
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรและหน่วยตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความเจริญเติบโตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายส่งเสริม 
และพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2557 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เกณฑ์ก าหนดและแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนด
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557  นั้น 

  เพ่ือให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวจะต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นกลางและตรวจสอบได้  
ดังนั้น นอกเหนือจากการตรวจประเมินโดยกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วควรที่จะมีการก าหนดให้การตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียว สามารถกระท าได้โดยหน่วยงานอื่นก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ขอรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว กรณีนี้ท าให้ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ (บุคคลธรรมดา) และหน่วยตรวจประเมิน (นิติบุคคล) กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ขึ้นทะเบียนบุคลากรและหน่วย
ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2560 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การขึ้นทะเบียนบุคคลธรรมดาเป็นผู้ตรวจประเมิน  หัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมิน  ผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนนิติบุคคลเป็นหน่วยตรวจ ส าหรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 
ระดับ 4 และระดับ 5 
  “ผู้รับขึ้นทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย 
  “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน” หมายความว่า หนังสือที่ผู้รับขึ้นทะเบียนออกให้เพ่ือเป็น
หลักฐานว่าได้รับขึ้นทะเบียน 
 

/“การตรวจประเมิน … 
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  “การตรวจประเมิน” หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบและเป็นอิสระเพ่ือให้ได้เอกสาร
หลักฐานการตรวจประเมินที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
  “ระยะเวลาการตรวจประเมิน” หมายความว่า ระยะเวลาในการตรวจประเมินตามท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งแต่งตั้ง
โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ซ่ึงแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

หมวด 1 
ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยตรวจ 

......................................... 

  ข้อ 4  ผู้ตรวจประเมิน หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยต้องมีวิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

(2) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวตามท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด  

(3) ผ่านการฝึกหัดในบทบาทผู้ตรวจประเมิน หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาไม่น้อยกว่า 
4 สถานประกอบการ หรือ 8 man-day ในช่วงเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ต้องเป็นการฝึกหัดภายใต้การควบคุม
แนะน าของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
ประกาศนีแ้ละต้องเป็นการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 รวมทั้งต้องผ่าน 
การประเมินความสามารถจากหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ควบคุม 

(4)  มีประสบการณ์ในต าแหน่งงานด้านวิชาชีพ ด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือ
ความปลอดภัย หรือพลังงาน หรือความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับผู้ตรวจประเมิน หรือมี
ประสบการณ์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  

(5)  ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม 
(6)  ไม่เป็นข้าราชการ 
(7)  ไม่เป็นคนวิกลจริต 
(8)  ไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(9)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
(10) ไม่อยู่ในระหว่าง 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 



 

/ข้อ 5  ผู้เชี่ยวชาญ … 
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ข้อ 5  ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่บุคคลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม คัดเลือกจากบุคคลที่มวีิชาชีพที่

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยต้องมี 
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีประสบการณก์ารท างาน การฝึกอบรม หรือมีคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นประจักษ์ 

(2) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม 
(3) ไม่เป็นคนวิกลจริต 
(4) ไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
(6) ไม่อยู่ในระยะ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

 ข้อ 6  หน่วยตรวจต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการตรวจสอบ รับรอง  

เป็นที่ปรึกษา หรือฝึกอบรม และต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือเป็นสถาบันการศึกษา
หรือมูลนิธิ 

(2)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
(3)  ไม่อยู่ในระยะ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
(4)  มีผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยตรวจไม่น้อยกว่า   

2 คน 
 

หมวด 2 
การข้ึนทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้เชีย่วชาญ และหน่วยตรวจ  

...................................... 
 ข้อ 7 บุคคลธรรมดาทีม่ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือบุคคลตามข้อ 5  

หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หรือผู้เชี่ยวชาญ  ให้ยื่นค าขอตามแบบ 
อส.1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่อผู้รับขึ้นทะเบียน 

 ข้อ 8 นิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษาหรือมูลนิธิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 
หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจ ให้ยื่นค าขอตามแบบ อส.1 แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสาร
ประกอบต่อผู้รับขึ้นทะเบียน 
 ข้อ 9 เมื่อผู้รับขึ้นทะเบียนพิจารณาค าขอและเอกสารประกอบตามข้อ 7 หรือข้อ 8 แล้วเห็นว่า 



 

ผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนด ให้ผู้รับขึ้นทะเบียนท าการข้ึนทะเบียนให้แก่
ผู้ยื่นค าขอ โดยในการรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้ผู้รับขึ้นทะเบียนออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
ด้วย 

/ข้อ 10 หนังสือ … 
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  ข้อ 10 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือและให้สามารถต่อ
อายุได้ 
  ข้อ 11 การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนยื่นค าขอตามแบบ 
อส.1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่อผู้รับขึ้นทะเบียน ภายใน 120 วันก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือ 
รับรองการขึ้นทะเบียน เมื่อยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจนกว่าผู้รับ
ขึ้นทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ต่ออายุหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนให้ผู้ขอ 
  การยื่นค าขอเพ่ือต่ออายุหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งหลังจากท่ีหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนสิ้นอายุ ให้ด าเนินการเสมือนการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยตรวจ ใหม่ 
  ข้อ 12 กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใดๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้ตรวจประเมิน 
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยตรวจ ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนมีหนังสือแจ้งผู้รับขึ้นทะเบียนเพื่อ
พิจารณายกเลิกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับเดิมและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับใหม่ให้ โดย
หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนฉบับใหม่ให้มีอายุเท่ากับหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนฉบับเดิมที่เหลืออยู่ และให้ถือ
ว่าหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนฉบับเดิมถูกยกเลิกนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับใหม่ 

 

หมวด 3 
หน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยตรวจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 

 
 ข้อ 13 ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามคู่มือด าเนินงานการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวและใช้แบบเอกสาร
ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  

(2) ตรวจประเมินตามข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว 
(3) น าเสนอรายงานการตรวจประเมินต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 
ข้อ 14  หัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว มีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจประเมิน 

และมีหน้าที่เพ่ิมเติม ดังนี้  
(1) เป็นผู้น าการตรวจประเมินตามข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว 
(2) สื่อสารกับผู้สมัครหรือผู้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวถึงผลการตรวจประเมิน 

และการด าเนินการส าหรับประเด็นที่พบว่ามีความไม่สอดคล้องระหว่าง นโยบาย วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และผล
การด าเนินการดังกล่าวของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

(3) ลงนามรับรองรายงานผลการตรวจประเมิน 



 

(4) ให้แนวทางและข้อแนะน าแก่ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ประเมินความสามารถผู้ตรวจ
ประเมินฝึกหัด ความสามารถหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ความสามารถผู้ตรวจประเมิน โดยการสังเกต พิจารณา 

/จากการจัดท า... 
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จากการจัดท ารายงาน ประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท ารายงานและรับรองผลการประเมินความสามารถ เพ่ือ
เป็นหลักฐานการผ่านการฝึกหัด หรือเป็นหลักฐานการเลื่อนระดับจากผู้ตรวจประเมินเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

(5) ด าเนินการให้เกิดความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการตรวจประเมินของทีม
ผู้ตรวจประเมิน ซึ่งรวมถึงวางแผนการตรวจประเมิน และการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างการตรวจประเมินอย่างมี
ประสิทธิผล ปูองกันและแก้ไขข้อขัดแย้งเท่าที่จ าเป็น จัดการความไม่แน่นอนของสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะส่งผลให้
เปูาหมายการตรวจประเมินไม่ประสบผลส าเร็จ 

(6) ปกปูองสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกทีมตรวจประเมินระหว่างการตรวจ
ประเมิน มั่นใจถึงความสอดคล้องกับข้อก าหนดของผู้ตรวจประเมินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย
และระบบการรักษาความปลอดภัย 

ข้อ 15  ห้ามมิให้มีการตรวจประเมินกรณีพบว่าผู้ตรวจประเมิน หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
มีส่วนได้เสียกับผู้ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวทุกระดับ หากมีการฝุาฝืน ให้ผลการตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอันใช้ไม่ได้ โดยถือเสมือนว่ามิได้มีการตรวจประเมิน 

ข้อ 16  ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้ค าแนะน าทางเทคนิคเฉพาะ แก่ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ และเพ่ือประโยชน์ตามข้อนี้ให้สามารถเข้าร่วมตรวจประเมินได้ 
(2) ในการร่วมตรวจประเมินตาม (1) ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม เช่นให้ค าปรึกษา กับผู้ขอรับการรับรองในระยะ  2  ปี ก่อนวันตรวจประเมิน 
ข้อ 17  หน่วยตรวจ ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเก็บ ข้อมูล รายงานการตรวจประเมิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(2) ยินยอมให้ผู้รับขึ้นทะเบียนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและความเป็น

กลางของหน่วยตรวจ 
(3) ก ากับดูแลให้ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายใน 

หน่วยตรวจ ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 
(4) จัดเก็บประวัติและผลงานของบุคลากรของหน่วยตรวจ 
(5) กรณีท่ีจะมีการยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

จากเดิมท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ให้แจ้งผู้รับขึ้นทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือยกเลิกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนฉบับเดิมแล้วออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับใหม่แทนให้ โดยหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน 



 

ฉบับใหม่ให้มีอายุเท่ากับหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนฉบับเดิมที่เหลืออยู่ และให้ถือว่าหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนฉบับเดิมถูกยกเลิกนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับใหม่ 

 
/(6) ให้ข้อมูลและ... 
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(6)  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจติดตาม
ก ากับดูแลหน่วยตรวจ 

(7) ในการตรวจประเมิน หน่วยตรวจสามารถเสนอรายชื่อผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมิน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่ในหน่วยตรวจเพ่ือร่วมตรวจประเมิน 
เฉพาะกรณี โดยในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้มีหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมเป็นหนังสือจากบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้
หน่วยตรวจต้องก ากับดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบต่อการกระท าของ
บุคคลดังกล่าวด้วย 
 ข้อ 18 หน่วยตรวจต้องจัดให้ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หรือผู้เชี่ยวชาญท าสัญญา 
ที่จะรักษาความลับของข้อมูลที่จะได้จากการตรวจประเมิน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เจ้าของข้อมูล  

หมวด 4  
การก ากับดูแล 

 
ข้อ 19  ในกรณีที่ปรากฏภายหลังการรับขึ้นทะเบียนว่า ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  

ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยตรวจที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วขาดคุณสมบัติ ตามหมวด 1 หรือกรณีที่หน่วยตรวจ โดยผู้ตรวจ
ประเมิน หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเสนอรายงานอันเป็นเท็จ  ผู้รับขึ้นทะเบียนอาจยกเลิกหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยตรวจ แล้วแต่กรณี ในการนี้ให้ผู้รับขึ้น
ทะเบียนจัดท าข้อมูลผู้ถูกยกเลิกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน โดยสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจดูได้ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ถูกยกเลิกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อพ้นก าหนด 
3 ปีนับแต่วันที่มีค าสั่งยกเลิก 
 

 
ประกาศ ณ วันที่   6  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
 

              (นายสมชาย หาญหิรัญ) 
              ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 



 

 

แบบ อส.1 

 

 

1.  ขอขึ้นทะเบียน 
2. ประเภท 

   ผู้ตรวจประเมิน 
   หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
   ผู้เชี่ยวชาญ 
   หน่วยตรวจ 

 
3.  ขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

ทะเบียนเลขที่........................................................... 
 ขอยกเลิก............................................................. 

ทะเบียนเลขที่.......................................................... 
 ขอเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 

รายละเอียด............................................................... 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

4. ชื่อ/ชื่อนิติบุคล.......................................................... 
5. รหัส/เลขทะเบียน................................................... 
6. ที่อยู่/สถานที่ตั้ง 
เลขที่ …….…. หมู่ที่ ........ซอย……………………………....... 
ถนน ………………………….. แขวง/ต าบล ...………………… 
เขต/อ าเภอ ………………… จังหวัด ……..………………....... 
รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ……………………… 
รายละเอียด............................................................ ........ 
............................................................................. .......... 
............................................................................. .......... 
............................................................................. .......... 
............................................................................. .......... 
............................................................................... ........ 
 

แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(1) วุฒิการศึกษา........................................................ 
.................................................................................... 
(2) ประสบการณ์........................................................ 
.................................................................................. .. 
(3) หลักฐานการฝึกอบรม........................................... 
................................................................................... .. 
................................................................................... . 
(4) หลักฐานการฝึกหัด/การตรวจประเมิน
.................................................................................... 
................................................................................... . 
(5) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ฉบับปีปัจจุบัน............................................................. . 
(6)............................................................................ .... 
.................................................................................. ... 
(7)............................................................................. ... 
................................................................................. .... 
(8)............................................................................. ... 
.................................................................................. ... 
(9)............................................................................. ... 
..................................................................................... 
 

 
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้ขอ 

วันที่ยื่น ……….………………...………….. 
 
 

ประทับตราบริษัท 
ชื่อผู้ประสานงาน ....................................................... 
โทร. ............................................................................  

 
 

การขึ้นทะเบียนบุคลากรและหน่วยตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 
แบบค าขอ     ขึ้นทะเบียน  ต่ออาย ุ ยกเลิก  เพ่ิมเติม  เปลีย่นแปลง 

 



 

 



  

 

 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 

พ.ศ. 2560 
.............................. 

  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียนบุคลากรและหน่วยตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2560 ลงวันที่  6  กันยายน 2560 ไดก้ าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หรือ
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ใน ข้อ 4(2) ว่าให้ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียวที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด จึงจะมีคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน
หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินตามประกาศดังกล่าวได ้ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 4(2) ของประกาศดังกล่าว 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2560 ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกาศนี้ 

  “หน่วยจัดฝึกอบรม” หมายความว่า  สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือนิติบุคคล
อ่ืนๆ ตามหมวดที่ 1 ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนตามหมวดที่ 2 ของประกาศนี้ 

 “การข้ึนทะเบียน” หมายความว่า  การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 

“ผู้รับขึ้นทะเบียน” หมายความว่า  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย 

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
  “การฝึกอบรม” หมายความว่า  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว  
ตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 
  “หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ” หมายความว่า  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือผู้ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

/“ใบรับรอง”... 
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  “ใบรับรอง” หมายความว่า  หนังสือที่หน่วยจัดฝึกอบรมออกให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมเพ่ือแสดงว่า 
ผ่านการฝึกอบรม 

 

  หมวดที่ 1 
หน่วยจัดฝึกอบรม 

................................... 

 ข้อ 4  หน่วยจัดฝึกอบรมต้องเป็น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือมูลนิธิ หรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตรวจสอบรับรองเป็นที่ปรึกษาหรือฝึกอบรม และต้องมีทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท  ทั้งนี้หน่วยจัดฝึกอบรมดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ 
(2)  มีวิทยากรที่มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ
ประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน โดยวิทยากรข้างต้นอาจเป็น อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนเกี่ยวข้องในหลักสูตร
อบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ท างานเก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย เป็นหรือเคยเป็น
เจ้าหน้าที่ของงานหน่วยราชการที่มีประสบการณ์ท างานและเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

 (3)  มีบุคลากรปฏิบัติงานประจ าอยู่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้บริหารการอบรมจ านวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับการเรียนการสอนการจัดอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และพนักงานผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 2 คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 (4)  มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดฝึกอบรม สื่อการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก 
ห้องฝึกอบรม โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม พร้อมที่จะฝึกอบรมได้ 

 (5)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
 (6)  ไม่อยู่ในระหว่าง 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกการข้ึนทะเบียน 
 (7)  ไม่เป็นหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ ตามประกาศนี้ 
 

หมวดที ่ 2 
การข้ึนทะเบียนหน่วยจัดฝึกอบรม 

.............................. 
 ข้อ 5  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยจัดฝึกอบรม 

/(1) สถาบัน ... 
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(1)  สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือมูลนิธิ หรือนิติบุคคลตามข้อ 4 ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 (2) ถึง (7) หากประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหน่วยจัดฝึกอบรม 
ให้ยื่นค าขอตามแบบ อส.2 แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่อผู้รับขึ้นทะเบียน 

(2)  เมื่อผู้รับขึ้นทะเบียนพิจารณาค าขอและเอกสารประกอบตาม (1) แล้วเห็นว่าผู้ยื่น
ค าขอมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) ให้ผู้รับขึ้นทะเบียนท าการรับขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้
ยื่นค าขอ โดยในการรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้ผู้รับขึ้นทะเบียนออกหนังสือรับรองให้ผู้ยื่นขอ 

(3)  การรับขึ้นทะเบียนตาม (2) ให้มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองและให้
สามารถต่ออายุการรับขึ้นทะเบียนได้ 

ข้อ 6  การต่ออายุการรับขึ้นทะเบียน ข้อ  5 (3) ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนยื่นค าขอตามแบบ 
อส.2 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่อผู้รับขึ้นทะเบียน ภายใน 120 วันก่อนวันครบก าหนด 3 ปี 
ตามข้อ 5 (3) เมื่อไดย้ื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจนกว่าผู้รับ 
ขึ้นทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ต่ออายุการรบัขึ้นทะเบียน ให้ผู้ยื่นขอ 
  กรณียื่นค าขอต่ออายุการรับขึ้นทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
ให้ด าเนินการเสมือนการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่ 

ข้อ 7  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปิดเผยข้อมูลการรับขึ้นทะเบียน การต่ออายุการรับ 
ขึ้นทะเบียน ของหน่วยจัดฝึกอบรม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการสามารถตรวจสอบได้ 
 

หมวดที่  3 
หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ 

.................................................... 

 ข้อ 8  กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจมอบหมายหน่วยงานที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบได้  

(1) สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือมูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่น  
ที่มีบุคลากรส าหรับด าเนินการออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบุคลากรดังกล่าว 
ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
และมีความรู้ประสบการณ์ในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการเรียนการสอน 
หรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามประกาศนี้ 

(2) ต้องไม่เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมตามประกาศนี้ 
 

/ ข้อ 9 ในการ ... 
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ข้อ 9  ในการพิจารณาเพ่ือมอบหมายให้เป็นหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ 
ตามข้อ 8  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณารายละเอียดตามข้อ 8 ทั้งนีก้รมโรงงานอุตสาหกรรมจะคัดเลือก
เพ่ือมอบหมายให้เป็นหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น 

หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบที่ได้รับมอบหมายแล้ว อาจถูกยกเลิกการ
มอบหมายได้หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่จะท าให้การออก
ข้อสอบและการตรวจกระดาษค าตอบไม่โปร่งใสหรือไม่มีมาตรฐานทางวิชาการหรือไม่เหมาะสม เมื่อได้มีการ
ยกเลิกการมอบหมายดังกล่าวแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินการคัดเลือกรายใหมเ่พ่ือมอบหมายให้เป็น
หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบต่อไป 

 

หมวดที่  4 
การฝึกอบรม 

...................................... 
 ข้อ 10  ผู้เข้าฝึกอบรม และการฝึกอบรมต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้เข้าฝึกอบรมต้องส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยต้องมีวิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

(2)  การฝึกอบรมต้องเป็นไปตามหลักสูตรตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 
(3)  ภายหลังจากท่ีได้ฝึกอบรมแล้ว ให้หน่วยจัดฝึกอบรมจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สอบโดยหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ ตามหมวดที่ 3 โดยคะแนนการสอบทีไ่ดต้้องไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้ 

กรณทีี่ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมตาม (2) แล้ว แตส่อบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 
60 ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวสามารถเข้าสอบใหม่ไดโ้ดยไม่ต้องเข้าฝึกอบรมจนกว่าจะพ้นก าหนด  2 ปี นับ
จากวันที่ผ่านการอบรม 

(4)  ให้หน่วยจัดฝึกอบรมออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม (2) และสอบได้
ตาม (3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าไดผ้่านการฝึกอบรม 

 

ประกาศ ณ วันที่  18  กันยายน พ.ศ. 2560 
 

 
                                           (นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา) 

                                            อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  



ภาคผนวก 
 
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วยการฝึกอบรมเก่ียวกับ 

1. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
2. ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายโรงงาน   อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO26000)    อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
4. ข้อก าหนดและขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 

 สอบข้อเขียน(ข้อสอบบรรยาย) 3 ชั่วโมง 
 
หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

1. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
2. ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายโรงงาน   อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO26000)    อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
4. ข้อก าหนดและขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
5. ทักษะส าหรับการตรวจประเมิน การเปิดประชุม การน าเสนอ  อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 

เทคนิคการสื่อสารการสรุปและจัดท ารายงาน 
 สอบข้อเขียน(ข้อสอบบรรยาย) 3 ชั่วโมง 
 
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว(ส าหรับผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม) 
ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ  

1. ข้อก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว     อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
2. ขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว   อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 

สอบข้อเขียน(ข้อสอบบรรยาย) 1 ชั่วโมง 

  



แบบ อส.2 

ค าขอข้ึนทะเบียน/ต่ออายุหน่วยจัดฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
1.  ขอขึ้นทะเบียน 
2.  ขอต่ออายุหนังสือ 

ทะเบียนเลขที่........................................................... 
3.  ขอ........................................................................ 

ทะเบียนเลขที่.......................................................... 
รายละเอียด
................................................................................ 
.................................................................................
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

4. ชื่อหน่วยงาน.......................................................... .. 
5. ที่อยู่/สถานที่ตั้ง 
เลขที่ …….…. หมู่ที่ ........ซอย……………………………....... 
ถนน ………………………….. แขวง/ต าบล ...………………… 
เขต/อ าเภอ ………………… จังหวัด ……..………………....... 
รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ……………………… 
รายละเอียดบุคลากร 
ชื่อผู้บริหารการอบรม
........................................................... .......................... 
ชื่อพนักงานผู้ช่วย 
............................................................................. .......... 
............................................................................. .......... 
....................................................................................... 

 
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้ขอ 

วันที่ยื่น ……….………………...………….. 
 

ประทับตราบริษัท 

แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 หนังสือแสดงสถานะของหน่วยงาน

................................................................................... 

...................................................................................

. 
 รายละเอียดหลักสูตรการจัดฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว/รายชื่อและ
คุณวุฒิของวิทยากรในแต่ละวิชา
................................................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  

 ค่าธรรมเนียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
...................................................................................  
...................................................................................  
เอกสารอ่ืนๆ  

1. .............................................................. ...... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 
4. ..................................................................... 
5. .................................................................... 
6. ................................................................... 

 
 
ชื่อผู้ประสานงาน ....................................................... 
โทร. ............................................................................ 
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