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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 
ชื่อบริษัท     บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด จังหวัดระยอง 

วันทีต่รวจประเมิน          24 กรกฎาคม 2557 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน   นางสาวเต็มสริิ ไทยฤทธิ ์

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 
      บริษัทฯ เรียนเชิญและประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางอีเมลกลุม ซ่ึงแจงรายละเอียด
กําหนดการประชุมอยางชัดเจน เจาหนาที่สามารถตอบกลับเขารวมการประชุมทางอีเมลไดโดย
ทันที อีกทั้งในอีเมลไดมีการระบุแจงวาเปนการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings และแจง
ใหผูเขารวมประชุมงดใสเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม รวมถึงการติดประกาศเรื่อง
หลักการ Green Meetings ตามบริเวณตางๆ อาทิ ประตูทางเขาหองประชุม ประตูหองนํ้า     

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 
    บริษัทฯ ดําเนินการสงเอกสารการประชุมพรอมกับจดหมายเรียนเชิญเขารวมประชุมผาน
ทางอีเมล ทั้งน้ีไดบันทึกไฟลเอกสารไวที่ไดรฟเก็บขอมูลสวนกลางเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึง
ขอมูลได กรณีเปนการประชุมภายในทางบุคลากรเตรียมตัวศึกษาขอมูลการประชุมมากอนทุกครั้ง
เพ่ือหลีกเลี่ยงการพิมพเอกสาร แตหากกรณีจําเปนตองจัดพิมพเอกสารทางบริษัทฯ จะจัดพิมพ
กระดาษสีขาวดํา และพิมพหนา-หลัง โดยเลือกใชกระดาษรีไซเคิล และกระดาษที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมไดรับรองฉลากเขียว ซ่ึงผานการจัดหาตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางสีเขียวขององคกร 
สําหรับกรณีการจัดพิมพ 4-6 สไลดตอหนา มีขอยกเวนบางกรณี หากตองการใหเห็นเนื้อหาที่
ชัดเจนจําเปนตองจัดพิมพ 2 สไลดตอหนา 

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 บริษัทฯ  ไดเลือกใชหองประชุมไดเหมาะสมตามขนาดผูเขารวมประชุม สําหรับอุปกรณ
ไฟฟาทางฝายจัดซื้อไดเลือกซื้อผลิตภัณฑประหยัดพลังงานและมีฉลากรับรอง เชน Energy 
Star Label ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ฉลากคารบอนฟุตพริ้นต ซ่ึงเปนไปตามนโยบายจัดซื้อจัด
จางสีเขียวขององคกร และปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส สําหรับการ
ตกแตงสถานที่ภายในหองประชุมไมไดตกแตงดวยไมประดับที่ปลูกในกระถาง เน่ืองดวยมีพ้ืนที่
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ภายในหองคอนขางจํากัด แตทั้งนี้ทางองคกรไดเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยปลูกตนไมและจัดสวน
บริเวณดานนอกอาคาร และสําหรับการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิลไดจัด
ไวบริเวณดานนอกหองประชุม โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหจัดทําปายติดแสดงประเภทขยะให
ชัดเจน   

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
     บริษัทฯ มีหองจัดเตรียมเครื่องด่ืมไวบริการซึ่งอยูบริเวณติดกับหองประชุม หากเปนการ
ประชุมภายในบุคลากรจะบริการเครื่องด่ืมดวยตนเอง สําหรับกรณีบุคคลภายนอกเขารวม
ประชุม จะมีเจาหนาที่นําเครื่องด่ืมมาเสิรฟใหที่หองประชุมตามจํานวนผูเขารวมจริง บริษัทฯ 
เลือกใชขนมวางเปนขนมไทยที่หาซื้อไดในทองถิ่นและมีบรรจุภัณฑเปนวัสดุทางธรรมชาติ 
สําหรับอาหารกลางวัน ทางบริษัทฯจะสั่งทําจากรานคาชุมชนใกลเคียง โดยคํานึงถึงจํานวน
ผูเขารวมประชุมหากมีจํานวนมากกวา 20 คนจะจัดแบบบุฟเฟต ทั้งนี้ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เรื่องการจัดภาชนะแยกเศษอาหารเพื่อสะดวกตอการนําไปกําจัด 

5) การจัดเตรยีมอื่นๆ 
 บริษัทฯ มีการติดปายรณรงคการปดไฟฟาเม่ือไมใช ที่บริเวณหองประชุม สําหรับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ มีระบบ Stand-by mode และการมอบของที่ระลึกใหกับแขก
ภายนอกที่เขารวมประชุมทางองคกรจะจัดซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ จัดทํากลองใสกระดาษรีไซเคิลไวบริเวณดานนอกหองประชุม เพ่ือใหบุคลากรนํา
กระดาษที่ใชไปเพียงหนาเดียวมาใสไวเพ่ือจะไดนําไปใชไดอีกครั้ง 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด จังหวัดระยอง มีนโยบายดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมภายในองคกร ซ่ึงในเรื่องของการปฏิบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนับวาเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคกร และสําหรับการจัดประชุมทางบริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด ไดดําเนินงาน
จัดประชุมตามแนวทางหลักการ Green Meetings ตามที่ระบุไว โดยไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรทุกฝายขององคกรเปนอยางดี  
 

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมนิการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด จังหวัดระยอง 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 กรกฎาคม 2557 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม 

 ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางเว็บไซต อินทราเน็ต จดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือทางอีเมล  

   

 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมการประชุม เพ่ือลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมทางอีเมล 
หรือทางโทรศัพท 

   

 ระบุในจดหมายเชิญวาเปนการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings    

 แจงใหผูเขารวมการประชุมงดใชเส้ือสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 

 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมการประชุมนําเอกสารการ
ประชุมมาในวันที่ประชุม 

   

 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมการประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต    

 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหส้ัน กระชับและ
ไดใจความ 

   

 เลือกใชกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    

 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    

 จัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    

 ไมจัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสไลด PowerPoint หรือถามีความจําเปน
ควรจัดพิมพ 4-6 สไลด/หนา 

   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมการประชุม    

 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดประหยัดไฟ  
เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน 

   

 กําหนดและปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26 องศาเซลเซียส    

 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช
ดอกไมเพ่ือลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 

   

 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใช วัสดุหรืออุปกรณที่ เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมหรือที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 

   

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

   

เอกสารแนบ 1 
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมบริการตัวเอง    

 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา ใหแกผูเขารวมการ
ประชุม แทนการเติมน้ําในแกวเตรียมไว เพ่ือลดการสูญเสียน้ําในกรณีผูเขารวม
การประชุมมาไมครบตามจํานวนที่ระบุไว 

   

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่มีผูเขารวมการประชุมต่ํากวา 20 
คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมการประชุมมากกวา 20 คนสามารถจัดอาหาร
แบบบุฟเฟต 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถ่ิน เชน ขนม
ไทย ผลไมตามฤดูกาล น้ําผลไม 

   

 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ 

   

 เลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุที่ใชแลวทิ้ง เชน ใบตอง กระดาษ 
หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. การจัดเตรียมอื่นๆ 

 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน    

 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลึกที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถ่ินหรือเปนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 

   

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ ใบปลิว หรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล (Recycled 
Paper) 

   

 
 

เอกสารแนบ 1 


