การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

Doi Tung Drip Coffee Medium/Dark Roast บรรจุถุง 10 กรัม
จํานวน 6 ถุง ตรา ดอยตุง
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

โดย
รายชื่อผู้จัดทํา
1.……………………………………………………ลายเซ็นต์ (……………….…………)
2.……………………………………………………ลายเซ็นต์ (…………………….……)

วันที…่ ……………………………………………………….…………………………………

เอกสารลงนามรับรองตนเอง
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง)…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………
บริษัท…ก   (  )    ก ……………………………………………….…………….
ที่อยู่……920 .7 .$%&'()* .$%&'()* .  57240 …………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………..
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ………(053) 767015-7 ……………………………………………………………………………………….…………………….
ขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ขัดต่อจารีต ประเพณี ศีลธรรม และ เป็นความจริงทุกประการ

   

(…………………………………………………………………………)
(นาย/นางสาว/นาง)……………………………………………………

ลงชื่อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/รุ่น…… Doi Tung Drip Coffee Medium/Dark Roast บรรจุถุง 10 กรัม จํานวน 6 ถุง ตรา ดอยตุง
• ประเภทผลิตภัณฑ์………กาแฟพร้อมชง………………………………………………………………………………………………………
• ผู้ผลิต (โปรดระบุที่อยุ)่ ...……ก   (  )    ก ……920 .7 .$%&'()*
.$%&'()* .  57240
• ผู้จัดจําหน่ายในประเทศไทย………มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์……………………………………
• ยอดขายต่อปี (สามปีย้อนหลัง ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………………………..
• สิทธิบัตร/รางวัล/ฉลากสิ่งแวดล้อม/มาตรฐานที่เคยได้รับ (โปรดระบุ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ)
1. United Nations Office on Drugs and Crime ……………………………………………………………………
2. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ปี 2553) สําหรับกาแฟคั่วบดอาราบิก้า 100% สูตร คลาสสิก โรส บรรจุถงุ 200 กรัม ตรา ดอย
ตุง
3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) (ปี 2555-2557)
3. เครื่องหมายอาหารฮาลาล (ปี 2547-2555) (ต่ออายุทุกปี)
• ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์/บริการ

 ขนาด น้ําหนัก …………10x6 กรัม…………………………………………………………………………

 คุณสมบัติทั่วไป (Specification) ……กาแฟคั่ว บด บรรจุ ถุงดริป 10 กรัม จํานวน 6 ถุง……………………………………..……
 ข้อมูลการรับประกันสินค้าและอายุการใช้งานที่คาดหมาย………อายุเก็บ.1 ปี.
 ประโยชน์ใช้สอย
…….ใช้ชงดื่ม…(แบบจุ่มพร้อมถุงกรอง)…
อื่นๆ
ก ...ก  ก    ก!  "# ! $" # #%&'ก "( () #* +,+ -. "0 1
"2 3ก)4 ! %&'567 ! 6 #+ก$'# 6"ก5#ก896กก ก กก #  ก' % '+"6  "0
 ก+,' 6,*:  "+7*-: %&'ก,ก&#+(#6ก #  ก' %&',+-.+ ก6(95 #ก) ก56
"0ก ; 2ก: (#6 ' ) กก "0"ก ก"7ก ('  ('  6<=>$,ก "0 1"ก ก
)' 64 "'ก ก+7 ,6# 6 'ก  "'กก "ก?"ก ก  %,*ก?$'"0 1")' (#6
6ก 4 (#6 "#6 6) กก +##ก ,'#+56ก ! "6 %ก ; ก <@+# ' )! %&'"ก
ก ,' 6#   5 " #6 $' , 6 %ก   A B & ก  ก  ",  ! %&' ,!  ก 6 77* +  ", 
# B ก+&6,&  (UNODC) %&'ก #++#  ,Bก -. UNODC %&'ก :-J.(#6# *6%3 
,7 +,! "?),6,* %ก %'ก ;  6"#ก6 ก'AB& # 6, K
ส่วนที่ 1.2 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการรับรองตนเอง
โปรดเลือกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ของ
รายงานตามหัวข้อที่ท่านเลือก
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)

ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่
เลือก (โปรดระบุ
X ในช่อง
ด้านล่าง)

X

9

ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)

10

ลดการใช้น้ํา (Reduced water consumption)

11

สามารถใช้ซ้ําและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)

12

ลดของเสีย (Waste reduction)

13

วัสดุหมุนเวียน (renewable material)

14

การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

X

หมายเหตุ : ตามมาตรฐาน ISO14021 ได้ให้แนวทางเพิ่มเติมในการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อมอีก 2 ประเด็น ได้แก่
• ความยั่งยืน ( Sustainability)
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission)
ซึ่งท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ในรายงานความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมได้ แต่ไม่ถือว่าเป็นประเด็นในการรับรองเรื่องความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ
ส่วนที่ 2.1 รายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑ์/บริการ (ส่วนประกอบหลัก วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ)
ตารางที่ 2.1.1 รายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑ์/บริการ (ส่วนประกอบหลัก วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ)

รายการส่วนประกอบทั้งหมด

กาแฟคั่ว

บรรจุภัณฑ์

รูปประกอบ

รายการประเภทของ
วัตถุดิบ

น้ําหนัก
(kg)/ หน่วย
ผลิตภัณฑ์

กาแฟคั่ว
ถุงฟอยล์
สติ๊กเกอร์
ถุงดริป
ขาถุงดริป
พลาสติกแล็บกล่อง

0.060
0.0150
0.0006
0.0084
0.0006
0.0014

กล่อง EcoFiber
รวม

0.0168
0.1082

*เพิ่มรายการได้ตามความ
เป็นจริง

• น้ําหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ………………0.1082…………………….. Kg
(ข้อมูลส่วนนีจ้ ะถูกนําไปใช้ในการคํานวณในส่วนที่ 3)

สัดส่วนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด (%)
58%
15%
1%
8%
1%
1%
16%

2.2 แผนผังกระบวนการผลิต
(โปรดระบุกระบวนการผลิต โดยสามารถสร้างจากเอกสารนี้ หรือนําภาพแผนผังการผลิตมาใส่เป็นรูปประกอบ)

2.3 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิง ของการผลิตผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
(โปรดระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทั้งจาก Fossil Fuel และพลังงานทางเลือกอื่นๆสําหรับช่องพลังงานจากเชื้อเพลิง โดยสามารถเลือกใส่ข้อมูลได้มากกว่า 1 ประเภทที่ใช้จริง ในกระบวนการผลิตหลักของ
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย)
ตารางที่ 2.1.1 รายการด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิง ของการผลิตผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
พลังงานจากเชื้อเพลิง (ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)
กระบวนการหลัก
-กระบวนการขนส่งกาแฟเชอร์รี่มาที่โรงงานและ
ขนส่งภายในโรงงาน
-กระบวนการสีกาแฟเชอร์รี่
-กระบวนการสีกาแฟกะลา
-กระบวนการคั่วกาแฟ
-กระบวนการบรรจุ

ประเภทเชื้อเพลิง

ปริมาณ
LPG

0.0028 กก.

ดีเซล

0.0004 ลิตร

แก๊สโซฮอล 95

0.0002 ลิตร

ไฟฟ้า (ต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์)

น้ํา (ต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์)

ปริมาณ (KWh)

ปริมาณ (ระบุหน่วย)
2.7453 L

0.02490
เบนซิน 91

0.00002 ลิตร

ไปโอดีเซล

0.0002 ลิตร

หมายเหตุ: สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการแปลงหน่วยพลังงานได้จากเวปไซต์ทั่วไป เช่น โปรแกรม Unit Converter Pro (http://www.thaiware.com) เป็นต้น
• พลังงานรวมจากเชื้อเพลิง ……………………….0.16680723…….. Mj (ข้อมูลส่วนนีจ้ ะถูกนําไปใช้ในการคํานวณในส่วนที่ 3)

• พลังงานรวมจากไฟฟ้า ……………………………0.02490…KWh (ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนําไปใช้ในการคํานวณในส่วนที่ 3)

2.4 แสดงรายการการกระจายสินค้าของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามีข้อมูล)

ช่องทางการจําหน่าย
จําหน่าย ณ จุดผลิต
ภูมิภาค
ภายในประเทศ
ต่างประเทศ

สัดส่วน
ช่องทางการ
จําหน่าย
(%)

100%

พาหนะในการขนส่ง
รถบรรทุก 10 ล้อ/ รถกระบะ 4 ล้อ

ประเด็น 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ (Recycled content)
: สัดส่วนโดยน้ําหนักของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือ บรรจุภณ
ั ฑ์ซึ่งมาจากวัสดุแปรสภาพใช้ใหม่ รวมถึงวัสดุ 2 ประเภทหลัก ดังนี้
1) ของเสียก่อนการใช้งาน
2) ของเสียหลังการใช้งาน
ตัวชี้วัด
1) ปริมาณและ
สัดส่วนโดยน้ําหนัก
ของวัสดุที่มาจาก
การแปรสภาพใช้
ใหม่

คําชี้แจงหลักฐาน
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
1) แสดงข้อมูลการ
• รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
ใช้วัสดุที่มาจากการ
• แสดงข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบจากวัสดุรไี ซเคิล และเทียบสัดส่วนวัสดุรไี ซเคิลกับน้ําหนักทั้งหมด
แปรสภาพใช้ใหม่
พร้อมระบุแหล่งที่มา ตารางที่ 3.7.1 แสดงข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบจากวัสดุวสั ดุแปรสภาพใช้ใหม่และเทียบสัดส่วนวัสดุวสั ดุแปรสภาพใช้ใหม่กับน้ําหนักทั้งหมด
และคํานวณสัดส่วน
วัสดุแปรสภาพใช้
(2)
(3) น้ําหนักของวัสดุ
แหล่งที่มา
ใหม่เทียบกับน้ําหนัก
เปอร์เซ็นต์ ที่มาจากการแปรสภาพ (ระบุแหล่งที่มา และ
(1) น้ําหนัก (kg)
ผลิตภัณฑ์
รายการส่วนประกอบที่มีส่วนผสมมาจากวัสดุ รายการประเภท
ส่วนผสมที่มา
ใช้ใหม่
รายการเอกสาร
ต่อหนึ่งหน่วย
แปรสภาพใช้ใหม่
ของวัตถุดิบ
จากวัสดุ
[คํานวณโดย
ยืนยันแหล่งที่มา)
ผลิตภัณฑ์
2) ประเภทวัสดุและ 2) แสดงอัตราส่วน
แปรสภาพใช้
(
]
สัดส่วนการใช้วัสดุ การผสมวัสดุแปร
ใหม่ (%)
วัสดุแปรสภาพใช้
สภาพใช้ใหม่ แยก
กล่อง Ecopaper กระดาษrecycle
0.0168
100
0.0168 เอกสารแนบ
ใหม่เป็นส่วนผสมใน ตามประเภท
SCG.jpg
วัสดุแต่ละชนิด
ของว้สดุ และแสดง
ข้อมูลอัตราส่วนการ
ผสมวัสดุแปรสภาพ
ใช้ใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์เทียบเคียง
เพื่อเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ

• (5) น้ําหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ......... 0.1082... kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
• น้ําหนักรวมของวัสดุที่มาจากการแปรสภาพใช้ใหม่………0.0168……Kg [จาก (4) ]
• สัดส่วนโดยน้ําหนักของวัสดุที่มาจากการแปรสภาพใช้ใหม่เทียบกับน้ําหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด......... 15.53% [คํานวณโดย ]

ประเด็น 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
: การลดปริมาณวัสดุ พลังงาน และน้ํา ในช่วงการผลิตหรือขนส่ง ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ หรือ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
คําชี้แจง
ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
หลักฐาน
1) ปริมาณและ 1.1)
• ผลิตภัณฑ์เทียบเคียงคือ (โปรดระบุด้านล่าง)
เปอร์เซ็นต์ของ ทรัพยากร
……กาแฟ ดริป เดิมก่อนปรับปรุง………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………
การลดการใช้ หมายถึง วัสดุ
ทรัพยากร
พลังงาน และ
• ปริมาณทรัพยากร (วัสดุ พลังงาน และน้ํา) ที่ลดลงได้ในช่วงการผลิต/ขนส่ง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เทียบเคียง
(วัสดุ พลังงาน น้ํา
และน้ํา) ในช่วง 1.2) คิดเฉพาะ ตารางที่ 3.9.1 ปริมาณทรัพยากร (วัสดุ พลังงาน และน้ํา) ที่ลดลงได้ในช่วงการผลิต/ขนส่ง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เทียบเคียง
การผลิตหรือ
ในช่วงการ
ขนส่ง
ผลิต และ
ประเภทวัตถุดิบ (1) ปริมาณการใช้ทรัพยากร
(2) ปริมาณการใช้
เปอร์เซ็นต์การลดลงของทรัพยากร (%)
หมายเหตุ: อาจ ขนส่ง สินค้า
ในช่วงการผลิต/ขนส่ง ของ ทรัพยากรในช่วงการผลิต/
[คํานวณโดย
แสดงในเชิง
หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์เทียบเคียง
ขนส่ง ของผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพ เท่านั้น
(หน่วย)
(หน่วย)
1.3)
การใช้
ทรัพยากรตาม เปอร์เซ็นต์การ
]
วิธีการคํานวณ ใช้ทรัพยากร
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ในคู่มือ

คําชี้แจง
หลักฐาน
แต่ละประเภท
ที่ลดลงเทียบ
กับผลิตภัณฑ์
เทียบเคียง1

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
วัตถูดิบไม่มีการเปลีย่ นแปลง

ประเภททรัพยากร

น้ํา

น้ําประปา

(1) ปริมาณการใช้ทรัพยากร
(2) ปริมาณการใช้
ในช่วงการผลิต/ขนส่ง ของ ทรัพยากรในช่วงการผลิต/
ผลิตภัณฑ์เทียบเคียง
ขนส่ง ของผลิตภัณฑ์
(หน่วย)
(หน่วย)
3.416 L
2.74526 L
ทรัพยากรอื่นคงเดิม

เปอร์เซ็นต์การลดลงของทรัพยากร (%)
[คํานวณโดย ]

19.6%

• วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร (โปรดระบุด้านล่าง)
…….ปกติเมื่อกาแฟกะลาหมักเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องล้างถึงสามครั้ง ด้วยน้ําเปล่า ก่อนที่ กาแฟกะลาจะสะอาดเพียงพอ ก่อนนําไปตาก แต่
ขั้นตอนการล้างแบบใหม่ จะใช้ปั๊มน้ําขนาดเล็กในการดูดกาแฟกะลาขึ้นใส่บนหอล้าง เมื่อกาแฟกะลาผ่านปั๊ม จะเกิดการขัดกันเอง ทําให้เมือกหลุด
ออกไปได้ง่าย เมื่ออยู่บนหอล้าง จะใช้น้ําล้างอีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นกาแฟกะลาก็สะอาดเพียงพอที่จะตากได้แล้ว
2)
ประสิทธิภาพ
การใช้
ทรัพยากร
(น้ําหนักรวม
ของผลิตภัณฑ์/
น้ําหนักรวมของ
วัตถุดิบที่ใช้ใน

2) สัดส่วนโดย ตารางที่ 3.9.2 สัดส่วนโดยน้ําหนักของผลิตภัณฑ์ เทียบกับวัตถุดิบที่นํามาผลิต
น้ําหนักของ
ผลิตภัณฑ์
(2) น้ําหนักบรรจุ
(1) น้ําหนักของวัตถุดิบที่
เทียบกับ
รายการชิ้นส่วน/วัตถุดิบ
ภัณฑ์ของวัตถุดิบที่
นํามาผลิต (kg)
วัตถุดิบที่นํามา
นํามาผลิต(kg)
ผลิต
กาแฟเชอร์รี่
0.39474
ถุงฟอยล์
0.015
สติ๊กเกอร์
0.0006

(3) น้ําหนักรวม (kg)
[คํานวณโดย (1)+(2) ]
0.39474
0.015
0.0006

ตัวชี้วัด
การผลิต)

คําชี้แจง
หลักฐาน

ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันการรับรองตนเอง
ถุงดริป
ขาถุงดริป
พลาสติกแล็บกล่อง
กล่อง EcoFiber

0.0084
0.0006
0.0014
0.0168
(4) น้ําหนักรวมของวัตถุดิบที่นาํ มาผลิต

• (5) น้ําหนักรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ....... 0.1082............. kg (รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้ในส่วนที่ 2)
• ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร…………24.73%…………. [ คํานวณโดย ]

0.0084
0.0006
0.0014
0.0168
0.43754
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