ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
พ.ศ. 2560
..............................
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรและหน่วยตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หรือ
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ใน ข้อ 4(2) ว่าให้ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียวที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด จึงจะมีคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน
หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินตามประกาศดังกล่าวได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4(2) ของประกาศดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2560 ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“หน่วยจัดฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือนิติบุคคล
อื่นๆ ตามหมวดที่ 1 ทีไ่ ด้รับการขึ้นทะเบียนตามหมวดที่ 2 ของประกาศนี้
“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
“ผู้รับขึ้นทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
ตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้
“หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบ” หมายความว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
/“ใบรับรอง”...

-2“ใบรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่หน่วยจัดฝึกอบรมออกให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อแสดงว่า
ผ่านการฝึกอบรม
หมวดที่ 1
หน่วยจัดฝึกอบรม
...................................

ข้อ 4 หน่วยจัดฝึกอบรมต้องเป็น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือมูลนิธิ หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบรับรองเป็นที่ปรึกษาหรือฝึกอบรม และต้องมีทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้หน่วยจัดฝึกอบรมดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้
(2) มีวิทยากรที่มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาที่กาหนดในหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ
ประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน โดยวิทยากรข้างต้นอาจเป็น อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนเกี่ยวข้องในหลักสูตร
อบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ทางานเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย เป็นหรือเคยเป็น
เจ้าหน้าที่ของงานหน่วยราชการที่มีประสบการณ์ทางานและเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
(3) มีบุคลากรปฏิบัติงานประจาอยู่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ ประกอบด้วย
ผู้บริหารการอบรมจานวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนการจัดอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
และพนักงานผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 2 คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
(4) มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม สื่อการเรียนการสอน สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องฝึกอบรม โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม พร้อมที่จะฝึกอบรมได้
(5) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
(6) ไม่อยู่ในระหว่าง 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียน
(7) ไม่เป็นหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบ ตามประกาศนี้
หมวดที่ 2
การขึ้นทะเบียนหน่วยจัดฝึกอบรม
..............................
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยจัดฝึกอบรม
/(1) สถาบัน ...

-3(1) สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือมูลนิธิ หรือนิติบุคคลตามข้อ 4 ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 (2) ถึง (7) หากประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหน่วยจัดฝึกอบรม
ให้ยื่นคาขอตามแบบ อส.2 แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่อผู้รับขึ้นทะเบียน
(2) เมื่อผู้รับขึ้นทะเบียนพิจารณาคาขอและเอกสารประกอบตาม (1) แล้วเห็นว่าผู้ยื่น
คาขอมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) ให้ผู้รับขึ้นทะเบียนทาการรับขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้
ยื่นคาขอ โดยในการรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้ผู้รับขึ้นทะเบียนออกหนังสือรับรองให้ผู้ยื่นขอ
(3) การรับขึ้นทะเบียนตาม (2) ให้มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองและให้
สามารถต่ออายุการรับขึ้นทะเบียนได้
ข้อ 6 การต่ออายุการรับขึ้นทะเบียน ข้อ 5 (3) ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนยื่นคาขอตามแบบ
อส.2 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่อผู้รับขึ้นทะเบียน ภายใน 120 วันก่อนวันครบกาหนด 3 ปี
ตามข้อ 5 (3) เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคาขออยู่ในฐานะผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจนกว่าผู้รับ
ขึ้นทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ต่ออายุการรับขึ้นทะเบียน ให้ผู้ยื่นขอ
กรณียื่นคาขอต่ออายุการรับขึ้นทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ดาเนินการเสมือนการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนใหม่
ข้อ 7 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปิดเผยข้อมูลการรับขึ้นทะเบียน การต่ออายุการรับ
ขึ้นทะเบียน ของหน่วยจัดฝึกอบรม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 3
หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบ
....................................................
ข้อ 8 กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจมอบหมายหน่วยงานที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบได้
(1) สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือมูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่น
ที่มีบุคลากรสาหรับดาเนินการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบุคลากรดังกล่าว
ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีความรู้ประสบการณ์ในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการเรียนการสอน
หรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามประกาศนี้
(2) ต้องไม่เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมตามประกาศนี้
/ ข้อ 9 ในการ ...
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ตามข้อ 8 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณารายละเอียดตามข้อ 8 ทั้งนีก้ รมโรงงานอุตสาหกรรมจะคัดเลือก
เพื่อมอบหมายให้เป็นหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น
หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบที่ได้รับมอบหมายแล้ว อาจถูกยกเลิกการ
มอบหมายได้หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่จะทาให้การออก
ข้อสอบและการตรวจกระดาษคาตอบไม่โปร่งใสหรือไม่มีมาตรฐานทางวิชาการหรือไม่เหมาะสม เมื่อได้มีการ
ยกเลิกการมอบหมายดังกล่าวแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินการคัดเลือกรายใหม่เพื่อมอบหมายให้เป็น
หน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบต่อไป
หมวดที่ 4
การฝึกอบรม
......................................
ข้อ 10 ผู้เข้าฝึกอบรม และการฝึกอบรมต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสาเร็จการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีวิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(2) การฝึกอบรมต้องเป็นไปตามหลักสูตรตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้
(3) ภายหลังจากที่ได้ฝึกอบรมแล้ว ให้หน่วยจัดฝึกอบรมจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สอบโดยหน่วยออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบ ตามหมวดที่ 3 โดยคะแนนการสอบทีไ่ ด้ต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้
กรณีที่ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมตาม (2) แล้ว แต่สอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ
60 ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวสามารถเข้าสอบใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้าฝึกอบรมจนกว่าจะพ้นกาหนด 2 ปี นับ
จากวันที่ผ่านการอบรม
(4) ให้หน่วยจัดฝึกอบรมออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม (2) และสอบได้
ตาม (3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรม
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายมงคล พฤกษ์วัฒนา)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคผนวก
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
1. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
2. ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายโรงงาน
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO26000)
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
4. ข้อกาหนดและขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
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. ข้อกาหนดและขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
5. ทักษะสาหรับการตรวจประเมิน การเปิดประชุม การนาเสนอ
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
เทคนิคการสื่อสารการสรุปและจัดทารายงาน
สอบข้อเขียน(ข้อสอบบรรยาย) 3 ชั่วโมง
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว(สาหรับผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม)
ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
1. ข้อกาหนดอุตสาหกรรมสีเขียว
2. ขัน้ ตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
สอบข้อเขียน(ข้อสอบบรรยาย) 1 ชั่วโมง

อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

แบบ อส.2
คาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหน่วยจัดฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. ขอขึ้นทะเบียน
แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2. ขอต่ออายุหนังสือ
หนังสือแสดงสถานะของหน่วยงาน
ทะเบียนเลขที่...........................................................
...................................................................................
3. ขอ........................................................................
...................................................................................
ทะเบียนเลขที่..........................................................
.
รายละเอียด
รายละเอียดหลักสูตรการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
................................................................................
ผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว/รายชื่อและ
.................................................................................
คุณวุฒิของวิทยากรในแต่ละวิชา
.................................................................................
...................................................................................
.................................................................................
...................................................................................
.................................................................................
...................................................................................
4. ชื่อหน่วยงาน............................................................
ค่าธรรมเนียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
5. ที่อยู่/สถานที่ตั้ง
ประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
เลขที่ …….…. หมู่ที่ ........ซอย…………………………….......
...................................................................................
ถนน ………………………….. แขวง/ตาบล ...…………………
...................................................................................
เขต/อาเภอ ………………… จังหวัด ……..……………….......
เอกสารอื่นๆ
รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ………………………
1. ....................................................................
รายละเอียดบุคลากร
2. .....................................................................
ชื่อผู้บริหารการอบรม
3. .....................................................................
.....................................................................................
4. .....................................................................
ชื่อพนักงานผู้ช่วย
5. ....................................................................
.......................................................................................
6. ...................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน .......................................................
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้ขอ
โทร. ............................................................................
วันที่ยื่น ……….………………...…………..
ประทับตราบริษัท

