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6.1 การจัดซ้ือสินค้า

 

มีการศึกษาคว้าเก่ียวกับฉลากท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ฉลากท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ดังเอกสารแนบ

1.ฉลากเขียว (Green Label)

2.ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5

3.ฉลากประสิทธิภาพสูง

4.ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์

5.คูลโหมด

มีการจัดท าบัญชีรายการสินค้าท่ีจัดซ้ือในส านักงาน บัญชีรายการสินค้าท่ีจัดซ้ือในส านักงาน ดังเอกสารแนบ

มีการจัดซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการจัดซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ดังเอกสารแนบ

หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจ้าง

มีผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือสินค้า  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือสินค้าในส านักงาน

ดังเอกสารแนบ



ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
(Green Office)

ประธานคณะท างาน
ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี

ที่ปรึกษาคณะท างาน
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

รองประธานคณะท างาน
นายพิชาติ  อินทราวุธ

ที่ปรึกษาคณะท างาน
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

นางสาวศิวะพร มหาวรรณ ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของส านักงาน
นางสาวนิภาพร ถาชื่น ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการน้ าเสีย
นายชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์        ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพื้นที่
นางสาวณัฐนรี วิบูลย์  ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อสินค้าส านักงาน

อ้างอิงจากประกาศอุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด้านความย่ังยืน 

อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) ฉบับที3่
ปรากศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565







รายละเอียดฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ สัญญาลักษณ์ ความหมาย ผู้รับรอง 

1  ฉลากเขียว (Green Label) คือ ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งเป็นฉลาก
ประเภท 1 ซึ่งมีองค์กรกลางเป็นผู้ให้การ
รับรอง การติดฉลากบนสินค้าเพื่อต้องการ
สื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าที่ได้รับการ
รั บ ร อ ง ด้ ว ย ฉ ล า ก นี้ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ มี
องค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ 
ตลอดจนถึงการทิ้งท าลายที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่
ไม่ได้รับการรับรอง 

อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ก า ร พัฒน า อย่ า ง ยั่ ง ยื น 
(Thailand Business Council for Sustainable 
Development, TBCSD) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือ
จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม  

2  

 

สินค้าฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5  
คือฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและ
ข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น 
ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่าง
เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัด
ตั้งแต่ เบอร์  1 ถึงเบอร์  5 โดยที่ เบอร์  5 
หมายถึงประหยัดไฟมากท่ีสุด  

ผู้ออกฉลากประหยัดไฟในปัจจุบันคือกระทรวง
พลังงาน ซึ่งจะมีตราของกระทรวงซ้อนอยู่บน
ฉลาก เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) จาก
เดิมออกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึ่งไม่มีโลโก้ใดๆ เว้นแต่ปี ค.ศ. ที่ออกบน
ฉลาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 กระทรวงพลังงานได้
ปรับปรุงฉลากประหยัดไฟใหม่ทั้งหมด โดยยกเลิก
ระดับความประหยัดเบอร์ 1 ถึงเบอร์ 4 คงไว้
เพียงเบอร์ 5 แต่เพิ่มสัญลักษณ์ดาวท่ีจะระบุระดบั
คะแนนการประหยัดไฟเข้าไปแทน โดยยิ่งมีดาว
มาก จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟมาก
ขึ้นดวงละ 5-10% โดยฉลากประหยัดไฟชนิดตอด
ดาว มี 4 ระดับ คือเบอร์ 5, 1 ดาว, 2 ดาว และ 
3 ดาว[1] 

3  ฉลากประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงค่า
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พของผลิ ตภั ณฑ์  โ ด ยค่ า
ประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลากจะเป็นค่า
ประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบจริงตาม
มาตรฐานที่ก าหนด โดยรูปแบบฉลาก
ประสิทธิภาพสูงแต่ละผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
เหมือนกัน จะต่างกันตรงข้อความด้านล่าง 
ซึ่งจะระบุชนิดและค่าประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด าเนินการ โดยการ
ไฟฟ้าฯ รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และติดฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เช่น เครื่องปรับ 
อากาศ หม้อหุงข้าว ตู้ เย็น เป็นต้น และกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องจักร 
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าได้แก่  
เตาแก๊ส อุปกรณ์ปรับความเร็ว รอบมอเตอร์ 
กระจก และฉนวนใยแก้ว 



ล าดับ สัญญาลักษณ์ ความหมาย ผู้รับรอง 

4 

 

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ เครื่องหมายลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉล า
กลดโลกร้อน เป็นฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์
ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อย ก๊าซ
เรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซ
เ รื อนกร ะจก  ตล อดวั ฏ จั ก ร ชี วิ ต ขอ ง
ผลิตภัณฑ์ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) TGO เป็นองค์กรที่ รับผิดชอบทางด้าน
การให้ฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สาหรับประเทศ
ไทย 

5  คูลโหมด เป็นฉลากท่ีมอบให้กับเสือ้ผ้า หรือ
ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อ
และระบายความร้อนได้ด ี

ฉลากนี้เป็นผลงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ ที่ พั ฒ น า ขึ้ น ม า                
เมื่อ 1 พ.ย. 2562 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริง 

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

ลำดับ รายการสินค้า ยี่ห้อ การรับรอง ผู้ผลิต 

1 พัดลม Hatari เครื่องหมายประหยัดไฟ บริษัท วนวิทย์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

จำกัด 

2 ตู้เย็น Hitachi เครื่องหมายประหยัดไฟ บริษัทฮิตาริ 
มหาชนจำกัด 

3 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ (AA) Panasonic ตะกร้าเขียว บริษัท พานาโซ
นิค เอเนอร์จี 
(ประเทศไทย) 

จำกัด 



ลำดับ รายการสินค้า ยี่ห้อ การรับรอง ผู้ผลิต 

4 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ (AAA) 

 

Panasonic ตะกร้าเขียว บริษัท พานาโซ
นิค เอเนอร์จี 
(ประเทศไทย) 

จำกัด 

5 ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง ตราม้า ฉลากเขียว 

 

บริษัท นานมี 
จำกัด 

6 ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน ตราม้า ฉลากเขียว 

 

บริษัท นานมี 
จำกัด 

7 ปากกาเคมี 2 หัว สีดำ ตราม้า ฉลากเขียว 

 

บริษัท นานมี 
จำกัด 

 

 



 

ลำดับ รายการสินค้า ยี่ห้อ การรับรอง ผู้ผลิต 
8 ซองเอกสารขยายข้าง C4 KA 

9*12 ¾ นิ้ว 

 

KA ฉลากเขียว 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ลิ่มหมงเชียง 

9 ซองเอกสาร KA 9*12 3/4  

 

KA ฉลากเขียว 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ลิ่มหมงเชียง 
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6.2 การจัดจ้าง

หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจ้าง

6.2.1 หน่วยงานมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก /จ้างบริการ เร่ืองใด การจ้างท าความสะอาด

การจ้างดูแลความปลอดภัย

การจ้างดูแลสวน ต้นไม้ และบริเวณโดยรอบ

การจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

บริการจัดประชุมโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ดัง

เอกสารแนบ







































โรงแรม โลตัสปางสวนแกว้
จัดกิจกรรม Year End Party

การเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม





โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม่
จัดกิจกรรม Year End Party

การเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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6.2.2 ข้อตกลงงานจ้าง
มีการจัดท าข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อม

มีการอบรมให้ความรู้ค าแนะน าด้านส่ิงแวดล้อมกับผู้รับจ้าง

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

มีการจัดท าข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อม

มีการอบรมให้ความรู้ค าแนะน าด้านส่ิงแวดล้อมกับผู้รับจ้าง

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ดังเอกสารแนบ

การเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

มีการค้นหาโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี

มีการจัดประชุมนอกสถานท่ี/โรงแรม

การจัดประชุมนอกสถานท่ี/โรงแรม เป็นแบบ Green meeting

เลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จัดกิจกรรม Year End 2561

2.โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท จัดกิจกรรม Year End 2562

หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจ้าง



โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม่
จัดกิจกรรม Year End Party

การเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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6.2 การจัดจ้าง

หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจ้าง

6.2.1 หน่วยงานมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก /จ้างบริการ เร่ืองใด การจ้างท าความสะอาด

การจ้างดูแลความปลอดภัย

การจ้างดูแลสวน ต้นไม้ และบริเวณโดยรอบ

การจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

บริการจัดประชุมโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ดัง

เอกสารแนบ



หัวข้อ รายละเอียด ค าอธิบาย หรือ หลักฐาน ภาพถ่ายประกอบ

6.2.2 ข้อตกลงงานจ้าง
มีการจัดท าข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อม

มีการอบรมให้ความรู้ค าแนะน าด้านส่ิงแวดล้อมกับผู้รับจ้าง

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

มีการจัดท าข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อม

มีการอบรมให้ความรู้ค าแนะน าด้านส่ิงแวดล้อมกับผู้รับจ้าง

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ดังเอกสารแนบ

การเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

มีการค้นหาโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี

มีการจัดประชุมนอกสถานท่ี/โรงแรม

การจัดประชุมนอกสถานท่ี/โรงแรม เป็นแบบ Green meeting

เลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จัดกิจกรรม Year End 2561

2.โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท จัดกิจกรรม Year End 2562

หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจ้าง







หัวข้อ การอบรมเรื่องก๊าซเรือนกระจก 

ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตาม
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

2. เพ่ือให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้ 
3. เพ่ือให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์หาแหล่งปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ีมีนัยสำคัญจากกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์กร (Hot Spot) และหาแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นทข์ององค์กรของประเทศไทย และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก 

เนื้อหาหลักสูตร 

          การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน การขนส่ง การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ การตัด
ไม้ทำลายป่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้เกิด
ภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาสำคัญท่ีประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตื่นตัวที่จะ
ดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น หลายประเทศมีการคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทเ์พ่ือติดตาม
ตรวจสอบและรายงานผลการปล่อยหรือดูดกลับแก๊สเรือนกระจก ตลอดจนพยายามที่จะหาแนวทางในการ
บริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 

          การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทข์ององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ 
Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับแก๊สเรือนกระจกที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรทั้งการผลิตและการบริการขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุ
ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ีมีนัยสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับหน่วยงาน บริษัท โรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และ
ระดับประเทศ อีกท้ังสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เกิดข้ึน และช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ตลอดจนเป็นการเตรียม
ความพร้อมในกรณีท่ีภาครัฐต้องรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gas 
Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย 
(อ้างอิงจากเอกสารแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ อบก.) 

 

 

 



หัวข้อ การอบรมเรื่องก๊าซเรือนกระจก 

ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

   

 

 

          

 



หัวข้อ : การอบรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออะไร  

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หมายถึง 
การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการ ปกติท่ัวไปที่ทำ
หน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้้
พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่งการใช้งาน และ การจัดการซากผลิตภัณฑ์หลัง
หมดอายุการใช้งาน 

นิยามของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 

1. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากข้ันตอนการจัดหา

วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งานและการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
สินค้าอ่ืนที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน 

-  บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากข้ันตอนการ
จัดหาวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการและการจัดการ ของเสียที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการอ่ืนที่มี ลักษณะอย่างเดียวกัน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ

จัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามรายการสินค้าและบริการที่ผ่านการพิจารณาเกณฑ์ 
ข้อกำหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ตะกร้าเขียว) สินค้าที่ได้ฉลากเขียว 
(Green Label) บริการโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว (Green  Leaf) บริการโรงแรมที่ผ่าน
เกณฑ์สถานประกอบการที่พักสีเขียว(Green Hotel) และผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Cool 
Mode) เป็นต้น 



หัวข้อ : การอบรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

 

 

 

 













โรงแรม โลตัสปางสวนแกว้
จัดกิจกรรม Year End Party

การเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม





โรงแรม วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม่
จัดกิจกรรม Year End Party

การเลือกใช้บริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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