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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
หน้าที่ 1 / 3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์/บริการ
 ชื่อ
o ผลิตภัณฑ์/รุ่น……Micro Bright D-Scale DW-01
o บริการ………………………………………………………………………………………………………….........
 ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ…น้ายาป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนโลหะ
 ทีอ่ ยู่ผผู้ ลิต/การบริการ...………………………………………………………
 …………………บริษทั เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่ จากัด
………1/110 พระยาสุเรนทร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
• ผูจ้ ดั จาหน่ายในประเทศไทย……บริษทั เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่ จากัด
 ยอดขายต่อปี (สามปี ยอ้ นหลัง ถ้ามี)……ปี ละ 5 ล้านบาท……………………………………
 สิทธิบตั ร/รางวัล/ฉลากสิง่ แวดล้อม/มาตรฐานทีเ่ คยได้รบั (โปรดระบุ ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้รบั )
1. …ไม่มี
 ลักษณะทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์/บริการ
 รูปภาพ

 ขนาด น้าหนัก ……20 ลิตร
 คุณสมบัตทิ วไปของผลิ
ั่
ตภัณฑ์ (Specification)/รายละเอียดทัวไปของการบริ
่
การ
…ช่วยป้องกันการเกิดตะกรัน ลดการเกาะยึด ป้องกันการกัดกร่อนและลดการเกิดสนิมในระบบน้าเย็น
 ข้อมูลการรับประกันสินค้าและอายุการใช้งานทีค่ าดหมาย…อายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันผลิต
 ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
1. กาจัดตะกรันกรันในระบบทีม่ อี ยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดตะกรันในระบบหอผึง่ เย็น
2. ลดความกระด้างของน้า ป้องกันการกัดกร่อน และป้องกันสนิมเหล็กในเส้นท่อน้า
 อื่นๆ
ไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านงาน เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไม่กดั กร่อนโลหะ สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 92%

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

ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิน้ 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

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 ในช่อง
ด้านล่าง)
X

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 1 / 3

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
ส่วนที่ 2.1 รายละเอียดทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลัก บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์)
(สาหรับการบริการที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางที่ 2.1.1 สามารถข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2.2 ด้านล่างได้)
ตารางที่ 2.1.1 รายละเอี ยดทัว่ ไปของผลิ ต ภัณ ฑ์ (ส่ วนประกอบหลัก บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ ใช้ ในการผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์)
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

รูปประกอบ

รายการประเภทของ
วัตถุดิบ

น้าหนัก (kg)/
หน่ วยผลิ ตภัณฑ์

สัดส่วนต่อหน่ วย
ผลิ ตภัณฑ์
ทัง้ หมด (%)

น้า

11.08

50.04

สารประกอบหลัก

7.25

32.75

สารประกอบอื่น

1.87

8.45

สารลดแรงตึงผิว

0.6

2.71

ถังพลาสติก (PE)

1.0

ฉลาก (PVC)

0.08

4.52
0.36

ฝานอก ฝาใน

0.26

1.17

22.14

100

ผลิตภัณฑ์

Micro Bright D-Scale
DW-01

บรรจุภณ
ั ฑ์

รวม

น้าหนักรวมของผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ … 22.14 Kg
(ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 2 / 3

2.2 แผนผังกระบวนการผลิ ต/แผนผังกิ จกรรมของการบริการ
(โปรดระบุกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยสามารถสร้างจากเอกสารนี้ หรือนาภาพแผนผังการผลิตมาใส่เป็ นรูปประกอบ)
น้ ำ
ขัน
้ ตอนที่ 1

เตรียมวัตถุดบ
ิ ตำมสูตรทีก
่ ำหนด

ขัน
้ ตอนที่ 2

ใส่วต
ั ถุดบ
ิ ลงถังผสม และทำกำรกวนให ้เข ้ำกัน

ขัน
้ ตอนที่ 3

ก่อนขัน
้ ตอนกำรบรรจุจะนำตัวอย่ำงออกมำตรวจสอบคุณภำพ และเก็บ
ตัวอย่ำงไว ้อีก 1 ปี เพือ
่ นำมำตรวจสอบคุณภำพอีกทุกๆ 2 เดือน

ขัน
้ ตอนที่ 4

บรรจุลงภำชนะ

ขัน
้ ตอนที่ 5

ขัน
้ ตอนที่ 6

ขัน
้ ตอนที่ 7

ติดฉลำกทีร่ ะบุ Lot No ,วันเดือนปี ทผ
ี่ ลิต ,วันหมดอำยุ

จัดเก็บเข ้ำ Stock รอจำหน่ำย

หลังจำกจบกำรบรรจุจะทำกำรล ้ำงถัง และพืน
้ ทีผ
่ ลิต น้ ำจะถูกปล่อยไป
เก็บไว ้ทีถ
่ ังพักด ้ำนนอกอำคำร เพือ
่ ทำกำรตรวจค่ำ pH ให ้อยูร่ ะหว่ำง5-9
ตำมมำตรฐำนน้ ำทิง้ ทัง้ นีน
้ ้ ำทีจ
่ ะปล่อยออกจะอยูท
่ ค
ี่ ำ่ ไม่เกิน pH 7.5

สำรประกอบหลัก
สำรลดแรงตึงผิว
พืชสกัดจำก
ธรรมชำติ

ถังพลำสติก
ฝำใน ฝำนอก

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 3 / 3

2.3 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์/บริการ
(โปรดระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทัง้ จาก Fossil Fuel และพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ สาหรับช่องพลังงานจากเชื้อเพลิง โดยสามารถเลือกใส่ขอ้ มูลได้มากกว่า 1 ประเภททีใ่ ช้จริง ใน
กระบวนการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย)
ตารางที่ 2.1.2 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิ ง ของการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์/บริการ
พลังงานจากเชื้อเพลิ ง
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

น้า

ระบุหน่ วย

ปริมาณ (KWh)

ปริมาณ (ลูกบาศ์กเมตร)

KWh

0.52 KWh

1

(ต่อหน่ วยผลิ ตภัณฑ์)

รูปประกอบ
รายการประเภทของเชื้อเพลิ ง
ปริมาณ

การผสมน้ายา

ไฟฟ้ า

รวม
MJ
0.52 KWh
หมายเหตุ: สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการแปลงหน่วยพลังงานได้จากเวปไซต์ทวไป
ั ่ เช่น โปรแกรม Unit Converter Pro (http://www.thaiware.com) เป็ นต้น
 พลังงานรวมจากเชื้อเพลิ ง ………………………-…….…………………….. MJ (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
 พลังงานรวมจากไฟฟ้ า …………………………0.52…………..………….. KWh (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)
 พลังงานรวม ………………………1.82…….…………………….. MJ (ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่ 3)

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
หน้าที่ 1 / 5

ส่วนที่ 3. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
: ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ ส่วนประกอบทีเ่ กีย่ วข้องสามารถสลายตัวทางชีวภาพและได้วสั ดุเนื้อเดียว คงสภาพทีม่ ลี กั ษณะคล้ายดิน
(สาหรับการบริการทีไ่ ม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกด้านล่าง ในหัวข้อที ่ 2 เอกสารเพิม่ เติม)

1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
คาชี้แจง
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
หลักฐาน
1) ปริมาณ
1) รายการ
 [W] น้าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ 22.14 kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
และ สัดส่วน
แสดงส่วน
 รายการวัสดุของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทย่ี ่อยสลายได้ (โปรดระบุ)
ของผลิตภัณฑ์ ประกอบ
 ปริมาณทีส่ ามารถย่อยสลายได้ 20.8 kg
โดยน้าหนักที่ ทัง้ หมด และ
 สัดส่วนทีส่ ามารถย่อยสลายได้ 94% ตามมาตรฐาน TIS 578 - 2006
สามารถย่อย สรุปรายการ
สลายได้
วัสดุทส่ี ามารถ
ตารางที่ 3.1.1 รายการวัสดุของผลิตภัณฑ์ทย่ี ่อยสลายได้
ย่อยสลายได้
สัดส่วนโดยน้าหนัก (%)
แยกตาม
(a) น้าหนัก
เอกสารประกอบ
รายการวัสดุทย่ี ่อยสลายได้
ประเภทวัสดุ
(โปรดระบุเอกสารแสดงความสามารถในการย่อยสลาย)
(Kg)
[คานวณโดย [ ] 100 ]
ตัวชี้วดั

Eco Tech (DW-01)
รวม

20.8

94

รายงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลข
0306/9118 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2008

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
หน้าที่ 2 / 5

คาชี้แจง
หลักฐาน
2) ระยะเวลาที่ 2) ผลการ
ใช้ในการย่อย ทดสอบจริง
สลายทัง้ หมด หรือ เอกสาร
รับรองจาก
หน่วยทดสอบ
หรือ
เอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ
ตัวชี้วดั

3) การย่อย
สลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 ระยะเวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ ………………………………………เดือน
แสดงรูปภาพผลิ ตภัณฑ์ก่อนย่อยสลาย

3) ผลการ
ข้อมูลผลการย่อยสลายต่อระยะเวลา (แสดงเป็ นรูปถ่ายตามระยะเวลาทีก่ าหนด)
ทดสอบจริง ที่
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง ก่อนย่อยสลาย
แสดงผลการ
ย่อยสลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดพร้อม
รูปประกอบ
หรือ
เอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ

แสดงรูปภาพผลิ ตภัณฑ์หลังย่อยสลาย

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
หน้าที่ 3 / 5

ตัวชี้วดั
3) การย่อย
สลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

คาชี้แจง
หลักฐาน
3) ผลการ
ทดสอบจริง ที่
แสดงผลการ
ย่อยสลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดพร้อม
รูปประกอบ
หรือ
เอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 3 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 6 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
หน้าที่ 4 / 5

ตัวชี้วดั
3) การย่อย
สลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

คาชี้แจง
หลักฐาน
3) ผลการ
ทดสอบจริง ที่
แสดงผลการ
ย่อยสลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดพร้อม
รูปประกอบ
หรือ
เอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 9 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 12 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

12

ตัวชี้วดั
4) ส่วนประ
กอบหลังย่อย
สลาย (ถ้ามี)

คาชี้แจง
หลักฐาน
4) ผลการ
ทดสอบจริง
หรือ เอกสาร
รับรองจาก
หน่วยทดสอบ
หรือ
เอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ
(ถ้ามี)

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
 ผลการทดสอบจริง หรือ เอกสารรับรองจากหน่วยทดสอบ หรือ เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ของวัสดุทย่ี ่อยสลายได้แล้วมีคุณสมบัตเิ หมือนดิน (โปรดระบุ
หรือแสดงหลักฐานประกอบ)
Combined Organic Acids, Phosphonic Acid
Alkyl Polyglycosides (proprietary botanically-based compound)
Plant’s Steroid: Tannins, Gallic Acid.
 รายงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลข 0306/9118 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2008 Laboratory No.L51/03164.1

ส่วนที่ 4 รายงานสิง่ แวดล้อม
หน้าที่ 1 / 1

ตัวชี้วดั

คาชี้แจง
หลักฐาน

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
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ตัวชี้วดั

คาชี้แจง
หลักฐาน

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง

2. เอกสารเพิ่มเติม (สาหรั บการบริการ)
กิ จกรรมที่มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่จะนามารับรองตนเอง
ด้านสิ่ งแวดล้อมของการบริการ
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 กิ จกรรม และสอดคล้องกับข้อมูลทัวไป)
่

ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากรที่จะนามารับรองตนเอง
(สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ผลิ ตภัณฑ์และทรัพยากร
และสอดคล้องกับข้อมูลทัวไป)
่

* ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรอง
ตนเอง (โปรดแนบเอกสาร)

* ข้อมูลและหลักฐานทีใ่ ช้ยืนยันการรับรองตนเอง หมายถึง ตราสัญลักษณ์ ใบรับรองจากบริษทั ผูผ้ ลิ ต ใบรับรองจากหน่ วยงานทีเ่ ชือ่ ถือได้ จานวนลูกค้าทีม่ าใช้บริการ

รายงานสิ่ งแวดล้อม (Environmental Report)

ส่วนที่ 4. สรุปผลงาน
 ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ความสวยงาม/ สุนทรียภาพ
- เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สามารถสัมผัสได้
- ป้องกันการเกิดตะกรันในระบบ Cooling Tower
- ไม่เพิม่ ภาระในการบาบัดน้าเสีย
 ประโยชน์การใช้สอย/ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
- ไม่เป็ นพิษ และไม่กดั กร่อนกับผิวโลหะ
- ใช้ง่าย สะดวก และปลอดภัยกับผูใ้ ช้
- น้าในระบบ Cooling Tower ไหลเวียนได้ดขี น้ึ
- ป้องกันการเกิดตะกรันในระบบ Cooling Tower
- ลดการเกิดสนิมในระบบ
- มีสว่ นผสมของสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน
 ความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ท่าน
ปลอดภัยกับสิ่ งแวดล้อม เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ในธรรมชาติ
- ไม่มีการกัดกร่ อนโลหะ
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมโลหะหนัก
- สารตั้งต้นเป็ นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ

