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โครงการรณรงคการอนุรักษพลงังานภายในอาคาร รูปแบบสมคัรใจ 
(Voluntary Agreement: VA) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(พพ.) องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดดําเนินโครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานภายใน
อาคาร รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement: VA) ซึ่งเปนการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ
และภาคธุรกิจ เพื่อสงเสริมองคกรหรือผูประกอบการตัวอยางที่ดีในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ภายในหนวยงานอยางเห็นผลเปนรูปธรรม ในปงบประมาณ 2553 มี 4 หนวยงานที่เขารวมโครงการนํา
รองในปแรก ตอมาในปงบประมาณ 2554 มีผูประกอบการที่เปนอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมกวา 
70 บริษัท จํานวน 1,380 อาคาร และ 42 โรงงานเขารวมโครงการ  

ดังน้ัน เพื่อสานตอกิจกรรมดังกลาวใหเกิดความตอเนื่องและแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ไดรับ
อยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น การรณรงคเพื่อขยายความรวมมือดานการอนุรักษพลังงาน ในรูปแบบของการ
สมัครใจจากผูประกอบการอาคาร/โรงงาน จําเปนตองดําเนินการตอเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหแกกลุมเครือขายเดิมท่ีไดเขารวมโครงการแลว เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกกลุมผูประกอบการ
อาคาร/โรงงาน กลุมใหมท่ียังไมไดเขารวมโครงการ ฯ และเกิดความสนใจในการเขารวมโครงการ 
รวมทั้งขยายเครือขายการอนุรักษพลังงานรูปแบบสมัครใจใหมีจํานวนมากขึ้น และรวมมือกันสราง
เครือขายการอนุรักษพลังงาน เพื่อขยายไปสูสังคมแหงการอนุรักษพลังงานตอไป ในป 2556 กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(พพ.) องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD) 
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จึงไดจัดทํา โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารใน
รูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ (Voluntary Agreement) และ โครงการรณรงคสราง
เครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและ
ผลักดันใหเกิดความรวมมือกันของภาคเอกชนในการดําเนินงานเพื่ออนุรักษพลังงานอยางจริงจัง ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ มีความพรอมและมีแนวทางในการอนุรักษพลังงานท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ 
(Voluntary Agreement) มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสรางชุดเครื่องมือในการอนุรักษพลังงานภายใน
อาคารสําหรับเครือขายที่ไดเขารวมโครงการ รวมทั้งการหาวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานสําหรับหนวยงานองคกรตางๆ ท่ีรวมเปนเครือขาย และเพิ่มพูนองคความรูที่เกี่ยวของ
ใหแกบุคลากรของหนวยงานพรอมทั้งจัดทําคูมือดานพลังงานและสิ่งแวดลอม รวมถึงสื่อส่ิงพิมพตางๆ 
เพื่อใหภาพรวมการอนุรักษพลังงานของประเทศเกดิผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอไป 

โครงการรณรงคสรางเครอืขายและขยายความรวมมือการอนุรกัษพลงังานในอาคาร มี
วัตถุประสงคเพือ่รณรงคสรางกระแสกอใหเกิดการกระตุนใหผูประกอบการภาคเอกชนรวมท้ังผูใช 
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พลังงานขนาดใหญ เกิดความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน สรางจิตสํานึกใหเกิดการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพอยางยินยอมพรอมใจและขยายผลตอไปสูสาธารณชนในลักษณะสัญญา
ประชาคม ขยายผลไปยังกลุมพันธมิตรภาคธุรกิจเศรษฐกิจและภาคบริการตางๆ และเผยแพรความรู
ความเขาใจเร่ืองการประหยัดพลังงานแบบไมปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยการดําเนินงานโครงการ
จะควบคูไปกับโครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ 

ดังน้ัน การดําเนินโครงการในปนี้จึงจําเปนตองมีการสรางความรูความเขาใจใหเครือขาย เกา/
ใหม ไดรับความรูและขอมูลดานการอนุรักษพลังงานเพิ่มเติม รวมท้ังมีตนแบบเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
และสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรู
ดานเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานและลดตนทุนการผลิต และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชงานอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักรในอาคาร/โรงงาน การบริหารจัดการการใชทรัพยากร
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนําไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปน
เปาหมายรวมกัน 

กลุมเปาหมาย 

1. กลุมผูประกอบการอาคาร/โรงงานควบคุมจาก 70 บริษัท (เครือขายเกา) 

2. กลุมผูประกอบการอาคารและโรงงานควบคุมท่ีสนใจเขารวมโครงการ (เครอืขายใหม) 

3. กลุมธุรกิจภาคบริการ และ 

4. กลุมส่ือมวลชน 

  

 

 

 

 

สนใจสมัครเขารวมโครงการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท่ี 
ฝายประสานงานโครงการฯ  
โทรศพัท 02 503 3333 ตอ 512,516,524 
Website: www.tei.or.th 
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ยื่นใบสมัครเขารวมโครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคาร
ในรูปแบบสมคัรใจ (Voluntary Agreement) VA 2556

เผยแพรกิจกรรมผาน
0

สมัครรวมโครงการ เขารวมกิจกรรม
VA 2556

ลงนาม
ประกาศ

เจตนารมณ

เผยแพรกจกรรมผาน
Annual Report

+
Website

การเขารวมโครงการ VA 2556 และกิจกรรมที่สมาชิกเครือขายจะไดปฏิบัติ

Step 3.เขารวมกิจกรรม
ไ  ั ื ใ   ไ  ั ื

ไดรับโลห ประกาศเกียรติคุณ

Step 1. เขารวมกิจกรรม

Step 2. เขารวมกิจกรรม
Eco Certification *

p
Zero Carbon *

ไดรับการรับรอง

ไดรับเลือกใหเปนอาคารนํารอง เขาอบรมวิชาการ ไดรับคูมือ Zero Carbon

เขารวมกิจกรรม VA สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ

เขารวมกิจกรรมอบรม /  เยี่ยมชมดูงาน


นํารองดานการศกึษาศักยภาพ ตอยอดดานพลังงานและส่ิงแวดลอมทีดี่ข้ึน ตอยอดดานพลังงานและส่ิงแวดลอมทีดี่ข้ึน 

TBCSD Green Meeting ไดรับการรับรอง Green Meeting จาก TBCSD

กิจกรรม
เตรียมความพรอม **

อาคารตัวอยางการอนุรักษพลังงานความพรอมลดการใชพลังงาน Work shopและเขารวม Work shop

กิจกรรม กําหนดการ หมายเหตุ

อบรม การออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน (อาคารใหม/ปรับปรุงอาคารเกา) * 19 สิงหาคม 2556 ผูออกแบบ ผูประกอบการอาคาร/โรงงาน รุน 1

ั ั  ั ิ ั  ั ั 

แผนการจัดกิจกรรม สิงหาคม 2556 –  ตุลาคม 2556

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงาน ** 21 สิงหาคม 2556 สําหรับผูรับชอบพลังงานอาคาร รุน 1 

อบรมและเยีย่มชมโรงงาน 26-28 สิงหาคม 2556 เฉพาะนํารอง VA สัญญายินยอมพรอมใจ

อบรมจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน (ความรูเบ้ืองตน) * กันยายน 2556 กลุมเจาหนาที่ออฟฟศ รุน 2

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงาน ** กันยายน 2556 สําหรับผูรับชอบพลังงานอาคาร/โรงงาน รุน 2

เยี่ยมชมอาคารนํารอง ดาน Zero Carbon จํานวน 3 อาคาร * ตุลาคม 2556 อาคารจากการคัดเลือก

เปดตัว Application on Mobile : Zero Carbon ตุลาคม 2556

อบรม การออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน (อาคารใหม/ปรับปรุงอาคารเกา) * ตุลาคม 2556 ผูออกแบบ ผูประกอบการอาคาร/โรงงาน รุน 2

หมายเหตุ: กําหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*   เปนกิจกรรมภายใตโครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร
**  เปนกิจกรรมภายใตโครงการการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบสัญญาแบบยินยอมพรอมใจ Rev. 8/08/2556
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ใบสมัครเขารวมเครือขาย 
โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรปูแบบ สมัครใจ (Voluntary Agreement) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันที่.........เดือน....................พ.ศ............... 
 

 ขาพเจา นาย /นาง / นางสาว............................................................................................................. 

ตําแหนง...................................... .......................หนวยงาน............................................................................. 

สถานที่ต้ัง เลขที่ …………. หมูที่ ……..………ซอย ……….......ถนน………………......................................... 

ตําบล (แขวง) …………………. อําเภอ (เขต) ……………………….จังหวัด …………………….…................... 

รหัสไปรษณีย ………………...……โทรศัพท/โทรสาร …………..………....... E-mail……………………............ 

ชื่อผูประสานงาน..............................................โทรศัพท..............................E-mail………………………………. 
 ขาพเจา ไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของโครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สมัคร
ใจ (Voluntary Agreement) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย แลว และประสงคที่จะสมัครเขารวมเปนเครือขายของโครงการดังกลาว โดยมี
ความความยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑการเขารวมโครงการฯ     อยางเครงครัด ทุกประการ 

 
 

 
 
 

    ลงชื่อ …………………………………….. ผูสมัคร 
(……………………………….…….) 

          ตําแหนง................................................. 
  

 
     (โปรดลงตราประทับหนวยงาน) 

 
 
 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ : โปรดสงใบสมัครเขารวมโครงการนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02 504 4826-8 หรือ Email: va.energybeyond@gmail.com  
ฝายประสานงานโครงการฯ   หมายเลข 02 503 3333 ตอ 524, 512   

โปรดเขียนตัวบรรจง หรือพิมพ 

ใสรายละเอยีดใหครบทุกชอง  

โครงการที่สนใจเขารวม (เลือกไดมากกวา 1 โครงการ) 

โครงการรณรงคการอนุรักษพลงังานในอาคารในรปูแบบ 

สัญญา แบบยินยอมพรอมใจ 
 อาคาร/โรงงานนํารองดานการศึกษาศักยภาพความพรอมลด

การใชพลังงานและตอยอดดวยกิจกรรม Work Shop 
 กิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ อบรมหลักสูตรดานพลังงานทั่วไป 

หลักสูตรฉลากสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการ

อนุรักษพลังงานในอาคาร 
 TBCSD Green Meeting 
 Eco Certification  

 Green Label (ฉลากเขียว) 

 Carbon Reduction Label 

 Carbon Reduction Building 

           Alternative Energy Certification 
 Zero Carbon/ Near Zero Carbon 
 กิจกรรมอื่นๆ อาทิ อบรมดานพลังงาน เยี่ยมชมอบรมดูงาน

อาคารนํารอง ประชาสัมพันธกิจกรรมผานส่ือตางๆ 

คู่มือสมัครเข้าร่วมโครงการ VA2556 6



 

 

 

 

TBCSD Green Meeting 
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TBCSD Green Meetings 
องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable 

Development: TBCSD) รวมกับสถาบนัสิ่งแวดลอมไทย ไดจัดทําโครงการ TBCSD Green 
Meetings ขึน้ เพ่ือรณรงคใหองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนําแนวทางการจัดประชุมสีเขยีว 
ในองคกร (Green Meetings) ไปประยุกตใช เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยองคกรที่เขารวมโครงการและนําแนวทางการจัดประชุมสีเขียว
ดังกลาวไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมจะไดรับการรับรอง Green Meetings Certification 
จากองคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนและสถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 
 

การจัดประชมุสีเขียว (Green Meetings) 

เปนรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสดุและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยใหความสําคัญในขั้นตอนตางๆของการจัด
ประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม คือ 

1) การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธการประชุม  
2) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
3) การจัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ 
4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม 
5) การจัดเตรียมอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะ 

 

ผลที่ไดรับจากการจัดประชุมสีเขียว  
 

ผลกับองคกร 

 ลดคาใชจายขององคกรจากการลดการใชทรัพยากร และพลังงาน 
 สรางชื่อเสียงและประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีขององคกร ใหสังคมรับทราบถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม 

 
ผลกับพนักงานในองคกรและผูเขารวมประชุม 

 สรางจิตสํานึกและพฤติกรรมที่ดีดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 สรางความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของสังคมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนา       
อยางยั่งยืน 
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     การรับรอง Green Meetings Certification 

องคกรที่เขารวมโครงการ จะไดรับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจัดประชุม  
สีเขียว โดยนักวิชาการจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งการรับรองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ: 

1)  Green Meetings คือ การใหการรับรองกับองคกรที่นําแนวทางการจัดประชุม    
สีเขียวไปประยุกตใชไดจริงในองคกร 

2) Green Meetings Plus คือ การใหการรับรองกับองคกรที่นําแนวทางการจัด
ประชุมสีเขยีวไปประยุกตใชไดจริงในองคกร พรอมกับมีการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรคูคา 
หนวยงานที่ขอรับทุน และ/หรือองคกรที่รับการวาจางใหนําแนวทางการจัดประชุมสีเขียวไป
ประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม  

กุญแจสูความสําเร็จของ Green Meetings 

1. กําหนดให Green Meetings เปนนโยบายและแนวปฏบิัติขององคกร 
2. สรางความเขาใจ และความรวมมือกับพนักงานในทุกระดับขององคกร เน่ืองจากการ  

จัดประชุมแบบ Green Meetings จะเกี่ยวของกับทุกสวนงาน 
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธและรณรงคสรางเสริมจิตสํานึก และกระตุนใหเกิดการปรับ

พฤติกรรมของพนักงานในเร่ืองการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการประหยัด
พลังงานอยางตอเน่ือง เชน การติดปายรณรงค การออกรายการเสียงตามสาย การสง
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส 

การสมัครเขารวมโครงการ 

บริษัท/องคกร ที่สนใจเขารวมโครงการ หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดแจงความ
ประสงคมายัง สํานักเลขานุการองคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน   โทรศัพท 02-503-3333 ตอ 
300, 509 โทรสาร 02-504-4826-8 หรือที่ sasiporn@tei.or.th, pinyada@tei.or.th  และสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติมไดที่ http://www.tei.or.th/tbcsd/projects/GreenMeeting.html 
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ใบสมัครเขารวมโครงการ TBCSD Green Meetings 

 
องคกรที่เขารวม 

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

สถานที่ตั้ง 

เลขที่..................หมูที่..............ซอย..........................................ถนน...................................................... 

ตําบล(แขวง)......................................อําเภอ(เขต)...............................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย...................................... 

************************************* 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 

ชื่อ…………………………………….........นามสกุล…………………………………..…………………. 

ตําแหนง………………………………........แผนก/ฝาย………..……..……………………….………..... 

โทรศัพท……………………………..…….โทรสาร………………………………………….………….... 

E-mail:……………………………………………………………………………………………..…..…… 

 
 

         โปรดสงแบบตอบรับกลับมายงัสํานักงานเลขานุการฯ 
โทรศัพท 02-503 3333 ตอ 300 (คุณสศพิร) และ 509 (คุณภิญญดา) โทรสาร 02-504-4826-8 

อีเมล: pinyada@tei.or.th  
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แนวทางการจัดประชุมสีเขยีวในองคกร (Green Meetings)  
 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม 

 ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางเว็บไซต อินทราเน็ต จดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือทางอีเมล  

   

 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมการประชุม เพ่ือลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมทางอีเมล 
หรือทางโทรศัพท 

   

 ระบุในจดหมายเชิญวาเปนการจัดประชุมตามหลักการ Green  Meetings    

 แจงใหผูเขารวมการประชุมงดใชเส้ือสูทและเส้ือนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 

 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมการประชุมนําเอกสารการ
ประชุมมาในวันท่ีประชุม 

   

 เตรียมไฟลขอมูลท่ีผูเขารวมการประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต    

 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหส้ัน กระชับและ
ไดใจความ 

   

 เลือกใชกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    

 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพเอกสารท้ัง 2 หนา    

 จัดพิมพเอกสารการประชุมท่ีเปนสีขาว-ดําเทานั้น    

 ไมจัดพิมพเอกสารการประชุมท่ีเปนสไลด PowerPoint หรือถามีความจําเปน
ควรจัดพิมพ 4-6 สไลด/หนา 

   

3.  การจัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ 

 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมการประชุม    

 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดประหยัดไฟ  
เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน 

   

 กําหนดและปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวท่ี 25-26 องศาเซลเซียส    

 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับท่ีปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช
ดอกไมเพ่ือลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 

   

 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมหรือท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 

   

 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ไดแก 
กระดาษ ขวดพลาสติก เศษแกว กระปอง และขยะมูลฝอยท่ัวไปอยางเพียงพอ
และชัดเจน  เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

คู่มือสมัครเข้าร่วมโครงการ VA2556 11



  

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

4.   การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 จัดมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมบริการตัวเอง    

 จัดบริการน้ําด่ืมในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา ใหแกผูเขารวมการ
ประชุม แทนการเติมน้ําในแกวเตรียมไว เพ่ือลดการสูญเสียน้ําในกรณีผูเขารวม
การประชุมมาไมครบตามจํานวนที่ระบุไว 

   

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมท่ีมีผูเขารวมการประชุมตํ่ากวา 20 
คน ในกรณีท่ีมีจํานวนผูเขารวมการประชุมมากกวา 20 คนสามารถจัดอาหาร
แบบบุฟเฟต 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มท่ีหาไดในทองถ่ิน เชน ขนม
ไทย ผลไมตามฤดูกาล น้ําผลไม 

   

 ใชภาชนะท่ีคงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ 

   

 เลือกใชวัสดุธรรมชาติท่ียอยสลายไดเปนวัสดุท่ีใชแลวท้ิง เชน ใบตอง กระดาษ 
หรือพลาสติกท่ีสังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องด่ืม เพ่ือสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดท้ิง 

   

5. การจัดเตรียมอ่ืนๆ 

 ปดเคร่ืองฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน    

 เลือกใชรางวัลหรือของท่ีระลึกท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนวัสดุท่ี
สามารถหาไดงายในทองถ่ินหรือเปนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 

   

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ ใบปลิว หรือเอกสารตางๆ ท่ีผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล (Recycled 
Paper) 
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Eco Certification 
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ฉลากเขียวฉลากเขียว  

GGrreeeenn  LLaabbeell  

  

  
 

  

  

ฉลากเขียวฉลากเขียว  
คือ ฉลาก ที่มอบใหแกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย

กวาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑนั้นๆ ผลิตภัณฑ
เหลานี้ หมายถึง สินคา และบริการหลายประเภท ทั้งนี้ ไมรวม ยา เครื่องดื่ม และอาหาร 
ผลิตภัณฑฉลากเขียวทุกผลิตภัณฑจะตองผานเกณฑ 2 ดาน ดังนี้  

1. ดานคุณภาพ จะตองผานตามมาตรฐานของ มอก. 
2. ดานส่ิงแวดลอม จะตองผานตามเกณฑของฉลากเขยีว โดยรายละเอียดของประเด็นดาน

ส่ิงแวดลอมจะแตกตางกันไปในแตละผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑฉลากเขียวสามารถแบงออกไดดังน้ีผลิตภัณฑฉลากเขียวสามารถแบงออกไดดังน้ี  

1. เครื่องใชไฟฟา ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ การประหยัดพลังงานอยาง
นอยตองเทียบเทากับเบอร 5 อีกท้ังยังตองปลอดสารโลหะหนักในสีที่ใชกับผลิตภัณฑ และในบาง
ผลิตภัณฑฉลากเขียวจะควบคุมเรื่องเสียงในขณะทํางาน ใหปลอดภัยกับผูใชงานอีกดวย ซึ่งผลิตภัณฑของ
กลุมนี้ ไดแก  
  หลอดฟลูออเรสเซ็นต 
  เครื่องรับโทรทัศน 
  ตูเย็น 
  มอเตอร 
  ปมความรอน 
  เตาไมโครเวฟ 
  เครื่องปรับอากาศ 
  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
  เครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย 
 

2. สินคา IT ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ การประหยัดพลังงานอยาง
นอยตองเทียบเทากับเบอร 5 หรือ ฉลากที่เรียกวา Energy star อีกท้ังยังตองปลอดสารโลหะหนักในสีที่ใช
กับผลิตภัณฑ และที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑกลุมนี้ ฉลากเขียวยังมีการกําหนดใหมีการรับคืนซาก
ผลิตภัณฑ เพื่อไมใหเกิดการจัดการขยะที่ไมถูกตองอีกดวย ซึ่งผลิตภัณฑของกลุมนี้ ไดแก 
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  คอมพิวเตอร 
  เครื่องพิมพ 
  เครื่องถายเอกสาร 
  โทรศัพทมือถือ 
  เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
  เครื่องโทรสาร 
 

3. อุปกรณสํานักงาน ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ ผลิตภัณฑตองไมมี
สารโลหะหนัก หากเปนผลิตภัณฑกระดาษ จะตองมีนําเอากระดาษที่เปนขยะนั้นมาผสมในผลิตภัณฑ เพื่อ
การลดปริมาณขยะที่มีอยู หากเปนผลิตภัณฑลบคําผิด และเครื่องเขียน เชน ปากกา ตองไมใชสารที่เปน
อันตรายที่อาจจะกอใหเกิดสารกอมะเร็ง ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภคในการผลิตน้ํายาลบคําผิด ซึ่ง
ผลิตภัณฑของกลุมนี้ ไดแก 

 กระดาษ 
 เครื่องเขียน 
 เครื่องเรือนเหล็ก 
 ผลิตภัณฑลบคําผิด 
 ตลับหมึก 

 
4. อุปกรณสําหรับใชในบานเรือน ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ 

ผลิตภัณฑตองไมมีสารสวนผสมของสารโลหะหนัก หากเปนผลิตภัณฑสุขภัณฑ กอกน้ํา และอุปกรณ
ประหยัดน้ําจะเนนในเรื่องการประหยัดน้ําเปนหลัก หากเปนผลิตภัณฑฉนวนกันความรอนจะทําจากเศษ
แกว เศษโฟม เพื่อเปนการลดปริมาณขยะ สวนผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพาราจะตองทําจากไมที่มาจาก
ปาปลูกเพื่อเปนการอนุรักษไมใหเกิดการตัดปาสงวน และสําหรับผลิตภัณฑแบตเตอรี่ปฐมภูมิตองมีการรับ
คืนซากเม่ือหมดอายุการใชงาน เพราะหากทิ้งรวมกับขยะทั่วไปอาจเกิดการรั่วไหลลงสูส่ิงแวดลอมได ซึ่ง
ผลิตภัณฑของกลุมนี้ ไดแก 
  สุขภัณฑ กอกน้ํา และอุปกรณประหยัดน้ํา 
  ฉนวนกันความรอน ไดแก ชนิดใยแกว ชนิดโฟม ชนิดยาง 
  ผลิตภัณฑจากไมยางพารา เชน ของเลน เฟอรนิเจอร 
  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เชน ถานไฟฉาย 
 

5. อุปกรณสําหรับงานกอสราง  ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ 
ผลิตภัณฑทํามาจากเศษวัสดุที่ผานการใชงานมาแลว (recycle material)เชน  เศษไม เศษปูนซีเมนต 
เศษยิปซั่ม ซึ่งผลิตภัณฑจะตองไมใชสารท่ีเปนอันตรายที่ตอผูบริโภค เชน สารกอมะเร็ง โลหะหนัก ซึ่ง
ผลิตภัณฑของกลุมนี้ ไดแก 
  ซีเมนตบอรด 
  แผนยิปซั่ม 
  วัสดุกอผนัง 
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  ทอประปาพลาสติก ประเภทโพลิเอทิลีน 
  แผนอัดสําหรับอาคาร ตกแตง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
  กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 
  กระเบื้องซีเมนตมุงหลังคา 
  กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 
  กระเบื้องปูพื้น บุผนัง 
 

6. สารเคมี ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ ผลิตภัณฑตองมีการยอยสลาย
ทางชีวภาพสูง เมื่อผลิตภัณฑปนเปอนลงสูแหลงน้ํา หากสามารถยอยสลายไดดีจะลดการเกิดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทางน้ําไดมาก อีกท้ังผลิตภัณฑจะตองไมใชสารท่ีเปนอันตรายที่อาจจะกอใหเกิดสารกอมะเร็ง 
และสารโลหะหนัก ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภคในการผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑของกลุมนี้ ไดแก 
  สเปรย 
  ผลิตภัณฑซักผา 
  แชมพ ู
  ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 
  สบู 
  เครื่องดับเพลิง 
  น้ํามันหลอล่ืน 
  ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 
 

7. เคหะส่ิงทอ ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ ผลิตภัณฑจะตองไมใชสารท่ี
เปนอันตรายที่อาจจะกอใหเกิดสารกอมะเร็ง สารโลหะหนักท่ีมาจากสียอม และตองไมมีการปนเปอนของ
สารกําจัดศัตรูพืชสําหรับผาที่ทําจากเสนใยธรรมชาติ ผลิตภัณฑของกลุมนี้ ไดแก 
  ผา และผลิตภัณฑที่ทําจากผา 
  พรม 
 

8. บริการ ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ จะตองมีการบริการที่ได
มาตรฐานทั้งทางดาน คุณภาพผลิตภัณฑที่ใชในสถานบริการ ความปลอดภัย และดานส่ิงแวดลอม เชน 
การควบคุมไอระเหยขณะเติมน้ํามันของสถานีบริการ บริการกลุมนี้ ไดแก  
  บริการซักน้ํา และซักแหง 
  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

9. ยานยนต ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ ผลิตภัณฑประหยัดเชื้อเพลิง
กวา และเสียงขณะขับเคลื่อนเบากวาเมื่อเทียบกับรถที่ไมไดฉลากเขียว ผลิตภัณฑกลุมนี้ ไดแก 
  รถจักรยานยนต 
  รถยนตนั่ง 
  ยางรถจักรยานยนต 
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  ยางรถยนต 
   

10. อื่นๆ ผลิตภัณฑกลุมนี้ ไดแก  

 พลาสติกแปรใชใหม ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑนี้ที่ตองทํามาจากเศษพลาสติกท่ี
ผานการใชงานมาแลว (recycle material) มาทําผลิตภัณฑ เพื่อเปนการลดปริมาณขยะ อีกท้ัง
ผลิตภัณฑจะตองไมใชสารท่ีเปนอันตรายที่อาจจะกอใหเกิดสารกอมะเร็ง และสารโลหะหนัก ซึ่งจะเปน
อันตรายตอผูบริโภคในการผลิตภัณฑ  

 ปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ ประเด็นดานส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑนี้ คือ ตองปราศจากสารที่
เปนอันตราย จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว และพืชรวมถึง โลหะหนักที่หามผสมในผลิตภัณฑ 

 

การขอใชฉลากเขียว 

เปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือผูใหบริการท่ีตองการแสดงความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม ไมไดมีกฎหมายบังคับ  

เมื่อผูยื่นสมัครขอรับการรับรองรวบรวมเอกสารครบถวนสามารถยื่นสมัครและเสียคาธรรมเนียม
ในการสมัครไดที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทย จะตรวจเอกสารและหลักฐาน หากผลิตภัณฑเปนไปตาม
ขอกําหนดฉลากเขียวแลวจะจัดทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติด
ที่ผลิตภัณฑ เพื่อแสดงวาไดผานการตรวจสอบตามขอกําหนดทั้งดานคุณภาพและดานส่ิงแวดลอมแลว 
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายฉลากเขียว โดยสัญญามีอายุไมเกิน 3 ป หากประสงค
จะใชฉลากเขียวตอหลังจากครบกําหนดแลว ผูสมัครตองยื่นขอการรับรองใหม  

 
ข้ันตอนการสมัครขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวและอัตราคาธรรมเนียม 
สําหรับผูยื่นขอ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
ขั้นตอนที่ 1:  การสมัคร  

ผูประกอบการสามารถดาวนโหลดใบสมัครและเอกสารที่ เกี่ยวของตางๆไดที่ เ ว็บไซต  
http://www.tei.or.th/greenlabel/thsubcommittee.html โดยไมเสียคาใชจาย  

 
ขั้นตอนที่ 2:  การย่ืนเอกสารสมัคร  

หลังจากเตรียมเอกสารครบถวนแลว ผูยื่นคําขอตองมายื่นเอกสารดวยตนเองที่สํานักงาน
เลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย โดยชําระคาตรวจคําขอ 5,000 บาท ตอครั้งของ
การย่ืนเอกสารสมัคร  
 
 
ขั้นตอนที่ 3:   การตรวจประเมินสถานประกอบการ (on-site) 
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3.1  กรณีที่สถานประกอบการหรือโรงงานท่ีผลิตสินคาไดรับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 
14001 จะไดรับการยกเวนการตรวจประเมินสถานประกอบการในขั้นตอนการสมัคร 

 
3.2  กรณีที่สถานประกอบการหรือโรงงานที่ผลิตสินคาไมไดรับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 

14001 จะตองไดรับการตรวจประเมินสถานประกอบการโดยเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 
ซึ่งผูยื่นคําขอตองชําระคาธรรมเนียม 15,000 บาทตอครั้งในการเขาตรวจประเมิน 

 
ขั้นตอนที่ 4:   การคิดคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมาย*    

หลังจากผานขั้นตอนที่ 3  เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวจะแจงผลการพิจารณาและแจงใหบริษัท
ชําระคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายฉลากเขียวตามประเภทสัญญา  ในกรณีที่ผานตามเกณฑขอกําหนด
ฉลากเขียว  
 

สัญญาการใชฉลากเขียวมีอายุ 3 ป โดยบริษัทสามารถเลือกทําสัญญาได 2 ประเภทดังนี้ 
4.1  สัญญาแบบปตอป บริษัทตองชําระคาธรรมเรียมรายป  ปละ 40,000 บาท/รุน**/

เครื่องหมายการคา ซึ่งเมื่อครบอายุสัญญาและตองการตออายุสัญญาในปที่ 2 หรือปที่ 3 
บริษัทจะตองติดตอชําระคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายกอนหมดอายุสัญญา จึงจะทําการ
ออกสัญญาฉบับใหมให 

4.2  สัญญาแบบ 3 ป จายคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 120,000 บาท/รุน**/เครื่องหมาย
การคา   

 
 
หมายเหตุ  *    สําหรับบริษัทที่เขารวมโครงการ VA 2556 ลดคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียว 50 %  

** กรณีผลิตภัณฑที่ยื่นขอมีจํานวนมากกวา 1 รุน การคิดคาธรรมเนียมสําหรับรุนที่ 2 
เปนตนไป จะคิดในอัตรารุนละ 8,000 บาท อยางไรก็ตาม การแบงรุนของแตละ
ผลิตภัณฑจะแตกตางกันตามองคประกอบหลักของผลิตภัณฑ และการใชงาน    

 
การตรวจเฝาระวงั (Surveillance) 

หลังจากท่ีผลิตภัณฑไดรับการรับรองฯ เปนระยะเวลา 1 ปแลว  เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวจะ
ดําเนินการตรวจเฝาระวัง (Surveillance) ซึ่งบริษัทฯจะตองชําระคาธรรมเนียมการตรวจเฝาระวัง 15,000 
บาทตอครั้ง 
 
เม่ือหมดอายุสัญญา 

เม่ือหมดอายุสัญญาปที่ 3  หากบริษัทฯตองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวตอ  บริษัทฯจะตอง
ดําเนินการสมัครใหมต้ังแตขัน้ตอนที่ 1   

 
 

การเลือกซื้อสินคาฉลากเขียวการเลือกซื้อสินคาฉลากเขียว 
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เปนความสมัครใจของผูบริโภค การเลือกซื้ออยางชาญฉลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมที่เราอาศัยอยู ตลอดจนสงเสริมใหผูผลิตสินคาที่ดี มีความรับผิดชอบตอผูบริโภคใหเพิ่มขึ้น
ดวยการซื้อสินคาคุณภาพ ปลอดภัย และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยสังเกตไดจากเครื่องหมายฉลาก
เขียว และสามารถติดตามขอมูลผูผลิตและจําหนาย รวมถึงรายชื่อสินคาฉลากเขียว เพิ่มเติมไดจาก 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 
http://www.facebook.com/thaigreenlabelscheme 
หรือ โทร. 0-2503-3333 ตอ 303, 306, 315, 316, 329 

 
หรือติดตอสอบถามไดที่ 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนดสตรีท ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120   
โทรศัพท 0-2503-3333 ติดตอ 303, 306, 315, 316, 329 
โทรสาร 0-2504-4826-8 
Website: http://www.tei.or.th/GreenLabel/th_index.html 
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ฉลากลดคารบอน  
(Carbon Reduction Label) 

 
 

 
 

1. ระเบียบการสมัครเขารวมโครงการ 

การสมัครเขารวมโครงการจัดทําการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณา
กระบวนการผลิต) จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.1 เอกสารที่ใชในการสมัคร 

ผูประกอบการตองยื่นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติขอขึ้นทะเบียน
ฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลติ) ประกอบดวย 

(1) แบบฟอรมคํารองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณา
กระบวนการผลิต)  ประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

  -  ขอมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูประกอบการ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ขอมูล

สถานประกอบการ ไดแก ที่อยู เบอรโทรศัพท ชื่อและตําแหนงของผูประสานงาน 

  -  ขอมูลของสินคาที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน ไดแก ลักษณะ
และคุณสมบตัขิองสินคา ปริมาณสินคาที่สามารถผลิตได (ตอเดือนหรือตอป) ปริมาณที่คาดวาจะ
จําหนายได (ตอเดือนหรือตอป) 

(2)    เอกสารประกอบการยื่นคําขอ 

  -  รายละเอียดของสินคา รวมทั้งรูปตวัอยางสินคา 
  -  ขอมูลการผลิต ไดแก วัตถุดิบ ไฟฟาพลังงานและเชื้อเพลิงฟอสซิล    

ที่ใชโดยระบปุริมาณที่ใชและแหลงที่มาวามาจากในหรือตางประเทศ 
  - หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล/ 
  -  แผนผังโรงงานแสดงกรรมวิธีการผลติ 

  -  แหลงกําเนิดมลพิษและปริมาณของมลพิษที่ปลอยสูสิ่งแวดลอม 

  -  แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดกากของเสีย 
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  -  ระบบการนําของเสียกลับมาใชใหม เชน ระบบการนําความรอนกลับมาใชใหม 

  -  เอกสารเก่ียวกับมาตรการอนุรักษพลังงานในโรงงานที่ไดรับการรับรอง 
 

1.2 คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน  (ประเภทพิจารณา
กระบวนการผลิต) 

 ผูยื่นใบสมัครขอขึ้นทะเบียนใชเครื่องหมายฉลากลดคารบอน  ( ป ร ะ เ ภ ท
พิจารณากระบวนการผลิต)   ตองเสียคาธรรมเนียมรวม  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  
ตอผลิตภัณฑหรือบริการ  สําหรับผลิตภัณฑตัวที่  2 เปนตนไป  ที่มีกระบวนการผลิตใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑตัวแรก  (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายเลขานุการโครงการฯ) จะมีคาธรรมเนียม 
30,000 บาทตอผลิตภัณฑ   

หมายเหตุ 1) สําหรับบริษัทท่ีเขารวมโครงการ VA 2556 คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนลด 50%  

 2) คาธรรมเนียมจะชําระเมื่อผานการอนุมัติการข้ึนทะเบียนฉลากลดคารบอน 

 

 1.3 วิธีการชําระคาธรรมเนียม 

 สามารถชําระคาธรรมเนียมไดที่ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย และคาดําเนินการดังกลาวไม
สามารถเรียกคืนได 

1.4 อายุของฉลากลดคารบอน 

ฉลากลดคารบอนมีอายุ  3 ป นับตั้งแตทีไ่ดรับการขึน้ทะเบียน   ภายหลังจาก 3 ป 
ผูประกอบการจําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ือขออนุญาตขึ้นทะเบียนฉลากใหมอีกครั้ง 

 

2.  ระเบียบการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

 (1) ในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) ใหยื่นใบ
สมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) พรอมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามที่กําหนดและจายคาธรรมเนียมการสมัครตามกําหนด โดยเอกสารท้ังหมด
ประกอบดวย 

  -  ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

  - เอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนฉลาก ไดแก หนังสือรับรองการเปนนิติ
บุคคล/องคกร ไดแก หนังสือรับรองหรือสําเนาของสํานักทะเบียนหุนสวนบรษิัทแสดงชื่อผูมีอํานาจ 
ทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต แผนผังกระบวนการผลิต (ตามเอกสารประกอบผูยื่นขอ
ฉลากลดคารบอน) 
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  ผูยื่นขอสิทธิใ์นการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนตองกรอกรายละเอียดในใบสมคัร
และเอกสารประกอบการยืน่ขอขึ้นทะเบยีนฉลากใหครบ 

(2) เม่ือไดรับคําขอแลว  ฝายเลขานุการโครงการฯ  จะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และวเิคราะหเอกสารขั้นตน  และเขาตรวจประเมินโรงงานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

(3) เม่ือตรวจสอบและวิเคราะหเอกสารขั้นตนแลว  ใหผูยื่นขอสิทธิ์ชําระคาธรรมเนียม  
การดําเนินการตามกําหนด โดยฝายเลขานุการโครงการฯ จะทําการรวบรวมเอกสารเสนอตอ
คณะทํางานดานเทคนิคเพ่ือทําการตรวจสอบรายละเอียดดานเทคนิคตอไป โดยคณะทํางานดาน
เทคนิคอาจเขาตรวจเยี่ยมโรงงานของผูยื่นคําขอโดยคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้จะอยูในความ
รับผิดชอบของผูยื่นคําขอ กอนที่จะสงผลการประเมินใหแกคณะทํางานสงเสริมการใชฉลากลด
คารบอน 

(4) คณะทํางานสงเสริมการใชฉลากลดคารบอนจะทําการพิจารณาอนุมัติใหขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคารบอนได  โดยฝายเลขานุการโครงการฯ  จะแจงใหผูยื่นเอกสารทราบถึงผล
การอนุมัติ 

(5) เม่ือไดรับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนแลว  ใหผูยื่นขอสิทธิ์ชําระคาธรรม 
เนียมการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนตามกําหนด  จากน้ันฝายเลขานุการโครงการฯ  จะจัดทําสัญญา
อนุญาตการขึน้ทะเบียนฉลากลดคารบอนใหแกผูยื่นคาํขอ 

 

3. ระเบียบการและเง่ือนไขการใชฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

3.1 ระเบียบการ 

ผูประกอบการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณา
กระบวนการผลิต)  ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปน้ี 

(1) ตองไมนําสัญญาและฉลากลดคารบอนไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเสียหายหรืออาจ
ทําใหเกิดความเขาใจผิดในการไดรับสิทธิ์ 

(2) ใหความรวมมือในการตรวจสอบ  และสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกฝาย
เลขานุการโครงการฯ  เม่ือไดรับการรองขอ 

(3) เปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในความเสียหายทั้งหมดและชดใชคาเสียหาย  ใน
กรณีที่บุคคลไดรองเรียนกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการใดๆ  รวมถึงกิจกรรม
การใชฉลากลดคารบอน  หรือ  การโฆษณาของผูไดรับรองการขึ้นทะเบียนฉลาก  ที่ผิดไปจาก
จุดประสงคของการใชฉลาก  หรือขัดกับกฎหมายความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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(4) เปนผูรับผิดชอบในคาใชจายตามความเหมาะสม  สําหรับการเขาเยี่ยมชมโรงงานของ
คณะทํางานดานเทคนิค  (ถามี)   และการเย่ียมชมโรงงานเพ่ือตรวจสอบประเมินประจําปของฝาย
เลขานุการโครงการฯ 

(5) แจงใหฝายเลขานุการโครงการฯ  ทราบทันที  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มี
ผลกระทบตอการประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามเกณฑที่กําหนด 

(6) แจงเปนลายลักษณอักษรใหฝายเลขานุการโครงการฯ  ทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 
วัน กอนสิ้นอายุสัญญา หากผูใชฉลากประสงคไดรับสิทธิ์ใชฉลากลดคารบอนอยางตอเน่ือง 

(7) แจงเปนลายลักษณอักษรใหฝายเลขานุการโครงการฯ  ทราบลวงหนาอยางนอย  30 
วัน หากประสงคจะยกเลิกสัญญาและระงับสิทธิ์การใชฉลากลดคารบอน 

3.2 เงื่อนไข 

3.2.1 เงื่อนไขของผูยื่นคําขอ 

(1) เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนผูผลิตสินคา  หรือใหการบริการซ่ึงมีความประสงคขอ
ขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

(2)  ไมเปนผูถูกยกเลิกการใชสัญญาและสิทธิ์การใชเคร่ืองหมายฉลากลดคารบอนเวนแต
พนระยะเวลา  6 เดือนมาแลว 

3.2.2 เงื่อนไขในการใชฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) 

 (1) เปนผูชําระคาธรรมเนียมตอสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ครบทั้ง 3  สวนเรียบรอยแลว 

(2) ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต)  
สามารถนําฉลากลดคารบอนไปใชไดเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับขอบขายของการรับรองเทาน้ัน 

(3) ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต)  
ตองไมใชฉลากลดคารบอนเปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคา  ชื่อทางการคา  เคร่ืองหมายบริการ  
เครื่องหมายรวม  สัญลักษณ   ลวดลาย  งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑดังกลาว 

(4) ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต)  
ตองใชฉลากลดคารบอนตามรูปแบบ  และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการทํางานสงเสริมการใชฉลากลด
คารบอนแลวเทาน้ัน  นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอ่ืน  ฉลากลดคารบอนที่ประทับบนผลิตภัณฑ
ตองมีรูปแบบและสีเหมือนกันทุกชิ้น 

 (5) ภายหลังที่สัญญาหมดอายุลง  ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนไมมี
สิทธิ์ในการใชฉลากผลิตภัณฑนั้น ๆ  หรือใชในการโฆษณาตอไป  เวนแตจะมีการตออายุสัญญาใหม  
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ผลิตภัณฑที่ติดฉลากลดคารบอนกอนสัญญาสิ้นสุดลงที่ยังวางขายในทองตลาดและยังจําหนายไมหมด
ใหจําหนายตอไปอีกไมเกิน  90 วัน  นับแตวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

 (6) ในกรณีที่ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนถูกยกเลิกสัญญา   และ
ระงับสิทธิ์การใชฉลากลดคารบอน  ตองหยุดการใชฉลากลดคารบอน  และหยุดแจกจายสิ่งพิมพ  และ
เอกสารที่ติดเคร่ืองหมายฉลากลดคารบอนอยูทันที 

  (7) เม่ือสัญญาครบวาระ  หากผูผลิตสินคาหรือผูใหการบริการมีความประสงคตออายุ
สัญญา  ตองยื่นใบสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการประเมินทาง
เทคนิคใหมทกุขั้นตอน 

3.2.3 การตรวจติดตามผล 

 (1) ในระหวางสัญญา  ฝายเลขานุการโครงการฯ  จะเขาไปตรวจสอบติดตามผล  
และประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตประจําป  ปละ  1 คร้ัง   
โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้จะอยูในความรับผิดชอบของผูยื่นคําขอ หากพบวาการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกเพื่อผลิตสนิคาหรือบริการน้ันเพิ่มสูงขึ้น  ฝายเลขานุการโครงการฯ  จะทําหนังสือ
แจงเตือนมายังผูยื่นคําขอเพ่ือใหมีการดําเนินมาตรการอยางเหมาะสมเพื่อลดปริมาณกาปลดปลอย
ดังกลาวลง 

(2) ฝายเลขานุการโครงการฯ    มีสิทธิต์รวจสอบวิธกีารใชเคร่ืองหมายฉลากลด
คารบอนของผลิตภัณฑทีไ่ดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนวาเปนไปตามขอกําหนด
หรือไม 

 (3) การตรวจสอบติดตามประเมินผลรวมถึงการเปดการรองเรียนจากประชาชน   
ผูบริโภค  และจากการรวบรวมขอมูลตาง ๆ  จากผูผลิตรายอ่ืน ๆ  เน่ืองจากมีการแขงขันอยางเสรี
ในกลไกของการตลาด 

3.2.4 การยกเลิกสัญญาเพื่อระงับการใชฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณา
กระบวนการผลิต) 

 (1) ผูไดรบัสิทธิ์ใหขึ้นทะเบยีนฉลากลดคารบอนเปนบุคคลลมละลาย 

 (2) ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนเลิกผลิตสินคาที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียน 

 (3) ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนทําหนังสือขอแจงยกเลิกสัญญา
เปนลายลักษณอักษรมาที่ฝายเลขานุการโครงการฯ 

 (4) ผูไดรับสิทธิ์ใหขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนนําฉลากลดคารบอนไปติดบน
ผลิตภัณฑที่ไมไดรับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน 

 

คู่มือสมัครเข้าร่วมโครงการ VA2556 25



 

โครงการฉลากลดคารบอน 

3.2.5 กฎหมายที่เก่ียวของ 

  ฉลากลดคารบอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต)  ไดรับการจด
ทะเบียน  และมีการคุมครองสิทธิ์ตามกฎหมายกับกรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชยให
เปนเครื่องหมายรับรอง   การนําฉลากลดคารบอนไปใชโดยไมไดทําสัญญาอนุญาตขึ้นทะเบียน
จากคณะทํางานสงเสริมการใชฉลากลดคารบอน  ยอมเปนความผิดและมีโทษทางกฎหมายของ
กรมทรัพยสินทางปญญา 

4. รายชื่อบริษัทที่เขารวมโครงการ จํานวน 44 บริษัท (ขอมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2556) 

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท กรีนสปอต จํากัด 
บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
กลุมวังขนาย 
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (สาขามิตรภูเวียง)  
บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จํากัด 
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร อินดัสตรี้ จํากัด 
บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท คารเปทอินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 
บริษัท เอสซีจี  ซิเมนต จํากัด 
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด 
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท  สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามซานิทารีฟตต้ิง  จํากัด 
บริษัท สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด 
บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรีส จํากัด 
บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน 
บริษัท อั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด 
บริษัท ไมโครไฟเบอรอุตสาหกรรม จํากัด 
บริษัท วิลสันอารท จํากัด 
บริษัท เกษมศักด์ิ เทรดด้ิง จํากัด 
บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด 
บริษัท ล้ีกิจเจริญแสง จํากัด 
หางหุนสวนจํากัด บี.เอ็น. บราเดอร 
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามสเตบิไลเซอรแอนด เคมิคอลส จํากัด 
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน 
บริษัท ไทยเอบีเอส จํากัด 
บริษัท ทีพีซี เพสต เรซิน จํากดั 
บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด 
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํากัด 
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด 
บริษัท อินโดรามาปโตรเคม จํากัด 

 

สนใจเขารวมโครงการ หรือ สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ ติดตอ 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
โทรศัพท 02 503 3333 ตอ 512, 516, 524  โทรสาร 0 2504 4826 ถึง 8 
เว็บไซต www.tei.or.th 
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อาคารลดคารบอน 
(Carbon Reduction Building) 

 

 

 

 

 
จากปญหาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะโลกรอน ทําใหประเทศตางๆ หันมาให

ความสนใจและใหความตระหนักถึงภัยพิบัติของโลกรอนและวิธีการลดโลกรอน ซึ่งการลดความรุนแรงของปญหาโลกรอนท่ี
สามารถทําได คือ การรวมมอืกันลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังภาคผูประกอบการในฐานะผู
ขับเคล่ือนกิจกรรม และผูใชบริการหรือบุคคลท่ัวไปในฐานะผูบริโภค จากการศึกษาขอมูลการใชพลังงานของการ
ประกอบการในทุกภาคธุรกิจในประเทศตางๆ พบวาการใชพลังงานในการประกอบการธุรกิจภาคอาคารนับวันจะเพ่ิม
สูงขึ้น โดยอัตราการใชพลังงานในการประกอบการธุรกิจภาคอาคารจะมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกสูบรรยากาศ เน่ืองจากพลังงานท่ีใชในการประกอบการธุรกิจภาคอาคารสวนใหญเปนพลังงานที่ไดจากแหลง
เชื้อเพลิงฟอสซิล ท้ังนี้จะเห็นไดวาในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยใชหลักการประหยัดพลังงานจากการ
ประกอบการธุรกิจภาคอาคารสามารถดําเนินการไดภายในงบประมาณที่ต่ํากวาและงายกวา โดยมีผลตอบแทนที่สูงและ
รวดเร็วกวาการประหยัดพลังงานจากการประกอบการธุรกิจในภาคสวนอื่นๆ 

ในการสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผูใชอาคารมคีวามตระหนักตอความจําเปนในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกรวมกัน และชวยในการกําหนดมาตรการหรือนโยบายในการรวมมือในการลดกาซเรือนกระจกจากการ
ประกอบการธุรกิจภาคอาคาร องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (TBCSD) และสถาบันส่ิงแวดลอมไทยไดรวมมือกัน
จัดทําโครงการอาคารลดคารบอน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับ
อาคารเพ่ือแสดงวา การใชงานและดูแลบํารุงรักษาอาคารมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือปลอยในปริมาณต่ํา นอกจากนี้
อาคารลดคารบอนยังเปนตัวกระตุนใหผูประกอบการธุรกิจภาคอาคารมีการกาํหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานและดูแลบํารุงรักษาอาคารมากย่ิงขึ้น อีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหผูใชอาคารมีสวนรวมใน
การประหยัดพลังงานเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศอีกดวย อยางไรก็ตามการนําระบบการรับรองอาคารลด
คารบอนมาใช จําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบ และมีการออกแบบระบบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนท่ีถูกตอง 
เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผูใชอาคารสามารถใชขอมูลนั้นๆ รวมในการกําหนดและดําเนินมาตรการในการ
ประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางแทจริง 

1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจภาคอาคาร มีชองทางในการส่ือสารถึงผูใชอาคารและบุคคลท่ัวไป ให
ทราบถึงการมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 เพ่ือเปนการกระตุนผูประกอบการในภาคธุรกิจอาคาร ใหมีความตื่นตัวและปรับตัวในการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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 เพ่ือเปนการกระตุนผูประกอบการในภาคธุรกิจอาคารและผูใชอาคารใหมีความใสใจในเรื่องการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก ซึ่งจะนําไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

 เพ่ือเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกในการวมลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากการประกอบการธุรกิจภาคอาคาร จะมุงเนนที่การใชพลังงานและการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติของอาคารท่ีเกิดขึ้นในชวงการใชงานและดูแลบํารุงรักษาอาคาร โดยพิจารณาจาก (1)การใชไฟฟา 
(2) การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (3) การใชนํ้า (4) การใชสารทําความเย็น (5) การจัดการของเสีย (ขยะและนํ้าเสีย) ซึ่ง
แสดงผลในรูปของกาซเรือนกระจกเทียบเทา (CO2 equivalent) ผลการประเมินจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑกลางท่ี
องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (TBCSD) และสถาบันส่ิงแวดลอมไทยกําหนดขึ้น  

3. เกณฑการพิจารณา  
(ประเภทพิจารณาอาคารเฉพาะในชวงการใชงานและดูแลบํารุงรักษาอาคาร) 

3.1  อาคารที่สรางกอนป 2545 ตองเปนอาคารที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงเฉล่ียตั้งแตรอยละ 101  ขึ้น
ไป ระหวางป 2550 กับ 2 ปลาสุด (24 เดือน) ท่ียื่นขอการรับรองฯ ท่ีมีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
พิจารณาจากกิจกรรมท่ีมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ  

3.2  กรณีท่ีเปนอาคารที่สรางหลังป 2545 คณะกรรมการจะพิจารณาเทียบกับคาเฉล่ียการใชพลังงานของอาคาร
ประเภทเดียวกัน หรือ 

 3.3 กรณีท่ีเปนอาคารเกาและมีการปรับปรุงใหม (Renovation) หรืออาคารที่สรางขึ้นใหมแยกออกเปน 2 ขอยอยดังนี้  

3.3.1 กรณีท่ีเปนอาคารเกาและมีการปรับปรุงใหมโดยใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง คณะกรรมการจะ
พิจารณาเปนกรณีไป โดยจะใชการเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียการใชพลังงานของอาคารประเภทเดียวกันกับเทคโนโลยี
ท่ีใชภายในอาคารและมาตรการในการลดกาซเรือนกระจกของอาคารนั้นๆ  

3.3.2 กรณีท่ีเปนอาคารที่สรางขึ้นใหมโดยใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก คณะกรรมการจะพิจารณาเปนกรณีไป โดยจะใชการเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียการใชพลังงานของอาคาร
ประเภทเดียวกันกับเทคโนโลยีท่ีใชภายในอาคารและมาตรการในการลดกาซเรือนกระจกของอาคารนั้นๆ  

หากผานเกณฑมาตรฐานขอใดขอหนึ่งท่ีกําหนด อาคารดังกลาวจะไดรับการรับรองอาคารลดคารบอน ท้ังนี้การรับรองนี้จะ
แสดงขอมูลใหผูใชอาคารและบุคคลท่ัวไปทราบวา อาคารท่ีไดรับการรบัรองมีการดําเนินงาน หรือ มาตรการที่ชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใชงานและดูแลบํารุงรักษาอาคารนั้นๆ มีความเปนมิตรกับ
สภาพภูมิอากาศ (Climate friendly) และสามารถชวยบรรเทาปญหาภาวะโลกรอนได ท้ังนี้การขอการรับรองจะใช

                                                           
1  รอยละ 10 จะเทียบกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกกับตอพื้นที่ ตอคน ตอเตียง หรือหนวยใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
ซ่ึงจะพิจารณาตามลักษณะการใชงานของอาคารเปนหลกั 
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รูปแบบโลโก 

ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2 เดือน หลังจากท่ีทางสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (เลขานุการโครงการฯ) ไดรับขอมูลท่ี
ถูกตองและครบถวนจากผูประกอบการ 

4. ประเภทของอาคารที่สามารถขอการรับรองฯ  

(1) สํานักงาน (2) สถานศึกษา (3) โรงพยาบาล (4) ศูนยการคา/หางสรรพสินคา (5) อาคารนิทรรศการ/อาคารแสดง
สินคา (6) ธนาคาร (7) หองสมุด (8) โรงแรม 

 
5. อายุของการรับรองอาคารลดคารบอน  

การรับรองอาคารลดคารบอนมีอายุ 3 ป นบัจากวันท่ีไดรับการรับรองฯ และจะมีการตรวจติดตามขอมูลทุกปเพ่ือ
ตรวจสอบและติดตามคาการใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสียภายในอาคาร เพ่ือดูแนวโนมการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกของอาคาร  

 
6. คาธรรมเนียมการรับรองอาคารลดคารบอน 

ประเภทอาคาร ราคา (บาท) 

ประเภทที่ 1: อาคารที่มีพ้ืนที่ไมเกิน 2,000 ตรม. 30,000 
ประเภทที่ 2: อาคารที่มีพ้ืนที่ระหวาง 2,001 ตรม. ถึง 10,000 ตรม. 40,000 
ประเภทที่ 3: อาคารท่ีมีพ้ืนที่ระหวาง 10,001 ตรม. ถึง 50,000 ตรม. 50,000 
ประเภทที่ 4: อาคารท่ีมีพ้ืนที่ระหวาง 50,001 ตรม. ถึง 100,000 ตรม. 80,000 
ประเภทที่ 5: อาคารที่มีพ้ืนที่มากกวา 100,001 ตรม. 150,000 

 

หมายเหตุ  1) สําหรับหนวยงานที่เขารวมโครงการ VA 2556 ลดคาธรรมเนียมอาคารลดคารบอน 50 %  
2) คาธรรมเนยีมจะชําระเมื่ออาคารผานการรับรองฯ เทานั้น 

 
7. อาคารท่ีผานการรับรองอาคารลดคารบอน จะไดรับเอกสารดังตอไปน้ี 

 จดหมายรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับอาคาร  

 ใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับอาคาร  

 โลโกสําหรับติดหนาอาคาร 
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8. ขาวประชาสัมพันธ  

เมื่อวันที่ 18 มถุินายน 2556 องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD) ไดจัดงานแถลงขาว “ การ
สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน” ขึ้น ซึ่งภายในงานไดจัด พิธีมอบใบรับรองใหแกอาคารที่ผานการ
รับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับอาคาร คร้ังท่ี 4 โดยมีอาคารที่ไดรับใบรับรองฯ ลาสุด จํานวน 2 
อาคารจากบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 
พิธีมอบใบรับรองใหแกอาคารที่ผานการรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับอาคาร คร้ังท่ี 4  

ณ หอง Executive lounge ชั้น 6 อาคาร C เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ  
 

9. สรุปจํานวนอาคารท่ีไดรับการรับรองอาคารลดคารบอนทั้งสิ้น 13 อาคาร 

 อาคารแจงวัฒนะ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
 อาคาร 4 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 อาคารราษฎรบูรณะ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 อาคารซันบีม พัทยา สปา แอนด เว็ลเนส โฮเต็ล บริษัท 

ซันบีม โฮเต็ล จํากัด 
 อาคารหองปฏิบัติการ บริษัท วีนิไทย จํากัด   (มหาชน) 
 อาคาร Main Building บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน

กรุงเทพ 
 อาคาร Operation Building บมจ. บริการเชื้อเพลิงการ

บินกรุงเทพ 

 อาคาร A บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
 อาคาร B บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
 อาคาร C บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
 อาคารสํานักงานกลาง กฟผ. ท.102 การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย 

 อาคารพหลโยธิน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) 
กรมประชาสัมพันธ 
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อาคารซันบีม พัทยา สปา แอนด เว็ลเนส โฮเต็ล บริษัท ซัน
บีมโฮเต็ล จํากัด 

 
อาคารราษฎรบูรณะ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 

 

 
 
 

  

อาคาร A, อาคาร B, และ อาคาร C 
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 

อาคารหองปฏิบัติการ 
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

 

อาคารสํานักงานกลาง กฟผ. 
ท.102 การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
 

 

 
 

 

อาคารพหลโยธิน 
    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

อาคารสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) 
 กรมประชาสัมพันธ 
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อาคาร Main Building และ Operation Building 

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  
 

 

สนใจเขารวมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 
ฝายเลขานุการโครงการฯ  
โทรศัพท 02 503 3333 ตอ 512, 516, 524 
Website: www.tei.or.th 
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พลังงานเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศและมีแนวโนมการใชงานที่เพ่ิมสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาวการณขาดแคลนพลังงานในอนาคต หลายประเทศจงึทําการศึกษา วิจัย และพัฒนาพลังงาน
รูปแบบตางๆ ใหสามารถทดแทนพลังงานที่ใชแลวหมดไปได เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม น้ํา ของเสีย ความรอนเหลือทิ้ง 
เปนตน ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชหรือผลิตพลังงานทดแทนอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การใหการรับรองแกผูใชและ
ผูผลติพลังงานทดแทนจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มความมั่นคงทางดานพลงังาน ลดการสรางโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล 
นําไปสูการลดปญหาสิ่งแวดลอมใหกับประเทศอันเนื่องมาจากพลังงานทดแทนเปนแหลงพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

1. ความรวมมือ 2. วัตถุประสงค 

• เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชหรือผลิตพลังงานทดแทนในประเทศ
ไทยมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานทดแทนที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

  

       

• เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกในการรวมลดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดภาวะโลกรอนใน 
ระยะยาว 

3. การรับรองการใชหรือผลิตพลังงานทดแทนคืออะไร 
การรับรองการใชหรือผลิตพลังงานทดแทน คือ การใหการรับรองแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล วิสาหกิจ

ชุมชุน บานเรอืน และอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานนัน้มีศักยภาพในการจัดการดานพลงังานผานการใชหรือผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 
 

 

 
   

 
 

องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD)  

(Alternative Energy Certificate) 

การรับรองการใชหรอืผลิตพลังงานทดแทน 
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4. ประโยชนที่จะไดรับ 
• ลดการสรางโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล    

• เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกในการรวมกันลดการปลอย
กาซเรือนกระจก 

• สรางภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงาน 

• ลดคาใชจายจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

• เพ่ิมโอกาสการประกอบธุรกจิดานพลังงาน 
                      

5. เกณฑการใหการรับรอง 
“ใหการรับรองกับทุกหนวยงานที่ใชหรือผลิต
พลังงานทดแทน”  โดยแบงเปนระดบัสีของฉลากดังนี้ 

 

กลุมเปาหมาย สีของฉลาก 

กลุมที่ 1  ผลิตพลังงานเพือ่ใช  สีทอง 

กลุมที่ 2  ผลิตพลังงานเพือ่ขาย สีเขียว 

6. คาธรรมเนียมและอายุการรับรอง 

• อายุใบรับรอง: 3 ปหลังจากวันที่ขึ้นทะเบียนการ
รับรอง โดยจะมีการติดตามและตรวจสอบทุกป 

• คาธรรมเนียม: 60,000 บาท/เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน/โรงงาน 

  หมายเหตุ   
1) สําหรับหนวยงานที่เขารวมโครงการ VA 2556  
ลดคาธรรมเนียมการรับรองฯ  50 %  
2)คาธรรมเนียมจะชําระเมื่อผานการรับรองฯ เทาน้ัน 

 

 

7. ขั้นตอนการขอการรับรอง   

 

ปจจุบัน มีบริษัทไดเขารวมโครงการการ ดังนี้  
1. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ไดนํา

พลังงานความรอนทิ้งในรูปของกาซไฮโดรเจน มาใช
เพ่ือทดแทนกาซธรรมชาติ ไดรับ ฉลากสีเขียว 

2. บริษัท ชัยภูมิพืชผล จํากัด ไดนํากาซ
ชีวภาพมาใชเพ่ือทดแทนน้ํามันเตา ไดรับ ฉลากสีทอง 

3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ไดนํา
ความรอนทิ้งมาผลิตไฟฟาเพื่อใชกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต ไดรับ ฉลากสีทอง 

 
สนใจติดตอ 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท) 
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรีท  
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
โทรศัพท: 02-503-3333 ตอ 524,516,512  
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดดําเนินโครงการรณรงคการ
อนุรักษพลังงานภายในอาคารในรูปแบบ สมัครใจ (Voluntary Agreement) ตอเนื่องในปงบประมาณ 
2554 พบวา โครงการ ฯ ดังกลาว ประสบผลสําเร็จในการขยายผลความรวมมือจากผูประกอบการอาคาร 
โรงงานควบคุม ซึ่งเปนกลุมท่ีมีการใชพลังงานสูงถึงรอยละ 70 ของภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถจูงใจ
ใหเกิดผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นจากโครงการนํารองในปแรก ในปงบประมาณ 2553 ที่มีเพียง 4 
หนวยงาน ใหไดมีเครือขายเขารวมโครงการ ฯ ไดสูงถึง 70 หนวยงาน มีอาคารสาขามากถึง 1,380 แหง 
และมีโรงงานเขารวม 42 แหง ทําใหเกิดการรวมมือลดใชพลังงานท่ีเกิดจากผูประกอบการอาคารโรงงาน
ควบคุม อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการรณรงคเพื่อขยายความรวมมือดานการอนุรักษพลังงาน ใน
รูปแบบของการสมัครใจ จําเปนตองดําเนินการตอเน่ือง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกกลุมเครือขาย
เดิมท่ีไดเขารวมโครงการแลว เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกกลุมผูประกอบการอาคาร/โรงงาน กลุมใหมที่
ยังไมไดเขารวมโครงการ ฯ และเกิดความสนใจในการเขารวมโครงการ รวมทั้งขยายเครือขายการ
อนุรักษพลังงานรูปแบบสมัครใจใหมีจํานวนมากขึ้น และรวมมือกันสรางเครือขายการอนุรักษพลังงาน 
และไดขยายไปสูสังคมแหงการอนุรักษพลังงานตอไป 

นอกจากนี้ จากทิศทางของประชาคมโลก และของประเทศไทย รัฐบาลมีนโยบายเพื่อผลักดัน
สังคมใหไปสูสังคมสีเขียว (Green Society) ในอนาคต จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
ซึ่งภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เปนภาคสวนท่ีสําคัญและมีการใชพลังงานสูงสุด ดังน้ันแนวทางการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมดานพลังงาน ในรูปแบบสุทธิเปนศูนย (Zero Carbon) หรือ 
เกือบเปนศูนย (Near Zero Carbon) จึงมีความจําเปนตอการเรงรณรงคเพื่อใหผูประกอบการอาคาร/
โรงงาน ธุรกิจภาคบริการ และกลุมส่ือมวลชน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของโครงการใหไดรับความเขาใจ
สูงสุด เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกรและสนับสนุนการลด
การใชพลังงานของประเทศ  

มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย จึงไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนท่ีปรึกษาในการจัดดําเนิน
โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร อันจะเปนการ
สงเสริมใหผูประกอบการทั้งภาคอาคาร/โรงงาน ธุรกิจภาคบริการ และกลุมสื่อมวลชน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ มีความพรอม และมีแนวทางในการอนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สรางความสัมพันธตอเนื่อง ตลอดจนการรณรงคเพื่อใหมีเครือขายการอนุรักษพลังงานเพิ่มมากขึ้น 
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1. วัตถุประสงคของโครงการ 

1.1 เพื่อรณรงคใหเกิดการกระตุนใหผูประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งผูใชพลังงานขนาดใหญ 
เกิดความตระหนักในเรื่องการอนุรักษพลังงาน  

1.2 เพื่อดําเนินการสรางจิตสํานึกใหผูประกอบการอาคารและโรงงานควบคุมในภาคธุรกิจ 
เกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อยางยินยอมพรอมใจ และขยายผลตอไปสาธารณะชนใน
ลกัษณะสัญญาประชาคมดานการอนุรักษพลังงานอยางจริงจัง 

1.3 เพื่อสรางเครือขายดานการอนุรักษพลังงานของกระทรวงพลังงาน ไปยังกลุมพันธมิตรภาค
ธุรกิจเศรษฐกิจ และภาคบริการตางๆ และการเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองอาคารประหยัดพลังงาน
แบบไมปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

1.4 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานจากกระทรวงพลังงานไปยัง
สาธารณะชนท่ัวไป 

2. กลุมเปาหมาย 

 2.1 กลุมผูประกอบการอาคาร – โรงงานควบคุม 

 2.2 กลุมธุรกิจภาคบริการ 

 2.3 กลุมส่ือมวลชน 

3. ขอบเขตการดําเนนิงาน 

3.1 ศึกษา โครงการนํารองดานการจัดการการใชพลังงานภายในอาคาร ในรูปแบบสุทธิเปนศูนย 
(Zero Carbon) หรือเกือบเปนศูนย (Near Zero Carbon) โดยทําการสรรหาอาคารท่ีมีศักยภาพของ
อาคารในประเทศไทยท่ีสามารถเขาขายเปนอาคารที่ใชพลังงานสุทธิเปนศูนย หรือเกือบเปนศูนย อยาง
นอยไมต่ํากวา 5 อาคาร รวบรวมองคความรูท้ังหมด จัดทําในรูปแบบคูมือหรือรายงาน (Report) เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาตอไป พรอมทั้งดําเนินการเพื่อเปนการจัดทดสอบผลการศึกษาสําหรับเปาหมาย
แตละกลุม 

3.2 ศึกษา วิเคราะห ความรูความเขาใจ และการสํารวจถึงความตองการเขาถึงขอมูลการอนุรักษ
พลังงานภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสรางชุดขอมูลในการรณรงคการสรางเครือขายและ 
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ขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละ
กลุม  

3.3 ศึกษา วิเคราะห และพัฒนากระบวนการที่สรางการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายท่ีมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานโครงการ ฯ ของกลุมเปาหมาย โดยดําเนินการจัดทํา หรือผลิตเคร่ืองมือ
ประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพื่อพัฒนากระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวม เพื่อนําไปสู
การเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายรวมคิด/วิเคราะห และกระตุนใหเกิดความรวมมือสนับสนุนนโยบายการ
อนุรักษพลังงานในอาคาร 

4. เกณฑการพิจารณา 

การสรรหาอาคารนํารองดานการจัดการการใชพลังงานภายในอาคาร จะสรรหาจากฐานขอมูล
ของอาคารที่เคยเขารวมโครงการ VA เดิม และ อาคาร/โรงงานอื่นๆ ที่สนใจ โดยพิจารณาจาก 

4.1 เปนอาคาร/ โรงงานที่สามารถเปนตัวแทนของประเภทอาคารจากกลุมเปาหมายได เชน 
อาคารสํานักงาน อาคารโรงพยาบาล อาคารหางสรรพสินคา อาคารโรงแรม เปนตน 

4.2 เปนอาคารที่มีศักยภาพความเปน Zero Carbon หรือ Near Zero Carbon โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลง แบงเปนอาคารเกาและอาคารใหม โดยขอมูลท่ีใชประกอบการ
พิจารณา คือ ประเภทอาคาร/โรงงาน การออกแบบอาคาร/โรงงาน การไฟฟา การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
การใชนํ้า การใชสารทําความเย็น การจัดการของเสีย ภูมิทัศนอาคารและกรอบอาคาร และกิจกรรมเพื่อ
สังคม 

5. คาธรรมเนียมโครงการ 

 โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร เปน
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ผูเขารวมโครงการ  
ไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  โดยหนวยงานสามารถสงขอมูลเขารวมโครงการไดไมจํากัดจํานวนอาคาร 

6. ประโยชนจากการเขารวมโครงการฯ ดังนี ้

6.1 ไดรับการถายทอดองคความรูดานการจัดการการใชพลังงานภายในอาคาร รูปแบบสุทธิเปน
ศูนย และเกือบเปนศูนย เพื่อเสริมสรางความรูความรูและความเขาใจที่ถูกตอง จากผูเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการและผูมีประสบการณดานการออกแบบอาคารรูปแบบสุทธิเปนศูนย และเกือบเปนศูนย  

(ก) กลุมผูประกอบการอาคาร/โรงงานควบคุม: ไดรับสิทธิ์เขารวมอบรมในเนื้อหาที่
พัฒนาสําหรับผูประกอบการโดยเฉพาะ โดยไมมีคาใชจาย  
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(ข) กลุมธุรกิจภาคบริการ: ไดรับโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือแอฟพริเคช่ันอยางงาย ที่
รวบรวมองคความรูดานการออกแบบอาคารที่ใชพลังงานสุทธิเปนศูนย หรือเกือบเปน
ศูนย เพื่อนําไปใชประโยชนในการเผยแพรได  

(ค) กลุมสื่อมวลชน: ไดรับสิทธิ์เขารวมประชุมเสวนา-อภิปรายรวมกลุม/สมาคมอาชีพ
สื่อมวลชนทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค เพื่อประเมินผล/และใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความรู ความเขาใจ-ความรูดานการออกแบบอาคารที่ใชพลังงานสุทธิเปนศูนย หรือ
เกือบเปนศูนย 

6.2 ไดรับสิทธิ์เขารวมเยี่ยมชมอาคารตัวอยาง และรับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการของ
การใชพลังงานภายในอาคาร รูปแบบสุทธิเปนศูนย และเกือบเปนศูนย  

7. ขาวประชาสมัพนัธ 

7.1 โครงการฯ จะมีการจัดกิจกรรม และสํารวจความตองการเขาถึงขอมูลการอนุรักษพลังงาน
ภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนํามาสรางชุดขอมูลในการสรางเครือขายและขยายความรวมมือ
การอนุรักษพลังงานในอาคาร โดยกิจกรรมจะจัดใหสําหรับแตละกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดรวมเสนอความ
คิดเห็นในแบบสอบถาม เชิงพรรณนา เสนอแนะปญหาอุปสรรค และสํารวจถึงความตองการรับการ
สนับสนุน เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร 

7.2 โครงการฯ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวม และกระตุน
ใหเกิดความรวมมือสนับสนุนนโยบายการอนุรักษพลังงานในอาคาร ในแตละกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
โดยมีการรวบรวมรายชื่อเครือขาย และประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวโครงการฯ ผานส่ือส่ิงพิมพ 
หนังสือพิมพ สื่อออนไลน และ สารคดีสั้นทางโทรทัศน 

 

 

สนใจสมัครเขารวมโครงการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท่ี 
ฝายประสานงานโครงการฯ 
โทรศพัท0 2503 3333 ตอ524,512 
Website: www.tei.or.th 
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ใบสมัครการเขารวมโครงการ 
รณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
         

วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............... 
 
 ขาพเจา นาย /นาง / นางสาว ................................................................................................. 

ตําแหนง............................. ...................................หนวยงาน............................................................. 

สถานที่ต้ัง เลขที ่……………… หมูที่ …………ซอย ……….......ถนน …………....….......................... 

ตําบล (แขวง) …………………. อําเภอ (เขต) ………………..…….จังหวัด …………..….……….......... 

รหัสไปรษณีย ……………………โทรศัพท/โทรสาร …...…………….......E-mail…………………….…. 

ชื่อผูประสานงาน..............................................โทรศัพท.................................E-mail……………..…… 

 
 ขาพเจา ไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของโครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความ
รวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) องคกร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย แลว และประสงคท่ีจะสมัครเขารวม
เปนเครือขายของโครงการดังกลาว โดยมีความความยินดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑการเขารวม
โครงการฯ อยางเครงครัด ทุกประการ 
 

 ลงชือ่ …………………………………….. ผูสมัคร 
(……………………………….…….) 

      ตําแหนง.................................................. 
  

     (โปรดลงตราประทบัหนวยงาน) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---หมายเหตุ : โปรดสงใบสมัครเขารวมโครงการนี้ ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 โทรสารหมายเลข 02 504 4826-8  

ฝายประสานงานโครงการฯ   หมายเลข 02 503 3333 ตอ 524, 512                

 

โปรดเขียนตัวบรรจง หรือพิมพ์
ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่อง  
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร               

แบบฟอรมการกรอกขอมูล 

โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

1. ขอมูลท่ัวไปของอาคาร/ โรงงาน 

ชื่ออาคาร/ โรงงาน  

ชื่อนิติบุคคล  

ท่ีอยู/ท่ีต้ัง  

ปกอต้ัง  

ปท่ีเปดดําเนินการ  

ลักษณะ/รูปทรงอาคาร  

จํานวนชั้น ............ชั้น  สูง..........เมตร 

พื้นท่ีรวมท้ังอาคาร ..................ตารางเมตร (มี/ไมมีพ้ืนท่ีจอดรถภายในอาคาร) 

ชั่วโมงการทํางาน วัน........ถึงวัน..........      เวลา......... น. ถึง...........น.  

(รวม...........ชั่วโมงตอวัน,  .......... วันตอป) 

 

2. ผังอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย/ผังกระบวนการผลิต 

2.1 ผังอาคาร  

2.1.1 Layout: ท่ีตั้งอาคารบนพ้ืนที่/หนวยงานน้ันๆ 

2.1.2 Floor Plan: ผังอาคารแตละชั้น 

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

ท้ังนี้หากในระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555 มีการตอเติมอาคารซึ่งเปล่ียนแปลงจากปท่ีกอสราง โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม 

2.2 การแบงพื้นท่ีตามขอกําหนดของกระทรวงพลังงาน 

ขอมูล 
พื้นท่ีใชสอย (ไมรวมพ้ืนท่ีจอดรถภายในอาคาร) 

พื้นท่ีปรับอากาศ (ตร.ม.) พื้นท่ีไมปรับอากาศ (ตร.ม.) 

อาคาร...............   

อาคาร...............   

รวม   

หมายเหตุ หากไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของพื้นที่ในระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555  ใหกรอกขอมูลเฉพาะ พ.ศ. 2555 
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร               

3.  ชั่วโมงการทํางาน 

ขอมูล ป พ.ศ. ชั่วโมง/วัน วันตอป หมายเหตุ 

2553    

2554    

2555    

 

4. จํานวนผูใชงานอาคาร/จํานวนพนักงาน 

ขอมูล พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

จํานวนผูใชงาน (คน)    

หมายเหตุ ผูใชงานอาคาร หมายถึงจํานวนพนักงาน รวมกับ จํานวนผูเขาใชอาคาร 

 

5. ผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีผลิตภายในอาคาร (เฉพาะกรณีโรงงาน) 

 5.1 ผลิตภัณฑท่ีผลิต 

ประเภทผลิตภัณฑและตราสินคา ปริมาณ (ระบุหนวย......./ป) 

ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 

1. .....    

2. .....    

3. .....    

........    

5.2 Process Flow Diagram ของกระบวนการผลิต 

---------โปรดแนบเอกสาร------------ 

6. ขอมูลการใชพลังงาน 

6.1 การใชพลังงานไฟฟา 

 6.1.1 แหลงไฟฟาท่ีซื้อ    □ การไฟฟานครหลวง   □ การไฟฟาสวนภูมิภาค   � อื่นๆ ……….……. 

 6.1.2 ปริมาณไฟฟาท่ีใช  
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร               

แหลงท่ีมา 
ปริมาณไฟฟา (kWh/ป) 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

กฟน./กฟภ.    

อื่นๆ เชน ผูผลิตไฟฟารายยอย  
.......................... 

   

หมายเหตุ:  ขอมูลปริมาณการใชไฟฟาของอาคาร/โรงงาน มาจากใบเสร็จคาไฟฟา หรือ มิเตอรไฟฟาของทางอาคาร 

6.1.3 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

สัดสวนการใชพลังงาน 
รอยละ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

1. การใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง    

2. การใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ    

3. การใชพลังงานไฟฟาในอุปกรณสํานักงาน    

4. การใชพลังงานไฟฟาในระบบลิฟต    

5. การใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต* (กรณีโรงงาน)    

6. การใชพลังงานไฟฟาในระบบอื่นๆ    

รวม    

หมายเหตุ *เครื่องจักรใชในการผลิต รวมถึง ระบบผลิตไอน้ํา ระบบอัดอากาศ ระบบทําความเย็น ฯลฯ ท่ีเกี่ยวของ 

6.2 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ขอมูล 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง วัตถุประสงค 

ในการใชงาน 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

นํ้ามันเตา เกรด… (หนวย
...) 

     

กาซหุงตม (หนวย...)      

กาซธรรมชาติ (หนวย...)      

อื่นๆ ………………………
. 
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร               

6.3 ขอมูลการซื้อพลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ 

ขอมูล พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ปริมาณไอน้ํา (MJ/ป)    

ปริมาณลมรอน (MJ/ป)    

……………………………….    

6.4 ขอมูลการใชพลังงานทดแทน 

ขอมูล 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง วัตถุประสงค 

ในการใชงาน 
หมายเหตุ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

เชื้อเพลิงชีวมวล (หนวย
...) 

     

กาซชีวภาพ (หนวย...)      

พลังงานแสงอาทิตย      

อื่นๆ ………………………
. 

     

7. การใชนํ้า 

 7.1 แหลงนํ้าท่ีซื้อ  □ การประปานครหลวง      □ การประปาภูมิภาค   � อื่นๆ (โปรดระบุ …….) 

7.2 ปริมาณการใชนํ้า 

ขอมูล พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ปริมาณนํ้าท่ีใช (ลบ.ม./ป)    

หมายเหตุ:  ขอมูลปริมาณการใชน้ําของอาคาร มาจากใบเสร็จคาน้ํา หรือ มิเตอรน้ําของทางอาคาร 

8. ระบบทําความเย็น 

ขอมูล เคร่ืองทําความเย็น (Chillier)  
เคร่ืองปรับอากาศ (Air 

conditions) 

1. จํานวน (เครื่อง)   

2. ขนาดการทําความเย็น  ………........ ตัน ……….......... บีทียู 

3. กําลังไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตต)   

4. ชนิดสารทําความเย็น   

5. ปริมาณสารทําความเย็น (kg/ป)   
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร               

9.    การจัดการของเสีย 

9.1 ชนิดและปริมาณขยะของเสีย 

ขอมูล พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ประเภทขยะ  

(ขยะท่ัวไป เศษกระดาษ เศษอาหาร ตะกอนน้ําเสีย ฯลฯ) 
   

ปริมาณ (กก. /ป)    

การเก็บขน (เท่ียว/วัน, เท่ียว/สัปดาห)    

วิธีการจัดการ    

9.2 นํ้าเสีย 

9.2.1 ท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย 

-----------------------โปรดแนบ Flow Diagram ระบบบําบัดน้ําเสีย----------------------------- 

9.2.2 ปริมาณน้ําเสียและคา BOD 

ขอมูล  

ป พ.ศ. 

ปริมาณนํ้าเสีย (ลบ.ม./ป) คา BOD เฉลี่ย (มก./ลิตร) 
แหลงนํ้าเสีย วิธีการจัดการ 

เขาระบบ ออกระบบ เขาระบบ ออกระบบ 

2553       

2554     

2555     

9.2.3 การจัดการน้ําเสียและกากตะกอน 

รายละเอียด วิธีการจัดการ หมายเหตุ 

1. น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัด  ระบายลงแหลงน้ําสาธารณะ รอยละ......... 

 นํากลับมาใชใหม รอยละ.........เพ่ือ............ 

 อื่นๆ................................. 

โปรดแนบเอกสาร 

+ 

รูปภาพประกอบ 

2. กากตะกอนท่ีเกิดจากการ
บําบัด 

 กําจัดท้ิงโดย......................................... 

 นําไปใชประโยชน เพ่ือ......................... 

 อื่นๆ................................. 

โปรดแนบเอกสาร 

+ 

รูปภาพประกอบ 
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร               

10.  พื้นท่ีสีเขียว (ปลูกตนไม) 

ลําดับท่ี ชื่อตนไม 
จํานวน 

(ตน หรือ พท.ท่ีปลูก) 
อายุ (ป) 

1    

2    

3    

4    

…    

 

11. มาตรการอนุรักษพลังงาน 

(ระบุมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีทางอาคารไดดําเนินการพรอมแนวทางการคํานวณผลประหยัด) 

มาตรการ(โปรดระบุ) รายละเอียด (โปรดระบุ) ผลสําเร็จ (ระบุหนวย)/ป  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา 

1……………………   

2.…….....................   

3..............................   

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง/ไอนํ้า /ลมรอน 

1……………………   

2.…….....................   

3..............................   

3. การนําของเสียกลับมาใชประโยชน 

1……………………   

2.…….....................   

3..............................   

4. การสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานและมาตรการอื่นๆ 

1……………………   

2.…….....................   

3..............................   
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โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร               

 

12. รางวัลท่ีทางอาคารเคยไดรับ ดานพลังงาน และ ดานสิ่งแวดลอม 

---------โปรดแนบเอกสาร------------ 
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VA สญัญาแบบยินยอมพรอมใจ 
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โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ  
สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ (Voluntary Agreement) 

 

ตามท่ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดดําเนินโครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานภายใน
อาคาร รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement: VA) ขึ้น ซึ่งเปนการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจตางๆ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมองคกร หรือผูประกอบการท่ีคิดดี ทําดี ใหเปนท่ีรูจักของสังคมและมีภาพลักษณท่ีดี เปน
ตัวอยางใหองคกรอ่ืนดําเนินการตามในการอนุรักษพลังงานภายในหนวยงานอยางเห็นผลเปนรูปธรรม ในปงบประมาณ 2553 
มีเพียง 4 หนวยงานที่เขารวมโครงการนํารองในปแรก แตตอมาในปงบประมาณ 2554 ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก
หนวยงานภาคเอกชนในหลากหลายกลุมธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบการที่เปนอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมกวา 
70 บริษัท จํานวน 1,380 แหงและ 42 โรงงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณอันแนวแนในการใหความรวมมือกับภาครัฐเพ่ือ
รวมกันประหยัดพลังงาน และปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด แตเบ้ืองตนยังพบวาการรวบรวมแนวทางการอนุรักษพลังงานของ
องคกรหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ท่ีผานมา ยังตองการขอมูล ความรู และวิธีการอนุรักษพลังงานใหตรงกับความตองการ 
รวมถึงสามารถวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพ่ือสานตอกิจกรรมดังกลาวใหเกิดความตอเนื่องมากย่ิงขึ้น และแสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ีไดรับอยางเปน
รูปธรรมอยางแทจริง พพ. รวมกับองคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย จึงไดจัดทําโครงการ
รณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ (Voluntary Agreement) ขึ้น เพ่ือเปนการสราง
ชุดเครื่องมือในการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร/โรงงาน สําหรับเครือขายท่ีไดเขารวมโครงการ รวมท้ังการหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับหนวยงานองคกรตางๆ ท่ีรวมเปนเครือขาย อันจะเปนการสงเสริมให
ผูประกอบการทั้งภาคอาคารและโรงงานไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความพรอมและมีแนวทางในการอนุรักษพลังงานที่เปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลดีตอภาพลักษณของภาคธุรกิจและภาพรวมของการอนุรักษพลังงานของประเทศในที่สุด 

1. วัตถุประสงคของโครงการ 

1.1. เพ่ือเปนการรณรงคการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร รูปแบบสมัครใจใหเกิดความตอเนื่อง และแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนท่ีไดรับอยางเปนรูปธรรม 

1.2. เพ่ือสรางชุดขอมูลความรูความเขาใจในการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร/โรงงานควบคุม ใหตรงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 

1.3. เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกผูประกอบอาคาร/โรงงานควบคุม ท่ีใหความรวมมือในการอนุรักษพลังงานอยาง
จริงจัง 

2. กลุมเปาหมาย 

2.1 กลุมผูประกอบการอาคาร/โรงงานควบคุม  

2.2 กลุมธุรกิจภาคบริการขนาดใหญท่ีมีการใชพลังงานสูง 
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3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 3.1 ศึกษาและวิเคราะหกลุมตัวอยางตามกลุมเปาหมาย เพ่ือเก็บขอมูลการใชพลังงาน ตัวอยางการนํามาตรการ
อนุรักษพลังงานที่มาใช ประสิทธิภาพของการใชพลังงานในแตละแหง พรอมขอเสนอแนะในการอนุรักษพลังงาน โดยจะตอง
จัดทีมท่ีปรึกษา เพ่ือลงพ้ืนที่ทําความเขาใจ และตองการประเมินผลในกลุมเปาหมายแตละแหง  

3.2 ศึกษา รวบรวมผลการวิเคราะห และดําเนินการจัดทดสอบในรูปแบบการถายทอดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให
บุคลากรของอาคารหรือโรงงานควบคุม และกลุมธุรกิจภาคบริการท่ีมีการใชพลังงานสูง โดยแบงกระบวนการเผยแพรและ
ถายทอดเปน 3 กลุม ไดแก (1) กลุมโรงงานควบคุม (2) อาคารควบคุม และ (3) กลุมผูใหบริการ  

3.3 เผยแพรความรูดานการอนุรักษพลังงานท่ัวไปแกกลุมเปาหมายเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของตนเองไดอยางเหมาะสม 

4. เกณฑการพิจารณา 

• มีนโยบายและเปาหมายดานการอนุรักษพลังงาน 

• มีมาตรการดานการอนุรักษพลังงาน 

• มีมาตรฐานระบบการจัดการดานพลังงาน  

5. รายละเอียดของกิจกรรม 

5.1 อาคาร/ โรงงานสงใบสมัครและแบบฟอรมกรอกขอมูลเขารวมโครงการ 

5.2 ประเมินคัดเลือกอาคาร/ โรงงานจากแบบฟอรมกรอกขอมูล เพ่ือคัดเลือกเปนอาคาร/ โรงงานนํารอง 

5.3 ทีมผูเชี่ยวชาญดานพลังงานเขา Audit อาคาร/ โรงงานนํารอง และใหคําปรึกษา 

5.4 ไดรับเขาฝกอบรมถายทอดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน 

5.5 เขาศึกษาดูงานอาคาร/ โรงงานตนแบบ ดานการอนุรักษพลังงาน 

5.6 ไดรับเขารวมฝกอบรมการติดฉลากส่ิงแวดลอม 

5.7 นําแนวทางปฏิบัติท่ีดีของแตละสถานประกอบการ มาเปนกรณีตัวอยางในการสรางชุดเคร่ืองมือในการอนุรักษ
พลังงานในการจัดทํา “คูมือแนวทางปฏิบัติท่ีดี” 

5. คาธรรมเนียมโครงการ 

 โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement: VA) เปนโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ผูเขารวมโครงการไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน โดย
หนวยงานสามารถสงขอมูลเขารวมโครงการไดไมจํากัดจํานวนอาคาร/ โรงงาน 

 

 

 

 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
ฝายประสานงานโครงการฯ 
โทรศัพท 02 503 3333 ตอ 512, 516 
Website: www.tei.or.th 
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ใบสมัครเขารวม 
โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ  

(Voluntary Agreement) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
         

วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............... 
 
ขาพเจา นาย /นาง / นางสาว ....................................................................................................................................... 

ตําแหนง..............................................................หนวยงาน......................................................................................... 

สถานที่ต้ัง เลขที่ …………..… หมูที่ ……..………ซอย ……….............ถนน …………....…........................................ 

ตําบล (แขวง) …………………….…. อําเภอ (เขต) ………………...…….จังหวัด ………………………………….......... 

รหัสไปรษณีย ………………...……โทรศัพท/โทรสาร …………...……….......E-mail………………………………...….… 

ชื่อผูประสานงาน...........................................โทรศัพท.................................E-mail………………………………..…..…… 

 
 ขาพเจา ไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของโครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญา
แบบยินยอมพรอมใจ (Voluntary Agreement) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) องคกรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน และสถาบันส่ิงแวดลอมไทยแลว และประสงคที่จะสมัครเขารวมเปนเครือขายของโครงการดังกลาว 
โดยมีความความยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑการเขารวมโครงการฯ อยางเครงครัด ทุกประการ 
 

ลงชื่อ …………………………………….. ผูสมัคร 
(……………………………….…….) 

        ตําแหนง................................................ 
  

 
     (โปรดลงตราประทบัหนวยงาน) 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต:ุ โปรดสงใบสมัครเขารวมโครงการนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02 504 4826-8  
ฝายประสานงานโครงการฯ   หมายเลข 02 503 3333 ตอ 512, 516                                                            

โปรดเขียนตัวบรรจง หรือพิมพ 
 ใสรายละเอียดใหครบทุกชอง  
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แบบฟอรมการกรอกขอมูล 

โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพรอมใจ 
(Voluntary Agreement) 

 

 

1.  ขอมูลท่ัวไปของอาคาร/ โรงงาน 

ชื่ออาคาร/ โรงงาน  

ชื่อนิติบุคคล  

ท่ีอยู/ท่ีตั้ง  

ปกอต้ัง  

ปท่ีเปดดําเนินการ  

จํานวนชั้น ............ชั้น  สูง..........เมตร 

พ้ืนท่ีรวมท้ังอาคาร ..................ตารางเมตร (มี/ไมมีพ้ืนท่ีจอดรถภายในอาคาร) 

2. นโยบายดานการอนุรักษพลังงาน 

�  มี                     �  ไมม ี

นโยบาย ดังตอไปนี้ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

3. เปาหมายดานพลังงาน 

�  ม ี                    �  ไมม ี

เปาหมาย ดังตอไปนี้ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

4. มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานตางๆ รวมถึงรางวัลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานอนุรักษ
พลังงาน 

         �  มี                     �  ไมมี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
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โปรดระบุรายละเอียด 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

5. มาตรการการจัดการของเสียและระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการดําเนินการตอเน่ือง 

          �  มี                     �  ไมมี 

โปรดระบุรายละเอียด 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

6. กิจกรรมปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน ตาง ๆ เชน 5 ส กิจกรรมกลุมยอย เปนตน ท่ีมีการ
ดําเนินการแบบตอเน่ือง  

          �  มี                     �  ไมมี 

โปรดระบุรายละเอียด 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................ 

7. กิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินงานรวมกับภาครัฐหรือบริษัทเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานตอองคกรและตอประเทศ 

          �  มี                     �  ไมมี 

โปรดระบุรายละเอียด 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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8. แผนการบํารุงรักษา ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษพลังงานระบบตางๆ ท่ีคลอบคลุมถึงการจัดต้ัง
ทีมงาน ความถี่ในการตรวจสอบการใชงานของระบบ และแนบเอกสารคณะทํางานรับผิดชอบดานพลังงาน
ขององคกร 

โปรดระบุรายละเอียด (ตัวอยาง) 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

9. มาตรการอนุรักษพลังงาน ท่ีดําเนินการในชวง 2 ป ปจจุบัน (2554-2555) 

มาตรการ (โปรดระบุ) รายละเอียด (โปรดระบุ) ผลสําเร็จ (ระบุหนวย/ป) 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง/ ไอนํ้า/ ความรอน 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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10. ปญหา และ อุปสรรค ดานการจัดการพลังงานภายในองคกร  

            �  มี                     �  ไมม ี
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

11. ขอเสนอแนะดานการดําเนินการใหเกิดการอนุรักษพลังงาน 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

12. ขอเสนอแนะเพ่ือการขยายผลเครือขาย VA 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 

 

กรณี อาคารและธุรกิจภาคบริการขนาดใหญ 

1. การแบงพื้นท่ีตามขอกําหนดของกระทรวงพลังงาน 

ชื่ออาคาร 

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 

พื้นท่ีใชสอย*  พื้นท่ีใชสอย  

พื้นท่ีปรับอากาศ 
(ตร.ม.) 

พื้นท่ีไมปรับ
อากาศ (ตร.ม.) 

พื้นท่ีปรับอากาศ  
(ตร.ม.) 

พื้นท่ีไมปรับ
อากาศ (ตร.ม.) 

     
     
     

รวม   
หมายเหตุ: * ไมรวมพื้นที่จอดรถภายในอาคาร 

 

สวนที่ 2 ขอมูลการใชพลงังาน 
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2. ชั่วโมงการทํางาน 

ขอมูล ป พ.ศ. ชั่วโมง/วัน วันตอป หมายเหตุ 

2554    

2555    

3. จํานวนผูใชงานอาคาร/จํานวนพนักงาน 

ขอมูล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

จํานวนผูใชงาน (คน)   

4. การใชพลังงานไฟฟา 

แหลงท่ีมา 
ปริมาณไฟฟา (kWh/ป) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

กฟน./กฟภ.   
อื่นๆ เชน ผูผลิตไฟฟารายยอย  ..........................   

อาคาร/ โรงงาน มีการติดต้ังมิเตอรเพ่ือวัดปริมาณไฟฟาแยกแตละสวนหรือไม (เชน สวนสํานักงาน, สวน
กระบวนการผลิต, ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ) 

 �  มี                     �  ไมมี  

ในกรณีท่ีมีการแยกมิเตอร ทางอาคาร/ โรงงาน ทําการแยกมิเตอรวัดปริมาณไฟฟาในสวนใดบาง (ทาน
สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 � สวนสํานักงาน                               � สวนบานพักพนักงาน    

 � สวนกระบวนการผลิตของโรงงาน        � สวนระบบสนับสนุน       

 � สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….. 

• สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

สัดสวนการใชพลังงาน 
รอยละ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

1. การใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง   
2. การใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ   
3. การใชพลังงานไฟฟาในอุปกรณสํานักงาน   
4. การใชพลังงานไฟฟาในระบบลิฟต   
5. การใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต* (กรณีโรงงาน)   
6. การใชพลังงานไฟฟาในระบบอื่นๆ   

รวม   
หมายเหตุ: *เคร่ืองจักรใชในการผลิต รวมถึง ระบบผลิตไอนํ้า ระบบอัดอากาศ ระบบทําความเย็น ฯลฯ ที่เกี่ยวของ 
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5. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ชนิดเชื้อเพลิง 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (หนวย) วัตถุประสงค 

ในการใชงาน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

    

    

    

    

6. ขอมูลการใชพลังงานทดแทน 

ชนิดพลังงานทดแทน ปท่ีดําเนินการ วัตถุประสงคในการใชงาน 

   

   

   

   

หมายเหตุ: คําจํากัดความของพลังงานทดแทน คือ พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย นํ้า ลม ชีวมวล กาซ
ชีวภาพ ของเสีย ความรอนใตพิภพ ความรอนเหลือทิ้ง และพลังงานทดแทนกลุมอื่นๆ ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและสภาพ
ภูมิอากาศท่ีจะมีการพัฒนาข้ึนในอนาคต 

กรณี โรงงานควบคุม 

1.  ผลิตภัณฑท้ังหมด 

ประเภทผลิตภัณฑ ปริมาณ (ระบุหนวย) /ป 

ป 2554  

1.  
2.  
3.  
ป 2555  

1.  
2.  
3.  
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2. ชั่วโมงการทํางาน 

ขอมูล ป พ.ศ. ชั่วโมง/วัน วันตอป หมายเหตุ 

2554    

2555    

3. การใชพลังงานไฟฟา 

แหลงท่ีมา 
ปริมาณไฟฟา (kWh/ป) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

กฟน./กฟภ.   
อื่นๆ เชน ผูผลิตไฟฟารายยอย  ........................   

อาคาร/ โรงงาน มีการติดต้ังมิเตอรเพ่ือวัดปริมาณไฟฟาแยกแตละสวนหรือไม (เชน สวนสํานักงาน, สวน
กระบวนการผลิต, ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ) 

 �  มี                     �  ไมมี  

ในกรณีท่ีมีการแยกมิเตอร ทางอาคาร/ โรงงาน ทําการแยกมิเตอรวัดปริมาณไฟฟาในสวนใดบาง (ทาน
สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 � สวนสํานักงาน                               � สวนบานพักพนักงาน    

 � สวนกระบวนการผลิตของโรงงาน        � สวนระบบสนับสนุน       

 � สวนอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….. 

• สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

สัดสวนการใชพลังงาน 
รอยละ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

1. การใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง   
2. การใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ   
3. การใชพลังงานไฟฟาในอุปกรณสํานักงาน   
4. การใชพลังงานไฟฟาในระบบลิฟต   
5. การใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต* (กรณีโรงงาน)   
6. การใชพลังงานไฟฟาในระบบอื่นๆ   

รวม   

หมายเหตุ: *เครื่องจักรใชในการผลิต รวมถึง ระบบผลิตไอน้ํา ระบบอัดอากาศ ระบบทําความเย็น ฯลฯ ท่ีเกี่ยวของ 
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4. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ชนิดเชื้อเพลิง 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (หนวย) วัตถุประสงค 

ในการใชงาน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

    

    

    

    

5. ขอมูลการใชพลังงานทดแทน 

ชนิดพลังงานทดแทน ปท่ีดําเนินการ วัตถุประสงคในการใชงาน 

   

   

   

   

หมายเหตุ: คําจํากัดความของพลังงานทดแทน คือ พลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย นํ้า ลม ชีวมวล กาซ
ชีวภาพ ของเสีย ความรอนใตพิภพ ความรอนเหลือทิ้ง และพลังงานทดแทนกลุมอื่นๆ ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและสภาพ
ภูมิอากาศท่ีจะมีการพัฒนาข้ึนในอนาคต 

 

 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ 
  

         ลงนามรับรองเอกสาร 
 
....................................................... 
(                                           ) 

 วันท่ี...../...../2556 
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