การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริ การ…รองเท้ารักษ์โลก Snowflakes
…(สโนว์เฟล็กซ์) รุ่น…S.142……
บริ ษทั ……เดอะ โคลเวอร์ จากัด…..………

โดย
รายชื่อผู้จดั ทา
1.

.....................................……… ลายเซ็น
(……ชลัฐ เตชะวีรภัทร…………)
2 …………….................................. ลายเซ็น
(……………………….……….……)

วันที่…………1 /12 /57……………

เอกสารลงนามรับรองตนเอง
ข้าพเจ้า นาย ชลัฐ เตชะวีรภัทร
ตาแหน่ ง…… ………ผูจ้ ดั การ…………
บริษัท…………เดอะ โคลเวอร์…จากัด…….…
ทีอ่ ยู่..........82/83 หมู่1 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม 10150.................................................
……………………………………….........................................................................................................……………
เบอร์โทรศัพท์…02-4153415, 02415-2216,089-4763347…email: chalattt@yahoo.co.th………
ติดต่อ…นาย ชลัฐ เตชะวีรภัทร................

ขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขดั ต่อจารีต ประเพณี ศีลธรรม และ เป็ นความจริงทุก
ประการ

โปรดประทับตราบริษทั

(…………………………………………………………………………)
(นาย/นางสาว/นาง)…… ชลัฐ เตชะวีรภัทร………
ลงชื่อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์/บริการ
 ชื่อ
o ผลิตภัณฑ์/รุ่น……รองเท้าผ้ารักษ์โลกเพื่อสุขภาพ Snowflakes… รุ่น S.142 ….
o บริการ………………………………………………………………………………………………………….........
 ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ………เครื่องแต่งกาย………………
 ทีอ่ ยู่ผผู้ ลิต/การบริการ...………………………………………………………
…………82/83,หมู่1,ถนนเอกชัย,แขวงบางขุนเทียน,เขตจอมทอง,กทม
…………10150……………………………………………………………………………………………………………….
 ผูจ้ ดั จาหน่ ายในประเทศไทย………เดอะ โคลเวอร์ จากัด………………………………………
 ยอดขายต่อปี (สามปี ยอ้ นหลัง ถ้ามี)…………1,200,000 บาท……
 สิทธิบตั ร/รางวัล/ฉลากสิง่ แวดล้อม/มาตรฐานทีเ่ คยได้รบั (โปรดระบุ ปี พ.ศ. ทีไ่ ด้รบั )
1. ……มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ.2555………
2. ……ผลิตภัณฑ์และวัสดุ ดูแลสิง่ แวดล้อม รายการ TV360 องศา ช่อง 3………
3. …… Eco Product งาน Thailand Innovation 2013………………………
4. …… งานจัดการกระบวนการผลิต โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
 ลักษณะทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์/บริการ
 รูปภาพ (ส่วนหนึ่งของแบบเท่านัน้ )
 ขนาด น้าหนัก …………ขนาด 35-45 . น้ าหนัก ประมาณ 0.6 กิโลกรัม .................................

 สี : ขาว ดา เทา แดง น้ าเงิน เหลือง ฯลฯ
 คุณสมบัตทิ วไปของผลิ
ั่
ตภัณฑ์ (Specification)/รายละเอียดทัวไปของการบริ
่
การ
1. รูปทรงออกแบบตรงกับสรีระ และสุขลักษณะของเท้า
2. รูปทรงด้านหน้ากว้าง กว่าปกติเพื่อการใส่ทสี่ บาย ไม่บบี หน้าเท้าและลดการเสียดสี
ระหว่างผ้าและผิวเท้า
3. ด้านหน้ารองเท้าส่วนบน เสริมแผ่นการด้านใน เพื่อรักษารูปทรงเท้า และ ปกป้ องของ
มีคม ทาอันตรายต่อเท้า
4. ตัวผ้าด้านในซับทุกชิ้น ซับฟองหน้าหนา 2 มิลลิเมตร เพื่อ ใส่นุ่มสบาย กระฉับเท้า
5. รูปทรง ทุกสัดส่วน ออกแบบอย่างดีให้กระฉับเท้า เพื่อการเดินมันคง
่ และ ขนาดเท้า
จะเรียวขึน้ กว่า แบบทัวไป
่
6. บริเวณส้นเท้า ด้านใน เสริม แผ่นยางพาราแท้ทรงเฉียง 45 องศา ออกแบบมีรูปทรง
รองรับอุม้ เท้า และช่วยการกระจายน้ าหนักตัว ทาให้ยนื เดิน ไม่เมื่อย ให้ความนุ่ ม
สบายทีม่ ากกว่า
7. แผ่นยางบริเวณด้านข้าง ช่วยประคองเท้า ให้เดินมันคง
่
8. พืน้ ยาง ด้านนอก ผลิตจากยางพาราแท้ ช่วย ยึด เกาะ ยืดหยุ่น รองรับน้ าหนักตัว
การเดินและหยุดได้อย่างมันคง
่ จากคุณสมบัตขิ องวัสดุดบิ เอง
9. ลายพืน้ ยางพาราด้านนอก ออกแบบช่วยเพื่อ ยึดเกาะทัง้ พืน้ ผิวทีห่ ยาบ และลิน้ ทาให้
ยืน เดิน วิง่ ได้ปลอดภัย
ข้อมูลการรับประกันสินค้าและอายุการใช้งานที่คาดหมาย………………..................................
............1 ปี จากวันใช้งาน...........................................................
 ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
1. ใช้เป็ นเครื่องแต่งกาย เสริมบุคลิกภาพ ให้มภี าพลักษณ์ทดี่ ขี นึ้
2. ใช้ได้หลายโอกาส
3. ปกป้ อง และรักษารูปทรงเท้า
4. ป้ องกัน ของมีคม (ประมาณการ) จากการกระทบกระเทือน
5. สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อดูแลสิง่ แวดล้อม
……………………………………………………………………………………………..………………………

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
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ส่วนที่ 1.2 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง1
1.2.1 สาหรับผลิตภัณฑ์
โปรดเลือกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 3
ของรายงานตามหัวข้อที่ท่านเลือก
ตารางที่ 1.2.1 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
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

มีส่วนประกอบจากวัสดุรไี 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)

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่
เลือก (โปรดระบุ X ในช่อง
ด้านล่าง)
******

*******

******

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
ส่วนที่ 2.1 รายละเอียดทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์ (ส่วนประกอบหลัก บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์)
(สาหรับการบริการที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางที่ 2.1.1 สามารถข้ามไปกรอกในส่วนที่ 2.2 ด้านล่างได้)
ตารางที่ 2.1.1 รายละเอี ย ดทัว่ ไปของผลิ ต ภัณ ฑ์ (ส่ว นประกอบหลั ก บรรจุ ภัณ ฑ์ วัสดุ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์)
รายการส่วนประกอบ
ทัง้ หมด

รูปประกอบ

น้าหนัก (kg)/
หน่วยผลิตภัณฑ์

สัดส่วนต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์
ทัง้ หมด (%)

0.1

16

พื้นยางพารา

0.2

34

ยางข้างยางพารา

0.02

3

0.2

33

ถุงพลาสติก

0.02

4

กล่องกระดาษ

0.06

10

(W) 0.6

100%

รายการประเภทของ
วัตถุดิบ
ผ้า Cotton+ผ้าดิบ

ผ้าแผ่น

แผ่นยางพารา

ยาง พันขอบข้าง

พื้นด้านในฟองน้า

ฟองน้า+ผ้า

ถุงพลาสติก

กล่องกระดาษ
รวมน้าหนักทัง้ หมด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 1 / 3

น้าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ……(W)………0.60…………….. Kg
(ข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในส่วนที่

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
หน้าที่ 2 / 3

2.2 แผนผังกระบวนการผลิต/แผนผังกิจกรรมของการบริการ
(โปรดระบุกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยสามารถสร้างจากเอกสารนี้ หรือนาภาพแผนผังการผลิตมาใส่เป็นรูปประกอบ)

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 กี่ยวข้องสามารถสลายตัวทางชีวภาพและได้วสั ดุเนื้อเดียว คงสภาพทีม่ ลี ักษณะคล้ายดิน
(สาหรับการบริการทีไม่
่ สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกด้านล่าง ในหัวข้อที ่ 2 เอกสารเพิม่ เติม)

1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
คาชี้แจง
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง
หลักฐาน
1) ปริมาณ
1) รายการ
 [W] น้ าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์....0.61...................... kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
และ สัดส่วน
แสดงส่วน
 รายการวัสดุของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ ่อยสลายได้ (โปรดระบุ)
ของผลิตภัณฑ์ ประกอบ
โดยน้ าหนักที่ ทัง้ หมด และ ตารางที่ 3.1.1 รายการวัสดุของผลิตภัณฑ์ทยี่ ่อยสลายได้ ` เอาค่าตารางข้างบนมาใช้
สามารถย่อย สรุปรายการ
สัดส่วนโดยน้ าหนัก (%)
(a) น้ าหนัก
เอกสารประกอบ
สลายได้
วัสดุทสี่ ามารถ
รายการวัสดุทยี่ ่อยสลายได้
[คานวณโดย
]
(โปรดระบุเอกสารแสดงความสามารถในการย่อยสลาย)
(Kg)
ย่อยสลายได้
แยกตาม
0.1
ผ้
า
แผ่
น
16.7
ตามเอกสารแนบ การย่อยสลายผ้า
ประเภทวัสดุ
ตัวชี้วดั

กล่องกระดาษ
รวม

0.06
0.16

10
26.7

กระดาษ เป็ นทีร่ บั รูว้ ่าย่อยสลายเองได้

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
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คาชี้แจง
หลักฐาน
2) ระยะเวลาที่ 2) ผลการ
ใช้ในการย่อย ทดสอบจริง
สลายทัง้ หมด หรือ เอกสาร
รับรองจาก
หน่ วยทดสอบ
หรือ
เอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ
ตัวชี้วดั

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง
 ระยะเวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ ……………………เดือน

ผ้า
เอกสารแนบ การย่อ ยสลายผ้า
ผ้ าที่สามารถย่ อยสลายทางชี วภาพ (Biodegradation Fabric) (ผ้า seibunkai)
**The allure of minitiger**by seibunkai
ผ้าที่ สามารถย่อยสลายได้เองทางชี วภาพ (ย่อยเองตามธรรมชาติ วิธีการนี้ ภาษาญี่ป่ ุ นเรี ยกว่า 生分解 เลยอาจจะเป็ นที่ มาเรี ยกผ้าที่ ยอ่ ยได้
เองตามธรรมชาติ วา่ seibunkai หรื อ namebunkai) ซึ่ งปกติ แล้วผ้านั้นสามารถย่อยได้เองตามธรรมชาติ อยูแ่ ล้วโดยเฉพาะผ้าที่
ทาจากเส้ นใยธรรมชาติ อย่าง ผ้าฝ้าย ลินิน ป่ าน ปอ ขนสัตว์ หรื อแม้แต่ผา้ ใยสังเคราะห์ กม็ ีกรรมวิธีที่สามารถผลิตเส้ นใยให้สามารถย่อยได้
เองตามธรรมชาติ ได้ แต่ใช้ระยะเวลาในการย่อยมากกว่า แต่ผา้ ที่ นิยมใช้ในการทาเป็ นเครื่ องนุ ่งห่ มคื อ ผ้าฝ้าย ซึ่ งโดยปกติ แล้วผ้า ฝ้ายนั้น
สามารถย่อยสลายด้วยตัวมันเอง (ต้องเอาไปฝั่งดิ น) ใช้ระยะเวลา 1-5 เดื อน ขึ้ นอยูก่ บั องค์ประกอบทางเคมีในเส้ นใย รวมถึงสารเคมีที่เกาะ
อยูบ่ นเส้ นใยที่ เกิดขึ้ นตั้งแต่กระบวนการเพาะปลู กฝ้าย ไปจนกระบวนการทอ และ finishing ผืนผ้า รวมไปถึงมลพิษ และสารเคมี
สะสมต่างๆที่ เกิดขึ้ นจากการใช้งาน
ดังนั้นผ้า seibunkai คื อผ้าที่ ปราศจากสารเคมีต้ งั แต่กระบวนการเพาะปลูกเมล็ดฝ้าย ไปจนกระทั้งกระบวนการfinishing ผืนผ้า
ทาให้ เป็ นผ้าที่ บริ สุทธิ์ เมื่อนาไปย่อยสลายตามธรรมชาติ (ฝั่งลงดิ น) มันสามารถย่อยสลายตัวมันเอง (โดยอาศัยจุลินทรี ยใ์ นการย่อย) ใน
ระยะที่ เร็ วขึ้ นคื อภายใน 1 เดื อน
ที มา.... www.facebook.com/minitgeroutfit ,www.minitger.com

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

ตัวชี้วดั
ๆ

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

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
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ตัวชี้วดั
3) การย่อย
สลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

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

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง
 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 3 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 6 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
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ตัวชี้วดั
3) การย่อย
สลายตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

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

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง
 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 9 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

 การย่อยสลายทีร่ ะยะเวลา 12 เดือน
 รูปประกอบ หรือ เอกสารอ้างอิง

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (recyclable)
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ตัวชี้วดั
4) ส่วนประ
กอบหลังย่อย
สลาย (ถ้ามี)

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

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง
 ผลการทดสอบจริง หรือ เอกสารรับรองจากหน่ วยทดสอบ หรือ เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ของวัสดุทยี่ ่อยสลายได้แล้วมีคุณสมบัตเิ หมือนดิน (โปรดระบุ
หรือแสดงหลักฐานประกอบ)
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recycled content)
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ส่วนที่ 3. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ (Recycled content)
: สัดส่วนโดยน้ าหนักของวัสดุทเี่ ป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือ บรรจุภณ
ั ฑ์ซึ่งมาจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ รวมถึงวัสดุ 2 ประเภทหลัก ดังนี้
2
1) วัสดุทยี่ งั ไม่ผ่านการบริโภค
2) วัสดุทผี่ ่านการบริโภคแล้ว2
(สาหรับการบริการทีไม่
่ สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกในหัวข้อที ่ 2 ด้านล่าง)
1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจง
ตัชี้วดั
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง
หลักฐาน

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (recyclable)
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1) ปริมาณและ
สัดส่วนโดย
น้ าหนักของวัสดุ
ทีม่ าจากการแปร
สภาพใช้ใหม่

1) แสดงข้อมูล
 แสดงข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดบิ จากวัสดุรไี ซเคิล และเทียบสัดส่วนวัสดุรไี ซเคิลกับน้ าหนักทัง้ หมด
การใช้วสั ดุทมี่ า
[W] น้ าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์.................................................. kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
จากการแปร
ตารางที่ 3.7.1 แสดงข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดบิ จากวัสดุวสั ดุแปรสภาพใช้ใหม่และเทียบสัดส่วนวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่กับน้ าหนักทัง้ หมด
สภาพใช้ใหม่
(d) สัดส่วนวัสดุ
(c) น้ าหนักของ
พร้อมระบุ
รายการ
(b) เปอร์เซ็นต์
แปรสภาพใช้ใหม่
แหล่งทีม่ าและ
ส่วนประกอบทีม่ ี
(a) น้ าหนัก (kg) ส่วนผสมทีม่ าจาก วัสดุทมี่ าจากการ
แยกตามประเภท
ประเภทของวัสดุ
แปรสภาพใช้ใหม่
คานวณสัดส่วน
ส่วนผสมมาจาก
ต่อหนึ่งหน่ วย
วัสดุ
ของวัสดุ
แปรสภาพใช้ใหม่
วัสดุแปรสภาพใช้
[คานวณโดย
วัสดุแปรสภาพใช้
ผลิตภัณฑ์
แปรสภาพใช้ใหม่
[คานวณโดย
ใหม่เทียบกับ
ใหม่
(%)
(
]
((c) [W]) x 100
น้ าหนัก
วัสดุ…เศษยางผ่าน พื้นยางรองเท้า
0.2
25 %
0.05
8.33
ผลิตภัณฑ์
กระบวนการอบ
ความ
ร้อน………………
……………………
.........................
รวม ประเภทของวัสดุ.......................................................

แหล่งทีม่ า
(ระบุแหล่งทีม่ า
และ รายการ
เอกสารยืนยัน
แหล่งทีม่ า)
เศษขอบพื้น
รองเท้าจากการ
ผลิตรองเท้ารุ่น
อื่น

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

คาชี้แจง
หลักฐาน
2) แสดงสัดส่วน
การผสมวัสดุแปร
สภาพใช้ใหม่
แยกตามประเภท
ของวัสดุ

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง

ประเภทของวัสดุ
แปรสภาพใช้ใหม่

รายการ
ส่วนประกอบทีม่ ี
ส่วนผสมมาจาก
วัสดุแปรสภาพใช้
ใหม่

(a) น้ าหนัก (kg)
ต่อหนึ่งหน่ วย
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)

รวม ประเภทของวัสดุ.......................................................
วัสดุ………………
……………………
….........................
รวม ประเภทของวัสดุ.......................................................

รวม วัสดุแปรสภาพใช้ใหม่

(e) 0.05

สัดส่วนโดยน้ าหนักของวัสดุทมี่ าจากการแปรสภาพใช้ใหม่เทียบกับน้าหนักผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด........ 8.33 ...............% [คานวณโดย

]

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.13 วัสดุหมุนเวียน (Renewable material)
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ประเด็น 3.13 วัสดุหมุนเวียน (Renewable material)
: วัสดุทปี่ ระกอบด้วยชีวมวลซึ่งมาจากสิง่ มีชีวติ และสามารถสร้างทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง
(สาหรับการบริการทีไม่
่ สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถข้ามไปกรอกในหัวข้อที ่ 2 ด้านล่าง)
1. รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ชี้วดั
คาชี้แจหลักฐาน
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง
1) ปริมาณและ
1) ข้อมูลการใช้
 ข้อมูลการใช้วสั ดุหมุนเวียน และเทียบสัดส่วนวัสดุหมุนเวียนกับน้ าหนักทัง้ หมด
สัดส่วนโดย
วัสดุหมุนเวียน
ตารางที่ 3.13.1 ข้อมูลการใช้วสั ดุหมุนเวียน และเทียบสัดส่วนวัสดุหมุนเวียนกับน้ าหนักทัง้ หมด
น้ าหนักของวัสดุที่ และเทียบสัดส่วน
(c) น้ าหนักของ
รายการ
เป็ นวัสดุหมุนเวียน วัสดุหมุนเวียน
วัสดุทมี่ าจากวัสดุ
(a) น้ าหนัก (kg)
(b) เปอร์เซ็นต์
ประเภทของวัสดุ
ส่วนประกอบทีม่ ี
กับน้ าหนัก
หมุนเวียน
ต่อหนึ่งหน่ วย
ส่วนผสมทีม่ าจาก
หมุ
น
เวี
ย
น
ส่
ว
นผสมมาจาก
ทัง้ หมด (ระบุ
[คำนวณโดย
ผลิตภัณฑ์
วัสดุหมุนเวียน (%)
วั
ส
ดุ
ห
มุ
น
เวี
ย
น
2) ประเภทวัสดุ
แหล่งทีม่ าของ
(
]
และสัดส่วนการใช้ วัสดุหมุนเวียนที่
1.
พื้นรองเท้าด้าน
0.2
100
0.2
วัสดุหมุนเวียนเป็ น ใช้)
ยางพารา นอก
ส่วนผสมในวัสดุแต่ 2) สัดส่วนการใช้
………… พื้นด้านในฟองน้า 0.2
100
0.2
ละชนิด (ตัวอย่าง วัสดุหมุนเวียน
………… ยางพันข้าง
0.02
100
0.02
เช่น ใช้สยี อ้ มจาก เพื่อเป็ นส่วนผสม
…………
ธรรมชาติเพือ่
แทนวัสดุทใี่ ช้แล้ว
…...........
ทดแทนสีเคมี ใน หมดไป แยกตาม
..............
ปริมาณ 70% ของ ประเภทของวัสดุ
สีทใช้
ี ่ ทงั ้ หมด)
รวม ประเภทของวัสดุ.......................................................

(d) สัดส่วนวัสดุ
แหล่งทีม่ า
หมุนเวียนแยกตาม (ระบุแหล่งทีม่ า
ประเภทของวัสดุ
และ รายการ
[คำนวณโดย
เอกสารยืนยัน
แหล่งทีม่ า)
((c) [W]) x 100
34
จังหวัดระยอง
33
0.2

จังหวัด กรุงเทพฯ
จังหวัดระยอง

ส่วนที่ 3 รายการข้อมูลเฉพาะของประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
ประเด็น 3.13 วัสดุหมุนเวียน (Renewable material)
หน้าที่ 2 / 3

ตัวชี้วดั

คาชี้แจง
หลักฐาน

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยนื ยันการรับรองตนเอง

ประเภทของวัสดุ
หมุนเวียน
2. ผ้า …

รายการ
ส่วนประกอบทีม่ ี
ส่วนผสมมาจาก
วัสดุหมุนเวียน
รองเท้าส่วนบน

(a) น้ าหนัก (kg)
ต่อหนึ่งหน่ วย
ผลิตภัณฑ์
0.1

รวม ประเภทของวัสดุ.......................................................
3. กระดาษ
กระดาษ
0.06
……………………
……………….......
..................
รวม ประเภทของวัสดุ.......................................................

รวม วัสดุแปรสภาพใช้ใหม่

(c) น้ าหนักของ
วัสดุทมี่ าจากวัสดุ
(b) เปอร์เซ็นต์
หมุนเวียน
ส่วนผสมทีม่ าจาก
[คำนวณโดย
วัสดุหมุนเวียน (%)
(
]
100
0.15

100

0.06

(d) สัดส่วนวัสดุ
แหล่งทีม่ า
หมุนเวียนแยกตาม (ระบุแหล่งทีม่ า
ประเภทของวัสดุ
และ รายการ
[คำนวณโดย
เอกสารยืนยัน
แหล่งทีม่ า)
((c) [W]) x 100
16
จังหวัด
สมุทรปราการ
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(e)

 (W) น้ าหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ .....0.6.............. kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
 น้ าหนักรวมของวัสดุหมุนเวียน……0.58…...............Kg [จาก (e) ]
สัดส่วนโดยน้ าหนักของวัสดุหมุนเวียนเทียบกับน้าหนักผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด... 96.7..............% [คานวณโดย

]
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กำรรับรองตนเอง หมำยถึง ตรำสัญลักษณ์ ใบรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต ใบรับรองจำกหน่วยงำนทีเ่ ชือ่ ถือได้
จำนวนลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร
รายงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Report)
ส่วนที่ 4. สรุปผลงาน
(โปรดสรุปประเด็นของผลิตภัณฑ์/บริการ พร้อมให้เหตุผล และตัวอย่างประกอบ)
 ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ความสวยงาม/ สุนทรียภาพ
ใช้แนวคิดการคิดนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ให้คมุ้ ค่ามากทีส่ ุด โดยใช้ทรัพยากรเท่าทีม่ อี ยู่ และใช้
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ในการผลิตรองเท้า ก่อให้เกิดนวัตกรรมทีม่ คี วามเฉพาะตัวที่ ลงตัว
เป็ น ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ สามารถแปรสภาพ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยไม่ยดึ ติดกับผลิตภัณฑ์เดิม และ
แนวคิดแบบเดิม เพื่อลดการใช้วสั ดุดบิ จากธรรมชาติ และเพิม่ คุณค่าให้กับเศษยางทีเ่ ป็ นสิง่ เหลือใช้ให้เป็ นงานชิ้น
ใหม่ เช่น กรอบรูป ทีร่ องแก้วนา แจกัน แผ่นยางรองพืน้ ฯลฯ

 ประโยชน์การใช้สอย/ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค

เพิ่มการเดิน วิง่ บนพื้นผิวที่แตกต่างกันช่วยให้การทรงตัวดีข้ นึ สามารถควบคุมการเดินและ
หยุดในสภาพพื้นที่ลื่นได้ดีเมือ่ เทียบกับพื้นรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ รวมทั้งยังมีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานกว่า ใช้วสั ดุเหลือใช้ กลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ตอ้ งทิ้งมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม

 ความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ท่า

1.ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพิม่ ความคุม้ ค่ายิ่งขึ้นจากเศษวัสดุ
3. เพิ่มอายุการใช้งาน
4. ลดขอเสียจากระบวนการผลิต
5. ก่อเกิดเป็ นนวัตกรรมวัตถุดิบชนิ ดใหม่ ที่ แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

