การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครการประกวดเพื่อรับรางวัล The 2nd ASEAN Mineral
Awards ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม
ดีบุก ชั้น 2 อาคาร กพร.
กพร. ได้แจ้งให้สถานประกอบการทราบ ดังนี้
1. รางวัล ASEAN Mineral Awards และความเป็นมา
กพร เป็นหน่วยงานหลักของไทยที่รับผิดชอบงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน
โดยดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน (ASEAN Minerals Corporation Action
Plan: AMCAP) ปั จจุ บัน เป็ นแผนปฏิบั ติการฯ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2568 ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 2559 2563) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ได้แก่ 1) การอานวยความสะดวกและเสริมสร้างการค้า
และการลงทุนด้านแร่ 2) การส่งเสริมการพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน 3) การเสริมสร้างความสามารถบุคลากร
ด้านแร่ และ 4) ยุทธศาสตร์ด้านฐานข้อมูลแร่
แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งกันเป็นผู้รับผิดชอบ
หลั ก และกิ จ กรรมรางวั ล ASEAN Mineral Awards เป็ น หนึ่ งในกิ จ กรรมภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ ม
การพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน มีบรูไนดารุสซาลามเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
การมอบรางวัล ASEAN Mineral Awards ให้กับสถานประกอบการที่มีการประกอบการดีเด่น
ระดับอาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการ
แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาด้านแร่ธาตุระหว่างประเทศสมาชิก มีกาหนดจัดงานมอบรางวัล ฯ ในงานเลี้ยง
รับรองในช่วงการประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน ซึ่งจัดประชุมทุก 2 ปี โดยการมอบรางวัลฯ ครั้งแรกจัด
ขึ้นช่วงการประชุม รัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 6 ในช่วงปลายปี 2560 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมี ย นมา การมอบรางวั ล ฯ ครั้ ง ที่ ส อง หรื อ The 2nd ASEAN Mineral Awards มี ก าหนดจั ด ขึ้ น ช่ ว ง
การประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ ประเทศไทย ประมาณปลายปี 2562
2. ประเภทรางวัล ASEAN Mineral Awards
1) Best Practices in Metallic Minerals Mining
2) Best Practices in Non-metallic Minerals Mining (including Quarry)
3) Best Practices in Metallic Minerals Processing (including Smelter)
4) Best Practices in Non-metallic Minerals Processing (including Smelter)
5) Best Practices in Metallic Minerals Distribution (including Transportation, Handling
and Storage)
6) Best Practices in Non-metallic Minerals Distribution (including Transportation,
Handling and Storage)
3. ลาดับขั้นตอนและเวลา (timeline) การคัดเลือกและการส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน
ในระดับ ASEAN
- ลาดั บ ขั้น ตอน: การคัดเลื อกจะมี คณะกรรมการพิ จารณา หรือ Board of Judges (BOJ)
เป็ น ผู้ ตั ด สิ น ซึ่ ง BOJ ประกอบด้ ว ยผู้ แทนจากประเทศสมาชิ ก ประเทศละ 1 ราย ร่ว มกัน ตัด สิ น โดยการ
พิจารณาเอกสาร และการนาเสนอ (presentation) ของสถานประกอบการ
- ขั้นตอนการประกวดเพื่อรับรางวัลฯ มีดังนี้
1) ประเทศสมาชิกคัดเลือกตัวแทนของประเทศตนจานวน 1 ราย/ประเภทรางวัล และส่ง
เอกสารเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลฯ ให้ประธาน BOJ หรือ BOJ Chair ตามกรอบเวลาที่กาหนด
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2) BOJ Chair จัดส่งเอกสารของสถานประกอบการของทั้ง 10 ประเทศ ให้ BOJ ของแต่ละ
ประเทศพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณารอบนี้ เรียกว่า Shortlisted company
3) ผู้ แทน Shortlisted company นาเสนอ (presentation) เกี่ยวกั บสถานประกอบการ
ของตนต่อหน้าคณะ BOJ เพื่อตัดสินรอบสุดท้าย โดยเป็นการดาเนินการคู่ขนานกับการประชุมภายใต้กรอบ
ความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ซึ่งรวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี
4) ประกาศรายชื่อผู้ ได้รางวัล ASEAN Mineral Awards และมอบรางวัล ในช่วงงานเลี้ ยง
รับรองในวันที่การประชุมระดับรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
- ลาดับเวลา (timeline)
วัน เวลา
1 ภายใน
ธ.ค. 2561

การดาเนินการ
กพร. ประกาศเชิญ
สถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ

2 ภายใน
พฤ. 17 ม.ค. 2562
3 จ. 21 ม.ค. 2562
13.30-14.30 น.
4 พฤ. 28 ก.พ. 2562
ภายใน 16.30 น.
(วัน เวลา ที่เอกสาร “ถึง”
กพร.)

5 ภายใน
พ. 13 มี.ค. 2562
6 พ. 13 – พฤ. 21 มี.ค.
2562
7 ศ. 22 มี.ค. 2562
8 จ. 25-พ. 27 มี.ค. 2562

ประกาศ กพร. + เผยแพร่ทางเว็บไซต์
เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 2562 และ
เชิญสถานประกอบการ เมื่อต้นเดือน ม.ค.
2562
สถานประกอบการแจ้งความจานงใน 
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ ฟั งการชี้ แ จง
รายละเอียดโครงการ
สถานประกอบการเข้าร่วมประชุมรับ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2
ฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
กพร. ถนนพระรามที่ 6 กทม.
สถานประกอบการส่งเอกสารต่าง ๆ รวม ส่ง
เอกสารแนบ (ถ้ามี) และ soft file ของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เอกสารทั้งหมด ในรูปแบบ CD อย่างละ กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (ชั้น 5)
2 ชุด**
75/10
ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม.
10400
ประกาศรายชื่อตัวแทนประเทศไทย
ทางเว็บไซต์ กพร. เพื่อทราบโดยทัว่ กัน
และแจ้งตัวแทนประเทศไทยโดยตรง
ตัวแทนประเทศไทย ปรับปรุงเอกสาร
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการฯ
ตัวแทนประเทศไทยจัดส่งเอกสาร พร้อม ส่ง
CD (ฉบับปรับปรุง) อย่างละ 2 ชุด ให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ฝ่ายเลขานุการฯ
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (ชั้น 5)
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจทานเอกสาร นา
เรื่องเสนออธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เพื่อลงนาม
ในเอกสารรับรองสถานประกอบการ เป็น
ตัวแทนประเทศไทย ส่ง BOJ Chair

 กาหนดการค่อนข้างกระชั้น เนื่องจาก Guidelines for the ASEAN Mineral Awards ได้รับ
การเห็นชอบเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2561
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4 รายละเอียดหลักเกณฑ์และการจัดเตรียมเอกสาร
- รายละเอียดหลักเกณฑ์
Category 1 : Best Practices in Metallic/Non-Metallic Minerals Mining

No.
1

Impacts





2

Maximum
Point
Allocation

Criteria Group

40

Community Development
Contribution to ASEAN Minerals Supply
Human Resource Development
Productivity & Resource Efficiency

Sustainability

40

 Health and Safety Performance
 Environmental Performance
3

Replicability and Originality





4

10
1

Applicability and adaptability in other circumstances
Evidence of sharing and application of best practices and policies
Innovation on current practices2
Innovation in equipment and system processes that resulted in higher efficiency

Overall Presentation and Impression

10

Completeness, compliance to the criteria, comprehensibility
5

Total

100

1

The technologies used by the mining companies can be applied and adapted by other companies.
Innovation in the mining technologies which leads to the optimization of mineral products. This innovation
can be observed through the ownership of intellectual property rights (IPR).
2
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Category 2: Best Practices in Metallic/Non-Metallic Minerals Processing
No.
1

2

3

Criteria Group

Maximum
Point
Allocation

Impacts
 Community Development
 Contribution to the ASEAN Minerals Supply
 Human Resource Development
 Productivity & Resources Efficiency
 Value-Added Benefits
Sustainability
 Health and Safety Performance
 Environmental Performance
 Improvement of Operations and Maintenance Program
Replicability and Originality


Applicability and adaptability in other circumstances3



Evidence of sharing and application of best practices and
policies

40

40

10




4

Innovation on current practices
Innovation in equipment, system processes that resulted in
higher efficiency
Overall Presentation and Impression

10

 Completeness, compliance to the criteria, comprehensibility
5

3, 4

Total

100

The technologies used by the mining companies can be applied and adapted by other companies.
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Category 3: Best Practices in Metallic/Non-Metallic Minerals Distribution

No.

Criteria Group

Maximum
Point
Allocation

1

Impacts

40

2

 Community Development
 Contribution to ASEAN Minerals Supply
 Human Resource Development
 Productivity & Resource Efficiency
Sustainability

40




3

Health and Safety Performance
Environmental Performance
Improvement of Operations and Maintenance Program

Replicability and Originality

10

 Applicability and adaptability in other circumstances4
 Evidence of sharing and application of best practices and policies
 Innovation on current practices5

4

 Innovation in equipment and system processes that resulted in higher
efficiency
Overall Presentation and Impression

10

5

Completeness, compliance to the criteria, comprehensibility
Total

100

อย่ างไรก็ ต าม หากศึ ก ษาจาก Guidelines for the ASEAN Mineral Awards หน้ า 9-11 จะ
พบว่า หลักเกณฑ์การให้คะแนนของรางวัลแต่ละประเภทจะถูกแยกในรายละเอียดเป็นหัวข้อย่อย และมีการให้
คะแนนในทุก ๆ หั วข้อย่ อย ดังนั้ น สถานประกอบการจึงควรศึกษาหลั กเกณฑ์ ดังกล่ าวอย่างละเอียด โดย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไฟล์คะแนน ได้ที่ นายอรรณุ วัฒ น์ วัฒ นวรรณ โทร 097 141
9339
- การจัดเตรียมเอกสาร
1) Application Cover page จ านวน 1 หน้ า ซึ่ ง ระบุ company name & logo, title of
project, ASEAN logo, country แ ล ะ the statement “This is to certify that all information and
attached documents in the submission are true and correct”
2) Executive summary จ านวน 1 หน้ า และรายละเอียด จานวนไม่เกิน 14 หน้า ไม่รวม
เอกสารแนบ (เอกสารหมายเลข 1) ทั้งนี้ กพร. ได้จัดเตรียมเอกสารตัวอย่างมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
๓) Template for the ASEAN Mining Award Publication 2019 ตามจานวนคา/รูปแบบที่
กาหนด (เอกสารหมายเลข 1) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ กพร.
โดยจัดทาเอกสารทั้งหมดทั้ง hard copy และ soft copy ในรูปแบบ CD อย่างละ 2 ชุด
เอกสารข้ อ 1) และ 3) สามารถดาวน์ โหลดได้ จากได้ จ ากเว็ บ ไซต์ กพร. www.dpim.go.th ในหั ว ข้ อ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ หรือ ติดต่อ นางสาวชีวรัตน์ ยาชูรมณ์ โทร. 0 2202 3869
5

Innovation in the mining technologies which leads to the optimization of mineral products. This innovation can be observed through the ownership of intellectual property rights (IPR).
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