
 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดคุณสมบัติขั้นต้นของสถานประกอบการ 
“โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566”  
(EIA Monitoring Awards 2023) 

 

๑. ระยะเวลาการสมัคร 
สามารถแจ้งความประสงค์โดยส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดตามข้อ ๔ ให้กลุ่มงานประสาน

การติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากส่งเอกสารทั้งหมดไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละ
สิทธิการสมัคร 
 

๒. ช่องทางการรับสมัคร  
 ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ ๓ ช่องทาง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

         ๒.๑  E-mail :   eia.monitoring.awards@gmail.com 
     ๒.๒  ทางโทรสารหมายเลข   ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙ 
     ๒.๓  ไปรษณีย ์  (ถือวันที่ทำการไปรษณียต์้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ) 

      ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ 
 

๓. ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร 
   เรียน  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการนวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        เลขที่ ๑๑๘/๑   อาคารทิปโก้ ๒    ถนนพระรามท่ี ๖   

  แขวงพญาไท    เขตพญาไท    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
    พร้อมวงเล็บมุมซองว่า  (สมัคร EIA Monitoring Awards 2023) 
 

๔. เอกสารที่ต้องจัดส่งเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้ 
 ๔.๑ หนังสือนำส่งของเจ้าของสถานประกอบการ เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
 ๔.๒  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามแบบฟอร์ม) 
 ๔.๓ สำเนาหนังสือแจ้งเห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จำนวน ๑ ชุด 

๔.๔ สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เสนอให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาต หรือ สผ. (ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาต 
ให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ในช่วงการรายงานผลในรอบเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๔ และเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ อย่างละ ๑ ชุด  
 ๔.๕ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน เพ่ือยืนยันว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน และหรือแสดงข้อยุติของการร้องเรียน 
(ถ้ามีเรื่องร้องเรียน) จำนวน ๑ ชุด         
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 



๑/๕ 
 
 

๕. สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต้นแล้ว ให้จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและการดำเนินงาน
เพิ่มเติมสำหรับการตรวจประเมินของคณะทำงานฯ โดยจัดเตรียมไว้ที่โครงการ ดังนี้ 
 ๕.๑ จัดทำข้อมูลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

 ๑. การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ เช่น 
     ๑) มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและรักษาคุณภาพ 
  ๒) มีแผนการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น ความชัดเจนของแผนการดำเนินการและเป้าหมาย  
และประสิทธิภาพของการดำเนินการ เป็นต้น  
 ๒. มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น 
  ๑) มีส่วนงานหรือแผนกที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีหน้าที่นำเอาแผนการดำเนินงาน  
ไปปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก และการทบทวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น 
  ๒) มีอุปกรณ์และมีงบประมาณใช้จ่ายและการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  ๓) มีโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่ การใช้เทคโนโลยี
สะอาด การจัดการและการกำจัดของเสียเป็นไปตามหลักจัดการและกฎหมาย และรางวัลหรือมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับ เป็นต้น 
 ๓. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนบริเวณโดยรอบกับโครงการ เช่น  
  ๑) มีแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 
  ๒) มีการให้ข้อมูลข่าวสารชุมชนโดยรอบ 
  ๓) ให้ความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีกับชุมชน หรือท้องถิ่นโดยรอบหรือไม่ 
 ๕. การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

 ๕.๒ จัดเตรียมเล่มรายงานผลการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ ฉบับในรอบเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด  

 ๕.๓ จัดเตรียมการนำเสนอ (Presentation)  โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
   ๑. ข้อมูลสถานประกอบการโดยทั่วไป เช่น ชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ สถานที่ตั้ง การเห็นชอบต่อรายงาน     
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ แผนที่โครงการ 
แผนผังโครงการ  และรางวัล EIA Monitoring Awards ที่เคยได้รับ เป็นต้น 
   ๒. ลักษณะการดำเนินของสถานประกอบการ เช่น กระบวนการผลิตและการควบคุมมลพิษ ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน และกิจกรรมต่อเนื่อง ของโครงการ เป็นต้น 
   ๓. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาต ให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว 
   ๔. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
   ๕. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 
 
 
 
 



๒/๕ 
 
 

   ๖. สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบผลการตรวจฯ ติดตามย้อนหลัง   
อย่างน้อย ๓ ปี  เพ่ือแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน 
   ๗. การปฏิบัติมาตรการฯ หรือการดำเนินการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากมาตรการฯ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขให้โครงการ
ต้องปฏิบัติ พร้อมทั้งรางวัลหรือมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับ (ถ้ามี) 

  ๕.๔ ข้อมูลและภาพถ่ายผู้บริหาร ข้อมูลการดำเนินงานโครงการโดยย่อ (ประกอบการแสดงรูปภาพ) และโลโก้ของ
บริษัท (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการจัดทำสูจิบัตรสำหรับการมอบรางวัล กรณีโครงการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับ
รางวัล (เอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูล)  

๖. สำหรับโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต้น เป็นโครงการที่เคยได้ รับรางวัล EIA Monitoring Awards      
ในระดับยอดเยี่ยมและดีเด่นครั้งล่าสุดมาแล้ว ให้โครงการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพ่ือให้เห็น
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือสามารถรักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนให้
คณะกรรมการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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คุณสมบัติขั้นต้นของสถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วม 

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน     
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (EIA Monitoring Awards 2023) 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. กลุ่มเป้าเหมายท่ีเปิดรับสมัคร  สถานประกอบการ ๔ ประเภท ดังนี้ 
 1) อาคารที่มีลักษณะเป็นสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต (โรงพยาบาลและโรงแรม)                 
 2) คมนาคม (เอกชน)  
 3) อุตสาหกรรม  
 4) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

2. คุณสมบัติขั้นต้น 

 สถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

1) เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแล้ว พร้อมทั้งเปิดดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) เป็นโครงการที่มีสถานภาพดำเนินโครงการแล้วและมีการดำเนินโครงการอยู่ 
   3) เป็นโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน และ
ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน
โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

4) เป็นโครงการที่ไม่มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐหรือถูกฟ้องคดีที่ศาลกรณีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือกรณีได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ
ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือหากมีการร้องเรียน หรือถูกฟ้องคดี หรือติด
คำสั่งศาลปกครองในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องดำเนินการให้สิ้นสุด หรือคดีต้องสิ้นสุด   หรือถึงที่สุดในชั้นศาล ก่อนวัน
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะต้องไม่มีการร้องเรียนหรือถูกฟ้องคดีจนถึงวันจัดพิธีมอบรางวัล 

5) มีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ อย่างน้อย 1 โครงการหรือ
กิจกรรม 

๖) หากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบพบในภายหลังว่าโครงการมี
คุณสมบัติเบื้องต้นไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ หรือกรณีโครงการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง สำนักงานนโยบายฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่โครงการดังกล่าว 

 
3. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร  
    ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา ๑๖.๓๐ น. 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
         1. สำนักงานนโยบายฯ เปิดรับสมัครโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 3 
         2. สำนักงานนโยบายฯ ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นโครงการที่ยื่นความประสงค์ ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์คุณสมบัติขั้นต้น  ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 
         3. สำนักงานนโยบายฯ และคณะทำงานติดตามตรวจสอบสถานประกอบการฯ ตรวจประเมินโครงการที่ผ่านตาม
คุณสมบัติขั้นต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 

    4. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการตรวจประเมิน ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 เมษายน – วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566  
(ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด) 
         5. สำนักงานนโยบายฯ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล  ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 

 6. สำนักงานนโยบายฯ จัดพิธีมอบรางวัล  (ประมาณเดือนสิงหาคม 2566) 
 
๕. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

 เพ่ือเป็นการประเมินโครงการเบื้องต้น หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่  ๑  การปฏิบัติ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ   

มีคะแนน ๔๐ คะแนน 
ส่วนที่  ๒   การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ   

มีคะแนน ๓๕ คะแนน 
ส่วนที่  ๓   การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโครงการที่ทำเพ่ิมเติม    

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีคะแนน ๒๕ คะแนน 
ทั้ งนี้  ในรายละเอียดสำนั กงานน โยบายฯ จ ะแจ้ งเกณ ฑ์ การประเมิน ในรายละเอียดก่อน   

การตรวจสอบพื้นท่ีสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วนอีกครั้ง 
 

6. ประเภทรางวัล 

สำหรับประเภทรางวัลมี 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลชมเชย รางวัลดีเด่น และรางวัลยอดเยี่ยม  ตามช่วงระดับ 
คะแนน ดังนี้ 

ประเภท  ชมเชย      โครงการที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน 
ประเภท  ดีเด่น         โครงการที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป   
ประเภท  ยอดเยี่ยม    โครงการที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป  

         และเป็นโครงการที่ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 
     ระดับดีเด่น ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยไม่ต้องได้รับรางวัลติดต่อกันทุกปี  
 

7. การเชิดชูเกียรติ 
1.  ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย 
2.  ประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติยศ สำหรับสถานประกอบการทีร่ับรางวัลระดับดีเด่นและยอดเยี่ยม  
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทราบการได้รับรางวัล EIA Monitoring ผ่านตามช่องทางสื่อต่างๆ 
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ใบสมัคร 
เพื่อเข้าร่วม “โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566”  
(EIA Monitoring Awards 2023) 

โดย   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สถานประกอบการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอ
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 1.1 ชื่อโครงการที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
             
              

 1.2 ชื่อโครงการ (กรณีไม่ตรงกับชื่อที่จัดทำรายงานฯ) 
              
              

 1.3 บริษัท (หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ)         

 1.4 ที่ตั้งโครงการ            
              

 1.5 ได้รับความเหน็ชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่      เดือน       พ.ศ.    
(พร้อมแนบสำเนาเอกสารยืนยัน) 
 1.6 เคยได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่              เดือน                             พ.ศ.                (พร้อมแนบสำเนาเอกสารยืนยัน) 
 
 
 
2. รายละเอียดโครงการ 

 2.1  สถานภาพโครงการ  

อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด  
 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีบางส่วนอยู่ในระยะดำเนินการ  
 

อยู่ในระยะดำเนินการทั้งหมด  
 
 
 

๑/๒ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 



 
๒.2 การร้องเรียนโครงการ (ตามคุณสมบัติขั้นต้น ข้อ ๔) 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียน แต่ดำเนินการแก้ไขจนสิ้นสุดแล้ว (พร้อมแนบเอกสารยืนยัน) * 
 

* โครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ต้องไม่มีการร้องเรียนโครงการหรือถูกฟ้องคดีที่ศาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
จนถึงวันเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือหากมีการร้องเรียน หรือถูกฟ้องคดี หรือติดคำสั่งศาลปกครองในช่วงเวลาดังกล่าว 
ต้องดำเนินการให้สิ้นสุด หรือคดีต้องสิ้นสุด หรือถึงที่สุดในชั้นศาล ก่อนวันเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะต้อง
ไม่มีการร้องเรียนหรือถูกฟ้องคดีจนถึงวันจัดพิธีมอบรางวัล 

    2.4 การได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards   

   ไม่เคยได้รับรางวัล 

   เคยได้รับรางวัล  จำนวน  ครั้ง  

  (    ) ระดับชมเชย จำนวน  ครั้ง ปี   (แนบเอกสาร) 

  (    ) ระดับดีเด่น จำนวน  ครั้ง ปี   (แนบเอกสาร) 

  (    ) ระดับยอดเยี่ยม จำนวน  ครั้ง ปี   (แนบเอกสาร) 

 

3. โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ อย่างน้อย 1 โครงการหรือกิจกรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ...................................................................................................................................... 

ช่วงเวลาที่ดำเนินการ....................................................................................................................................... 

สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ(พอสังเขป) ..............................................................................................................  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ........................................................................................................................................... 

เป้าหมายและสรุปผลการดำเนินงาน (พอสังเขป)............................................................................................ 

4. ชื่อผูป้ระสานงานของโครงการ              
ตำแหน่ง        บริษัท       
มือถอื     E-mail       
เบอร์โทรศัพท ์    โทรสาร    
Line ID                                                                                       

ลงช่ือ                                (ผู้ให้ข้อมูล)
 ตำแหน่ง      

      โทรศัพท์ติดต่อ      
 

๒/๒ 


