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รวบรวมโดย 

ฝายส่ือสารองคกรและชุมชนสัมพันธ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
กันยายน 2556 



   รายการ หนาที่

เคาโครงรายงาน 1

วัตถุประสงคโครงการ 2

ขั้นตอนการดําเนินงาน 2

ภาพรวมองคประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคสวน 2

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ (กนอ., ผูประกอบการ, ชุมชน) 3

เกณฑการประเมินผลการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน 3

แผนการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดําเนินงาน) 4

แผนการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.รวมดําเนินงาน) 5

สรุป/ประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดําเนินงาน) 6

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 7

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 8

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 9

นิคมอุตสาหกรรบางปู 10

นิคมอุตสาหกรรลาดกระบัง 11

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 12

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 13

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 14

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต 15

กลุมนิคมฯ มาบตาพุด 16

สรุป/ประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.รวมดําเนินงาน) 19

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 20

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 21

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด 22

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน) 23

นิคมอุตสาหกรรมอัญญธานี 24

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) 25

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ 26

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 27

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 28

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 29

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 30

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 31

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 32

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) 33

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 34

สารบัญ



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 1 จาก 34 

 
 
 
1. วัตถุประสงคโครงการ 
2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3. ภาพรวมองคประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคสวน 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ (กนอ., ผูประกอบการ, ชุมชน) 
5. เกณฑการประเมินผลการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน 
6. แผนการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน 
7. สรุป/ประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

- จํานวนบริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 
- องคประกอบคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม 
- สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
- ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
  

เคาโครงการรายงาน 
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1.1 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ 
1.2 เพ่ือเสริมสรางสนับสนุนใหโรงงานในนิคมฯ นําหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอ

สังคม (CSR) มาใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปแบบ 
1.3 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความไววางใจของชุมชนท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ

โรงงานในนิคมฯ 
1.4 เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ อันจะนําไปสูการอยูรวมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 

 

 

2.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการใหผูประกอบการอุตสาหกรรม 
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน โดยมีองคประกอบ 3 สวน คือ กนอ. 

หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน  และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
2.3 จัดทําแผนการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ  
2.4 ประชุมชี้แจงแผนการเขาตรวจเยี่ยมและหลักเกณฑการประเมินผลใหคณะกรรมการฯ ทราบ 
2.5 ดําเนินการตรวจเยี่ยมโรงงานฯ ตามแผน 
2.6 ประเมินผลการตรวจเยี่ยมและมอบธงธรรมาภิบาลใหแกโรงงานท่ีมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี

กําหนด 
2.7 ประเมินผลในภาพรวมและรายงานผล 

 

 
  

           

 

เจาหนาที่ กนอ. 

151  

ราชการสวนทองถ่ิน 

50  

ชุมชน 

85 

ผูประกอบการ/ชมรมฯ 

26 

312 

1. วัตถุประสงคโครงการ 

 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

3. ภาพรวมองคประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคสวน 
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กนอ. ผูประกอบการ ชุมชน 

1. กํากับดูแลโรงงานใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

2. สรางความเชื่อม่ันใหกับชุมชน 
ทองถ่ิน หนวยงานภายนอกใน
การกํากับดูแลโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมของ กนอ. 

3. บูรณาการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีขอมูล
ผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมสําหรับเผยแพรแก
สาธารณะ โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

4. เปนการสรางองคความรูใหแก
พนักงาน กนอ. ผูประกอบการ 
และชุมชน 

5. สรางการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

1. สรางความเขาใจและความ
ไววางใจของชุมชนท่ีมีตอการ
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม 
และลดปญหาขอรองเรียน
จากชุมชนใกลเคียง   

2. เปนการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงงานผาน
ชุมชนโดยตรง 

3. ทําใหเขาใจความหมายของ
การทําธุรกิจอยางรับผิดชอบ
ตอสังคม 

4. สรางความสัมพันธอันระหวาง
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
กับชุมชนโดยรอบ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนอง
จากชุมชน จากการไดรับบริจาคของ 
ปรับเปลี่ยนเปนการเขารวมกิจกรรม
ท่ีทําใหเกิดการสรางงาน การพัฒนา
ทักษะ นําผลไปสูการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน  เชน 
- ดานเศรษฐกิจ-ชุมชน คือ การตอ

ยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เชน สอน
ทําขนม สบูสมุนไพร โดยให
ชุมชนมาขายในโรงงาน เปนตน 

- ดานการศึกษา  คือ วิศวกรใน
โรงงานออกสอนนักเรียนในพ้ืนท่ี 

- ดานสังคม  คือ การรับคนใน
พ้ืนท่ีเขาทํางานในโรงงาน จะเกิด
ผลดีตอสภาพครอบครัวยิ่งข้ึน  

- ดานสุขภาพ คือ การจัดหนวย
แพทยเคลื่อนท่ีตรวจสุขภาพ
ประชาชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 
ประเด็นการประเมินตามแบบฟอรม  (5 ประเด็น) 
1. การจัดการดานน้ํา 
2. การจัดการดานกากของเสีย/ขยะมูลฝอย  
3. การจัดการดานคุณภาพอากาศ/เสียง  
4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวและสภาพในการทํางาน  
5. การสนับสนุนและสงเสริมชุมชน/โรงเรียน/ศาสนสถาน  

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี ้(กนอ., ผูประกอบการ, ชุมชน) 

5. เกณฑการประเมินผลการเขาตรวจเย่ียมโรงงาน 
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 กนอ. ไดกําหนด แผนการเขาตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 25 นิคมฯ 
ท่ัวประเทศ  มีจํานวนโรงงานท่ีจะเขาตรวจเยี่ยมตามแผนงานท้ังสิ้น  212 โรงงาน  (โรงงานในนิคมฯ ท่ี กนอ. 
ดําเนินการจํานวน 173 แหง และ โรงงานในนิคมฯ รวมดําเนินงานจํานวน 39 แหง) 
 
    6.1 นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ.ดําเนินการ (จํานวน 173 โรงงาน) 
 

ลําดับ 

 

นิคม
อุตสาหกรรม 

 

กําหนดการเขาตรวจโรงงาน 2556 จํานวน
โรงงานท่ีจะ
เขาตรวจ 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

มี.ค.
56 

เม.ย.
56 

พ.ค.
56 

มิ.ย.
56 

ก.ค.
56 

ส.ค.
56 

ก.ย.
56 

ต.ค.
56 

พ.ย. 
56 

1 บางชัน 
   

  
    

   4 

2 บางพลี 
    

 
 

 
 

    6 

3 พิจิตร 
  

 
      

   1 

4 บางปู 
  

  
  

 
  

   10 

5 ลาดกระบัง 
  

 
   

 
  

   4 

6 แหลมฉบัง  
 

 
  

 
   

   8 

7 ภาคเหนือ 
       

     8 

8 สมุทรสาคร 
 

 
 

 
 

 
 

     6 

9 ภาคใต 
  

 
    

 
 

   5 

10 กลุมนิคมฯ มาบตาพุด           121 

 
รวมท้ังสิ้น (ขอ 6.1) 173 

 
 
 
 
 
   

6. แผนการเขาตรวจเย่ียมโรงงานอุตสาหกรรม 
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6.2 นิคมอุตสาหกรรม รวมดําเนินงาน (จํานวน 39 โรงงาน) 
 

ลําดับ 
นิคม

อุตสาหกรรม 

กําหนดการเขาตรวจโรงงาน 2556 จํานวน
โรงงานที ่

จะเขาตรวจ 
ธ.ค.
54 

ม.ค.
55 

ก.พ.
55 

มี.ค.
55 

เม.ย.
55 

พ.ค.
55 

มิ.ย.
55 

ก.ค.
55 

ส.ค.
55 

ก.ย.
55 

ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

11 อมตะนคร 
    

    
    

4 

12 อมตะซิตี ้
   

 
        

3 

13 อีสเทิรนซีบอรด, เหมราช-อีสเทิรนซีบอรด 
   

 
    

3 

14 เหมราชชลบุร ี
      

 
    

2 

15 อัญธานี 
   

 
 

 
 

 
    

4 

16 บานหวา 
     

  
     

2 

17 เกตเวยซติี ้
   

 
 

 
      

2 

18 บางปะอิน 
     

  
     

2 

19 หนองแค 
    

 
       

2 

20 สหรตันนคร 
       

 
    

3 

21 สินสาคร 
      

  
    

3 

22 ราชบุร ี
      

  
    

3 

23 ปนทอง 
      

 
     

2 

24 ปนทอง (แหลมฉบัง) 
      

 
    

2 

25 เวลโกรว 
     

   
    

2 

 
รวมท้ังสิ้น (ขอ 6.2) 39 
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7.1 ผลการประเมินโรงงานในนิคมฯ ท่ี กนอ. ดําเนินงาน (จํานวน 10 แหง) 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ป 2556 ในกลุมนิคมฯ ท่ี กนอ. 
ดําเนินงานเอง 9 แหง จํานวน 46 โรงงาน (ยกเวนกลุมนิคมฯ พ้ืนท่ีมาบตาพุด 121 โรงงาน) ปรากฏวามี
โรงงานท่ีอยูในเกณฑดี จํานวน 23 แหง และโรงงานท่ีอยูในเกณฑดีเยี่ยม จํานวน 22 แหง และโรงงานท่ีอยูใน
เกณฑท่ีตองปรับปรุง จํานวน 1 แหง  
 

ตารางสรุปผล ขอ 7.1 
 

ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงานท่ีเขา

ตรวจจริง 

ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง ดี ดีเย่ียม 

1 บางชัน 4 0 4 0 

2 บางพลี 6 0 0 6 

3 พิจิตร 1 0 1 0 

4 บางปู 8 0 7 1 

5 ลาดกระบัง 4 0 1 3 

6 แหลมฉบัง 6 0 3 3 

7 ภาคเหนือ 6 0 1 5 

8 สมุทรสาคร 6 0 5 1 

9 ภาคใต 5 1 1 3 

10 กลุมนิคมฯ พ้ืนท่ีมาบตาพุด 121 ยังไมมีผลการประเมิน 

รวมท้ังส้ิน (ขอ 7.1) 167 1 23 22 

 
ท้ังนี้ ผลการประเมินของโรงงานจํานวน 121 แหง ของกลุมนิคมฯ พ้ืนท่ีมาบตาพุด (ลําดับท่ี 10)      

ยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากยังอยูในชวงดําเนินการตรวจเยี่ยมโรงงานฯ ครั้งท่ี 2 (ครั้งสุดทาย) ซ่ึงกําหนดจะเขา
ตรวจในเดือนพฤศจิกายน 2556 (ครั้งท่ี 1 ดําเนินการแลวในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2556)  

 

รายละเอียดการประเมินผลของ 46 โรงงานฯ ใน 9 นิคมฯ ดังตอไปนี้ 
 

  

7. สรุปผลการประเมินการตรวจเย่ียมโรงงาน ปงบประมาณ 2556 

 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 7 จาก 34 

1. นิคมอตุสาหกรรมบางชัน 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   15 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนใกลเคียงใหมากข้ึน เพราะพนักงานของบริษัทอาศัยอยูในชุมชน
โดยรอบเปนจํานวนมาก 
- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงงานใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

 

บจก.ฮานามิ ฟูดส บจก.ธานิ กูชิ เมททัล 
บจก.ฮอนดา ออโตโม

บิล (ปทท.) ศูนย
ฝกอบรม 

บจก.ฟูจิคูระ คาเซอิ 
(ประเทศไทย) 

คะแนน 72.00 67.00 77.00 78.50

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 8 จาก 34 

2. นิคมอตุสาหกรรมบางพลี 
 

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   14 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน  
- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงานใหมากข้ึน 
- ควรจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยใหเปนท่ีปลอดภัยในการทํางาน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

   
 

   
 

บจก.โปรเกรสโต
โย แมนูแฟคเจอร

ไทย 

บจก. ไลค ม็อก
เทล 

บจก.สแตรปแอค 
(ไทยแลนด) คอร

ปอเรชั่น 

บจก.ชิปโป อา
ซาฮี โมลดส 

(ประเทศไทย) 

บจก.อาปโก 
พลาสติก 

บจก.โลหะ
ประทีป 

คะแนน 82 81 84 86 86 83

78

80

82

84

86

88

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 9 จาก 34 

3. นิคมอตุสาหกรรมพิจิตร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    1 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   23 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี,  81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนใกลเคียงใหมากข้ึน เพราะพนักงานของบริษัทอาศัยอยูในชุมชน
โดยรอบเปนจํานวนมาก 
- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงงานใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

  
  

บจก.อินเว (ประเทศไทย) 

คะแนน 72

0

20

40

60

80

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 10 จาก 34 

4. นิคมอตุสาหกรรมบางปู 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    8 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   19 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -2.49 = ตองปรับปรุง, 2.50 – 3.49 = ดี, 3.50 – 4.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เปนโครงการท่ีดีมากและอยากใหเขาตรวจเยี่ยมโรงงานท่ีหลากหลายข้ึน 
- ระยะเวลาในการเขาตรวจเยี่ยมโรงงานคอนขางนอย อยากใหเพ่ิมระยะเวลาใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

   
 

    

บจก.วิวเทค 
เอเชีย 

บมจ.ไดเมท 
(สยาม) 

บจก.เอส ไอ 
เค (ประเทศ

ไทย) 

บจก.ไทย
ปารคเกอรไร

ซ่ิง 

บมจ.เดลตา 
อีเลคโทรนิคส 
(ประเทศไทย) 

บจก.ซูมิโตโม 
อีเล็คตริก วิ

นเทค 
(ประเทศไทย) 

บจก.โคคูโย-
ไอเค (ประเทศ

ไทย) 

บมจ.สาล่ี คัล
เลอร 

คะแนน 3.02 2.95 3.33 3.51 3.33 3.05 3.39 3.26

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40

3.60

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 11 จาก 34 

5. นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   14 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมการมีสวนรวมกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ ใหมากกวานี้เพราะมีผลกระทบโดยตรง 
- ควรปรับปรุงคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีทํางานและควบคุมการปลอยกาซสูบรรยากาศใหนอยลง 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

บจก.ดานา สไปเซอร 
(ประเทศไทย) 

บมจ.เพรซิเดนทเบเกอร่ี  
บจก.ไทยเมจิฟารมาซิวติ

คัล 
บจก.เรเฮา 

คะแนน 2.60 2.64 2.69 1.82

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 12 จาก 34 

6. นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   16 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรวางนโยบายชวยเหลือชมุชน วัด โรงเรียน ท่ีอยูใกลบริษัทกอน อยางจริงจังเปนรูปธรรม ชัดเจน 
- ควรเพ่ิมอุปกรณดานความปลอดภัยใหพนักงานมากข้ึนและเขารวมกับชุมชนใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

  
 

   
    

บจก.คัลเลอร 
ริ้บบอน 

(ประเทศไทย 

บจก.เซเรบอส 
(ประเทศไทย) 

บจก.ไทย ดี 
เอน ที เพนท 

บจก.อาร เอ 
ออโตโมทีฟ 

บจก.เอ เจ 
พลาสท 

บจก. คิมบอล 
อิเลคทรอนิคส 
(ประเทศไทย) 

คะแนน 77.00 80.00 81.00 80.00 81.00 82.00

74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 13 จาก 34 

7. นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ 

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ     6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม    18 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท ไทย เอช เค ดี  จํากัด   ด ี
2 บริษัท  โฮยา ออปติคส  (ประเทศไทย) จํากัด    ดเียี่ยม 
3 บริษัท  ดาตารมาร  (ประเทศไทย)  จํากัด    ดเียี่ยม 
4 บริษัท  อโบทรอน ( ไทยแลนด ) จํากัด    ดเียี่ยม 
5 บริษัท  ไทยฮามาดะ  จํากัด      ดเียี่ยม 
6 บริษัท  ฮานาไมโคร  อิเล็กโทรนิคส จํากัด ( มหาชน )         ดเียี่ยม 

(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี,  81-100 = ดีเยีย่ม) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- พิจารณาและสนับสนุน/มีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนโดยรอบนิคมฯ ใหมากกวานี้  

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

  
 
  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 14 จาก 34 

8. นิคมอตุสาหกรรมสมุทรสาคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   13 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
การกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกรรมการภายนอกไดรับรูและ
สามารถบอกเลาตอชุมชนได  / โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรม 
กนอ. ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองกับชุมชน  

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
 

  

บจก.จีชางพรี
ซิชั่น อินดัสตร้ีส 

(ปท.) 

บจก.ซ๊ิกเวอรค 
(ปท.) 

บจก.ซี.เอส.พิส
ตัน (ปท.) 

บจก.ไทยยูโรโคต 
บจก.ฟลม
มาสเตอร 

บจก.คียเบล 
อินเตอรเนชั่น

แนล 

คะแนน 1.80 2.39 1.93 2.21 2.52 1.88

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 15 จาก 34 

9. นิคมอตุสาหกรรมภาคใต 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    5 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม    14 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
บริษัทฯ มีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนแตไมมีเปนแผน CSR ควรเสนอแผนและผล CSR ดวย และควรมี
การเชิญชุมชนเขารวมกิจกรรมดวยในกรณีท่ีมีการขอสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน   

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
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10. กลุมนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   121 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม    42 คน (แบงเปน 3 ชุด) 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ขณะนี้ ยังไมมีผลการตรวจเยี่ยมโรงงานท้ัง 121 แหง เนื่องจากยังดําเนินการตรวจไมแลวเสร็จ  
ท้ังนี้ จะมีการเขาตรวจเยี่ยมครั้งท่ี 2 (ครั้งสุดทาย) ในเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ 
 

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (56 โรงงาน) 

# บริษัท 
 

# บริษัท 
1 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด 

 
29 บริษัท สยามโพลีเอททิลีน จาํกัด 

2 บริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จาํกัด 
 

30 บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด 
3 บริษัท โนวา สตีล จํากัด 

 
31 บริษัท สยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 

4 บริษัท ศักด์ิไชยสิทธิ จํากัด 
 

32 บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 
5 บริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

 
33 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTAR-AR1 

6 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 
 

34 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTAR-AR2 
7 บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จํากัด 

 
35 บริษัท ไทยโพลีโพรไพลีน จํากัด  

8 บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด 
 

36 บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน  จํากัด  
9 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จาํกัด (1) 

 
37 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตร้ีส จํากัด (มหาชน) 

10 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จาํกัด (2) 
 

38 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จํากัด (เลขที่ 2)  
11 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  

 
39 บริษัท  โอเอสซี สยามซิลิกา จาํกัด (เลขที6่) 

12 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) (ไอ-หนึ่ง) 
 

40 บริษัท แกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 
13 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (ไอ-ส่ี) 

 
41 บริษัทไทยเอ็มเอฟซี จํากัด 

14 บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน) 
 

42  บริษัท ทีพีท ีปโตรเคมิคอลส จํากัด   
15 บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย จํากัด 

 
43 บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด (มหาชน) 

16 บริษัท ลาเพิรท (ประเทศไทย) จํากัด 
 

44 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จาํกดั (มหาชน) 
17 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

 
45 บริษัท ทีพีซี เพสตเรซ่ิน จํากัด 

18 บริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด 
 

46 บริษัทไทยชินกง อินดัสทรี คอรปอเรชัน จํากัด 
19 บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกาสยาม จาํกัด 

 
47 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 

20 บริษัท คารทูน นาที เซมคอรป จํากัด  
 

48 บริษัท บี เอส ท ีอิลาสโตเมอร จํากัด 
21 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จาํกัด (มหาชน) 

 
49 บริษัทไทยไวร โพรดัคท  จํากัด (มหาชน) 

22 บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จํากัด 
 

50 บริษัท เอช.ซี.สตารค (ประเทศไทย) จํากัด 
23 บริษัท ไทยสไตรีนิคส จํากัด 

 
51 บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จํากัด 

24 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จาํกัด  
 

52 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด 
25 บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํากัด 

 
53 บริษัท ทีไอจี ไฮโค จํากัด 

26 บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
 

54 บริษัท เอสอารเอฟ อินดัสต้ีส (ไทยแลนด) จํากัด 
27 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จาํกัด 

 
55 บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด (อีพอกซ่ี) 

28 บริษัทดาว เคมิคอล ประทศไทย จํากัด 
 

56 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย) จํากดั 
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นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (37 โรงงาน) 
 

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง (4 โรงงาน) 

# บริษัท 
 

# บริษัท 

1 บริษัท โกลว เอสพพีี 1 จํากัด 
 

1 บริษัท ไทย โพลีคารบอเนต จาํกัด 

2 บริษัท คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย)  จํากัด 
 

2 บริษัท ไทย โพลีอะซีทัล จาํกัด 

3 บริษัท เคแอลเจ ออรแกนิค (ประเทศไทย) จาํกัด 
 

3 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จํากัด 
 

4 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกัด  

5 บริษัท เซออน เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 
 

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (10 โรงงาน) 

6 บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 #                             บริษัท 

7 บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล กาซ จํากัด 
 

1 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส (ประเทศไทย) จาํกัด 

8 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด 
 

2 บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรซิล จํากัด 

9 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 
 

3 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จํากัด 

10 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด 
 

4 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย จํากัด 

11 บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ จํากัด 
 

5 บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 

12 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จาํกัด (มหาชน) 
 

6 บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส โมโนเมอร จํากดั 

13 บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด 
 

7 บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

14 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด 
 

8 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจว ี(ประเทศไทย) จํากัด 

15 บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 
 

9 บริษัท สยามเลเท็กซสังเคราะห จํากัด 

16 บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 
 

10 บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย จํากัด 

17 บริษัท เบสทเตอร ออยล จาํกัด 
 

นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล (6 โรงงาน) 

18 บริษัท พีทีที ฟนอล จาํกัด 
 

# บริษัท 

19 บริษัท พีทีที ยูทลิิตี้ จํากัด  ศูนยสาธารณูปการกลาง แหงที่ 1  
 

  1    บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํากัด  

20 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกัด (ศูนยสาธารณูปการ แหงที่ 3) 
 

2 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 

21 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกัด 
 

3 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

22 บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) 
 

4 บริษัท มาบตาพุด โอเลฟนส จาํกัด 

23 บริษัท โฟลวเซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

5 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 

24 บริษัท เม็คเคมา เคมิคอลส (ประเทศไทย) จาํกัด 
 

6 บริษัท แกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 

25 บริษัท โรหม แอนด ฮาสส เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (10 โรงงาน) 

26 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส จาํกดั 
 

# บริษัท 

27 บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จาํกัด 
 

1 บริษัท มาบตาพุดแทงค เทอรมินัล จํากัด 

28 บริษัท สยามยูไนเต็ลสตีล (1995) จํากัด 
 

2 บริษัท โกลว เอสพีพ ี2  จํากัด  

29 บริษัท สยามสเตบิไลเซอรส แอนด เคมิคอลส จํากัด 
 

3 บริษัท โกลว เอสพีพ ี3 จํากัด 

30 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จาํกัด 
 

4 บริษัท ไทย แทงคเทอรมินัล จํากัด 

31 บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

5 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 

32 บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด) จํากัด 
 

6 บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด 

33 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
 

7 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

34 บริษัท เอเชีย ปโตรเลียม (ไทยแลนด) จาํกัด 
 

8 บริษัท ระยอง เทอรมินัล จํากัด 

35 บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จาํกัด 
 

9 บริษัท โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) 

36 บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอรเนชั่นแนล สวีทเทนเนอรส จํากัด 
 

10 บริษัท เกคโก วัน จํากัด 

37 บริษัท เอ็มเออารซี (ไทยแลนด) จํากัด 
 

  

 
  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 18 จาก 34 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เสนอแนะใหมีการดําเนินกิจกรรมดานCSR ในพ้ืนท่ีใกลเคียงมากข้ึนกวานี้ และมีการลงพ้ืนท่ีดวย 
- เสนอใหบริษัทมีการดําเนินกิจกรรมดาน CSR อยางตอเนื่องและใหเสนอเปนแผนรายปพรอมมี

งบประมาณสนับสนุน 
- ควรมีการเผยแพรกิจกรรม CSR ท่ีทําอยูในชองทางอ่ืนๆ เชน เว็บไซดบริษัทเพ่ือใหประชาชนรับทราบ

กิจกรรม CSRท่ีดําเนินการแลว 
- ควรมีการตรวจสอบติดตามระบบ GPS ท่ีกํากับการขนสงตนทาง-ปลายทางอยางจริงจัง 
- ควรกําหนดเสนทางขนยายสารเคมีอันตรายท้ังขาเขาและขาออกใหเขมงวด 
- ใหบริษัทนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบ 3ปยอนหลัง และมีขอมูลนําเสนอเปนเชิงสถิติดวย 

 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 
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7.2 ผลการประเมินโรงงานในนิคมฯ ที่ กนอ. รวมดาํเนินงาน (จํานวน 15 แหง) 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ป 2556 ในกลุมนิคมฯ ท่ี กนอ. 
รวมดําเนินงานท้ัง 15 แหง จํานวน 37 โรงงาน ปรากฏวามีโรงงานท่ีอยูในเกณฑดี จํานวน 26 แหง และ
โรงงานท่ีอยูในเกณฑดีเยี่ยม จํานวน 10 แหง ไมมีโรงงานใดอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง 
 

ตารางสรุปผล ขอ 7.2 
 

ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงานท่ีเขา

ตรวจตามแผน 

ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง ดี ดีเย่ียม 

1 อมตะนคร 5 0 4 0 

2 อมตะซิตี้ 3 0 3 0 

3 อีสเทิรนซีบอรด, เหมราชอีสเทิรนซีบอรด 4 0 4 0 

4 เหมราชชลบุรี (บอวิน) 2 0 2 0 

5 อัญธานี 2 0 1 1 

6 บานหวา 2 0 0 2 

7 เกตเวยซิตี้ 2 0 2 0 

8 บางปะอิน 2 0 2 0 

9 หนองแค 1 0 0 1 

10 สหรัตนนคร 2 0 0 2 

11 สินสาคร 2 0 2 0 

12 ราชบุรี 2 0 2 0 

13 ปนทอง 2 0 2 0 

14 ปนทอง (แหลมฉบัง) 2 0 2 0 

15 เวลโกรว 4 0 0 4 

รวมท้ังส้ิน (ขอ 7.2) 37 0 26 10 

 
 รายละเอียดการประเมินผลของ 37 โรงงาน ใน 15 นิคมฯ ดังตอไปนี้  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 
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1. นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    5 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   13 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
ขอให กนอ. ยึดม่ันในหลักการบริหารจัดการนิคมฯ ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และขอใหมีการ
ประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดีของสถานประกอบการตางๆ ตอไป 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

    

บมจ.เสริมสุข 
บจก.ทาคาเบะ 
(ไทยแลนด) 

บจก.มิตซูบิชิ อี
เล็คทริค คอนซูม
เมอรโปรดักส 
(ประเทศไทย) 

บจก.ไทย เอ็น
โอเค 

บจก.ไทย ไอโซ 
แอโรโซล 

คะแนน 2.38 2.25 2.14 2.38 2.32

2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40

ระ
ดับ

คะ
นน

 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 21 จาก 34 

2. นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   10 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
การดูแลโรงงานในนิคมฯ อมตะซิตี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหโรงงานสามารถปฏิบัติตามกฏหมาย
ได สวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมผลิตคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาส เครื่องถายเอกสาร และผลิตชุด
สายไฟสําหรับยานพาหนะ จึงไมกอปญหาดานมลพิษทางน้ําและอากาศมากนัก ดังนั้น ควรพิจารณาการ
จัดการดานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใชแลวเปนหลัก 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 

บจก.นิว ไทย วีล แมนูแฟค
เจอริ่ง 

บจก.กระจกไทยอาซาฮี 
บจก.บอช ออโตโมทีฟ 

(ประเทศไทย) 

คะแนน 2.11 2.29 2.31

2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.35

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 
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3. นิคมอตุสาหกรรมอสีเทิรนซีบอรด (ระยอง), เหมราชอสีเทิรนซีบอรด 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
โรงงานมีการปฏิบัติตามกฏหมายไดอยางสอดคลอง ไมกอปญหามลพิษทางน้ําและอากาศมากนัก แตควร
ใหความสําคัญในการจัดการดานวัสดุท่ีไมใชแลวเปนหลัก และโรงงานสวนใหญดําเนินงานไมสงผลกระทบ
ตอชุมชน และมีโครงการทํารวมกับชุมชนเสมอๆ 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  
 

  
 

   

บจก.ซูซูกิ มอเตอร 
(ประเทศไทย) 

บจก.แคลเรียน เอเชีย 
(ประเทศไทย) 

บจก.ออโตอัลลาย
แอนซ (ประเทศไทย)  

บจก.รอนเด็กซ 
(ประเทศไทย) 

คะแนน 2.00 2.02 1.86 2.27

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมฯอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) และ นิคมฯ เหมราชอีสเทิรนซีบอรด 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 23 จาก 34 

4. นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน) 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   8 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
โรงงานมีการปฏิบัติตามกฏหมายไดอยางสอดคลอง อุตสาหกรรมสวนใหญเปนการผลิตเหล็ก ควรเนนการ
จัดการดานมลพิษทางอากาศเปนหลัก และโรงงานสวนใหญดําเนินงานไมสงผลกระทบตอชุมชน และมี
โครงการทํารวมกับชุมชนเสมอๆ 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  
  

 
  

 
  

บจก.คิตากาวา (ประเทศไทย) บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง 

คะแนน 2.18 2.26

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 24 จาก 34 

5. นิคมอตุสาหกรรมอญัธานี 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
ให กนอ. กํากับดูแลโรงงานในนิคมฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติใหสอดคลองตามกฏหมาย 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
  

บจก.ยูมิคอร พรีเซียส เมทัลส (ไทย
แลนด) 

บจก.ยูโรไทย อารเจนโต 

คะแนน 2.53 2.27

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 25 จาก 34 

6. นิคมอตุสาหกรรมบานหวา 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   10 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนรวมของคณะกรรมการฯ ท้ังหมดหารดวยจํานวนคณะกรรมการฯ คะแนนตั้งแต 80% ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ) 

 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน (ไมมี) 
5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

    

บจก.คอมพารท พรีซิชั่น (ประเทศไทย 
บจก.โกเบ อิเลคทรอนิคส แมททีเรียล (ไทย

แลนด) 

คะแนน 94.20 92.00

90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 26 จาก 34 

7. นิคมอตุสาหกรรมเกตเวยซิตี ้
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   10 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ด ี
2 บริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีส จํากัด ด ี

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เสนอใหสนับสนุนและทํากิจกรรม CSR รวมกับชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน รอบพ้ืนท่ีนิคมฯ  
- ขอใหปรับเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน 
- ขอใหมีการประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดีของสถานประกอบการตางๆ ตอไป 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 27 จาก 34 

8. นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   12 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- บริษัทฯ ควรเพ่ิมกิจกรรม CSR กับชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใหพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมดวย 
- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความรมรื่นของโรงงานและลดโลกรอน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

   

บจก.เอพีซีบี อิเล็กทรอนิกส บจก.ไทยโพรเกรส การเมนต 

คะแนน 2.33 1.71

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

ระ
ดับ

คะ
นน

 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 28 จาก 34 

9. นิคมอตุสาหกรรมหนองแค 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   1 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 

1 บริษัท คุมิ (ไทยแลนด) จํากัด 89.89% 

(คะแนนรวมของคณะกรรมการฯ ทั้งหมดหารดวยจํานวนคณะกรรมการฯ คะแนนต้ังแต 80% ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน  
- การใหความสําคัญของการมีสวนรวมกับชุมชนดีเยี่ยม 
- โรงงานใหความสําคัญและนําระบบบริหารจัดการตางๆ มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 29 จาก 34 

10. นิคมอตุสาหกรรมสหรัตนนคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   8 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 - 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรมีการจัดทําแผนดาน CSR ของโรงงาน ท้ังแผนงานภายในและภายนอกองคกรเพ่ือเสริมสราง 
 ความสัมพันธอันดีกับชุมชนและพนักงานในองคกร 
- ควรมีการเขารวมกิจกรรมของชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบนิคมฯ และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  
 ของชุมชนใกลเคียงใหมากข้ึน เพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

  

บจก.ไฮ-เทค รับเบอร โปรดักส บจก.คาโตเล็ค (ประเทศไทย) 

คะแนน 83.3 90.3
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นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 30 จาก 34 

11. นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 

1 บริษัท ครูเกอร เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส (ไทยแลนด) จํากัด ดี 

2 บริษัท พิมพดี จํากัด ดี 

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- โรงงานมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ การประกอบกิจการไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- โรงงานควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานดาน CSR ของบริษัทใหชุมชนรับทราบ 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 31 จาก 34 

12. นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   6 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 

1 บริษัท ไดมอนด พรีเสิรฟ จํากัด ด ี

2 บริษัท ลักก้ีกลาส จํากัด ดี 

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรมีแผนงาน/โครงการดาน CSR ท้ังภายในและภายนอกองคกรเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี 
  กับชุมชนและพนักงานในองคกร 
- ควรมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมชุมชน โรงเรียน ศาสนสถานใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

 
 

  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 32 จาก 34 

13. นิคมอตุสาหกรรมปนทอง 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   8 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท อินโนเวชั่น โพลีมิกซ จํากัด ด ี
2 บริษัท โฟคัส แมคคานิค จํากัด ด ี

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
กนอ. ควรจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับนิคมฯ ไดมีสวนรับรูและสรางความม่ันใจตอการ
ดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของนิคมฯ และโรงงานดวย  

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 33 จาก 34 

14. นิคมอตุสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   11 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 

1 บริษัท ฟารโก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ด ี
2 บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จํากัด ด ี

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
กนอ. ควรจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับนิคมฯ ไดมีสวนรับรูและสรางความม่ันใจตอการ
ดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของนิคมฯ และโรงงานดวย  

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 

หนาท่ี 34 จาก 34 

15. นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บจก.เอเชี่ยนฮอนดา ดีเยี่ยม 
2 บจก.ซัมซุง อิเล็กโทร-แม็คคานิคส (ไทยแลนด) ดีเยี่ยม 
3 บกจ.ไดโด พีดีเอ็ม (ไทยแลนด) ดีเยี่ยม 
4 บกจ.โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) ดีเยี่ยม 

(คะแนนเฉลี่ย 1 - 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เปนกิจกรรมท่ีดีตอชุมชน เพ่ือโรงงานจะไดปรับปรุงระบบตางๆ ไมใหกระทบตอชุมชน 
- เปนโครงการท่ีมีประโยชน ทําใหทราบถึงการดําเนินกิจกรรมของผูประกอบการในนิคมฯ ทําใหเขาใจ 
  และตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จึงควรจัดโครงการนี้ตอไป 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
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