
วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 1
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดแผ่น  รุ่น MicroFiber 
Board Batt Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 2 ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดแผ่น รุ่น Micro Ceiling ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 3
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดแผ่น  รุ่น  Micro Duct
 liner

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 4 ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดแผ่น รุ่น  Micro Wall ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 5
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดแผ่น รุ่น  Micro Hi – 
Temp

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 6
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดแผ่น รุ่น MicroTone 
Noizestop1.

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 7
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน รุ่น MicroFiber 
Blanket Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 8
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน ตรา ไมโครไฟเบอร์
  รุ่น MicroFiber Encapsulating Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 9
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วนรุ่น MicroFiber 
One Side Facing Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 10
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน รุ่น MicroFiber 
Double Side Facing Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 11 ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วนรุ่น Micro Roof ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 12
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน รุ่น Micro Duct 
Wrap

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 13
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน รุ่น MicroFiber 
No.5

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 14
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน รุ่น MicroFiber 
No.5 - Plus

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 15 ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน รุ่น Micro Wall ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 16
ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วนรุ่น Micro Hi- 
Temp

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นฉนวน บรษัิท ไมโครไฟเบอรอุ์ตสาหกรรม จ ากัด 17 ฉนวนใยแก้วกันความรอ้นชนิดม้วน รุ่น Micro Tone ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20

ก่อสรา้ง แผ่นบอรด์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 18 SmartWOOD รุ่นไม้พ้ืน SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 19 SmartBOARD รุ่นขอบเรยีบ SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 20 SmartBOARD รุ่นขอบลาด SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 21 SmartBOARD รุ่นเซาะรอ่ง SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 22 SmartBOARD รุ่นลายไม้ SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 23 SmartBOARD ชนิดลายไม้ระบายอากาศ SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 24 SmartWOOD รุ่นไม้ฝา SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 25 SmartWOOD รุ่นไม้ระแนง SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 26 SmartWOOD รุ่นไม้รั้ว SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 27 SmartWOOD รุ่นไม้บัว SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 28 SmartWOOD  รุ่นไม้เชิงชาย SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 29 SmartWOOD รุ่นไม้อบ SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 30 SmartWOOD รุ่นไม้บังตา SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 31 SmartWOOD รุ่นไม้ปิดกันนก SCG 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 32 Shera Plank Natural  SHERA 18-Mar-16 15-Aug-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 33 Shera Plank Color  SHERA 18-Mar-16 15-Aug-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 34 Shera Eave (Natural)  SHERA 18-Mar-16 15-Aug-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 35 Shera Eave (Color)  SHERA 18-Mar-16 15-Aug-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 36 Shera Board  SHERA 18-Mar-16 15-Aug-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 37 Shera Strip (Color)  SHERA 18-Mar-16 15-Aug-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 38 Shera Ply  SHERA 18-Mar-16 15-Aug-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ บรษัิท มหพันธ์ไฟเบอร ์ซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 39 Shera Floor Plank (Color Through)  SHERA 15-Aug-19  -  -  - 15-Aug-22

ก่อสรา้ง แผ่นลามิเนต บรษัิท วิลสันอารท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 40 แผ่นลามิเนต Wilsonart 12-Mar-15 10-May-18 -  - 12-Mar-21



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท เอสซีจ ีเซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 41 กระเบื้องปูพ้ืน คัมพานา 17-Mar-10 14-Jun-13 26-May-16 19-Sep-19 17-Mar-22

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท เอสซีจ ีเซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 42 กระเบื้องปูพ้ืน คาซา 17-Mar-10 14-Jun-13 26-May-16 19-Sep-19 17-Mar-22

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท เอสซีจ ีเซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 43 กระเบื้องปูพ้ืนเจยีรข์อบ คัมพานา 17-Mar-10 14-Jun-13 26-May-16 19-Sep-19 17-Mar-22

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท เอสซีจ ีเซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 44 กระเบื้องปูผนัง คัมพานา 17-Mar-10 14-Jun-13 26-May-16 19-Sep-19 17-Mar-22

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท เอสซีจ ีเซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 45 กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนชนิดเคลือบ COTTO 31-Aug-09 14-Jun-13 1-Dec-15 29-Jan-19 31-Aug-21

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท เอสซีจ ีเซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 46 กระเบื้องบุผนัง SGI Tiles 14-Jun-13 13-Oct-16 19-Sep-19  - 14-Jun-22

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท เอสซีจ ีเซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 47 กระเบื้องบุผนัง Europa 19-Sep-19 - -  - 19-Sep-22

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท โสสุโก้ เซรามิค จ ากัด 48 กระเบื้องปูพ้ืน SOSUCO 14-Sep-18 - -  - 14-Sep-21

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท โสสุโก้ เซรามิค จ ากัด 49 กระเบื้องบุผนัง SOSUCO 14-Sep-18 - -  - 14-Sep-21

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 50 กระเบื้องปูพ้ืน ดูราเกรส 27-Dec-11 12-Mar-15 14-Dec-17  - 27-Dec-20



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง บรษัิท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 51 กระเบื้องบุผนัง ดูราเกรส 13-Oct-16 - -  - 13-Oct-19

ก่อสรา้ง กระเบื้องยาง บรษัิท ผลิตอุปกรณ์ก่อสรา้ง จ ากัด 52 กระเบื้องยางเคลือบฟิล์ม รุ่น DynoFlex Wood Series DynoFlex 12-Mar-12 27-Aug-15 10-May-18  - 12-Mar-21

ก่อสรา้ง กระเบื้องยาง บรษัิท ผลิตอุปกรณ์ก่อสรา้ง จ ากัด 53 กระเบื้องยางเคลือบฟิล์ม รุ่น DynoFlex Stone Series DynoFlex 10-May-18  -  -  - 12-Mar-21

ก่อสรา้ง กระเบื้องยาง บรษัิท ผลิตอุปกรณ์ก่อสรา้ง จ ากัด 54 กระเบื้องยางเคลือบฟิล์ม รุ่น DynoFlex Metal Plate DynoFlex 10-May-18  -  -  - 12-Mar-21

ก่อสรา้ง กระเบื้องยาง บรษัิท ผลิตอุปกรณ์ก่อสรา้ง จ ากัด 55 กระเบื้องยางเคลือบฟิล์ม รุ่น DynoFlex  Carpet DynoFlex 10-May-18  -  -  - 12-Mar-21

ก่อสรา้ง กระเบื้องยาง บรษัิท ผลิตอุปกรณ์ก่อสรา้ง จ ากัด 56
กระเบื้องยางเคลือบฟิล์ม รุ่น DynoFlex Glitter 
Series

DynoFlex 10-May-18  -  -  - 12-Mar-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง จ ากัด 57 ปูนซีเมนต์ เสือ 16-Jun-09 25-Sep-12 1-Dec-15 14-Sep-18 16-Jun-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง จ ากัด 58 ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ประเภท 1 ปูนงานโครงสรา้ง เอสซีจี 17-Mar-10 14-Jun-13 17-Mar-16  - 17-Mar-19

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 59 ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ประเภท 1 ทีพีไอ แดง 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 60 ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ประเภท 1
Hydraulic Cement 

TPI Red 299
4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 61 ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M210 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 62 ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ทีพีไอ (ด า) 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 63 ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ 199 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 64 ปูนซีเมนต์เขียว ซูเปอร์ ทีพีไอ 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 65 ปูนซีเมนต์ส าหรบังานขุดเจาะบ่อน้ ามัน ทีพีไอ (น้ าเงนิ) 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 66 ปูนฉาบส าเรจ็รปู ทีพีไอ M209 1-Dec-15 29-Jan-19 -  - 1-Dec-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 67 ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ เขียว 18-Mar-16 19-Sep-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 68 ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ 197 18-Mar-16 19-Sep-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 69 ปูนฉาบส าเรจ็รปู ทีพีไอ  M200 18-Mar-16 19-Sep-19 -  - 18-Mar-22

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 70 ปูนซีเมนต์ผสม ดอกบัว-บัวเขียว 20-Aug-12 23-Jun-15 14-Sep-18  - 20-Aug-21



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 71 ปูนซีเมนต์ผสม บัวซูเปอร์ 14-Sep-18  -  -  - 14-Sep-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 72 ปูนซีเมนต์ อินทรเีพชร 4-Feb-09 25-Sep-12 27-Aug-15 4-Feb-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 73 ปูนซีเมนต์ อินทรแีดง 4-Feb-09 25-Sep-12 27-Aug-15 4-Feb-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 74 ปูนซีเมนต์ อินทรดี า 4-Feb-09 25-Sep-12 27-Aug-15 4-Feb-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 75 ปูนซีเมนต์ผสม อินทรปีูนเขียว 14-Jun-13 27-Aug-15 - 4-Feb-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 76 ปูนซีเมนต์ส าหรบังานฉาบพิเศษ อินทรทีอง 14-Jun-13 27-Aug-15 - 4-Feb-18 4-Feb-21

ก่อสรา้ง ปูนซีเมนต์ บรษัิท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 77 ปูนซีเมนต์ อินทรซูีเปอร์ 10-May-18 - -  - 12-Mar-21

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 78 BegerShield Weatherguard – Base BegerShield 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 79 BegerShield Diamond– Base BegerShield 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 80 BegerShield PhotoClean– Base BegerShield 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 81 BegerShield Weatherguard – Ready Mix BegerShield 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 82 BegerShield Diamond – Ready Mix BegerShield 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 83 BegerShield PhotoClean– Ready Mix BegerShield 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 84 BegerShield Primer– Ready Mix BegerShield 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 85 BegerCool UV Shield - Base BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 86 BegerCool All Plus - Base BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 87 BegerCool Shield - Base BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 88 BegerCool Flex - Base BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 89 BegerCool Super Guard - Base BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 90 BegerCool UV Shield – Ready Mix BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 91 BegerCool All Plus - Ready Mix BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 92 BegerCool Shield - Ready Mix BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 93 BegerCool Flex - Ready Mix BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 94 BegerCool Primer - Ready Mix BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท บี.เอ็น.บราเดอร ์จ ากัด 95 BegerCool Roof Paint - Ready Mix BegerCool 14-Dec-17 - -  - 14-Dec-20

ก่อสรา้ง สี บรษัิท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 96 สีน้ ามัน ดูลักซ์ 17-Mar-10 14-Jun-13 18-Mar-16 17-Mar-19 17-Mar-22

ก่อสรา้ง สี บรษัิท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 97 สีน้ ามัน ซูเปอรโ์คท 17-Mar-10 14-Jun-13 18-Mar-16 17-Mar-19 17-Mar-22

ก่อสรา้ง สี บรษัิท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 98 สียอ้มไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรโีนล 17-Mar-10 14-Jun-13 18-Mar-16 17-Mar-19 17-Mar-22

ก่อสรา้ง สี บรษัิท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 99 สีน้ า ส าหรบัทาอาคาร ดูลักซ์ 18-Mar-16 - - 18-Mar-19 18-Mar-22

ก่อสรา้ง สี บรษัิท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 100 สีน้ า ส าหรบัทาอาคาร ซูเปอรโ์คท 18-Mar-16 - - 18-Mar-19 18-Mar-22



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง สุขภัณฑ์ บรษัิท สยามซานิทารแีวรอิ์นดัสทร ีจ ากัด 101 โถส้วมน่ังราบชนิดสองชิ้น COTTO 19-Apr-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 19-Apr-20

ก่อสรา้ง สุขภัณฑ์ บรษัิท สยามซานิทารแีวรอิ์นดัสทร ีจ ากัด 102 โถปัสสาวะ COTTO 19-Apr-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 19-Apr-20

ก่อสรา้ง สุขภัณฑ์ บรษัิท สยามซานิทารแีวรอิ์นดัสทร ีจ ากัด 103 โถส้วมน่ังราบชนิดหน่ึงชิ้น COTTO 20-Aug-12 2-Oct-14 6-Jun-17  - 19-Apr-20

ก่อสรา้ง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ก็อกน้ า บรษัิท สยามซานิทารแีวร ์อินดัสทร ี(หนองแค) จ ากัด 104 โถสุขภัณฑ์น่ังราบ ชนิดสองชิ้น COTTO 10-May-18  -  -  - 10-May-21

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 105 กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซี์เมนต์ รุ่น Roman Tile SCG 29-Jan-19 - -  - 29-Jan-22

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 106 กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซี์เมนต์ รุ่น Prima SCG 29-Jan-19 - -  - 29-Jan-22

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 107 กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซี์เมนต์ รุ่น Ayara SCG 29-Jan-19 - -  - 29-Jan-22

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 108 กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซี์เมนต์ รุ่น Prolon SCG 29-Jan-19 - -  - 29-Jan-22

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 109 กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซี์เมนต์ รุ่น Tile Fitting SCG 29-Jan-19 - -  - 29-Jan-22

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด 110 หลังคาเซรามิค เอสซีจ ีรุ่น EXCELLA CLASSIC SCG 29-Apr-19 - -  - 29-Apr-22



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด 111 หลังคาเซรามิค เอสซีจ ีรุ่น EXCELLA MODERN SCG 29-Apr-19 - -  - 29-Apr-22

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด 112 หลังคาเซรามิค เอสซีจ ีรุ่น EXCELLA Grance SCG 29-Apr-19 - -  - 29-Apr-22

ก่อสรา้ง หลังคาและอุปกรณ์หลังคา บรษัิท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด 113 หลังคาเซรามิค เอสซีจ ีรุ่น เซลิกา เคิรฟ์ SCG 29-Apr-19 - -  - 29-Apr-22

ก่อสรา้ง อ่างล้างมือ บรษัิท สยามซานิทารแีวรอิ์นดัสทร ีจ ากัด 114 อ่างล้างมือ COTTO 19-Apr-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 19-Apr-20

ก่อสรา้ง อุปกรณ์ก็อกน้ า บรษัิท สยามซานิทารฟิีตติ้ง จ ากัด 115 ก๊อกน้ า (Faucet) COTTO 17-Aug-10 2-May-14 17-Aug-16  - 17-Aug-19

ก่อสรา้ง อุปกรณ์ก็อกน้ า บรษัิท สยามซานิทารฟิีตติ้ง จ ากัด 116 ก๊อกน้ าส าหรบัอ่างล้างชาม (Sink Faucet) COTTO 17-Aug-10 2-May-14 17-Aug-16  - 17-Aug-19

ก่อสรา้ง อุปกรณ์ก็อกน้ า บรษัิท สยามซานิทารฟิีตติ้ง จ ากัด 117 วาล์วเปิด-ปิดน้ า (Stop Valve) COTTO 17-Aug-10 2-May-14 17-Aug-16  - 17-Aug-19

ก่อสรา้ง อุปกรณ์ก็อกน้ า บรษัิท สยามซานิทารฟิีตติ้ง จ ากัด 118 วาล์วขับล้าง ( Flush Valve) COTTO 17-Aug-10 2-May-14 17-Aug-16  - 17-Aug-19

ก่อสรา้ง อุปกรณ์ห้องน้ า บรษัิท สยามซานิทารแีวรอิ์นดัสทร ีจ ากัด 119 อุปกรณ์เซรามิกประกอบห้องน้ า COTTO 31-Aug-11 2-Oct-14 6-Jun-17  - 19-Apr-20

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 120 เม็ดพลาสติก S-PVC TPC 11-Mar-11 4-Dec-14 6-Jun-17  - 11-Mar-20



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) 121
เม็ดพลาสติก POLYPROPYLENE (PP) ชนิด HOMO 
POLYMER

POLYMAXX 17-Aug-10 2-May-14 18-Mar-16  - 17-Aug-19

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) 122
เม็ดพลาสติก POLYPROPYLENE (PP) ชนิด 
RANDOM COPOLYMER

 POLYMAXX 17-Aug-10 2-May-14 18-Mar-16  - 17-Aug-19

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) 123
เม็ดพลาสติก POLYPROPYLENE (PP) ชนิด BLOCK 
COPOLYMER

POLYMAXX 17-Aug-10 2-May-14 18-Mar-16  - 17-Aug-19

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) 124
เม็ดพลาสติกโพลีสไตรนี ชนิด High Impact 
Polystyrene

POLYMAXX 10-Nov-10 2-May-14 26-May-16  - 10-Nov-19

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) 125 เม็ดพลาสติกโพลีสไตรนี ชนิด General Propose POLYMAXX 10-Nov-10 2-May-14 26-May-16  - 10-Nov-19

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) 126 เม็ดพลาสติก EPS ชนิด STD TYPE POLYMAXX 10-Nov-16 - -  - 10-Nov-19

ปิโตรเคมี เม็ดพลาสตืก บรษัิท ไออารพี์ซี จ ากัด (มหาชน) 127 เม็ดพลาสติก EPS ชนิด SELF TYPE POLYMAXX 10-Nov-16 - -  - 10-Nov-19

ปิโตรเคมี ผงพลาสติก บรษัิท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) 128 Purified Terephthalic Acid (PTA) ทีพีที 12-Mar-15 10-May-18 -  - 12-Mar-21

ปิโตรเคมี ผงพลาสติก บรษัิท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากัด 129 Purified Terephthalic Acid (PTA) SMPC 31-Aug-11 23-Jun-15 14-Sep-17  - 31-Aug-20

ปิโตรเคมี ผงพลาสติก บรษัิท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด 130 ผงพลาสติกพีทีเอ (Purified Terephthalic Acid) TPT 14-Jun-13 26-May-16 19-Sep-19  - 14-Jun-22



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 131 ถุงยางอนามัย รุ่นอัลติม่า วันทัช 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 132 ถุงยางอนามัย รุ่นแฮปปี้ วันทัช รุ่นแฮปปี้ 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 133 ถุงยางอนามัย วันทัช รุ่นมิกซ์ 3 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 134 ถุงยางอนามัย วันทัช รุ่นแม็กซ์ดอท 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 135 ถุงยางอนามัย วันทัช รุ่นกลิ่นสตรอเบอรี่ 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 136 ถุงยางอนามัย วันทัช รุ่นโซลูชั่น 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 10-May-18 4-Feb-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 137 ถุงยางอนามัย วันทัช รุ่นอินสไปรลั 10-May-18 - - - 10-May-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 138 ถุงยางอนามัย วันทัช รุ่นจอยส์ 10-May-18 - - - 10-May-21

ยาง น้ ายางธรรมชาติ บรษัิท ไทยนิปปอนด์รบัเบอร ์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) 139 ถุงยางอนามัย วันทัช รุ่น ซีโร ่ซีโร ่ทรี 10-May-18 - - - 10-May-21

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พรม บรษัิท อินเตอรเ์ฟซฟลอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 140 พรมปูพ้ืน ชนิดฐานพรม Glasbac Interface 22-Jun-11 4-Dec-14 14-Dec-17  - 22-Jun-20



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พรม บรษัิท อินเตอรเ์ฟซฟลอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 141 พรมปูพ้ืน ชนิดฐานพรม Glasbac RE Interface 22-Jun-11 4-Dec-14 14-Dec-17  - 22-Jun-20

อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม บรษัิท กรนีสปอต จ ากัด 142
นมถ่ัวเหลืองบรรจกุล่อง UHTสูตรไวตามิ้ลค์น้ านมถ่ัว
เหลือง ยเูอสที พลัส

ไวตามิ้ลค์ 1-Jun-10 16-Sep-13 26-May-16  - 1-Jun-19

อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม บรษัิท กรนีสปอต จ ากัด 143 นมถ่ัวเหลืองบรรจกุล่อง UHT สูตรเจ ไวตามิ้ลค์ 1-Jun-10 16-Sep-13 26-May-16  - 1-Jun-19

อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม บรษัิท กรนีสปอต จ ากัด 144 นมถ่ัวเหลืองบรรจกุล่อง UHT สูตรหวานน้อย ไวตามิ้ลค์ 1-Jun-10 16-Sep-13 26-May-16  - 1-Jun-19

อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม บรษัิท กรนีสปอต จ ากัด 145 นมถ่ัวเหลืองบรรจขุวด ทูโก ไวตามิ้ลค์ 31-Aug-11 2-Oct-14 14-Dec-17  - 31-Aug-20

อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม บรษัิท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 146 น้ าดื่มบรรจขุวด PET ขนาด 600 มล. ดอยค า 29-Jan-19  -  -  - 29-Jan-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร กลุ่มวังขนาย 147 น้ าตาลทรายขาว White Sugar วังขนาย 28-Jul-10 16-Sep-13 26-May-16 15-Aug-19 28-Jul-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร กลุ่มวังขนาย 148 น้ าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์Refined Sugar วังขนาย 28-Jul-10 16-Sep-13 26-May-16 15-Aug-19 28-Jul-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร กลุ่มวังขนาย 149 น้ าตาล Very High Polarization วังขนาย 28-Jul-10 16-Sep-13 26-May-16 15-Aug-19 28-Jul-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 150 สตรอเบอรร์ี่อบแห้ง ดอยค า 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 4-Feb-18 4-Feb-21



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 151 มะเขือเทศเชอรร์อีบแห้ง ดอยค า 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 4-Feb-18 4-Feb-21

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 152 แก้วมังกรอบแห้ง ดอยค า 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 4-Feb-18 4-Feb-21

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 153 บ๊วยหวานอบนุ่ม ดอยค า 4-Feb-09 25-Sep-12 1-Dec-15 4-Feb-18 4-Feb-21

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท น้ าตาลมิตรการฬสินธุ ์จ ากัด 154 น้ าตาลเคลือบคาราเมล มิตรผลโกลด์ 29-Apr-19  -  -  - 29-Apr-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 155 น้ าตาลทรายขาวบรสิุทธิ์ มิตรผล 15-Aug-19  -  -  - 15-Aug-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 156 น้ าตาลกรวด มิตรผล 15-Aug-19  -  -  - 15-Aug-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 157 น้ าเชื่อม Sucrosweet มิตรผล 15-Aug-19  - -  - 15-Aug-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 158 น้ าเชื่อม Inversweet (Mitr Phol Syrup) มิตรผล 15-Aug-19  - -  - 15-Aug-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 159 น้ าตาลผลึกใส (Crystalline Sugar) มิตรผล 15-Aug-19  -  -  - 15-Aug-22

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาภูเวียง) 160 น้ าตาลทรายแดง มิตรผล 14-Sep-18  -  -  - 14-Sep-21



วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ วันทีอ่นุมตัิ

ขึน้ทะเบยีน ตอ่ครั้งที ่1 ตอ่ครั้งที ่2 ตอ่ครั้งที ่3

การด าเนินการขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ตัง้แตป่ ี2552 เปน็ตน้มา มผีลิตภณัฑ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิ้น จ านวน 251 ผลิตภณัฑ์ จาก 50 บริษัท

ทัง้น้ี มผีลิตภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 163 ผลิตภณัฑ์ จาก 32 บริษัท ดงัน้ี

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภณัฑ์ เครื่องหมายการค้า วันหมดสัญญา

19 กันยายน 2562 

อาหารและเครื่องดื่ม อาหาร บรษัิท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาภูเวียง) 161 Natural Cane Sugar มิตรผล 14-Sep-18  -  -  - 14-Sep-21

อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ บรษัิท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จ ากัด 162 ชนิดหลอด ตรง - สั้น(T8)  ขนาด 18W:  Model FL โตชิบา 10-Nov-10 2-May-14 6-Jun-17  - 10-Nov-19

อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ บรษัิท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จ ากัด 163 ชนิดหลอด ตรง - ยาว(T8)  ขนาด 36W:  Model FL โตชิบา 10-Nov-10 2-May-14 6-Jun-17  - 10-Nov-19

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
โทรศัพท์ : 02 503 3333 ต่อ 512 
E-Mail : phonnapa@tei.or.th, wisara@tei.or.th 
www.tei.or.th/carbonreductionlabel/  , https://www.facebook.com/GHGreduction  


