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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 

บริษัท     ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) 

วันทีต่รวจประเมิน          19  มกราคม 2555 

เจาหนาทีต่รวจประเมนิ   1) ภญิญดา  เจริญสนิ   2) จุฬารตัน ภูมปิราทมิน 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธเขารวมประชุม 

      บริษทัฯ เรยีนเชญิผูเขารวมประชุม/ประชาสัมพนัธการประชมุผานทาง E-mail 
และกําหนดใหผูเขารวมประชุมสงแบบตอบรับผานทาง E-mail อยางตอเนื่อง   ทําให
เปนการลดคาใชจายของบริษทัและลดการใชทรพัยากร และในจดหมายเชิญมีการระบุ
ถึงแนวคิดเรือ่ง Green Meetings   

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

    บริษทัฯ จะมีการสงไฟลงานหรอืเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุมผานทาง 
E-mail   โดยผูเขาประชมุจะเรียกดูไฟลงานจาก Notebook ขณะประชุม หรอืฉาย
เอกสารการประชมุข้ึนจอ LCD แทน   จึงทําใหไมตองแจกเอกสารการประชุมซึง่เปน
การลดการใชกระดาษ   แตถาหากมีความจาํเปนที่จะตองแจกเอกสารการประชมุ จะ
จัดพมิพเอกสารทั้ง 2 หนาและเนนเปนสีขาว-ดํา และหากตองการจัดพิมพเอกสารสี
จะตองทําเรือ่งขออนมุัติเปนกรณพีิเศษ   

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 
 บริษัทฯ   กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมการประชุม  โดยจะมีการ
คัดเลือกหองประชุมใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม และภายในหอง
ประชุมมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานและมีการปรับตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียล 
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4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
     บริษัทฯ ไมอนุญาตใหนําอาหารเขามารับประทานในหองประชุม โดยจะ
ใหบริการเฉพาะเครื่องดื่มและไมใชภาชนะที่ใชแลวทิ้ง  ทั้งนี้ บริษัท จะจัดเตรียม
อาหารใหผูเขารวมประชุมหรือฝกอบรมที่บริเวณหองอาหาร  และการใหบริการ
เครื่องดื่มจะใชภาชนะบรรจุเครื่องปรุงรสแทนการใชผลิตภัณฑแบบซอง สวนเศษ
อาหารจะมีการแยกทิ้งไวไมนําไปรวมกับขยะประเภทอื่นๆ 

5) อ่ืนๆ 
 บริษัทฯ จะมีการปดเครื่องฉาย LCD เมื่อไมไดใชเปนเวลานาน เพื่อประหยัด
พลังงาน   สวนเอกสารการประชุมที่ผูเขารวมประชุมไมตองการทางบริษัทจะมีการ
รวบรวมเพื่อนําไปบริจาคหรือนําไปขายตอไป 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 บริษทั ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) มกีารดําเนนิงานจัดประชมุตาม
หลักการ Green Meetings โดยมีบางประเด็นทีบ่ริษทัฯดําเนินงานไดนอกเหนอืจากที่
แนวทางระบไุว คอื  นอกจากจะนําแนวคิด Green Meetings ไปดําเนินงานแลว  บรษิัท
ไดมีการดําเนินงานเพือ่เปนอาคารทีป่ระหยัดพลังงาน  โดยบริษทัไดมีการออกแบบ
อาคารและตกแตงอาคารในลดการใชพลังงานนอกจากภายในตัวอาคารสํานักงานแลว  
ทางบริษัทไดมีการบฟุอรนกันความรอนที่หลังคาโรงอาหารของบริษทั  เพือ่ลดความ
รอนและลดการใชพลังงาน  นอกจากนี้พนักงานไดมีกิจกรรมในการขอความรวมมอืจาก
พนักงานในบริษทัในการบรจิาคกระดาษหรอืสมดุ ปฎิทนิทีไ่มไดใชแลว  เพือ่นาํไป
บรจิาคใหกบัมูลนิธคินตาบอดเพือ่นาํไปทําเปนหนังสือเบรลลตอไป   

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) 

วันที่ประเมิน 19  มกราคม 2555 
 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธเขารวมการประชุม 

1.1 ประชาสัมพันธการจัดงานผานทางเวปไซด อินทราเน็ต  E-newsletter 
หรือทางอีเมล  

   

1.2 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมงานเพื่อลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

1.3 ในจดหมายเชิญระบุใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมงานทางอีเมล    
1.4 แจงใหผูเขารวมประชุมสามารถตอบรับไดทางอีเมลหรือทางโทรศัพท

นอกเหนือจากทางโทรสาร 
   

1.5 ในจดหมายเชิญระบุวาเปนการจัดงานตามแนวคิด Green  Meeting    
1.6 แจงใหผูเขารวมประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรยีมเอกสาร 

2.1 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมประชุมนําเอกสารมา
ในวันประชุม 

   

2.2 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเตอรเน็ต    
2.3 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหสั้น กระชับ

และไดใจความ 
   

2.4 เลือกใชกระดาษที่ผลิตจากกระดาษใชแลว (Recycle  paper)    
2.5 จัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    
2.6 จัดพิมพเอกสารที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    
2.7 ไมจัดพิมพเอกสารที่เปน  Power Point หรอืถามีความจําเปนควรพิมพ 4-

6 สไลด/หนา 
   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

3.1 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม    
3.2 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง  เชน  หลอด

ประหยัดไฟ  เครื่องปรับอากาศเบอร 5  
   

3.3 กําหนดและปรบัต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26  องศาเซลเซียล    
3.4 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชําแทนการใช

ดอกไมเพื่อลดปริมาณขยะละยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 
   

3.5 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ    
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได
บางสวน 

สิ่งแวดลอมหรอืสามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 
3.6 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิลใหชัดเจน  เชน  กระดาษ  

ขวดพลาสติก  เศษแกว  กระปอง และขยะมลูฝอยทั่วไป 
   

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

4.1 จัดมุมเครื่องดืม่และอาหารวาง เพื่อใหผูเขารวมประชุมบรกิารตัวเอง    
4.2 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา แทนการเติมน้ําใน

แกวทั้งหมดทีจ่ัดเตรียมไว 
   

4.3 จัดบริการอาหารเปนอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่ผูเขารวมประชุม
ตํ่ากวา 20 คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมประชุมมากกวา 20  คน
สามารถจัดอาหารแบบบุฟเฟต 

   

4.4 สนับสนุนวัตถดุิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถิ่น  เชน  
ขนมไทย  ผลไมตามฤดูกาล  น้ําผลไม 

   

4.5 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวก
โฟม  พลาสติก  กระดาษ 

   

4.6 ในกรณีที่ตองใชวัสดุที่ใชแลวทิ้งใหเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายได  
เชน  ใบตอง  กระดาษ หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

4.7 ใชภาชนะบรรจุเครื่องปรงุ  เชน  ขวดประปุกน้ําตาลทราย  นมสด  แทน
การใชเครื่องปรุงที่บรรจุแยกซองและเลือกใชสินคาในบรรจุภัณฑชนิดเต็ม 

   

4.8 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร  เครื่องดื่ม  เพื่อสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. อื่นๆ 

5.1 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปน
เวลานาน 

   

5.2 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลกึที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถิ่นหรือเปนวัสดุรีไซเคิล 

   

5.3 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิว  แผนพับหรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน  เพื่อนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล 

   

 


