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 อุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรมพื้นฐำน เป็นอตุสำหกรรมส�ำคญัทีม่ส่ีวนในกำร     

ขบัเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจำกแร่เป็นวัตถุดิบของอุตสำหกรรมต่อเนื่อง          

ทกุประเภท ท้ังในทำงตรงและทำงอ้อม และเป็นต้นก�ำเนดิผลติภัณฑ์นำนำชนดิ แต่กำรประกอบกจิกำร

เหมืองแร่และอุตสำหกรรมพื้นฐำนกลับมีภำพลักษณ์ในเชิงลบ ถูกมองว่ำเป็นผู ้ท�ำลำย

ทรัพยำกรธรรมชำติ และก่อปัญหำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจำกผู้ประกอบกำรบำงรำยมิได้

ค�ำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขำดกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม        

ที่ก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ขำดกำรน�ำหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมและควำมปลอดภัยมำใช้อย่ำงจริงจัง 

และขำดจิตส�ำนึกในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของสถำนประกอบกำรของตนให้เรียบร้อยสะอำดตำ 

ตลอดจนไม่ใส่ใจในควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ

 

 เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับอุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน   

กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมอืงแร่ จงึได้ประกำศนโยบำยเหมอืงแร่สเีขยีว (Green Mining Policy) 

ขึ้น เมือ่วันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2552  โดยมุ่งหวงัให้ผูป้ระกอบกำรทีอ่ยูใ่นกำรก�ำกบัและส่งเสรมิของกรมฯ 

ซึ่งประกอบด้วย เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงงำนโม่บดหรือย่อยหิน และโรงประกอบโลหกรรม ปฏิบัติ 

ตำมหลักเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียวท่ีก�ำหนดขึ้น จ�ำนวน 6 ด้ำนประกอบด้วย ควำมรับผิดชอบ   

ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม กำรก�ำจัด ลด ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย

และสุขภำพอนำมัยของบุคลำกรและชุมชนใกล้เคียง มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภำพเรียบร้อยสะอำดตำ    

มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ

 เอกสำรฉบับนี้ จดัท�ำขึน้เพ่ือน�ำเสนอข้อมลูรำยละเอียดมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเหมืองแร่  

สีเขียว ประกอบด้วยข้อก�ำหนดรำงวลัเหมืองแร่สเีขียว เกณฑ์มำตรฐำนเหมอืงแร่สเีขยีว และหลักเกณฑ์

กำรให้คะแนน เพือ่เป็นแนวทำงให้ผูป้ระกอบกำรใช้ในกำรปรบัปรุงและพฒันำสถำนประกอบกำรของ

ตนสู่มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวต่อไป

ค�าน�า
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ค�าน�า
 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ก�ำหนดให้มีกำรมอบรำงวัลเหมืองแร่สีเขียวขึ้น
โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่สร้ำงแรงจงูใจให้ผู้ประกอบกำรมคีวำมต้องกำรทีจ่ะพฒันำสถำนประกอบกำรของตน
สู่มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวเพื่อยกระดับมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของกำรประกอบกำรเหมืองแร่และ
อุตสำหกรรมพืน้ฐำนให้สูงขึน้ มกีำรสนบัสนนุและผลกัดันให้สถำนประกอบกำรเหมอืงแร่ โรงงำนโม่ บด 
หรือย่อยหิน โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเปิด
โอกำสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมำกที่สุด โดยผู้ประกอบกำรที่สนใจเข้ำรับรำงวัลจะต้องให้
ควำมส�ำคัญกบัหลักกำรเหมืองแร่สเีขียวทัง้ 6 ด้ำน อนัได้แก่ ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชนและ
สังคม กำรก�ำจัด ลด ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของ
บุคลำกรและชมุชนใกล้เคยีง มีพ้ืนทีสี่เขียวและทัศนียภำพเรียบร้อยสะอำดตำ มคีวำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ และสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อขอรับรำงวัลต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. สถำนประกอบกำรเหมืองแร่  โรงงำนโม่ บด หรือย่อยหิน   โรงแต่งแร่   และโรงประกอบ 
โลหกรรม ที่ผ่ำนกำรประเมินสถำนประกอบกำรชั้นดีของกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
ในระดับ A  หรือ B
 2. สถำนประกอบกำรทีส่�ำนกังำนอตุสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่เขตท้องที่พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะสำมำรถพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวได้

การสมัครเพื่อขอรับรางวัล
 1. สถานประกอบการทีผ่่านการประเมนิสถานประกอบการชัน้ดขีองกรมอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ในระดับ A และ B 
   ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว จะส่งหนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวเข้ำร่วมโครงกำร โดยแนบใบสมัครไปด้วย หำกผู้ประกอบกำรมีควำมสนใจ 
ให้กรอกใบสมัครและส่งมำยัง ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว 
ส�ำนักบริหำรสิ่งแวดล้อม กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เลขที่ 75/10 ถนนพระรำมที่ 6 
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว
Green Mining Award

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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 2.สถานประกอบการที่ส�านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตท้องที่
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 
 ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะอนกุรรมกำรพจิำรณำคัดเลอืกเหมอืงแร่สเีขยีว จะประสำนกับส�ำนักงำน
อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่เขต เพื่อให้พิจำรณำเสนอรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมที่จะสำมำรถพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวได้มำยังฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จำกนั้นฝ่ำย
เลขำนุกำรฯ จะส่งหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวสมัครเข้ำร่วมโครงกำรต่อไป

การน�าเสนอข้อมูล
 ผู้ประกอบกำรที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรเหมืองแร่สีเขียว   ต้องจัดท�ำข้อมูลกำรด�ำเนิน
กิจกำร ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียว ในรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน (power point) ส่ง
มำยัง ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะ
อนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวพิจำรณำในเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ เพื่อประเมินในพื้นที่
จริงต่อไป โดยรำยละเอียดที่ควรน�ำเสนอมีดังนี้
 1. ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร ได้แก่ ชื่อสถำนประกอบกำร   
เลขท่ีประทำนบัตร (กรณเีหมอืงแร่)  เลขทะเบยีนโรงงำน (กรณโีรงงำนโม่ บดหรอืย่อยหนิ) เลขทะเบียน
โรงแต่งแร่ (กรณโีรงแต่งแร่) และเลขใบอนญุำตประกอบโลหกรรม (กรณสีถำนประกอบโลหกรรม) ที่ตั้ง
ของสถำนประกอบกำร (ตำมเขตกำรปกครอง และตำมแผนที่)  บุคคลและสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้  
เบอร์โทรศัพท์/โทรสำร  เป็นต้น 
 2. ข้อมูลการประกอบการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว เป็นข้อมูล 
กำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรเหมืองแร่สีเขียวทั้ง 6 ด้ำน โดยบรรยำยสิ่งที่ได้ด�ำเนินกำรและ
แสดงหลักฐำนเป็นภำพถ่ำยประกอบ (ถ้ำมี) โดยรำยละเอียดสำมำรถดูได้ในหัวข้อเกณฑ์มาตรฐาน
เหมืองแร่สีเขียว ส�ำหรับตัวอย่ำงในแต่ละหัวข้อ มีดังนี้
  1. มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง  เช่น มีระบบรับเรื่อง 
ร้องเรียนที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบควำมเสียหำยและชดเชยอย่ำงเป็นธรรม และมีกำรประสำนควำม
ร่วมมือและช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น
  2. มีกำรลด ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เช่น มีกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ และมีกำรใช้ระบบ
ก�ำจัดมลพิษต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
  3. ดูแลควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของคนงำนและชุมชนผู้อยู่อำศัย  
ใกล้เคียง เช่น มีระบบจัดกำรควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำงๆ มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
และสนับสนุนหรือจัดโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชนผู้อยู่อำศัยใกล้เคียงกับสถำนประกอบกำร
  4. มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภำพเรียบร้อยสะอำดตำ เช่น มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส�ำนักงำน มีกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่ำง บริเวณขอบประทำนบัตรหรือขอบสถำน
ประกอบกำร มกีำรปลูกต้นไม้บรเิวณเส้นทำงขนส่ง มแีผนและผลกำรฟ้ืนฟูทีช่ดัเจน และมีกำรตั้งกองทุน
ฟื้นฟู เป็นต้น
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  5. โปร่งใส ตรวจสอบได้  เช่น  มกีำรตดิป้ำยแสดงเขตประทำนบัตร เขตประกอบกำร 
กำรได้รับอนุญำตให้ใช้พื้นที่ป่ำไม้ (กรณีกิจกรรมกระท�ำในพื้นที่ป่ำไม้) ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  6. ใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ  เช่น สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับทรัพยำกรแร่ จัดท�ำ 3 
Rs (Reduce Reuse Recycle) จัดท�ำโครงกำรศึกษำหำวิธีน�ำของเสียจำกกำรผลิตมำใช้ประโยชน์ 
เป็นต้น

การบันทึกและส่งข้อมูล 
 กำรส่งข้อมูลมำยังฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว
สำมำรถด�ำเนินกำรได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 1.ท�ำกำรบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี แล้วส่งทำงไปรษณีย์ มำยังฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
อนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว  ส�ำนักบริหำรสิ่งแวดล้อม กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ เลขที่ 75/10 ถ.พระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 2. ส่งอีเมล์มำยัง นายศิริพงษ์  พรพิพัฒน์  email address : siripong@dpim.go.th 
หรือ นายบุญศิริ  อังคุรัตน์ email address : aeh_e54@hotmail.com 

การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว
 กำรพจิำรณำคดัเลือกสถำนประกอบกำรทีส่มควรได้รับรำงวลัเหมอืงแร่สเีขยีว ด�ำเนนิกำรในรูป
ของคณะกรรมกำรซึ่งมำจำกหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนจะพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวและประชุมลงควำมเห็นร่วมกันว่ำสมควร
ผ่ำนกำรประเมินหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมกำรแต่ละชุด และรำยละเอียดกำรประเมิน มีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว
          กรมอตุสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมอืงแร่ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำเหมืองแร่ 
สีเขียว เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2552 โดยคณะกรรมกำรดงักล่ำวจะมำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกับ
กำรพัฒนำทรพัยำกรแร่และกำรป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย กรมอตุสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมอืงแร่ ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม สถำบนัสิ่งแวดล้อม
ไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมป่ำไม้ สภำกำรเหมืองแร่ สมำคมอุตสำหกรรมย่อยหินไทย ผู้แทนจำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้แทนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และผู้แทนจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โดยคณะกรรมกำรมหีน้ำทีก่�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขต่ำงๆ เพือ่ก�ำหนดคณุสมบตัเิหมืองแร่
สีเขียว  จัดท�ำคู่มือและจัดฝึกอบรม   เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยกระดับสถำนประกอบกำรเป็น
เหมืองแร่สีเขียว ประเมินผู้สมควรได้รับรำงวัลเหมืองแร่สีเขียว ก�ำหนดสิทธิพิเศษของผู้ได้รับรำงวัล 
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรฯ มอบหมำย
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 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว
         แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเหมืองแร่สีเขียว เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2552 และ
ได้มีกำรปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2554 โดยคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว ประกอบด้วย                 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ     
สิ่งแวดล้อม สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมป่ำไม้ สภำกำรเหมืองแร่ สมำคม
อุตสำหกรรมย่อยหินไทย ผู้แทนจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้แทนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
และผู้แทนจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีหน้ำที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำคัดเลือก
สถำนประกอบกำรเหมืองแร่สีเขียว ด�ำเนินกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสม
เพื่อมอบรำงวัลสถำนประกอบกำรเหมืองแร่สีเขียวในเบื้องต้น จัดท�ำคู่มือและประชำสัมพันธ์โครงกำร
 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ส�าหรับเหมืองแร่สีเขียว
        แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเหมืองแร่สีเขียว เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2552 โดย
คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว ประกอบด้วย ผู้แทนจำกส�ำนักต่ำงๆ ในกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ   
กำรเหมืองแร่ โดยมีหน้ำที่ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่ได้รับรำงวัลเหมืองแร่สีเขียว
และแนวทำงปฏบิตัใินกำรใช้สิทธปิระโยชน์น้ันๆ พร้อมทัง้จดัท�ำข้อมลูเสนอคณะกรรมกำรเหมืองแร่สีเขียว
เพื่อพิจำรณำต่อไป
 4. การประเมิน
       คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวจะประชุมพิจำรณำข้อมูลที่ผู้สมัคร
เข้ำร่วมโครงกำรส่งมำให้ โดยเป็นกำรพิจำรณำในเบื้องต้น และออกภำคสนำมเพื่อตรวจสอบสภำพ 
ข้อเท็จจริง และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะมีกำรประชุมเพื่อลงคะแนนต่อไป โดยกำรประเมินจะใช้
แบบฟอร์มกำรประเมินในแต่ละประเภทของกิจกรรม รำยละเอียดของคะแนนในแต่ละหัวข้อแสดงใน
ภำคผนวก โดยผู้ผ่ำนกำรประเมินจะต้องได้รับคะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 85 เมื่อผ่ำนกำร
ประเมินในชั้นอนุกรรมกำรฯ แล้ว จะส่งข้อมูลเข้ำพิจำรณำในคณะกรรมกำรพิจำรณำเหมืองแร่สีเขียว
ต่อไป
 5 การประกาศผล
  คณะกรรมกำรพิจำรณำเหมืองแร่สีเขียว จะประชุมพิจำรณำผลกำรคัดเลือกสถำน
ประกอบกำรเหมอืงแร่สีเขยีวของคณะอนกุรรมกำรพจิำรณำคดัเลอืกเหมอืงแร่สเีขยีว และลงมติอนุมัติ  
ผู้ผ่ำนกำรประเมิน จำกนั้นฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำเหมืองแร่สีเขียวจะน�ำรำยชื่อเสนอ 
อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมอืงแร่เพือ่ลงนำมประกำศผลกำรประเมนิต่อไป หลังจำกนั้น
ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรพิจำรณำเหมอืงแร่สีเขยีว จะแจ้งผลกำรประเมนิให้ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรทรำบ 
และเชิญชวนผู้ผ่ำนกำรประเมินเข้ำร่วมพิธีรับมอบรำงวัลประจ�ำปีของกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ
กำรเหมืองแร่ (รำงวัลเหมืองแร่สีเขียว) ต่อไป
 6. การมอบรางวัล
    กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ จะจัดพิธีมอบรำงวัล  ประกอบด้วย           
โล่ห์รำงวลั และใบประกำศเกียรติคณุ เพือ่เป็นเกียรตต่ิอผู้ประกอบกำรทีผ่่ำนกำรประเมนิเหมอืงแร่สีเขียว
ต่อไป
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 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ได้ประกำศนโยบำยเหมืองแร่สีเขียว (Green 
Mining Policy) เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2552 เพื่อพัฒนำยกระดับมำตรฐำนสถำนประกอบกำรที่อยู่
ในควำมดูแลของ กรมฯ ซึ่งประกอบด้วย เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงงำนโม่บดหรือย่อยหิน และ 
โรงประกอบโลหกรรมสู่มำตรฐำนเหมืองแร่สเีขียว โดยก�ำหนดมำตรฐำนในกำรพจิำรณำออกเป็น 6 ดำ้น 
ได้แก่ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  ด้ำนกำรป้องกัน ลด และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ด้ำนกำรดแูลควำมปลอดภัยและสขุภำพอนำมยัของคนงำนและชมุชนผูอ้ยู่อำศัยใกล้เคียง 
ด้ำนกำรมีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภำพเรียบร้อยสะอำดตำ  ด้ำนควำมโปร่งใสตรวจสอบได้  และด้ำน  
กำรใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ  โดยในแต่ละด้ำนมีกำรให้น�้ำหนักที่แตกต่ำงกันตำมล�ำดับควำม     
ส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน โดยก�ำหนดสัดส่วนคะแนน ดังนี้

•	 ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  สัดส่วนคะแนน ร้อยละ  20
•	 ด้ำนกำรป้องกัน ลด และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สัดส่วนคะแนน ร้อยละ  20
•	 ด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของคนงำน สัดส่วนคะแนน ร้อยละ  15

และชุมชนผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง
•	 ด้ำนกำรมีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภำพเรียบร้อยสะอำดตำ สัดส่วนคะแนน ร้อยละ  25
•	 ด้ำนควำมโปร่งใสตรวจสอบได้   สัดส่วนคะแนน ร้อยละ  10
•	 ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ  สัดส่วนคะแนน ร้อยละ  10

และรายละเอียดของการประเมินในแต่ละหัวข้อ มีดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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แจ้งกลับตัวแทน 
ชุมชนว่าได้รับ
ข้อร้องเรียน

1.1 การจัดท�าความรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))
•	 กรณีที่ผู ้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคมของ

กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ (CSR-DPIM) หรือหน่วยงำนอื่นจะได้รับคะแนน
เป็นพิเศษ

•	 กรณีที่ผู้ประกอบกำรสมัครโครงกำร CSR-DPIM หรือของหน่วยงำนอื่น จะให้คะแนนเพิ่ม
ตำมควำมเหมำะสม

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ร้อยละ 20)

1.2 มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
•	 มีกำรตั้งหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมในสถำนประกอบกำรอย่ำงชัดเจน 
•	 มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำส�ำนักงำน  
•	 มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนและระบบตรวจสอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
•	 กรณีมีเรื่องร้องเรียน สำมำรถแก้ไขได้ตำมระบบที่ตั้งไว้ 

ได้รับกำรรับรอง CSR-DPIM ได้รับกำรรับรอง CSR-DIW

ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำร้องเรียน

กำรตั้งหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
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1.3 ระบบตรวจสอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท�าเหมืองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

•	 มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรท�ำเหมืองเป็นลำยลักษณ์
อักษร โดยอำจท�ำเป็น Flow chart หรือจัดท�ำเป็นคู่มือก็ได้

•	 มีเจ้ำหน้ำที่ประเมินและตรวจสอบควำมเสียหำยที่ชัดเจน โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
สิ่งแวดล้อม มวลชนสัมพันธ์ หรือเป็นบุคคลที่แต่งตั้งเข้ำมำท�ำหน้ำที่ประเมินโดยเฉพำะ

•	 กรณีกำรท�ำเหมืองก่อให้เกิดควำมเสียหำย ได้มีกำรชดเชยควำมเสียหำยได้ทันท่วงที

แสดงขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำร้องเรียน

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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มีกำรตรวจสอบ ชดเชยควำมเสียหำยอย่ำงเป็นธรรม

1.4 การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการ (กรณีท�าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม)
•	 กรณีกำรเกิดมลพิษ มีกำรหยุดประกอบกำรในส่วนที่เกิดปัญหำดังกล่ำวอย่ำงทันที เมื่อ  

ได้รบัค�ำส่ังจำกทำงรำชกำร หรือพบว่ำมกีำรปล่อยมลพิษเกนิมำตรฐำน โดยผูป้ระกอบกำร
จะต้องแสดงหลักฐำนกำรแก้ไขปัญหำหลังจำกได้รับค�ำสั่งจำกทำงรำชกำร หรือทรำบผล
กำรตรวจวัดมลพิษจำกทำงรำชกำร

•	 กรณีกำรเกิดมลพิษมีกำรปรับปรุงแก้ไขระบบก�ำจัดมลพิษให้อยู ่ในสภำพสมบูรณ์ 
มีประสิทธิภำพ ก่อนเปิดด�ำเนินกำรต่อไป โดยเมื่อทรำบผลกำรตรวจสอบมลพิษจำก
หน่วยงำนรำชกำรหรอืบริษทัทีป่รกึษำว่ำมกีำรปล่อยมลพิษเกนิมำตรฐำน บรษิทัต้องแสดง
หลกัฐำนให้เหน็ว่ำมกีำรปรบัปรุงระบบก�ำจดัมลพษิดงักล่ำวแล้วและผลกำรตรวจวดัภำยหลัง
มีค่ำไม่เกินมำตรฐำน

•	 กรณีกำรเกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม มีกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมบริเวณที่ได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรด�ำเนินกำรทันที ตัวอย่ำงเช่น กรณีกำรขนส่งแร่ท�ำให้ถนนสำธำรณะ
ได้รับควำมเสียหำย มีกำรซ่อมแซมจนอยู่ในสภำพที่ดี เป็นต้น

Green Mining Standard

14



กำรล้ำงถนนบริเวณที่มีกำรสะสมฝุ่น

กำรปรับเปลี่ยนเป็นถนนลำดยำง

กำรกวำดท�ำควำมสะอำดฝุ่นในโรงงำน

กำรซ่อมแซมถนนที่ช�ำรุดจำกกำรขนส่งแร่

กำรบ�ำรุงรักษำถนนให้มีสภำพดีอยู่เสมอ

กำรล้ำงท�ำควำมสะอำดในโรงงำน

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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กำรชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจกับชำวบ้ำน

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ประชำสัมพันธ์โครงกำร

กำรด�ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์

ตัวอย่ำงกำรจ้ำงแรงงำนในท้องถิ่น

•	 มีกำรจ้ำงแรงงำนภำยในจังหวัด 

1.5 การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
•	 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรับทรำบและมีกำรสร้ำง

มวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อชุมชนใกล้เคียง 
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กำรจัดท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ร่วมท�ำบุญทอดผ้ำป่ำในวัดใกล้เคียง

กำรจัดท�ำโครงกำรส่งเสริมรำยได้ชุมชน

มอบอุปกรณ์ส�ำนักงำนให้ส่วนรำชกำร

•	 มีกำรร่วมกิจกรรมและให้ควำมช่วยเหลือชุมชนต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำชุมชน กำรบริจำค
ให้กับวัดหรือโรงเรียน กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น 

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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บริจำควัสดุหรือร่วมพัฒนำศำสนำ

มอบทุนกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียน

บูรณำกำรแผนกำรช่วยเหลือ
ชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

ร่วมกับชุมชนในงำนบุญต่ำงๆ

สนับสนุนกีฬำเยำวชน

บริจำคสร้ำงลำนกีฬำชุมชน

•	 มีกำรบูรณำกำรแผนกำรช่วยเหลือชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้กำร
ช่วยเหลือเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนมำกที่สุด 
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จัดท�ำกิจกรรม 5 ส.บริเวณสถำนประกอบกำร

ได้รับกำรรับรอง ISO14001

จัดท�ำกิจกรรม Big Cleaning Day

เตรียมกำรเพื่อขอรับกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 14001

2. ด้านการป้องกัน ลด และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
•	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14000 หรือ TPM จะได้คะแนนพิเศษ
•	 จัดกิจกรรม 5 ส. และ Clean Technology  จะได้คะแนนเพิ่มตำมควำมเหมำะสม
•	 สมคัรหรอือยูร่ะหว่ำงกำรขอรบัรองมำตรฐำนข้ำงต้น จะได้คะแนนเพิม่ตำมควำมเหมำะสม

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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2.2 การปฏิบัติตามแผนผังโครงการท�าเหมืองอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนและ
          มีประสิทธิภาพ (กรณีเหมืองแร่)

•	 มีกำรใช้พื้นที่ส่วนต่ำงๆของเหมืองตำมที่ระบุไว้ในแผนผังโครงกำร
•	 ทิศทำงกำรเดินหน้ำเหมือง วิธีกำรและขั้นตอนกำรท�ำเหมืองเป็นไปตำมแผนผังโครงกำร
 ท�ำเหมือง
•	 เก็บกองถูกพื้นที่ พื้นที่เพียงพอ และกองมีเสถียรภำพ
•	 มีระบบระบำยน�้ำโดยรอบพื้นที่ น�้ำเสียต้องได้รับกำรบ�ำบัดก่อนหมุนเวียนใช้หรือปล่อย
 ออกสู่สิ่งแวดล้อม
•	 คันดินของบ่อดักตะกอนมีเสถียรภำพและตัวบ่อต้องมีควำมจุเพียงพอกับปริมำณน�้ำเข้ำ-ออก

ในทุกฤดูกำล

ตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตำมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง
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การท�าเหมืองแบบขั้นบันใด

2.3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
     ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
•	 มีเอกสำรผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมครบถ้วนทกุข้อและมีประสิทธิภำพ หรอืได้รบัรำงวลั EIA Award
•	 มีกำรท�ำเหมืองแบบขั้นบันไดที่มีเสถียรภำพและมีควำมปลอดภัย (กรณีเหมืองแร่)
•	 มีกำรท�ำเหมืองถูกต้องตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดในแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง (กรณีเหมืองแร่)
•	 มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ได้แก่ มีระบบ

กำรลดและขจัดมลพิษ มีกำรป้องกันมลพิษไม่ให้ออกสู่ภำยนอก
•	 มีกำรปฏิบัติตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือ

ย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกรำคม 2548 (กรณีโรงงำนโม่ บด 
หรือย่อยหิน)

•	 มีกำรฟื้นฟูพื้นที่และรำยงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อทรำบ

ตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตำมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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กำรท�ำเหมืองแบบขั้นบันได

กำรปฏิบัติตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพื้น
ฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่องให้โรงโม่ บดหรือ
ย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กำรใช้เครื่องขุดเจำะแบบติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น

กำรฉีดพรมน�้ำตำมเส้นทำง

กำรปิดคลุมผ้ำใบรถบรรทุก

รำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ
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กำรท�ำเหมืองแบบขั้นบันได

กำรตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

กำรใช้เครื่องขุดเจำะแบบติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น

กำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำ

2.4 การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ 
      ครบถ้วนตามข้อก�าหนด
•	 มีกำรตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมและรำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบตรงตำมที่

ก�ำหนดในมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
•	 ผลกำรตรวจวัดฝุ่นที่จุดก�ำเนิด (Opacity) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด (กรณีโรงงำนโม่ 

บด หรือย่อยหิน)
•	 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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ผลกำรตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP)

ผลกำรตรวจวัดเสียง

ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำ (ควำมกระด้ำง)

ผลกำรตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำ (เหล็ก)
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ระบบปิดคลุมอำคำรโรงโม่หิน

ระบบสเปรย์น�้ำ ระบบสเปรย์ล้ำงล้อ

2.5 การใช้ระบบก�าจัดมลพิษอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาและ
     น�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุงระบบอย่างสม�่าเสมอ
•	 มีและใช้ระบบก�ำจัดมลพิษที่ได้มำตรฐำน
•	 มีสถิติหรือหลักฐำนแสดงถึงกำรเปิดระบบก�ำจัดมลพิษอย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งที่ด�ำเนินกำร
•	 มีกำรศึกษำและน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในระบบป้องกันและก�ำจัดมลพิษ
•	 มีระบบลำนล้ำงล้อหรือระบบล้ำงล้อรถบรรทุกหินที่ได้มำตรฐำน (กรณีโรงงำนโม่ บด หรือ

ย่อยหิน)
•	 มีประวัติกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันและก�ำจัดมลพิษอย่ำงสม�่ำเสมอ

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในโรงโม่หิน

ใบรับรองระบบ มอก.18001 ใบรับรองระบบ OHSAS 18001

รถดูดฝุ่นในโรงโม่หิน

3. ด้านการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

3.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
•	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน TIS/OHSAS 18001 , มรท. 8001 จะได้รับคะแนนเป็นพิเศษ
•	 ได้รับกำรรับรองโครงกำรสถำนที่ท�ำงำนน่ำอยู่ น่ำท�ำงำน ของกรมอนำมัย หรือ สถำนประกอบ

กำรดีเด่น ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนระดับจังหวัด 
จะได้คะแนนเพิ่มตำมควำมเหมำะสม

•	 สมัครหรืออยู่ระหว่ำงกำรขอรับรองมำตรฐำนข้ำงต้น จะได้คะแนนเพิ่มตำมควำมเหมำะสม
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3.2 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�าเหมืองแร่ / โรงโม่หิน / โรงแต่งแร่ /
      โรงประกอบโลหกรรม
•	 มีนโยบำยและแผนด้ำนควำมปลอดภัย
•	 มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรป้องกันอันตรำย
•	 มีกำรฝึกอบรมและกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
•	 มีเอกสำรและข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
•	 มีผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยเป็นบุคคลหรือแผนก/คณะกรรมกำรตำมขนำดองค์กร (จป.)

ประกำศนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย ฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย

คู่มือกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย

คู่มือควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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ประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนกำรอบรม
ควำมปลอดภัยระดับผู้บริหำร

ท�ำเหมืองแบบขั้นบันไดที่มีควำมปลอดภัย เส้นทำงขนส่งแร่มีควำมกว้ำงเหมำะสม

ประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนกำรอบรม
ควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน

•	 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับวิธีกำรท�ำเหมือง ได้แก่ กำรท�ำเหมืองแบบขั้นบันได ควำมปลอดภัย
หน้ำเหมือง

•	 ควำมปลอดภัยในกำรใช้วัตถุระเบิดท�ำเหมือง ได้แก่ ใบอนุญำต มีวิศวกรควบคุม
•	 ถนนภำยในบ่อเหมืองหรือหน้ำงำน ได้แก่ ควำมกว้ำงถนน ควำมเรียบร้อยของถนน
•	 ระบบกำรขนส่งประเภทอื่นๆ ได้แก่ สำยพำนล�ำเลียง ป้ำยเตือนต่ำงๆ
•	 คันท�ำนบกักเก็บเศษเปลือกดินและมูลดินทรำยและกองมูลดินทรำย
•	 เครื่องจักรในกำรท�ำเหมือง ได้แก่สภำพเครื่องจักร กำรซ่อมบ�ำรุง
•	 มีมำตรกำรอบรม Sub Contractor
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ปักธงแดงในพื้นที่ที่จะท�ำกำรระเบิด

มีป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว

ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย

มีป้ำยเตือนทำงโค้งหักศอก

กองเปลือกดินอย่ำงปลอดภัย

มีกำรอบรมพนักงำนเรื่องควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำเหมือง

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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3.3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล
•	 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตำ หน้ำกำก ฯลฯ
•	 อุปกรณ์ป้องกันภัยเครื่องจักร ได้แก่ อุปกรณ์ปิดคลุมเครื่องจักรส่วนที่มีควำมเสี่ยง     

กำรจัดเก็บเชื้อเพลิง
•	 อุปกรณ์ป้องกันภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้ำ โครงสร้ำงอำคำร

มีป้ำยเตือนกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล มีป้ำยเตือนบริเวณที่เป็นอันตรำย

ปิดคลุมเครื่องจักรบริเวณที่เป็นอันตรำยโครงสร้ำงอำคำรปลอดภัย
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3.4 ระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพพนักงาน
•	 สิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำร ได้แก่ แสงสว่ำง พื้นที่ท�ำงำนสะอำด มีสิ่งรองรับปฏิกูล ไม่มี

เสียงรบกวน
•	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสถำนประกอบกำร ได้แก่ มีกำรจัดหำที่พัก ห้องน�้ำ น�้ำดื่ม
•	 อุปกรณ์ปฐมพยำบำลส�ำหรับจัดส่งผู้ป่วยและมำตรกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ 

ห้องพยำบำล เตียงพยำบำล รถฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
•	 กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปีหรือตำมท่ีก�ำหนดในมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม

มีอุปกรณ์ดับเพลิงในสถำนประกอบกำร

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ที่เหมำะสมกับกำรท�ำงำน

มีกำรซ้อมกำรดับเพลิง

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ที่เหมำะสมกับกำรท�ำงำน

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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มีตู้ยำประจ�ำส�ำนักงำน

มีอุปกรณ์พยำบำลในเบื้องต้น

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลที่เหมำะสม

ตรวจสุขภำพพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

อบรมปฐมพยำบำลเบื้องต้น
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จัดหำน�้ำดื่มสะอำดแก่พนักงำน

ตรวจสุขภำพประชำชนบริเวณใกล้เคียง

มีรถฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย

จัดท�ำโครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพ
ประชำชนโดยรอบสถำนประกอบกำร

3.5 ระบบตรวจสอบสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อาศัยข้างเคียง
•	 มีกำรสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรตรวจสุขภำพอนำมัยประชำชนบริเวณใกล้เคียงประจ�ำปี
•	 จัดท�ำโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน

4.1 เปิดการท�าเหมืองเฉพาะบริเวณที่มีแร่เท่านั้น หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ให้มากที่สุด 
     (กรณีเหมืองแร่)
•	 บรเิวณทีไ่ม่มกีำรท�ำเหมืองมกีำรรักษำสภำพพนัธ์ไม้ให้อยูใ่นสภำพเดมิหรอืมีกำรปลกูต้นไม้เสรมิ
•	 มรีะบบควบคมุดแูลไม่ให้พนกังำนเหมอืงหรอืชำวบ้ำนเข้ำมำตดัฟันต้นไม้บรเิวณเขตประทำนบตัร 

เช่นประกำศเป็นนโยบำย

4. มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

33



เปิดกำรท�ำเหมืองเฉพำะบริเวณที่มีแร่เท่ำนั้น หลีกเลี่ยงกำรตัดต้นไม้ให้มำกที่สุด

มีป้ำยประกำศห้ำมตัดต้นไม้ ป้ำยประกำศห้ำมบุกรุกป่ำไม้

4.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�านักงาน เส้นทางขนส่งแร่ ฯลฯ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
     ดูเรียบร้อยสะอาดตา 
•	 มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�ำนักงำน
•	 มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทำงขนส่งแร่
•	 มีกำรจัดแต่งสวน หรือปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงของส�ำนักงำน
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ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�ำนักงำน

ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่ำงส�ำนักงำน

จัดท�ำสวนบริเวณสถำนประกอบกำร

ปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทำงขนส่งแร่

4.3 การปลูกต้นไม้บริเวณขอบเขตประกอบการ โดยเฉพาะบริเวณที่สามารถเห็นได้
     จากเส้นทางสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาทัศนียภาพ
•	 มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเขตประทำนบัตรหรือขอบเขตประกอบกำร
•	 มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทำงเพื่อบดบังกำรมองเห็นจำกทำงสำธำรณะ
•	 มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงหรือพื้นที่กันเขตห้ำมท�ำเหมืองแร่

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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ปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันได

ปลูกต้นไม้บริเวณขอบสถำนประกอบกำร

ปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทำงขนส่งแร่

ปลูกต้นไม้บริเวณคันท�ำนบริมถนน

ปลูกต้นไม้บริเวณบ่อดักตะกอน

ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่ำง
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4.4 แผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมืองแร่แล้ว
•	 มแีผนและผลกำรฟ้ืนฟพูืน้ท่ีท่ีผ่ำนกำรท�ำเหมอืงแร่แล้ว พร้อมทัง้รำยงำนให้หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง

ทรำบ
•	 มกีำรจดัตัง้กองทนุ หรือจัดเตรียมงบประมำณส�ำหรบักำรฟ้ืนฟูพ้ืนทีท่ีผ่่ำนกำรท�ำเหมืองแร่แล้ว
•	 มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือกลุ่มบุคคลเพื่อท�ำหน้ำที่ฟื้นฟูพื้นที่

รูปแสดงกำรจัดตั้งหน่วยงำนฟื้นฟูพื้นที่

รูปแสดงแผนและผลกำรฟื้นฟูพื้นที่ของเหมืองแร่หินปูน

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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รูปแสดงบัญชีกองทุนฟื้นฟูเหมืองแร่

Green Mining Standard

38



5. ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้
5.1 การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�าเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ
•	 มีกำรติดป้ำยแสดง ขอบเขตประทำนบัตร และแสดงกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำใช้ประโยชน์พื้นที่

จำกทำงรำชกำร เช่น เลขประทำนบัตร ใบอนุญำตใช้พื้นที่ป่ำไม้ เป็นต้น
•	 มีกำรจัดท�ำวำรสำร ส่ือสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ได้แก่ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม

ของบริษัท กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนแร่และกำรน�ำไปใช้ประโยชน์
•	 มีกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ในโอกำสส�ำคัญของส่วนรำชกำร

ติดป้ำยแสดงขอบเขตประทำนบัตร ติดป้ำยแสดงกำรได้รับอนุญำตป่ำไม้

วำรสำรเผยแพร่กิจกรรมของบริษัทฯ

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
•	 มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
•	 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ

อินเตอร์เน็ต
•	 หำกสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลภำพหรือคุณภำพสิ่งแวดล้อมมำยังกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ

กำรเหมืองแร่จะได้คะแนนพิเศษ

ป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
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5.3 ความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
•	 มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจสอบ

รูปแสดงเวบไซต์เผยแพร่ข้อมูล

รูปแสดงกำรเข้ำตรวจเยี่ยมของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรำชกำร

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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6. ด้านการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า

6.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรแร่และวัสดุ
     ที่มาจากแร่
•	 มีกำรจัดท�ำกิจกรรม 3 Rs (Reduce Reuse Recycle)
•	 มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะ

6.2 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตแร่ที่เหมาะสมลดการสูญเสียแร่ขณะท�าการผลิต
•	 มีกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมำะสมในกำรผลิตแร่ โดยมีเปอร์เซ็นต์           

กำรเก็บแร่ (% yield) สูงกว่ำหรือเท่ำกับมำตรฐำนทั่วไปของเครื่องจักร
•	 มีกำรน�ำโปรแกรมหรือเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้วำงแผนในกำรผลิตแร่

จัดท�ำกิจกรรม 3 Rs

ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยลดกำรสูญเสียแร่ เครื่องเติมถ่ำนลดกำรสูญเสียแร่ถ่ำนหิน

น�ำสำยพำนยำงเก่ำมำใช้ประโยชน์
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6.3 การใช้แร่อย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามมูลค่าแร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแร่
•	 ใช้แร่อย่ำงคุ้มค่ำ ถูกต้องตำมมูลค่ำแร่ เช่น ไม่ใช้หินอ่อนเพื่อเป็นหินอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 

เป็นต้น
•	 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับทรัพยำกรแร่ เช่น น�ำหินอ่อนมำท�ำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

โปรแกรม Mine Sight ส�ำหรับวำงแผนกำรผลิตแร่

กำรล้ำงหินคลุกฝุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่ำแร่

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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กำรน�ำหินฝุ่นมำล้ำงเพื่อท�ำทรำย

กำรใช้หินคลุกมำท�ำอิฐบล็อก

กำรใช้แร่แอนไฮไดรท์ผสมแร่ยิปซั่มเพื่อใช้ผสมซีเมนต์

กำรใช้หินฝุ่นมำผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
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6.4 การศึกษาหาวิธีน�าของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
•	 มีกำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น น�ำเศษหินอ่อนมำบด

ย่อยท�ำปูนขำว หรือกำรน�ำหินที่ไม่ได้คุณภำพมำผสมเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น
•	 มีโครงกำรศึกษำหำวิธีน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ

กำรใช้หนิปนูคณุภำพต�ำ่มำท�ำคนัท�ำนบครูะบำยน�ำ้

กำรใช้หินปูนคุณภำพต�่ำผสมกับหินปูนคุณภำพ สูง
เพื่อให้ได้คุณภำพที่เหมำะสมในกำรก�ำจัด 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ

กำรใช้ดินจำกเหมืองมำท�ำบ้ำนดิน

ศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกแร่ถ่ำนหิน

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนเหมืองแร่สีเขียว

 เหมืองแร่สีเขียวเป็นมำตรฐำนกำรประกอบกำรของอุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรม
พื้นฐำน ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับสังคมอย่ำงเป็นสุข โดยมีหลักเกณฑ์ 
6 ด้ำน ได้แก่ 

1) มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง 
2) ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) ดูแลควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของคนงำนและชุมชนผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง         
4) มีพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยสะอำดตำ 
5) โปร่งใสตรวจสอบได้  
6) ใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ

 
 มำตรฐำนเหมืองแร่สเีขยีวจะให้น�ำ้หนกัในด้ำนกำรมพีืน้ทีส่เีขยีวเรียบร้อยสะอำดตำมำกทีส่ดุ 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัชือ่ของมำตรฐำนทีเ่น้นควำมเป็นสเีขยีวของสถำนประกอบกำร โดยให้คะแนนในหมวดนี้ 
25 คะแนน  และให้ควำมส�ำคัญกับด้ำนอื่นลดหลั่นลงไปดังนี้ ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และกำรลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สนับสนุนด้ำนสิ่งแวดล้อมหรือ
ควำมเป็นสีเขียว ก�ำหนดให้คะแนนหมวดนี้ 20 คะแนน ส่วนด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัยและสุขภำพ
อนำมัยของคนงำนและชุมชนผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง ก�ำหนดคะแนนให้หมวดนี้ 15 คะแนน ควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และกำรใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ ก�ำหนดคะแนนให้หมวดนี้หมวดละ 10 คะแนน 
เนื่องจำก  เป็นส่วนประกอบสนับสนุนกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่และอุตสำหกรรมพื้นฐำนให้ยั่งยืน 

 เนื่องจำกเหมืองแร่สีเขียว เป็นมำตรฐำนที่ใช้กับสถำนประกอบกำรที่อยู่ในควำมดูแลของ 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ได้แก่ เหมืองแร่ โรงงำนโม่ บด หรือย่อยหิน โรงแต่งแร่ 
และ  โรงประกอบโลหกรรม ซึ่งสถำนประกอบกำรดังกล่ำวมีรูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน 
ดังนั้นกำรประเมินจึงอำจมีควำมแตกต่ำงกันด้วย คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว
จึงได้พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินเหมืองแร่สีเขียว ก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับกำรตรวจ
ประเมินสถำนประกอบกำร และก�ำหนดคะแนนในแต่ละด้ำนของเกณฑ์มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวให้
เหมำะสมกับประเภทของสถำนประกอบกำร เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้ประกอบกำรน�ำไปศึกษำและปฏิบัติ 
เพื่อเข้ำสู่มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวต่อไป โดยคะแนนในรำยละเอียดของแต่ละด้ำน เป็นดังนี้
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ประเภทเหมืองแร่
หมวดที่ 1 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง (20 คะแนน)

 1.1 การจัดท�าความรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))  (3 คะแนน)

 1.2 ระบบรับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  (5 คะแนน)

 1.3 ระบบตรวจสอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท�าเหมืองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  (4 คะแนน)

 1.4 การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการ  (3 คะแนน)

 1.5 การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ  (5 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก     
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือหน่วยงำนอื่น
2. เข้ำร่วมโครงกำรควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือหน่วยงำนอื่น

1. มีกำรตั้งหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมในสถำนประกอบกำรอย่ำงชัดเจน
2. มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำในส�ำนักงำน
3. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนและระบบตรวจสอบเป็นลำยลักษณ์อักษร
4. กรณีมีเรื่องร้องเรียน สำมำรถแก้ไขได้ตำมระบบที่ตั้งไว้

1. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรกำรตรวจสอบควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรท�ำเหมืองเป็นลำยลักษณ์อักษร
2. มีเจ้ำหน้ำที่ประเมินและตรวจสอบควำมเสียหำยที่ชัดเจน
3. กรณีกำรท�ำเหมืองก่อให้เกิดควำมเสียหำย ได้มีกำรชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที

1. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรหยุดประกอบกำรในส่วนที่เกิดปัญหำดังกล่ำวอย่ำงทันทีเมื่อได้รับค�ำสั่ง
    จำกทำงรำชกำร หรือพบว่ำมีกำรปล่อยมลพิษเกินมำตรฐำน
2. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรปรับปรุงแก้ไขระบบก�ำจัดมลพิษให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ 
    ก่อนเปิดด�ำเนินกำรต่อไป
3. กรณีเกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม มีกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมบริเวณที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
    ด�ำเนินกิจกำรทันที

1. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรับทรำบและมีกำรสร้ำงมวลชนสัมพันธ์
    เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อชุมชนใกล้เคียง
2. มีกำรจ้ำงแรงำนภำยในจังหวัด
3. มีกำรร่วมกิจกรรมและให้ควำมช่วยเหลือชุมชน ต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำชุมชน กำรบริจำคให้กับวัด   
   หรือโรงเรียน กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น
4. มีกำรบูรณำกำรแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้
    กำรช่วยเหลือเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนมำกที่สุด
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หมวดที่ 2 ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)

 2.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  (3 คะแนน)

 2.2 การปฏิบัติตามแผนผังโครงการท�าเหมืองอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  (5 คะแนน)

 2.3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ (5 คะแนน)

 2.4 การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามข้อก�าหนด (4 คะแนน)

 2.5 การใช้ระบบก�าจัดมลพิษอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ

      มาปรับปรุงระบบอย่างสม�่าเสมอ (3 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14000 หรือ TPM
2. จัดกิจกรรม 5 ส.และ Clean Technology 
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีกำรใช้พื้นที่ส่วนต่ำงๆของเหมืองตำมที่ระบุในแผนผังโครงกำร
2. ทิศทำงกำรเดินหน้ำเหมืองวิธีกำรและขั้นตอนกำรท�ำเหมืองเป็นไปตำมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง
3. เก็บกองถูกพื้นที่ พื้นที่เพียงพอ และกองมีเสถียรภำพ
4. มีระบบระบำยน�้ำโดยรอบพื้นที่ น�้ำเสียต้องได้รับกำรบ�ำบัดก่อนหมุนเวียนใช้หรือปล่อยออกสู่สิ่ง   
    แวดล้อม
5. คันดินของบ่อดักตะกอนมีเสถียรภำพและตัวบ่อต้องมีควำมจุเพียงพอกับปริมำณน�้ำเข้ำออกในทุก     
    ฤดูกำล

1. มีเอกสำรผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข  
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนทุกข้อและมีประสิทธิภำพ หรือได้รับรำงวัล EIA Award
2. มีกำรท�ำเหมืองแบบขั้นบันไดที่มีเสถียรภำพ และมีควำมปลอดภัย
3. มีกำรท�ำเหมืองถูกต้องตำมวิธีกำรที่ก�ำหนดในแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง 
4. มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ได้แก่ มีระบบกำรลดและ
    ขจัดมลพิษ  มีกำรป้องกันมลพิษไม่ให้ออกสู่ภำยนอก
5. มีกำรฟื้นฟูพื้นที่และรำยงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

1. มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและรำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ ตรงตำมที่ก�ำหนด 
    ในมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด

1. มีและใช้ระบบก�ำจัดมลพิษที่ได้มำตรฐำน
2. มีสถิติหรือหลักฐำนแสดงถึงกำรเปิดระบบก�ำจัดมลพิษอย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งที่ด�ำเนินกำร
3. มีกำรศึกษำและน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในระบบป้องกันและขจัดมลพิษ
4. มีประวัติกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันและก�ำจัดมลพิษอย่ำงสม�่ำเสมอ
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หมวดท่ี 3 ดแูลความปลอดภัยและสขุภาพอนามยัของคนงานและชมุชนผูอ้ยูอ่าศยัใกล้เคยีง  
             (15 คะแนน)

 3.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (2 คะแนน)

 3.2 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�าเหมือง  (5 คะแนน)

 3.3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล  (3 คะแนน)

 3.4 ระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพพนักงาน  (3 คะแนน)

 3.5 ระบบตรวจสอบสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อาศัยข้างเคียง  (2 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน TIS/OHSAS 18001 , มรท. 8001
2. ได้รับกำรรับรองโครงกำรสถำนที่ท�ำงำนน่ำอยู่ น่ำท�ำงำน ของกรมอนำมัย หรือ สถำนประกอบกำรดีเด่น      
    ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนระดับจังหวัด
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีนโยบำยและแผนด้ำนควำมปลอดภัย
2. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรป้องกันอันตรำย
3. มีกำรฝึกอบรมและกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
4. มีเอกสำรและข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
5. มีผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยเป็นบุคคลหรือแผนก/คณะกรรมกำรตำมขนำดองค์กร (จป.)
6. เกี่ยวกับวิธีกำรท�ำเหมือง ได้แก่ กำรท�ำเหมืองแบบขั้นบันได ควำมปลอดภัยหน้ำเหมือง
7. กำรใช้วัตถุระเบิดในกำรท�ำเหมือง ได้แก่ ใบอนุญำต มีวิศวกรควบคุม 
8. ถนนภำยในบ่อเหมืองหรือหน้ำงำน ได้แก่ ควำมกว้ำงถนน ควำมเรียบร้อยของถนน
9. ระบบกำรขนส่งประเภทอื่นๆ ได้แก่ สำยพำนล�ำเลียง ป้ำยเตือนต่ำงๆ
10. คันท�ำนบกักเก็บเศษเปลือกดินและมูลดินทรำยและกองมูลดินทรำย
11. เครื่องจักรในกำรท�ำเหมือง ได้แก่สภำพเครื่องจักร กำรซ่อมบ�ำรุง
12. มีมำตรกำรอบรม Sub-Contractor

1. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตำ หน้ำกำก ฯลฯ 
2. อุปกรณ์ป้องกันภัยเครื่องจักร ได้แก่ อุปกรณ์ปิดคลุมเครื่องจักรส่วนที่มีควำมเสี่ยง กำรจัดเก็บเชื้อเพลิง
3. อุปกรณ์ป้องกันภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้ำ โครงสร้ำงอำคำร

1. สิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำร ได้แก่ แสงสว่ำง พื้นที่ท�ำงำนสะอำด มีสิ่งรองรับปฏิกูล ไม่มีเสียงรบกวน
2. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสถำนประกอบกำร ได้แก่ มีกำรจัดหำที่พัก ห้องน�้ำ น�้ำดื่ม
3. อุปกรณ์ปฐมพยำบำลส�ำหรับจัดส่งผู้ป่วยและมำตรกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ ห้อพยำบำล 
    เตียงพยำบำล รถฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
4. กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปีหรือตำมที่ก�ำหนดในมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มีกำรสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรตรวจสุขภำพอนำมัยประชำชนบริเวณใกล้เคียงประจ�ำปี
2. จัดท�ำโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน
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หมวดที่ 4 มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา (25 คะแนน)

 4.1 การเปิดการท�าเหมอืงเฉพาะบรเิวณทีม่แีร่เท่านัน้ บรเิวณอืน่ทีไ่ม่ท�าเหมอืงต้องรกัษาต้นไม้ให้มสีภาพเดมิ (5 คะแนน)

 4.2 การปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณส�านกังาน เส้นทางขนส่งแร่ ให้เป็นพ้ืนทีส่เีขยีวดเูรยีบร้อยสะอาดตา (6 คะแนน)

 4.3 การปลูกต้นไม้บริเวณขอบเขตประกอบการ โดยเฉพาะบริเวณที่สามารถเห็นได้จากเส้นทางสาธารณะ

      เพื่อป้องกันปัญหาทัศนียภาพ  (7 คะแนน)

 4.4 แผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมืองแร่แล้ว  (7 คะแนน)

1. เปิดกำรท�ำเหมืองเฉพำะบริเวณที่มีแร่เท่ำนั้น หลีกเลี่ยงกำรตัดต้นไม้ให้มำกที่สุด
2. บริเวณที่ไม่มีกำรท�ำเหมืองมีกำรรักษำสภำพพันธ์ไม้ให้อยู่ในสภำพเดิมหรือมีกำรปลูกต้นไม้เสริม
3. มีระบบควบคุมดูแลไม่ให้พนักงำนเหมืองหรือชำวบ้ำนเข้ำมำตัดฟันต้นไม้บริเวณเขตประทำนบัตร 
    เช่น ประกำศเป็นนโยบำย

1. มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�ำนักงำน
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทำงขนส่งแร่
3. มีกำรจัดแต่งสวน หรือปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงของส�ำนักงำน

1. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเขตประทำนบัตร
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทำงเพื่อบดบังกำรมองเห็นจำกทำงสำธำรณะ
3. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงหรือพื้นที่กันเขตห้ำมท�ำเหมืองแร่

1. มีแผนและผลกำรฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งรำยงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
2. มีกำรจัดตั้งกองทุน หรือจัดเตรียมงบประมำณส�ำหรับกำรฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมืองแร่แล้ว
3. มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือกลุ่มบุคคลเพื่อท�ำหน้ำที่ฟื้นฟูพื้นที่

Green Mining Standard

50



หมวดที่ 5  โปร่งใสตรวจสอบได้ (10 คะแนน)

หมวดที่ 6 ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า (10 คะแนน)

 5.1 การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�าเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ  (3 คะแนน)

 6.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรแร่และวัสดุที่มาจากแร่  (3 คะแนน)

 6.2 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตแร่ที่เหมาะสมลดการสูญเสียแร่ขณะท�าการผลิต  (3 คะแนน)

 6.3 การใช้แร่อย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามมูลค่าแร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแร่  (3 คะแนน)

 6.4 การศึกษาหาวิธีน�าของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  (1 คะแนน)

 5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ  (4 คะแนน)

 5.3 ความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  (3 คะแนน)

1. มีกำรติดป้ำยแสดง ขอบเขตประทำนบัตร และแสดงกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำใช้ประโยชน์พื้นที่จำกทำง  
   รำชกำร เช่น เลขประทำนบัตร ใบอนุญำตใช้พื้นที่ป่ำไม้ เป็นต้น
2. มีกำรจัดท�ำวำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ได้แก่ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท กำรส่ง 
   เสริมควำมรู้ด้ำนแร่และกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
3. มีกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ในโอกำสส�ำคัญของส่วนรำชกำร

1. มีกำรจัดท�ำกิจกรรม 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) 
2. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะ

1. มีกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมำะสมในกำรผลิตแร่ โดยมีเปอร์เซ็นต์กำรเก็บแร่ (% yield) 
    สูงกว่ำหรือเท่ำกับมำตรฐำนทั่วไปของเครื่องจักร
2. มีกำรน�ำโปรแกรมหรือเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้วำงแผนในกำรผลิตแร่

1. ใช้แร่อย่ำงคุ้มค่ำ ถูกต้องตำมมูลค่ำแร่ เช่น ไม่ใช้หินอ่อนเพื่อเป็นหินอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น
2. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับทรัพยำกรแร่ เช่น น�ำหินอ่อนมำท�ำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

1. มีกำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น น�ำเศษหินอ่อนมำบดย่อย
    ท�ำปูนขำว หรือกำรน�ำหินที่ไม่ได้คุณภำพมำผสมเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น
2. มีโครงกำรศึกษำหำวิธีน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ

1. มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง 
   อยู่ใกล้เคียง
2. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เนต
3. หำกสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลภำพหรือคุณภำพสิ่งแวดล้อมมำยังกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
   จะได้คะแนนพิเศษ

มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจสอบ

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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หมวดที่ 1 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง (20 คะแนน)

ประเภทโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน

 1.1 การจดัท�าความรบัผดิชอบของธรุกจิสงัคม (Corporate Social Responsibility (CSR))  (3 คะแนน)

 1.2 ระบบรับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  (5 คะแนน)

 1.3 ระบบตรวจสอบและชดเชยความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการท�าเหมอืงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (4 คะแนน)

 1.4 การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการ กรณีเกิดปัญหามลพิษ  (3 คะแนน)

 1.5 การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ  (5 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือหน่วยงำนอื่น
2. เข้ำร่วมโครงกำรควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือหน่วยงำนอื่น

1. มีกำรตั้งหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมในสถำนประกอบกำรอย่ำงชัดเจน
2. มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำในส�ำนักงำน
3. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนและระบบตรวจสอบเป็นลำยลักษณ์อักษร
4. กรณีมีเรื่องร้องเรียน สำมำรถแก้ไขได้ตำมระบบที่ตั้งไว้

1. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรกำรตรวจสอบควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงโม่บด 
    หรือย่อยหินเป็นลำยลักษณ์อักษร
2. มีเจ้ำหน้ำที่ประเมินและตรวจสอบควำมเสียหำยที่ชัดเจน
3. กรณีเกิดผลกระทบและก่อให้เกิดควำมเสียหำย ได้มีกำรชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที

1. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรหยุดประกอบกำรในส่วนที่เกิดปัญหำดังกล่ำวอย่ำงทันทีเมื่อได้รับค�ำสั่ง
    จำกทำงรำชกำร หรือพบว่ำมีกำรปล่อยมลพิษเกินมำตรฐำน
2. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรปรับปรุงแก้ไขระบบก�ำจัดมลพิษให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ  
    ก่อนเปิดด�ำเนินกำรต่อไป
3. กรณีเกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม มีกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมบริเวณที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
    ด�ำเนินกิจกำรทันที

1. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรับทรำบและมีกำรสร้ำงมวลชนสัมพันธ์
    เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อชุมชนใกล้เคียง
2. มีกำรจ้ำงแรงงำนภำยในจังหวัด
3. มีกำรร่วมกิจกรรมและให้ควำมช่วยเหลือชุมชน ต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำชุมชน กำรบริจำคให้กับวัด       
   หรือ โรงเรียน กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น
4. มีกำรบูรณำกำรแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้กำร
    ช่วยเหลือเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนมำกที่สุด
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หมวดที่ 2 ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)

 2.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  (4 คะแนน)

 2.2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนและ           

      มีประสิทธิภาพ (6 คะแนน)

 2.3 การตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งและครบถ้วนตามข้อก�าหนด (6 คะแนน)

 2.4 การใช้ระบบก�าจัดมลพิษอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  (4 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14000 หรือ TPM
2. จัดกิจกรรม 5 ส.และ/หรือ Clean Technology 
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีเอกสำรผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโรงโม่บด หรือย่อยหิน ครบถ้วนทุกข้อและมีประสิทธิภำพ หรือ 
    ได้รับรำงวัล EIA Monitoring Award
2. มีกำรปฏิบัติตำมประกำศกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหิน
    มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกรำคม 2548
3. มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ได้แก่ มีระบบกำรลดและ
    ขจัดมลพิษ  มีกำรป้องกันมลพิษไม่ให้ออกสู่ภำยนอก
4. มีกำรฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ กำรปลูกต้นไม้รอบเขตโรงโม่หิน

1. มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและรำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ ตรงตำมที่ก�ำหนด
    ในมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลกำรตรวจวัดฝุ่นที่จุดก�ำเนิด (Opacity) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด
3. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยนอกโรงโม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด

1. มีและใช้ระบบก�ำจัดมลพิษที่ได้มำตรฐำน
2. มีสถิติหรือหลักฐำนแสดงถึงกำรเปิดระบบก�ำจัดมลพิษอย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งที่ด�ำเนินกำร เช่น มิเตอร์
    น�้ำในระบบก�ำจัดฝุ่น โดยมีกำรจดบันทึกเป็นประจ�ำ
3. มีกำรศึกษำและน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในระบบป้องกันและขจัดมลพิษ
4. มีระบบลำนล้ำงล้อหรือระบบล้ำงล้อรถบรรทุกหินที่ได้มำตรฐำน
5. มีประวัติกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันและก�ำจัดมลพิษอย่ำงสม�่ำเสมอ
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หมวดที่ 3 ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
             (15 คะแนน)

 3.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  (2 คะแนน)

 3.2 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  (4 คะแนน)

 3.3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล  (3 คะแนน)

 3.4 ระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพพนักงาน  (4 คะแนน)

 3.5 ระบบตรวจสอบสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อาศัยข้างเคียง  (2 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน TIS/OHSAS 18001 , มรท. 8001
2. ได้รับกำรรับรองโครงกำรสถำนที่ท�ำงำนน่ำอยู่ น่ำท�ำงำน ของกรมอนำมัย หรือ สถำนประกอบกำรดี 
    เด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนระดับจังหวัด
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีนโยบำยและแผนด้ำนควำมปลอดภัย
2. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรป้องกันอันตรำย
3. มีกำรฝึกอบรมและกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
4. มีเอกสำรและข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
5. มีผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยเป็นบุคคลหรือแผนก/คณะกรรมกำรตำมขนำดองค์กร (จป.)

1. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตำ หน้ำกำก ฯลฯ 
2. อุปกรณ์ป้องกันภัยเครื่องจักร ได้แก่ อุปกรณ์ปิดคลุมเครื่องจักรส่วนที่มีควำมเสี่ยง กำรจัดเก็บเชื้อเพลิง
3. อุปกรณ์ป้องกันภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้ำ โครงสร้ำงอำคำร

1. สิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำร ได้แก่ แสงสว่ำง พื้นที่ท�ำงำนสะอำด มีสิ่งรองรับปฏิกูล ไม่มีเสียงรบกวน
2. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสถำนประกอบกำร ได้แก่ มีกำรจัดหำที่พัก ห้องน�้ำ น�้ำดื่ม
3. อุปกรณ์ปฐมพยำบำลส�ำหรับจัดส่งผู้ป่วยและมำตรกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ 
    ห้องพยำบำล เตียงพยำบำล รถฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
4. กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปีหรือตำมที่ก�ำหนดในมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มีกำรสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรตรวจสุขภำพอนำมัยประชำชนบริเวณใกล้เคียงประจ�ำปี
2. จัดท�ำโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน

Green Mining Standard

54



หมวดที่ 4 มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา (25 คะแนน)

หมวดที่ 5  โปร่งใสตรวจสอบได้ (10 คะแนน)

 4.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�านักงาน เส้นทางขนส่งแร่ ฯลฯ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวน่าอยู่  (8 คะแนน)

 5.1 การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�าเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ  (3 คะแนน)

 5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ  (4 คะแนน)

 5.3 ความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  (3 คะแนน)

 4.2 การปลูกต้นไม้บริเวณขอบเขตประกอบการ โดยเฉพาะบริเวณที่สามารถเห็นได้จากเส้นทาง   

      สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาทัศนียภาพ  (9 คะแนน)

 4.3 แผนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้สามารถป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้  (8 คะแนน)

1. มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�ำนักงำน
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทำงขนส่งแร่
3. มีกำรจัดแต่งสวน หรือปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงของส�ำนักงำน

1. มีกำรติดป้ำยแสดง ขอบเขตโรงโม่หิน และแสดงกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำใช้ประโยชน์พื้นที่จำกทำงรำชกำร 
    เช่น เลขที่ใบอนุญำต ใบอนุญำตใช้พื้นที่ป่ำไม้ เป็นต้น
2. มีกำรจัดท�ำวำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ได้แก่ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท 
    กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนแร่และกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
3. มีกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ในโอกำสส�ำคัญของส่วนรำชกำร

1. มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
2. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เนต
3. หำกสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลภำพหรือคุณภำพสิ่งแวดล้อมมำยังกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
    จะได้คะแนนพิเศษ

มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจสอบ

1. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเขตโรงโม่หิน
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทำงเพื่อบดบังกำรมองเห็นจำกทำงสำธำรณะ
3. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงหรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ใดๆ

1. มีแผนกำรดูแลพื้นที่โรงโม่หิน
2. มีกำรจัดเตรียมงบประมำณส�ำหรับกำรปรับปรุงดูแลพื้นที่โรงโม่หิน
3. มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือกลุ่มบุคคลเพื่อท�ำหน้ำที่บ�ำรุงรักษำพื้นที่สีเขียว

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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หมวดที่ 6 ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า (10 คะแนน)

 6.1 การจดัท�ากจิกรรมเกีย่วกบัการบริหารจดัการด้านการใช้ทรพัยากรแร่และวสัดทุีม่าจากแร่  (3 คะแนน)

 6.2 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตแร่ที่เหมาะสม ลดการสูญเสียแร่ขณะท�าการผลิต  (3  คะแนน)

 6.3 การใช้แร่อย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามมูลค่าแร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแร่  (3 คะแนน)

1. มีกำรจัดท�ำกิจกรรม 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) 
2. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะ

1. มีกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมำะสมในกำรโม่บดหรือย่อยหิน
2. มีกำรปรับปรุงเครื่องจักร ระบบกำรผลิตเพื่อลดกำรสูญเสียแร่ โดยมีเปอร์เซ็นต์กำรเก็บแร่ (% yield) 
   สูงกว่ำหรือเท่ำกับมำตรฐำนทั่วไปของเครื่องจักร

1. มีกำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น น�ำฝุ่นมำผสมเป็นผลิตภัณฑ์   เป็นต้น
2. มีโครงกำรศึกษำหำวิธีน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ
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หมวดที่ 1 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง (20 คะแนน)

ประเภทโรงแต่งแร่

 1.1 การจดัท�าความรบัผดิชอบของธรุกจิสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))  (3 คะแนน)

 1.2 ระบบรับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  (5 คะแนน)

 1.3 ระบบตรวจสอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท�าเหมืองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  (4 คะแนน)

 1.4 การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการ กรณีเกิดปัญหามลพิษ  (3 คะแนน)

 1.5 การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ  (5 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่หรือหน่วยงำนอื่น
2. เข้ำร่วมโครงกำรควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือหน่วยงำนอื่น

1. มีกำรตั้งหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมในสถำนประกอบกำรอย่ำงชัดเจน
2. มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำในส�ำนักงำน
3. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนและระบบตรวจสอบเป็นลำยลักษณ์อักษร
4. กรณีมีเรื่องร้องเรียน สำมำรถแก้ไขได้ตำมระบบที่ตั้งไว้

1. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรกำรตรวจสอบควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแต่งแร่
   เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. มีเจ้ำหน้ำที่ประเมินและตรวจสอบควำมเสียหำยที่ชัดเจน
3. กรณีเกิดผลกระทบและก่อให้เกิดควำมเสียหำย ได้มีกำรชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที

1. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรหยุดประกอบกำรในส่วนที่เกิดปัญหำดังกล่ำวอย่ำงทันทีเมื่อได้รับค�ำสั่ง
   จำกทำงรำชกำร หรือพบว่ำมีกำรปล่อยมลพิษเกินมำตรฐำน
2. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรปรับปรุงแก้ไขระบบก�ำจัดมลพิษให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ 
    ก่อนเปิดด�ำเนินกำรต่อไป
3. กรณีเกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม มีกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมบริเวณที่ได้รับควำมเสียหำยจำก
    กำรด�ำเนินกิจกำรทันที

1. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรับทรำบและมีกำรสร้ำงมวลชนสัมพันธ์  
   เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อชุมชนใกล้เคียง
2. มีกำรจ้ำงแรงงำนภำยในจังหวัด
3. มีกำรร่วมกิจกรรมและให้ควำมช่วยเหลือชุมชน ต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำชุมชน กำรบริจำคให้กับวัด      
   หรือโรงเรียน กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น
4. มีกำรบูรณำกำรแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อ 
   ให้กำรช่วยเหลือเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนมำกที่สุด
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หมวดที่ 2 ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)

 2.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  (4 คะแนน)

 2.2 การปฏบัิติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั ครบถ้วนและมปีระสทิธภิาพ (6 คะแนน)

 2.3 การตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งและครบถ้วนตามข้อก�าหนด  (6 คะแนน)

 2.4 การใช้ระบบก�าจัดมลพิษอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  (4 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14000 หรือ TPM
2. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จัดกิจกรรม 5 ส. และ Clean Technology 
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีเอกสำรผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข 
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโรงแต่งแร่ ครบถ้วนทุกข้อและมีประสิทธิภำพ หรือได้รับรำงวัล EIA Award 
2. มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ได้แก่ มีระบบกำรลดและ
    ขจัดมลพิษ  มีกำรป้องกันมลพิษไม่ให้ออกสู่ภำยนอก
3. มีกำรฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ กำรปลูกต้นไม้รอบเขตโรงแต่งแร่

1. มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและรำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ ตรงตำมที่ก�ำหนด
   ในมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยนอกโรงแต่งแร่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด

1. มีและใช้ระบบก�ำจัดมลพิษที่ได้มำตรฐำน
2. มีสถิติหรือหลักฐำนแสดงถึงกำรเปิดระบบก�ำจัดมลพิษอย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งที่ด�ำเนินกำร 
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หมวดท่ี 3 ดแูลความปลอดภัยและสขุภาพอนามยัของคนงานและชมุชนผูอ้ยูอ่าศยัใกล้เคียง  
             (15 คะแนน)

 3.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  (2 คะแนน)

 3.2 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  (4 คะแนน)

 3.3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล  (3 คะแนน)

 3.4 ระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพพนักงาน  (4 คะแนน)

 3.5 ระบบตรวจสอบสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อาศัยข้างเคียง  (2 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน TIS/OHSAS 18001 , มรท. 8001
2. ได้รบักำรรบัรองโครงกำรสถำนทีท่�ำงำนน่ำอยู ่น่ำท�ำงำน ของกรมอนำมยั หรือ สถำนประกอบกำรดีเด่น
    ่ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนระดับจังหวัด
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีนโยบำยและแผนด้ำนควำมปลอดภัย
2. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรป้องกันอันตรำย
3. มีกำรฝึกอบรมและกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
4. มีเอกสำรและข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
5. มีผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยเป็นบุคคลหรือแผนก/คณะกรรมกำรตำมขนำดองค์กร (จป.)

1. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตำ หน้ำกำก ฯลฯ 
2. อปุกรณ์ป้องกนัภยัเครือ่งจกัร ได้แก่ อุปกรณ์ปิดคลุมเครือ่งจกัรส่วนท่ีมคีวำมเสีย่ง กำรจัดเกบ็เช้ือเพลิง
3. อุปกรณ์ป้องกันภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้ำ โครงสร้ำงอำคำร

1. สิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำร ได้แก่ แสงสว่ำง พื้นที่ท�ำงำนสะอำด มีสิ่งรองรับปฏิกูล ไม่มีเสียงรบกวน
2. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสถำนประกอบกำร ได้แก่ มีกำรจัดหำที่พัก ห้องน�้ำ น�้ำดื่ม
3. อุปกรณ์ปฐมพยำบำลส�ำหรับจัดส่งผู้ป่วยและมำตรกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ ห้องพยำบำล 
    เตียงพยำบำล รถฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
4. กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปีหรือตำมที่ก�ำหนดในมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มีกำรสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรตรวจสุขภำพอนำมัยประชำชนบริเวณใกล้เคียงประจ�ำปี
2. จัดท�ำโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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หมวดที่ 4 มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา (25 คะแนน)

หมวดที่ 5  โปร่งใสตรวจสอบได้ (10 คะแนน)

 4.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�านักงาน เส้นทางขนส่งแร่ ฯลฯ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวน่าอยู่  (8 คะแนน)

 5.1 การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแต่งแร่ให้สาธารณชนรับทราบ  (3 คะแนน)

 5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ  (4 คะแนน)

 5.3 ความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  (3 คะแนน)

 4.2 การปลูกต้นไม้บริเวณขอบเขตประกอบการ โดยเฉพาะบริเวณที่สามารถเห็นได้จากเส้นทาง  

      สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาทัศนียภาพ  (9 คะแนน)

 4.3 แผนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้สามารถช่วยป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้  (8 คะแนน)

1. มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�ำนักงำน
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทำงขนส่งแร่
3. มีกำรจัดแต่งสวน หรือปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงของส�ำนักงำน

1. มีกำรติดป้ำยแสดง ขอบเขตโรงแต่งแร่ และแสดงกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำใช้ประโยชน์พื้นที่จำกทำงรำชกำร 
    เช่น เลขที่ใบอนุญำต ใบอนุญำตใช้พื้นที่ป่ำไม้ เป็นต้น
2. มีกำรจัดท�ำวำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ได้แก่ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท 
    กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนแร่และกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
3. มีกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ในโอกำสส�ำคัญของส่วนรำชกำร

1. มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง
    อยู่ใกล้เคียง
2. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เนต
3. หำกสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลภำพหรือคุณภำพสิ่งแวดล้อมมำยังกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
    จะได้คะแนนพิเศษ

มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจสอบ

1. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเขตโรงแต่งแร่
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทำงเพื่อบดบังกำรมองเห็นจำกทำงสำธำรณะ
3. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงหรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ใดๆ

1. มีแผนกำรบ�ำรุงรักษำพื้นที่โรงแต่งแร่
2. มีกำรจัดเตรียมงบประมำณส�ำหรับกำรบ�ำรุงรักษำพื้นที่โรงแต่งแร่
3. มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือกลุ่มบุคคลเพื่อท�ำหน้ำที่บ�ำรุงดูแลรักษำพื้นที่
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หมวดที่ 6 ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า (10 คะแนน)

 6.1 การจดัท�ากจิกรรมเกีย่วกบัการบริหารจดัการด้านการใช้ทรพัยากรแร่และวสัดุทีม่าจากแร่  (3 คะแนน)

 6.2 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตแร่ที่เหมาะสมลดการสูญเสียแร่ขณะท�าการผลิต  (3 คะแนน)

 6.3 การใช้แร่อย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามมูลค่าแร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแร่  (3 คะแนน)

 6.4 ศึกษาหาวิธีน�าของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  (1 คะแนน)

1. มีกำรจัดท�ำกิจกรรม 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) 
2. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. มีกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมำะสมในกำรแต่งแร่
2. มีกำรปรับปรุงเครื่องจักร ระบบกำรผลิตเพื่อลดกำรสูญเสียแร่โดยมีเปอร์เซ็นต์กำรเก็บแร่ (% yield) 
    สูงกว่ำหรือเท่ำกับมำตรฐำนทั่วไปของเครื่องจักร
3. ใช้เทคโนโลยีในกำรน�ำแร่คุณภำพต�่ำมำแต่งเพิ่มเพื่อน�ำแร่คุณภำพดีมำใช้ใหม่

1. ใช้แร่อย่ำงคุ้มค่ำ ถูกต้องตำมมูลค่ำแร่ เช่น ไม่ใช้หินอ่อนเพื่อเป็นหินอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น
2. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับทรัพยำกรแร่ เช่น น�ำหินฝุ่นมำท�ำอิฐบล็อก เป็นต้น

1. มีกำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 
2. มีโครงกำรศึกษำหำวิธีน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ
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หมวดที่ 1 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง (20 คะแนน)

ประเภทโรงประกอบโลหกรรม

 1.1 การจัดท�าความรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))  (3 คะแนน)

 1.2 ระบบรับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  (5 คะแนน)

 1.3 ระบบตรวจสอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท�าเหมืองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  (4 คะแนน)

 1.4 การดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการ กรณีเกิดปัญหามลพิษ  (3 คะแนน)

 1.5 การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ  (5 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก 
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือหน่วยงำนอื่น
2. เข้ำร่วมโครงกำรควำมรับผิดชอบของธุรกิจสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) จำก
    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือหน่วยงำนอื่น

1. มีกำรตั้งหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมในสถำนประกอบกำรอย่ำงชัดเจน
2. มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำในส�ำนักงำน
3. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนและระบบตรวจสอบเป็นลำยลักษณ์อักษร
4. กรณีมีเรื่องร้องเรียน สำมำรถแก้ไขได้ตำมระบบที่ตั้งไว้

1. มีแผนงำนหรือขั้นตอนกำรกำรตรวจสอบควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงประกอบโลหกรรม
   เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. มีเจ้ำหน้ำที่ประเมินและตรวจสอบควำมเสียหำยที่ชัดเจน
3. กรณีเกิดผลกระทบและก่อให้เกิดควำมเสียหำย ได้มีกำรชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที

1. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรหยุดประกอบกำรในส่วนที่เกิดปัญหำดังกล่ำวอย่ำงทันทีเมื่อได้รับค�ำสั่งจำก
    ทำงรำชกำร หรือพบว่ำมีกำรปล่อยมลพิษเกินมำตรฐำน
2. กรณีที่เกิดปัญหำมลพิษ มีกำรปรับปรุงแก้ไขระบบก�ำจัดมลพิษให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ 
    ก่อนเปิดด�ำเนินกำรต่อไป
3. กรณีเกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม มีกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมบริเวณที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรด�ำเนิน   
    กิจกำรทันที

1. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรับทรำบและมีกำรสร้ำงมวลชนสัมพันธ์
   เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อชุมชนใกล้เคียง
2. มีกำรจ้ำงแรงงำนภำยในจังหวัด
3. มีกำรร่วมกิจกรรมและให้ควำมช่วยเหลือชุมชน ต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำชุมชน กำรบริจำคให้กับวัด หรือ
    โรงเรียน กำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น
4. มีกำรบูรณำกำรแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้กำรช่วยเหลือ 
    เป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชนมำกที่สุด
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หมวดที่ 2 ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)

2.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ( 4 คะแนน)

 2.2 การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนและมปีระสิทธิภาพ    

      (6 คะแนน)

 2.3 การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามข้อก�าหนด  (6 คะแนน)

 2.4 การใช้ระบบก�าจัดมลพิษอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  (4 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14000 หรือ TPM
2. จัดกิจกรรม 5 ส. และ/หรือ Clean Technology 
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีเอกสำรผลกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโรงประกอบโลหกรรม ครบถ้วนทุกข้อและมีประสิทธิภำพ
2. มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ได้แก่ มีระบบกำรลดและ
    ขจัดมลพิษ  มีกำรป้องกันมลพิษไม่ให้ออกสู่ภำยนอก
3. มีกำรฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ กำรปลูกต้นไม้รอบเขตโรงประกอบโลหกรรม

1. มีกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและรำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ ตรงตำมที่ก�ำหนด
   ในมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยนอกโรงประกอบโลหกรรมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด

1. มีและใช้ระบบก�ำจัดมลพิษที่ได้มำตรฐำน
2. มีสถิติหรือหลักฐำนแสดงถึงกำรเปิดระบบก�ำจัดมลพิษอย่ำงต่อเนื่องทุกครั้งที่ด�ำเนินกำร 
3. มีประวัติกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบป้องกันและก�ำจัดมลพิษอย่ำงสม�่ำเสมอ
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หมวดที่ 3 ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง       
             (15 คะแนน)

 3.1 การจัดท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  (2 คะแนน)

 3.2 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  (4 คะแนน)

 3.3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล  (3 คะแนน)

 3.4 ระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพพนักงาน  (4 คะแนน)

 3.5 ระบบตรวจสอบสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อาศัยข้างเคียง  (2 คะแนน)

1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน TIS/OHSAS 18001 ,มรท. 8001
2. ได้รับกำรรับรองโครงกำรสถำนที่ท�ำงำนน่ำอยู่ น่ำท�ำงำน ของกรมอนำมัย หรือ สถำนประกอบกำรดีเด่น 
    ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนระดับจังหวัด
3. สมัครหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนในข้อ 1)

1. มีนโยบำยและแผนด้ำนควำมปลอดภัย
2. มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรป้องกันอันตรำย
3. มีกำรฝึกอบรมและกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
4. มีเอกสำรและข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
5. มีผู้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยเป็นบุคคลหรือแผนก/คณะกรรมกำรตำมขนำดองค์กร (จป.)

1. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตำ หน้ำกำก ฯลฯ 
2. อุปกรณ์ป้องกันภัยเครื่องจักร ได้แก่ อุปกรณ์ปิดคลุมเครื่องจักรส่วนที่มีควำมเสี่ยง และกำรจัดเก็บเชื้อเพลิง
3. อุปกรณ์ป้องกันภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำน ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้ำ โครงสร้ำงอำคำร

1. สิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำร ได้แก่ แสงสว่ำง พื้นที่ท�ำงำนสะอำด มีสิ่งรองรับปฏิกูล ไม่มีเสียงรบกวน
2. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสถำนประกอบกำร ได้แก่ มีกำรจัดหำที่พัก ห้องน�้ำ น�้ำดื่ม
3. อุปกรณ์ปฐมพยำบำลส�ำหรับจัดส่งผู้ป่วยและมำตรกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ ห้องพยำบำล  
    เตียงพยำบำล รถฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
4. กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปีหรือตำมที่ก�ำหนดในมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มีกำรสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรตรวจสุขภำพอนำมัยประชำชนบริเวณใกล้เคียงประจ�ำปี
2. จัดท�ำโครงกำรตรวจสุขภำพประชำชน
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หมวดที่ 4 มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา (25 คะแนน)

หมวดที่ 5  โปร่งใสตรวจสอบได้ (10 คะแนน)

 4.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�านักงาน เส้นทางขนส่งแร่ ฯลฯ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวน่าอยู่  (8 คะแนน)

 5.1 การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�าเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ  (3 คะแนน)

 5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ  (4 คะแนน)

 5.3 ความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  (3 คะแนน)

 4.2 การปลูกต้นไม้บริเวณขอบเขตประกอบการ โดยเฉพาะบริเวณที่สามารถเห็นได้จากเส้นทาง 

      สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาทัศนียภาพ  (9 คะแนน)

 4.3 แผนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้สามารถป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้  (8 คะแนน)

1. มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�ำนักงำน
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทำงขนส่งแร่
3. มีกำรจัดแต่งสวน หรือปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงของส�ำนักงำน

1. มีกำรติดป้ำยแสดง ขอบเขตโรงประกอบโลหกรรม และแสดงกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำใช้ประโยชน์    
   พื้นที่จำกทำงรำชกำร เช่น เลขที่ใบอนุญำต ใบอนุญำตใช้พื้นที่ป่ำไม้ เป็นต้น
2. มีกำรจัดท�ำวำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ได้แก่ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท   
   กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนแร่และกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
3. มีกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู้ในโอกำสส�ำคัญของส่วนรำชกำร

1. มีกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลคุณภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
2. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เนต
3. หำกสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลภำพหรือคุณภำพสิ่งแวดล้อมมำยังกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
   จะได้คะแนนพิเศษ

มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ�ำเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจสอบ

1. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเขตโรงประกอบโลหกรรม
2. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทำงเพื่อบดบังกำรมองเห็นจำกทำงสำธำรณะ
3. มีกำรปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่ำงหรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ใดๆ

1. มีแผนกำรดูแลรักษำพื้นที่โรงประกอบโลหกรรม
2. มีกำรจัดเตรียมงบประมำณส�ำหรับกำรบ�ำรุงรักษำพื้นที่โรงประกอบโลหกรรม
3. มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรือกลุ่มบุคคลเพื่อท�ำหน้ำที่บ�ำรุงดูแลรักษำพื้นที่
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 6.1 การจดัท�ากจิกรรมเกีย่วกบัการบริหารจดัการด้านการใช้ทรพัยากรแร่และวสัดทุีม่าจากแร่  (3 คะแนน)

 6.2 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตแร่ที่เหมาะสม ลดการสูญเสียแร่ขณะท�าการผลิต  (4 คะแนน)

 6.3 ศึกษาหาวิธีน�าของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  (3 คะแนน)

1. มีกำรจัดท�ำกิจกรรม 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) 
2. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะ

1. มีกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมำะสมในกำรประกอบโลหกรรม
2. มีกำรปรับปรุงเครื่องจักร ระบบกำรผลิตเพื่อลดกำรสูญเสียแร่โดยมีเปอร์เซ็นต์กำรเก็บแร่ (% yield) 
   สูงกว่ำหรือเท่ำกับมำตรฐำนทั่วไปของเครื่องจักร

1. มีกำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 
2. มีโครงกำรศึกษำหำวิธีน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ
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ภาคผนวก
คณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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คณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว
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มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว
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มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
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คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ส�าหรับเหมืองแร่สีเขียว
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