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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
 ชือ่
o ผลิตภัณฑ์/รุน่ ……สายคาดเอว……………………….
o บริการ………………………………………………………………………………………………………….........
 ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ…ผลิตจากเศษผ้าไหม,ผ้าฝ้ายตกแต่งด้วยลูกปดั ,หินสี,แผ่นเลื่อม………
 ทีอ่ ยู่ผผู้ ลิต/การบริการ...……111/43 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210………
 ผูจ้ ดั จาหน่ายในประเทศไทย……ร้านวุน่ Hand Made (โครงการ 4 ล็อค 2) รัชนีไหมไทย หัวหิน
 ยอดขายต่อปี (สามปียอ้ นหลัง ถ้ามี)………250,000 – 300,000
 สิทธิบตั ร/รางวัล/ฉลากสิง่ แวดล้อม/มาตรฐานทีเ่ คยได้รบั (โปรดระบุ ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้รบั )
1. ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตัง้ แต่ปี 2546
2. ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตัง้ แต่ปี 2549
3. ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตัง้ แต่ปี 2552
4. ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตัง้ แต่ปี 2555
5. ได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตัง้ แต่ปี 2558
 ลักษณะทั ่วไปของผลิตภัณฑ์/บริการ
 รูปภาพ

 ขนาด น้ าหนัก ………200 กรัม………………………….........................................................
 คุณสมบัตทิ ั ่วไปของผลิตภัณฑ์ (Specification)/รายละเอียดทั ่วไปของการบริการ
1. สวยงาม
2. เพิม่ ความมีเสน่ห์ในการตกแต่งร่างกาย
3. เป็นของฝากของขวัญทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
 ข้อมูลการรับประกันสินค้าและอายุการใช้งานที่คาดหมาย
ใช้งานได้นาน – คงทนแข็งแรง
 ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
ใช้ตามคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เช่น สายคาดเอว - ไว้ตกแต่งเอวให้ดสู วยงาน เพิม่ บุคลิกภาพ
ให้ดเู ท่ห์ มีเสน่ห์
 อื่นๆ
สายคาดเอวสามารถนามาตกแต่งทีค่ อเสือ้ หรือพันรอบคอเสือ้ เป็ นเนคไทหรือเป็นโบวหูกระต่ายให้ดู
สวยงาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
หน้าที่ 2 / 3

ส่วนที่ 1.2 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง1
1.2.1 สาหรับผลิ ตภัณฑ์
โปรดเลือกประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลิ ตภัณฑ์ของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่ มเติ มในส่วนที่ 3
ของรายงานตามหัวข้อที่ท่านเลือก
ตารางที่ 1.2.1 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง
ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
1

สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

2

สามารถแตกสลายได้ (Degradable)

3

ออกแบบเพื่อให้งา่ ยต่อการแยกชิน้ ส่วน (Design for disassembly)

4

มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน (Extended life product)

5

พลังงานทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ (Recovered energy)

6

สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

7
8

มีสว่ นประกอบจากวัสดุรไี ซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled
content)
ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)

9

ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

10

ลดการใช้น้ า (Reduced water consumption)

11

สามารถใช้ซ้าและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)

12

ลดของเสีย (Waste reduction)

13

วัสดุหมุนเวียน (Renewable material)

14

การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่
เลือก (โปรดระบุ X ในช่อง
ด้านล่าง)

X
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์/บริการ
ส่วนที่ 2.1 รายละเอียดทั ่วไปของผลิ ตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลักบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์)
(สาหรับการบริ การที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางที่ 2.1.1 สามารถข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2.2 ด้านล่างได้)
ตารางที่ 2.1.1 รายละเอียดทั ่วไปของผลิ ตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลักบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์)
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

รูปประกอบ

รายการประเภทของ
วัตถุดิบ

น้าหนัก (kg)/
หน่ วยผลิ ตภัณฑ์

สัดส่วนต่อหน่ วย
ผลิ ตภัณฑ์
ทัง้ หมด (%)

0.17

85

0.01

5

0.02

10

(W)

100%

ผ้าไหม

ลูกปดั

หินสี

*เพิม่ รายการได้ตาม
ความเป็นจริง
รวมน้าหนักทัง้ หมด
น้าหนักรวมของผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ …0.2 กิ โลกรัม (W)
(ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
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2.2 แผนผังกระบวนการผลิ ต/แผนผังกิ จกรรมของการบริ การ
(โปรดระบุกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยสามารถสร้างจากเอกสารนี้ หรือนาภาพแผนผังการผลิตมาใส่เป็นรูปประกอบ)
ขันที
้ ่ 1: นาเศษผ้ามาวางและทาบแพทเทินจึงตัดเป็นของแต่ละส่วนว่าจะทาอะไร เช่น ขนาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ของสายคาดเอว
ขันที
้ ่ 2 : เย็บและนามาปกั เลื่อมโดยการลงลายก่อน ต้องเลือกลูกปดั , แผ่นเลื่อม , หินสี ให้เข้ากับผ้าโดยดูจากสีผา้ เป็นส่วนใหญ่
ขันที
้ ่ 3 : ลงมือเย็บปกั
ขันที
้ ่ 4 : ตรวจเช็คงานให้ละเอียดก่อนนาออกจาหน่ายต่อไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
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2.3 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
(โปรดระบุการใช้พลังงานเชือ้ เพลิง ทัง้ จาก Fossil Fuel และพลังงานทางเลือกอืน่ ๆสาหรับช่องพลังงานจากเชือ้ เพลิง โดยสามารถเลือกใส่ขอ้ มูลได้มากกว่า 1 ประเภททีใ่ ช้จริง ใน
กระบวนการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย)
ตารางที่ 2.1.2 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
พลังงานจากเชื้อเพลิ ง
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

ไฟฟ้ า

น้า

ปริ มาณ (KWh)

ปริ มาณ (ลูกบาศ์กเมตร)

(ต่อหน่ วยผลิ ตภัณฑ์)

รูปประกอบ
รายการประเภทของเชื้อเพลิ ง
ปริ มาณ

ระบุหน่ วย

รวม
MJ
หมายเหตุ: สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการแปลงหน่วยพลังงานได้จากเวปไซต์ท ั ่วไป เช่น โปรแกรม Unit ConverterPro (http://www.thaiware.com) เป็นต้น
 พลังงานรวมจากเชื้อเพลิ ง ………………………………(a)……….. MJ (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
 พลังงานรวมจากไฟฟ้ า …………………………………..(b)………….. KWh (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
พลังงานรวมที่ใช้ทงั ้ หมดในโรงงาน [E] ……………………………………… MJ [คานวณโดย = (a) + (b X 3.6)] (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)

ส่วนที่ 3รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recycled content)
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ส่วนที่ 3. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ (Recycled content)
: สัดส่วนโดยน้ าหนักของวัสดุทเี่ ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ซงึ่ มาจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่รวมถึงวัสดุ 2 ประเภทหลักดังนี้
2
1) วัสดุทยี่ งั ไม่ผา่ นการบริโภค
2) วัสดุทผี่ า่ นการบริโภคแล้ว2
(สำหรับกำรบริกำรทีไ่ ม่สำมำรถกรอกข้อมูลในส่วนนี้สำมำรถข้ำมไปกรอกในหัวข้อที ่ 2 ด้ำนล่ำง)
1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
คาชี้แจง
ตัวชี้วดั
หลักฐาน
1) ปริมาณและ
สัดส่วนโดยน้าหนัก
ของวัสดุทมี่ าจาก
การแปรสภาพใช้
ใหม่

1)แสดงข้อมูลการ
ใช้วสั ดุทมี่ าจาก
การแปรสภาพใช้
ใหม่ พร้อมระบุ
แหล่งทีม่ าและ
คานวณสัดส่วน
วัสดุแปรสภาพใช้
ใหม่เทียบกับ
น้าหนักผลิตภัณฑ์

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง

 แสดงข้อมูลการได้มาซึง่ วัตถุดบิ จากวัสดุรไี ซเคิล และเทียบสัดส่วนวัสดุรไี ซเคิลกับน้าหนักทัง้ หมด
[W] น้าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์............200 กรัม................. (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
ตารางที่ 3.7.1 แสดงข้อมูลการได้มาซึง่ วัตถุดบิ จากวัสดุวสั ดุแปรสภาพใช้ใหม่และเทียบสัดส่วนวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่กบั น้าหนักทัง้ หมด
รายการส่วนประกอบ
ประเภทของวัสดุแปร ทีม่ สี ่วนผสมมาจาก (a) น้าหนัก (kg) ต่อ
สภาพใช้ใหม่
วัสดุแปรสภาพใช้ หนึง่ หน่ วยผลิตภัณฑ์
ใหม่
วัสดุ…เศษผ้าไหม
……………………
……......................

ผ้าไหม

170 กรัม

รวมประเภทของวัสดุ................170กรัม....................

(b) เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสมทีม่ าจาก
วัสดุ
แปรสภาพใช้ใหม่
(%)

(c) น้าหนักของวัสดุ
ทีม่ าจากการแปร
สภาพใช้ใหม่
[คานวณโดย
(
]

100%

170 กรัม

(d) สัดส่วนวัสดุแปร
สภาพใช้ใหม่ แยก
ตามประเภทของ
วัสดุ
[คานวณโดย
((c) [W]) x 100
85

แหล่งทีม่ า
(ระบุแหล่งทีม่ า และ
รายการเอกสาร
ยืนยันแหล่งทีม่ า)
-ร้านพวงทอง ที่
สวนจัตุจกั ร
-ร้านนิ สาชล อ.
เมือง ต.หนองสอง
ห้อง จ.หนองคาย

ส่วนที่ 3รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (recyclable)
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ตัวชี้วดั
2) ประเภทวัสดุ
และสัดส่วนการใช้
วัสดุแปรสภาพใช้
ใหม่เป็นส่วนผสม
ในวัสดุแต่ละชนิด

คาชี้แจง
หลักฐาน
2) แสดงสัดส่วน
การผสมวัสดุแปร
สภาพใช้ใหม่
แยกตามประเภท
ของวัสดุ

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง

ประเภทของวัสดุ
แปรสภาพใช้ใหม่

รายการ
ส่วนประกอบทีม่ ี
ส่วนผสมมาจาก
วัสดุแปรสภาพใช้
ใหม่

(a) น้ าหนัก (kg)
ต่อหนึ่งหน่วย
ผลิตภัณฑ์

(b) เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสมทีม่ าจาก
วัสดุ
แปรสภาพใช้ใหม่
(%)

(c) น้ าหนักของ
วัสดุทมี่ าจากการ
แปรสภาพใช้ใหม่
[คานวณโดย
(
]

(d) สัดส่วนวัสดุ
แปรสภาพใช้ใหม่
แยกตามประเภท
ของวัสดุ
[คานวณโดย
((c) [W]) x 100

แหล่งทีม่ า
(ระบุแหล่งทีม่ า
และ รายการ
เอกสารยืนยัน
แหล่งทีม่ า)

วัสดุ………………
……………………
….........................
รวมประเภทของวัสดุ.......................................................
วัสดุ………………
……………………
….........................
รวมประเภทของวัสดุ.......................................................

รวมวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่

(e)

สัดส่วนโดยน้ าหนักของวัสดุทมี่ าจากการแปรสภาพใช้ใหม่เทียบกับน้ าหนักผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด.......85................%[คานวณโดย[

]

]

ส่วนที่ 4 รายงานสิง่ แวดล้อม
หน้าที่ 1 / 1

รายงานสิ่ งแวดล้อม (Environmental Report)
ส่วนที่ 4. สรุปผลงาน
(โปรดสรุปประเด็นของผลิตภัณฑ์/บริการ พร้อมให้เหตุผล และตัวอย่างประกอบ)
 ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ความสวยงาม/ สุนทรียภาพ
นาเศษผ้าไหม ผ้าฝ้าย ตกแต่งด้วยลูกปดั หินสี เพื่อเพิม่ มูลค่าของวัสดุทสี่ ามารถนากลับมารีไซเคิลได้

 ประโยชน์การใช้สอย/ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค

สาหรับตกแต่งเอวและเสือ้ ผ้าให้ดูสวยงาม มีเสน่ห์

 ความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ท่าน

ใช้เศษผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย ทีเ่ หลือจากการตัดเย็บ ช่วยลดปริมาณของเสียได้

