ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

o
o






ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์/บริการ
ชื่อ
ผลิตภัณฑ์/รุ่น น้ามันเหลือง ขนาดบรรจุ 24 ซีซี
บริการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร บริการ
ที่อยู่ 15 ซอยสุขุมวิท 97 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260
ผู้ผลิต/การบริการ.........................................
ผู้จัดจาหน่ายในประไทย ที่อยู่ 15 ซอยสุขุมวิท 97 ถ.สุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260
ยอดขายต่อปี(สามปีย้อนหลังถ้ามี)……………………………………… …………………

 สิทธิบัตร/รางวัล/ฉลากสิ่งแวดล้อม/มาตรฐานที่เคยได้รับ (โปรดระบุ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ)
1. ทะเบียนยา เลขที่ G121/55
2. ค้าขอเลขที่ 333450 ทะเบียนเลขที่ ค.80305/2540
3. .............................................................................
4. ……………………………………………………
5. …………………………………………………
 ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์/บริการ
 รูปภาพ

 ขนาด น้าหนัก 23.5 กรัม (24 ซีซี)
 คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (Specification)/รายละเอียดทั่วไปของการบริการ
ยาภายนอกบรรเทาอาการปวด
ข้อมูลการรับประกันสินค้าและอายุการใช้งานที่คาดหมาย…เก็บได้………2ปี..…………………
...........................................................................................................
 ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
ใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เหน็บชา เป็นตะคริว นิ้วล็อค

ส่วนที่ 1.2 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง1
1.2.1 ส้าหรับผลิตภัณฑ์
โปรดเลือกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ของรายงานตามหัวข้อที่ท่าน
เลือก

ตารางที่ 1.2.1 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม




1

สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)

2

สามารถแตกสลายได้ (Degradable)

3

ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน (Design for disassembly)

4

มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (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)

12

ลดของเสีย (Waste reduction)

13

วัสดุหมุนเวียน (renewable material)

14

การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่
เลือก (โปรดระบุ
X ในช่อง
ด้านล่าง)

x

หมายเหตุ :
1. ตามมาตรฐาน ISO14021 ได้ให้แนวทางเพิ่มเติมในการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อมอีก 2 ประเด็น ได้แก่
ความยั่งยืน ( Sustainability)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission)
ซึ่งท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนนีในรายงานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่ไม่ถือว่าเป็นประเด็นในการรับรองเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ /บริการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
ส่วนที่ 2.1 รายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลักบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์)
(สาหรับการบริการที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางที่ 2.1.1 สามารถข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2.2ด้านล่างได้)
ตารางที่ 2.1.1รายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลักบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์)
รายการส่วนประกอบ
ทั้งหมด

รูปประกอบ

รายการประเภทของวัตถุดิบ

23.5 g

สัดส่วนต่อ
หน่วย
ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด
(%)
34.8

43.5 g

64.44

0.5 g

0.7

67.5 (W)

100%

น้าหนัก (g)/ หน่วย
ผลิตภัณฑ์

น้ามัน

ขวดบรรจุ

ฉลากขวด

*เพิ่มรายการได้ตามความ
เป็นจริง
รวมน้าหนักทั้งหมด
 น้าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1 ขวด (W) 67.5 g
 (ข้อมูลส่วนนีจ้ ะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)

2.2 แผนผังกระบวนการผลิต/แผนผังกิจกรรมของการบริการ
(โปรดระบุกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยสามารถสร้างจากเอกสารนี้ หรือนาภาพแผนผังการผลิตมาใส่เป็นรูปประกอบ)

1.ชัง่ น้ ำหนักที่เป็ นส่ วนผสม

4.นำสมุนไพรที่หน
ั่ แล้วทั้งหมด

2.นำวัตถุดิบ หรื อ สมุนไพรล้ำงทำ

3.นำสมุนไพรที่ทำควำม

ควำมสะอำด

สะอำดแล้ว หัน่ เป็ นชิ้น ๆ

6.น้ ำมันที่สกัดแล้ว นำมำผสมกับ

5. กรองเอำกำกออก เหลือไว้แต่น้ ำมัน

มำสกัดกับน้ ำมันงำ

7.นำน้ ำมันผสมแล้ว บรรจุขวดที่

เตรี ยมไว้

เกล็ดสะระแหน่ กวนให้เข้ำกัน

8.ติดฉลำก

9.แพ็คเป็ นโหล

10. รอกำรจำหน่ำย

2.3 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิง ของการผลิตผลิตภัณฑ์/บริการ
(โปรดระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทั้งจาก Fossil Fuel และพลังงานทางเลือกอื่นๆสาหรับช่องพลังงานจากเชื้อเพลิง โดยสามารถเลือกใส่ข้อมูลได้มากกว่า 1 ประเภทที่ใช้จริง ใน
กระบวนการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย)
ตารางที่ 2.1.2รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชือเพลิง ของการผลิตผลิตภัณฑ์/บริการ
พลังงานจากเชื้อเพลิง
รายการส่วนประกอบทั้งหมด

ไฟฟ้า

น้า

(ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)

รูปประกอบ
รายการประเภทของเชื้อเพลิง

สกัดน้ามันงากับสมุนไพร

LPG

รวม




ปริมาณ

ระบุหน่วย

ปริมาณ (KWh)

ปริมาณ (ลูกบาศ์กเมตร)

8.49

g

-

-

0.419

MJ

พลังงานรวมจากเชื้อเพลิง ……………………0.419…………(a)……….. MJ(ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
พลังงานรวมจากไฟฟ้า …………………………………..(b)………….. KWh (ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
พลังงานรวมที่ใช้ทั้งหมดในโรงงาน [E] …………………0.419……………………MJ [คานวณโดย = (a) + (b X 3.6) ](ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)

ENERGY CONTENT OF FUEL ( NET CALORIFIC VALUE )
LPG
1
LPG
1
ดังนั้น LPG 1Kg มีค่ำควำมร้อน
26.62MJ/L/0.54Kg/L
ใช้ LPG
จึงมีกำรใช้พลังงำน
(8.49/1000)*49.3

L
L
(MJ/L)/(Kg/L)
Kg/ขวด*MJ/Kg

=
=
=
=
=

26.62
0.54
49.30
8.49
0.419

MJ/L
Kg/L
MJ/Kg
g/ขวด
MJ/ขวด

ประเด็น 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
: การลดปริมาณวัสดุ พลังงาน และน้า ในช่วงการผลิตหรือขนส่ง ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ส้าหรับการบริการ ช่วงการผลิตหรือขนส่งหมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึนเพือ่ เตรียมให้บริการลูกค้า เช่น การท้าความสะอาดห้องพัก หรือ สระว่ายน้าของโรงแรม การดูแลความสวยงามของสวนหย่อม การเตรียม-ปรุงอาหาร เป็นต้น
(สำหรับกำรบริกำรที่ไม่สำมำรถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สำมำรถข้ำมไปกรอกในหัวข้อที่ 2 ด้ำนล่ำง)
1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม

คาชี้แจง
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
หลักฐาน
1) ปริมาณและ 1.1)
 ผลิตภัณฑ์/บริการเทียบเคียงคือ (โปรดระบุด้านล่าง)
เปอร์เซ็นต์ของ ทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
การลดการใช้ หมายถึง วัสดุ
 ปริมาณทรัพยากร (วัสดุ พลังงาน และน้า) ทีล่ ดลงได้ในช่วงการผลิต/ขนส่ง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์/บริการเทียบเคียง
ทรัพยากร
พลังงาน และ ตารางที่ 3.9.1 ปริมาณทรัพยากร (วัสดุ พลังงาน และน้า) ทีล่ ดลงได้ในช่วงการผลิต/ขนส่ง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์/บริการเทียบเคียง
(วัสดุ พลังงาน น้า
และน้า) ในช่วง 1.2) คิดเฉพาะ
ประเภทวัสดุ (1) ปริมาณการใช้ทรัพยากร
(2) ปริมาณการใช้
เปอร์เซ็นต์การลดลงของทรัพยากร (%)
การผลิตหรือ
ในช่วงการ
( ) ( )
ในช่วงการผลิต/ขนส่ง ของ ทรัพยากรในช่วงการผลิต/
[ค
ำนวณโดย
[
]
]
ขนส่ง
ผลิต และ
( )
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ขนส่ง ของผลิตภัณฑ์/
หมายเหตุ: อาจ ขนส่ง สินค้า
เทียบเคียง (หน่วย)
บริการ (หน่วย)
แสดงในเชิง
หรือบริการ
ประสิทธิภาพ เท่านัน
การใช้
1.3)
ประเภททรัพยากร
(1) ปริมาณการใช้ทรัพยากร
(2) ปริมาณการใช้
เปอร์เซ็นต์การลดลงของทรัพยากร (%)
ทรัพยากรตาม เปอร์เซ็นต์การ
( ) ( )
ในช่วงการผลิต/ขนส่ง ของ ทรัพยากรในช่วงการผลิต/
[คำนวณโดย [ ( ) ]
]
วิธีการค้านวณ ใช้ทรัพยากร
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
/
บริ
ก
าร
ขนส่
ง
ของผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
/
ในคู่มือ
แต่ละประเภท
เทียบเคียง (หน่วย)
บริการ (หน่วย)
ที่ลดลงเทียบ
พลังงาน
LPG
14.15 g
8.49 g (14.15-8.49)x 100%
= 39%
กับผลิตภัณฑ์/
14.15
บริการ
เทียบเคียง1
ตัวชี้วัด

 วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร (โปรดระบุด้านล่าง)
เดิมใช้วิธีการสกัดแต่ละชนิด โดยแยกเป็นการสกัดทีละชนิด แล้วน้ามาผสมเข้าด้วยกัน
หลังจากนันได้พัฒนาวิธีการใหม่โดยปรับเปลี่ยนขันตอนการผลิตให้ใช้พลังงานน้อยลง คือ น้ามาสกัดพร้อมกันในคราวเดียวท้าให้มีการใช้พลังงาน
ในขบวนการสกัดลดลง

รายงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Report)
ส่วนที่ 4. สรุปผลงาน
(โปรดสรุปประเด็นของผลิตภัณฑ์/บริการ พร้อมให้เหตุผล และตัวอย่างประกอบ)
 ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ความสวยงาม/ สุนทรียภาพ
เป็นน้ามันสมุนไพรที่สกัดจากสมุนไพร ธรรมชาติ
 ประโยชน์การใช้สอย/ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ใช้ทาบริเวณที่มีอาการปวดใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เหน็บชา เป็นตะคริว
ล็อค

นิว

 ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ท่าน
เราค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและ เพื่อให้การผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยพัฒนาวิธีผลิตเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าท้าให้การใช้พลังงานจาก ก๊าซ หุงต้มลดลง

