การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อม
บรรจุภณั ฑ์เปลือกไข่สปา

อัจฉราไข่วิจิตร
โดย
นางอัจฉรา ทิพยรัต ลายเซ็นต์ (………………………………..….…………)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
เอกสารลงนามรับรองตนเอง

ข้าพเจ้า นาง อัจฉรา ทิพยรัต
ตาแหน่ง เจ้าของกิจการ
บริษท

อัจฉราไข่วจิ ติ ร

ทีอ่ ยู่

919/201 ถนนสีลม แขวงสีลม ขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

086 7765325 ติดต่อ นางอัจฉรา ทิพยรัต

ขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ขดั ต่อจารีต ประเพณี ศีลธรรม และ เป็ นความจริงทุก
ประการ

โปรดประทับตราบริษัท

ลงชื่อ (…………………………………………………………………………)
นาง อัจฉรา ทิพยรัต
เจ้าของกิจการ

การออกแบบตามความเชื่อและศาสตร์ต่าง ๆ
บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกไข่สปา

สปา คือ วิธกี ารดูแลร่างกายด้วยวิถธี รรมชาติ ซึง่ บรรพบุรุษไทยนาสมุนไพรมาใช้ในการดาเนินชีวติ ทีเ่ กิดจากภูมิ
ปญั ญาของคนไทย เป็ นทัง้ ความเชื่อทางศาสตร์ต่าง ๆ ทัง้ เรื่องทางศิลปะและการแพทย์แผนไทย ทีม่ าเกีย่ วข้องกันตัง้ แต่
การปรุงอาหาร ยาบาบัดโรคและการบารุงผิวพรรณ
การออกแบบเปลือกไข่ในงานสปาจะนาหลักแนวความเชื่อของศาสตร์ต่าง ๆเช่น ชุดราศีประจาวัน , ชุด12
ราศี และออกแบบตามธาตุเจ้าเรือนทัง้ 4
เปลือกไข่บรรจุภณ
ั ฑ์สปา มีรปู แบบสาหรับใส่เครื่องหอม,เทียนหอม, ดอกไม้หอม,กายาน, โลชัน,่ น้ามันทาผิว,
น้าปรุงและน้ามันหอมระเหยกลิน่ ต่าง ๆ ซึง่ คุณจะต้องค้นหาด้วยตนเองว่า คุณเชื่อตามศาสตร์ หรือตามความชอบ ถ้า
น้ามันหอมระเหยทีน่ ามาใช้แล้วดีต่อสุขภาพและจิตใจของคุณก็ถอื ว่าคุณเลือกได้ถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
 ชื่อผลิตภัณฑ์ Larirose Spa Egg shell
 ประเภทผลิตภัณฑ์ ของขวัญของทีร่ ะลึก
 ทีอ่ ยู่ผผู้ ลิต 919/201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่าย อัจฉราไข่วจิ ติ ร
 ยอดขายต่อปี 200,000 บาท
 สิทธิบตั ร/รางวัล/ฉลากสิง่ แวดล้อม/มาตรฐานทีเ่ คยได้รบั (โปรดระบุ ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้รบั )
1. Five Stars OTOP Champion Thailand 2012…
2. Thai Community Product Standards(TCPS)-Thai Industrial Standards Institute (TISI) 2012
3. Carbon Footprint Label Scheme- Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) 2012
4. 1 st Prize at SMEs Art Festival & Art in Town 2010
5. Best Handicraft Award – 2ed Taokae Tid Dao Competition 2011
 ลักษณะทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์/บริการ
 รูปภาพ

 ขนาด กว้าง 11ซม. ยาว 16 ซม. สูง 13 ซ.ม.
 คุณสมบัตทิ วไปของผลิ
ั่
ตภัณฑ์ (Specification)
กลิน่ ต่างๆ ตัดฉลุเปลือกไข่ให้ดอู ่อนหวาน เพื่อให้ระบายกลิน่ หอมของกลิน่ ดอกไม้ออกมาได้ดี ตัดเปิ ด
ด้านบนให้กว้างเพื่อให้สะดวกในการเปลีย่ นกลีบกุหลาบใหม่ได้สะดวก ใช้กระดาษลูกไม้รองดอกไม้แห้ง ขาตัง้ จะ
ทาจากไม้ ผลิตภัณฑ์ชน้ิ นี้เน้นการนาสิง่ ทีไ่ ด้มาจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ดว้ ยตัวเองทัง้ ชิน้ งาน ซึง่ ขัน้ ตอน
ผลิตเป็ นงานฝีมอื ทุกขัน้ ตอน
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิดทางด้านความเชื่อของศาสตร์ต่างๆ
เช่น
ออกแบบให้เป็ นมงคลตามราศีทเ่ี กิดทัง้ ราศีประจาวัน,เดือน,ปี ทเ่ี กิด ด้วยการใช้สที เ่ี ป็ นมงคล หรือตามธาตุต่างๆที่
เกีย่ วกับสุขภาพเช่น การใช้น้ามันหอมระเหย ฯลฯ การออกแบบเปลือกไข่ทเ่ี ป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สปาจึงได้ออกแบบ
หลายแบบหลากหลายสีสรรค์ สวยงามด้วยศิลปะสร้างสรรค์และมีกลิน่ หอมของดอกไม้นานาพรรณ ได้ทงั ้ ความ
หอมสดชื่นผ่อนคลาย เป็ นสิรมิ งคลและยังทาให้สขุ ภาพจิตใจดีมสี ขุ ภาพแข็งแรงตามมาด้วย
 ข้อมูลการรับประกันสินค้าและอายุการใช้งานทีค่ าดหมาย
รับประกันในการใช้สนิ ค้า 3 เดือน อายุการใช้งานอย่างน้อย 2 ปี
 ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
1. ใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ในงานสปา ใส่เครื่องประทินผิว, เครื่องหอม หรือใช้ใสของอบแห้ง สมุนไพร
2. ใช้ประดับตกแต่งสถานทีห่ รือในร้านสปาและตกแต่งบ้านเช่น ห้องนังเล่
่ น ห้องทางาน ห้องทานข้าว ห้องพระ
ห้องรับแขก
3. เป็ นของขวัญทีป่ ระทับใจทุกโอกาสทุกเทศกาลบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆเช่น ตระกร้าดอกไม้หรือกระเช้าของเยีย่ ม

ส่วนที่ 1.2 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง1
1.2.1 สาหรับผลิ ตภัณฑ์
โปรดเลือกประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนที่ 3 ของรายงานตาม
หัวข้อทีท่ ่านเลือก

ตารางที่ 1.2.1 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง
ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
1

สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

2

สามารถแตกสลายได้ (Degradable)

3

ออกแบบเพือ่ ให้งา่ ยต่อการแยกชิน้ ส่วน (Design for disassembly)

4

มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน (Extended life product)

5

พลังงานทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ (Recovered energy)

6

สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

7

มีส่วนประกอบจากวัสดุรไี ซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)

8

ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)

9

ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

10

ลดการใช้น้า (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 ในช่องด้านล่าง)

x
x

x

หมายเหตุ :
1. ตามมาตรฐาน ISO14021 ได้ให้แนวทางเพิม่ เติมในการรับรองตนเองด้านสิง่ แวดล้อมอีก 2 ประเด็น ได้แก่
 ความยังยื
่ น ( Sustainability)
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission)
ซึง่ ท่านสามารถเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนนี้ในรายงานความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมได้ แต่ไม่ถอื ว่าเป็ นประเด็นในการรับรองเรือ่ งความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/
บริการ และจะเปิ ดเผยข้อมูลใน 2 ประเด็นดังกล่าวได้ ต่อเมือ่ ท่านได้เปิ ดเผยข้อมูลในประเด็นหลักอย่างน้อย 1 ใน 14 ประเด็น ก่อน

1.2.2 สาหรับการบริ การ
โปรดเลือกประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนที่ 3 ของรายงานตามหัวข้อทีท่ ่านเลือก

ตารางที่ 1.2.2 ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง
ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม

1

สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

2

สามารถแตกสลายได้ (Degradable)

3

ออกแบบเพือ่ ให้งา่ ยต่อการแยกชิน้ ส่วน (Design for disassembly)

4

มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน (Extended life product)

5

สามารถแปรรูปเป็นพลังงานได้หลังหมดอายุการใช้งาน (Recovered energy)

6

สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)

7

มีส่วนประกอบจากวัสดุรไี ซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)

8

ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)

9

ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

10

ลดการใช้น้า (Reduced water consumption)

11

สามารถใช้ซ้าและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)

กิ จกรรมที่ มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่ จะนามา
ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่ จะนามารับรอง
รับรองตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมของการบริ การ (สามารถ
ตนเอง
กรอกได้มากกว่า 1 กิ จกรรม)
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ผลิ ตภัณฑ์และ
ทรัพยากร) 2,3

ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม

12

ลดของเสีย (Waste reduction)

13

วัสดุหมุนเวียน (renewable material)

14

การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

กิ จกรรมที่ มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่ จะนามา
ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่ จะนามารับรอง
รับรองตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมของการบริ การ (สามารถ
ตนเอง
กรอกได้มากกว่า 1 กิ จกรรม)
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ผลิ ตภัณฑ์และ
ทรัพยากร) 2,3

หมายเหตุ :
1. ตามมาตรฐาน ISO14021 ได้ให้แนวทางเพิม่ เติมในการรับรองตนเองด้านสิง่ แวดล้อมอีก 2 ประเด็น ได้แก่
 ความยังยื
่ น ( Sustainability)
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission)
ซึง่ ท่านสามารถเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนนี้ในรายงานความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมได้ แต่ไม่ถอื ว่าเป็ นประเด็นในการรับรองเรือ่ งความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ และจะเปิ ดเผยข้อมูลใน 2 ประเด็นดังกล่าวได้ ต่อเมือ่ ท่านได้เปิ ดเผยข้อมูลในประเด็นหลักอย่างน้อย 1 ใน 14
ประเด็น ก่อน
2. สาหรับผลิตภัณฑ์และทรัพยากรทีจ่ ะนามารับรองตนเองด้านสิง่ แวดล้อมของการบริการ ต้องเกีย่ วข้องกับหน้าทีห่ ลักของการบริการนัน้ ๆ
3. สาหรับผลิตภัณฑ์และทรัพยากรทุกรายการทีจ่ ะนามารับรองตนเองด้านสิง่ แวดล้อมของการบริการ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในส่ วนที ่ 3

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
ส่วนที่ 2.1 รายละเอียดทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์
(ส่วนประกอบหลัก บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุทใ่ี ช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์)
(สาหรับการบริการทีไ่ ม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางที่ 2.1.1 สามารถข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2.2 ด้านล่างได้)

ตารางที่ 2.1.1 รายละเอียดทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลัก บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ใช้ในการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์)
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

รูปประกอบ

เปลือกไข่บรรจุภณ
ั ฑ์สปา

ขาตัง้ ไม้

กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์

น้าหนัก (kg)/ หน่ วย
ผลิ ตภัณฑ์

สัดส่วนต่อ
หน่ วย
ผลิ ตภัณฑ์
ทัง้ หมด (%)

เปลือกไข่นกกระจอกเทศ

0.160

27.59

กระดาษขาวรองใน

0.005

0.86

ดอกกุหลาบแห้งกลิน่ หอม

0.020

3.45

สีคะคิลกิ น้าและวานิช

0.005

0.86

ตุ่มไม้ 4 ชิน้

0.010

1.72

กระดาษแข็งรีไซเคิลจัวป
่ งั

0.300

51.72

กระดาษสา

0.040

6.90

กาวลาเทกซ์

0.040

6.90

W=0.580

100%

รายการประเภทของวัตถุดิบ

*เพิม่ รายการได้ตามความ
เป็นจริง
รวมน้าหนักทัง้ หมด

 น้าหนักรวมของผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์….………(W)……0.580….. Kg

2.2 แผนผังกระบวนการผลิ ต/แผนผังกิ จกรรมของการบริ การ
(โปรดระบุกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยสามารถสร้างจากเอกสารนี้ หรือนาภาพแผนผังการผลิตมาใส่เป็ นรูปประกอบ)

วาดแบบบนเปลือก
ไข่

ตัดเปลือกไข่ ตาม
แบบ

ทาความสะอาด
เปลือกไข่

ฉลุลวดลายบน
เปลือกไข่

ทาสี
และเคลือบเงา

ติดขาตัง้ และ
บรรจุดอกไม้ หอม

2.3 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
(โปรดระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทัง้ จาก Fossil Fuel และพลังงานทางเลือกอืน่ ๆสาหรับช่องพลังงานจากเชื้อเพลิง โดยสามารถเลือกใส่ขอ้ มูลได้มากกว่า 1 ประเภททีใ่ ช้จริง ในกระบวนการผลิตหลัก
ของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย)

ตารางที่ 2.1.2 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
พลังงานจากเชื้อเพลิ ง
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

รูปประกอบ

ไฟฟ้ า

น้า

ปริมาณ (KWh)

ปริมาณ (ลูกบาศ์ก
เมตร)

(ต่อหน่ วยผลิ ตภัณฑ์)
รายการประเภทของ
เชื้อเพลิ ง

ปริมาณ

ระบุหน่ วย

รวม
MJ
หมายเหตุ: สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการแปลงหน่ วยพลังงานได้จากเวปไซต์ทวไป
ั ่ เช่น โปรแกรม Unit Converter Pro (http://www.thaiware.com) เป็ นต้น
 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)

ประเด็น 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
: ซากผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ ส่วนประกอบทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยมีกระบวนการหรือกิจกรรม เพื่อจัดเก็บ แปรสภาพ และใช้ใหม่ในรูปของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
(สาหรับการบริการทีไ่ ม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกในหัวข้อที ่ 2 ด้านล่าง)

1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
คาชี้แจง
หลักฐาน
1) ปริมาณ 1) รายการแสดง
และสัดส่วน ส่วนประกอบ
โดยน้าหนัก ทัง้ หมดของ
ของวัสดุแปร ผลิตภัณฑ์ ซึง่
สภาพใช้ใหม่ ระบุสว่ นที่
ได้ เทียบกับ สามารถแปร
น้าหนักรวม สภาพใช้ใหม่ได้
ของ
พร้อมทัง้ ระบุ
ผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน/
ผูป้ ระกอบการ
ทีม่ กี ารจัดเก็บ/
รวบรวม/รับคืน
ซากผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วดั

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
 รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (โปรดระบุ)
ตารางที่ 3.6.1 รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้

รายการส่วนประกอบหลัก

กล่องบรรจุ
ภัณฑ์ของ
เปลือก
ไข่สปา

รายการประเภท
ของวัตถุดบิ

น้าหนัก (kg) ต่อ
หนึ่งหน่วย
ผลิตภัณฑ์

กระดาษจัวป
่ งั 0.300
กระดาษสา 0.040

รวม 0.340

ั บนั มีกระบวนการจัดการ (การ
ปจจุ
จัดเก็บ/รวบรวม/รับคืน)
ซากวัสดุประเภทนี้หรือไม่
(โปรดระบุ  ในช่องด้านล่าง)

กระบวนการจัดการ
ซากวัสดุ

รับซื้อคืน
รับซื้อคืน

โปรดระบุ หน่วยงาน/
ผูป้ ระกอบการ
ทีม่ กี ารจัดเก็บ/รวบรวม/รับคืน
ซากผลิตภัณฑ์

ผูร้ บั ซื้อของเก่า
ผูร้ บั ซื้อของเก่า

ตัวชี้วดั
2) ศักยภาพ
ในการนา
วัสดุกลับมา
ใช้ใหม่
กระบวนการ
ผลิต)

คาชี้แจง
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
หลักฐาน
2) ผลการ
 ความสามารถในการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable index)
คานวณศักยภาพ
ในการนาวัสดุ
ตารางที่ 3.6.2 ความสามารถในการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable index)
กลับมาใช้ใหม่
รายการประเภทของ
จากชิน้ ส่วนใด น้าหนัก (kg) ต่อหนึ่ง (a) น้าหนักรวมวัสดุ
(b) ศักยภาพในการนาวัสดุ
วัสดุ
หน่วยผลิตภัณฑ์
กลับมาใช้ใหม่
(อ้างอิงจากคู่มอื การใช้งาน)
กระดาษจัวป
่ งั
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ 0.300
0.300
100%
กระดาษสา
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ 0.040
0.040
100%

(c) อัตราส่วนในการนา
วัสดุกลับมาใช้ใหม่
[คำนวณโดย (
]
0.300
0.040

รวม (d) 340
(W) น้าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ...............0.580........ kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
ความสามารถในการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable index) = …………………58.62%…………………. [ คานวณโดย [
3) ข้อมูลหรือ
สัญลักษณ์ท่ี
ส่งเสริมให้ใช้
วัสดุแปร
สภาพใช้ใหม่

3) รายการข้อมูล
หรือสัญลักษณ์ท่ี
ระบุไว้ใน
ผลิตภัณฑ์ พร้อม
คาอธิบาย

 แสดงรายการข้อมูลหรือสัญลักษณ์ทร่ี ะบุไว้ในผลิตภัณฑ์ พร้อมคาอธิบาย และระบุประโยชน์ทไ่ี ด้

( )
( )

]]

ตัวชี้วดั
4) กิจกรรม
ส่งเสริมให้
เกิดการนา
วัสดุแปร
สภาพ
กลับมาใช้
ใหม่ (ถ้ามี)

คาชี้แจง
หลักฐาน
4) รายละเอียด
กิจกรรม และผล
ของการดาเนิน
กิจกรรม

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 แสดงรายละเอียดกิจกรรมและผลของการดาเนินกิจกรรมการนากลับมาใช้ประโยชน์ของวัสดุจากซากผลิตภัณฑ์

2. เอกสารเพิ่ มเติ ม (สาหรับการบริ การ)
กิ จกรรมที่มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่จะนามารับรองตนเอง
ด้านสิ่ งแวดล้อมของการบริการ
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 กิ จกรรม และสอดคล้องกับข้อมูลทัวไป)
่

ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่จะนามารับรองตนเอง
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากร และ
สอดคล้องกับข้อมูลทัวไป)
่

*ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรอง
ตนเอง (โปรดแนบเอกสาร)

* ข้อมูลและหลักฐำนทีใ่ ช้ยืนยันกำรรับรองตนเอง หมำยถึง ตรำสัญลักษณ์ ใบรับรองจำกบริษทั ผูผ้ ลิ ต ใบรับรองจำกหน่ วยงำนทีเ่ ชือ่ ถือได้ จำนวนลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร

ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ (Recycled content) : สัดส่วนโดยน้าหนักของวัสดุทเ่ี ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือ บรรจุภณั ฑ์ซง่ึ มาจากวัสดุแปรสภาพใช้
ใหม่ รวมถึงวัสดุ 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 1) วัสดุทย่ี งั ไม่ผ่านการบริโภค2 2) วัสดุทผ่ี ่านการบริโภคแล้ว (สาหรับการบริการทีไ่ ม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกในหัวข้อที ่ 2 ด้านล่าง)

1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
ตัวชี้วดั
1) ปริมาณและ
สัดส่วนโดย
น้าหนักของวัสดุ
ทีม่ าจากการแปร
สภาพใช้ใหม่

คาชี้แจงหลักฐาน
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
1) แสดงข้อมูลการ
 แสดงข้อมูลการได้มาซึง่ วัตถุดบิ จากวัสดุรไี ซเคิล และเทียบสัดส่วนวัสดุรไี ซเคิลกับน้าหนักทัง้ หมด
ใช้วสั ดุทม่ี าจากการ
[W] น้าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์...........................0.580................ kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
แปรสภาพใช้ใหม่
พร้อมระบุ
ตารางที่ 3.7.1 แสดงข้อมูลการได้มาซึง่ วัตถุดบิ จากวัสดุวสั ดุแปรสภาพใช้ใหม่และเทียบสัดส่วนวัสดุวสั ดุแปรสภาพใช้ใหม่กบั น้าหนักทัง้ หมด
แหล่งทีม่ าและ
(c) น้าหนัก
คานวณสัดส่วน
(b)
ของวัสดุทม่ี า (d) สัดส่วนวัสดุแปร
วัสดุแปรสภาพใช้
(a) น้าหนัก
เปอร์เซ็นต์
แหล่งทีม่ า
จากการแปร สภาพใช้ใหม่ แยกตาม
รายการส่วนประกอบทีม่ ี
ใหม่เทียบกับ
ประเภทของวัสดุ
(kg) ต่อหนึ่ง ส่วนผสมทีม่ า
(ระบุแหล่งทีม่ า และ
สภาพใช้ใหม่
ประเภทของวัสดุ
ส่วนผสมมาจากวัสดุแปร
น้าหนักผลิตภัณฑ์
แปรสภาพใช้ใหม่
หน่วย
จากวัสดุ
รายการเอกสาร
[คำนวณ
[คำนวณโดย
สภาพใช้ใหม่
ผลิตภัณฑ์
แปรสภาพใช้
ยืนยันแหล่งทีม่ า)
โดย
((c) [W]) x 100
ใหม่ (%)
(
]
100
0.300
51.72
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษจัวป
่ งั
0.300
100
0.040
6.8
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษสา
0.040
0.340
58.62
รวม ประเภทของวัสดุ กระดำษ
รวม วัสดุแปรสภำพใช้ใหม่

0.034 (e)

ตัวชี้วดั

คาชี้แจงหลักฐาน

2) ประเภทวัสดุ
และสัดส่วนการใช้
วัสดุแปรสภาพใช้
ใหม่เป็ นส่วนผสม
ในวัสดุแต่ละชนิด

2) แสดงสัดส่วน
การผสมวัสดุแปร
สภาพใช้ใหม่ แยก
ตามประเภทของ
วัสดุ

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 สัดส่วนโดยน้าหนักของวัสดุทม่ี าจากการแปรสภาพใช้ใหม่เทียบกับน้าหนักผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด..........58.62.............% [คานวณโดย [

( )

]

]

2. เอกสารเพิ่ มเติ ม (สาหรับการบริ การ)
กิ จกรรมที่มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่ จะนามารับรองตนเองด้าน
สิ่ งแวดล้อมของการบริ การ
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 กิ จกรรม และสอดคล้องกับข้อมูลทัวไป)
่

ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่ จะนามารับรองตนเอง
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากร และสอดคล้อง
กับข้อมูลทัวไป)
่

*ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง (โปรด
แนบเอกสาร)

* ข้อมูลและหลักฐานทีใ่ ช้ยนื ยันการรับรองตนเอง หมายถึง ตราสัญลักษณ์ ใบรับรองจากบริษทั ผูผ้ ลิต ใบรับรองจากหน่วยงานทีเชื
่ อ่ ถือได้ จานวนลูกค้าทีม่ าใช้บริการ

ประเด็น 3.13 วัสดุหมุนเวียน (Renewable material): วัสดุทป่ี ระกอบด้วยชีวมวลซึง่ มาจากสิง่ มีชวี ติ และสามารถสร้างทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง
(สาหรับการบริการทีไ่ ม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกในหัวข้อที ่ 2 ด้านล่าง)

1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
ตัวชี้วดั

คาชี้แจงหลักฐาน

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง

1)ข้อมูลการใช้วสั ดุ
 ข้อมูลการใช้วสั ดุหมุนเวียน และเทียบสัดส่วนวัสดุหมุนเวียนกับน้าหนักทัง้ หมด
หมุนเวียน และ
ตารางที่ 3.13.1 ข้อมูลการใช้วสั ดุหมุนเวียน และเทียบสัดส่วนวัสดุหมุนเวียนกับน้าหนักทัง้ หมด
เทียบสัดส่วนวัสดุ
(b) เปอร์เซ็นต์ (c) น้าหนักของ
หมุนเวียนกับ
(a) น้าหนัก
ส่วนผสมทีม่ า วัสดุทม่ี าจากวัสดุ
น้าหนักทัง้ หมด
ประเภทของวัสดุ
รายการส่วนประกอบทีม่ ี
(kg) ต่อ
หมุนเวียน
จากวัสดุ
หมุนเวียน
ส่วนผสมมาจากวัสดุหมุนเวียน หนึ่งหน่วย
(ระบุแหล่งทีม่ าของ
[คำนวณโดย
หมุนเวียน
ผลิตภัณฑ์
วัสดุหมุนเวียนที่
(%)
(
]
ใช้)
เปลือกไข่
0.160
100
0.160
เปลือกไข่บรรจุภณ
ั ฑ์สปา
นกกระจอกเทศ
2) ประเภทวัสดุและ 2) สัดส่วนการใช้
ดอกกุหลาบแห้ง
0.020
100
0.020
เปลือกไข่บรรจุภณ
ั ฑ์สปา
สัดส่วนการใช้วสั ดุ วัสดุหมุนเวียนเพื่อ
กระดาษขาวรองดอก
0.005
100
0.005
เปลือกไข่บรรจุภณ
ั ฑ์สปา
หมุนเวียนเป็ น
เป็ นส่วนผสมแทน
กุหลาบแห้ง
ส่วนผสมในวัสดุแต่ วัสดุทใ่ี ช้แล้วหมด
100
0.300
กระดาษจัวป
่ งั
0.300
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
ละชนิด
ไป แยกตาม
100
0.040
กระดาษสา
0.040
กระดาษสาของ
ประเภทของวัสดุ
เปลือกไข่สปา
ตุ่มไม้
100
0.010
ขาตัง้
0.010
0.535 (e)
รวม วัสดุแปรสภำพใช้ใหม่
1) ปริมาณและ
สัดส่วนโดยน้าหนัก
ของวัสดุทเ่ี ป็ นวัสดุ
หมุนเวียน

(d) สัดส่วนวัสดุ
หมุนเวียนแยกตาม
ประเภทของวัสดุ
[คำนวณโดย
((c)

[W]) x 100

27.59
3.10
0.86
51.72
6.8
1.72

แหล่ง
ทีม่ า

ตัวชี้วดั

คาชี้แจงหลักฐาน

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 (W) น้าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ....0.580............... kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
 น้าหนักรวมของวัสดุหมุนเวียน………..0...535..........Kg [จาก (e) ]
สัดส่วนโดยน้าหนักของวัสดุหมุนเวียนเทียบกับน้าหนักผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด......92.24........% [คานวณโดย [

( )
(

)

]

]

2. เอกสารเพิ่ มเติ ม (สาหรับการบริ การ)
กิ จกรรมที่มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่จะนามารับรองตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมของ
การบริ การ
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 กิ จกรรม และสอดคล้องกับข้อมูลทัวไป)
่

ผลิ ตภัณฑ์ที่จะนามารับรองตนเอง
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากร และสอดคล้องกับข้อมูล
ทัวไป)
่

*ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง (โปรด
แนบเอกสาร)

* ข้อมูลและหลักฐานทีใ่ ช้ยนื ยันการรับรองตนเอง หมายถึง ตราสัญลักษณ์ ใบรับรองจากบริษทั ผูผ้ ลิต ใบรับรองจากหน่วยงานทีเชื
่ อ่ ถือได้ จานวนลูกค้าทีม่ าใช้บริการ

ส่วนที่ 4. สรุปผลงาน
บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกไข่สปาเป็ นการนา
เปลือกไข่ทเ่ี ป็ นวัสดุเหลือใช้มาทางานศิลปะ
สร้างสรรค์ใช้งานได้จริง

ออกแบบชิน้ ส่วนให้

เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมีสว่ นประกอบทุกส่วนที่
สามารถย่อยสลายได้ พร้อมทัง้ ยังช่วยลดชะลอ
ปริมาณขยะทีน่ บั วันจะเพิม่ ขึน้ ทัง้ ยังใช้ศาสตร์
ความเชื่อต่างๆเข้ามาออกแบบทาให้เกิดความ
หลากหลายบนชิน้ งานซึง่ แต่ละชิน้ ก็จะเหมาะ
เฉพาะบุคคล ยังเป็ นการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมเรื่องราวทีน่ ่าเรียนรูแ้ ละติดตามทาความเข้าใจในวิถกี ารดาเนินชีวติ
ของชาติต่างๆทีแ่ ตกต่างกัน ในประเทศไทยมีช่อื เสียงในด้านสปาและการใช้สมุนไพรธรรมชาติ การออกแบบเปลือกไข่มา
ใช้ในงานสปาเป็ นการสร้างงานอีกมุมหนึ่งทีท่ าให้เกิดบรรยากาศในร้านสปาให้มคี วามโดดเด่นเป็ นทีน่ ่าสนใจของ
ชาวต่างชาติ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
1.บรรจุภณ
ั ฑ์สปาเปลือกไข่เป็ นผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นแปลกใหม่ สวยงามด้านศิลปะและสร้างบรรยากาศในบ้าน
ทาให้จติ ใจดีสขุ ภาพแข็งแรง
2.การเลือกใช้สงิ่ ทีม่ าจากธรรมชาติทาให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ แี ละยังเป็ นการช่วยสังคมในแง่ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
3.ออกแบบให้มคี วามพิเศษเฉพาะบุคคลตามความเชื่อและตามธาตุประจาตัว ซึง่ เน้นความเป็ นมงคลและเพื่อ
สุขภาพ
4.ทาให้เกิดการกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคสนใจและเข้าใจสุขภาพในแง่มุมของการดูแลสุขภาพมากยิง่ ขึน้
5.สร้างความประทับใจเมื่อเป็ นของขวัญชิน้ พิเศษโดยเฉพาะทีผ่ รู้ บั มีความภาคภูมใิ จ

ความเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์ท่าน
1.บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกไข่สปาเป็ นการนาเปลือกไข่ทเี ่ ป็ นวัสดุเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป็ นการลดขยะ
2.ส่วนประกอบทุกส่วนทาจากวัสดุจากธรรมชาติทสี ่ ามารถย่อยสลายได้ดว้ ยตนเอง
3.เป็ นงานฝีมอื ทุกขัน้ ตอนใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยในการผลิตแค่ขนตอนเดี
ั้
ยว

