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ค าน า 
สภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสํงผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตตํางๆ 

เนื่องจากการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งมาจากการใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมถึง
การใช๎ทรัพยากรที่ปลํอยก๏าซเรือนกระจกสูงและอ่ืนๆ จึงได๎จัดท าโครงการการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกขึ้น ภายใต๎ความรํวมมือขององค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนา 
อยํางยั่งยืน (TBCSD) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย รํวมกับสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกและให๎ความส าคัญตํอสิ่งแวดล๎อม 

เอกสารคูํมือฯ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือแนะน าการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจก ระบบฉลากสิ่งแวดล๎อม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระเบียบและเกณฑ์การรับรอง และ
แบบฟอร์มสมัครขอการรับรองฯ ทั้งนี้ เพ่ือสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎แกํผู๎ที่สนใจ ตลอดจนใช๎เป็น
คูํมือของผู๎ประกอบการที่สนใจในการขอรับการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือน
กระจก ให๎ทราบถึงที่มาและความส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงคําใช๎จํายตํางๆ เพ่ือความ
สะดวกในการรับบริการ 

ในกรณีที่มีข๎อสงสัยเกี่ยวกับการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก หรือ
ต๎องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตํอสอบถามได๎ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับรองการลด
หรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย 
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1. การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได๎ทวีความรุนแรงและสํงผลกระทบเป็น  

วงกว๎าง สํวนหนึ่งเป็นผลมาจากการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากกิจกรรมตํางๆ  ของมนุษย์  
นานาประเทศจึงหันมาให๎ความสนใจและตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการลดความรุนแรงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถท าได๎โดยการรํวมมือกันลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
อยํางมีนัยส าคัญ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู๎ผลิต ภาคบริการในฐานะ  
ผู๎ขับเคลื่อนกิจกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู๎บริโภค การลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในสํวน
ของผู๎บริโภคท่ีเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและภาคการบริการ คือ การเลือกซื้อสินค๎าและเลือกใช๎บริการ
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกในปริมาณต่ าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่มีประเภทเดียวกัน ซึ่งผู๎บริโภคจ าเป็นต๎องดูข๎อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขึ้น เพ่ือใช๎เป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํทิศทางเดียวกัน ทั้งยังใช๎เป็นแนวทางในการก าหนด  
นโยบายตํางๆ ของหนํวยงานทุกภาคสํวนให๎บรรลุวิสัยทัศน์ที่วํา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์ 
6 ข๎อ ได๎แกํ 1) ความมั่นคง 2) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 4) การสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 5) การสร๎างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎นจะน าไปสูํเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) พร๎อมทั้งการปฏิรูปประเทศและการปรับโครงสร๎าง
ประเทศไทยให๎เป็นประเทศไทย 4.0 ในอนาคต ทั้งนี้ ยังสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี โดยแปลงมาจากยุทธศาตร์ชาติ   
20 ปี สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได๎ด าเนินการให๎การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกภาคสํวน ได๎แกํ การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย  
ก๏าซเรือนกระจก ส าหรับผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน) การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจก ส าหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) และ การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงาน
หมุนเวียน ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ๎นให๎ภาคการผลิตพัฒนากระบวนการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ภาคบริการ  
มีมาตรการดูแลบ ารุงรักษาอาคาร สร๎างความตะหนักให๎ผู๎ใช๎บริการอาคารให๎มีสํวนรํวมในการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคํา รวมถึงเพ่ือป้องกันการขาดแคลนพลังงานในอนาคต 

 



1-2              บทที ่1 : การรับรองการลดหรือหลีกเล่ียงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

1.2 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และเลือกใช๎บริการอาคารที่มี

การปลํอยก๏าซเรือนกระจกปริมาณต่ า 

2) เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎แกํผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการอาคารในการใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม 

3) เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศมากข้ึน 
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ภายใต๎การด าเนินงานของ 

สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย ในการให๎การรับรองฯ ดังตํอไปนี้ 

1) การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับผลิตภัณฑ์ 

2) การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

3) การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) แสดงถึงเจตนารมณ์ของธุรกิจที่มีความตระหนักใสํใจตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อม และเป็นการ

แสดงความรับผิดชอบตํอสังคม 

2) เป็นการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎แกํองค์กร 

3) ลดคําใช๎จํายที่สูญเสีย โดยการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังาน 

4) เป็นข๎อมูลส าหรับผู๎บริโภค เพ่ือใช๎ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎าและบริการ 

 

 



 

 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ระบบฉลากสิ่งแวดลอ้ม (Eco-Labeling)1 

ฉลากสิ่งแวดล๎อม เป็นกลไกการสื่อสารและบํงบอกความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผลิตภัณฑ์
ให๎แกํผู๎บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให๎แกํผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยกวํา
ผลิตภัณฑ์ที่ท าหน๎าที่อยํางเดียวกัน เป็นข๎อมูลที่ท าให๎ผู๎บริโภคทราบวําผลิตภัณฑ์นั้นเน๎นคุณคําทาง
สิ่งแวดล๎อม และสามารถเลือกซื้อสินค๎าและบริการที่ชํวยลดผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากการ
บริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู๎ผลิตก็จะได๎รับผลประโยชน์ในแงํก าไร จากการลดต๎นทุนที่เกิด
จากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค๎าหรือให๎บริการ ปัจจุบันฉลากสิ่งแวดล๎อม
จัดอยูํในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล๎อม ISO 14001 สามารถแบํงออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 1 

เป็นฉลากที่บํงบอกความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะมอบให๎กับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติตรงตามข๎อก าหนดตามมาตรฐาน ISO 14020 โดยองค์กรอิสระท่ีไมํมีสํวนได๎สํวนเสีย (Third 
party) โดยจะพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมแบบใช๎วิธีพิจารณาแบบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 
Consideration) ภายใต๎กรอบด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14024 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการ
ออกฉลากประเภทที่ 1 ซึ่งรู๎จักกันดีในนาม “ฉลากเขียว” 

 ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 2 

เป็นฉลากที่ผู๎ผลิต ผู๎จัดจ าหนําย หรือ ผู๎สํงออก จะเป็นผู๎บํงบอกความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม หรือแสดงคําทางสิ่งแวดล๎อมของผลิตภัณฑ์ตนเอง (Self-declared Environmental 
Claims) ซึ่งอาจจะแสดงในรูปของข๎อความ หรือสัญลักษณ์ รูปภาพ เชํน การใช๎พลังงานอยําง
ประหยัด การน ากลับมาใช๎ใหมํ เป็นต๎น โดยฉลากนี้ จะไมํมีองค์กรกลางในการดูแล แตํทางผู๎ผลิตต๎อง
สามารถแสดงหลักฐานเมื่อมีผู๎สนใจสอบถามรายละเอียดได๎ ดังนั้น ฉลากประเภทนี้ผู๎ผลิตสามารถ
ท าการศึกษาหรือประเมินผลได๎ด๎วยตนเอง โดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14021 

 ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 3 

เป็นฉลากที่บํงบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการแสดงข๎อมูล
สิ่งแวดล๎อมโดยรวม (Environmental information) ซ่ึงเป็นสํวนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 14025 โดย
การใช๎เครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เข๎ามา
ประเมินตามมาตรฐาน ISO 14040 โดยฉลากนี้จะมีหนํวยงานอิสระ หรือองค์กรกลางในการท าหน๎าที่
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล 
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http://www.thaiecoproduct.com/index.php/knowledge2/15-knowledge-eco-label.html 



2-2          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบฉลากภายในประเทศ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งฉลากที่เป็นของภาครัฐ และที่เป็นของเอกชนท าขึ้นใช๎เองในองค์กร 
ทั้งนี้ระบบฉลากที่ทางภาครัฐให๎การสนับสนุนมีทั้งฉลากที่บํงบอกถึงประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน  
การรักษาสิ่งแวดล๎อม แตํยังไมํได๎มีการสํงเสริมการออกฉลากที่บํงบอกถึงการลดลงของปริมาณ 
ก๏าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการส าคัญกํอให๎เกิดภาวะโลกร๎อน  ซึ่งฉลากแตํละประเภทที่มีใน 
ประเทศไทยจะอธิบายได๎เป็นล าดับ ดังตํอไปนี้ 

2.2.1 ฉลากเขียว2 (Green Label หรือ Eco-Label) 

ฉลากเขียว คือ ฉลากที่มอบให๎แกํผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยกวํา 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท าหน๎าที่อยํางเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยูํในระดับมาตรฐาน  
ที่ก าหนด ผลิตภัณฑ์เหลํานี้หมายถึงสินค๎าและบริการหลายประเภท ยกเว๎น อาหาร ยา และเครื่องดื่ม 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภทดังกลําวจะเกี่ยวข๎องกับสุขภาพ ความปลอดภัยในการบริโภค
มากกวําด๎านสิ่งแวดล๎อม รูปแบบของฉลากเขียว ดังแสดงในรูปที่ 2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฉลากเขียว มาจากแนวความคิดและความต๎องการให๎ประเทศไทยมีการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคูํไปกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม  
เพ่ือลดมลภาวะสิ่งแวดล๎อมโดยรวมภายในประเทศ และให๎ข๎อมูลที่เป็นกลางตํอผู๎บริโภคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมทั้งผลักดันให๎ผู๎ผลิตใช๎เทคโนโลยีหรือวิธีการ
ผลิตที่สะอาด สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย โดยโครงการฉลากเขียวริเริ่มขึ้นโดยองค์กรธุรกิจ 
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน (TBCSD) และได๎รับความเห็นชอบและความรํวมมือจากกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่ งแวดล๎อม ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนํวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ให๎ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับวําเป็น
โครงการที่เกิดจากการรํวมมือระหวํางสํวนราชการ และองค์กรกลางตํางๆ โดยมีส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทยท าหน๎าที่เป็นเลขานุการ 
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http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2016-greenlabel-guide.pdf 
 

รูปที่ 2-1 รูปแบบของฉลากเขียว 



บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-3 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.2 จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตะกร้าเขียว)3 

ตะกร๎าเขียวเป็นโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ือสํงเสริมแนวคิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยกรมควบคุมมลพิษ
พัฒนาเกณฑ์ข๎อก าหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมให๎กับสินค๎าและบริการตํางๆ ด๎วยการศึกษาความ
เหมาะสมทั้งด๎านเทคนิค ด๎านสิ่งแวดล๎อม และด๎านเศรษฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมขั้นตอนตํางๆ ของสินค๎า
และบริการ รูปแบบของตะกร๎าเขียวดังแสดงในรูปที่ 2-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตะกร๎าเขียวเป็นระบบการขึ้นทะเบียนสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ที่กรมควบคุมมลพิษจัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากขั้นตอนตํางๆ  
ของสินค๎าและบริการ ได๎แกํ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การให๎บริการ การขนสํง การใช๎งาน และ  
การก าจัดทิ้ง เพ่ือสํงเสริมการจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และเพ่ือศึกษา
คัดเลือกและก าหนดหลักเกณฑ์ของสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  โดยสัญลักษณ์ 
ตระกร๎าเขียวยังไมํมีการด าเนินการในการออกฉลากเพ่ือติดบนสินค๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
http://ptech.pcd.go.th/gp/ 

 

รูปที่ 2-2 รูปแบบของสัญลักษณ์ตะกร๎าเขียว 



2-4          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.3 ฉลากใบไม้เขียว4 (Green Leaf Label) 

ฉลากใบไม๎เขียว คือ ฉลากที่ด าเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎พลังงานและ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของธุรกิจการทํองเที่ยวและการโรงแรม โดยมุํงเน๎นการใช๎พลังงานรวมถึง
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางรู๎คุณคําภายใต๎แนวคิด “รู๎ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล๎อม” โครงการ
ดังกลําวได๎เริ่มเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2540 รูปแบบของฉลากใบไม๎เขียวดังแสดงในรูปที่ 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลากใบไม๎เขียวเป็นตัวชํวยผลักดันให๎ธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยวในประเทศไทย 
มีการพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานและสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม พัฒนามาตรฐานการจัดการ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมในธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และมี
การพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี พร๎อมทั้งสํงเสริมการมีบทบาทและมีสํวนรํวมในการรักษา
สิ่งแวดล๎อมในธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยว ตลอดจนพัฒนาแนวทางการเสริมสร๎างศักยภาพของ
ธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 

โครงการใบไม๎เขียว เป็นการด าเนินงานของมูลนิธิใบไม๎เขียว ซึ่งอยูํในความดูแลของ
คณะกรรมการสํงเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการทํองเที่ยว (คสสท.) ที่สร๎างการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ให๎เกิดเป็นรูปธรรมอยํางเดํนชัด โดยมี 219 โรงแรมทั่วประเทศที่ได๎รับเกียรติบัตรแหํงความส าเร็จ 
ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม เป็นตัวอยํางหนึ่งที่ชี้ให๎เห็นวําการรํวมมือกันยกระดับการจัดการมาตรฐาน
ด๎านการรักษาสิ่งแวดล๎อมของทุกองค์กรจะท าให๎อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของไทยก๎าวหน๎าทัดเทียม
กับนานาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในศักยภาพของการด าเนินงานอยํางแท๎จริง 

 
 
 
 
 
 
 4

http://www.greenleafthai.org/th/green_found/ 

รูปที่ 2-3 รูปแบบของฉลากใบไม๎เขียว 



บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-5 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.4 ฉลากคูลโหมด5 (Cool Mode) 

ฉลากคูลโหมด เป็นฉลากที่มอบให๎กับเสื้อผ๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการ
ซับเหงื่อและระบายความร๎อนได๎ดี ท าให๎สวมใสํสบาย ไมํร๎อนอบอ๎าว สามารถสวมใสํในอาคารหรือ
ห๎องท่ีมีอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ 25°C ได๎โดยไมํรู๎สึกอึดอัด เนื่องจากวัสดุที่ใช๎ในการตัดเย็บเป็นผ๎าที่มี
การพัฒนาให๎มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก จึงชํวยเพ่ิมความสบายและ
ความเย็นในขณะสวมใสํ เสื้อผ๎า Cool Mode จึงชํวยรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่
ต๎องการมีสํวนชํวยลดการใช๎กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ และลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
รูปแบบของฉลากคูลโหมดดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได๎รํวมมือกับ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ในก ากับของกระทรวงอุตสาหกรรม) และกลุํมผู๎ผลิตสิ่งทอ จัดท า
โครงการสํงเสริมการพัฒนาเสื้อผ๎าลดโลกร๎อน หรือ คูลโหมด ขึ้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให๎กับผู๎บริโภคใน
การใช๎เสื้อผ๎าที่สามารถลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ตลอดจนสํงเสริมให๎มีการพัฒนาวัสดุสิ่งทอและ
ออกแบบเครื่องนุํงหํมโดยเฉพาะชุดท างานที่สวมใสํแล๎วไมํร๎อนอบอ๎าวสามารถอยูํในอาคารหรือห๎องที่
ปรับอุณหภูมิ 25°C ได๎โดยไมํอึดอัด ชํวยลดการใช๎กระแสไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ และลดการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ๎อม และท าให๎เกิดผู๎ผลิตและตลาดสินค๎าสิ่งทอที่ลดโลก
ร๎อนในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/coolmode_is/coolmode_is.pnc 

รูปที่ 2-4 รูปแบบของฉลากคูลโหมด 



2-6          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.5 SCG eco value6 

ฉลาก SCG eco value คือ ฉลากรับรองสินค๎าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตหรือ
การใช๎งานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และมีคุณสมบัติความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานของ 
SCG แบํงเป็น 2 ประเภท คือ Eco Process : สินค๎าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และ Eco Use : สินค๎าหรือบริการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเมื่อน าไปใช๎งาน รูปแบบของ
ฉลาก SCG eco value ดังแสดงในรูปที่ 2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให๎การแสดงข๎อมูลเชิงปริมาณของสินค๎าหรือบริการ ที่ได๎รับฉลาก SCG eco 
value มีความนําเชื่อถือและสร๎างความมั่นใจ เอสซีจีจึงได๎ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยอ๎างอิง
มาตรฐาน ISO 14021 (Environmental Labels and Declarations-Self Declared 
Environmental Claims) ควบคูํไปกับความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ การลดการใช๎วัตถุดิบ พลังงาน น้ าในการผลิต และการ
ใช๎งานของผู๎บริโภค การใช๎วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การน ากลับมาใช๎ใหมํ การลดของเสีย และการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ได๎แตํงตั้งคณะท างานพิจารณาด๎านเทคนิค (Technical Team) เป็น 
ผู๎พิจารณาให๎การรับรองสินค๎าและบริการให๎ได๎รับฉลากดังกลําว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6

http://www.scg.co.th/th/05sustainability_development/08_scg-eco-value-02.html 

รูปที่ 2-5 รูปแบบของฉลาก SCG eco value 



บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-7 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.6 ฉลากหัวใจสีเขียว7 

ฉลากหัวใจสีเขียว คือ ฉลากรับรองสินค๎าและบริการ ตามระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อม ISO 14021 : Environmental Labels and Declarations ประเภท Self Declared 
Environmental Claims โดยผํานการพิจารณารับรองและอนุมัติการใช๎จากคณะกรรมการพัฒนา
สินค๎า และบริการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ของกลุํมบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งต๎องมีคุณลักษณะ
ของสินค๎าและบริการที่ผํานเกณฑ์ความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมพร๎อมกับมีเอกสารอ๎างอิงชัดเจน 
รูปแบบของฉลากหัวใจสีเขียว ดังแสดงในรูปที่ 2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย 7 ข๎อ ดังนี้ 

 ลดการใช๎ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข๎องที่
ใช๎วัตถุดิบ พลังงาน หรือน้ าในการผลิต หรือการกระจายสินค๎า ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ หรือองค์ประกอบที่เก่ียวข๎องอ่ืนๆ ที่ใช๎งานในลักษณะเดียวกัน 

 ใช๎พลังงานทดแทนหรือพลังงานกลับคืนจากที่จะสูญเสียไป ผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ผลิตขึ้นโดยใช๎พลังงานกลับคืนจากวัสดุหรือพลังงานที่จะสูญเสียไป 

 การใช๎พลังงานน๎อยลง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการใช๎พลังงานในระหวําง
การใช๎งานลงได๎ เมื่อเทียบกับการใช๎พลังงานของผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ใช๎งานในลักษณะเดียวกัน 

 ยืดอายุการใช๎งาน ผลิตภัณฑ� ์ที่ได� ๎รับการออกแบบให� ๎สามารถยืดอายุการใช๎
งาน โดยการปรับปรุงความทนทานหรือลักษณะบางประการให � ๎ดีขึ้น ซึ่งส� ํงผลให� ๎เกิดการลดการใช๎
ทรัพยากร หรือลดการเกิดของเสีย 

 ใช๎ของแปรรูป/รีไซเคิล องค์ประกอบที่หมุนเวียนกลับได๎เป็นสัดสํวนโดย
มวลของวัสดุในผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช๎ใหมํได๎ 

 ลดปริมาณของเสีย การลดปริมาณของวัสดุ ที่จะกลายเป็นของเสียอันเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต หรือบรรจุภัณฑ์ 

 ยํอยสลายได๎ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือสํวนประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องที่
สามารถยํอยสลายทางชีวภาพเป็นสารเสมือนฮิวมัสที่เสถียรและเป็นเนื้อเดียวกัน 
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http://www.siamcitycement.com/th/product/green_product 

รูปที่ 2-6 รูปแบบของฉลากหัวใจสีเขียว 



2-8          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.7 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์8 (Carbon Footprint of Product) 

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ฉลากที่แสดงปริมาณก๏าซเรือนกระจกที่ปลํอยออกมา
จากผลิตภัณฑ์แตํละหนํวย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแตํการได๎มาซึ่งวัตถุดิบ การขนสํง  
การประกอบชิ้นสํวน การใช๎งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช๎งาน โดยค านวณออกมาในรูป
ของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นการแสดงข๎อมูลให๎ผู๎บริโภคได๎
ทราบวํา ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหลํานั้นมีการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกออกมาปริมาณ
เทําไหรํ รูปแบบของฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ดังแสดงในรูปที่ 2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสํงเสริมการใช๎คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์
สํงเสริมให๎ผู๎บริโภคมีข๎อมูลการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แตํละชนิดประกอบการตัดสินใจ 
และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแขํงขันในตลาดโลก นอกจากนั้น หาก
ประเทศไทยมีการด าเนินโครงการและเก็บข๎อมูลการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่ชัดเจน จะชํวยให๎
มีอ านาจในการตํอรองมากขึ้นในการประชุมระดับโลกเพ่ือก าหนดแนวทางแก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-7 รูปแบบของฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

8
http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=18&s2=61 



บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-9 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.8 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน9 

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร๎อน คือ ฉลากที่แสดงวําผลิตภัณฑ์ได๎
ผํานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปลํอยก๏าซเรื อนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์ได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีรูปแบบส าหรับการประเมินประกอบด๎วย การประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบัน การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีฐาน (Base 
Year) การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันกับปีฐาน และน าผลการ
เปรียบเทียบพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อผํานตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถติดเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
บนผลิตภัณฑ์ หรือเผยแพรํบนสื่อตํางๆ รูปแบบของฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือฉลากลดโลกร๎อน
ดังแสดงในรูปที่ 2-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได๎จัดท าฉลาก
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร๎อนขึ้น เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคมีข๎อมูล 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แตํละชนิดประกอบการตัดสินใจ และให๎ข๎อมูลแกํผู๎บริโภค 
วําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบริหารจัดการเพ่ือลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และ
บริการลงจากเดิม เพ่ือให๎ผู๎บริโภคใช๎ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าและบริการ อันเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกให๎กับผู๎บริโภคในการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎
ผู๎ผลิตใช๎เทคโนโลยีวิธีการผลิต วิธีการจัดการที่ชํวยลดปลํอยก๏ าซเรือนกระจกลง ทั้งนี้ เพ่ือสํง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกํผู๎ผลิตเองในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-8 รูปแบบของฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร๎อน 

9
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2-10          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.9 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร10 

การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization 
หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข๎อมูลปริมาณก๏าซ
เรือนกระจกที่ปลํอยจากการด าเนินงานขององค์กร อันจะน าไปสูํการก าหนดแนวทางการบริหาร 
จัดการเพ่ือลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ทั้งยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทย  
ในการค านวณข๎อมูลการปลํอยก๏าซเรือนกระจกขององค์กร ใช๎บริหารจัดการการปลํอยก๏าซ 
เรือนกระจกขององค์กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร๎อมหากภาครัฐจ าเป็นต๎องมี
รายงานปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกขององค์กรตํางๆ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางบริหารจัดการการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย พร๎อมทั้งพัฒนาบุคลากรของประเทศให๎สามารถจัดท าข๎อมูล
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกขององค์กรและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได๎  รูปแบบสัญลักษณ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดังแสดงในรูปที่ 2-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได๎จัดท าโครงการสํงเสริม
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ดังนี้ 

- คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 
- คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
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รูปที่ 2-9 รูปแบบสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 



บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-11 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.10 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 511 

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือ ฉลากท่ีบํงบอกระดับการใช๎ไฟฟ้าและข๎อมูลเบื้องต๎น
ตํางๆ ของเครื่องใช๎ไฟฟ้า เชํน ประสิทธิภาพ คําใช๎จํายตํอปี เพ่ือให๎ผู๎ใช๎สามารถเลือกซื้อเครื่องใช๎ไฟฟ้า
ได๎อยํางเหมาะสมและประหยัดคําใช๎จํายในระยะยาว ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแตํ
เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยที่เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุด รูปแบบของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 ดังแสดงในรูปที่ 2-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต๎องการรณรงค์ให๎ผู๎ผลิต/ผู๎น าเข๎า ผลิตและ

น าเข๎าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และมีราคาที่เหมาะสม จูงใจและเสริมสร๎างทัศนคติ 
การประหยัดไฟฟ้าแกํประชาชน โดยให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการใช๎พลังงาน
ไฟฟ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ และเสนอทางเลือกของผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง พร๎อมทั้งสนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งการบริหาร
การใช๎ไฟฟ้าเพ่ือน าพลังงานไฟฟ้ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎บริโภคและประเทศชาติโดยรวม  
ปัจจุบันผู๎ออกฉลากประหยัดไฟฟ้า คือ กระทรวงพลังงาน จากเดิมออกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แหํงประเทศไทย (กฟผ.) โดยจะมีตราของกระทรวงพลังงานซ๎อนอยูํบนฉลาก เริ่มใช๎ตั้งแตํ พ.ศ.2549 
(ค.ศ. 2006) 
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รูปที่ 2-10 รูปแบบของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 



2-12          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2.11 ฉลากประสิทธิภาพสูง12 

ฉลากประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงคําประสิทธิภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ โดย 
คําประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลาก เป็นคําประสิทธิภาพที่ได๎จากการทดสอบจริงตามมาตรฐาน  
ที่ก าหนดของแตํละผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบฉลากประสิทธิภาพสูงของแตํละผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
เหมือนกัน จะตํางกันบริเวณข๎อความด๎านลําง ซึ่งจะระบุชนิดและแสดงคําประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ซึ่งรูปแบบของฉลากประสิทธิภาพสูงดังแสดงในรูปที่ 2-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได๎มอบ
ฉลากประสิทธิภาพสูงให๎แกํผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 11 ชนิดที่ผํานมาตรฐานจากการทดสอบ ได๎แกํ เตาหุง
ต๎มในครัวเรือนใช๎กับก๏าซปิโตรเลียมเหลว เตาก๏าซความดันสูง อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
กระจก ฉนวนใยแก๎ว (แผํนเรียบ) มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความ
ร๎อนด๎วยน้ า เครื่องยนต์แก๏สโซลีนขนาดเล็กระบายความร๎อนด๎วยอากาศ สีทาผนังอาคาร เครื่องอัด
อากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ และปั๊มความร๎อน 

กระทรวงพลังงานมีนโยบายสํงเสริมการติดฉลากวัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร๎อม
ทั้งให๎มีการก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้ง
กระทรวงพลังงานได๎ออกกฎกระทรวงก าหนดอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงอยํางตํอเนื่อง กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ าเป็นต๎องสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับรู๎ และเลือกใช๎อุปกรณ์และ
วัสดุประสิทธิภาพสูงให๎แพรํหลายมากขึ้น ฉลากประสิทธิภาพสูงจึงเป็นเครื่องมือชํวยประชาชนในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ท าให๎สามารถประหยัดคําใช๎จํายด๎านพลังงานลงได๎ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2-11 รูปแบบของฉลากประสิทธิภาพสูง 
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บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-13 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบฉลากในต่างประเทศ 

สืบเนื่องจากพิธีสารเกียวโตที่ประเทศสมาชิกวางเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือน
กระจกที่เป็นสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกลงให๎ได๎ร๎อยละ 5.2 ภายในปี พ.ศ.2555 จาก
ปริมาณที่ปลํอยในปีฐาน พ.ศ. 2533 ท าให๎เกิดการค๎าคาร์บอนเครดิตขึ้น ซึ่งประเทศ/บริษัท ที่ไมํ
สามารถลดปริมาณก๏าซเรือนกระจกได๎ตามเป้าหมาย มีความจ าเป็นต๎องซื้อคาร์บอนเครดิตจาก
ประเทศท่ีมีเครดิตเหลือ14 ตํอมาในปี พ.ศ.2558 ไดมี๎การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 เป็นการประชุมที่ครบก าหนดที่ภาคี
จะต๎องตกลงกันให๎ได๎มาซึ่งข๎อตกลงใหม ํเพ่ือแทนที่พิธีสารเกียวโต ซึ่งข๎อตกลงดังกลําวจะมีผลบังคับใช๎
และสามารถเริ่มด าเนินการได๎ภายในปี ค.ศ.2020 และได๎มีการรับรองความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) โดยเป็นตราสารกฎหมายที่รับรองภายใต๎กรอบอนุสัญญา UNFCCC ฉบับลําสุด ตํอจาก
พิธีสารเกียวโตและข๎อแก๎ไขโดฮา เพ่ือก าหนดกฎกติการะหวํางประเทศที่มีความมุํงมั่นมากยิ่งขึ้น
ส าหรับการมีสํวนรํวมของภาคีในการแก๎ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุํงเสริมสร๎าง
การตอบสนองตํอภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ในบริบทของการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนและความพยายามในการขจัดความยากจน13 

ผลของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเริ่มกลายเป็นธุรกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหวํางประเทศ 
โดยธุรกิจชนิดนี้แพรํกระจายเป็นวงกว๎าง ท าให๎หลายประเทศสนใจการสร๎างความตระหนักตํอปัญหา
การเกิดสภาวะโลกร๎อนทั้งในหมูํผู๎ผลิตและผู๎บริโภค จนมีหลายประเทศให๎ความสนใจในการศึกษา
คิดค๎นฉลาก Carbon Footprint ขึ้น เพ่ือบอกจ านวนก๏าซเรือนกระจกที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลิตตํอหนึ่ง
หนํวยสินค๎า โดยวิธีการคิด Carbon Footprint จะเริ่มตั้งแตํการจัดหาวัตถุดิบแล๎วน าไปแปรรูปผลิต 
จนถึงการจัดจ าหนํายและยํอยสลาย ท าให๎ผู๎บริโภคทราบถึงความใสํใจของผู๎ผลิตตํอปัญหาโลกร๎อน 
อีกท้ังยังสามารถสร๎างความตื่นตัวในกลุํมผู๎บริโภคให๎เลือกซื้อสินค๎าที่ปลํอยก๏าซเรือนกระจกในขั้นตอน
การผลิตน๎อยกวําสินค๎าชนิดเดียวกันแตํตํางตราสินค๎า14 

องค์กรตํางๆ ในแตํละประเทศมีวิธีการค านวณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่แตกตํางกัน 
เนื่องจากยังมิได๎มีเกณฑ์มาตรฐานหรือข๎อก าหนดกลางที่ยอมรับให๎เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ  
จึงพบวําแตํละองค์กรได๎ประยุกต์และปรับวิธีการค านวณให๎เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ของตน บางแหํงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎บริโภคได๎เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันจากผู๎ผลิต  
ที่ตํางกัน บางแหํงเพียงแคํต๎องการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช๎ทรัพยากรให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ปลํอยก๏าซเรือนกระจกในปริมาณต่ า แตํไมํต๎องการให๎ผู๎บริโภคเปรียบเทียบใดๆ จึงไมํแสดงใน
รูปของตัวเลข อยํางไรก็ตามทุกวิธีการค านวณยังคงประยุกต์จากแนวความคิดของ LCA หากแตํมีการ
ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตที่แตกตํางกัน14 โดยได๎รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับระบบฉลากของ
ตํางประเทศดังตํอไปนี้ 

 
 
 
 
 

13http://www.deqp.go.th/knowledge/cop21/ 
14http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=18&s2=61&sub3=sub3 
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2.3.1 สหภาพยุโรป15 

ฉลาก EU-Eco Label หรือที่เรียกวํา EU–Flower คือฉลากเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมของสหภาพยุโรป ดังแสดงในรูปที่ 2-12 เป็นตราสัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล๎อมของ 
ทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่แสดงให๎เห็นวํา สินค๎าเหลํานั้นมีการผลิตและได๎รับการรับรองแล๎ววํามี
วงจรชีวิต (Life Cycle) ที่ใสํใจตํอสิ่งแวดล๎อม และพยายามลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํการ
เลือกวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตเป็นสินค๎า และผลกระทบของคุณภาพสินค๎าตํอผู๎ บริโภค 
เชํน การรักษาคุณภาพน้ า อากาศ ดิน และเสียง รวมทั้งเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยพิจารณาตั้งแตํ
จุดเริ่มต๎นของการผลิตทั้งในเรื่องวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบหํอ การใช๎งาน จนถึงขั้นตอน
สุดท๎ายซึ่งเป็นการก าจัดกากเหลือใช๎หรือการน ากลับมาใช๎ใหมํ 

ประเทศที่มีการใช๎ฉลาก EU Eco-label คือ ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Area: EEA) รวม 18 ประเทศ ประกอบด๎วยสหภาพยุโรป (European 
Union: EU) จ านวน 15 ประเทศ รวมไปถึงไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยสินค๎า
และบริการที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันทุกประเภทสามารถขอรับการติดฉลาก EU Eco-label ได๎ ยกเว๎น
อาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชภัณฑ์ โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ก าหนด
กลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ที่สามารถขอติดฉลาก Eco-label ไดจ๎ านวน 15 กลุํม 
คือ กระดาษทิชชู เครื่องล๎างจาน ดินและปุ๋ย ที่นอน สีทาบ๎านและน้ ามันเคลือบเงา รองเท๎า สิ่งทอ 
ผงซักฟอก น้ ายาล๎างจาน กระดาษก๏อปปี้ หลอดไฟ ตู๎เย็น เครื่องซักผ๎า คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ และ
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว นอกจากนี้ ยังมีสินค๎าและบริการอ่ืนๆ ที่อยูํระหวํางการพิจารณา
คัดเลือกให๎ติด EU Eco-label เพ่ิมเติมอีกหลายรายการ เชํน เครื่องดูดฝุ่น บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น 
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http://packaging.oie.go.th/new/admin_control/file/2679318540.pdf 

รูปที่ 2-12 EU-Eco Label หรือ EU–Flower สหภาพยุโรป 
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2.3.2 สหราชอาณาจักร16 

สหราชอาณาจักรเป็นผู๎น าในการติดฉลาก Carbon Footprint และ Carbon label 
program ดังแสดงในรูปที่ 2-13 ภายใต๎การก ากับดูแลของ Carbon Trust ซึ่งเป็นหนํวยงานเอกชนที่
จัดตั้งโดยรัฐ โดยได๎มีการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพ่ือการติดฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ตํางๆ 
ตั้งแตํปี 2549-2554 ซึ่งฉลากคาร์บอนนี้ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกและข๎อมูลให๎ผู๎บริโภค
ตรวจสอบข๎อมูลวําผู๎ผลิตได๎ใสํใจในภาคการผลิตตํอการรักษาสิ่งแวดล๎อม และได๎มีการพัฒนา
มาตรฐาน PAS 2050: 2008 - Specification for the assessment of the life cycle 
greenhouse gas emission of goods and services โดย British Standard Institute (BSI) ซึ่ง
ได๎รับการสนับสนุนทุนจาก the Carbon TrustTM และ the UK Government Department for 
Environmental, Food and Rural Affairs (Defra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 ประเทศฝรั่งเศส16 

ประเทศฝรั่งเศสได๎มีการพัฒนาฉลาก L' INDICE CARBONE de ce produit 
ดังแสดงในรูปที่ 2-14 โดยบริษัทธุรกิจค๎าปลีกขนาดใหญํ Casino Gropue เป็นผู๎ริเริ่มในการพัฒนา
ฉลากคาร์บอน ด๎วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยในปี 2554 ได๎เริ่มโครงการทดลองการติด
ฉลากบนผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหนํายในประเทศเป็นเวลาอยํางน๎อย 1 ปี โดยมีบริษัทผู๎ผลิตและผู๎จ าหนําย
ผลิตภัณฑ์เข๎ารํวมโครงการ 168 บริษัท ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กวํา 1,000 ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

16http://www.environnet.in.th/archives/1496 

รูปที่ 2-13 Carbon Footprint และ Carbon label โดยหนํวยงาน Carbon Trust 

รูปที่ 2-14 L' INDICE CARBONE de ce produit
ประเทศฝรั่งเศส 
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2.3.4 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์16 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได๎มีการติดฉลากคาร์บอน “Climatop Carbon Label”  
ดังแสดงในรูปที่ 2-15 โดยบริษัทธุรกิจค๎าปลีก Migros เป็นผู๎น าในการเริ่มด าเนินการติดฉลาก
คาร์บอนโดยความชํวยเหลือของบริษัทที่ปรึกษา MyClimate ซึ่งใช๎วิธี Hybrid EIO-LCA ในการ
ด าเนินการ พบวําผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากคาร์บอนมีการบํงชี้วํามีประสิทธิภาพการจัดการการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกน๎อยกวําผลิตภัณฑ์ในกลุํมเดียวกัน 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 ประเทศสวีเดน16 

ประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกที่ออกฉลากคาร์บอน The Swedish Climate 
Label ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ดังแสดงในรูปที่ 2-16 โดยในปี 2550 ประเทศสวีเดนเริ่มด าเนิน
โครงการ The Swedish Climate Label โดยการวิเคราะห์ด๎วยการประเมินวัฏจักรชีวิตรํวมกับวิธีที่
พัฒนาโดย The Swedish food consumer organization (KRAV) และ Swedish Seal และได๎
ออกมาตรฐาน Climate Labeling for Food 2009: 1 เพื่อลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในการผลิต
อาหารตั้งแตํฟาร์มจนถึงร๎านค๎า เพื่อผลักดันให๎เกิดการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากภาคการผลิต
อาหารของประเทศให๎ได๎ร๎อยละ 20-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16http://www.environnet.in.th/archives/1496 

รูปที่ 2-15 Climatop Carbon Label ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

รูปที่ 2-16 The Swedish Climate Label ประเทศสวีเดน 
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2.3.6 ประเทศเยอรมันนี15 

ประเทศเยอรมันนีเป็นประเทศแรกที่มีความจริงจังในการพัฒนาโครงการฉลาก
สิ่งแวดล๎อม โดยใช๎ฉลากที่เรียกวํา นางฟ้าสีฟ้า (Blue Angel) ดังแสดงในรูปที่ 2-17 ตั้งแตํปี พ.ศ.
2521 ในการรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล๎อมด๎วยจุดมุํงหมาย 3 ประการคือ ชี้แนะให๎ผู๎บริโภคซื้อเฉพาะแตํ
สินค๎าที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด สํงเสริมให๎ผู๎ผลิตพัฒนาสินค๎าที่รักษาสิ่งแวดล๎อม และ
รณรงค์ให๎ฉลากนางฟ้าสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ในการสํงเสริมการจ าหนําย 

ฉลากนางฟ้าสีฟ้า ได๎เริ่มจากการใช๎ค าวํา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หรือ Umwelt 
freundlich (Environment Friendly) ตํอมาในปี พ.ศ.2531 แก๎ไขเป็น ฉลากสิ่งแวดล๎อม หรือ 
Umweltzeichen (Eco-label) เพ่ือหลีกเลี่ยงค าโฆษณาตํางๆ ที่มักใช๎ประโยควําเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม จากนั้นความนิยมจากฉลากนางฟ้าสีฟ้า กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได๎มีการพัฒนาระบบมห
ภาคในการจัดเก็บซากบรรจุภัณฑ์กลับมาผลิตใหมํ โดยมีการเก็บรวบรวมอยํางเป็นระบบจากแหลํง
ขายปลีก แหลํงชุมชน ตามถนนหนทาง โดยมีการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาผลิตใหมํ
โดยใช๎ชื่อวําจุดเขียว (Green Point หรือ Der Grune Punkt) ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเรียกวํา Green 
Dot ซึ่งบริษัทที่รับผิดชอบมีชื่อวํา Duales System Deustschland (DSD) จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 
โดยสมาคมผลิตเครื่องจักรบรรจุและผู๎ประกอบการบรรจุภัณฑ์ พร๎อมกับได๎รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลสํวนกลางด๎วยจุดมุํงหมายเพ่ือจัดการระบบการเก็บกลับซากบรรจุภัณฑ์และน ามาผลิตใหมํให๎
เป็นประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15http://packaging.oie.go.th/new/admin_control/file/2679318540.pdf 

รูปที่ 2-17 ฉลากนางฟ้าสีฟ้า (Blue Angel) ประเทศเยอรมันนี 
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2.3.7 ประเทศเนเธอร์แลนด์16 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได๎มีการติดฉลากคาร์บอน Climate Neutral Product ของ 
Nature & More ดังแสดงในรูปที่ 2-18 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการติดฉลากจะต๎องประเมินการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยจะได๎รับการตรวจประเมินและรับรองความถูกต๎องจาก
บริษัท TÜV Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.8 สหรัฐอเมริกา17 

สหรัฐอเมริกามีฉลากสิ่งแวดล๎อมที่เรียกวํา ฉลาก Green Seal ดังแสดงในรูปที่ 2-19 
เป็นฉลากสิ่งแวดล๎อมภายใต๎การก ากับดูแลขององค์กรอิสระด๎านสิ่งแวดล๎อมโดยไมํแสวงหาผลก าไร 
คือ Green Seal, Inc เพ่ือให๎การรับรองด๎านสิ่งแวดล๎อม ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการติดฉลาก ดังกลําว
จะต๎องผํานเกณฑ์การทดสอบด๎านมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล๎อม ด๎วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
องค์กร Green Seal ได๎ก าหนดมาตรฐานตามสากล คือ ISO 14020 และISO 14024 โดยค านึงถึง
หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต และตามเงื่อนไขของหนํวยงานที่รับผิดชอบของสหรัฐฯ ได๎แกํ สมาคม
ผู๎บริโภค (Consumers Union) ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล๎อมสหรัฐฯ (US Environmental 
Protection Agency: EPA) คณะกรรมาธิการการค๎าของรัฐบาลสหรัฐฯ และเครือขํายฉลาก
สิ่งแวดล๎อมโลก (The Global Ecolabelling Network: GEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16http://www.environnet.in.th/archives/1496 
17http://www.tisi.go.th/regulate/trading_partners/pdf_usa/Green_Seal_USA.p
df 

รูปที่ 2-18 Climate Neutral Product ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

รูปที่ 2-19 ฉลาก Green Seal สหรัฐอเมริกา 



บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-19 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.3.9 ประเทศแคนาดา16 

ประเทศแคนาดาได๎มีการใช๎ Carbon Counted Label ดังแสดงในรูปที่ 2-20 ซึ่ง 
ได๎ท าการพัฒนาการค านวณปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยมาตรฐาน 
Green House Gas Protocol, ISO 14064, ISO 14025 และ PAS 2050 และฐานข๎อมูล 
CarbonConnect โดยแสดงข๎อมูลปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกเป็นตัวเลข โดยมีหนํวยงาน 
Carbon Counted เป็นหนํวยงานที่ไมํหวังผลก าไรที่ด าเนินการรับรองผลการค านวณและประเมิน
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎บริษัทตํางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.10 ประเทศออสเตรเลีย16 

ประเทศออสเตรเลียได๎มีการพัฒนาฉลาก Carbon neutral ขึ้นในปี 2010 โดย
สถาบัน Carbon Reduction Institute (CRI) แบํงเป็นสองประเภท คือ 

1) ฉลาก Low CO2 แสดงการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
สินค๎าหรือบริการ โดยตัวเลขแสดงร๎อยละของการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากเป้าหมายที่ตั้งไว๎  
ดังแสดงในรูปที่ 2-21 (ซ้าย) 

2) ฉลาก NO CO2 เป็นฉลาก Carbon neutral ที่แสดงวําในกระบวนการผลิตสินค๎า
หรือบริการ มีการปลํอยและลดก๏าซเรือนกระจกเทียบเทํากันดังแสดงในรูปที่ 2-21 (ขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16http://www.environnet.in.th/archives/1496 

รูปที่ 2-20 CarbonCounted ประเทศแคนาดา 

รูปที่ 2-21 ฉลาก Low CO2 และฉลาก NO CO2 ประเทศออสเตรเลีย 



2-20          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.3.11 ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นได๎รณรงค์อีโค มาร์ค (Eco Mark) ซึ่งเป็นโครงการฉลากสิ่งแวดล๎อม  
ดังแสดงในรูปที่ 2-22 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให๎ข๎อมูลแกํ
ผู๎บริโภควําผลิตภัณฑ์ดังกลําวนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสนับสนุนให๎ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยหันมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล๎อมที่ดีกวํา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ติด
ฉลาก Eco Mark นั้นสามารถจ าหนํายได๎ภายในประเทศญี่ปุ่นเทํานั้น อีกทั้งบริษัทตํางชาติที่จ าหนําย
สินค๎าในญี่ปุ่นก็สามารถขอใช๎ฉลาก Eco Mark ไดเ๎ชํนกัน15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได๎มีการอนุมัติให๎ติดฉลากคาร์บอนในอาหารและเครื่องดื่ม 
ดังแสดงในรูปที่ 2-23 โดยมีบริษัทชั้นน าเข๎ารํวมโครงการโดยสมัครใจ เพ่ือจูงใจบริษัทและผู๎บริโภคให๎
ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก โดยราคาสินค๎าสํวนใหญํมีการรวมภาษีสิ่งแวดล๎อมเข๎าไปด๎วย16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15http://packaging.oie.go.th/new/admin_control/file/2679318540.pdf 
16http://www.environnet.in.th/archives/1496 

รูปที่ 2-22 Eco Mark ประเทศญี่ปุ่น 

รูปที่ 2-23 ฉลากคาร์บอน ประเทศญี่ปุ่น 



บทที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวข๎อง          2-21 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.3.12 ประเทศไต้หวัน18 

ประเทศไต๎หวันได๎มีโครงการฉลากสิ่งแวดล๎อม Green Mark ดังแสดงในรูปที่ 2-24 
กํอตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1992 โดยคณะกรรมการบริหารการป้องกันด๎านสิ่งแวดล๎อม (Taiwan’s 
Environmental Protection Administration: TEPA) และได๎รับการผํานการรับรองคุณภาพ  
ISO 9000 และ ISO 14024 โดยสินค๎าที่ได๎รับการติดฉลาก Green Mark ล๎วนเป็นสินค๎าอันดับต๎น 
ที่ได๎รับการยอมรับจากภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นน า รวมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาล 

ปัจจุบันโครงการฉลาก Green Mark ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นระบบมากขึ้นด๎วย
เทคโนโลยีสมัยใหมํ ตั้งแตํระบบการขอค าร๎องการติดฉลาก ระบบการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให๎ใช๎
สิทธิและการตํอสัญญาการใช๎สิทธิ อยํางไรก็ดียังต๎องมีการตรวจสอบเอกสารและการตรวจสอบการ
ควบคุมการจัดการภายในระบบที่เข๎มงวดอยูํซึ่งทางโครงการดังกลําวของไต๎หวันได๎ท าข๎อตกลง 
Mutual Recognition Agreement รํวมกันกับโครงการฉลากสิ่งแวดล๎อมกับนานาประเทศแล๎ว และ
ได๎รับการยอมรับผลทดสอบตามข๎อก าหนดจากห๎องปฏิบัติการในการทดสอบตามมาตรฐาน เชํน 
โครงการ Environment Labelling ของประเทศเกาหลี โครงการ Eco Mark ของประเทศญี่ปุ่น 
โครงการ Environment Choice ของประเทศนิวซีแลนด์ โครงการ Good Environmental Choice 
ของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงโครงการฉลากเขียวของประเทศไทยด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18http://www.tisi.go.th/regulate/trading_partners/pdf_taiwan/Green_Mark_Taiwan.pdf 

รูปที่ 2-24 Green Mark ประเทศไต๎หวัน 



2-22          บทที ่2 : เอกสารที่เกีย่วขอ๎ง 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2.3.13 ประเทศเกาหลีใต้16 

ประเทศเกาหลีใต๎ได๎เริ่มใช๎ฉลากลดคาร์บอนซึ่งเรียกวํา CooL (CO2 Low) Label  
ซึ่งเป็นฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ์ และแสดงถึงปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํอหนํวย
ผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิต ฉลากดังกลําวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและเชิญชวนให๎ผู๎บริโภค
เลือกซื้อสินค๎าที่ปลดปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ าและสนับสนุนให๎ผู๎ผลิตใช๎เทคโนโลยีที่
ชํวยลดปริมาณการปลดปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ 

การรับรองฉลากฯ ครอบคลุมสินค๎าและบริการทั้งหมด ยกเว๎นสินค๎าและบริการ
เกี่ยวกับด๎านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีฉลากคาร์บอน 2 
ประเภท ดังนี้ 

1) ฉลาก Carbon Footprint Label Certificate จะแสดงปริมาณการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ติดฉลากดังแสดงในรูปที่ 2-25 

 
 
 
 
 
 
 

2) ฉลาก Low Carbon Certification จะแสดงปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกเดิม 
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยฉลาก Low Carbon จะแตกตํางจากประเภท Carbon 
Footprint Label ตรงที่มีลูกศรสีขาวชี้ลง ซึ่งแสดงถึงปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่ลดลง ดัง
แสดงในรูปที่ 2-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16http://www.environnet.in.th/archives/1496 

รูปที่ 2-25 ฉลาก Carbon Footprint Label Certificate 

รูปที่ 2-26 ฉลาก Low Carbon Certification 



 

 

3. คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลีย่ง 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 

สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกขึ้น เพ่ือให๎การด าเนินงานการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ คลํองตัว และมีความเหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล ไมํมีผลประโยชน์
ขัดแย๎ง และกํอให๎เกิดการท างานรํวมกันอยํางบูรณาการ  โดยคณะกรรมการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ประกอบด๎วย 

1) คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
2) คณะท างานด๎านเทคนิค 
3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ทั้งนี้โครงสร๎างอ านาจและหน๎าที่ของคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจก มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 
3.1 คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกเป็นการด าเนินงาน
ภายใต๎ค าสั่งของสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย ค าสั่งที่ 2560/xxx เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการรับรอง 
การลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก เป็นคณะกรรมการหลักของการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิจากสถาบันตํางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องซึ่งมีพันธกิจหลักและความเชี่ยวชาญที่ตํางกัน เพ่ือด าเนินงาน
และบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข๎องกับการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎เป็นไป
อยํางมปีระสิทธิภาพ ไมํมีผลประโยชน์ขัดแย๎ง (Conflict of interest) 

3.1.1 บทบาทหน้าที ่

1) พิจารณาให๎การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน) 

2) พิจารณาให๎การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับ
อาคาร (อาคารลดคาร์บอน) 

3) พิจารณาให๎การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

4) ก าหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการรับรองที่เก่ียวข๎อง 

5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
โครงการฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล๎อมชนิดอื่น สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย 



3-2             บทที ่3 : คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเล่ียงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

3.2 คณะท างานด้านเทคนิค 

คณะท างานด๎านเทคนิคการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกเป็น
คณะท างานที่ได๎รับการพิจารณาแตํงตั้งโดยคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจก ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด๎านตํางๆ อาทิ การจัด
การพลังงานโรงงาน/อาคาร การด๎านจัดการสิ่งแวดล๎อม อุตสาหกรรมการผลิต/เทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การออกแบบเชิงนิเวศน์ รวมถึงการประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ในภาคสํวนตํางๆ เป็นต๎น เพ่ือรํวมพิจารณาข๎อมูลที่ยื่นขอการรับรองฯ และตรวจสอบผลการประเมิน
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกเปรียบเทียบกับเกณฑ์การรับรองที่จัดท าขึ้น ทั้งนี้ การจัดประชุมพิจารณา
ผลการประเมินแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด๎านสิ่งแวดล๎อม พลังงาน และด๎านที่
เกี่ยวข๎องกับการรับรองนั้นๆ อยํางน๎อย 3 ทํานเข๎าประชุมรํวมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

บทบาทหน้าที ่
1) พิจารณาความถูกต๎องของข๎อมูลการประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

2) ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารประกอบการรับรองฯ ที่เก่ียวข๎อง 

3) ให๎ค าแนะน าในการประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

 

3.3 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย ท าหน๎าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ มีบทบาทหน๎าที่เชิงปฏิบัติ
และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให๎เกิดการท างานรํวมกันอยํางบูรณาการ 

3.3.1 บทบาทหน้าที ่

1) จัดท ารํางเกณฑ์ในการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

2) รับและตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารที่ใช๎ประกอบการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

3) เก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจก 

 รวบรวมข๎อมูลของผลิตภัณฑ์ อาคาร และสถานประกอบการที่ได๎รับการ
รับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก เพ่ือจัดท าฐานข๎อมูลของสินค๎า อาคาร และ
สถานประกอบการ ทุกประเภทที่ได๎การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 



บทที่ 3 : คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเล่ียงการปลอํยก๏าซเรือนกระจก        3-3 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

 รวบรวมข๎อมูลการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของแตํละผลิตภัณฑ์ อาคาร และ
สถานประกอบการ เพ่ือประมวลเป็นข๎อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาระบบของ 
การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

4) จัดประชุมคณะท างานด๎านเทคนิคการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจก เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลการประเมินการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
อาคารลดคาร์บอน และการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยฝ่ายเลขานุการ ต๎องจัดสํงเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให๎คณะท างานด๎านเทคนิคกํอนลํวงหน๎าการประชุมไมํน๎อยกวํา 1 สัปดาห์ 

5) ประสานงานและด าเนินโครงการ เพ่ืออนุมัติการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยง 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

6) ประชาสัมพันธ์การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก โดย
ประชาสัมพันธ์เผยแพรํ ข๎อมูลเกี่ยวกับการปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ส าหรับผู๎ผลิต ผู๎บริโภค เพ่ือสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องของ
การมีสํวนรํวมในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ผํานการเลือกซื้อสินค๎าและบริการที่ได๎รับการ
รับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ทางสื่อตํางๆ เชํน Website Facebook ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จดหมายขําว เป็นต๎น 

 

ทั้งนี้โครงสร๎างของคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  
ดังแสดงในรูปที่ 3-1 

 

โครงสร้างคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-1 โครงสร๎างคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

 

คณะท างานด๎านเทคนิคการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

 





 

 

4. ระเบียบการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยง 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 

ระเบียบการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ประกอบด๎วย 

1) ระเบียบการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับผลิตภัณฑ์ 
(ฉลากลดคาร์บอน) 

2) ระเบียบการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร  
(อาคารลดคาร์บอน) 

3) ระเบียบการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 ระเบียบการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน) 

4.1.1 ระเบียบการขึ้นทะเบียนและการต่ออายุฉลากลดคาร์บอน 

ระเบียบการขึ้นทะเบียนและการตํออายุฉลากลดคาร์บอนแบํงออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 1) ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต 2) ประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า และ 3) ประเภท
กระบวนการในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ มีการด าเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1)  เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนและการต่ออายุฉลากลดคาร์บอน 

ผู๎ประกอบการต๎องยื่นเอกสาร เพ่ือขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ดังนี้ 

(1.1) แบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน หรือ แบบฟอร์มค าขอตํอ
อายุฉลากลดคาร์บอน (กรณีต่ออายุ) ดังแสดงในภาคผนวก ข ประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 

 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ประกอบการ ได๎แกํ ข๎อมูลสํวนบุคคล ข๎อมูล
สถานประกอบการ ได๎แกํ ที่อยูํ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อและต าแหนํงของผู๎ประสานงาน 

 ข๎อมูลของบริษัทผู๎จ๎างผลิตสินค๎า ได๎แกํ ข๎อมูลสํวนบุคคล ข๎อมูล
สถานประกอบการ ได๎แกํ ที่อยูํ เบอร์โทรศัพท์ (กรณีผู้รับจ้างผลิตสินค้า) 

 ข๎อมูลของสินค๎าที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ได๎แกํ 
ลักษณะและคุณสมบัติของสินค๎า ปริมาณสินค๎าที่สามารถผลิตได๎ (ตํอเดือนหรือตํอปี) ปริมาณที่คาดวํา
จะจ าหนํายได๎ (ตํอเดือนหรือตํอปี) 

 
 



4-2     บทที่ 4 : ระเบียบการรับรองการลดหรอืหลีกเลี่ยงการปลอํยก๏าซเรือนกระจก 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

(1.2) เอกสารประกอบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนหรือการตํออายุฉลาก 
ลดคาร์บอน 

 รายละเอียดของสินค๎า รวมทั้งรูปตัวอยํางสินค๎า 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 หนังสือรับรองหรือส าเนาของส านักทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท 
แสดงชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 

 แผนผังโรงงาน (Lay out) และกระบวนการผลิต 

 ข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ได๎แกํ ปริมาณวัตถุดิบ 
แหลํงพลังงาน และประเภทเชื้อเพลิงที่ใช๎ โดยระบุปริมาณท่ีใช๎และแหลํงที่มา 

 รายละเอียดระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 

 รายละเอียดแหล่งก าเนิดมลพิษและปริมาณของมลพิษท่ีปล่อย 
สู่สิ่งแวดล้อม 

 ระบบการน าของเสียกลับมาใช๎ใหมํ เชํน ระบบการน าความร๎อน 
กลับมาใช๎ใหม ํ

 เอกสารเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานที่ได๎รับ 
การรับรอง 

 รายละเอียดและจ านวนเครื่องหมายการค๎าที่รับจ๎างผลิต (กรณี
ผู้รับจ้างผลิตสินค้า) 

 แหลํงก าเนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบ ขั้นตอนหรือกระบวน 
การผลิต การขนสํงและการกระจายสินค๎า ลักษณะการใช๎งานของสินค๎า และการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์หลังการใช๎งาน ที่แสดงถึงการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  (กรณีกระบวนการในวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์) 

 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงถึงการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 : ระเบียบการรับรองการลดหรอืหลีกเลี่ยงการปลอํยก๏าซเรือนกระจก      4-3 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

2)  ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

(2.1) คําธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนฯ (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

ผู๎ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ต๎องเสียคําธรรมเนียมรวม 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) ตํอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 2 เป็นต๎นไป  
ที่มีกระบวนการผลิตใกล๎เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดแรก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช๎เครื่องหมายการค๎าเดิม 
แตํมีความประสงค์ให๎พิจารณากระบวนการผลิตเพ่ิมเติม (ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ) จะมีคําธรรมเนียม 30,000 บาทตํอผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการสมัครให๎ช าระ
คําธรรมเนียมจ านวน 10,000 บาท โดยคําธรรมเนียมในสํวนนี้ไมํสามารถเรียกคืนได๎  และช าระ
คําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด เมื่อสินค๎าได๎รับการอนุมัติให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล๎ว 

(2.2) คําธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนฯ (ประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า) 

ผู๎ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ต๎องเสียคําธรรมเนียมรวม 
120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) ตํอชนิดผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการสมัครให๎ช าระ
คําธรรมเนียมจ านวน 10,000 บาท โดยคําธรรมเนียมในสํวนนี้ ไมํสามารถเรียกคืนได๎ และช าระ
คําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด เมื่อสินค๎าได๎รับการอนุมัติให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล๎ว 

(2.3) คําธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฯ (ประเภทกระบวนการในวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์) 

ผู๎ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ต๎องเสียคําธรรมเนียมรวม 
50,000 บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) ตํอผลิตภัณฑ์ตํอกระบวนการในวัฏจักรชีวิต ส าหรับผลิตภัณฑ์  
ชนิดที่ 2 เป็นต๎นไป ที่มีกระบวนการผลิตใกล๎เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดแรก (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจ 
ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ) จะมีคําธรรมเนียม 20,000 บาทตํอผลิตภัณฑ์ตํอกระบวนการฯ 
หากต๎องการขึ้นทะเบียนมากกวําหนึ่งกระบวนการฯ จะต๎องช าระคําธรรมเนียมเพ่ิมเติม 10,000 บาท
ตํอหนึ่งกระบวนการ ทั้งนี้  ในขั้นตอนการสมัครให๎ช าระคําธรรมเนียมจ านวน 20,000 บาท  
โดยคําธรรมเนียมในสํวนนี้ไมํสามารถเรียกคืนได๎  และช าระคําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด  
เมื่อสินค๎าได๎รับการอนุมัติให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล๎ว 
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3)  ค่าธรรมเนียมการต่ออายุฉลากลดคาร์บอน 

(3.1) คําธรรมเนียมการตํออายุฯ (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

ผู๎ยื่นค าขอตํออายุฉลากลดคาร์บอนประเภทนี้ ต๎องเสียคําธรรมเนียมรวม 
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ๎วน) ตํอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 2 เป็นต๎นไป ที่มี
กระบวนการผลิตใกล๎เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดแรก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช๎เครื่องหมายการค๎าเดิม แตํมี
ความประสงค์ให๎พิจารณากระบวนการผลิตเพ่ิมเติม (สามหมื่นบาทถ๎วน) (ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ) จะมีคําธรรมเนียม 10,000 บาทตํอผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่น 
ค าขอตํออายุฯ ให๎ช าระคําธรรมเนียมเบื้องต๎นจ านวน 10 ,000 บาท โดยคําธรรมเนียมในสํวนนี้ไมํ
สามารถเรียกคืนได๎ และช าระคําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด เมื่อสินค๎าได๎รับการอนุมัติให๎ตํออายุ
ฉลากลดคาร์บอนแล๎ว 

(3.2) คําธรรมเนียมการตํออายุฯ (ประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า) 

ผู๎ยื่นใบค าขอตํออายุฉลากลดคาร์บอนประเภทนี้ ต๎องเสียคําธรรมเนียม
รวม 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) ตํอชนิดผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่นค าขอ 
ตํออายุฯ ให๎ช าระคําธรรมเนียมจ านวน 10,000 บาท โดยคําธรรมเนียมในสํวนนี้ไมํสามารถเรียกคืนได๎ 
และช าระคําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด เมื่อสินค๎าได๎รับการอนุมัติให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนแล๎ว 

(3.3) คําธรรมเนียมการตํออายุฯ (ประเภทกระบวนการในวัฎจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์) 

ผู๎ยื่นใบค าขอตํออายุฉลากลดคาร์บอนประเภทนี้ ต๎องเสียคําธรรมเนียม
รวม 50,000 บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) ตํอผลิตภัณฑ์ตํอกระบวนการในวัฏจักรชีวิต ส าหรับผลิตภัณฑ์
ชนิดที่ 2 เป็นต๎นไป ที่มีกระบวนการผลิตใกล๎เคียงกับผลิตภัณฑ์ชนิดแรก (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ) จะมีคําธรรมเนียม 20,000 บาทตํอผลิตภัณฑ์ตํอกระบวนการฯ หาก
ต๎องการตํออายุมากกวําหนึ่งกระบวนการฯ จะต๎องช าระคําธรรมเนียมเพ่ิมเติม 10,000 บาทตํอหนึ่ง
กระบวนการ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่นค าขอตํออายุฯ ให๎ช าระคําธรรมเนียมจ านวน 20,000 บาท โดย
คําธรรมเนียมในสํวนนี้ไมํสามารถเรียกคืนได๎ และช าระคําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด เมื่อสินค๎า
ได๎รับการอนุมัติให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล๎ว 

4)  วิธีการช าระค่าธรรมเนียม 

สามารถช าระคําธรรมเนียมได๎ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย เลขที่บัญชี  
931-0-01066-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองทองธานี และคําด าเนินการดังกลําวไมํสามารถเรียกคืน
ได ๎
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5)  อายุของฉลากลดคาร์บอน 

ฉลากลดคาร์บอนมีอายุ 3 ปี นับตั้งแตํที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนฯ ภายหลังจาก  
3 ปี ผู๎ประกอบการต๎องยื่นเอกสารเพ่ือขอตํออายุฉลากคาร์บอน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
จะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าภายใน 180 วัน กํอนวันที่ฉลากหมดอายุ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการแจ๎งความ
ประสงคใ์นการตํออายุฉลากลดคาร์บอน และจัดเตรียมข๎อมูล 

4.1.2 เงื่อนไขการใช้ฉลากลดคาร์บอน 

1)  ระเบียบการ 

ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนหรือการตํออายุฉลากลดคาร์บอนต๎อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 

 ต๎องไมํน าสัญญาและฉลากลดคาร์บอนไปใช๎ในทางที่ท าให๎เกิดความเสียหาย
หรืออาจท าให๎เกิดความเข๎าใจผิดในการได๎รับสิทธิ์ 

 ให๎ความรํวมมือในการตรวจสอบ และสํงมอบเอกสารหลักฐานตํางๆ ให๎แกํ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อได๎รับการร๎องขอ 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์เป็นผู๎รับผิดชอบตํอความเสียหายทั้งหมดและชดใช๎คําเสียหาย
แตํเพียงผู๎เดียว ในกรณีที่บุคคลได๎ร๎องเรียนจากการด าเนินการใดๆ รวมถึงกิจกรรมการใช๎ฉลาก 
ลดคาร์บอน หรือการโฆษณาของผู๎ได๎รับสิทธิ์ ที่มีจุดประสงค์ของการใช๎ฉลากลดคาร์บอนขัดกับ
กฎหมายความสงบเรียบร๎อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบทันที 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลกระทบตํอการประเมินการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบลํวงหน๎า
ไมํน๎อยกวํา 180 วัน กํอนสิ้นอายุสัญญา หากประสงค์จะรับสิทธิ์ใช๎ฉลากลดคาร์บอนอยํางตํอเนื่อง 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบลํวงหน๎า
อยํางน๎อย 30 วัน หากประสงค์จะยกเลิกสัญญาและระงับสิทธิ์การใช๎ฉลากลดคาร์บอน 
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2)  เงื่อนไข 

(2.1) เงื่อนไขของผู๎ยื่นค าขอ 

 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู๎ผลิตสินค๎า หรือให๎การบริการที่มี
ความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 ไมํเป็นผู๎ถูกยกเลิกการใช๎สัญญาและสิทธิ์การใช๎เครื่องหมาย 
ฉลากลดคาร์บอน เว๎นแตํพ๎นระยะเวลา 6 เดือนมาแล๎ว 

(2.2) เงื่อนไขในการใช๎ฉลากลดคาร์บอน 

 เป็นผู๎ที่ช าระคําธรรมเนียมตํอสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทยครบเรียบร๎อย
แล๎ว 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ใช๎ฉลากลดคาร์บอน สามารถน าฉลากลดคาร์บอนไป
ใช๎ได๎เฉพาะในสํวนที่เกี่ยวกับขอบขํายของการรับรองเทํานั้น  ในกรณีประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า มี
สิทธิ์เป็นผู๎มอบหรือจ าหนํายฉลากลดคาร์บอนให๎กับบริษัทคูํค๎า 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ใช๎ฉลากลดคาร์บอน (ประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า) มี
ความประสงค์จะมอบหรือจ าหนํายฉลากลดคาร์บอนให๎กับบริษัทคูํค๎าที่น าฉลากลดคาร์บอนไปใช๎กับ
ตราสินค๎าอ่ืนๆ ที่ผลิตจากกระบวนการผลิตเดียวกัน จะต๎องแจ๎ง เป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง โดยแจ๎งข๎อมูลชนิดสินค๎า ตราสินค๎า และจ านวนสินค๎าที่จะ
ติดฉลาก เพ่ือให๎ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถติดตามตรวจสอบข๎อมูลการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
โดยคําใช๎จํายในการเข๎าตรวจติดตามแตํละครั้ง เป็นความรับผิดชอบของผู๎ได๎รับสิทธิ์ 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ใช๎ฉลากลดคาร์บอนต๎องไมํน าฉลากลดคาร์บอนเป็น
สํวนหนึ่งของเครื่องหมายการค๎า ชื่อทางการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรํวม  สัญลักษณ์ 
ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกลําว 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ใช๎ฉลากลดคาร์บอนต๎องใช๎ฉลากลดคาร์บอนตาม
รูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกแล๎ว
เทํานั้น นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอ่ืน ฉลากลดคาร์บอนที่ประทับบนผลิตภัณฑ์ต๎องมีรูปแบบ
และสีเหมือนกันทุกชิ้น 

 ภายหลังที่สัญญาหมดอายุลง ผู๎ได๎รับสิทธิ์ใช๎ฉลากลดคาร์บอนไมํ
สามารถน าฉลากไปใช๎ในการโฆษณา หรือท ากิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ฉลากลดคาร์บอน เว๎น
แตํจะมีการตํออายุสัญญาใหมํ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากลดคาร์บอนที่ยังวางขายในท๎องตลาดและยัง
จ าหนํายไมํหมดให๎จ าหนํายตํอไปอีกไมํเกิน 90 วัน นับแตํวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

 ในกรณีที่ผู๎ได๎รับสิทธิ์ ใช๎ฉลากลดคาร์บอนถูกยกเลิกสัญญาและ
ระงับสิทธิ์การใช๎ฉลากลดคาร์บอน ต๎องยุติการใช๎ฉลากลดคาร์บอน และหยุดแจกจํายสิ่งพิมพ์ และ
เอกสารที่ติดเครื่องหมายฉลากลดคาร์บอนอยูํทันที 
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 เมื่อสัญญาครบวาระ หากผู๎ผลิตสินค๎าหรือผู๎ให๎การบริการมีความ
ประสงค์ตํออายุสัญญา ต๎องยื่นใบสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด
การประเมินทางเทคนิคใหมํทุกขั้นตอน 

(2.3) การตรวจติดตามผล 

 ในระหวํางสัญญา ผู๎ได๎รับสิทธิ์ใช๎ฉลากลดคาร์บอนจะต๎องสํงข๎อมูล
การผลิตสินค๎าท่ีขึน้ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน การผลิตสินค๎าท่ีน าฉลากลดคาร์บอนไปใช๎แสดงทั้งหมด 
(ทั้งตราสินค๎าของผู๎รับจ๎างผลิตเองและที่น าไปมอบตํอให๎กับคูํค๎าที่น าฉลากลดคาร์บอนไปใช๎กับ  
ตราสินค๎าอ่ืนๆ ที่ผลิตจากกระบวนการผลิตเดียวกัน) และข๎อมูลภายใต๎ขอบเขตที่ได๎รับการรับรองของ
สินค๎าที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ได๎แกํ วัตถุดิบ การใช๎ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช๎ ของเสียที่
เกิดข้ึน การใช๎วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสํงและการกระจายสินค๎า หรือข๎อมูลอ่ืนๆ ตามที่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ร๎องขอเ พ่ิมเติม เ พ่ือติดตามผลและประเมินการปลดปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตและจากขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ประจ าปี  
ปีละ 1 ครั้ง หากพบวําการปลํอยก๏าซเรือนกระจกเพ่ือผลิตสินค๎าหรือบริการนั้นเพ่ิมสูงขึ้น  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะท าหนังสือแจ๎งเตือนมายังผู๎ยื่นค าขอ เพ่ือให๎มีการด าเนินมาตรการ
อยํางเหมาะสมเพื่อลดปริมาณการปลดปลํอยดังกลําวลง 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ตรวจสอบวิธีการใช๎
เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนวําเป็นไป
ตามข๎อก าหนดหรือไมํ 

 การตรวจสอบติดตามประเมินผลรวมถึงการเปิดรับการร๎องเรียน
จากประชาชน ผู๎บริโภค และจากการรวบรวมข๎อมูลตํางๆ จากผู๎ผลิตรายอ่ืนๆ เนื่องจากมีการแขํงขัน
อยํางเสรีในกลไกของการตลาด 

(2.4) การยกเลิกสัญญาเพ่ือระงับการใช๎ฉลากลดคาร์บอน 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเป็นบุคคลล๎มละลาย 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเลิกผลิตสินค๎าที่ได๎รับ
การข้ึนทะเบียน 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนท าหนังสือแจ๎งขอ
ยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน าฉลากลดคาร์บอน
ไปติดบนผลิตภัณฑ์ที่ไมํได๎รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนน าฉลากลดคาร์บอน
ไปมอบตํอหรือจ าหนํายให๎กับคูํค๎าซึ่งจ๎างผลิตสินค๎าจากกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ที่ไมํได๎รับการอนุมัติ  
การข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
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(2.5) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

ฉลากลดคาร์บอน ได๎รับการจดทะเบียนและมีการคุ๎มครองสิทธิ์ตาม
กฎหมายกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ให๎เป็นเครื่องหมายบริการ โดยมีมูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล๎อมไทยเป็นเจ๎าของ การน าฉลากลดคาร์บอนไปใช๎โดยไมํได๎ท าสัญญาอนุญาตขึ้นทะเบียน 
จากคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ยํอมเป็นความผิดและ 
มีโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค๎า พ.ศ.  2534 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. 
เครื่องหมายการค๎า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวดที่ 6 บทก าหนดโทษ มาตรา 108 บุคคลใดปลอม
เครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนที่ได๎  
จดทะเบียนแล๎วในราชอาณาจักรต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสี่ปี หรือปรับไมํเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และ มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรื่อเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนที่ได๎จดทะเบียนแล๎วในราชอาณาจักรเพ่ือให๎ประชาชนหลงเชื่อวํา
เป็นเครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนนั้น 
ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสองปี หรือปรับไมํเกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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4.2 ระเบียบการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) 

4.2.1 ระเบียบการขอการรับรองและการต่ออายุการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

การขอการรับรองและการตํออายุการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกส าหรับอาคาร มีการด าเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1)  เอกสารที่ใช้ในการขอการรับรองและการต่ออายุการรับรองอาคารลดคาร์บอน 

ผู๎ประกอบการธุรกิจภาคอาคารต๎องยื่นเอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) 
ประกอบด๎วย 

(1.1) แบบฟอร์มค าขอการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซ 
เรือนกระจกส าหรับอาคาร (Application Form for Carbon Reduction Building) หรือ 
แบบฟอร์มค าขอตํออายุการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 
(กรณีต่ออายุ) ดังแสดงในภาคผนวก ข ประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 

 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ประกอบการธุรกิจภาคอาคาร ได๎แกํ ข๎อมูล
สํวนบุคคล ข๎อมูลส านักงาน ได๎แกํ ชื่อบริษัท ที่อยูํ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อและต าแหนํงของผู๎ประสานงาน 

 ข๎อมูลของอาคารที่ขอการรับรองฯ ได๎แกํ ชื่ออาคาร ข๎อมูลทั่วไป
ของอาคาร ข๎อมูลพ้ืนที่ใช๎งานทั้งหมด จ านวนพนักงานและชั่วโมงการท างาน 

(1.2) เอกสารประกอบการยื่นค าขอการรับรองหรือการตํออายุการรับรอง 
การลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

 ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจภาคอาคาร 

 หนังสือรับรองหรือส าเนาของส านักทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดง
ชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 

 แผนผังอาคาร (Lay out) 

 ข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรในอาคาร (ปริมาณไฟฟ้า/เชื้อเพลิงฟอสซิล/
พลังงานทดแทน) 

 รายละเอียดระบบสุขาภิบาล (ขยะ น้ าเสียและการจัดการ) 

 เอกสารเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่ได๎รับ 
การรับรอง 

 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงถึงการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
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2)  ค่าธรรมเนียมการรับรองและการต่ออายุการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยง 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

ผู๎ยื่นขอการรับรองหรือตํออายุการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกส าหรับอาคาร ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามพ้ืนที่ของอาคาร ดังนี้ 

ประเภทอาคาร ราคา (บาท) 

ประเภทที่ 1: อาคารที่มีพ้ืนที่ไมํเกิน 2,000 ตรม. 30,000 

ประเภทที่ 2: อาคารที่มีพ้ืนที่ระหวําง 2,001 ตรม. ถึง 10,000 ตรม. 40,000 

ประเภทที่ 3: อาคารที่มีพ้ืนที่ระหวําง 10,001 ตรม. ถึง 50,000 ตรม. 50,000 

ประเภทที่ 4: อาคารที่มีพ้ืนที่ระหวําง 50,001 ตรม. ถึง 100,000 ตรม. 80,000 

ประเภทที่ 5: อาคารที่มีพ้ืนที่มากกวํา 100,000 ตรม. 150,000 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการสมัครและการตํออายุให๎ช าระคําธรรมเนียมจ านวน 10,000 บาท โดย
คําธรรมเนียมในสํวนนี้ไมํสามารถเรียกคืนได๎ และช าระคําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด เมื่อได๎รับ
การอนุมัตกิารรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

3)  วิธีการช าระค่าธรรมเนียม 

สามารถช าระคําธรรมเนียมได๎ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย เลขที่บัญชี  
931-0-01066-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองทองธานี และคําด าเนินการดังกลําวไมํสามารถเรียกคืน
ได ๎

4)  อายกุารรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร  
มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได๎รับการรับรองฯ และจะมีการตรวจติดตามข๎อมูลทุกปี  เพ่ือตรวจสอบและ
ติดตามคําการใช๎พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสียภายในอาคาร เพ่ือดูแนวโน๎ม
การลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของอาคาร 

5)  อาคารที่ผ่านการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 

 สัญญาอนุญาตให๎ใช๎เครื่องหมายรับรอง 

 ใบรับรองอาคารลดคาร์บอน 

 เครื่องหมายการรับรองอาคารลดคาร์บอน 
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4.2.2 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกส าหรับอาคาร 

1)  ระเบียบการ 

ผู๎ประกอบการธุรกิจภาคอาคารที่ได๎รับการรับรองฯ หรือการตํออายุการรับรอง
การลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร ต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 

 ต๎องไมํน าสัญญา หรือ ใบรับรองฯ หรือเครื่องหมายการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร ไปใช๎ในทางที่ท าให๎เกิดความเสียหายหรืออาจท า
ให๎เกิดความเข๎าใจผิดในการได๎รับสิทธิ์ 

 ให๎ความรํวมมือในการตรวจสอบ และสํงมอบเอกสารหลักฐานตํางๆ ให๎แกํ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อได๎รับการร๎องขอ 

 เป็นผู๎ รับผิดชอบแตํเพียงผู๎ เดียวในความเสียหายทั้งหมดและชดใช๎
คําเสียหาย ในกรณีที่บุคคลได๎ร๎องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการใดๆ 
รวมถึงกิจกรรมการใช๎เครื่องหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับ
อาคาร หรือ การโฆษณาของผู๎ได๎การรับรองฯ ที่ผิดไปจากจุดประสงค์ของการใช๎ เครื่องหมาย 
การรับรองฯ หรือขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร๎อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบทันที 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลกระทบตํอการประเมินการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบลํวงหน๎า
ไมํน๎อยกวํา 180 วัน กํอนสิ้นอายุสัญญา หากผู๎ ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ประสงค์ได๎รับสิทธิ์ 
ใช๎เครื่องหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคารอยํางตํอเนื่อง 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบลํวงหน๎า
อยํางน๎อย 30 วัน หากประสงค์จะยกเลิกสัญญาและระงับสิทธิ์การใช๎ เครื่องหมายการรับรองการลด
หรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

2)  เงื่อนไข 

(2.1) เงื่อนไขของผู๎ยื่นค าขอ 

 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู๎ประกอบการหรือให๎บริการธุรกิจ
ภาคอาคาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร ดังแสดงในข๎อ 4.2.2 ประเภทของอาคารที่สามารถขอการรับรอง
อาคารลดคาร์บอน (บทที่ 4) ซึ่งมีความประสงค์ขอการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 
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 ไมํเป็นผู๎ถูกยกเลิกการใช๎สัญญาและสิทธิ์การใช๎เครื่อ งหมาย 
การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร เว๎นแตํพ๎นระยะเวลา  
6 เดือนมาแล๎ว 

(2.2) เงื่อนไขในการใช๎เครื่องหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

 เป็นผู๎ที่ช าระคําธรรมเนียมตํอสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทยครบเรียบร๎อย
แล๎ว 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ สามารถน าเครื่องหมาย
การรับรองฯ ไปใช๎ได๎เฉพาะในสํวนที่เกี่ยวกับขอบขํายของการรับรองเทํานั้น 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ต๎องไมํใช๎เครื่องหมาย
การรับรองฯ เป็นสํวนหนึ่งของเครื่องหมายการค๎า ชื่อทางการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรํวม 
สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจภาคอาคารดังกลําว 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ต๎องใช๎เครื่องหมาย 
การรับรองฯ ตามรูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกแล๎วเทํานั้น นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอ่ืน กรณีที่มีการน าเครื่องหมาย 
การรับรองฯ ไปใช๎ติดบนตัวอาคารไมํวําสํวนหนึ่งสํวนใดของอาคาร เครื่องหมายการรับรองฯ ที่แสดง
บนตัวอาคารนั้น ต๎องมีรูปแบบและสีเหมือนกันทุกเครื่องหมาย 

 ภายหลังที่สัญญาหมดอายุลง ผู๎ ได๎รับสิทธิ์ ให๎ ใช๎ เครื่องหมาย 
การรับรองฯ ไมํมีสิทธิ์ในการใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ในการประกอบการธุรกิจอาคารตํอไป เว๎นแตํ
จะมีการตํออายุสัญญาใหมํ 

 ในกรณีที่ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ถูกยกเลิก
สัญญาและระงับสิทธิ์การใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ต๎องยุติการใช๎หรือแสดงเครื่องหมายการรับรองฯ 
และหยุดแจกจํายสิ่งพิมพ์ และเอกสารที่ติดเครื่องหมายการรับรองฯ อยูํทันที 

 เมื่อสัญญาครบวาระ หากผู๎ประกอบการธุรกิจภาคอาคารมีความ
ประสงค์ตํออายุสัญญา ต๎องยื่นใบสมัครขอการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ส าหรับอาคาร เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการประเมินทางเทคนิคใหมํทุกขั้นตอน 

(2.3) การตรวจติดตามผล 

 ในระหวํางสัญญา ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองอาคาร
ลดคาร์บอน จะต๎องสํงข๎อมูลดังนี้ ข๎อมูลทั่วไปของอาคาร ข๎อมูลพ้ืนที่ใช๎งานทั้งหมด จ านวนพนักงาน
และชั่วโมงการท างาน แผนผังอาคาร (Lay out) เอกสารเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
ที่ได๎รับการรับรอง และข๎อมูลภายใต๎ขอบเขตที่ได๎รับการรับรองของอาคารที่ขึ้นทะเบียนการรับรองฯ 
ได๎แกํ วัตถุดิบ การใช๎ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช๎ ของเสียที่เกิดขึ้น การใช๎พลังงานทดแทน หรือข๎อมูล
อ่ืนๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ร๎องขอเพ่ิมเติม เพื่อติดตามผลและประเมินการปลดปลํอย 
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ก๏าซเรือนกระจกที่เกิดจากการประกอบการธุรกิจภาคอาคารประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง หากพบวํา 
การปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกเพ่ือการประกอบการหรือบริการนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ จะท าหนังสือแจ๎งเตือนมายังผู๎ยื่นขอการรับรองฯ เพ่ือให๎มีการด าเนินมาตรการอยําง
เหมาะสมเพื่อลดปริมาณการปลดปลํอยดังกลําวลง 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ตรวจสอบวิธีการใช๎
เครื่องหมายการรับรองฯ ของอาคารที่ได๎รับอนุญาตให๎ขึ้นทะเบียนการรับรองฯ วําเป็นไปตาม
ข๎อก าหนดหรือไม ํ

(2.4) การยกเลิกสัญญาเพ่ือระงับการใช๎การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ เป็นบุคคลล๎มละลาย 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ เลิกประกอบการธุรกิจภาคอาคารที่ได๎รับ
การข้ึนทะเบียนการรับรองฯ 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ ท าหนังสือแจ๎งขอยกเลิกสัญญาเป็น 
ลายลักษณ์อักษรมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ น าเครื่องหมายการรับรองฯ ไปใช๎
นอกเหนือข๎อก าหนดที่ระบุไว๎ โดยไมํได๎รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการรับรองฯ 

(2.5) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

เครื่องหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ส าหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน) ได๎รับการจดทะเบียนและมีการคุ๎มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกับ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ให๎เป็นเครื่องหมายรับรอง โดยมีมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล๎อม
ไทยเป็นเจ๎าของ การน าเครื่องหมายดังกลําวไปใช๎โดยไมํได๎ท าสัญญาอนุญาติขึ้นทะเบียน 
จากคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ยํอมเป็นความผิดและ 
มีโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค๎า พ.ศ.  2534 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. 
เครื่องหมายการค๎า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวดที่ 6 บทก าหนดโทษ มาตรา 108 บุคคลใดปลอม
เครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนที่ได๎  
จดทะเบียนแล๎วในราชอาณาจักรต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสี่ปี หรือปรับไมํเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และ มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรื่อเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนที่ได๎จดทะเบียนแล๎วในราชอาณาจักรเพ่ือให๎ประชาชนหลงเชื่อวํา
เป็นเครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนนั้น 
ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสองปี หรือปรับไมํเกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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4.3 ระเบียบการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

4.3.1 ระเบียบการขอการรับรองและการต่ออายุการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

การขอการรับรองและการตํออายุการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน  
มีการด าเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1)  เอกสารที่ใช้ในการขอการรับรองและการต่ออายุการรับรองการใช้หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียน 

ผู๎ประกอบการต๎องยื่นเอกสาร เพ่ือประกอบการขอการรับรองการใช๎หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียน ประกอบด๎วย 

(1.1) แบบฟอร์มค าขอการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ 
แบบฟอร์มค าขอตํออายุการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน (กรณีต่ออายุ) ดังแสดงใน
ภาคผนวก ข ประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 

 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ประกอบการ ได๎แกํ ข๎อมูลสํวนบุคคล ข๎อมูล
ส านักงาน ได๎แกํ ชื่อบริษัท ที่อยูํ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อและต าแหนํงของผู๎ประสานงาน 

 ข๎อมูลของโครงการ/โรงงานที่ขอการรับรองฯ ได๎แกํ ข๎อมูลทั่วไป
ของโครงการ/โรงงาน แผนผังโครงการ/โรงงานที่ผลิตพลังงานทดแทน ข๎อมูลการผลิตในโรงงาน 
(ปริมาณพลังงานที่ผลิตได๎/เทคโนโลยีที่ใช๎) 

(1.2) เอกสารประกอบการยื่นค าขอการรับรองหรือการตํออายุการรับรอง 
การใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 หนังสือรับรองหรือส าเนาของส านักทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดง
ชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 

 แผนผังโครงการ/โรงงาน (Lay out) 

 ข๎อมูลการใช๎พลังงาน (วัตถุประสงค์ รูปแบบการใช๎ ก าลังการผลิต
ติดตั้ง ประเภทและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต) 

 รายละเอียดของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน  (ประเภทของ
เทคโนโลยี ข๎อมูลด๎านเทคนิค กระบวนการผลิต และรูปภาพประกอบ 

 เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
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2)  ค่าธรรมเนียมการขอการรับรองและการต่ออายุการรับรองการใช้หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียน 

ผู๎ยื่นขอการรับรองหรือตํออายุการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
ต๎องเสียคําธรรมเนียม 60,000 บาท ตํอเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตํอโรงงาน ทั้งนี้ ในขั้นตอน 
การสมัครและการตํออายุให๎ช าระคําธรรมเนียมจ านวน 10,000 บาท โดยคําธรรมเนียมในสํวนนี้ 
ไมํสามารถเรียกคืนได๎ และช าระคําธรรมเนียมในสํวนที่เหลือทั้งหมด เมื่อได๎รับการอนุมัติการรับรอง 
การใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

3)  วิธีการช าระค่าธรรมเนียม 

สามารถช าระคําธรรมเนียมได๎ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย เลขที่บัญชี  
931-0-01066-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองทองธานี และคําด าเนินการดังกลําวไมํสามารถเรียกคืน
ได ๎

4)  อายขุองการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได๎รับ 
การรับรองฯ และจะมีการตรวจติดตามข๎อมูลทุกปี เพ่ือตรวจสอบและติดตามคําการใช๎หรือผลิต
พลังงาน การจัดการภายในโครงการ เพ่ือดูแนวโน๎มการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของโครงการ 

5)  โครงการที่ผ่านการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้ว จะได้รับ
เอกสารดังต่อไปนี้ 

 สัญญาอนุญาตให๎ใช๎เครื่องหมายรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

 ใบรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

 เครื่องหมายการรับรองฯ 
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4.3.2 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

1)  ระเบียบการ 

ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการรับรองฯ หรือการตํออายุการรับรองการใช๎หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียน ต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 

 ต๎องไมํน าสัญญา หรือ ใบรับรองฯ หรือเครื่องหมายการรับรองการใช๎หรือ
ผลิตพลังงานหมุนเวียน ไปใช๎ในทางที่ท าให๎เกิดความเสียหายหรืออาจท าให๎เกิดความเข๎าใจผิดในการ
ได๎รับสิทธิ์ 

 ให๎ความรํวมมือในการตรวจสอบ และสํงมอบเอกสารหลักฐานตํางๆ ให๎แกํ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อได๎รับการร๎องขอ 

 เป็นผู๎ รับผิดชอบแตํเพียงผู๎ เดียวในความเสียหายทั้งหมดและชดใช๎
คําเสียหาย ในกรณีที่บุคคลได๎ร๎องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการใดๆ 
รวมถึงกิจกรรมการใช๎เครื่องหมายการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ การโฆษณาของ
ผู๎ไดก๎ารรับรองฯ ที่ผิดไปจากจุดประสงค์ของการใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ หรือขัดกับกฎหมายความ
สงบเรียบร๎อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 แจ๎งให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อ่ืนใดที่มีผลกระทบตํอการประเมินการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบลํวงหน๎า
ไมํน๎อยกวํา 180 วัน กํอนสิ้นอายุสัญญา หากผู๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ประสงค์ได๎รับสิทธิ์ใช๎
เครื่องหมายการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนอยํางตํอเนื่อง 

 แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบลํวงหน๎า
อยํางน๎อย 30 วัน หากประสงค์จะยกเลิกสัญญาและระงับสิทธิ์การใช๎เครื่องหมายการรับรองการใช๎
หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

2)  เงื่อนไข 

(2.1) เงื่อนไขของผู๎ยื่นค าขอ 

 เป็นหนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน 
บ๎านเรือน หรืออ่ืนๆ ที่ใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบตํางๆ เชํน พลังงานแสงอาทิตย์ น้ า ลม 
ชีวมวล ก๏าซชีวภาพ ของเสีย ความร๎อนใต๎พิภพ ความร๎อนเหลือทิ้ง และพลังงานทดแทนกลุํมอ่ืนๆ  
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและสภาพภูมิอากาศที่จะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความประสงค์ 
ขอการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

 ไมํเป็นผู๎ถูกยกเลิกการใช๎สัญญาและสิทธิ์การใช๎เครื่องหมาย 
การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน เว๎นแตํพ๎นระยะเวลา 6 เดือนมาแล๎ว 
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(2.2) เงื่อนไขในการใช๎ เครื่องหมายการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

 เ ป็ นผู๎ ที่ ช า ร ะคํ า ธ ร รม เนี ย มตํ อส ถาบั น สิ่ ง แ วดล๎ อม ไทย  
ครบเรียบร๎อยแล๎ว 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ สามารถน าเครื่องหมาย
การรับรองฯ ไปใช๎ได๎กับโครงการที่ได๎รับการรับรองฯ เทํานั้น ไมํสามารถใช๎กับโครงการอ่ืนๆ ที่ไมํผําน
การอนุมัต ิ

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ต๎องไมํใช๎เครื่องหมาย
การรับรองฯ เป็นสํวนหนึ่งของเครื่องหมายการค๎า ชื่อทางการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรํวม 
สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์หรือบริการของโครงการ/โรงงาน ดังกลําว 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ต๎องใช๎เครื่องหมาย 
การรับรองฯ ตามรูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกแล๎วเทํานั้น นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอ่ืน กรณีที่มีการน าเครื่องหมาย 
การรับรองฯ ไปใช๎ติดแสดง ไมํวําสํวนหนึ่งสํวนใดของโครงการ/โรงงาน เครื่องหมายการรับรองฯ  
ทีต่ิดแสดงนั้น ต๎องมีรูปแบบและสีเหมือนกันทุกเครื่องหมาย 

 ภายหลังที่สัญญาหมดอายุลง ผู๎ ได๎รับสิทธิ์ ให๎ ใช๎ เครื่องหมาย 
การรับรองฯ ไมํมีสิทธิ์ในการใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ในการประกอบการตํอไป เว๎นแตํจะมีการตํอ
อายุสัญญาใหม ํ

 ในกรณีที่ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ถูกยกเลิก
สัญญาและระงับสิทธิ์การใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ ต๎องยุติการใช๎หรือแสดงเครื่องหมายการรับรองฯ 
และหยุดแจกจํายสิ่งพิมพ์ และเอกสารที่ติดเครื่องหมายการรับรองฯ อยูํทันที 

 เมื่อสัญญาครบวาระ หากผู๎ประกอบการมีความประสงค์ตํออายุ
สัญญา ต๎องยื่นใบสมัครขอการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด
การประเมินทางเทคนิคใหมํทุกขั้นตอน 

(2.3) การตรวจติดตามผล 

 ในระหวํางสัญญา ผู๎ได๎รับสิทธิ์ให๎ใช๎เครื่องหมายการรับรองการใช๎
หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนจะต๎องสํงข๎อมูลดังนี้ ข๎อมูลทั่วไปของโครงการ/โรงงาน แผนผังโรงงาน 
ที่ผลิตพลังงานทดแทน ข๎อมูลการผลิตพลังงานทดแทนในโรงงาน (ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได๎/
เทคโนโลยีที่ใช๎) และข๎อมูลภายใต๎ขอบเขตที่ได๎รับการรับรองของโครงการ/โรงงานที่ขึ้นทะเบียน 
การรับรองฯ ได๎แกํ ประเภทและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต รูปแบบการใช๎ หรือข๎อมูลอ่ืนๆ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ร๎องขอเพ่ิมเติม เพ่ือติดตามผลและประเมินการ ใช๎หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียนประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
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 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ตรวจสอบวิธีการใช๎
เครื่องหมายการรับรองฯ ของโครงการและโรงงานที่ได๎รับอนุญาตให๎ขึ้นทะเบียนการรับรองฯ  
วําเป็นไปตามข๎อก าหนดหรือไมํ 

(2.4) การยกเลิกสัญญาเพ่ือระงับใช๎การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ เป็นบุคคลล๎มละลาย 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ เลิกประกอบการหรือเลิกใช๎หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียนที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนการรับรองฯ 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ ท าหนังสือแจ๎งขอยกเลิกสัญญาเป็น 
ลายลักษณ์อักษรมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

 ผู๎ได๎รับสิทธิ์การรับรองฯ น าเครื่องหมายการรับรองฯ ไปใช๎
นอกเหนือข๎อก าหนดที่ระบุไว๎ โดยไมํได๎รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรับรองฯ 

(2.5) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

เครื่องหมายการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน ได๎รับการ 
จดทะเบียนและมีการคุ๎มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ให๎
เป็นเครื่องหมายรับรอง โดยมีมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทยเป็นเจ๎าของ การน าเครื่องหมายดังกลําวไป
ใช๎โดยไมํได๎ท าสัญญาอนุญาตขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจก ยํอมเป็นความผิดและมีโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค๎า 
พ.ศ. 2534 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค๎า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวดที่ 6  
บทก าหนดโทษ มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนที่ได๎จดทะเบียนแล๎วในราชอาณาจักรต๎องระวางโทษจ าคุก
ไมํเกินสีป่ี หรือปรับไมํเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมาย
การค๎า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรื่อเครื่องหมายรํวมของบุคคลอ่ืนที่ได๎จดทะเบียน
แล๎วในราชอาณาจักรเพ่ือให๎ประชาชนหลงเชื่อวําเป็นเครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริกา ร 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรํวมของบุคคลอื่นนั้น ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินสองปี หรือปรับ
ไมํเกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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4.4 ขั้นตอนการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1) ผู๎ประกอบการยื่นค าขอการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก พร๎อม
แนบเอกสารประกอบการพิจารณาให๎ครบถ๎วน และช าระคําธรรมเนียมการสมัคร 

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์เอกสาร
ขั้นต๎น และเข๎าตรวจประเมินโรงงาน/อาคาร/โครงการ อยํางน๎อย 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต๎อง
ของข๎อมูล 

3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะท าการรวบรวมเอกสารเสนอตํอคณะท างานด๎าน
เทคนิค เพ่ือตรวจสอบผลการประเมินฯ และรายละเอียดด๎านเทคนิค โดยคณะท างานด๎านเทคนิคอาจ
เข๎าตรวจเยี่ยมโรงงาน ซึ่งคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นในการเข๎าตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะท างานด๎านเทคนิค
จะอยูํในความรับผิดชอบของผู๎ประกอบการ กํอนที่จะสํงผลการประเมินให๎แกํคณะกรรมการ 
การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

4) คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจะท าการพิจารณา
อนุมัติการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ได๎  โดยฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ จะแจ๎งให๎ผู๎ประกอบการทราบถึงผลการอนุมัติ 

5) เมื่อได๎รับการอนุมัติการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกแล๎ว ให๎
ผู๎ประกอบการช าระคําธรรมเนียมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกแตํละ
ประเภทตามก าหนด จากนั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะจัดท าเอกสารอนุมัติการรับรองฯ 
ให๎แกํผู๎ประกอบการ 
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ขั้นตอนการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-1 ขั้นตอนการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

ผู๎ประกอบการยื่นใบสมัคร กรอกข๎อมูลในแบบฟอร์มและ 
ยื่นเอกสารประกอบตํอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร 
พร๎อมทั้งเข๎าเยี่ยมโรงงาน/อาคาร/โครงการ 

ผู๎ประกอบการรวบรวม
ข๎อมูลเพ่ิมเติม 

สํงให๎ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทยออกเอกสารสัญญาการใช๎เครื่องหมายการรับรองฯ 

ผําน 
 

ผําน 
 

ไมํผําน 
 

ไมํผําน 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ๎งผลการประเมิน 
ตํอผู๎ประกอบการ พร๎อมออกเอกสารการช าระคําธรรมเนียม 

30 วัน 

30 วัน 

15 วัน 

15 วัน 

คณะท างานด๎านเทคนิคฯ 
พิจารณาข๎อมูล 

และผลการประเมิน 

คณะกรรมการการรับรองฯ 
พิจารณาข๎อมูล และ 

ผลการประเมิน 
 

ระยะเวลา 
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4.5 กลไกความรับผิดชอบ (Liability) 

กรณีที่มีข้อบกพร่องจากการให้การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

สถาบันสิ่งแวดล๎อมไทยภายใต๎การก ากับของมูลนิธิฯ (ตํอไปนี้จะเรียกวํา“สถาบันฯ”) เริ่มเปิด
ด าเนินการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 มีพ้ืนฐานปรัชญาการท างานที่มุํงเน๎นการท าหน๎าที่เป็น
แหลํงศึกษาวิจัยองค์ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ทันสมัยถูกต๎อง และเชื่อถือได๎ นอกจากนี้ เจตนารมณ์
หลักของสถาบันฯ ยังมุํงเน๎นการผลักดันให๎เกิดการประสานการท างานรํ วมกันระหวํางภาคีตํางๆ  
ในสังคม ซึ่งประกอบด๎วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบัน
ทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือเชื่อมโยงสูํการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิด
ความสมดุลอันจะเป็นรากฐานส าคัญสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  
ในสํวนของแหลํงงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมภายใต๎มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทยนั้น สํวนใหญํ
จะได๎จากงบประมาณโครงการตํางๆ ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรระหวํางประเทศ และหนํวยงานสนับสนุนด๎านงานวิจัย  และเพ่ือให๎การรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก (ตํอไปนี้จะเรียกวํา“การรับรองฯ”) ภายใต๎การด าเนินงานของ
สถาบันฯ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับทางผู๎ประกอบการและ
ผู๎บริโภคในกระบวนการรับรองฯ 

ในกรณีที่มีข๎อบกพรํองจากการให๎การรับรองฯ ดังกลําว และได๎มีการฟ้องร๎องจากผู๎เสียหาย
เกี่ยวกับการรับรองฯ ไมํวํ าในกรณีใดก็ตาม คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ ยง 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในฐานะผู๎ให๎การรับรองฯ ภายใต๎การด าเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งเป็นผู๎โดน
ฟ้องร๎อง จะด าเนินการพิสูจน์และตรวจสอบสาเหตุของการฟ้องร๎อง หากผลการพิสูจน์พบวํา 
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นมิได๎ เกี่ยวข๎องหรือมาจากกระบวนการประเมินเพ่ือ ให๎การรับรองฯ  
คณะกรรมการฯ ไมํต๎องรับผิดตํอความเสียหายนั้น อยํางไรก็ตาม หากมีการพิสูจน์หรือฟ้องร๎องใดๆ  
ก็ตาม อันเป็นผลให๎คณะกรรมการฯ ต๎องรํวมรับผิดชอบให๎แกํผู๎ฟ้องร๎อง ให๎ใช๎กฎหมายไทยและ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการให๎การรับรองฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ  
ของสถาบันฯ ที่ก าหนดเป็นหลัก ซึ่งมีความเหมาะสมเพียงพอที่สามารถครอบคลุมในสํวนความรับผิด
ใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการให๎การรับรองฯ ได ๎
 
 





 

 

5. เกณฑ์การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยง 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 

เกณฑ์การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ประกอบด๎วย  
1) เกณฑ์การประเมินการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับผลิตภัณฑ์   
2) เกณฑ์การประเมินการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร  
3) เกณฑก์ารประเมินการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 เกณฑ์การประเมินการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกส าหรับผลติภัณฑ์ 

การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ส าหรับผลิตภัณฑ์ หรือ  
ฉลากลดคาร์บอน เป็นฉลากที่แสดงข๎อมูลเกี่ยวกับการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในรูปของ 
ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยได๎แบํงฉลากลดคาร์บอนเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ  
1) ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต 2) ประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า และ 3) ประเภทกระบวนการ
ในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 ขอบเขตการประเมินฉลากลดคาร์บอน 

การประเมินการรับรองฯ ฉลากลดคาร์บอน จะพิจารณาจากกระบวนการผลิต
เฉพาะสินค๎าท่ีขอการรับรองฯ เทํานั้น ดังนั้น ฉลากลดคาร์บอนจึงเป็นเครื่องหมายรับรองเฉพาะสินค๎า 
มิใชํการรับรองสถานประกอบการ โดยการประเมินจะอ๎างอิงวิธีการค านวณของ โครงการกลไก 
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) โดยพิจารณาจากข๎อมูลตํางๆ  
ที่กํอให๎เกิดก๏าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของสินค๎านั้น ดังนี้ 

1) การใช๎วัตถุดิบ 
2) การใช๎ไฟฟ้า 
3) การใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล 
4) การเกิดของเสียและวิธีการบ าบัดหรือก าจัดของเสีย 

5.1.2 ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับผลิตภัณฑ์ 

1) การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยผลิตภัณฑ์ 
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5.1.3 เกณฑ์การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับผลิตภัณฑ์ 

1)  การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

 เกณฑ์ข๎อที่  1 กระบวนการผลิตของสถานประกอบการมีการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยตั้งแตํร๎อยละ 2 โดยก าหนดคําปีฐานย๎อนหลังไมํเกิน 3 ปี เทียบกับ  
ปีปัจจุบัน (ท่ีมีข๎อมูลครบ 12 เดือน) หรือ 

  เกณฑ์ข๎อที่ 2 กรณีที่กระบวนการผลิตมีการใช๎เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ หรือเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหมํซึ่งยังไมํมีฐานข๎อมูลของตนเอง
คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจะพิจารณาเป็นกรณีไป เชํน 
เปรียบเทียบคําการปลํอยก๏าซเรือนกระจกปีปัจจุบัน (ที่มีข๎อมูลครบ 12 เดือน) กับคําอ๎างอิง 
(Benchmark) โดยใช๎อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดก าลังการผลิตของโรงงาน (Site 
Capacity) ใกล๎เคียงกัน เป็นต๎น 

2)  การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (ประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้า) 

 เกณฑ์ข๎อที่  1 กระบวนการผลิตของสถานประกอบการมีการปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยตั้งแตํร๎อยละ 2 โดยก าหนดคําปีฐานย๎อนหลังไมํเกิน 3 ปี เทียบกับ  
ปีปัจจุบัน (ท่ีมีข๎อมูลครบ 12 เดือน) หรือ 

 เกณฑ์ข๎อที่ 2 กรณีที่กระบวนการผลิตมีการใช๎เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ หรือเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหมํซึ่งยังไมํมีฐานข๎อมูลของตนเอง 
คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจะพิจารณาเป็นกรณีไป  เชํน 
เปรียบเทียบคําการปลํอยก๏าซเรือนกระจกปีปัจจุบัน (ที่มีข๎อมูลครบ 12 เดือน) กับคําอ๎างอิง 
(Benchmark) โดยใช๎อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดก าลังการผลิตของโรงงาน (Site 
Capacity) ใกล๎เคียงกัน เป็นต๎น 

3)  การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์) 

ผลิตภัณฑ์หรือสินค๎าที่จะขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนประเภทนี้ ต๎องสามารถ
พิสูจน์ได๎วํามีการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากกรณีใดๆ ดังตํอไปนี้ 

 เกณฑ์ข๎อที่ 1 การได๎มา หรือ เลือกใช๎ หรือ ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช๎ใน 
การผลิต (Extraction of Raw Material) สํงผลให๎เกิดการลด (หรือหลีกเลี่ยง) การปลํอย 
ก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับคําเกณฑ์พ้ืนฐานที่เป็นข๎อมูลตํอเนื่อง 
อยํางน๎อย 12 เดือนกํอนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่เคยด าเนินการมาหรือ เป็นการสํงผลให๎ปริมาณ 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากวัตถุดิบตํอหนํวยผลิตภัณฑ์น๎อยกวําผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะหน๎าที่
การใช๎งาน (Function) เหมือนกัน หรือ 
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 เกณฑ์ข๎อที่ 2 การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต (Manufacturing) 
สํงผลให๎เกิดการลด (หรือหลีกเลี่ยง) การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ
กับคําเกณฑ์พ้ืนฐานที่เป็นข๎อมูลตํอเนื่องอยํางน๎อย 12 เดือนกํอนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต  
ที่เคยด าเนินการมา หรือสํงผลให๎คําการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยผลิตภัณฑ์น๎อยกวํา
คําเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ 

 เกณฑ์ข๎อที่ 3 การใช๎งาน (Usage) ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สํงผลให๎มีการลด 
ก๏าซเรือนกระจกได๎มากกวําผลิตภัณฑ์รุํนกํอน หรือ ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะหน๎าที่ (Function)  
การใช๎งานเหมือนกัน โดยเฉพาะจากการเปรียบเทียบการใช๎พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร๎อนหรือ
ผลการวิจัยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล๎วประเมินเป็นคําปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่ลดลงได๎ หรือ 

 เกณฑ์ข๎อที่ 4 การจัดการหรือปรับปรุงการขนสํง (Transportation) หรือ
การกระจายสินค๎า (Distribution) สํงผลให๎ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับคําเกณฑ์พ้ืนฐานที่เป็นข๎อมูลตํอเนื่องอยํางน๎อย 12 เดือนกํอนการปรับปรุงระบบขนสํง หรือ 

 เกณฑ์ข๎อที่ 5 การจัดการซากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์หลังการใช๎ (Waste 
Management) มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช๎วัสดุ (ชนิดและปริมาณ) ที่จะกํอให๎เกิด 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกได๎น๎อยกวําเดิมเมื่อหมดอายุการใช๎งาน หรือ 

 เกณฑ์ข๎อที่ 6 ในกรณีที่เป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหมํ และมีกระบวนการผลิต 
ที่ใช๎เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ คณะกรรมการรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจะพิจารณาเป็นกรณีไป โดยให๎เปรียบเทียบคําฐานจากผลิตภัณฑ์
ที่มีหน๎าที่การใช๎งาน (Function) ในลักษณะแบบเดียวกัน 

4)  การต่ออายุฉลากลดคาร์บอน 

 ผลิตภัณฑ์จะผํานเกณฑ์การตํออายุฉลากลดคาร์บอนได๎ หากพบวําปริมาณ
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกของชํวงระยะเวลาที่มีข๎อมูลครบ 12 เดือนลําสุดลดลง เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของปีที่ฉลากมีผลบังคับใช๎  หรือ คําการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
ไมํมากกวําเมื่อเปรียบเทียบคําอ๎างอิง (Benchmark) โดยใช๎อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาด
ก าลังการผลิตของโรงงาน (Site Capacity) ใกล๎เคียงกัน 
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5.1.4 รูปแบบฉลากลดคาร์บอน 

รูปแบบและการสื่อความหมายของฉลากลดคาร์บอนแบํงออกเป็น 3 ประเภท  
ดังแสดงในรูปที่ 5-1, รูปที่ 5-2 และรูปที่ 5-3 

 
1)  รูปแบบฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจาณากระบวนการผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2)  รูปแบบฉลากลดคาร์บอน (ประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-1 รูปแบบฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจาณากระบวนการผลิต) 

รูปที่ 5-2 รูปแบบฉลากลดคาร์บอน (ประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า) 

1. CO2 คือ การปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่แสดงในรูปของ 
ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

2. ปลายลูกศรช้ีลงแสดงระดับที่ลดลงของการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ตํอหนํวยสินค๎า และบริการ 

3. AA = รหัสของกลุํมอุตสาหกรรม 
4. BBBB = ช่ือยํอของบริษัท/โรงงาน 
5. C = เลขท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัท/โรงงานนั้นๆ 
6. DDDD = ปีท่ีได๎รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
7. E = เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ช๎ประเมนิการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
8. FF.FF = ตัวเลขแสดงร๎อยละที่ลดลง (มีทศนิยม 2 ต าแหนํง) 

AA.BBBB.C-DDDD.E.FF.FF 

ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทพิจาณากระบวนการผลิต 

1. CO2 คือ การปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่แสดงในรูปของ 
ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

2. ปลายลูกศรช้ีลงแสดงระดับที่ลดลงของการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ตํอหนํวยสินค๎า และบริการ 

3. AA = รหัสของกลุํมอุตสาหกรรม 
4. BBBB = ช่ือยํอของบริษัท/โรงงาน 
5. C = เลขท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัท/โรงงานนั้นๆ 
6. DDDD = ปีท่ีได๎รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
7. OEM = ประเภทผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า 
8. E = เกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ประเมนิการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
9. FF.FF = ตัวเลขแสดงร๎อยละที่ลดลง (มีทศนิยม 2 ต าแหนํง) AA.BBBB.C-DDDD.OEM.E.FF.FF 

ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้า 
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3)  รูปแบบฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-3 รูปแบบฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์) 

1. CO2 คือ การปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่แสดงในรูปของ 
ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

2. ปลายลูกศรช้ีลงแสดงระดับที่ลดลงของการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ตํอหนํวยสินค๎า และบริการ 

3. AA = รหัสของกลุํมอุตสาหกรรม 
4. BBBB = ช่ือยํอของบริษัท/โรงงาน 
5. C = เลขท่ีผลิตภัณฑ์ของบริษัท/โรงงานนั้นๆ 
6. DDDD = ปีท่ีได๎รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
7. LCA = ประเภทพิจารณาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
8. E = เกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ประเมนิการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

AA.BBBB.C-DDDD.LCA.E 

ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทพิจารณาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ์
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5.2 เกณฑ์การประเมินการรับรองการลดหรือหลีก เลี่ ยงการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ ย งการปลํอยก๏ าซ เรือนกระจกส าหรับอาคาร หรือ  
อาคารลดคาร์บอน เป็นการรับรองเพ่ือแสดงวําการออกแบบ การใช๎งาน และดูแลบ ารุงรักษาอาคาร 
มีการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกหรือปลํอยในปริมาณต่ า นอกจากนี้การรับรองการลดหรือ
หลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร ยังเป็นตัวกระตุ๎นให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจ  
ภาคอาคารมีการก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช๎งานและ
ดูแลบ ารุงรักษาอาคารมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎อาคารมีสํวนรํวมในการประหยัด
พลังงาน เพ่ือลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกสูํบรรยากาศ 

5.2.1 ขอบเขตการประเมินการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับอาคาร 

การประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการประกอบการธุรกิจภาคอาคาร  
จะมุํงเน๎นที่การใช๎พลังงานและการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติของอาคารที่เกิดขึ้นในชํวงการใช๎งานและ
การดูแลบ ารุงรักษาอาคาร ซึ่งแสดงผลในรูปของก๏าซเรือนกระจกเทียบเทํา (CO2equivalent)  
โดยพิจารณาจาก 

1) การใช๎ไฟฟ้า 
2) การใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล 
3) การใช๎น้ า 
4) การใช๎สารท าความเย็น 

5) การจัดการของเสีย (ขยะและน้ าเสีย) 
6) การปลูกต๎นไม๎ 
7) ข๎อมูลสนับสนุนการลดหรือหลีกเลี่ยง 

การปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

5.2.2 ประเภทของอาคารที่สามารถขอการรับรองฯ 

1) สถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล 
2) สถานศึกษา 
3) ส านักงาน 
4) อาคารชุดตามกฎหมายวําด๎วยอาคารชุด 
5) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร 
6) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร 
7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวําด๎วยโรงแรม 
8) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวําด๎วยสถานบริการ 
9) อาคารห๎างสรรพสินค๎าหรือศูนย์การค๎า 

โดยเป็นอาคารที่สร๎างขึ้นตาม พรบ. การสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ. การสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ของกระทรวงพลังงาน 
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5.2.3 ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

1) การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยพ้ืนที่อาคาร 
2) การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยผู๎ใช๎งานอาคาร 

5.2.4 เกณฑ์การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

เกณฑ์การรับรองข้อที่ 1 

กรณีอาคารเกํา (สร๎างกํอนวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538) ต๎องเป็นอาคารที่มี 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยลดลงตั้งแตํร๎อยละ 10 ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบข๎อมูลปีฐานกับปี
ปัจจุบัน (12 เดือนลําสุด ตามปีปฏิทิน) โดยก าหนดคําปีฐานให๎คิดย๎อนหลังได๎ไมํเกิน 3 ปี (36 เดือน) 
พิจารณาจากกิจกรรมที่มีการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก หรือ 

เกณฑ์การรับรองข้อที่ 2 

กรณีอาคารใหมํ (สร๎างหลังวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538) คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณาเทียบกับคําเฉลี่ยการใช๎พลังงานของอาคารประเภทเดียวกัน โดยอ๎างอิงจากพระราชบัญญัติ
การสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 หรือ 

เกณฑ์การรับรองข้อที่ 3 

กรณีที่ เป็นอาคารเกําและมีการปรับปรุงโดยใช๎เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 
ในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ตามรายละเอียด
ทางด๎านเทคนิค วิชาการ หรือเรื่องอ่ืนใดที่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจ  
และสังคม 

เกณฑ์การต่ออายุการรับรองฯ 

อาคารจะผํานเกณฑ์การตํออายุการรับรองฯ ได๎ ต๎องเป็นอาคารที่มีคําดัชนีการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยในชํวงระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) ปัจจุบันลดลงเมื่อเปรียบเทียบคําดัชนี 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการรับรองฯ ครั้งกํอนหน๎านี้ โดยการตํออายุการรับรองฯ จะพิจารณา
ตามเกณฑ์การรับรองข๎อที่ 1 

ทั้งนี้ การรับรองนี้จะแสดงข๎อมูลให๎ผู๎ใช๎อาคารและบุคคลทั่วไปทราบวํา อาคารที่
ไดร๎ับการรับรองมีการด าเนินงาน หรือมาตรการที่ชํวยลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกออกสูํบรรยากาศ 
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช๎งานและดูแลบ ารุงรักษาอาคารนั้นๆ มีความเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Friendly) และสามารถชํวยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร๎อนได๎ 

 
 
 



5-8       บทที่ 5 : เกณฑก์ารรับรองการลดหรอืหลีกเลี่ยงการปลอํยก๏าซเรือนกระจก 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

5.2.5 รูปแบบเครื่องหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับอาคาร 

รูปแบบของเครื่องหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ส าหรับอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 5-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-4 เครื่องหมายการรับรองอาคารลดคาร์บอน 

1. AAAA = อักษรยํอของบริษัท/หนํวยงาน/องค์กร 
2. BBBB = ช่ืออาคารที่ได๎รับการรับรอง 
3. CCCC = ปีท่ีได๎รับการรับรองอาคารลดคาร์บอน 
4. D = เกณฑ์ที่ใช๎ประเมินการรับรองอาคารลดคาร์บอน 
5. EE.EE = ร๎อยละการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของอาคาร 

เคร่ืองหมายการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 
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5.3 เกณฑ์การประเมินการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นการให๎การรับรองแกํหนํวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน บ๎านเรือน และอ่ืนๆ ที่แสดงให๎เห็นวําหนํวยงานนั้นมีศักยภาพ
ในการจัดการด๎านพลังงานผํานการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบตํางๆ ซึ่งเป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล๎อม ทดแทนการใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมโลกในการรํวมลด
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดภาวะโลกร๎อน 

5.3.1 ขอบเขตการประเมินการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาจากคุณสมบัติในการขอ
การรับรองฯ ดังแสดงในข๎อ 5.3.2 และพิจารณาจากรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนตามค าจ ากัดความ
ของกระทรวงพลังงาน ดังนี้ 

1) พลังงานแสงอาทิตย์ 

2) พลังงานลม 

3) พลังงานน้ า 

4) พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ 

5) พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ได๎แกํ ก๏าซชีวภาพ ไบโอดีเซล เอทานอล ฯ 

6) พลังงานชีวมวล 

7) พลังงานความร๎อนทิ้ง 

8) พลังงานขยะ 

5.3.2 คุณสมบัติในการขอการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

1) เป็นหนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน บ๎านเรือน และอ่ืนๆ 
ที่น าพลังงานหมุนเวียนเข๎ามาใช๎หรือผลิตพลังงานได๎จริง และปัจจุบันยังคงมีการใช๎งานได๎อยําง
ตํอเนื่อง 

2) มีการจัดเก็บข๎อมูลปริมาณพลังงานหมุนเวียนอยํางน๎อย 12 เดือนลําสุด ประกอบ
ไปด๎วย รายละเอียดของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ปริมาณการใช๎หรือผลิต ชนิดและปริมาณ
พลังงานอ่ืนๆ ที่ใช๎รํวมในการผลิต ปริมาณการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎หรือผลิต 
ข๎อมูลเชิงประสิทธิภาพในการผลิต และคําปริมาณความร๎อนสุทธิของพลังงานแตํละประเภทที่ผลิตได๎ 

3) มีรูปแบบพร๎อมทั้งวิธีตรวจติดตามที่ถูกต๎องและเชื่อถือได๎ 

4) มีแผนการด าเนินการบ ารุงรักษา เพ่ือให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งานได๎อยํางน๎อย 3 ปี 
ตลอดระยะเวลาการรับรองฯ โดยจะมีการติดตามและตรวจสอบทุกๆ ปี 



5-10       บทที่ 5 : เกณฑก์ารรับรองการลดหรอืหลีกเลี่ยงการปลอํยก๏าซเรือนกระจก 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

5) กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนจะต๎องมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได๎ 
ต๎องเป็นไปตามมาตรฐานที่หนํวยงานตํางๆ ก าหนด และมาตรฐานอ่ืนๆ ขึ้นอยูํกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ 

6) การกํอตั้งโรงงานผลิตหรือจดทะเบียนในรูปบริษัทจะต๎องเป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบของหนํวยงานตํางๆ ให๎ถูกต๎อง และต๎องไมํมีการกํอสร๎างในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์จึงจะสามารถ
เข๎ารํวมโครงการได๎ และข๎อก าหนดหรือคุณสมบัติอื่นๆ จะข้ึนอยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

5.3.3 เกณฑ์การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

เกณฑ์การรับรองกลุ่มที่ 1 ผลิตหรือจัดหาพลังงานเพ่ือใช๎ 

หมายถึง กลุํมที่น าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาผลิตพลังงานในรูปของพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานความร๎อน และอ่ืนๆ หรือ จัดหาพลังงานหมุนเวียนมาเพ่ือใช๎เป็นหลัก โดยปริมาณ
พลังงานหมุนเวียนสุทธิที่ผลิตได๎หรือจัดหาได๎ คิดเป็นสัดสํวนตั้งแตํร๎อยละ 1-13 ของปริมาณพลังงาน
ทั้งหมดที่ใช๎ตํอปี (แยกตามชนิดของพลังงาน) ทั้งนี้ จะขึ้นอยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยให๎
การรับรองเป็น “ฉลากสีทอง” 

เกณฑ์การรับรองกลุ่มที่ 2 ผลิตหรือจัดหาพลังงานเพ่ือขาย 

หมายถึง กลุํมที่น าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาผลิตพลังงานในรูปของพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานความร๎อน และอ่ืนๆหรือ จัดหาพลังงานหมุนเวียนมาเพ่ือขายเป็นหลัก โดยจะต๎องมี
สัญญาในการขายพลังงานหมุนเวียน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากปีปัจจุบันที่ขอการรับรองฯ คิดเป็น
สัดสํวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของปริมาณพลังงานหมุนเวียนสุทธิที่ผลิตหรือจัดหาได๎  (แยกตามชนิด
ของพลังงาน) ทัง้นี้ จะข้ึนอยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยให๎การรับรองเป็น “ฉลากสีเขียว” 

เกณฑ์การต่ออายุการรับรอง 

ต๎องมีสัดสํวนการใช๎พลังงานหมุนเวียนคงท่ีหรือไมํต่ ากวําผลการประเมินการรับรองฯ 
ที่ผํานมา ทั้งนี้ จะข้ึนอยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 : เกณฑก์ารรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจก      5-11 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

5.3.4 รูปแบบเครื่องหมายการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

รูปแบบและการสื่อความหมายของเครื่องหมายการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงาน
หมุนเวียน ดังแสดงในรูปที่ 5-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-5 เครื่องหมายการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

1. AAAA = ช่ือยํอของบริษัท 
2. BBBB = ปีท่ีได๎รับการรับรองฯ 
3. C = เกณฑ์ที่ใช๎ประเมินการรับรองฯ 
4. D = เลขท่ีโครงการของบริษัทน้ันๆ 

เคร่ืองหมายการรับรองการผลิตหรือ
จัดหาพลังงานเพ่ือใช้ (สีทอง) 

AAAA.BBBB.C.D 

เคร่ืองหมายการรับรองการผลิตหรือ
จัดหาพลังงานเพ่ือจ าหน่าย (สีเขยีว) 

AAAA.BBBB.C.D 





 

 

6. การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

การค านวณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของสินค๎าและบริการ ในคูํมือเลํมนี้ ใช๎เป็นเครื่องมือใน
การค านวณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกและยังเป็นแนวทางส าหรับการตรวจสอบของคณะท างานด๎าน
เทคนิคและคณะกรรมการฯ ในการรับรองความถูกต๎องและอนุมัติการรับรองฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 วิธกีารค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การค านวณปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจะพิจารณาจากกิจกรรมตํางๆ ของ 

สถานประกอบการหรือการบริการที่สํงผลให๎เกิดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก โดยการรายงานผล 
จะแสดงในรูปของปริมาณร๎อยละการลดลงของการปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยของสินค๎าและ
บริการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับเกณฑ์การรับรองฯ แตํละประเภท ซึ่งการด าเนินงานดังกลําวจะต๎องได๎รับ 
ความเห็นชอบจากคณะท างานด๎านเทคนิคทุกครั้ง โดยการค านวณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกใน
กิจกรรมตํางๆ ที่สํงผลให๎เกิดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก มีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1.1 การใช้วัตถุดิบ 

ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากการใช๎วัตถุดิบในขั้นตอน
กระบวนการผลิต จะประเมินจากปริมาณและชนิดของสารประกอบคาร์บอเนตที่ใช๎จริง ณ ปีที่
ค านวณ เชํน การเผาวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบของคาร์บอเนตที่อุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และกระเบื้องเคลือบ ซึ่งจะกํอให๎เกิดก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาแคลซิเนชั่น (Calcination) 
เป็นต๎น โดยสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกเทียบเทําตํอปริมาณสารประกอบคาร์บอเนตจะมี
คําแตกตํางกันตามชนิดของสารประกอบคาร์บอเนต ขึ้นอยูํกับอัตราสํวนมวลโมเลกุลของก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตํอมวลโมเลกุลของสารประกอบคาร์บอเนตที่เกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นดังแสดงใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอย่างการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วัตถุดิบ 
ปี 2559 การผลิตกระเบื้องปูพื้นใช๎วัตถุดิบในการผลิตคือ CaCO3 120 kg และ MgCO3 75 kg  

เมื่อท าการเผาวัตถุดิบนี้ที่อุณหภูมิสูงจะกํอให๎เกิด CO2 ออกมาจากปฏิกิริยาแคลซิเนช่ัน ค านวณปริมาณ CO2  
ที่ปลํอยออกมาโดยใช๎คําสัมประสิทธ์ิการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของ CaCO3 = 0.43971 kgCO2/kgCaCO3 และ 
MgCO3 = 0.52197 kgCO2/kgMgCO3 ได๎ดังนี้ 

มี CO2  เกิดขึ้นจาก CaCO3 = 120 kgCaCO3/ปี x 0.43971 kgCO2/kgCaCO3 = 52.77 kgCO2/ปี 
มี CO2 เกิดขึ้นจาก MgCO3 = 75 kgMgCO3/ปี x 0.52197 kgCO2/kgMgCO3 = 39.15 kgCO2/ปี 



6-2                บทที่ 6 : การค านวณปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

6.1.2 การใช้ไฟฟ้า 

1) การใช๎ไฟฟ้า (กรณีฉลากลดคาร์บอน) 
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎ไฟฟ้า ในกระบวนการผลิตและ 

การขนสํงภายในโรงงาน ประเมินจากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าที่สถานประกอบการซื้อมาจากการไฟฟ้า
หรือจากบริษัทเอกชน เพ่ือน ามาใช๎เฉพาะในกระบวนการผลิตและการขนสํงภายในโรงงาน ณ ปีที่
ค านวณ แตํไมํรวมปริมาณไฟฟ้าในสํวนของอาคารส านักงาน หอพัก โรงอาหาร 

2) การใช๎ไฟฟ้า (กรณีอาคารลดคาร์บอน) 
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎ไฟฟ้าในอาคาร ประเมินจากปริมาณ

การใช๎ไฟฟ้าที่ผู๎ประกอบการภาคอาคารซื้อมาจากการไฟฟ้า เชํน การใช๎ไฟฟ้าในระบบแสงสวําง 
ระบบปรับอากาศ และระบบลิฟท์ เป็นต๎น เพ่ือน ามาใช๎ในการด าเนินงานของธุรกิจภาคอาคาร ณ ปีที่
ค านวณ 

โดยคําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอปริมาณการใช๎ไฟฟ้า (Emission 
Factor) ก าหนดให๎ใช๎คําคงท่ีจากรายงานการศึกษาคําการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทย ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-2 หรือหากทางสถานประกอบการมีการซื้อ
ไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนภายนอกหรือมีระบบผลิตไฟฟ้าเองภายในโรงงาน ก าหนดให๎ใช๎คําคงที่จากการ
ประเมินการผลิตไฟฟ้าของแหลํงก าเนิดไฟฟ้านั้นตามความเป็นจริง โดยก าหนดให๎ใช๎ สัมประสิทธิ์คํา
เดียวกันในการประเมินทั้งปีฐานและปีปัจจุบัน ซึ่งสามารถค านวณปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทําจากสูตร ดังนี้ 

            (
       

  
)                          (

   

  
)                  (

       

   
) 

ในกรณีที่สถานประกอบการผลิตไฟฟ้าใช๎เองโดยมีระบบผลิตไฟฟ้าภายในโรงงาน
หรืออาคาร หากเชื้อเพลิงที่ใช๎ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล การปลํอยก๏าซเรือน
กระจกจากการใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิลจะถูกน ามารวมในผลการประเมินด๎วย แตํหากเชื้อเพลิงที่ใช๎เป็น
วัสดุชีวมวล (Biomass) เชํน แกลบ ฟางข๎าว กากชานอ๎อย หรือก๏าซชีวภาพ (Biogas) ที่ได๎จากการ
จัดการของเสีย เชํน ก๏าซชีวภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบฝังกลบภายในโรงงาน จะไมํมีการ
ค านวณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงหมุนเวียนดังกลําว 

หมายเหตุ: 1) ในกรณีทีส่ถานประกอบการมีการผลิตหรือการใช๎สาธารณูปโภคจากแหลํงก าเนิด
เดียวกันซึ่งมีผลิตภัณฑ์ในรูปของพลังงานมากกวํา 2 รูปแบบขึ้นไป เชํน โรงงานที่มีการผลิตหรือซื้อ
ไฟฟ้าและไอน้ าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าความร๎อนรํวม เป็นต๎น คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือน
กระจกตํอปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟ้าจะถูกประเมินจากการปันสํวน (Allocation) ซึ่งได๎อธิบายไว๎ใน
ข๎อ 6.1.8 โดยปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎เชื้อเพลิงทั้งหมดเปรียบเทียบกับปริมาณ
พลังงานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตได๎ตามข๎อมูลประสิทธิภาพการใช๎เชื้อเพลิ งในการผลิตไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากแหลํงก าเนิดหรือโรงไฟฟ้านั้น 

2) หากทางโรงไฟฟ้าไมํได๎ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช๎
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไว๎ ก าหนดให๎ใช๎คํากลางตามวิธีการค านวณของ Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 



บทที่ 6 : การค านวณปริมาณการปลอํยก๏าซเรือนกระจก        6-3 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

6.1.3 การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

1) การใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล (กรณีฉลากลดคาร์บอน) 
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล เชํน การใช๎น้ ามัน

ดีเซล หรือเบนซินในฟอร์คลิฟต์ (Forklift) ส าหรับการขนสํงภายในโรงงาน หรือการใช๎เชื้อเพลิง 
ก๏าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต เป็นต๎น ประเมินจากปริมาณการใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดขึ้นจริงใน
กระบวนการผลิตและการขนสํงภายในโรงงาน ณ ปีที่ค านวณ 

2) การใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล (กรณีอาคารลดคาร์บอน) 

ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล ประเมินจากปริมาณ
การใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดขึ้นจริงในการด าเนินงานของธุรกิจภาคอาคาร ณ ปีที่ค านวณ 

โดยคําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอคําความร๎อนของเชื้อเพลิง 
(Emission Factor) จะแตกตํางกันตามชนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิล ก าหนดให๎ใช๎คําสัมประสิทธิ์ 
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกเป็นคําเดียวกันในการประเมินทั้งปีฐานและปีปัจจุบัน ซึ่งสามารถค านวณ
ปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากสูตร ดังนี้ 

            (
       

  
)                   (

    

  
)               (

  

    
) 

                               (
       

  
) 

การเลือกใช๎คําความร๎อน (Heating Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลแตํละชนิด  
จะเลือกใช๎ตามล าดับที่มาของข๎อมูล โดยอันดับแรกจะเลือกใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์คําความ
ร๎อนของสถานประกอบการเอง หากทางสถานประกอบการไมํได๎ศึกษาจะเลือกใช๎คําความร๎อนจาก
การศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-3 
และสุดท๎ายในกรณีที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ไมํมีข๎อมูลคําความร๎อนของเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ  
จะเลือกใช๎คําความร๎อนจากการศึกษาของ Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-4 สํวนคําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกของ
เชื้อเพลิงแตํละชนิด (Emission Factor) จะเลือกใช๎ข๎อมูลจากการศึกษาของ IPCC ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก-5 และตารางท่ี ก-6 

หมายเหตุ: 1) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช๎ไม๎และเศษไม๎ วัสดุจากการเกษตร วัชพืชบก
และวัชพืชน้ า ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช และสิ่งเหลือใช๎ทางการเกษตร เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิต
ไฟฟ้าหรือไอน้ าร๎อนใช๎ในกระบวนการผลิต จะไมํคิดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง
ชีวมวลนั้นๆ แตํจะท าการบันทึกปริมาณการใช๎แยกไว๎ตํางหาก 

2) ในกรณีที่โรงงานมีการผลิตหรือการใช๎ไอน้ าหรือลมร๎อน จากแหลํงเดียวกันซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์ในรูปของพลังงานมากกวํา 2 รูปแบบขึ้นไป เชํน โรงงานที่มีการผลิตหรือซื้อไฟฟ้าและไอน้ า
จากโรงงานผลิตไฟฟ้าความร๎อนรํวม โรงงานที่มีการผลิตหรือซื้อไฟฟ้าและลมร๎อนจากโรงไฟฟ้า  
กังหันก๏าซ เป็นต๎น คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอปริมาณการใช๎ไอน้ าหรือลมร๎อนจะถูก
ประเมินโดยใช๎วิธีเดียวกับการประเมินในสํวนของการใช๎พลังงานไฟฟ้าในข๎อ 6.1.2 
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6.1.4 การใช้น้ า 

ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎น้ าของธุรกิจภาคอาคาร ประเมินจาก
ปริมาณการใช๎น้ า ณ ปีที่ค านวณ โดยคําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอปริมาณการใช๎น้ า 
(Emission Factor) ก าหนดให๎ใช๎คําคงที่จากการศึกษาคําการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการผลิตน้ า
ของการประปา ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-2 โดยก าหนดให๎ใช๎คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกเป็นคําเดียวกันในการประเมินทั้งปีฐานและปีปัจจุบัน ซึ่งสามารถค านวณปริมาณก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากสูตร ดังนี้ 

            (
       

  
)                   (

  

  
)                 (

       

  
) 

 
6.1.5 การใช้สารท าความเย็น 

ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎สารท าความเย็น ประเมินจากปริมาณ
สารท าความเย็นแตํละชนิด และประเภทของระบบท าความเย็นที่ใช๎ในธุรกิจภาคอาคาร ณ ปีที่
ค านวณ โดยคําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอปริมาณการใช๎สารท าความเย็น (Emission 
Factor) ก าหนดให๎ใช๎คําคงที่จาก Global warming potential (GWP) values relative to CO2  
ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-8 และให๎ใช๎คําประมาณการปลํอยสารท าความเย็นจากระบบ 
ท าความเย็นแบบตํางๆ ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-7 โดยก าหนดให๎ใช๎คําสัมประสิทธิ์การ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจก และคําประมาณการฯ คําเดียวกันในการประเมินทั้งปีฐานและปีปัจจุบัน  
ซึ่งสามารถค านวณปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากสูตร ดังนี้ 

            (
       

  
)                          (

  

  
)                     

                (
       

  
) 
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6.1.6 การจัดการของเสีย 

การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากของเสีย จะพิจารณาจากระบบการจัดการของเสีย  
ในสถานประกอบการซึ่งประกอบไปด๎วยระบบบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตกํอนการน ามาประเมินปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกโดยอ๎างอิงตามวิธีการ
ค านวณของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

การค านวณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย ประเมินเฉพาะ
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากปริมาณของเสียที่ต๎องการก าจัดสุทธิ โดยไมํรวมปริมาณวัตถุดิบ
หมุนเวียนและของเสียที่สถานประกอบการสํงให๎สถานประกอบการอ่ืนก าจัดหรือน าไปใช๎ประโยชน์  
อ่ืนใด ปริมาณก๏าซเรือนกระจกจะถูกประเมินจากการเดินระบบจัดการของเสียที่สถานประกอบการ
เป็นเจ๎าของ และรวมถึงการวําจ๎างสถานประกอบการอ่ืนมาเดินระบบการจัดการของเสียภายใน
ขอบเขตหรือพ้ืนที่ของสถานประกอบการ เชํน ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดตะกอนน้ าเสีย หลุมฝัง
กลบขยะ เตาเผาขยะ ฯลฯ 

1)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากระบบบ าบัดน้ าเสียของสถานประกอบการ 
ประเมินจากคุณลักษณะและปริมาณน้ าเสียที่เข๎าระบบบ าบัดจริง ณ ปีที่ค านวณ โดยใช๎ข๎อมูลปริมาณ
และคําความสกปรกของน้ าเสียที่เข๎าระบบ คุณลักษณะและคุณสมบัติของระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ระบบบ าบัดกากตะกอนน้ าเสีย รวมถึงลักษณะของหลุมฝังกลบกากตะกอนในกรณีที่กากตะกอนถูกฝัง
กลบโดยไมํได๎น าไปใช๎ประโยชน์อยํางอ่ืน เพ่ือประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากระบบการจัดการ
ของเสียที่มีปริมาณการเกิดก๏าซเรือนกระจกที่แตกตํางกัน โดยการประเมินปริมาณการปลํอยก๏าซเรือน
กระจกจากบํอบ าบัดน้ าเสียให๎ใช๎คําประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์ในแตํละบํอเป็นคําเดียวกัน  
ทั้งในปีฐานและปีปัจจุบัน โดยอ๎างอิงจากการค านวณการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน หรือ
ในกรณีที่ไมํมีคําประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์จากการออกแบบระบบไว๎ตั้งแตํแรก ให๎ใช๎คํา
ประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์จากแหลํงข๎อมูลทางวิชาการที่นําเชื่อถือ เพ่ือสะท๎อนมาตรการ 
การลดภาระสารอินทรีย์ที่เข๎าระบบบ าบัดน้ าเสียที่ยังผลให๎ปริมาณก๏าซเรือนกระจกจากการจัดการ  
น้ าเสียลดลง การประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย สามารถแบํงแหลํงก าเนิด
ก๏าซเรือนกระจกออกเป็น 4 แหลํง ได๎แกํ 

 การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการใช๎ไฟฟ้าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ประเมินรวมกับการประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของการใช๎ไฟฟ้ารวมของบริษัทฯ) 

 การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากกระบวนการยํอยสลายสิ่งสกปรกในระบบ
บ าบัดน้ าเสียและกากตะกอนน้ าเสีย 

 การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากคําความสกปรกของน้ าเสียที่เหลือจากการ
บ าบัด 

 การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากกากตะกอนที่เหลือจากการบ าบัด 
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ปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ระบบบ าบัดตะกอนน้ าเสีย สามารถค านวณได๎จากสูตร ดังนี้ 

(1.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการย่อยสลายสิ่งสกปรกใน
ระบบบ าบัดน้ าเสียและกากตะกอนน้ าเสีย 

   (                                  )     

โดยที ่

Ey   ปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําในปี “y” (ตัน) 
MEPy, ww, treatment ปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ

ไร๎อากาศในปี “y” (ตัน) 
MEPy, s, treatment ปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากระบบบ าบัดกากตะกอน

น้ าเสียแบบไร๎อากาศในปี “y” (ตัน) 
Ry ปริมาณก๏าซเรือนกระจกที่น ากลับมาใช๎ประโยชน์ปี “y” (ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเทํา) 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

                        ∑(                                                )

 

 

โดยที ่

Qy, ww   ปริมาณน้ าเสียที่ผํานบ าบัดในปี “y” (ลบ.ม.) 
CODy,removed,i  คําซีโอดีที่ถูกก าจัดด๎วยหนํวยระบบบ าบัดน้ าเสีย “i” ในปี “y” (ตัน/ลบ.ม.) 
Bo, ww ความสามารถในการผลิตมีเทนจากน้ าเสีย (คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงใน

ภาคผนวก ก ตารางที่ ก-9) 
MCFww, treatment คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทน (Methane Correction Factor: 

MCF) จ าแนกตามประเภทของระบบบ าบัดแบบไร๎อากาศ ของหนํวยระบบบ าบัด
น้ าเสีย “i” (คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-10) 

UF   คําสัมประสิทธิ์ความไมํแนํนอน (คํากลางของ IPCC 2006 เทํากับ 0.94) 
GWPCH4 ศักยภาพในการดูดกลืนความร๎อนของก๏าซมีเทนในการเกิดภาวะเรือนกระจกเมื่อ

เทียบกับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (คํากลางของ IPCC 2006 (AR4) เทํากับ 25) 
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 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากระบบบ าบัดกากตะกอนน้ าเสีย 

                 ∑                                       
  

  
                    

 

        

โดยที ่
Sy, untreated,j ปริมาณกากตะกอนแห๎งจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่ยังไมํได๎ผํานการบ าบัดกาก

ตะกอน ของหนํวยระบบบ าบัดกากตะกอน “j” ในปี “y” (ตัน) 
DOCy, s, untreated สัดสํวนปริมาณสารอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย

ที่ยังไมํได๎ผํานการบ าบัดกากตะกอนในปี “y” อาจใช๎คําจากการวิเคราะห์ใน
ห๎องปฏิบัติการหรือใช๎คํากลางของ IPCC 2006 ก็ได๎ ในกรณีที่ใช๎คํากลางของ 
IPCC ถ๎าเป็นกากตะกอนจากน้ าเสียชุมชนจะใช๎คํากลางเทํากับ 0.05 แตํถ๎าเป็น
กากตะกอนจากน้ าเสียอุตสาหกรรมจะใช๎คํากลางเทํากับ 0.09 

DOCf สัดสํวนการเกิดก๏าซชีวภาพตํอปริมาณสารอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ (คํากลางของ 
IPCC 2006 เทํากับ 0.5) 

F   สัดสํวนก๏าซมีเทนในก๏าซชีวภาพ (คํากลางของ IPCC 2006 เทํากับ 0.5) 
MCFs, treatment คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทน (Methane Correction Factor: 

MCF) จ าแนกตามประเภทระบบบ าบัดกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ของ
หนํวยระบบบ าบัดตะกอนกากตะกอน “j” (คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก-10) 

UF   คําสัมประสิทธิ์ความไมํแนํนอน (คํากลางของ IPCC 2006 เทํากับ 0.94) 
GWPCH4 ศักยภาพในการดูดกลืนความร๎อนของก๏าซมีเทนในการเกิดภาวะเรือนกระจกเมื่อ

เทียบกับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (คํากลางของ IPCC 2006 (AR4) เทํากับ 25) 

 
(1.2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ าเสียที่เหลือจากการบ าบัด 

                                                     

โดยที ่
Ey   ปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําในปี “y” (ตัน) 
Qy, ww   ปริมาณน้ าเสียที่เหลือจากการบ าบัดในปี “y” (ลบ.ม.) 

CODy, ww, treated คําซีโอดีในน้ าเสียที่เหลืออยูํหลังผํานการบ าบัดด๎วยระบบบ าบัดน้ าเสียหลักในปี 
“y” (ตัน/ลบ.ม.) 

Bo, ww ความสามารถในการผลิตมีเทนจากน้ าเสีย (คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก-9) 

MCFww, final คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทน (Methane Correction Factor: 
MCF) จ าแนกตามประเภทระบบบ าบัดขั้นสุดท๎าย หรือระบบที่ตํอจากระบบ
บ าบัดหลัก (คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-10) 

UF   คําสัมประสิทธิ์ความไมํแนํนอน (คํากลางของ IPCC 2006 เทํากับ 0.94) 
GWPCH4 ศักยภาพในการดูดกลืนความร๎อนของก๏าซมีเทนในการเกิดภาวะเรือนกระจกเมื่อ

เทียบกับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (คํากลางของ IPCC 2006 (AR4) เทํากับ 25) 
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(1.3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกากตะกอนที่เหลือจากการบ าบัด 

                                
  

  
                      

โดยที ่

Ey   ปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําในปี “y” (ตัน) 
Sy, final ปริมาณกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียสุดท๎ายที่จะสํงก าจัดในปี “y”(ตัน) 
DOCy, s, final สัดสํวนปริมาณสารอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ของกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย

สุดท๎ายที่จะสํงก าจัดในปี “y” อาจใช๎คําจากการวิเคราะห์ในห๎องปฏิบัติการหรือ
ใช๎คํากลางของ IPCC 2006 ก็ได๎ ในกรณีที่ใช๎คํากลางของ IPCC ถ๎าเป็นกาก
ตะกอนจากน้ าเสียชุมชนจะใช๎คํากลางเทํากับ 0.05 แตํถ๎าเป็นกากตะกอนจากน้ า
เสียอุตสาหกรรมจะใช๎คํากลางเทํากับ 0.09 

DOCf สัดสํวนการเกิดก๏าซชีวภาพตํอปริมาณสารอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ (คํากลางของ 
IPCC 2006 เทํากับ 0.5) 

F   สัดสํวนก๏าซมีเทนในก๏าซชีวภาพ (คํากลางของ IPCC 2006 เทํากับ 0.5) 
MCFs, final คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทน (Methane Correction Factor: 

MCF) จ าแนกตามลักษณะของหลุมฝังกลบกากตะกอน (คํากลางของ IPCC 
2006 ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-11) 

UF   คําสัมประสิทธิ์ความไมํแนํนอน (คํากลางของ IPCC 2006 เทํากับ 0.94) 
GWPCH4 ศักยภาพในการดูดกลืนความร๎อนของก๏าซมีเทนในการเกิดภาวะเรือนกระจกเมื่อ

เทียบกับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (คํากลางของ IPCC 2006 (AR4) เทํากับ 25) 

 
2)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะ 

การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะของสถานประกอบการ ที่เกิด
จากกระบวนการผลิตภายในสถานประกอบการ พิจารณาจากแหลํงก าเนิดก๏าซเรือนกระจก 2 แหลํง 
ได๎แกํ 

(2.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการย่อยสลายสิ่งสกปรกใน
สถานที่ก าจัดขยะ 

การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบหรือกองขยะของสถานประกอบการ
ประเมินจากปริมาณขยะที่เข๎าสถานที่ก าจัดขยะจริง ณ ปีที่ค านวณ โดยใช๎ข๎อมูลปริมาณและประเภท
ของขยะที่เก็บขนไปยังสถานที่ก าจัดขยะ รวมถึงคุณลักษณะของสถานที่ก าจัดขยะเพ่ือประเมินปริมาณ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกที่แตกตํางกันตามลักษณะของสถานที่ก าจัดขยะ การประเมินปริมาณก๏าซเรือน
กระจกจะใช๎แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ First Order Decay Model (FOD Model) เพ่ือประเมิน
การเกิดก๏าซเรือนกระจกจากการยํอยสลายของปริมาณขยะจ านวนหนึ่งที่มีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ลดลงในแตํละปีที่ผํานไป ตามสูตรดังนี้ 
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              (   )         (    )  
  

  
           

 ∑∑           
   (   )  (      )

 

 

   

 

โดยที ่

ECH4, SWDS, y ปริมาณการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําในปี “y” (ตัน) 
  สัมประสิทธิ์ความไมํแนํนอนของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ Multi-phase First 

Order Decay (FOD) ใช๎คําเทํากับ 0.9 
f สัดสํวนของก๏าซมีเทนที่รวบรวมจากหลุมฝังกลบและน าไปเผาทิ้ง ผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า หรอืใช๎ประโยชน์อื่นๆ ในปี y (กรณีที่ไมํมีการรวบรวมคําจะเทํากับ 0) 
GWPCH4 ศักยภาพในการดูดกลืนความร๎อนของก๏าซมีเทนในการเกิดภาวะเรือนกระจกเมื่อ

เทียบกับก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (คํากลางของ IPCC 2006 (AR4) เทํากับ 25) 
OX สัดสํวนปริมาณมีเทนที่ถูกออกซิไดซ์ในดิน หรือวัสดุคลุมหลุมฝังกลบ (คํากลาง

ของ IPCC 2006 เทํากับ 0.1 ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-12) 
F สัดสํวนก๏าซมีเทนในก๏าซชีวภาพทั้งหมดที่เกิดากการฝังกลบขยะ (คํากลางของ 

IPCC 2006 เทํากับ 0.5) 
DOCf สัดสํวนการเกิดก๏าซชีวภาพตํอปริมาณสารอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ (คํากลางของ 

IPCC 2006 เทํากับ 0.5) 
MCF คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทน (Methane Correction Factor: 

MCF) จากหลุมฝังกลบ (คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงในภาคผนวก ก 
ตารางที่ ก-11) 

Wj, x ปริมาณขยะแตํละชนิดในปี “X” (ตัน) 
DOCj สัดสํวนน้ าหนักของคาร์บอนอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ (Degradable Organic 

Carbon) ของขยะประเภท “j”(คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงในภาคผนวก 
ก ตารางที่ ก-13) 

kj อัตราการยํอยสลายของขยะประเภท “j” (คํากลางของ IPCC 2006 ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก-14) 

x ปีที่เร่ิมโครงการ (x=1) จนถึงปีที่การปลํอยก๏าซมีเทนถูกค านวณ (x=y) 
y ปีที่การปลํอยก๏าซมี เทนถูกค านวณ  (ในการค านวณคําการปลํอย

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําสะสมใช๎ y ตั้งแตํ 1 ถึง 15) 

 
(2.2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเผาขยะ 

ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากเตาเผาขยะของสถานประกอบการ
ประเมินจากปริมาณขยะที่เข๎าเตาเผาจริง ณ ปีที่ค านวณ โดยใช๎ข๎อมูลปริมาณและประเภทของขยะที่
เข๎าเตาเผา รวมถึงปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช๎เผาขยะ สํวนคําสัมประสิทธิ์การปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกเทียบเทําตํอปริมาณขยะและการใช๎เชื้อเพลิงจะแตกตํางกันตามประเภทของขยะและ
ชนิดของเชื้อเพลิง โดยก าหนดให๎ใช๎สัมประสิทธิ์คําเดียวกันในการประเมินทั้งปีฐานและปีปัจจุบัน ซึ่ง
สามารถค านวณปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากสูตร ดังนี้  



6-10                บทที่ 6 : การค านวณปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าจากขยะที่ถูกเผา 

            (
       

  
)                   (

    

  
)               (

  

    
) 

                (
       

  
)  

 
 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาขยะ 

            (
       

  
)                  (

    

  
)               (

  

    
) 

                (
       

  
)  

 
การเลือกใช๎คําความร๎อน (Heating Value) ของขยะและเชื้อเพลิงฟอสซิลแตํ

ละชนิดจะเลือกใช๎ตามล าดับที่มาของข๎อมูล โดยอันดับแรกจะเลือกใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์คํา
ความร๎อนของสถานประกอบการเอง หากทางสถานประกอบการไมํได๎ศึกษาจะเลือกใช๎ข๎อมูลคําความ
ร๎อนจากการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังแสดงในภาคผนวก ก 
ตารางที่ ก-3 และสุดท๎ายในกรณีที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ไมํมีข๎อมูลคําความร๎อนของเชื้อเพลิง
ชนิดนั้นๆ จะเลือกใช๎คําความร๎อนจากการศึกษาของ Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-4 สํวนคําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ตํอคําความร๎อนของเชื้อเพลิงแตํละชนิด (Emission Factor) จะเลือกใช๎ข๎อมูลจากการศึกษาของ 
IPCC ดังแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก-5 และตารางที่ ก-6 

ในกรณีที่สถานประกอบการมีการเผาขยะโดยใช๎เชื้อเพลิงที่เป็นชีวมวล ได๎แกํ 
ไม๎และเศษไม๎ วัสดุจากการเกษตร วัชพืชบกและวัชพืชน้ า ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช และสิ่งเหลือใช๎ทาง
การเกษตร จะคิดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากชีวมวลนั้นๆ เชํน CO2, CH4, NO2, SO2  
เป็นต๎น แตํจะท าการบันทึกปริมาณการใช๎แยกไว๎ตํางหาก 
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6.1.7 การปลูกต้นไม้ 

ปริมาณการดูดซับก๏าซเรือนกระจกจากต๎นไม๎ ประเมินจากชนิดต๎นไม๎ และ 
จ านวนต๎นไม๎ ที่ปลูกในพ้ืนที่ตั้งของอาคาร ณ ปีที่ค านวณ โดยคําสัมประสิทธิ์การดูดซับก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําตํอปริมาณต๎นไม๎ทั้งหมด (CO2 Removal Factor) จะมีคําแตกตํางกัน
ตามชนิดของต๎นไม๎ที่ปลูก ซึ่งขึ้นอยูํกับมวลชีวภาพของต๎นไม๎แตํละชนิด ดังแสดงในภาคผนวก ก 
ตารางที่ ก-15 ซึ่งก าหนดให๎ใช๎คําคงที่จากคูํมือศักยภาพของพรรณไม๎ส าหรับสํงเสริมภายใต๎โครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม๎ ขององค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (อบก.) โดยก าหนดให๎
ใช๎สัมประสิทธิ์คําเดียวกันในการประเมินทั้งปีฐานและปีปัจจุบัน ซึ่งสามารถค านวณปริมาณก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําจากสูตร ดังนี้ 

           (
       

  
)                  (   )                     (

       

      
)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการค านวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ 

อาคารแหํงหน่ึงปลูกต๎นพุดซ๎อน จ านวน 150 ต๎น ซึ่งแตํละต๎นมีอายุ 5 ปี โดยต๎นพุดซ๎อนจัดเป็นพรรณ
ไม๎ปลูกในเมือง มีคําการดูดซับก๏าซเรือนกระจกเทํากับ 1.21 tCO2eq/ไรํ/ปี มีความหนาแนํนในการปลูก 50 
ต๎น/ไรํ ดังนั้น จะใช๎พื้นที่ในการปลูกเทียบเทํากับ 3 ไรํ สามารถค านวณคําการดูดซับก๏าซเรือนกระจกได๎ ดังนี ้

คําสัมประสิทธ์ิการดูดซับก๏าซเรือนกระจก = 1,210 kgCO2eq/ไรํ/ปี 
ดังนั้น  ความสามารถในการดูดซับฯ ของต๎นพุดซ๎อน = 1,210 kgCO2eq/ไรํ/ปี x 3 ไรํ 

= 3,630 kgCO2eq/ปี 
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6.1.8 การปันส่วน (Allocations)16 

การปันสํวนใช๎ในกรณีที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดในชํวงเวลาเดียวกัน และมี
การใช๎ระบบสาธารณูปโภครํวมกันระหวํางผลิตภัณฑ์ตํางๆ ซึ่งการปันสํวนจะต๎องมีการจ าแนก
กระบวนการที่มีการใช๎รํวมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการดุลมวลสารที่เป็น 
Inputs/Outputs ทั้งนี้การปันสํวนสามารถท าได๎ 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่สามารถเก็บข๎อมูลแยกสํวนได๎  โดยแบํงกระบวนการยํอยที่ต๎องปันสํวนเพ่ิมออกเป็น 2 
กระบวนการยํอยหรือมากกวํานั้น แล๎วด าเนินการเก็บข๎อมูล หรือการขยายระบบผลิตภัณฑ์ 

กรณีที่ไมํสามารถเก็บข๎อมูลแยกสํวนได๎ ต๎องการท าการแยกข๎อมูล Inputs/Outputs ของระบบ
ระหวํางผลิตภัณฑ์ตํางชนิดกัน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ทางกายภาพ และวัดออกมาในเชิงปริมาณ 
หรือการใช๎ข๎อมูลทางเทคนิคพิจารณาตามสัดสํวนมวลหรือปริมาตร หรือพิจารณาตามมูลคําของ
ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: หากสถานประกอบการผลิตสินค๎ามากกวําหนึ่งประเภทและไมํมีการตรวจวัดหรือวิเคราะห์ปริมาณวัตถุดิบ การใช๎ไฟฟ้า  
การใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล และการจัดการของเสียแยกตามประเภทสินค๎า ก าหนดให๎คิดเทียบอัตราสํวนปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
จากน้ าหนัก ปริมาตร หรือมูลคําของสินค๎าที่จะติดฉลากลดคาร์บอนกับสินค๎าทั้งหมดที่ผลิตจากสถานประกอบการนั้นๆ ณ ปีที่คิด
ค านวณตามความเหมาะสม 

 

ตัวอย่างการปันส่วน 

โรงงานเยื่ อและกระดาษมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด  โดยมียอดการผลิตรวม 30 ตัน/ เดือน 
กระดาษแตํละชนิดมีสัดสํวนปริมาณการผลิตและปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในการผลิตแตกตํางกัน โดยมีข๎อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ 

- ชนิดที่ 1 กระดาษ 80 แกรม ผลติ 10 ตัน/เดือน ราคาจ าหนํายตันละ 7,000 บาท 
- ชนิดที่ 2 กระดาษ 70 แกรม ผลติ 20 ตัน/เดือน ราคาจ าหนํายตันละ 5,000 บาท 

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช๎ในการผลิตกระดาษท้ังสองชนิดมีปริมาณรวมทั้งหมด 20 MWh สามารถท าการปันสํวนการ
ใช๎ไฟฟ้าในการผลิตผลิตภัณฑ์แตํละชนิดได๎ ดังนี้ 

การปันสํวนโดยใช๎สัดสํวนน้ าหนัก (Allocation by Mass) 

สัดสํวนการใช๎ไฟฟ้าส าหรับผลิตภัณฑ์แตํละชนิดแยกตามน้ าหนักสามารถค านวณได๎ดังนี้ 
กระดาษ 80 แกรม ใช๎ไฟฟ้าในสัดสํวน 10/(10+20) ≈ 33.33% 
กระดาษ 70 แกรม ใช๎ไฟฟ้าในสัดสํวน 20/(10+20) ≈ 66.67% 

ดังนั้น ไฟฟ้าที่ใช๎ในการผลิตกระดาษ 80 แกรม มีคําเทํากับ 33.33% x 20 MWh = 6.67 MWh 
ไฟฟ้าที่ใช๎ในการผลิตกระดาษ 70 แกรม มีคําเทํากับ 66.67% x 20 MWh = 13.33 MWh 

การปันสํวนโดยใช๎สัดสํวนมูลคํา (Allocatin by Price) 

สัดสํวนการใช๎ไฟฟ้าส าหรับผลิตภัณฑ์แตํละชนิดแยกตามมูลคําสามารถค านวณได๎ดังนี ้
กระดาษ 80 แกรม ใช๎ไฟฟ้าในสัดสํวน (10×7,000)/[(10×7,000)+(20×5,000)] ≈ 41.18% 
กระดาษ 70 แกรม ใช๎ไฟฟ้าในสัดสํวน (20×5,000)/[(10×7,000)+(20×5,000)] ≈ 58.82% 

ดังนั้น ไฟฟ้าที่ใช๎ในการผลิตกระดาษ 80 แกรม มีคําเทํากับ 41.18% x 20 MWh = 8.24 MWh 
ไฟฟ้าที่ใช๎ในการผลิตกระดาษ 70 แกรม มีคําเทํากับ 58.82% x 20 MWh = 11.76 MWh 

16
http://www.ecoshop.in.th/common/wp-content/uploads/2014/08/LCA-Framework.pdf 
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 ตารางที่ ก-1 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์จากการเผาไหม๎สมบูรณ์ของ
สารเคมี (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-2 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยการผลิตไฟฟ้าและน้ าแยกตาม
ชนิด (TGO, 2559) 

 ตารางที่ ก-3 คําความร๎อน แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (DEDE, 2558) 

 ตารางที่ ก-4 คําความร๎อน แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-5 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํอคําความร๎อนของเชื้อเพลิง แยก
ตามชนิดเชื้อเพลิง (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-6 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําตํอคําความร๎อนของ
เชื้อเพลิง แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-7 คําประมาณการปลํอยสารท าความเย็นจากระบบท าความเย็นแบบตํางๆ (TGO, 2559) 

 ตารางที่ ก-8 Global Warming Potential (GWP 2016) 

 ตารางที่ ก-9 คําความสามารถในการผลิตมีเทนจากน้ าเสีย (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-10 คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทน (MCF) จากระบบบ าบัดน้ าเสียและกาก
ตะกอน (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-11 คําปรบัความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทน (MCF) จากหลุมฝังกลบ (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-12 สัดสํวนปริมาณมีเทนที่ถูกออกซิไดซ์ในดินหรือวัสดุคลุมหลุมฝังกลบ (OX) (IPCC 
2006) 

 ตารางที่ ก-13 สัดสํวนของคาร์บอนอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ในแตํละชนิดขยะ (DOC) (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-14 อัตราการยํอยสลายของขยะแตํละชนิด (Decay rate) (IPCC 2006) 

 ตารางที่ ก-15 คําการดูดซับก๏าซเรือนกระจกของต๎นไม๎ แยกตามชนิด/กลุํมพรรณไม๎ (TGO, 2554) 
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ตารางท่ี ก-1 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม๎สมบูรณ์ของสารเคมี 
อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 3 : Industrial Processes And Product Use, Table 2.1, หน้า 2.7 

FORMULAE, FORMULA WEIGHTS, AND CARBON DIOXIDE CONTENTS OF COMMON 
CARBONATE SPECIES* 

Carbonate Mineral Name(s) Formula Weight 
Emission Factor 

(tCO2/ton 
Carbonate)** 

CaCO3 Calcite*** or aragonite 100.0869 0.43971 
MgCO3 Magnesite 84.3139 0.52197 

CaMg(CO3)2 Dolomite*** 184.4008 0.47732 
FeCO3 Siderite 115.8539 0.37987 

Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 Ankerite**** 185.0225−215.6160 0.40822−0.47572 
MnCO3 Rhodochrosite 114.9470 0.38286 
Na2CO3 Sodium carbonate or soda ash 106.0685 0.41492 

Source: CRC Handbook of Chemistry and Physics (2004) 
* Final results (i.e., emission estimates) using these data should be rounded to no more than two significant figures. 
** The fraction of emitted CO2 assuming 100 percent calcination; e.g., 1 tonne calcite, if fully calcined, would yield 
0.43971 tonnes of CO2. 
*** Calcite is the principal mineral in limestone. Terms like high-magnesium or dolomitic limestones refer to a 
relatively small substitution of Mg for Ca in the general CaCO3 formula commonly shown for limestone. 
**** Formulae weight range shown for ankerite assumes that Fe, Mg, and Mn are present in amounts of at least 1.0 
percent. 
 

ตารางท่ี ก-2 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซเรือนกระจกตํอหนํวยการผลิตไฟฟ้าและน้ า แยกตามชนิด
อ้างอิง: ค่า Emission Factor โดยแบ่งตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม, องค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก, 2559 

Effective CO2 Emission Factor for Electricity and Water 

No. Type 
Emission  
Factor 

Unit Ref. 

1 การผลิตไฟฟ้า ส าหรบัโครงการทั่วไป1 0.5897 kgCO2eq/kWh TGO 
2 การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลมและแสงอาทิตย์1 0.5661 kgCO2eq /kWh TGO 
3 น้ าประปา-การปะปานครหลวง 0.5081 kgCO2eq /m3 TGO,Feb 2016 
4 น้ าประปา-การปะปาสํวนภูมภิาค 0.7043 kgCO2eq /m3 TGO,Feb 2016 
5 น้ าประปา-การนิคมอุตสาหกรรม 0.2722 kgCO2eq /m3 TGO,Feb 2016 
6 น้ าอํอนส าหรับหม๎อไอน้ า (Softened water) 3.0985 kgCO2eq /m3 TGO,Feb 2016 

7 
น้ าปราศจากไออนท่ีผลติโดยเทคโนโลยี Reverse 
Osmosis 

1.3664 kgCO2eq /m3 TGO,Feb 2016 

8 น้ าปราศจากไออนท่ีผลติโดยเทคโนโลยี Ion Exchange 1.8365 kgCO2eq /m3 TGO,Feb 2016 
หมายเหต:ุ 1 รายงานการศึกษาคําการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2557 
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ตารางท่ี ก-3 คําความร๎อน แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (Net Calorific Value) 
อ้างองิ: รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี 2558, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

Type 
Net Calorific Value 

Unit 
kcal/Unit toe/106 Unit MJ/Unit 103 BTU/Unit 

พลังงานเชิงพาณิชย์ 
1. น้ ามันดิบ 8,680.00 860.00 36.33 34.44 Litre 
2. คอนเดนเสท 7,900.00 782.72 33.07 31.35 Litre 
3. ก๏าซธรรมชาติ 

     3.1 ช้ืน 248.00 24.57 1.04 0.98 scf 
    3.2 แห๎ง 244.00 24.18 1.02 0.97 scf 
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
    4.1 ก๏าซปิโตรเลียมเหลว 6,360.00 630.14 26.62 25.24 Litre 
    4.2 น้ ามันเบนซิน 7,520.00 745.07 31.48 29.84 Litre 
    4.3 น้ ามันเครื่องบิน 8,250.00 817.40 34.53 32.74 Litre 
    4.4 น้ ามันก๏าด 8,250.00 817.40 34.53 32.74 Litre 
    4.5 น้ ามันดีเซล 8,700.00 861.98 36.42 34.52 Litre 
    4.6 น้ ามันเตา1 9,500.00 941.24 39.77 37.70 Litre 
    4.7 ยางมะตอย 9,840.00 974.93 41.19 39.05 Litre 
    4.8 ปิโตรเลียมโค๎ก 8,400.00 832.26 35.16 33.33 kg 
5. ไฟฟ้า 860.00 85.21 3.60 3.41 kWh 
6. ไฟฟ้าพลังน้ า 2,237.09 223.56 9.36 8.87 kWh 
7. พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ 9,505.26- 949.89 39.77 37.69 kWh 
8. ถํานหินน าเข๎า (Bituminous) 6,300.00 624.19 26.37 25.00 kg 
9. ถํานโค๎ก 6,600.00 653.92 27.63 26.19 kg 
10. แอนทราไซต์ 7,500.00 743.09 31.40 29.76 kg 
11. อีเทน 11,203.00 1,110.10 46.89 44.45 kg 
12. โปรเพน 11,256.00 1,115.30 47.11 44.67 kg 
13. ลิกไนต์ (ลี้) 4,400.00 435.94 18.42 17.46 kg 
14. ลิกไนต์ (กระบี่) 2,600.00 257.60 10.88 10.32 kg 
15. ลิกไนต์ (แมํเมาะ) 2,500.00 247.70 10.47 9.92 kg 
16. ลิกไนต์ (แจ๎คอน) 3,610.00 357.67 15.11 14.32 kg 
พลังงานใหม่และหมุนเวียน 
1. ฟืน 3,820.00 378.48 15.99 15.16 kg 
2. ถําน 6,900.00 683.64 28.88 27.38 kg 
3. แกลบ 3,440.00 340.83 14.40 13.65 kg 
4. กากอ๎อย 1,800.00 178.34 7.53 7.14 kg 
5. ขยะ 1,160.00 114.93 4.86 4.60 kg 
6. ขี้เลื่อย 2,600.00 257.60 10.88 10.32 kg 
7. วัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร 3,030.00 300.21 12.68 12.02 kg 
8. ก๏าซชีวภาพ 5,000.00 495.39 20.93 19.84 m3 

หมายเหตุ: 1 เชื้อเพลิงน้ ามันเตา ต๎องระบุชนิดให๎ชัดเจนตามการใช๎งานจริงเป็นหลัก อนุโลมให๎ใช๎คําความร๎อน 39.77 เมกะจูล/ลิตร  
ในกรณีจ าเป็นจริงๆ เทํานั้น 
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ตารางท่ี ก-4 คําความร๎อน แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (Net Calorific Value) 
อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 2 : Energy, Table 1.2, หน้า 1.18-1.19 

DEFAULT NET CALORIFIC VALUES (NCVs) AND LOWER AND UPPER LIMITS 
OF THE 95% CONFIDENCE INTERVALS1 

Fuel type 
Net calorific value 

(TJ/Gg) 
Lower Upper 

Crude Oil  42.3 40.1 44.8 
Orimulsion  27.5 27.5 28.3 
Natural Gas Liquids  44.2 40.9 46.9 

Gasoline 
Motor Gasoline  44.3 42.5 44.8 
Aviation Gasoline  44.3 42.5 44.8 
Jet Gasoline  44.3 42.5 44.8 

Jet Kerosene  44.1 42.0 45.0 
Other Kerosene  43.8 42.4 45.2 
Shale Oil  38.1 32.1 45.2 
Gas/Diesel Oil  43.0 41.4 43.3 
Residual Fuel Oil  40.4 39.8 41.7 
Liquefied Petroleum Gases  47.3 44.8 52.2 
Ethane  46.4 44.9 48.8 
Naphtha  44.5 41.8 46.5 
Bitumen  40.2 33.5 41.2 
Lubricants  40.2 33.5 42.3 
Petroleum Coke  32.5 29.7 41.9 
Refinery Feedstocks  43.0 36.3 46.4 

Other Oil 

Refinery Gas 2  49.5 47.5 50.6 
Paraffin Waxes  40.2 33.7 48.2 
White Spirit and SBP  40.2 33.7 48.2 
Other Petroleum Products  40.2 33.7 48.2 

Anthracite  26.7 21.6 32.2 
Coking Coal  28.2 24.0 31.0 
Other Bituminous Coal  25.8 19.9 30.5 
Sub-Bituminous Coal  18.9 11.5 26.0 
Lignite  11.9 5.50 21.6 
Oil Shale and Tar Sands  8.9 7.1 11.1 
Brown Coal Briquettes  20.7 15.1 32.0 
Patent Fuel  20.7 15.1 32.0 

Coke 
Coke Oven Coke and Lignite Coke  28.2 25.1 30.2 
Gas Coke  28.2 25.1 30.2 

Coal Tar 3  28.0 14.1 55.0 
 



ก-5 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

DEFAULT NET CALORIFIC VALUES (NCVs) AND LOWER AND UPPER LIMITS OF THE 95% 
CONFIDENCE INTERVALS 1 

Fuel type 
Net calorific value 

(TJ/Gg) 
Lower Upper 

Derived 
Gases 

Gas Works Gas 4  38.7 19.6 77.0 
Coke Oven Gas 5  38.7 19.6 77.0 
Blast Furnace Gas 6  2.47 1.20 5.00 
Oxygen Steel Furnace Gas 7  7.06 3.80 15.0 

Natural Gas  48.0 46.5 50.4 
Municipal Wastes (non-biomass fraction)  10 7 18 
Industrial Wastes  NA NA NA 
Waste Oil 8  40.2 20.3 80.0 
Peat  9.76 7.80 12.5 

Solid 
Biofuels 

Wood/Wood Waste 9 15.6 7.90 31.0 
Sulphite lyes (black liquor) 10 11.8 5.90 23.0 
Other Primary Solid Biomass 11 11.6 5.90 23.0 
Charcoal 12 29.5 14.9 58.00 

Liquid 
Biofuels 

Biogasoline 13  27.0 13.6 54.0 
Biodiesels 14  27.0 13.6 54.0 
Other Liquid Biofuels 15 27.4 13.8 54.0 

Gas 
Biomass 

Landfill Gas 16 50.4 25.4 100 
Sludge Gas 17 50.4 25.4 100 
Other Biogas 18  50.4 25.4 100 

Other non-
fossil fuels 

Municipal Wastes (biomass 
fraction) 

11.6 6.80 18.0 

Notes: 
1 The lower and upper limits of the 95 percent confidence intervals, assuming lognormal distributions, fitted to a 
dataset, based on national inventory reports, IEA data and available national data. A more detailed description is given 
in section 1.5. 
2 Japanese data; uncertainty range: expert judgement 
3 EFDB; uncertainty range: expert judgement 
4 Coke Oven Gas; uncertainty range: expert judgement 
5-7 Japan and UK small number data; uncertainty range: expert judgement 
8 For waste oils the values of "Lubricants" are taken 
9 EFDB; uncertainty range: expert judgement 
10 Japanese data ; uncertainty range: expert judgement 
11 Solid Biomass; uncertainty range: expert judgement 
12 EFDB; uncertainty range: expert judgement 
13-14 Ethanol theoretical number; uncertainty range: expert judgement; 
15 Liquid Biomass; uncertainty range: expert judgement 
16 -18 Methane theoretical number uncertainty range: expert judgement; 
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ตารางที่ ก-5 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํอหนํวยความร๎อนของเชื้อเพลิง  
แยกตามชนิดเชื้อเพลิง อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 2 : Energy, Table 1.4, หน้า 1.23-1.24 

DEFAULT CO2 EMISSION FACTORS FOR COMBUSTION1 

Fuel type 

Default 
carbon 
content 
(kg/GJ) 

Default 
carbon 

oxidation 
factor 

Effective CO2 emission factor 
(kg/TJ)2 

Default 
value3 

95% confidence 
interval 

 A B C={(A*B)* 
44/12}*1000 Lower Upper 

Crude Oil  20.0 1 73,300 71,100 75,500 
Orimulsion  21.0 1 77,000 69,300 85,400 
Natural Gas Liquids  17.5 1 64,200 58,300 70,400 

Gasoline 
Motor Gasoline  18.9 1 69,300 67,500 73,000 
Aviation Gasoline  19.1 1 70,000 67,500 73,000 
Jet Gasoline  19.1 1 70,000 67,500 73,000 

Jet Kerosene  19.5 1 71,500 69,700 74,400 
Other Kerosene  19.6 1 71,900 70,800 73,700 
Shale Oil  20.0 1 73,300 67,800 79,200 
Gas/Diesel Oil  20.2 1 74,100 72,600 74,800 
Residual Fuel Oil  21.1 1 77,400 75,500 78,800 
Liquefied Petroleum Gases  17.2 1 63,100 61,600 65,600 
Ethane  16.8 1 61,600 56,500 68,600 
Naphtha  20.0 1 73,300 69,300 76,300 
Bitumen  22.0 1 80,700 73,000 89,900 
Lubricants  20.0 1 73,300 71,900 75,200 
Petroleum Coke  26.6 1 97,500 82,900 115,000 
Refinery Feedstocks  20.0 1 73,300 68,900 76,600 

Other Oil 

Refinery Gas  15.7 1 57,600 48,200 69,000 
Paraffin Waxes  20.0 1 73,300 72,200 74,400 
White Spirit & SBP 20.0 1 73,300 72,200 74,400 
Other Petroleum 
Products 

20.0 1 73,300 72,200 74,000 

Anthracite  26.8 1 98,300 94,600 101,000 
Coking Coal 25.8 1 94,600 87,300 101,000 
Other Bituminous Coal 25.8 1 94,600 89,500 99,700 
Sub-Bituminous Coal 26.2 1 96,100 92,800 100,000 
Lignite 27.6 1 101,000 90,900 115,000 
Oil Shale and Tar Sands 29.1 1 107,000 90,200 125,000 
Brown Coal Briquettes  26.6 1 97,500 87,300 109,000 
Patent Fuel 26.6 1 97,500 87,300 109,000 

Coke 
Coke oven coke and 
lignite Coke 

29.2 1 107,000 95,700 119,000 
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DEFAULT CO2 EMISSION FACTORS FOR COMBUSTION1 

Fuel type 

Default 
carbon 
content 
(kg/GJ) 

Default 
carbon 

oxidation 
factor 

Effective CO2 emission factor 
(kg/TJ)2 

Default 
value3 

95% confidence 
interval 

 A B C={(A*B)* 
44/12}*1000 Lower Upper 

Gas Coke 29.2 1 107,000 95,700 119,000 
Coal Tar  22.0 1 80,700 68,200 95,300 

Derived 
Gases 

Gas Works Gas 12.1 1 44,400 37,300 54,100 
Coke Oven Gas  12.1 1 44,400 37,300 54,100 
Blast Furnace Gas 4  70.8 1 260,000 219,000 308,000 
Oxygen Steel Furnace 
Gas 5 

49.6 1 182,000 145,000 202,000 

Natural Gas  15.3 1 56,100 54,300 58,300 
Municipal Wastes (non-biomass 
fraction)  

25.0 1 91,700 73,300 121,000 

Industrial Wastes  39.0 1 143,000 110,000 183,000 
Waste Oil  20.0 1 73,300 72,200 74,400 
Peat  28.9 1 106,000 100,000 108,000 

Solid 
Biofuels 

Wood/Wood Waste  30.5 1 112,000 95,000 132,000 
Sulphite lyes (black 
liquor)5 

26.0 1 95,300 80,700 110,000 

Other Primary Solid 
Biomass  

27.3 1 100,000 84,700 117,000 

Charcoal 30.5 1 112,000 95,000 132,000 

Liquid 
Biofuels 

Biogasoline 19.3 1 70,800 59,800 84,300 
Biodiesels  19.3 1 70,800 59,800 84,300 
Other Liquid Biofuels  21.7 1 79,600 67,100 95,300 

Gas 
biomass 

Landfill Gas 14.9 1 54,600 46,200 66,000 
Sludge Gas  14.9 1 54,600 46,200 66,000 
Other Biogas  14.9 1 54,600 46,200 66,000 

Other 
non-fossil 

fuels 

Municipal Wastes 
(biomass fraction) 

27.3 1 100,000 84,700 117,000 

Notes:1 The lower and upper limits of the 95 percent confidence intervals, assuming lognormal distributions, fitted to a 
dataset, based on national inventory reports, IEA data and available national data. A more detailed description is given 
in section 1.5 
2 TJ = 1000GJ 
3 The emission factor values for BFG includes carbon dioxide originally contained in this gas as well as that formed due 
to combustion of this gas. 
4 The emission factor values for OSF includes carbon dioxide originally contained in this gas as well as that formed due 
to combustion of this gas 
5 Includes the biomass-derived CO2 emitted from the black liquor combustion unit and the biomass-derived CO2 
emitted from the kraft mill lime kiln 
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ตารางท่ี ก-6 คําสัมประสิทธิ์การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทําตํอคําความร๎อนของเชื้อเพลิง 
แยกตามชนิดเชื้อเพลิง 
ดัดแปลงจาก: IPCC. (2006). Volume 2 : Energy, Table 2.2, หน้า 2.16-2.17 

DEFAULT EMISSION FACTORS FOR STATIONARY COMBUSTION IN THE ENERGY INDUSTRIES 

Fuel 

CO2 Default 
Emission 
Factor 
(kg/TJ) 

CH4 Default 
Emission 
Factor 
(kg/TJ) 

N2O Default 
Emission 
Factor 
(kg/TJ) 

 Total GHG 
Emission 
Factor 

(kgCO2eq/TJ) * 
Crude Oil 73,300 3 0.6 73,553.80 
Orimulsion 77,000 3 0.6 77,253.80 
Natural Gas Liquids 64,200 3 0.6 64,453.80 

Gasoline 

Motor Gasoline 69,300 3 0.6 69,553.80 
Aviation 
Gasoline 

70,000 3 0.6 70,253.80 

Jet Gasoline 70,000 3 0.6 70,253.80 
Jet Kerosene 71,500 3 0.6 71,753.80 
Other Kerosene 71,900 3 0.6 72,153.80 
Shale Oil 73,300 3 0.6 73,553.80 
Gas/Diesel Oil 74,100 3 0.6 74,353.80 
Residual Fuel Oil 77,400 3 0.6 77,653.80 
Liquefied Petroleum Gases 63,100 1 0.1 63,154.80 
Ethane 61,600 1 0.1 61,654.80 
Naphtha 73,300 3 0.6 73,553.80 
Bitumen 80,700 3 0.6 80,953.80 
Lubricants 73,300 3 0.6 73,553.80 
Petroleum Coke 97,500 3 0.6 97,753.80 
Refinery Feedstocks 73,300 3 0.6 73,553.80 

Other Oil 

Refinery Gas 57,600 1 0.1 57,654.80 
Paraffin Waxes 73,300 3 0.6 73,553.80 
White Spirit & 
SBP 

73,300 3 0.6 73,553.80 

Other Petroleum 
Products 

73,300 3 0.6 73,553.80 

Anthracite 98,300 10 1.5 98,772.00 
Coking Coal 94,600 10 1.5 95,072.00 
Other Bituminous Coal 94,600 10 1.5 95,072.00 
Sub-Bituminous Coal 96,100 10 1.5 96,572.00 
Lignite 101,000 10 1.5 101,472.00 
Oil Shale and Tar Sands 107,000 10 1.5 107,472.00 
Brown Coal Briquettes 97,500 10 1.5 97,972.00 
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DEFAULT EMISSION FACTORS FOR STATIONARY COMBUSTION IN THE ENERGY INDUSTRIES 

Fuel 

CO2 Default 
Emission 
Factor 
(kg/TJ) 

CH4 Default 
Emission 
Factor 
(kg/TJ) 

N2O Default 
Emission 
Factor 
(kg/TJ) 

 Total GHG 
Emission 
Factor 

(kgCO2eq/TJ) * 
Patent Fuel 97,500 10 1.5 97,972.00 

Coke 
Coke oven coke 
and lignite Coke 

107,000 10 1.5 107,472.00 

Gas Coke 107,000 1 0.1 107,054.80 
Coal Tar 80,700 10 1.5 81,172.00 

Derived 
Gases 

Gas Works Gas 44,400 1 0.1 44,454.80 
Coke Oven Gas 44,400 1 0.1 44,454.80 
Blast Furnace Gas 260,000 1 0.1 260,054.80 
Oxygen Steel 
Furnace Gas 

182,000 1 0.1 182,054.80 

Natural Gas 56,100 1 0.1 56,154.80 
Municipal Wastes (non-biomass 
fraction) 

91,700 30 4 93,642.00 

Industrial Wastes 143,000 30 4 144,942.00 
Waste Oil 73,300 30 4 75,242.00 
Peat 106,000 2 1.5 106,472.00 

Solid Biofuels 

Wood/Wood 
Waste 

112,000 30 4 113,942.00 

Sulphite lyes 
(black liquor) 

95,300 3 4 95,971.00 

Other Primary 
Solid Biomass 

100,000 30 2 101,942.00 

Charcoal 112,000 200 4 118,192.00 

Liquid 
Biofuels 

Biogasoline 70,800 3 0.6 71,053.80 
Biodiesels 70,800 3 0.6 71,053.80 
Other Liquid 
Biofuels 

79,600 3 0.6 79,853.80 

Gas biomass 
Landfill Gas 54,600 1 0.1 54,654.80 
Sludge Gas 54,600 1 0.1 54,654.80 
Other Biogas 54,600 1 0.1 54,654.80 

Other non-
fossil fuels 

Municipal Wastes 
(biomass 
fraction) 

100,000 30 4 101,942.00 

หมายเหตุ: คํา Total GHG Emission Factor ค านวณจากผลรวมการคูณคํา Default Emission Factor ของ CO2 , CH4 , และ N2O ด๎วยคํา
ศักยภาพในการท าให๎เกิดภาวะโลกร๎อนในรอบ 100 ปี (Global Warming Potential (GWP100-yr) values Relative to CO2 โดย CO2 มี 
GWP เทํากับ 1, CH4 มี GWP เทํากับ 25 และ N2O มี GWP เทํากับ 298  อ้างอิง IPCC , AR4 

 



ก-10 

การรับรองการลดหรือหลีกเลีย่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

ตารางท่ี ก-7 คําประมาณการปลํอยสารท าความเย็นจากระบบท าความเย็นแบบตํางๆ 
อ้างอิง: คู่มือแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559 

ประเภทของอุปกรณ์ 
ขนาดบรรจุ 

(kg) 

ค่าการปล่อยก๊าซส าหรับ
ช่วงการติดต้ังอุปกรณ์ 

(ร้อยละของขนาดบรรจุ) 

ค่าการปล่อยก๊าซส าหรับ
ช่วงใช้งานอุปกรณ์ (ร้อย
ละของขนาดบรรจุ/ปี) 

สัดส่วนการท าความเย็นที่เหลืออยู่
ในช่วงของการก าจัดทิ้งอุปกรณ์ 

(ร้อยละของขนาดบรรจุ) 

ประสิทธิภาพในการน าสาร
ท าความเย็นกลับมาใช้ 
(ร้อยละของท่ีเหลืออยู่) 

เครื่องท าความเย็นส าหรับใช๎ในครวัเรือน 0.05 - 0.5 1 0.50 80 70 
เครื่องท าความเย็น/เครื่องปรับอากาศเชิง
พาณิชย์แบบท างานแยกเดีย่ว 

0.2 - 6 3 15 80 70 

ระบบท าความเย็นเชิงพาณิชย์ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ํ

50 - 2,000 3 35 100 70 

ระบบท าความเย็นส าหรับการขนสํง 3 - 8 1 50 50 70 
ระบบท าความเย็นในอุตสาหกรรม หมาย
รวมถึงกระบวนการแปรรปูอาหารและแชํเย็น 

10 - 10,000 3 25 100 90 

ระบบชิลเลอร ์ 10 - 2,000 1 15 100 95 
ระบบปรับอากาศและระบบปั๊มความร๎อนที่ใช๎
ส าหรับครัวเรือนและในเชิงพาณิชย์ 

0.5 - 100 1 10 80 80 

ระบบปรับอากาศในยานพาหนะ 0.5 - 1.5 0.50 20 50 50 
ที่มา:  IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006), Volume 3: Industrial Processes and Product Use, Table 7.9 

ข๎อส าคัญ: คําการปลํอยก๏าซที่แสดงในตารางเป็นชํวงของคําสูงสุดที่ IPCC ให๎ไว๎ท่ีจะไมํท าให๎ปริมาณการปลํอยก๏าซที่ประมาณได๎มีคําต่ ากวําที่ควรจะเป็น โดยคําขนาดบรรจุท่ีแสดงไว๎มีคําเป็นชํวงซึ่งองค์กรควรที่ใช๎คําขนาดบรรจุของอุปกรณ์
ตามความเป็นจริง แตํถ๎าหากองค์กรไมํทราบขนาดการบรรจุท่ีแท๎จริง องค์กรควรที่จะใช๎คําสูงสุดของชํวงที่แสดงไว๎ (ตัวอยํางเชํนถ๎าเป็นชิลเลอร์ให๎เลือกใช๎ 2,000 kg) 
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ตารางท่ี ก-8 Global warming potential (GWP) values relative to CO2 
อ้างอิง: Greenhouse Gas Protocal, 2016 

The following table includes the 100-year time horizon global warming potentials (GWP) relative to CO2. 
This table is adapted from the IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5)i. The AR5 values are the most recent, but 
the second assessment report (1995) and fourth assessment report (2007) values are also listed because they are 
sometimes used for inventory and reporting purposes. For more information, please see the IPCC website 
(www.ipcc.ch). The use of the latest (AR5) values is recommended. Please note that the GWP values provided 
here from the AR5 for non-CO2 gases do not include climate-carbon feedbacks. 

Global warming potential (GWP) values relative to CO2 

Industrial designation 
or common name 

Chemical formula 

GWP values for 100-year time horizon 
2nd 

Assessment 
Report 

(kgCO2/kg) 

4th 
Assessment 

Report 
(kgCO2/kg) 

5th 
Assessment 

Report 
(kgCO2/kg) 

Carbon dioxide CO2 1 1 1 
Methane CH4 21 25 28 
Nitrous oxide N2O 310 298 265 
Substances controlled by the Montreal Protocol 
CFC-11 CCl3F 3,800 4,750 4,660 
CFC-12 CCl2F2 8,100 10,900 10,200 
CFC-13 CClF3 - 14,400 13,900 
CFC-113 CCl2FCClF2 4,800 6,130 5,820 
CFC-114 CClF2CClF2 - 10,000 8,590 
CFC-115 CClF2CF3 - 7,370 7,670 
Halon-1301 CBrF3 5,400 7,140 6,290 
Halon-1211 CBrClF2 - 1,890 1,750 
Halon-2402 CBrF2CBrF2 - 1,640 1,470 
Carbon tetrachloride CCl4 1,400 1,400 1,730 
Methyl bromide CH3Br - 5 2 
Methyl chloroform CH3CCl3 100 146 160 
HCFC-21 CHCl2F - - 148 
HCFC-22 CHCLF2 1,500 1,810 1,760 
HCFC-123 CHCl2CF3 90 77 79 
HCFC-124 CHClFCF3 470 609 527 
HCFC-141b CH3CCl2F 600 725 782 
HCFC-142b CH3CClF2 1,800 2,310 1,980 
HCFC-225ca CHCl2CF2CF3 - 122 127 
HCFC-225cb CHClFCF2CClF2 - 595 525 
Hydrofluorocarbons (HFCs) 
HFC-23 CHF3 11,700 14,800 12,400 
HFC-32 CH2F2 650 675 677 
HFC-41 CH3F2 150 - 116 
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Global warming potential (GWP) values relative to CO2 

Industrial designation 
or common name 

Chemical formula 

GWP values for 100-year time horizon 
2nd 

Assessment 
Report 

(kgCO2/kg) 

4th 
Assessment 

Report 
(kgCO2/kg) 

5th 
Assessment 

Report 
(kgCO2/kg) 

HFC-125 CHF2CF3 2,800 3,500 3,170 
HFC-134 CHF2CHF2 1,000 - 1,120 
HFC-134a CH2FCF3 1,300 1,430 1,300 
HFC-143 CH2FCHF2 300 - 328 
HFC-143a CH3CF3 3,800 4,470 4,800 
HFC-152 CH2FCH2F - - 16 
HFC-152a CH3CHF2 140 124 138 
HFC-161 CH3CH2F - - 4 
HFC-227ea CF3CHFCF3 2,900 3,220 3,350 
HFC-236cb CH2FCF2CF3 - - 1,210 
HFC-236ea CHF2CHFCF3 - - 1,330 
HFC-236fa CF3CH2CF3 6,300 9,810 8,060 
HFC-245ca CH2FCF2CHF2 560 - 716 
HFC-245fa CHF2CH2CF3 - 1,030 858 
HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 - 794 804 
HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 1,300 1,640 1,650 
Perfluorinated compounds 
Sulfur hexafluoride SF6 23,900 22,800 23,500 
Nitrogen trifluoride NF3 - 17,200 16,100 
PFC-14 CF4 6,500 7,390 6,630 
PFC-116 C2F6 9,200 12,200 11,100 
PFC-218 C3F8 7,000 8,830 8,900 
PFC-318 c-C4F8 8,700 10,300 9,540 
PFC-31-10 C4F10 7,000 8,860 9,200 
PFC-41-12 C5F12 7,500 9,160 8,550 
PFC-51-14 C6F14 7,400 9,300 7,910 
PCF-91-18 C10F18 - >7,500 7,190 
Trifluoromethyl sulfur 
pentafluoride 

SF5CF3 - 17,700 17,400 

Perfluorocyclopropane c-C3F6 - - 9,200 
Fluorinated ethers 
HFE-125 CHF2OCF3 - 14,900 12,400 
HFE-134 CHF2OCHF2 - 6,320 5,560 
HFE-143a CH3OCF3 - 756 523 
HCFE-235da2 CHF2OCHClCF3 - 350 491 
HFE-245cb2 CH3OCF2CF3 - 708 654 
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Global warming potential (GWP) values relative to CO2 

Industrial designation 
or common name 

Chemical formula 

GWP values for 100-year time horizon 
2nd 

Assessment 
Report 

(kgCO2/kg) 

4th 
Assessment 

Report 
(kgCO2/kg) 

5th 
Assessment 

Report 
(kgCO2/kg) 

HFE-245fa2 CHF2OCH2CF3 - 659 812 
HFE-347mcc3 CH3OCF2CF2CF3 - 575 530 
HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3 - 580 889 
HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 - 110 413 
HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3 - 297 421 
HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2H5 - 59 57 
HFE-43-10pccc124 (H-
Galden 1040x) 

CHF2OCF2OC2F4OCHF2 - 1,870 2,820 

HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2 - 2,800 5,350 
HFE-338pcc13 (HG-01) CHF2OCF2CF2OCHF2 - 1,500 2,900 
HFE-227ea CF3CHFOCF3 - - 6,450 
HFE-236ea2 CHF2OCHFCF3 - - 1,790 
HFE-236fa CF3CH2OCF3 - - 979 
HFE-245fa1 CHF2CH2OCF3 - - 828 
HFE 263fb2 CF3CH2OCH3 - - 1 
HFE-329mcc2 CHF2CF2OCF2CF3 - - 3,070 
HFE-338mcf2 CF3CH2OCF2CF3 - - 929 
HFE-347mcf2 CHF2CH2OCF2CF3 - - 854 
HFE-356mec3 CH3OCF2CHFCF3 - - 387 
HFE-356pcf2 CHF2CH2OCF2CHF2 - - 719 
HFE-356pcf3 CHF2OCH2CF2CHF2 - - 446 
HFE 365mcf3 CF3CF2CH2OCH3 - - <1 
HFE-374pc2 CHF2CF2OCH2CH3 - - 627 
Perfluoropolyethers 
PFPMIE CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 - 10,300 9,710 
Hydrocarbons and other compounds - direct effects 
Chloroform CHCl3 4 - 16 
Methylene chloride CH2Cl2 9 9 9 
Methyl chloride CH3Cl - 13 12 
Halon-1201 CHBrF2 - - 376 
IPCC data sources for more information: 
- AR4 values: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html 
- AR5 values: https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf (p.73-79) 
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ตารางท่ี ก 9 คําความสามารถในการผลิตมีเทนจากน้ าเสีย (BO) 
อ๎างอิง: IPCC. (2006). Volume 5 : Waste, Table 6.2, หน๎า 6.12 

DEFAULT MAXIMUM CH4 PRODUCING CAPACITY (BO) FOR DOMESTIC WASTEWATER 
0.6 kg CH4/kg BOD 
0.25 kg CH4/kg COD 

Based on expert judgment by lead authors and on Doorn et al., (1997) 

 
ตารางที่ ก-10 คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทนจากระบบบ าบัดน้ าเสียและกากตะกอน 
(MCF) อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 5 : Waste, Table 6.3, หน้า 6.13 

DEFAULT MCF VALUES FOR DOMESTIC WASTEWATER 
Type of wastewater 

treatment and discharge 
pathway or system 

Comment 
MCF1 
Value 

Range 

Untreated system    

Sea, river and lake discharge 
Rivers with high organics loadings can 
turn anaerobic. 

0.1 0 - 0.2 

Stagnant sewer Open and warm 0.5 0.4 – 0.8 

Flowing sewer (open or closed) 
Fast moving, clean. (Insignificant 
amounts of CH4 from pump stations, 
etc) 

0 0 

Treated system    

Centralized, aerobic treatment 
plant 

Must be well managed. Some CH4 can 
be emitted from settling basins and 
other pockets. 

0 0 – 0.1 

Centralized, aerobic treatment 
plant 

Not well managed. Overloaded. 0.3 0.2 – 0.4 

Anaerobic digester for sludge CH4 recovery is not considered here. 0.8 0.8 – 1.0 
Anaerobic reactor CH4 recovery is not considered here. 0.8 0.8 – 1.0 

Anaerobic shallow lagoon 
Depth less than 2 metres, use expert 
judgment. 

0.2 0 – 0.3 

Anaerobic deep lagoon Depth more than 2 metres 0.8 0.8 – 1.0 
Septic system Half of BOD settles in anaerobic tank. 0.5 0.5 

Latrine 
Dry climate, ground water table lower 
than latrine, small family (3-5 persons) 

0.1 0.05 – 0.15 

Latrine 
Dry climate, ground water table lower 
than latrine, communal (many users) 

0.5 0.4 – 0.6 

Latrine 
Wet climate/flush water use, ground 
water table higher than latrine 

0.7 0.7 – 1.0 

Latrine Regular sediment removal for fertilizer 0.1 0.1 
1 Based on expert judgment by lead authors of this section 
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ตารางท่ี ก-11 คําปรับความถูกต๎องของการเกิดก๏าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ (MCF) 
อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 5 : Waste, Table 3.1, หน้า 3.14 

SWDS CLASSIFICATION AND METHANE CORRECTION FACTORS (MCF) 

Type of Site MCF Default Value 
Managed – anaerobic1 1.0 
Managed – semi-anaerobic2 0.5 
Unmanaged3 – deep (>5 m waste) and/or high water table 0.8 
Unmanaged4 – shallow (<5 m waste) 0.4 
Uncategorised SWDS5 0.6 
1 Anaerobic managed solid waste disposal sites: These must have controlled placement of waste (i.e., waste 
directed to specific deposition areas, a degree of control of scavenging and a degree of control of fires) and will 
include at least one of the following: (i) cover material; (ii) mechanical compacting; or (iii) levelling of the waste. 
2 Semi-aerobic managed solid waste disposal sites: These must have controlled placement of waste and will 
include all of the following structures for introducing air to waste layer: (i) permeable cover material; (ii) leachate 
drainage system; (iii) regulating pondage; and (iv) gas ventilation system. 
3 Unmanaged solid waste disposal sites – deep and/or with high water table: All SWDS not meeting the criteria of 
managed SWDS and which have depths of greater than or equal to 5 metres and/or high water table at near ground 
level. Latter situation corresponds to filling inland water, such as pond, river or wetland, by waste. 
4 Unmanaged shallow solid waste disposal sites; All SWDS not meeting the criteria of managed SWDS and which 
have depths of less than 5 metres. 
5 Uncategorised solid waste disposal sites: Only if countries cannot categorise their SWDS into above four categories 
of managed and unmanaged SWDS, the MCF for this category can be used. 
Sources: IPCC (2000); Matsufuji et al. (1996) 

 
ตารางท่ี ก-12 สัดสํวนปริมาณมีเทนที่ถูกออกซิไดซ์ในดินหรือวัสดุคลุมหลุมฝังกลบ (OX) 
อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 5 : Waste, Table 3.2, หน้า 3.15 

OXIDATION FACTOR (OX) FOR SWDS 
Type of Site Oxidation Factor (OX) Default Values 

Manage1, unmanaged and uncategorised SWDS 0 
Managed covered with CH4 oxidising material2 0.1 
1 Managed but not covered with aerated material 
2 Examples: soil, compost 
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ตารางท่ี ก-13 สัดสํวนของคาร์บอนอินทรีย์ที่ยํอยสลายได๎ในขยะแตํละชนิด (DOCj) อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 5 : Waste, Table 2.4, หน้า 2.14 

DEFAULT DRY MATTER CONTENT, DOC CONTENT, TOTAL CARBON CONTENT AND FOSSIL CARBON FRACTION OF DIFFERENT MSW COMPONENTS 

MSW component 
Dry matter content 
in % of wet weight1 

DOC content in % of 
wet waste 

DOC content in % of 
dry waste 

Total carbon content 
in % of dry weight 

Fossil carbon fraction 
in % of total carbon 

 Default Default Range Default Range2 Default Range Default Range 
Paper/cardboard 90 40 36 – 45 44 40 – 50 46 42 – 50 1 0 - 5 
Textiles3 80 24 20 – 40 30 25 – 50 50 25 – 50 20 0 – 50 
Food waste 40 15 8 – 20 38 20 - 50 38 20 – 50 - - 
Wood 854 43 39 – 46 50 46 – 54 50 46 – 54 - - 
Garden and Park waste 40 20 18 – 22 49 45 – 55 49 45 – 55 0 0 
Nappies 40 24 18 - 32 60 44 - 80 70 54 - 90 10 10 
Rubber and Leather 84 (39)5 (39)5 (47)5 (47)5 67 67 20 20 
Plastics 100 - - - - 75 67 - 85 100 95 - 100 
Metal 100 - - - - NA NA NA NA 
Glass 100 - - - - NA NA NA NA 
Other, inert waste 90 - - - - 3 0 - 5 100 50 - 100 
1 The moisture content given here applies to the specific waste types before they enter the collection and treatment. In samples taken from collected waste or from e.g., SWDS the moisture content 
of each waste type will vary by moisture of co-existing waste and weather during handling. 
2 The range refers to the minimum and maximum data reported by Dehoust et al., 2002; Gangdonggu, 1997; Guendehou, 2004; JESC, 2001; Jager and Blok, 1993; Würdinger et al., 1997; and Zeschmar-
Lahl, 2002. 
3 40 percent of textile are assumed to be synthetic (default). Expert judgement by the authors. 
4 This value is for wood products at the end of life. Typical dry matter content of wood at the time of harvest (that is for garden and park waste) is 40 percent. Expert judgement by the authors. 
5 Natural rubbers would likely not degrade under anaerobic condition at SWDS (Tsuchii et al., 1985; Rose and Steinbüchel, 2005). 
6 Metal and glass contain some carbon of fossil origin. Combustion of significant amounts of glass or metal is not common. 
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ตารางท่ี ก-14 อัตราการยํอยสลายของขยะแตํละประเท (Decay rate; kj) อ้างอิง: IPCC. (2006). Volume 5 : Waste, Table 3.3, หน้า 3.17 

RECOMMENDED DEFAULT METHANE GENERATION RATE (k ) VALUES UNDER TIER 1 

Type of Waste 

Climate Zone* 
Boreal and temperate (MAT ≤ 20oC) Tropical1 (MAT > 20oC) 

Dry (MAP/PET<1) Wet (MAP/PET>1) Dry (MAP<1000mm) Wet (MAP>1000mm) 
Default Range2 Default Range2 Default Range2 Default Range2 

Slowly 
degrading 

Pulp, paper, cardboard (other than 
sludge), textiles 

0.04 0.033,5 – 0.053,4 0.06 0.05 – 0.073,5 0.045 0.04 – 0.06 0.07 0.06 – 0.085 

Wood, wood products and straw 0.02 0.013,4 – 0.036,7 0.03 0.02 – 0.04 0.025 0.02 – 0.04 0.035 0.03 – 0.05 
Moderately 
degrading 

Other (non-food) organic putrescible 
garden and park waste 

0.05 0.04 – 0.06 0.10 0.06 – 0.18 0.065 0.05 – 0.08 0.17 0.15 – 0.2 

Rapidly 
degrading 

Food, food waste, sewage sludge, 
beverages and tobacco 

0.06 0.05 – 0.08 0.1854 0.13,4 – 0.29 0.185 0.07 – 0.1 0.4 0.17 – 0.710 

Bulk Waste 0.05 0.04 – 0.06 0.09 0.088 – 0.1 0.065 0.05 – 0.08 0.17 0.1511 – 0.2 
1 The available information on the determination of k and half-lives in tropical conditions is quite limited. The values included in the table, for those conditions, are indicative and mostly have been 
derived from the assumptions described in the text and values obtained for temperate conditions. 
2 The range refers to the minimum and maximum data reported in literature or estimated by the authors of the chapter. It is included, basically, to describe the uncertainty associated with the 
default value.          3 Oonk and Boom (1995).          4 IPCC (2000).          5 Brown et al. (1999). A near value (16 yr) was used, for slow degradability, in the GasSim model verification (Attenborough et 
al., 2002).          6 Environment Canada (2003). 
7 In this range are reported longer half-lives values (up to 231 years) that were not included in the table since are derived from extremely low k values used in sites with mean daily temperature  
< 0ºC (Levelton, 1991).          8 Estimated from RIVM (2004).          9 Value used for rapid degradability, in the GasSim model verification (Attenborough et al., 2002); 
10 Estimated from Jensen and Pipatti (2003).          11 Considering t1/2 = 4 - 7 yr as characteristic values for most developing countries in a tropical climate. High moisture conditions and higly degradable 
waste. 
*Adapted from: Chapter 3 in GPG-LULUCF (IPCC, 2003). 
MAT – Mean annual temperature; MAP – Mean annual precipitation; PET – Potential evapotranspiration. 
MAP/PET is the ratio of MAP to PET. The average annual MAT, MAP and PET during the time series should be selected to estimate emissions and indicated by the nearest representative 
meteorological station. 
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ตารางท่ี ก-15 คําการดูดซับก๏าซเรือนกระจกของต๎นไม๎ แยกตามชนิด/กลุํมพรรณไม๎ 
อ้างอิง: คูํมือศักยภาพของพรรณไม๎ส าหรับสํงเสริมภายใต๎โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม๎, 
องค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก, 2554 

ชนิด/กลุม่พรรณไม้ ระยะปลูก/ความหนาแนน่ 
ค่าการดูดซับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
(ตัน/ไร่/ปี) 

สัก ระยะปลูก 4x4 เมตร 100 ต๎น/ไร ํ 1.36 – 2.16 
ยูคาลิปตัส ระยะปลูก 2x3 เมตร 267 ต๎น/ไรํ 3.15 – 6.09 
กระถินเทพา ระยะปลูก 3x3 เมตร 178 ต๎น/ไรํ 4.00 – 6.09 
กระถินณรงค ์ ระยะปลูก 3x3 เมตร 178 ต๎น/ไรํ 2.27 – 4.40 
กระถินยักษ ์ ระยะปลูก 2x3 เมตร 267 ต๎น/ไรํ 0.77 - 6.49 
โกงกาง ระยะปลูก 1.5x1.5 เมตร 711 ต๎น/ไรํ 2.75 
ยางพารา ระยะปลูก 3x6 เมตร 144 ต๎น/ไรํ 4.22 
ปาล์มน้ ามัน ระยะปลูก 3x6 เมตร 144 ต๎น/ไรํ 2.49 
พรรณไม๎พื้นเมืองโตช๎า1 ไมํน๎อยกวํา 100 ต๎น/ไรํ 0.95 
พรรณไมเ๎อนกประสงค์2 ไมํน๎อยกวํา 100 ต๎น/ไรํ 1.47 
พรรณไม๎ปลูกในเมือง3 ไมํน๎อยกวํา 50 ต๎น/ไรํ 1.21 
หมายเหตุ: 1พรรณไม๎พื้นเมืองโตช๎า ได๎แกํ พะยูง ประดูํป่า ตะเคียนทอง มะคําโมง และยางนา  
ค๎นหาเพิ่มเติมได๎จาก http://rajapruek.org/givegreengetgreen/tree.html 
2พรรณไม๎เอนกประสงค์ ได๎แกํ ขี้เหล็กบ๎าน สะเดา และมะขาม  
ค๎นหาเพิ่มเติมได๎จากhttp://www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธ์ุไม๎/รายช่ือไม๎เอนกประสงค์.htm 
3 พรรณไม๎ปลูกในเมือง ได๎แกํ ราชพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตบรรณ ประดูํบ๎าน อินทนิลน๎า และปีบ  
ค๎นหาเพิ่มเติมได๎จากhttp://www.forest.go.th/community_development/index.php?option=com_content&view 
=article&id=335 

 
 
 





 

 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มขอการรับรองฯ แบบฟอร์มขอตอ่อายุ และแบบฟอรม์กรอกข้อมูล 

 

 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

 แบบฟอร์มค าขอตํออายุฉลากลดคาร์บอน 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรการขอตํออายุฉลากลดคาร์บอน 

 แบบฟอร์มขอการรับรองฯ ส าหรับอาคาร 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรส าหรับอาคาร 

 แบบฟอร์มค าขอตํออายุการรับรองฯ ส าหรับอาคาร 

 แบบฟอร์มขอการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน (กลุํมพลังงานแสงอาทติย์) 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน (กลุํมผลิตไฟฟ้าจากก๏าซชีวภาพ) 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน (กลุํมพลังงานความร๎อนท้ิง) 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน (กลุํมพลังงานชีวมวล) 

 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน (กลุํมพลังงานลม) 
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มกราคม 2560 

 
 
 

 
 
 
 
 

สถานที่........................................... 
วันที่........................................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข๎าพเจ๎า.........................................................ต าแหนํง..............................อายุ..........ปี สัญชาติ............. 
อยูํบ๎านเลขท่ี...................หมูํที.่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................ 
ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด.............................. ....โทรศัพท์............................... 
 
ข้อมูลส านักงาน 
บริษัท………………………...…...………ส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขที่......................ตรอก/ซอย......................... 
ถนน....................................ต าบล........................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์...............................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่....................ทะเบียนเลขที่.................. 
และทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี.............................................. 
 
ยื่นค าขอต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อขอขึ้นทะเบียนและใช้เครื่องหมายรับรองฉลากลด
คาร์บอนส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ชื่อประเภทสินค๎า 

1) ……………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2) ………………………………………………………….……………………………………………………………….… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………….………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
ซึ่งใช๎เครื่องหมายการค๎า ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

กรุณากรอกข๎อมูลในใบสมัครและลงนามก ากับให๎ครบทุกหน๎า โดยข๎อมูลทั้งหมด 
ทางสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย จะถือเป็นความลับและใช๎เพื่อการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

เทํานั้น 
 

ประเภทที่สมัคร   พิจารณากระบวนการผลิต 
    กระบวนการในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
    ผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎า 
 
 

แบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
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1) ท าที่โรงงานชื่อ......................................................................เลขที่.................................... ................ 
ตรอก/ซอย.........................ถนน.........................…ต าบล..........................อ าเภอ................................... 
จังหวัด........................โทรศัพท์................................ทะเบียนโรงงานเลขท่ี………………..........……........... 
 
2) ท าท่ีโรงงานชื่อ......................................................................เลขที่.................................................... 
ตรอก/ซอย........................ถนน........................ต าบล..........................อ าเภอ......................... ............... 
จังหวัด……………………….โทรศัพท์………………………….ทะเบียนโรงงานเลขท่ี………..........…………………... 
 
 
 
รายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกฉลากลดคาร์บอน 
 ใบสมัครขอสิทธิ์การใช๎เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต 
 ข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรในกระบวนการผลิต 
 รายละเอียดระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 
 รายละเอียดแหลํงก าเนิดมลพิษและปริมาณของมลพิษท่ีปลํอยสูํสิ่งแวดล๎อม 
 รายละเอียดระบบการน าของเสียกลับมาใช๎ใหมํ เชํน ระบบการน าความร๎อนกลับมาใช๎ใหมํ 
 หนังสือรับรองหรือส าเนาของหอทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดงชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทน 

นิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง โปรดระบุ..................................................................................  

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู๎ให๎ข๎อมูล 
        (.................................................) 
   วันที่.........../...................../.............. 

 
   (ลงชื่อ).................................................ผู๎ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ).................................................ผู๎รับสมัคร 

(.................................................)         (.................................................) 
      วันที่.........../..................../.................      วันที่.........../..................../............... 
 
 

โปรดกรอกเครื่องหมาย   ลงในช่อง  





 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการใช้ทรัพยากร 
การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
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มกราคม 2560 
 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี 

ปี 2556 
1. ...................................................   
2. ...................................................   
3. ...................................................   
4. ...................................................   
ปี 2559 
1. ...................................................   
2. ...................................................   
3. ...................................................   
4. ...................................................   
 

2. ชั่วโมงการท างาน 
จ านวนชั่วโมง/วัน จ านวนวัน/ปี 

ปี 2556 
............................. ............................ 

ปี 2559 
............................. ............................ 

 
3. ระบบสนับสนุนโรงงาน 

ปี 2556 
ก. ระบบผลิตไอน้ า 

1. โรงงานของทํานมีการใช๎ไอน้ า (Steam) ในกระบวนการผลิตหรือไมํ 
□ มี     □ ไมํมี 

 
2. (กรณีมี) ไอน้ าที่ใช๎ในกระบวนการผลิตเป็นแบบใด 

□ ผลิตเองและใช๎ในกระบวนการผลิตเป็นหลัก 
□ ผลิตเองโดยแบํงใช๎ทั้งในสํวนกระบวนการผลิตและในสํวนอื่นๆ ภายในโรงงานด๎วย 
□ ซื้อไอน้ าจากภายนอก 

ข้อมูลการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตปี 2556 และ 2559 
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3. เชื้อเพลิงที่ใช๎ในการผลิตไอน้ า (Steam Boiler) 
□ Biomass (เศษไม๎, เปลือกไม๎, ฝุ่นไม๎ ฯลฯ) ปริมาณ ...................................... ตัน/ปี 
□ ถํานหิน ปริมาณ ……………………………………………………………………………..….. ตัน/ปี 
□ น้ ามันเตา เกรด ................................. ปริมาณ …………………………….………. ลิตร/ปี 
□ น้ ามันเบนซิน ปริมาณ .................................................................................. ลิตร/ปี 
□ น้ ามันดีเซล ปริมาณ ..................................................................................... ลิตร/ปี 
□ เชื้อเพลิงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................ ปริมาณ .............................. ตัน/ปี 

 
4. โรงงานใช๎เครื่องปั่นไฟจากไอน้ า (Turbine) หรือไมํ 

□ ใช ๎     □ ไมํใช๎ 
 
ข. การใช้ไฟฟ้า 

1. ทางโรงงานซื้อไฟฟ้าจากหนํวยงานใด 
□ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   □ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………................................ 

 
2. การใช๎ไฟฟ้าภายในโรงงานมีการติดตั้งมิเตอร์เพ่ือวัดปริมาณไฟฟ้าแยกแตํละสํวนหรือไมํ 

(เชํน สํวนส านักงาน, สํวนกระบวนการผลิต ฯลฯ) 
□ มี     □ ไมํมี 

 
ในกรณีที่มีการแยกมิเตอร์ 

3. ทางโรงงานท าการแยกมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าในสํวนใดบ๎าง 
(ทํานสามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ สํวนส านักงาน    □ สํวนบ๎านพักพนักงาน 
□ สํวนกระบวนการผลิตของโรงงาน  □ สํวนระบบสนับสนุน 
□ สํวนอื่นๆ (โปรดระบุ) …………......................... 

 
4. ในกรณีที่มีการแยกมิเตอร์ในสํวนกระบวนการผลิต ทางโรงงานท าการแยกมิเตอร์วัด

ปริมาณไฟฟ้าอยํางไร 
□ ในแตํละข้ันตอนการผลิต   □ ในแตํละประเภทผลิตภัณฑ์ 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………................................ 
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ในกรณีที่ไม่มีการแยกมิเตอร์ 

5. ทํานสามารถระบุคําไฟฟ้าในแตํละสํวนได๎อยํางไร 
□ จากประสบการณ์ โดยแบํงเป็น 

สํวนของส านักงานประมาณ …………………......................% 
สํวนบ๎านพักพนักงานประมาณ ……………….....................% 
สํวนกระบวนการผลิตของโรงงานประมาณ ...................% 
สํวนระบบสนับสนุนประมาณ ………………......................% 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………….....................% 
 
ค. การขนส่งภายในโรงงาน 

1.ทางโรงงานมีการขนสํงจากคลังวัตถุดิบไปโรงผลิตอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
2.ทางโรงงานมีการขนสํงระหวํางการผลิตอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
3. ทางโรงงานมีการขนสํงจากโรงผลิตไปคลังสินค๎าอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
ง. การตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย 

1. ทางโรงงานของทํานมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสียหรือไมํ 
□ มี     □ ไมํมี 

 
ในกรณีที่ม ี

2. มีการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าเสียกํอนเข๎าระบบบ าบัดน้ าเสียหรือไมํ 
□ มี โดยมีอัตราการไหล ……… ลบ.ม./ชั่วโมง □ ไมํมี 

 
3. มีการตรวจวัดคํามลพิษใดบ๎าง (ทํานสามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ BOD        □ COD        □ SS        □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …................................ 
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4. มีการตรวจวัดคํามลพิษท่ีต าแหนํงใดบ๎าง (ทํานสามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ กํอนเข๎าสูํบํอบ าบัดแรก   □ ออกจากบํอบ าบัดแตํละบํอ 
□ กํอนปลํอยออกนอกบริเวณโรงงาน □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
5. ความถี่ในการสุํมตรวจวัดมลพิษจากน้ าเสียตํอปี 

□ 1 ครั้ง   □ 2 ครั้ง   □ 3 ครั้ง   □ 4 ครั้ง   □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................…. 
 

6. Flow diagram ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ระบุขนาดและประสิทธิภาพการก าจัดคําความสกปรกของแตํละบํอบ าบัด) 
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ปี 2559 
ก. ระบบผลิตไอน้ า 

1. โรงงานของทํานมีการใช๎ไอน้ า (Steam) ในกระบวนการผลิตหรือไมํ 
□ ใช ๎     □ ไมํใช๎ 

 
2. (กรณีมี) ไอน้ าที่ใช๎ในกระบวนการผลิตไม๎เป็นแบบใด 

□ ผลิตเองและใช๎ในกระบวนการผลิตเป็นหลัก 
□ ผลิตเองโดยแบํงใช๎ทั้งในสํวนกระบวนการผลิตและในสํวนอื่นๆ ภายในโรงงานด๎วย 
□ ซื้อไอน้ าจากภายนอก 

 
3. เชื้อเพลิงที่ใช๎ในการผลิตไอน้ า (Steam Boiler) 

□ Biomass (เศษไม๎, เปลือกไม๎, ฝุ่นไม๎ ฯลฯ) ปริมาณ ...................................... ตัน/ปี 
□ ถํานหิน ปริมาณ ……………………………………………………………………………..….. ตัน/ปี 
□ น้ ามันเตา เกรด ................................. ปริมาณ …………………………….………. ลิตร/ปี 
□ น้ ามันเบนซิน ปริมาณ .................................................................................. ลิตร/ปี 
□ น้ ามันดีเซล ปริมาณ ..................................................................................... ลิตร/ปี 
□ เชื้อเพลิงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................ ปริมาณ .............................. ตัน/ปี 

 
4. โรงงานมีเครื่องปั่นไฟจากไอน้ า (Turbine) หรือไมํ 

□ มี     □ ไมํมี 
 
ข. การใช้ไฟฟ้า 

1. ทางโรงงานซื้อไฟฟ้าจากหนํวยงานใด 
□ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   □ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………................................ 

 
2. การใช๎ไฟฟ้าภายในโรงงานมีการติดตั้งมิเตอร์เพ่ือวัดปริมาณไฟฟ้าแยกแตํละสํวนหรือไมํ 

(เชํน สํวนส านักงาน, สํวนกระบวนการผลิต ฯลฯ) 
□ มี     □ ไมํมี 

 
 
 
 
 



 

Page | 6 ฉลากลดคาร์บอน 

ในกรณีที่มีการแยกมิเตอร์ 
3. ทางโรงงานท าการแยกมิเตอร์วัดคําไฟฟ้าในสํวนใดบ๎าง 

(ทํานสามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ สํวนส านักงาน    □ สํวนบ๎านพักพนักงาน 
□ สํวนกระบวนการผลิตของโรงงาน  □ สํวนระบบสนับสนุน 
□ สํวนอื่นๆ (โปรดระบุ) …………......................... 

 
4. ในกรณีที่มีการแยกมิเตอร์ในสํวนกระบวนการผลิต ทางโรงงานท าการแยกมิเตอร์วัด

ปริมาณไฟฟ้าอยํางไร 
□ ในแตํละข้ันตอนการผลิต   □ ในแตํละประเภทผลิตภัณฑ์ 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………................................ 

 
ในกรณีที่ไม่มีการแยกมิเตอร์ 

5. ทํานสามารถระบุคําไฟฟ้าในแตํละสํวนได๎อยํางไร 
□ จากประสบการณ์ โดยแบํงเป็น 

สํวนของส านักงานประมาณ …………………......................% 
สํวนบ๎านพักพนักงานประมาณ ……………….....................% 
สํวนกระบวนการผลิตของโรงงานประมาณ ...................% 
สํวนระบบสนับสนุนประมาณ ………………......................% 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………….....................% 
 
ค. การขนส่งภายในโรงงาน 

1. ทางโรงงานมีการขนสํงจากคลังวัตถุดิบไปโรงผลิตอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
2. ทางโรงงานมีการขนสํงระหวํางการผลิตอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
3. ทางโรงงานมีการขนสํงจากโรงผลิตไปคลังสินค๎าอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 
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ง. การตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย 
1. ทางโรงงานของทํานมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสียหรือไมํ 

□ มี     □ ไมํมี 
 
ในกรณีที่ม ี

2. มีการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าเสียกํอนเข๎าระบบบ าบัดน้ าเสียหรือไมํ 
□ มี โดยมีอัตราการไหล ……… ลบ.ม./ชั่วโมง □ ไมํมี 

 
3. มีการตรวจวัดคํามลพิษใดบ๎าง (ทํานสามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ BOD    □ COD  □ SS       □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …................................ 
 

4. มีการตรวจวัดคํามลพิษท่ีต าแหนํงใดบ๎าง (ทํานสามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ กํอนเข๎าสูํบํอบ าบัดแรก   □ ออกจากบํอบ าบัดแตํละบํอ 
□ กํอนปลํอยออกนอกบริเวณโรงงาน □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
5. ความถี่ในการสุํมตรวจวัดมลพิษจากน้ าเสียตํอปี 

□ 1 ครั้ง   □ 2 ครั้ง   □ 3 ครั้ง   □ 4 ครั้ง   □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................…. 
 

6. Flow diagram ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ระบุขนาดและประสิทธิภาพการก าจัดคําความสกปรกของแตํละบํอบ าบัด) 
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4. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
4.1 Flow diagram ของกระบวนการผลิตพร้อมอธิบายให้ชัดเจนถึง Input และ 

Output ของ วัตถุดิบที่เข้า ของการใช้พลังงาน ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต ฯลฯ  
(หากกระบวนการผลิตปี 2556 และ 2559 ไม่เหมือนกันให้ระบุมาทั้ง 2 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
ชนิด (โปรดระบุ) ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี 

ปี 2556 
1. พลังงานไฟฟ้า  
2. น้ ามันเตา  
3. LPG  
4. ............................  
ปี 2559 
1. พลังงานไฟฟ้า  
2. น้ ามันเตา  
3. LPG  
4. ............................  
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4.3 ปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งภายในโรงงาน 
ชนิด (โปรดระบุ) ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี 

ปี 2556 
1. พลังงานไฟฟ้า  
2. ดีเซล  
3. เบนซิน  
4. ............................  
ปี 2559 
1. พลังงานไฟฟ้า  
2. ดีเซล  
3. เบนซิน  
4. ............................  
 

4.4 ปริมาณน้ าเสียและความเข้มข้นมลพิษที่ปล่อยสู่น้ าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

ปริมาณน้ าเสีย (ระบุหน่วย) /ปี 
COD หรือ BOD เฉลี่ยของน้ าเข้าระบบ 

(ระบุหน่วยความเข้มข้น) 
ปี 2556 

.................................... ................................... 
ปี 2559 

.................................... .................................. 
 

4.5 ชนิดและปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 
ชนิด (โปรดระบุ) ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี* วิธีการจัดการ 

ปี 2556 
1. กากตะกอนน้ าเสีย   
2. ............................   
3. ............................   
4. ............................   
ปี 2559 
1. กากตะกอนน้ าเสีย   
2. ............................   
3. ............................   
4. ............................   
* ให๎ระบุปริมาณเฉพาะขยะที่เป็นสารอินทรีย์หรือมีสํวนผสมของสารอินทรีย์ 
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5. มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 

โครงการ (โปรดระบุ) รายละเอียด (โปรดระบุ) 
ผลส าเร็จ 

(ระบุหน่วยพลังงาน)/ปี 
การลดการสูญเสียวัตถุดิบ 

1. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

2. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

3. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 

1. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

2. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

3. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง/เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ 

1. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

2. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

3. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

1. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

2. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 

 

3. ..................................... 
กํอนปรับปรุง 
หลังปรับปรุง 
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มกราคม 2560 

 
 
 

สถานที่........................................... 
วันที่........................................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข๎าพเจ๎า.........................................................ต าแหนํง..............................อายุ..........ปี สัญชาติ............. 
อยูํบ๎านเลขท่ี...................หมูํที.่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................ 
ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด.............................. ....โทรศัพท์............................... 
 
ข้อมูลส านักงาน 
1. บริษัท………………………...…...………ส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.................... 
ถนน....................................ต าบล........................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์...............................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่....................ทะเบียนเลขที่.................. 
และทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี.............................................. 
2. บริษัท………………………...…...………ส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.................... 
ถนน....................................ต าบล........................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์...............................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่....................ทะเบียนเลขที่.................. 
และทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี.............................................. 
 
ยื่นค าขอต่อ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนและใช้เครื่องหมายรับรอง
ฉลากลดคาร์บอนส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ชื่อประเภทสินค๎า 

1) ……………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2) ………………………………………………………….……………………………………………………………….… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………….………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
ซึ่งใช๎เครื่องหมายการค๎า ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

แบบฟอร์มค าขอต่ออายุฉลากลดคาร์บอน 

กรุณากรอกข๎อมูลในแบบฟอร์มค าขอตํออายุฉลากลดคาร์บอนและลงนามก ากับให๎ครบทุกหน๎า โดยข๎อมูล
ทั้งหมดทางสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย จะถือเป็นความลับและใช๎เพื่อการตํออายุฉลากลดคาร์บอนเทํานั้น 

 



 

2 

1) ท าที่โรงงานชื่อ......................................................................เลขที่.................................... ................ 
ตรอก/ซอย.........................ถนน.........................…ต าบล..........................อ าเภอ................................... 
จังหวัด........................โทรศัพท์................................ทะเบียนโรงงานเลขท่ี………………..........……........... 
 
2) ท าท่ีโรงงานชื่อ......................................................................เลขที่.................................................... 
ตรอก/ซอย........................ถนน........................ต าบล..........................อ าเภอ......................... ............... 
จังหวัด……………………….โทรศัพท์………………………….ทะเบียนโรงงานเลขท่ี………..........…………………... 
 
 
 
รายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกฉลากลดคาร์บอน 
 แบบฟอร์มค าขอตํออายุฉลากลดคาร์บอน 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต 
 ข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรในกระบวนการผลิต 
 รายละเอียดระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 
 รายละเอียดแหลํงก าเนิดมลพิษและปริมาณของมลพิษท่ีปลํอยสูํสิ่งแวดล๎อม 
 รายละเอียดระบบการน าของเสียกลับมาใช๎ใหมํ เชํน ระบบการน าความร๎อนกลับมาใช๎ใหมํ 
 หนังสือรับรองหรือส าเนาของหอทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดงชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทน 

นิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง โปรดระบุ..................................................................................  

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู๎ให๎ข๎อมูล 
        (.................................................) 
   วันที่.........../...................../.............. 

 
   (ลงชื่อ).................................................ผู๎ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ).................................................ผู๎รับสมัคร 

(.................................................)         (.................................................) 
      วันที่.........../..................../.................      วันที่.........../..................../............... 
 
 

โปรดกรอกเครื่องหมาย   ลงในช่อง  





 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการใช้ทรัพยากร 
การขอต่ออายุฉลากลดคาร์บอน 
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มกราคม 2560 
 
 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี 

ปี 2558-2559 
1. ...................................................   
2. ...................................................   
3. ...................................................   
4. ...................................................   
 

2. ชั่วโมงการท างาน 
จ านวนชั่วโมง/วัน จ านวนวัน/ปี 

ปี 2558-2559 
............................. ............................ 

 
3. ระบบสนับสนุนโรงงาน 

ปี 2556 
ก. ระบบผลิตไอน้ า 

1. โรงงานของทํานมีการใช๎ไอน้ า (Steam) ในกระบวนการผลิตหรือไมํ 
□ มี     □ ไมํมี 

 
2. (กรณีมี) ไอน้ าที่ใช๎ในกระบวนการผลิตเป็นแบบใด 

□ ผลิตเองและใช๎ในกระบวนการผลิตเป็นหลัก 
□ ผลิตเองโดยแบํงใช๎ทั้งในสํวนกระบวนการผลิตและในสํวนอื่นๆ ภายในโรงงานด๎วย 
□ ซื้อไอน้ าจากภายนอก 

 
3. เชื้อเพลิงที่ใช๎ในการผลิตไอน้ า (Steam Boiler) 

□ Biomass (เศษไม๎, เปลือกไม๎, ฝุ่นไม๎ ฯลฯ) ปริมาณ ...................................... ตัน/ปี 
□ ถํานหิน ปริมาณ ……………………………………………………………………………..….. ตัน/ปี 
□ น้ ามันเตา เกรด ................................. ปริมาณ …………………………….………. ลิตร/ปี 
□ น้ ามันเบนซิน ปริมาณ .................................................................................. ลิตร/ปี 
□ น้ ามันดีเซล ปริมาณ ..................................................................................... ลิตร/ปี 
□ เชื้อเพลิงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................ ปริมาณ .............................. ตัน/ปี 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต 
(12 เดอืนล่าสุด) 
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4. โรงงานใช๎เครื่องปั่นไฟจากไอน้ า (Turbine) หรือไมํ 
□ ใช ๎     □ ไมํใช๎ 

 
ข. การใช้ไฟฟ้า 

1. ทางโรงงานซื้อไฟฟ้าจากหนํวยงานใด 
□ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   □ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………................................ 

 
2. การใช๎ไฟฟ้าภายในโรงงานมีการติดตั้งมิเตอร์เพ่ือวัดปริมาณไฟฟ้าแยกแตํละสํวนหรือไมํ 

(เชํน สํวนส านักงาน, สํวนกระบวนการผลิต ฯลฯ) 
□ มี     □ ไมํมี 

 
ในกรณีที่มีการแยกมิเตอร์ 

3. ทางโรงงานท าการแยกมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าในสํวนใดบ๎าง 
(ทํานสามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ สํวนส านักงาน    □ สํวนบ๎านพักพนักงาน 
□ สํวนกระบวนการผลิตของโรงงาน  □ สํวนระบบสนับสนุน 
□ สํวนอื่นๆ (โปรดระบุ) …………......................... 

 
4. ในกรณีที่มีการแยกมิเตอร์ในสํวนกระบวนการผลิต ทางโรงงานท าการแยกมิเตอร์วัด

ปริมาณไฟฟ้าอยํางไร 
□ ในแตํละข้ันตอนการผลิต   □ ในแตํละประเภทผลิตภัณฑ์ 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………................................ 

 

ในกรณีที่ไม่มีการแยกมิเตอร์ 

5. ทํานสามารถระบุคําไฟฟ้าในแตํละสํวนได๎อยํางไร 
□ จากประสบการณ์ โดยแบํงเป็น 

สํวนของส านักงานประมาณ …………………......................% 
สํวนบ๎านพักพนักงานประมาณ ……………….....................% 
สํวนกระบวนการผลิตของโรงงานประมาณ ...................% 
สํวนระบบสนับสนุนประมาณ ………………......................% 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………….....................% 
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ค. การขนส่งภายในโรงงาน 
1.ทางโรงงานมีการขนสํงจากคลังวัตถุดิบไปโรงผลิตอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
2.ทางโรงงานมีการขนสํงระหวํางการผลิตอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
3. ทางโรงงานมีการขนสํงจากโรงผลิตไปคลังสินค๎าอยํางไร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ พาหนะ (ชนิดเชื้อเพลิง...........................) □ ระบบสายพาน/ระบบทํอ 
□ คน     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
ง. การตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย 

1. ทางโรงงานของทํานมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสียหรือไมํ 
□ มี     □ ไมํมี 

 
ในกรณีที่ม ี

2. มีการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าเสียกํอนเข๎าระบบบ าบัดน้ าเสียหรือไมํ 
□ มี โดยมีอัตราการไหล ……… ลบ.ม./ชั่วโมง □ ไมํมี 

 
3. มีการตรวจวัดคํามลพิษใดบ๎าง (ทํานสามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ BOD        □ COD        □ SS        □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …................................ 
 

4. มีการตรวจวัดคํามลพิษท่ีต าแหนํงใดบ๎าง (ทํานสามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
□ กํอนเข๎าสูํบํอบ าบัดแรก   □ ออกจากบํอบ าบัดแตํละบํอ 
□ กํอนปลํอยออกนอกบริเวณโรงงาน □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
5. ความถี่ในการสุํมตรวจวัดมลพิษจากน้ าเสียตํอปี 

□ 1 ครั้ง   □ 2 ครั้ง   □ 3 ครั้ง   □ 4 ครั้ง   □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................…. 
 
 
 
 



 

Page | 4 ฉลากลดคาร์บอน 

6. Flow diagram ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ระบุขนาดและประสิทธิภาพการก าจัดคําความสกปรกของแตํละบํอบ าบัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
4.1 Flow diagram ของกระบวนการผลิตพร้อมอธิบายให้ชัดเจนถึง Input และ 

Output ของ วัตถุดิบที่เข้า ของการใช้พลังงาน ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต ฯลฯ  
(หากกระบวนการผลิตปี 2556 และ 2559 ไม่เหมือนกันให้ระบุมาทั้ง 2 ปี) 
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4.2 ปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
ชนิด (โปรดระบุ) ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี 

ปี 2558 - 2559 
1. พลังงานไฟฟ้า  
2. น้ ามันเตา  
3. LPG  
4. ............................  
 

4.3 ปริมาณเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งภายในโรงงาน 
ชนิด (โปรดระบุ) ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี 

ปี 2558 - 2559 
1. พลังงานไฟฟ้า  
2. ดีเซล  
3. เบนซิน  
4. ............................  
 

4.4 ปริมาณน้ าเสียและความเข้มข้นมลพิษที่ปล่อยสู่น้ าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

ปริมาณน้ าเสีย (ระบุหน่วย) /ปี 
COD หรือ BOD เฉลี่ยของน้ าเข้าระบบ 

(ระบุหน่วยความเข้มข้น) 
ปี 2558 - 2559 

.................................... ................................... 
 

4.5 ชนิดและปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 
ชนิด (โปรดระบุ) ปริมาณ (ระบุหน่วย) /ปี* วิธีการจัดการ 

ปี 2558 - 2559 
1. กากตะกอนน้ าเสีย   
2. ............................   
3. ............................   
4. ............................   
* ให๎ระบุปริมาณเฉพาะขยะที่เป็นสารอินทรีย์หรือมีสํวนผสมของสารอินทรีย์ 
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5. มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 - 2559 

โครงการ (โปรดระบุ) รายละเอียด (โปรดระบุ) 
ผลส าเร็จ 

(ระบุหน่วยพลังงาน)/ปี 
การลดการสูญเสียวัตถุดิบ 
1. .....................................   
2. .....................................   
3. .....................................   
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 
1. .....................................   
2. .....................................   
3. .....................................   
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง/เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ 
1. .....................................   
2. .....................................   
3. .....................................   
การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
1. .....................................   
2. .....................................   
3. .....................................   
 
 





 

 

แบบฟอร์มค าขอการรับรองการลดหรอืหลีกเลี่ยง 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

 
 



 

1 

 
 
 
 
 
 

สถานที่........................................... 
วันที่........................................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข๎าพเจ๎า.........................................................ต าแหนํง..............................อายุ..........ปี สัญชาติ............. 
อยูํบ๎านเลขท่ี...................หมูํที.่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................ 
ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด.............................. ....โทรศัพท์............................... 
 
ข้อมูลส านักงาน 
บริษัท………………………...…...………ส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขที่......................ตรอก/ซอย......................... 
ถนน....................................ต าบล........................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์...............................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่....................ทะเบียนเลขที่.................. 
และทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี.............................................. 
 
ยื่นค าขอต่อ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อขอขึ้นทะเบียนและใช้การรับรองอาคารลดคาร์บอน 
ชื่ออาคาร 

1) ……………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2) ………………………………………………………….……………………………………………………………….… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………….………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข๎อมูลในใบสมัครและลงนามก ากับให๎ครบทุกหน๎า โดยข๎อมูลทั้งหมดทางสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย 
จะถือเป็นความลับและใช๎เพื่อการขอรับการรับรองอาคารลดคาร์บอนเทํานั้น 

แบบฟอร์มค าขอการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 
(Application Form for Carbon Reduction Building) 



 

2 

 

 

รายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกใบรับรองฯ 
 ใบสมัครขอสิทธิ์การใช๎ใบรับรองอาคารลดคาร์บอน 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 แผนผังอาคาร 
 ข๎อมูลการใช๎ทรัพยากรในอาคาร (ปริมาณไฟฟ้า/เชื้อเพลิงฟอสซิล/พลังงานทดแทน) 
 รายละเอียดระบบสุขาภิบาล (ขยะ น้ าเสีย และการจัดการ) 
 หนังสือรับรองหรือส าเนาของส านักทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดงชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทน 

นิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง โปรดระบุ..................................................................................  

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู๎ให๎ข๎อมูล 
        (.................................................) 
   วันที่.........../...................../.............. 

 
   (ลงชื่อ).................................................ผู๎ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ).................................................ผู๎รับสมัคร 

(.................................................)         (.................................................) 
      วันที่.........../..................../.................      วันที่.........../..................../............... 
 
 

โปรดกรอกเครื่องหมาย  ลงในช่อง  





 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการใช้ทรัพยากรการขอการรับรอง 
การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 
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1. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร 

ชื่ออาคาร  
ชื่อนิติบุคคล  
ที่อยู่/ที่ตั้ง  
ปีก่อตั้ง  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
ลักษณะ/รูปทรงอาคาร  
จ านวนชั้น ............... ชั้น   สูง ............... เมตร 
พื้นที่รวมทั้งอาคาร ............... ตารางเมตร (มี/ไมํมีพ้ืนที่จอดรถภายในอาคาร) 
ประเภทอาคาร  เป็น  ไมํเป็น อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
 เป็น  ไมํเป็น อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

ชั่วโมงการท างาน วัน ............... ถึง ............... เวลา ............... ถึง ............... น.  
(รวม ............... ชั่วโมงตํอวัน, ............... วันตํอปี) 

 
2. ผังอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

2.1 ผังอาคาร (3 ปีล่าสุด คือ ปี 2557 และปี 2559) ประกอบไปด้วย 

2.1.1 Site Layout: ที่ตั้งอาคารบนพื้นท่ี/หนํวยงานนั้นๆ 
2.1.2 Floor Plan: ผังอาคารแตํละชั้น 
2.1.3 Vertical Cross Section: รูปตัดขวางในแนวตั้ง 

-------------------------------------------------โปรดแนบเอกสาร------------------------------------------------- 

ทั้งนี้หากมีการตํอเติมอาคารซึ่งเปลี่ยนแปลงจากปีท่ีกํอสร๎าง โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์กรอกข้อมูลการใช้ทรัพยากรในอาคาร 
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2.2 การแบ่งพื้นที่ตามข้อก าหนดของกระทรวงพลังงาน 

ชื่ออาคาร 
....................... 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
พ้ืนที่ใช้สอย (ไม่รวม
พ้ืนที่จอดรถภายใน

อาคาร) พ้ืนที่จอด
รถภายใน
อาคาร 

พ้ืนที่ใช้สอย (ไม่รวมพื้นที่
จอดรถภายในอาคาร) พ้ืนที่จอด

รถภายใน
อาคาร 

พ้ืนที่ใช้สอย (ไม่รวม
พ้ืนที่จอดรถภายใน

อาคาร) พ้ืนที่จอด
รถภายใน
อาคาร 

พ้ืนที่ใช้สอย (ไม่รวม
พ้ืนที่จอดรถภายใน

อาคาร) พ้ืนที่จอด
รถภายใน
อาคาร พ้ืนที่ปรับ

อากาศ 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปรับ
อากาศ 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ไม่
ปรับอากาศ 

(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปรับ
อากาศ 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปรับ
อากาศ 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปรับ
อากาศ 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปรับ
อากาศ 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปรับ
อากาศ 
(ตร.ม.) 

ชั้น G             

ชั้น 1             

ชั้น 2             

..........             

รวม             
รวมพ้ืนที่
ทั้งหมด 

        

หมายเหตุ: หากไมมํีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช๎สอยระหวํางป ีพ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2559 ให๎ระบุเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 
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3. ชั่วโมงการท างาน (เฉลี่ย) 

หมายเหตุ: หากไมมํีการเปลี่ยนแปลงช่ัวโมงการท างานระหวํางป ีพ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2559 ให๎ระบุเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 

 

4. วันการท างาน 

หมายเหตุ: หากไมํมีการเปลี่ยนแปลงวันการท างานระหวาํงปี พ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2559 ให๎ระบุเฉพาะในปี พ.ศ. 2559

 
ชั่วโมงการท างาน (ชั่วโมง/วัน) 

ชื่ออาคาร 
....................... 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

ชั้น G 
   

         
ชั้น 1 

   
         

ชั้น 2 
   

         
.......... 

   
         

.......... 
   

         

    
         

 
วันการท างาน (วัน/ปี) 

ชื่ออาคาร 
....................... 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

ชั้น G 
   

         
ชั้น 1 

   
         

ชั้น 2 
   

         
.......... 

   
         

.......... 
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5. จ านวนผู้ใช้งานอาคาร/จ านวนพนักงาน 

ชื่ออาคาร 
....................... 

ฝ่าย/แผนก/ห้อง จ านวนผู้ใช้งาน (คน) 

ชั้น G   
ชั้น 1   
ชั้น 2   
..........   
..........   

 

6. ข้อมูลการใช้พลังงาน 

6.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า 

6.1.1 แหลํงไฟฟ้าที่ซื้อ 

□ การไฟฟ้านครหลวง □ การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………….) 

6.1.2 อาคารมีการแยกมิเตอร์ตามชั้นของอาคารหรือไมํ 

□ มีการแยกมิเตอร ์  □ ไมํมีการแยกมิเตอร ์

6.1.3 ปริมาณไฟฟ้าที่ใช๎ 

เดือน 
ปริมาณไฟฟ้า (kWh/ปี) 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

มกราคม       
กุมภาพันธ ์       
มีนาคม       
เมษายน       

พฤษภาคม       
มิถุนายน       
กรกฎาคม       
สิงหาคม       
กันยายน       
ตุลาคม       

พฤศจิกายน       
ธันวาคม       

รวม       
หมายเหตุ: ข๎อมูลปริมาณการใช๎ไฟฟ้าของอาคาร มาจากใบเสร็จคําไฟฟ้า หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าของทางอาคาร 
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6.1.4 สัดสํวนการใช๎พลังงานไฟฟ้า 

สัดส่วนการใช้พลังงาน 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ปริมาณไฟฟ้า (kWh/ปี) ร้อยละ ปริมาณไฟฟ้า (kWh/ปี) ร้อยละ ปริมาณไฟฟ้า (kWh/ปี) ร้อยละ ปริมาณไฟฟ้า (kWh/ปี) ร้อยละ 
1. ระบบแสงสวําง         
2. ระบบปรับอากาศ         
3. อุปกรณ์ส านักงาน         
4. ระบบลิฟต ์         
5. ระบบอื่นๆ         

รวม         
 

6.2 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

ข้อมูล 
ปริมาณเชื้อเพลิง 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน หมายเหตุ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

น้ ามันเตา เกรด…….. (หนํวย..........)       
ก๊าซหุงต้ม (หนํวย..........)       
ก๊าซธรรมชาติ (หนํวย............)       
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7. การใช้น้ า 

7.1 แหล่งน้ าที่ซื้อ 

□ การประปานครหลวง  □ การประปาภูมิภาค □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………………….) 

7.2 ปริมาณการใช้น้ า 

เดือน 
ปริมาณน้ าที่ใช้ (ลบ.ม./ปี) 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

มกราคม      
กุมภาพันธ ์      
มีนาคม      
เมษายน      

พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      

พฤศจิกายน      
ธันวาคม      

รวม      
หมายเหตุ: ข๎อมูลปริมาณการใช๎น้ าของอาคาร มาจากใบเสร็จคําน้ า หรือ มิเตอร์น้ าของทางอาคาร 
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8. ระบบท าความเย็น 

รายละเอียด 

พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

เครื่องท า
ความเย็น 
(Chillier) 

เครื่องปรับอากาศ 
(Air 

conditions) 

เครื่องท า
ความเย็น 
(Chillier) 

เครื่องปรับอากาศ 
(Air 

conditions) 

เครื่องท า
ความเย็น 
(Chillier) 

เครื่องปรับอากาศ 
(Air 

conditions) 

เครื่องท า
ความเย็น 
(Chillier) 

เครื่องปรับอากาศ 
(Air 

conditions) 
1. ประเภท/ชนิด         
2. จ านวน (เครื่อง)         
3. ขนาดท าความเย็น  ........ ตัน ........ BTU ........ ตัน ........ BTU ........ ตัน ........ BTU ........ ตัน ........ BTU 
4. ประสิทธิภาพการท างาน (COP/CHP)         
5. ระบายความร๎อน (อากาศ น้ า หรือ  
สารละลาย.........................) 

 -  -     

6. สารท าความเย็น         
7. ปริมาณสารท าความเย็น (kg/ปี)         
8. ช่ัวโมงการใช๎งาน (ชม./วัน)         
9. เดินเครื่องพร๎อมกันหรือสลับกนั อยํางไร         
10. มีการเปลี่ยนเครื่องท าความเยน็หรือ
เครื่องปรับอากาศหรือไมํ (หากมี โปรดระบุ 
ปี พ.ศ. และ Spec เครื่อง) 

        

หมายเหตุ: หากไมํมีการเปลี่ยนแปลงระบบท าความเย็นระหวํางปี พ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2559 ให๎ระบุเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 
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9. การจัดการของเสีย 

9.1 ชนิดและปริมาณขยะของเสีย 

ข้อมูล พ.ศ. 
ปริมาณ (กก. /ปี) การเก็บขน 

(เท่ียว/วัน) 
วิธีการจัดการ หมายเหตุ 

ขยะทั่วไป เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล 
2556       
2557       
2558       
2559       

 

9.2 น้ าเสีย 

9.2.1 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ภายในอาคารที่ขอการรับรองฯ 

 ภายนอกอาคารที่ขอฯ โปรดระบุต าแหนํง................................................. 

 
-----------------------โปรดแนบ Flow Diagram น้ าเสยี----------------------------- 
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9.2.2 ปริมาณน้ าเสียและคํา BOD 

ข้อมูล ปี พ.ศ. 
ปริมาณน้ าเสีย (ลบ.ม./ปี) ค่า BOD เฉลี่ย (มก.ลิตร) 

แหล่งน้ าเสีย วิธีการจัดการ 
เข้าระบบ ออกระบบ เข้าระบบ ออกระบบ 

2556       
2557       
2558       
2559       

 
9.2.3 การจัดการน้ าเสียและกากตะกอน 

รายละเอียด วิธีการจัดการ หมายเหตุ 

1. น้ าท้ิงที่ผํานการบ าบัด 
 ระบายลงแหลํงน้ าสาธารณะ ร๎อยละ............... 
 น ากลับมาใช๎ใหมํ ร๎อยละ…………......เพื่อ............................................... 
 อื่นๆ................................. 

โปรดแนบเอกสาร 
+ 

รูปถําย 

2. กากตะกอนที่เกิดจากการบ าบดั 
 ก าจัดทิ้งโดย........................................................................................... 
 น าไปใช๎ประโยชน์ เพื่อ........................................................................... 
 อื่นๆ................................. 

โปรดแนบเอกสาร 
+ 

รูปถําย 
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10. เทคโนโลยีที่อาคารเลือกใช้ 

10.1 ระบบกรอบอาคาร 

10.1.1 OTTV 

OTTV (W/m2) ผนัง ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าผนังภายนอกอาคาร 

 
ผนังกระจก  

ผนังทึบ  
หมายเหตุ: โปรดแนบ Layer ของผนังภายนอกอาคาร 
 

10.1.2 RTTV 

RTTV (W/m2) ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าหลังคาอาคาร 
  

หมายเหตุ: โปรดแนบ Layer ของหลังคาอาคาร 
 

10.1.3 การค านวณคํา OTTV และ RTTV แตํละด๎าน 

---------------------------------------โปรดแนบเอกสาร--------------------------------------- 
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10.2 ระบบแสงสว่าง 

ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 
(W/m2) 

ค่าความเข้มแสง 
(Lux) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแสงสว่างเพ่ือประหยัดพลังงาน/การน าแสงธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์/การจัดการเพ่ือประหยัดพลังงาน 

 
 .....................lux วัดที่บริเวณ.............................. 
 .....................lux วัดที่บริเวณ.............................. 
 .....................lux วัดที่บริเวณ.............................. 

1.................. 
2.................. 
3................... 

* พร๎อมแนบภาพถําย 
 

10.3 ระบบปรับอากาศ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. อุปกรณ์ที่ชํวยประหยัดพลังงาน 
(การติดตั้งอุปกรณ์หรือ Hardware ตํางๆ) 

1...... 
2...... 

2. การจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน (Management) 
1...... 
2…… 

3. อื่นๆ .................................................  
* พร๎อมแนบภาพถําย 
 

10.4 ระบบลิฟต์ 

ชนิดของลิฟต์ จ านวน (ตัว) ภาระบรรทุก (kg) เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือประหยัดพลังงาน 
1. ลิฟต์โดยสาร    
2. ลิฟต์ขนของ    
3. ลิฟต์อื่นๆ.....    
* พร๎อมแนบภาพถําย 



 

Page | 12 อาคารลดคาร์บอน 

10.5 การใช้พลังงานทดแทน 

 มีการใช๎พลังงานทดแทน    ไมํม ี

10.5.1 ชนิดของพลังงานทดแทนที่ใช๎คือ .................................................. 

10.5.2 เริ่มเปิดใช๎งานเมื่อ.......................................................................  

10.5.3 ก าลังการผลิตเทํากับ.......................(ระบุหนํวย) สามารถทดแทนการผลิต...............................ได๎เทํากับ...........................................  

* พร๎อมแนบภาพถําย 
 

10.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและแผนบ ารุงรักษาอาคาร 

* จงอธิบายพร๎อมแนบภาพถําย 
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11. สีเขียว (ปลูกต้นไม้) 

ล าดับที ่ ชื่อต้นไม ้ จ านวน (ต้น) 
อายุ 
(ปี) 

วิธีการปลูก 
ลงต้นกล้า ลงต้นใหญ่ 

1      
2      
3      
...      
 รวมทั้งสิ้น  ต๎น   
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12. มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ระหว่างปี 2556-2559) 

(ระบุมาตรการอนรุักษ์พลังงานท่ีทางอาคารไดด๎ าเนินการ ปีท่ีด าเนินการ พร๎อมแนวทางการค านวณผลประหยดั) 

โครงการ (โปรดระบุ) รายละเอียด (โปรดระบุ) ผลส าเร็จ (ระบุหน่วย)/ป ี
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 
1……………………   
2.…….....................   
3..............................   
….   
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง/เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช ้
1……………………   
2.…….....................   
3..............................   
….   
3. การน าของเสียกลับมาใชป้ระโยชน์ 
1……………………   
2.…….....................   
3..............................   
….   
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13. รางวัลที่ทางอาคารเคยได้รับ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มค าขอต่ออายุการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยง 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร 

 
 



 

1 

 
 
 
 
 
 

สถานที่........................................... 
วันที่........................................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข๎าพเจ๎า.........................................................ต าแหนํง..............................อายุ..........ปี สัญชาติ............. 
อยูํบ๎านเลขท่ี...................หมูํที.่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................ 
ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด.............................. ....โทรศัพท์............................... 
 
ข้อมูลส านักงาน 
บริษัท………………………...…...………ส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขที่......................ตรอก/ซอย......................... 
ถนน....................................ต าบล........................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์...............................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่....................ทะเบียนเลขที่.................. 
และทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี.............................................. 
 
ยื่นค าขอต่อ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อขอขึ้นทะเบียนและใช้ใบรับรองอาคารลดคาร์บอน 
ชื่ออาคาร 

1) ……………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2) ………………………………………………………….……………………………………………………………….… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………….………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข๎อมูลในใบสมัครและลงนามก ากับให๎ครบทุกหน๎า โดยข๎อมูลทั้งหมดทางสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย 
จะถือเป็นความลับและใช๎เพื่อการขอรับการรับรองอาคารลดคาร์บอนเทํานั้น 

แบบฟอร์มค าขอต่ออายกุารรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส าหรับอาคาร 

(Application Form for Carbon Reduction Building) 



 

2 

 

 

รายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกใบรับรองฯ 
 แบบฟอร์มค าขอตํออายุการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปลํอยก๏าซเรือนกระจกส าหรับ

อาคาร 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 แผนผังอาคาร 
 แบบฟอร์มกรอกข๎อมูลการใช๎ทรัพยากร 
 รายละเอียดระบบสุขาภิบาล  (ขยะ น้ าเสียและการจัดการ) 
 หนังสือรับรองหรือส าเนาของหอทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดงชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทน 

นิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง  โปรดระบุ.......................................................................  

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู๎ให๎ข๎อมูล 
        (.................................................) 
   วันที่.........../...................../.............. 

 
   (ลงชื่อ).................................................ผู๎ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ).................................................ผู๎รับสมัคร 

(.................................................)         (.................................................) 
      วันที่.........../..................../.................      วันที่.........../..................../............... 
 
 

โปรดกรอกเครื่องหมาย  ลงในช่อง  





 

 

แบบฟอร์มค าขอการรับรองการใช้หรอืผลิตพลังงานหมุนเวียน 
 
 



 

1 

 
 
 
 
 

สถานที่........................................... 
วันที่........................................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข๎าพเจ๎า.........................................................ต าแหนํง..............................อายุ..........ปี สัญชาติ............. 
อยูํบ๎านเลขท่ี...................หมูํที.่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................ 
ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด.............................. ....โทรศัพท์............................... 
 
ข้อมูลส านักงาน 
บริษัท………………………...…...………ส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขที่......................ตรอก/ซอย......................... 
ถนน....................................ต าบล........................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์...............................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่....................ทะเบียนเลขที่.................. 
และทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี.............................................. 
 
ข้อมูลที่ตั้งของโรงงาน 
โรงงาน…............................................................….บริษัท…................................................…………………
ตั้งอยูํเลขที่.......................ตรอก/ซอย...........................ถนน........................................ ...........................
ต าบล........................................อ าเภอ............................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์......................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่.....................................................
ทะเบียนเลขที่..................................... และทะเบียนพาณิชย์เลขที่............................................................. 
 
ยื่นค าขอต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อขอขึ้นทะเบียนและขอใช้การรับรองการใช้หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียน 
ชื่อเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

1) ……………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2) ………………………………………………………….……………………………………………………………….… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………….………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
 

กรุณากรอกข๎อมูลในใบสมัครและลงนามก ากับให๎ครบทุกหน๎า โดยข๎อมูลทั้งหมดทางสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย 
จะถือเป็นความลับและใช๎เพื่อการขอการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนเทํานั้น 

 

แบบฟอร์มค าขอการรบัรองการใช้หรือผลติพลังงานหมุนเวียน 
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รายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกการรับรองฯ 
 ใบสมัครขอสิทธิ์การใช๎การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 แผนผังโรงงานที่ผลิตพลังงานหมุนเวียน 
 ข๎อมูลการผลิตพลังงานหมุนเวียนในโรงงาน (ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได๎/เทคโนโลยี 

ที่ใช๎) 
 ระบบการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมของโรงงาน เชํน ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ตามที่

กฎหมายก าหนด 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานตํางๆ 
 หนังสือรับรองหรือส าเนาของหอทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดงชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทน 

นิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โปรดระบุ....................................... 

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู๎ให๎ข๎อมูล 
        (.................................................) 
   วันที่.........../...................../.............. 

 
   (ลงชื่อ).................................................ผู๎ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ).................................................ผู๎รับสมัคร 

(.................................................)         (.................................................) 
      วันที่.........../..................../.................      วันที่.........../..................../............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกเครื่องหมาย  ลงในช่อง  
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เอกสารประกอบการขอการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

ล าดับ รายการ 
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 

1 ใบสมัครขอการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 แผนผังโรงงาน 

เอกสารประกอบการประเมินการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
5 ข๎อมูลการใช๎พลังงาน 

- วัตถุประสงค์ในการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- รูปแบบการใช๎ 
- ก าลังการผลิตติดต้ัง ของเทคโนโลยี 
- ประเภทของวัตถุดิบที่น ามาใช๎ในการผลิต 
- ปริมาณของวัตถุดิบที่ใช๎ โดยระบุเป็นข๎อมูลรายเดือนอยํางน๎อย 12 เดือนลําสุด 

6 รายละเอียดของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
- ประเภทของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎งาน 
- ข๎อมูลทางด๎านเทคนิค 
- กระบวนการผลิต 
- แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิต 
- รูปภาพประกอบ 

7 ข๎อมูลทางด๎านพลังงานหมุนเวียน โดยระบุเป็นข๎อมูลรายเดือนอยํางน๎อย 12 เดือนลําสุด 
- ปริมาณการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- ปริมาณการใช๎พลังงานหมุนเวียน 
- ปริมาณพลังงานอ่ืนๆ ที่ใช๎รํวมในการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- คําปริมาณความร๎อนสุทธิของพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได๎ 

8 ข๎อมูลเชิงประสิทธิภาพ 
- เอกสารที่บํงบอกถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพของพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได๎ 
กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากพลังงานหมุนเวียน เชํน เอทานอล ไบโอดีเซล เป็นต๎น  
- เอกสารการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แตํละชนิดหรือผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ที่ได๎รับการรับรองจากหนํวยงานทั้งภายในประเทศหรือตํางประเทศที่เชื่อถือได๎ 
- เอกสารการจดสิทธิบัตรส าหรับผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียน (กรณีที่มีการจดสิทธิบัตร) 

9 วิธีการตรวจติดตามและแผนการบ ารุงรักษา 3 ปี ตลอดระยะเวลาการรับรอง 
- วิธีการตรวจติดตามข๎อมูล โปรดระบุ ................................................................................. 
- ความถี่ในการตรวจติดตามข๎อมูล โปรดระบุ ...................................................................... 
- แผนการบ ารุงรักษา 
- ทีมงานรับผิดชอบ 



 

4 

ล าดับ รายการ 
10 ข๎อก าหนดทางกฎหมาย 

- หนํวยงานหรือโรงงานกํอสร๎างในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์หรือไมํ 
- หนํวยงานหรือโรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอะไรบ๎าง โปรดระบุ .................................. 

 

หมายเหตุ:  
1. เอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงต๎องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไมํเกิน 1 ปี นับถึงวันท่ียื่นสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต๎องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู๎จัดการ หรือผู๎

มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท 
3. การทดสอบต๎องท าในห๎องปฏิบัติการดังตํอไปนี้ 

 ห๎องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห๎องปฏิบัติการภายใต๎ก ากับของราชการ หรือ 
 ห๎องปฏิบัติการของเอกชนท่ีได๎รับการรับรองความสามารถของห๎องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข๎อก าหนดทั่วไปวําด๎วยความสามารถของห๎องปฏิบัติการทดสอบและ
ห๎องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเลขท่ี มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................ผู๎ยื่นค าขอ      (ลงชื่อ).........................................เจ๎าหน๎าที่โครงการ 
       (.............................................)       (.........................................) 
  วันที่.........../..................../............  วันที่.........../................./.......... 
 
 





 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
(กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข๎อมูลของหนํวยงาน/องค์กร 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  
 

1.2 ข๎อมูลสํวนโรงงาน (Plant) 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
กลุ่มพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Energy) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ปีที่เริ่มผลิต/ใช๎พลังงานแสงอาทิตย์........................... 

 สถานที่ติดตั้ง.............................................................................. . 

 วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง.............................................................. ............................................... 

 บทบาทของหนํวยงานตํอการสํงเสริมการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ 

 น าพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือความร๎อน 
 ผลิตเทคโนโลยีหรือพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานแสงอาทิตย์  เชํน แผงโซลาร์เซลล์ 

นาฬิกาเซลล์แสงอาทิตย์ 

 การใช๎ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์/รูปแบบการใช๎ 

 น าไปผลิตพลังงานไฟฟ้าอยํางเดียว 
 น าไปผลิตพลังงานความร๎อนอยํางเดียว 
 น าไปผลิตทั้งพลังงานไฟฟ้าและความร๎อน 

 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตด๎วยอะไร 

 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cells) ชนิด 
     □ เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand Alone System) – ผลิตใช๎เอง 
     □ เซลล์แสงอาทิตย์แบบตํอกับระบบจ าหนําย (PV Grid Connected System) ผลิตขาย

คืนให๎การไฟฟ้าฯ 
     □ เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System) – ผลิตและขายคืนให๎การไฟฟ้า

ฯ (พร๎อมระบุสัดสํวน.........................................) 
 ความร๎อนแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) โดยใช๎ตัวรับความร๎อนแสงอาทิตย์ชนิด 
     □ Parabolic Troughs 
     □ Central Receivers หรือ Power Tower 
     □ Parabolic Dishes 

 ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 เซลล์แสงอาทิตย์ท าจากซิลิคอน 
     □ Single Crystalline Silicon Solar Cell 
     □ Polycrystalline Silicon Solar Cell 
 เซลล์แสงอาทิตย์ท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน 
 เซลล์แสงอาทิตย์ท าจากสารกึ่งตัวน าอื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………… 
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2.2 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ (ข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี) 

เดือน-ปี พ.ศ.2559 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kWh) หมายเหตุ 
มกราคม   

กุมภาพันธ ์   
มีนาคม   
เมษายน   

พฤษภาคม   
มิถุนายน   
กรกฎาคม   
สิงหาคม   
กันยายน   
ตุลาคม   

พฤศจิกายน   
ธันวาคม   

รวม   
 

2.3 ปริมาณไฟฟ้าแหลํงอื่น (นอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์) ที่บริษัท/องค์กร/วิสาหกิจชุมชนใช๎ 

เดือน-ปี พ.ศ.2559 ปริมาณ (kWh) 
ที่มา (Source) 

เชํน MEA, PEA, GLOW เป็นต๎น 
มกราคม   

กุมภาพันธ ์   
มีนาคม   
เมษายน   

พฤษภาคม   
มิถุนายน   
กรกฎาคม   
สิงหาคม   
กันยายน   
ตุลาคม   

พฤศจิกายน   
ธันวาคม   

รวม   
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2.4 กรณีผลิตพลังงานความร้อน 

 วัตถุประสงค์ของระบบผลิตพลังงานความร๎อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 การอบแห๎ง 
     □ Passive  □ Active  □ Hybrid 
 ผลิตน้ าร๎อน: ปริมาณน้ าร๎อนท่ีผลิตได๎.................ลิตร/วัน 
     □ Thermosiphon system – หลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 
     □ Force Circulation – ใช๎ปั๊มน้ าในการท างาน 
     □ Hybrid – ผลิตน้ าร๎อนจากแสงอาทิตย์ควบคูํกับความร๎อนเหลือทิ้ง 
 อ่ืนๆ…...................................... (โปรดระบุ)........................................... 

 ชนิดของแผงรับรังสีอาทิตย์ 

 แผํนเรียบมีกระจกปิด (Glazed Flat Plate Collector) 
 หลอดแก๎วสุญญากาศ (Evaluated Tubular Collector) 

 ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์...................................ตารางเมตร/แผง 

 จ านวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์..................................แผง 

 

2.5 ก าลังการผลิต 

 ก าลังการผลิตติดตั้ง........................................หนํวย............................................... 

 ก าลังการผลิตจริง...........................................หนํวย/ป.ี.......................................... 

 On Peak Period/ Off Peak Period……………………………………..……kW or MW 

 อัตราการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (..................................kW/ตร.ม.) 

 ภาพประกอบ/อธิบายเทคโนโลยีที่ใช๎ในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร๎อนจากแสงอาทิตย์ เชํน 
ผลประหยัดที่ได๎รับจากการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (kWh/ปี) ระยะเวลาคืนทุนในการติดตั้ง
ระบบฯ 
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2.6 งบประมาณการด าเนินการติดตั้งระบบ 

 หนํวยงานออกคําใช๎จํายเองทั้งหมด 
 ได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ ทั้งหมด 
 ออกคําใช๎จํายเองและได๎รับการสนับสนุนบางสํวน (ระบุสัดสํวน) 

 

ส่วนที่ 3 รูปแบบและวิธีการตรวจติดตามการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

3.1 รูปแบบการตรวจติดตาม 

 ติดมิเตอร์แยกเฉพาะพลังงานที่ผลิตได๎จากพลังงานแสงอาทิตย์ (บันทึกแบบ Manual-จด) 
 ติดตั้งระบบบันทึกและควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร์ (Digital/Real-time) เชํน ระบบ BAS, 

Data logger 
 จากการค านวณตามทฤษฎีหรือหลักวิชาการ 

3.2 ความถี่ในการตรวจติดตาม 

 ทุกชั่วโมง  ทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกปี 
 ไมํมีการตรวจติดตาม 

 

ส่วนที่ 4 แผนการบ ารุงรักษาและทีมงานประจ าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

4.1 แผนการบ ารุงรักษา (อธิบาย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

4.2 โครงสร้างทีมงานดูแลระบบ 

 มี (โปรดแนบผังทีมงาน)  ไมํมี 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (เฉพาะหน่วยงานที่ผลิตเทคโนโลยีหรือพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน
แสงอาทิตย)์ 

5.1 ประเภทนวัตกรรมที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการท างาน เชํน เครื่องคิดเลข, 

นาฬิกา เป็นต๎น 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………. 

5.2 ก าลังไฟฟ้ารวมของนวัตกรรมที่ผลิตได้..............................(W) 

 

ส่วนที ่6 ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

6.1 หน่วยงาน/โรงงานของท่านก่อสร้างในเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือไม่ 

 ใชํ      ไมํใชํ 

6.2 โรงงาน/หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..……………….………. 

6.3 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ของทํานเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือไมํ/ฉบับใด 

 เป็น     ไมํเป็น 
□ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ คริสตอลไลต์ ซิลิกอน โดยมีเลขมาตรฐานเป็น IEC 

61515 Crystalline Silicon Ttrrestrial Photovoltaic (PV) Modules-Design Qualifcation and 
Type Approval หรือ มอก. 1843 

□ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิลม์บาง โดยมีเลขมาตรฐานเป็น IEC 61646 Thin-
Film Terrestrail Photovotaic (PV) Modules – Qualification and Type Approval หรือ มอก. 
2210 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

 อ่ืนๆ 

 
 





 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
(กลุ่มผลิตไฟฟา้จากก๊าซชวีภาพ) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข๎อมูลของหนํวยงาน/องค์กร 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  
 

1.2 ข๎อมูลสํวนโรงงาน (Plant) 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้พลังงานจากไบโอแก๊ส 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ปีที่ผลิตกระแสไฟฟ้า/ความร๎อนจาก Biogas................................................................................... 

 สถานที่ติดตั้งระบบ Biogas.............................................................................................................. 

แหลํงที่มาของ Biogas 

 โรงงานอุตสาหกรรม 
□ แป้งมัน □ เอทานอล □ สุรา    □ แปรรูปอาหาร □ น้ ายาง    
□ สกัดน้ ามันจากพืช 

 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์/โรงฆําสัตว์และแปรรูปสัตว์ 
 ขยะและเศษอาหาร 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................  

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
กลุ่มผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Electricity from Biogas) 
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การใช๎ประโยชน์จาก Biogas (สามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 รูปแบบการใช๎ 

 เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ก าลังการผลิตติดตั้ง.................MW และก าลังผลิตจริง...........MW/ปี 
(ก๏าซชีวภาพ 1 ลบ.ม. (มีเทน 60%) ผลิตไฟฟ้าได๎ 1.25 kWh) 

 น าไปใช๎เป็นเชื้อเพลิงทดแทน/ความร๎อน............. ก าลังการผลิต............MJ or MMBTU 
และก าลังผลิตจริง................... MJ or MMBTU/ปี (คําความร๎อนของก๏าซชีวภาพ 1 ลบ.ม. 
เทํากับ 21 MJ) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ในกรณีของการน าก๊าซชีวภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ปริมาณน้ าเสียเข๎าระบบ..........................................ลบ.ม./วัน 
 ชนิดของระบบบ าบัดน้ าเสีย.................................... 

ข้อมูล ปี พ.ศ.2559 
ค่า COD  (มิลลิกรัม/ลิตร) 

หมายเหตุ 
เข๎าระบบ ออกระบบ 

มกราคม    
กุมภาพันธ ์    
มีนาคม    
เมษายน    

พฤษภาคม    
มิถุนายน    
กรกฎาคม    
สิงหาคม    
กันยายน    
ตุลาคม    

พฤศจิกายน    
ธันวาคม    

รวม    
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2.3 ภาพประกอบ/อธิบายเทคโนโลยีที่ใช๎ในระบบผลิตพลังงานจากก๏าซชีวภาพ เชํน ผลประหยัดที่
ได๎รับจากการติดตั้ง  ระยะเวลาคืนทุน ข๎อดีข๎อเสีย เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ปริมาณไฟฟ้าหรือความร้อนที่ผลิตได้ 

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณที่ผลิตได้ (หน่วย) หมายเหตุ 
มกราคม   

กุมภาพันธ ์   
มีนาคม   
เมษายน   

พฤษภาคม   
มิถุนายน   
กรกฎาคม   
สิงหาคม   
กันยายน   
ตุลาคม   

พฤศจิกายน   
ธันวาคม   

รวม   
 

ภาพประกอบ 
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2.5 ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืนที่ใช้ร่วมในการผลิตพลังงาน 

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 
ปริมาณเชื้อเพลิง 

หมายเหตุ 
(ระบุวัตถุประสงค์) ชนิดที่ 1........... 

(ระบุหนํวย) 
ชนิดที่ 2............ 

(ระบุหนํวย) 
มกราคม    

กุมภาพันธ ์    
มีนาคม    
เมษายน    

พฤษภาคม    
มิถุนายน    
กรกฎาคม    
สิงหาคม    
กันยายน    
ตุลาคม    

พฤศจิกายน    
ธันวาคม    

รวม    
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบและวิธีการตรวจติดตามการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ 

3.1 รูปแบบการตรวจติดตาม 

 ติดมิเตอร์แยกเฉพาะพลังงานที่ผลิตได๎จากพลังงานจากก๏าซชีวภาพ (บันทึกแบบ Manual-
จด) 

 ติดตั้งระบบบันทึกและควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร์ (Digital/Real-time) เชํน ระบบ BAS, 
Data logger 

 จากการค านวณตามทฤษฎีหรือหลักวิชาการ 

3.2 ความถี่ในการตรวจติดตาม 

 ทุกชั่วโมง  ทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกปี 
 ไมํมีการตรวจติดตาม 
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ส่วนที่ 4 แผนการบ ารุงรักษาและทีมงานประจ าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

4.1 แผนการบ ารุงรักษา (อธิบาย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

4.2 โครงสร้างทีมงานดูแลระบบ 

 มี (โปรดแนบผังทีมงาน) 
 ไมํมี 

 

ส่วนที่ 5 ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

5.1 หน่วยงาน/โรงงานของท่านก่อสร้างในเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือไม่ 

 ใชํ      ไมํใชํ 

5.2 โรงงาน/หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..……………….………. 

 
 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
(กลุ่มพลังงานความร้อนทิ้ง) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข๎อมูลของหนํวยงาน/องค์กร 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  
 

1.2 ข๎อมูลสํวนโรงงาน (Plant) 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้พลังงานจากความร้อนเหลือทิ้ง 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ประเภทของความร๎อนเหลือทิ้ง (พร๎อมรูปประกอบ) 

 อากาศร๎อน  ก๏าซไอเสีย   น้ าร๎อน  ของเหลวตํางๆ โปรดระบุ…………… 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………. 

 คุณภาพของความร๎อนเหลือทิ้ง 

 คุณภาพสูง  อุณหภูมิในชํวง 600 - 1,600 °C โปรดระบุอุณหภูมิ………………… 
 คุณภาพปานกลาง  อุณหภูมิในชํวง 200 - 600 °C โปรดระบุอุณหภูมิ……………… 
 คุณภาพต่ า อุณหภูมิในชํวง 35 – 200°C โปรดระบุอุณหภูมิ……………………. 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
กลุ่มพลังงานความร้อนทิ้ง (Waste Heat Energy) 
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 แหลํงของความร๎อนเหลือทิ้ง 

  ภายใน 

 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ประเภทใด โปรดระบุ…………………….... 
 เครื่องอัดอากาศ 
 ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………. 

  ภายนอก 

 รับซื้อจากแหลํงภายนอก โปรดระบุ……………………. 

 การใช๎ประโยชน์จาก Waste Heat 

  รูปแบบในการใช๎ 

 น าไปใช๎โดยตรง โดยการสัมผัส............................................................................. 
 น าไปใช๎ทางอ๎อม โดยการแลกเปลี่ยนความร๎อน................................................... 

  สามารถน าความร๎อนเหลือทิ้งกลับมาใช๎ได๎ 

 ร๎อยละ 80 - 100 ของปริมาณความร๎อนเหลือทิ้ง 
 ร๎อยละ 60 - 79 ของปริมาณความร๎อนเหลือทิ้ง 
 รอ๎ยละ 40 - 59 ของปริมาณความร๎อนเหลือทิ้ง 
 ร๎อยละ 20 - 39 ของปริมาณความร๎อนเหลือทิ้ง 
 ร๎อยละ 0 - 19 ของปริมาณความร๎อนเหลือทิ้ง 

  วัตถุประสงค์การน าความร๎อนเหลือทิ้งกลับมาใช๎ 

 น ากลับมาใช๎ผลิตเป็นพลังงานในรูปไฟฟ้าหรือความร๎อนเพ่ือใช๎ภายในหนํวยงาน/
บริษัท 

 น ากลับมาใช๎ผลิตเป็นพลังงานในรูปไฟฟ้าหรือความร๎อนเพ่ือขาย 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………. 
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ส่วนที่ 3 ปริมาณพลังงาน 

3.1 ปริมาณความร้อนเหลือทิ้ง 

เดือน 
ปริมาณพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง (MJ) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
มกราคม     

กุมภาพันธ ์     
มีนาคม     
เมษายน     

พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม     
 

3.2 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง 

เดือน 
ปริมาณพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง (MJ) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
มกราคม     

กุมภาพันธ ์     
มีนาคม     
เมษายน     

พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม     
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3.3 แหล่งพลังงานอ่ืนที่ใช้ร่วมในการผลิตพลังงาน (หากมีแหลํงพลังงานนอกเหนือจากนี้โปรดระบุ) 

 ปริมาณไฟฟ้า จาก กฟผ/กฟภ หรือ เอกชน  ปริมาณไฟฟ้า (KWh) 

เดือน 
ปริมาณไฟฟ้า (KWh) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
มกราคม     

กุมภาพันธ ์     
มีนาคม     
เมษายน     

พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม     
 

 ปริมาณถ่านหิน ประเภท............................. 

เดือน 
ปริมาณถ่านหิน (ตัน) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
มกราคม     

กุมภาพันธ ์     
มีนาคม     
เมษายน     

พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม     
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 ปริมาณน้ ามันเตา ประเภท........... 

เดือน 
ปริมาณน้ ามันเตา (ลิตร) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
มกราคม     

กุมภาพันธ ์     
มีนาคม     
เมษายน     

พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม     
 

ส่วนที่ 4 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่น าความร้อนเหลือที่ไปใช้ 

4.1 แนบ Flowchart กระบวนการผลิตที่มีการน าความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ (Boundary System) 

 

 

 

 

 

 

4.2 อธิบายวิธีการผลิต แหล่งที่เกิดความร้อนเหลือทิ้ง การน าไปใช้ พร้อมรูปประกอบอย่างชัดเจน 
ในแต่ละขั้นตอนโดยสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

4.3 ข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 5 รูปแบบและวิธีตรวจติดตาม 

5.1 รูปแบบการเก็บรวมรวมปริมาณความร้อนเหลือทิ้ง (ที่มีความน่าเชื่อถือ) 

 บันทึกข๎อมูลในคอมพิวเตอร์  ติดตั้งมิเตอร์แยก  การค านวณตามทฤษฎี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………….... 

5.2 การตรวจติดตามข้อมูล 

 ทุกชั่วโมง  ทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกปี 
 แบบ Real time   ไมํมีการตรวจติดตาม 

 

ส่วนที่ 6 แผนการบ ารุงรักษาและทีมงานดูแลระบบ 

6.1 แผนการบ ารุงรักษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

6.2 ทีมงานดูแลระบบ 

 มี โปรดแนบผังของทีมงานรับผิดชอบโครงการ  ไมํมี 

 

ส่วนที่ 7 ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

7.1 หน่วยงาน/โรงงานของท่านก่อสร้างในเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือไม่ 

 ใชํ      ไมํใชํ 

7.2 โรงงาน/หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..……………….………. 

 
 





 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
(กลุ่มพลังงานชวีมวล) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข๎อมูลของหนํวยงาน/องค์กร 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  
 

1.2 ข๎อมูลสํวนโรงงาน (Plant) 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้พลังงานจากชีวมวล 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ปีที่ผลิตกระแสไฟฟ้า/ความร๎อนจากพลังงานชีวมวล................................................... 

 สถานที่ติดตั้งระบบผลิตความร๎อนจากพลังงานชีวมวล............................................... 

 ชนิดของพลังงานชีวมวลที่ใช๎เป็นเชื้อเพลิง:…………………………………………………. 

 ก าลังการผลิตติดตั้ง (MW).................................................................................. 

การใช๎ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล (สามารถเลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 รูปแบบการใช๎ 

 เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ก าลังผลิตจริง..................MW/ปี 
 น าไปใช๎เป็นเชื้อเพลิงทดแทน/ความร๎อน.............. ก าลังการผลิต................MJ or toe 

และก าลังผลิตจริง............... MJ or toe/ปี 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
กลุ่มพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) 
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วัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้า 

 ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช๎เองในโรงงาน 
 ผลิตไฟฟ้าใช๎เองและขายคืนระบบ (Grid) (สัดสํวน.................................) 
 ขายคืนระบบ (Grid) 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 

เทคโนโลยีที่ใช๎ในกระบวนการผลิต 

 การเผาไหม๎โดยตรง (Direct Combustion) 
 การใช๎ความร๎อนสลายโมเลกุล 
     □ กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)  
     □ กระบวนการแก๏สซิฟิเคชั่น (Gasification) 
     □ กระบวนการลิขวิดแฟคชั่น (Liquidfaction) 
     □ กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น (Carbonization) 
     □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................ 
 การใช๎ความร๎อนสลายโมเลกุล 
     □ กระบวนการยํอยสลายโดยไมํใช๎ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 
     □ กระบวนการหมัก (Yeast Fermentation) 
     □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................. 

 

ส่วนที่ 3 ปริมาณพลังงาน 

3.1 ปริมาณไฟฟ้าหรือความร้อนที่ผลิตได้จากชีวมวล 

ข้อมูล 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ ปริมาณ
ไฟฟ้า 
(kWh) 

ปริมาณ
ความร้อน 

(MJ) 

ปริมาณ
ไฟฟ้า 
(kWh) 

ปริมาณ
ความร้อน 

(MJ) 
มกราคม      

กุมภาพันธ ์      
มีนาคม      
เมษายน      

พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      

พฤศจิกายน      
ธันวาคม      

รวม      
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3.2 ปริมาณไฟฟ้าหรือความร้อนทั้งหมดที่ใช้ภายในหน่วยงานชีวมวล 
(กรอกเฉพาะกรณีที่มีการขายไฟฟ้าหรือความร๎อน) 

ข้อมูล 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ ปริมาณ
ไฟฟ้า 
(kWh) 

ปริมาณ
ความร้อน 

(MJ) 

ปริมาณ
ไฟฟ้า 
(kWh) 

ปริมาณ
ความร้อน 

(MJ) 
มกราคม      

กุมภาพันธ ์      
มีนาคม      
เมษายน      

พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      

พฤศจิกายน      
ธันวาคม      

รวม      
 

3.3 ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืนที่ใช้ร่วมในการผลิตพลังงาน 

ข้อมูล 
ปริมาณเชื้อเพลิง (หน่วย..........) 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
มกราคม   

กุมภาพันธ ์   
มีนาคม   
เมษายน   

พฤษภาคม   
มิถุนายน   
กรกฎาคม   
สิงหาคม   
กันยายน   
ตุลาคม   

พฤศจิกายน   
ธันวาคม   

รวม   
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ส่วนที่ 4 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในของพลังงานชีวมวล 

4.1 แนบ Flowchart กระบวนการผลิตที่มีการน าพลังงานชีวมวลมาใช๎ (Boundary System) 

4.2 อธิบายวิธีการผลิต การน าไปใช๎ พร๎อมรูปประกอบอยํางชัดเจน ในแตํละข้ันตอนโดยสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

4.3 ข๎อดี ข๎อเสียของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

4.4 ผลประหยัดที่ได๎รับจากการติดตั้ง และระยะเวลาคืนทุน 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

ส่วนที่ 5 รูปแบบและวิธีการตรวจติดตามการผลิตพลังงานชีวมวล 

5.1 รูปแบบการตรวจติดตาม 

 ติดมิเตอร์แยกเฉพาะพลังงานที่ผลิตได๎จากพลังงานชีวมวล (บันทึกแบบ Manual-จด) 
 ติดตั้งระบบบันทึกและควบคุมด๎วยคอมพิวเตอร์ (Digital/Real-time) เชํน ระบบ BAS, 

Data logger 
 จากการค านวณตามทฤษฎีหรือหลักวิชาการ 

5.2 ความถี่ในการตรวจติดตาม 

 ทุกชั่วโมง  ทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกปี 
 ไมํมีการตรวจติดตาม 
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5.3 การตรวจติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ระบบผลิตไฟฟ้าหรือความร๎อนจากพลังงานชีวมวลเกี่ยวข๎องกับข๎อตํอไปนี้หรือไมํ (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
 การประเมินผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม (EIA, EHIA) 
 ไมํเก่ียวข๎อง 

อธิบายการตรวจติดตามของผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมด๎านมลพิษจากการผลิตพลังงานชีวมวล  เชํน 
คําพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

ส่วนที่ 6 แผนการบ ารุงรักษาและทีมงานประจ าระบบผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนจากพลังงานชีวมวล 

6.1 แผนการบ ารุงรักษา (โปรดอธิบายอยํางละเอียด) 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

6.2 โครงสร้างทีมงานดูแลระบบ 

 มี (โปรดแนบผังทีมงาน)  ไมํมี 
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ส่วนที่ 7 ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

7.1 หน่วยงาน/โรงงานของท่านก่อสร้างในเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือไม่ 

 ใชํ      ไมํใชํ 

7.2 โรงงาน/หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..……………….………. 

 

7.3 มาตรฐาน ISO 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 
 





 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
(กลุ่มพลังงานลม) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข๎อมูลของหนํวยงาน/องค์กร 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  
 

1.2 ข๎อมูลสํวนโรงงาน (Plant) 

ช่ือนิติบุคคล  
ที่อยูํ/ที่ตั้ง  
ปีท่ีกํอตั้งหนํวยงาน  
ปีท่ีเปิดด าเนินการ  
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจ  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้พลังงานลม 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง 

 ผลิตไฟฟ้าหรือความร๎อนเพื่อใช๎เองในโรงงาน 
 ผลิตไฟฟ้าหรือความร๎อนใช๎เองและขายคืนระบบ (Grid) (สัดสํวน..........................) 
 ขายคืนระบบ (Grid) 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................  

รายละเอียดการติดตั้งกังหัน 

 ปีที่เริ่มผลิต/ใช๎พลังงานลม..................................... 

 สถานที่ติดตั้ง........................................................................................................... 

 ก าลังการผลิต...........................(kW) ชนิดของกังหัน.............................................. 

 จ านวนกังหัน........................ใบ ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง...................... ..................(m) 

 เสาสูง..................(m) ความเร็วลมเฉลี่ย......................(m/s) ที่ระดับความสูง.....................(m) 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
กลุ่มพลังงานลม (Wind Energy) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปริมาณพลังงาน 

3.1 ปริมาณไฟฟ้าหรือความร๎อนที่ผลิตได๎จากพลังงานลม อยํางน๎อย 12 เดือน 

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 
ปริมาณไฟฟ้า (kWh) ปริมาณความร้อน (MJ) 

มกราคม    
กุมภาพันธ ์    
มีนาคม    
เมษายน    

พฤษภาคม    
มิถุนายน    
กรกฎาคม    
สิงหาคม    
กันยายน    
ตุลาคม    

พฤศจิกายน    
ธันวาคม    

รวม    
 

3.2 ปริมาณไฟฟ้าหรือความร๎อนที่ใช๎จากพลังงานลม อยํางน๎อย 12 เดือน (กรอกเฉพาะกรณีที่มีการ
ขายไฟฟ้าหรือความร๎อน) 

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 
ปริมาณไฟฟ้า (kWh) ปริมาณความร้อน (MJ) 

มกราคม    
กุมภาพันธ ์    
มีนาคม    
เมษายน    

พฤษภาคม    
มิถุนายน    
กรกฎาคม    
สิงหาคม    
กันยายน    
ตุลาคม    

พฤศจิกายน    
ธันวาคม    

รวม    
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3.3 ปริมาณไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงจากแหลํงอ่ืนที่บริษัท/องค์กร/วิสาหกิจชุมชนใช๎อยํางน๎อย 12 เดือน 
(นอกเหนือจากพลังงานลม) 

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 
ปริมาณไฟฟ้า (kWh) ปริมาณความร้อน (MJ) 

มกราคม   

ที่มาของแหลํงพลังงานอ่ืน เชํน 
MEA, PEA, GLOW เป็นต๎น 

กุมภาพันธ ์   
มีนาคม   
เมษายน   

พฤษภาคม   
มิถุนายน   
กรกฎาคม   
สิงหาคม   
กันยายน   
ตุลาคม   

พฤศจิกายน   
ธันวาคม   

รวม   
 

ส่วนที่ 4 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่น าพลังงานลมไปใช้ 

4.1 แนบ Flowchart กระบวนการผลิตที่มีการน าพลังงานลมมาใช๎ (Boundary System) 

4.2 อธิบายวิธีการผลิต แหลํงที่เกิดพลังงานลม การน าไปใช๎ พร๎อมรูปประกอบอยํางชัดเจน ในแตํละ
ขั้นตอนโดยสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

4.3 ข๎อดี ข๎อเสียของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ตํอผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
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ส่วนที่ 5 รูปแบบและวิธีตรวจติดตาม 

5.1 รูปแบบการเก็บรวมรวมปริมาพลังงานจากลม (ที่มีความน่าเชื่อถือ) 

 บันทึกข๎อมูลในคอมพิวเตอร์  ติดตั้งมิเตอร์แยก การค านวณตามทฤษฎี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………... 

5.2 การตรวจติดตามข้อมูล 

 ทุกชั่วโมง  ทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกปี 
 แบบ Real time   ไมํมีการตรวจติดตาม 

 

ส่วนที่ 6 แผนการบ ารุงรักษาและทีมงานดูแลระบบ 

6.1 แผนการบ ารุงรักษา โปรดอธิบายอยํางละเอียด พร๎อมทั้งรบกวนขอรูปภาพประกอบ แผนบ ารุงรักษา และ
รายละเอียดเพิ่มเติม เฉพาะ WindTurbine 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

6.2 ทีมงานดูแลระบบ 

 มี โปรดแนบผังของทีมงานรับผิดชอบโครงการ   ไมํมี 

 

ส่วนที่ 7. ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

7.1 หน่วยงาน/โรงงานของท่านก่อสร้างในเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือไม่ 

 ใชํ      ไมํใชํ 

7.2 โรงงาน/หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………..……………….………. 

 
 





 

 

แบบฟอร์มค าขอต่ออายุการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
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สถานที่........................................... 
วันที่........................................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข๎าพเจ๎า.........................................................ต าแหนํง..............................อายุ..........ปี สัญชาติ............. 
อยูํบ๎านเลขท่ี...................หมูํที.่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................ 
ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด.............................. ....โทรศัพท์............................... 
 
ข้อมูลส านักงาน 
บริษัท………………………...…...………ส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขที่......................ตรอก/ซอย......................... 
ถนน....................................ต าบล........................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์...............................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่....................ทะเบียนเลขที่.................. 
และทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี.............................................. 
 
ข้อมูลที่ตั้งของโรงงาน 
โรงงาน…............................................................….บริษัท…................................................…………………
ตั้งอยูํเลขที่.......................ตรอก/ซอย...........................ถนน........................................ ...........................
ต าบล........................................อ าเภอ............................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์......................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่.....................................................
ทะเบียนเลขที่..................................... และทะเบียนพาณิชย์เลขที่............................................................. 
 
ยื่นค าขอต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อขอขึ้นทะเบียนและขอใช้การรับรองการใช้หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียน 
ชื่อเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

1) ……………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2) ………………………………………………………….……………………………………………………………….… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………….………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
 

แบบฟอร์มค าขอต่ออายกุารรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวยีน 

กรุณากรอกข๎อมูลในใบสมัครและลงนามก ากับให๎ครบทุกหน๎า โดยข๎อมูลทั้งหมดทางสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย 
จะถือเป็นความลับและใช๎เพื่อการขอรับการรับรองอาคารลดคาร์บอนเทํานั้น 
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รายละเอียดสิ่งท่ีส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกการรับรองฯ 
 ใบสมัครขอสิทธิ์การใช๎การรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 แผนผังโรงงานที่ผลิตพลังงานหมุนเวียน 
 ข๎อมูลการผลิตพลังงานหมุนเวียนในโรงงาน (ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได๎/เทคโนโลยี 

ที่ใช๎) 
 ระบบการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมของโรงงาน เชํน ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ตามที่

กฎหมายก าหนด 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานตํางๆ 
 หนังสือรับรองหรือส าเนาของหอทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทแสดงชื่อผู๎มีอ านาจท าการแทน 

นิติบุคคลผู๎ขอรับใบอนุญาต 
 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โปรดระบุ....................................... 

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู๎ให๎ข๎อมูล 
        (.................................................) 
   วันที่.........../...................../.............. 

 
   (ลงชื่อ).................................................ผู๎ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ).................................................ผู๎รับสมัคร 

(.................................................)         (.................................................) 
      วันที่.........../..................../.................      วันที่.........../..................../............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกเครื่องหมาย  ลงในช่อง  
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เอกสารประกอบการขอต่ออายุการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 

ล าดับ รายการ 
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 

1 ใบสมัครขอการรับรองการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 แผนผังโรงงาน 

เอกสารประกอบการประเมินการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
5 ข๎อมูลการใช๎พลังงาน 

- วัตถุประสงค์ในการใช๎หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- รูปแบบการใช๎ 
- ก าลังการผลิตติดต้ัง ของเทคโนโลยี 
- ประเภทของวัตถุดิบที่น ามาใช๎ในการผลิต 
- ปริมาณของวัตถุดิบที่ใช๎ โดยระบุเป็นข๎อมูลรายเดือนอยํางน๎อย 12 เดือนลําสุด 

6 รายละเอียดของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
- ประเภทของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎งาน 
- ข๎อมูลทางด๎านเทคนิค 
- กระบวนการผลิต 
- แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิต 
- รูปภาพประกอบ 

7 ข๎อมูลทางด๎านพลังงานหมุนเวียน โดยระบุเป็นข๎อมูลรายเดือนอยํางน๎อย 12 เดือนลําสุด 
- ปริมาณการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- ปริมาณการใช๎พลังงานหมุนเวียน 
- ปริมาณพลังงานอ่ืนๆ ที่ใช๎รํวมในการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- คําปริมาณความร๎อนสุทธิของพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได๎ 

8 ข๎อมูลเชิงประสิทธิภาพ 
- เอกสารที่บํงบอกถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
- เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพของพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได๎ 
กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากพลังงานหมุนเวียน เชํน เอทานอล ไบโอดีเซล เป็นต๎น  
- เอกสารการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แตํละชนิดหรือผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ที่ได๎รับการรับรองจากหนํวยงานทั้งภายในประเทศหรือตํางประเทศที่เชื่อถือได๎ 
- เอกสารการจดสิทธิบัตรส าหรับผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียน (กรณีที่มีการจดสิทธิบัตร) 

9 วิธีการตรวจติดตามและแผนการบ ารุงรักษา 3 ปี ตลอดระยะเวลาการรับรอง 
- วิธีการตรวจติดตามข๎อมูล โปรดระบุ ................................................................................. 
- ความถี่ในการตรวจติดตามข๎อมูล โปรดระบุ ...................................................................... 
- แผนการบ ารุงรักษา 
- ทีมงานรับผิดชอบ 
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ล าดับ รายการ 
10 ข๎อก าหนดทางกฎหมาย 

- หนํวยงานหรือโรงงานกํอสร๎างในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์หรือไมํ 
- หนํวยงานหรือโรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอะไรบ๎าง โปรดระบุ .................................. 

 

หมายเหตุ:  
1. เอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงต๎องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไมํเกิน 1 ปี นับถึงวันท่ียื่นสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต๎องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู๎จัดการ หรือผู๎

มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท 
3. การทดสอบต๎องท าในห๎องปฏิบัติการดังตํอไปน้ี 

 ห๎องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห๎องปฏิบัติการภายใต๎ก ากับของราชการ หรือ 
 ห๎องปฏิบัติการของเอกชนท่ีได๎รับการรับรองความสามารถของห๎องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข๎อก าหนดทั่วไปวําด๎วยความสามารถของห๎องปฏิบัติการทดสอบและ
ห๎องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเลขท่ี มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................ผู๎ยื่นค าขอ      (ลงชื่อ).........................................เจ๎าหน๎าที่โครงการ 
       (.............................................)       (.........................................) 
  วันที่.........../..................../............  วันที่.........../................./.......... 
 


