน
เพื่อการขอรบัรองเป็นเมอืงอตุสาหกรรม
เชงินิเวศระดบั Eco-Excellence ปี 2564 

▪ แบบบนัทกึขอ้มลูโรงงานเพื่อการขอรบัรองเป็นเมอืง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศระดบั Eco-Excellence 
ประจ าปี 2564 

3 คะแนน 

 
หมวดท่ี 2 นโยบายและแผนงานด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม  (6 คะแนน) 
2. นโยบายการจดัการส่ิงแวดล้อม และการส่ือสารนโยบาย 

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) มนีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มและความ

ปลอดภยั  
▪ ส าเนานโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงาน 1 คะแนน 

2) มกีารสื่อสารนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยัใหก้บัพนักงาน 

▪ ตวัอย่างวธิกีารสื่อสารนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยัใหก้บัพนักงาน เช่น รปูภาพบอรด์น
โนบาย รปูป้ายนโยบายของบรษิทั บตัรพนักงาน 
เอกสารอบรมพนักงาน คู่มอืพนกังานทีม่กีารระบุ
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

1 คะแนน 

3) นโยบายการจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหวัขอ้ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยั 

▪ ส าเนานโยบายดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มของโรงงาน
และขดีเสน้ขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย 3 หวัขอ้
จาก 5 หวัขอ้ 

การจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 การปฏบิตัติามกฎหมาย 
 การจดัการมลพษิน ้า และอากาศ 
 การจดัการมลูฝอย และกากอุตสาหกรรม 
 หลกั 3Rs, Zero Landfill, Zero Waste 

1 คะแนน 
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3. แผนงานด้านส่ิงแวดล้อม และรายงานผลความส าเรจ็ 
หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 

1) แผนงานดา้นสิง่แวดลอ้ม ▪ ตารางแผนงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 1 คะแนน 
2) รายละเอยีดของแผนงาน ▪ รายละเอยีดกจิกรรม  

▪ ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรม 
1 คะแนน 

3) ผลการด าเนินงานตามแผนงาน ▪ รายงานผลความส าเรจ็  
▪ การวดัผลความส าเรจ็ของกจิกรรม  
▪ สรุปผลส าเรจ็ของกจิกรรม 

1 คะแนน 

 
หมวดท่ี 3 การแจ้งขออนุญาตจดัการขยะมูลฝอยและขยะอตุสาหกรรมกบัหน่วยงานรฐั  (15 คะแนน) 

4. การขึ้นทะเบียนขออนุญาตน าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานกบักรมโรงงานและการจดัส่งรายงาน
การจดัการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม  

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) ด าเนินการขออนุญาตน าสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุ

ทีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน (สก.2) 
▪ ส าเนาเอกสารการขออนุญาตน าสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่

ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน (สก.2) 
3 คะแนน 

2) ด าเนินการแจง้เกีย่วกบัรายละเอยีดสิง่
ปฏกิูลหรอืวสัดุไมใ่ชแ้ลว้ส าหรบัผูก้่อก าเนิด
สิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ (สก.3) 

▪ ส าเนาเอกสารการแจง้เกีย่วกบัรายละเอยีดสิง่ปฏกิูล
หรอืวสัดุไมใ่ชแ้ลว้ส าหรบัผูก้่อก าเนิดสิง่ปฏกิูลหรอื
วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ (สก.3) 

3 คะแนน 

3) ด าเนินการแจง้เกีย่วกบัปรมิาณและการ
จดัการมลูฝอยประจ าปี 2563 

▪ ส าเนาเอกสารการแจง้เกีย่วกบัปรมิาณและการจดัการ
มลูฝอยประจ าปี 2563 ทีย่ื่นใหก้บัส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมประจ าปี 

3 คะแนน 

4) ด าเนินการเกีย่วกบัการขนส่งของเสยี
อนัตรายไดถู้กตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด 

▪ ส าเนาเอกสารใบก ากบัการขนส่งของเสยีอุตสาหกรรม
อนัตราย ฉบบัที ่2 และฉบบัที ่6 

3 คะแนน 

5) ด าเนินการขอขยายระยะเวลาในการกกัเกบ็
สิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ในบรเิวณ
โรงงาน (สก.1) (ถา้ม)ี 

▪ ส าเนาเอกสารขอขยายระยะเวลาในการกกัเกบ็สิง่
ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ในบรเิวณโรงงาน (สก.1) 

3 คะแนน 

 
หมวดท่ี 4 การตรวจประเมินผู้รบัก าจดัขยะมูลฝอยและขยะอตุสาหกรรม  (10 คะแนน) 
5. การขึ้นทะเบียนและการตรวจประเมินผู้ขนส่งและผู้รบัก าจดัขยะมูลฝอย 

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) ด าเนินการขึน้ทะเบยีนผูข้นส่งและผูร้บั

ก าจดัขยะมลูฝอย  
▪ ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนผูร้บัก าจดัขยะมลูฝอย 
▪ ใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการเกบ็ ขน หรอื

ก าจดัสิง่ปฏกิูล หรอืมลูฝอย (สม.2) ในเขตทอ้งถิน่ที่
โรงงานของท่านตัง้อยู ่

 
1 คะแนน 

2) ด าเนินการตรวจประเมนิผูข้นส่งและผูร้บั
ก าจดัขยะมลูฝอย  

▪ แบบประเมนิ หรอื รายงานสรุปผลการประเมนิขนส่ง
และผูร้บัก าจดัขยะมลูฝอย  

3 คะแนน 
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6. การขึ้นทะเบียนและการตรวจประเมินผู้ขนส่งและผู้รบัก าจดัขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตราย (Non-Hazardous Waste) และ
ขยะอตุสาหกรรมอนัตราย (Hazardous Waste) 

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) ด าเนินการขึน้ทะเบยีนผูข้นส่งและผูร้บั

ก าจดัขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตราย (Non-
Hazardous Waste) และขยะอุตสาหกรรม
อนัตราย (Hazardous Waste) 

▪ ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนผูข้นส่งและผูร้บัก าจดัขยะ
อุตสาหกรรมไม่อนัตรายของบรษิทั 

▪ ส าเนาหนังสอืยนิยอมระหว่างผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิาร
บ าบดั (กอ.1) 

3 คะแนน 

2) ด าเนินการตรวจประเมนิผูข้นส่งและผูร้บั
ก าจดัขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตราย (Non-
Hazardous Waste) และขยะอุตสาหกรรม
อนัตราย (Hazardous Waste) 

▪ แบบประเมนิ หรอื รายงานสรุปผลการประเมนิขนส่ง
และผูร้บัก าจดัขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตราย 

3 คะแนน 

 
หมวดท่ี 5 ระบบการจดัการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอตุสาหกรรมภายในโรงงาน  (19 คะแนน) 

7.บริษทัฯ มีระบบคดัแยกและโครงการจดัการขยะท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั หรือหลกั 3Rs หรือ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด  

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) บรษิทัฯ มรีะบบคดัแยกขยะมลูฝอยและ

ขยะอุตสาหกรรม 
▪ รปูภาพภาชนะคดัแยกภายในพืน้ทีโ่รงงาน และ

ภายในพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะ 
1 คะแนน 

2) บรษิทัฯ มจีดัอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงาน
ในการคดัแยกขยะมลูฝอยและขยะ
อุตสาหกรรม 

▪ แผ่นป้ายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกขยะใหถู้กตอ้ง
ในภาชนะทีบ่รษิทัก าหนด 

▪ กจิกรรมอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงาน 

1 คะแนน 

3) บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลและวดัผลการ
ด าเนินการคดัแยกขยะมลูฝอยและขยะ
อุตสาหกรรมภายในโรงงาน 

▪ รายงานสรุปผลการด าเนินการคดัแยกขยะมลูฝอย
และขยะอุตสาหกรรมภายในโรงงาน 

1 คะแนน 

 
8.บริษทัฯ มพีื้นท่ีจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและขยะอตุสาหกรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด  

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) บรษิทัมพีืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะมลูฝอยและขยะ

อุตสาหกรรมแยกออกจากกนั 
▪ รปูภาพบรเิวณพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะมลูฝอย และขยะ

อุตสาหกรรม  
▪ การตดิป้ายแสดงชนิดและประเภทของขยะในบรเิวณ

พืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะมลูฝอยและขยะอุตสาหกรรม 
(Labelling) 

3 คะแนน 

2) บรษิทัมกีารจดัระเบยีบดา้นอาชวีอนามยั 
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่
จดัเกบ็ขยะมลูฝอยและขยะอตุสาหกรรม 

▪ รปูภาพป้ายสญัลกัษณ์ดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัในพืน้ทีจ่ดัเกบ็บขยะ เช่น ป้ายแสดงสวมใส่ 
PPE เป็นตน้ 

▪ รปูภาพจุดทีแ่สดงรายชื่อผูร้บัผดิชอบ เบอรต์ดิต่อ 
แผนฉุกเฉิน ต าแหน่งตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ และแผน
ฉุกเฉิน 

3 คะแนน 
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หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
▪ Work Instruction ส าหรบัเจา้หน้าทีห่รอืผูร้บัเหมาที่

ปฎบิตังิานในพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะมลูฝอยและขยะ
อุตสาหกรรม 

3) บรษิทัจดัใหม้รีางระบายน ้า หรอืระบบ
ป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าชะจากขยะมลู
ฝอยและขยะอุตสาหกรรม 

▪ รปูภาพรางระบายน ้าเสยีของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะ 
(Gutter)  

▪ รปูภาพ Secondary Container บรเิวณพืน้ทีจ่ดัเกบ็
ของเสยีอนัตราย 

3 คะแนน 

 
9. บริษทัฯ มีโครงการส่งเสริมการบริการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอตุสาหกรรมตามหลกั 3Rs  

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) บรษิทัมโีครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั

การสรา้งจติส านึกในการจดัการขยะใหก้บั
พนักงาน  

▪ ภาพกจิกรรมทีด่ าเนินการเช่น การจดัอบรมการคดั 
และสื่อประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

1 คะแนน 

2) บรษิทัมโีครงการหรอืกจิกรรมทีส่่งเสรมิการ
ใชท้รพัยากรซ ้า (Reuse) หรอืการน าของ
เสยีกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เชน่ การน า
ของเสยีกลบัมาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการ
ผลติใหม่ เป็นตน้ 

▪ รายละเอยีดของโครงการและผลส าเรจ็ของโครงการ
ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เช่น สามารถลดการเกดิ
ขยะได ้X % เทยีบกบัขอ้มลูของปีก่อน หรอืสามารถ
ประหยดัเงนิใหบ้รษิทัได ้X บาทต่อปีเป็นตน้ 

3 คะแนน 

3) บรษิทัมโีครงการหรอืกจิกรรมทีล่ดการใช้
ทรพัยากร (วตัถุดบิ) หรอืลดการเกดิของ
ของขยะ (Reduce) เช่น การปรบัปรุงระบบ
การผลติเพื่อลดการเกดิของเสยีหรอืลดการ
ใชว้ตัถุดบิ เป็นตน้ 

▪ รายละเอยีดของโครงการและผลส าเรจ็ของโครงการ
ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เช่น สามารถลดการเกดิ
ขยะได ้X % เทยีบกบัขอ้มลูของปีก่อน หรอืสามารถ
ประหยดัเงนิใหบ้รษิทัได ้X บาทต่อปีเป็นตน้ 

3 คะแนน 

 

หมวดท่ี 6 การจดัการขยะตามแนวทาง Zero Waste หรือ Zero Landfill  (3 คะแนน) 
10. บริษทัน าหลกัการ Zero Waste หรือ Zero Landfill มาใช้ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและขยะอตุสาหกรรมใน
โรงงาน  

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) บรษิทัสามารถลดปรมิาณขยะมลูฝอยที่

ไปก าจดัดว้ยวธิกีารฝังกลบลดเหลอืน้อย
กว่า 2% ของปรมิาณการเกดิทัง้หมด 

▪ มกีารน าขยะมลูฝอยไปฝังกลบน้อยกว่า 2% และ มผีล
ด าเนินงานมาแสดง อย่างน้อย 1 ปี 

1 คะแนน 

▪ มกีารน าขยะมลูฝอย อตุสาหกรรมไปฝังกลบน้อยกว่า 
2% และ มผีลการด าเนินงานมาแสดง อยา่งน้อย 2 ปี 

3 คะแนน 
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หมวดท่ี 7 เทคโนโลยีหรืองานวิจยัพฒันาเพื่อการจดัการมูลฝอยหรือกากอตุสาหกรรมภายในโรงงาน  (9 คะแนน) 

11. บริษทัมีการน าเทคโนโลยหีรืองานวิจยัพฒันามาใช้เพื่อการลดการใช้ทรพัยากร (วตัถดิุบ) หรือลดการเกิดของของ
ขยะจากกระบวนการผลิต  

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) บรษิทัมกีารพฒันาและปรบัปรุง

กระบวนการผลิตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม (Eco-Process) 

▪ รายงานสรุปผลศกึษาวจิยัพฒันา หรอืการเลอืก
เทคโนโลย ี

3 คะแนน 

2) บรษิทัมกีารพฒันาและปรบัปรุง
ผลิตภณัฑที์เ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
(Eco-Product) 

▪ รายงานสรุปผลศกึษาวจิยัพฒันา หรอืการเลอืก
เทคโนโลย ี

3 คะแนน 

3) บรษิทัมกีารพฒันาและปรบัปรุง 
ระบบขนส่งทีค่ านึงเรือ่งสิง่แวดล้อม 
(Green Logistics) 

▪ รายงานสรุปผลศกึษาวจิยัพฒันา หรอืการเลอืก
เทคโนโลย ี

3 คะแนน 

 

หมวดท่ี 8 การอนุรกัษ์น ้า และพลงังาน  (14 คะแนน) 
12.การอนุรกัษ์พลงังาน   

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) มกีารรณรงคก์ารประหยดัพลงังานใน

โรงงาน 
▪ เอกสารประชาสมัพนัธ ์/ ป้าย หรอื สื่อต่างๆ 1 คะแนน 

2) มโีครงการอนุรกัษ์พลงังาน  ▪ มโีครงการ แผนงาน ผลการด าเนินการในการประหยดั
พลงังาน 

3 คะแนน 

3) การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการอนุรกัษ์
พลงังานในโรงงาน 

▪ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อลดพลงังาน มแีผนและผล
การด าเนินงาน 

3 คะแนน 

 
13. การอนุรกัษ์น ้า   

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) มกีารรณรงคก์ารประหยดัน ้าในโรงงาน ▪ เอกสารประชาสมัพนัธ ์/ ป้าย หรอื สื่อต่างๆ 1 คะแนน 
2) มโีครงการอนุรกัษ์น ้า ▪ มโีครงการ แผนงาน ผลการด าเนินการในการประหยดั

น ้า หรอือนุรกัษ์น ้า 
3 คะแนน 

3)  การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประหยดั
น ้าหรอือนุรกัษ์น ้าในโรงงาน 

▪ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อลดการใชน้ ้า   
▪ มกีารหมุนเวยีนน ้ากลบัมาใชป้ระโยชน์ภายในโรงงาน 

3 คะแนน 

 
หมวดท่ี 9 การดแูลรบัผิดชอบสงัคมและพนักงานและเกียรติบตัรพิเศษจากหน่วยงานภายนอก  (21 คะแนน) 
14. การดแูลและรบัผิดชอบต่อพนักงานของบริษทั และ ชมุชน   

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) การดแูลพนักงาน ▪ มโีครงการ Happy Workplace อย่างน้อย 3 ดา้น  

ตอ้งมรีายละเอยีดโครงการและผลการด าเนินงาน 
1 คะแนน 

▪ มโีครงการ Happy Workplace ครบ 8 ดา้น  3 คะแนน 



 

 

7 โครงการการจดัการกากอุตสาหกรรม และมูลฝอยในโรงงานประจ าปี 2564 (Amata Best Waste Management Awards 2021) 

 

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
ตอ้งมรีายละเอยีดโครงการและผลการด าเนินงาน 

2) การดแูลชุมชน ▪ มกีจิกรรมดแูลและรบัผดิชอบต่อชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชลบุร/ีระยอง อย่างน้อย 1 โครงการ  
ตอ้งมรีายละเอยีดโครงการและผลการด าเนินงาน 

3 คะแนน 

3) การดแูลสงัคม ▪ มกีารจา้งงานคนในทอ้งถิน่และจงัหวดัทีโ่รงงานตัง้อยู่ 3 คะแนน 
 
15. การได้รบัเกียรติบตัรพิเศษ หรือรางวลัจากหน่วยงานรฐัหรือเอกชน  

หวัข้อการตรวจประเมิน เอกสารแนบ คะแนน 
1) การไดร้บัเกยีรตบิตัรพเิศษ หรอืรางวลั

จาก AMATA 
▪ ส าเนาเกยีรตบิตัรพเิศษ Amata Best Waste 

Management Awards 
3 คะแนน 

2) การรบัรองมาตรฐานบรหิารจดัการระดบั
สากลและระดบัประเทศ 

▪ ส าเนาใบรบัรองมาตฐาน ต่างๆ เช่น ISO 9001,ISO 
14001,TIS/OHSAS 18001,ISO 45001:2018, 
Green Industry Level 3 

3 คะแนน 

3) การไดร้บัเกยีรตบิตัรพเิศษ หรอืรางวลั
ระดบัประเทศ 

▪ ส าเนาเกยีรตบิตัรพเิศษหรอืรปูภาพรางวลัทีไ่ดร้บัจาก
หน่วยงานราชการ บรษิทัคู่คา้ หรอืองคก์รภายนอกทีอ่ยู่
ภายในประเทศไทย อย่างน้อย 1 รางวลั 

3 คะแนน 

4) การไดร้บัเกยีรตบิตัรพเิศษ หรอืรางวลั
ระดบันานาชาต ิ

▪ ส าเนาเกยีรตบิตัรพเิศษหรอืรปูภาพรางวลัทีไ่ดร้บัจาก
หน่วยงานราชการ บรษิทัคู่คา้ หรอืองคก์รภายนอกทีอ่ยู่
ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 รางวลั 

3 คะแนน 

 


