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3) การจัดเตรียมสถานที่/อปุกรณ์ 
PTTGCมีระบบที่สามารถจองห้องประชุมผ่าน Outlook Meeting Room ซ่ึงสามารถจัดสรรห้อง

ประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุมรวมถึงระบบ VDO Conference การประชุมทางไกล ซ่ึงสามารถลด
ค่าใช้จ่ายการเดินทางได้อีกทางหน่ึง อีกท้ังยังเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง 
ได้รับการรับรองประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งมีป้ายกํากับให้ปรับต้ังอุณหภูมิ
เคร่ืองปรับอากาศไว้ท่ี 25 -26 องศาเซลเซียส และปิดเม่ือไม่ใช้งานทั้งน้ีในส่วนของการตกแต่งสถานท่ีได้มีการ
ตกแต่งโดยใช้ไม้ประดับท่ีปลูกในกระถางแทนการใช้ดอกไม้ เพ่ือลดปริมาณขยะ และสามารถนํากลับหมุนเวียน
มาใช้ใหม่ได้ รวมถึงได้มีการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทในบริเวณโถงกลางห้องห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 หากเป็นการประชุมบุคลากรภายในองค์กร PTTGCจะจัดจุดบริการเฉพาะเคร่ืองด่ืมไว้ภายในห้อง
ประชุม โดยท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องบริการตนเองในมุมเคร่ืองด่ืมที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น และหากเป็นการสัมมนา
หรือฝึกอบรม จะมีการจัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไว้บริเวณโถงกลาง และใช้ภาชนะบรรจุเครื่องปรุงต่างๆ 
เช่น กาแฟ นํ้าตาล หรือครีมเทียมเป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรุงบรรจุแยกซอง และอาหารว่างที่ใช้
จะเป็นอาหารว่างที่หาได้ในท้องถิ่นและผลไม้ตามฤดูกาล ในส่วนของภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร PTTGC ได้มีการ
กําหนดสัญญาไม่อนุญาตให้ใช้โฟมและพลาสติกโดยให้เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้เท่าน้ัน ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว Green Meetingsท่ีกําหนด
ไว้ 
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