
ในปจจบุันการดําเนินชีวิต
ตางใหความสนใจและพยายามมีส
ซ้ือสินคาฉลากส่ิงแวดลอม
อีกวิธีหน่ึงในการ

    
   ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว 
อุตสาหกรรมว่ามีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน  โดยจ
จนกระทั่งถึงขั้นตอนในการกําจัดทําลาย  โดยไม่ปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อมและมีการ
ประหยัดพลังงาน

สินค้าชนิดน้ัน
ต้ังแต่ระดับเบอร์ 

หรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณตํ่า
  โลกร้อน

เบอร์ 5  คือสินค้าในกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศน้อยที่สุดและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
    ฉลากรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย
   เป็นมาตรฐานรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โดยตรวจสอบกระบวนการผลิต
ต้ังแต่เริ่มปลูก  ดูแลรักษา  
บรรจุและการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค
ย่อมดี

มีสมาชิกกว่า 750 
มีทั้งตรา มกท. และตรา 

  

การดําเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ
ตางใหความสนใจและพยายามมีสวนรวมในการใชชีวิตแบบไมทําลายส่ิงแวดลอม

ฉลากส่ิงแวดลอม  ที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ในการรักษาส่ิงแวดลอมบน

 ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว 
อุตสาหกรรมว่ามีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ภทเดียวกัน  โดยจะได้รับการควบคุมต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบ  การผลิต การขนส่ง  
จนกระทั่งถึงขั้นตอนในการกําจัดทําลาย  โดยไม่ปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อมและมีการ
ประหยัดพลังงาน   

ฉลากประหยัดไฟเบอร
 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้า  ซ่ึงบ่งบอกว่า

สินค้าชนิดน้ันจะช่วยประหยัดค่าไฟ
ต้ังแต่ระดับเบอร์  1 ถึงเบอร์ 

 ฉลากคารบอน

เป็นฉลากที่ช่วยให้ผู้บริโภค
หรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณตํ่า
โลกร้อน  โดยแบ่งเป็น  5 ระดับเช่นเดียวกับฉลากประหยัดไฟ น่ันหมายถึงว่า 

สินค้าในกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศน้อยที่สุดและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ฉลากรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย
เป็นมาตรฐานรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โดยตรวจสอบกระบวนการผลิต

ต้ังแต่เริ่มปลูก  ดูแลรักษา   เก็บเก่ียว  การจัดการวัตถุดิบ  การแปรรูป  การ
บรรจุและการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค
ย่อมดีและปลอดภัยต่อสุขภาพสําหรับผู้บริโภค 

  IFOAM
   สัญลกัษณร์ับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
(International Federation of Organic Agriculture Movement

750 องค์กร ใน 108ประเทศทั่วโลก จึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และตรา IFOAM ด้วย เพ่ือประโยชน์ในการส่งออกและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
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และประกอบธุรกิจแบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอ
วนรวมในการใชชีวิตแบบไมทําลายส่ิงแวดลอม

ที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
รักษาส่ิงแวดลอมบนโลกใบน้ี....    

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว (Green label)
อุตสาหกรรมว่ามีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ได้รับการควบคุมต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบ  การผลิต การขนส่ง  
จนกระทั่งถึงขั้นตอนในการกําจัดทําลาย  โดยไม่ปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อมและมีการ

ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

แสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้า  ซ่ึงบ่งบอกว่า
ช่วยประหยัดค่าไฟ ซ่ึงหมายถึงประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ด้วย

ถึงเบอร์ 5  โดยเบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟฟ้าได้มากที่สุด
ฉลากคารบอน 

ป็นฉลากที่ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าน้ันมาจากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
หรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณตํ่า  เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือสินค้าที่จะช่วยลด

ระดับเช่นเดียวกับฉลากประหยัดไฟ น่ันหมายถึงว่า 
สินค้าในกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศน้อยที่สุดและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ฉลากรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย
เป็นมาตรฐานรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โดยตรวจสอบกระบวนการผลิต

เก็บเก่ียว  การจัดการวัตถุดิบ  การแปรรูป  การ
บรรจุและการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค เรียกว่าสินค้าใด

ต่อสุขภาพสําหรับผู้บริโภค และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
FOAM  

สัญลกัษณร์ับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
Federation of Organic Agriculture Movement

ระเทศทั่วโลก จึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เพ่ือประโยชน์ในการส่งออกและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
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แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมถือเปนส่ิงที่ทุกคนในสังคม
วนรวมในการใชชีวิตแบบไมทําลายส่ิงแวดลอม

ที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมนับเปน

bel) คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวง
อุตสาหกรรมว่ามีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ได้รับการควบคุมต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบ  การผลิต การขนส่ง  
จนกระทั่งถึงขั้นตอนในการกําจัดทําลาย  โดยไม่ปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อมและมีการ

แสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้า  ซ่ึงบ่งบอกว่า
หมายถึงประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ด้วย

หมายถึงประหยัดไฟฟ้าได้มากที่สุด

สินค้าน้ันมาจากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือสินค้าที่จะช่วยลด

ระดับเช่นเดียวกับฉลากประหยัดไฟ น่ันหมายถึงว่า 
สินค้าในกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศน้อยที่สุดและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ฉลากรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย 
เป็นมาตรฐานรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โดยตรวจสอบกระบวนการผลิต

เก็บเก่ียว  การจัดการวัตถุดิบ  การแปรรูป  การ
เรียกว่าสินค้าใด  ที่ได้รับการรับรอง 

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

สัญลกัษณร์ับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
Federation of Organic Agriculture Movement

ระเทศทั่วโลก จึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงสินค้าหลายย่ีห้อในประเทศไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการส่งออกและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
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มถือเปนส่ิงที่ทุกคนในสังคม
วนรวมในการใชชีวิตแบบไมทําลายส่ิงแวดลอม   การเลือกใชบริการหรือ

นับเปนอีกหน่ึงในวิธีการงาย

คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวง
อุตสาหกรรมว่ามีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ได้รับการควบคุมต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบ  การผลิต การขนส่ง  

แสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้า  ซ่ึงบ่งบอกว่าหาก
หมายถึงประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ด้วย ... ฉลากประหยัดไฟมี

หมายถึงประหยัดไฟฟ้าได้มากที่สุด  

สินค้าน้ันมาจากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือสินค้าที่จะช่วยลด

ระดับเช่นเดียวกับฉลากประหยัดไฟ น่ันหมายถึงว่า สินค้าที่ได้ฉลากคาร์บอน
สินค้าในกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศน้อยที่สุดและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

เป็นมาตรฐานรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โดยตรวจสอบกระบวนการผลิต

ที่ได้รับการรับรอง  
 

สัญลกัษณร์ับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
Federation of Organic Agriculture Movement-IFOAM) 

ซ่ึงสินค้าหลายย่ีห้อในประเทศไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการส่งออกและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ   
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มถือเปนส่ิงที่ทุกคนในสังคม
ใชบริการหรือ

หน่ึงในวิธีการงาย ๆ

คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวง 

หากใช้
ฉลากประหยัดไฟมี

สินค้าน้ันมาจากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก  
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือสินค้าที่จะช่วยลด 

ฉลากคาร์บอน 
สินค้าในกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศน้อยที่สุดและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

  
ซ่ึงสินค้าหลายย่ีห้อในประเทศไทย  
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สัญลักษณ์ 
และปลอดภัย

คุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานหรือไม่
     
   
20%

 โน้ตบุ๊ค เพาเวอร์ซัพพลาย ระบบทําความเย็น เมนบอร์ด
สัญลักษณ์น้ีจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า

   

เป็นตราสัญลักษณ์
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

มาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ
มลพิษ เพ่ือเป็นการรับรองและประกั

ไอเสียมาตรฐานดีเด่นและ คลินิกไอเสียมาตรฐาน

“คาร์บอนฟุตพรินต์
หรือการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินค้าหรือการให้

โดยในการรับรองจะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต
ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ  การขนส่ง

    สัญลักษณผลิตภัณฑวัสดุ
  สัญลักษณ์ที่

 

ฉลากมาตรฐาน
สัญลักษณ์ Q Mark เป็นการรับรอง
และปลอดภัย   ซ่ึงในการตรวจสอบเพ่ือรับรองสินค้าน้ันก็เป็นการตรวจสอบที่

คุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานหรือไม่
 Energy Star 

 เป็นมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นมาให้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า
20%-30% รวมถึงสินค้าไอทีด้วย ซ่ึงคุณสามารถเห็นโล

โน้ตบุ๊ค เพาเวอร์ซัพพลาย ระบบทําความเย็น เมนบอร์ด
น้ีจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า

    โครงการใบไมเขียว
เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบเป็น

ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน  มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างรู้คุณค่า  

อูสีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน

สถานประกอบการปรับแต่งและซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ ทั้งอู่ ขนาดเล็ก
 ไปจนถึงศูนย์บริการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมินเป็นคลินิกไอเสีย

มาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษแล้วจะได้รับป้าย
มลพิษ เพ่ือเป็นการรับรองและประกันคุณภาพการให้บริการ และความตระหนักใส่

คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดนและคลินิกไอเสียมาตรฐาน
สถานประกอบการ หรือศูนย์บริการที่ให้บริการซ่อมบํารุงรักษา
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คําแนะนําปรึกษาเรื่องการใช้และบํารุงรักษารถอย่างถูกวิธี

ไอเสียมาตรฐานดีเด่นและ คลินิกไอเสียมาตรฐาน
C ARBON FOOTPRINT

คาร์บอนฟุตพรินต์”  ฉลาก
หรือการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินค้าหรือการให้

โดยในการรับรองจะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต
การขนส่ง  การประกอบช้ินส่วน

สัญลักษณผลิตภัณฑวัสดุ
สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์

ท่ีมา httpx://www.greenworld.or.th

มาตรฐาน Q 

รับรองว่าสินค้าเกษตรและอาหาร
รวจสอบเพ่ือรับรองสินค้าน้ันก็เป็นการตรวจสอบที่

คุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานหรือไม่  
 

เป็นมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นมาให้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า
รวมถึงสินค้าไอทีด้วย ซ่ึงคุณสามารถเห็นโล

โน้ตบุ๊ค เพาเวอร์ซัพพลาย ระบบทําความเย็น เมนบอร์ด เป็นต้น
น้ีจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า 55%  

โครงการใบไมเขียว 

ที่มอบเป็นมาตรฐานสําหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ

อูสีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน

สถานประกอบการปรับแต่งและซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ ทั้งอู่ ขนาดเล็ก
ไปจนถึงศูนย์บริการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมินเป็นคลินิกไอเสีย

แล้วจะได้รับป้าย “อู่สีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน
ณภาพการให้บริการ และความตระหนักใส่

คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดนและคลินิกไอเสียมาตรฐาน
สถานประกอบการ หรือศูนย์บริการที่ให้บริการซ่อมบํารุงรักษา
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ในด้านการให้บริการและบริหารงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้
คําแนะนําปรึกษาเรื่องการใช้และบํารุงรักษารถอย่างถูกวิธี

ไอเสียมาตรฐานดีเด่นและ คลินิกไอเสียมาตรฐาน" ซ่ึงออกให้โดยกรมควบคุมมลพิษ
ARBON FOOTPRINT   

ฉลากแสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่ํา
หรือการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินค้าหรือการให้

โดยในการรับรองจะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต
การประกอบช้ินส่วน  การใช้งาน  และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

สัญลักษณผลิตภัณฑวัสดุรีไซเคิล  
แสดงว่าผลิตภัณฑ์น้ันทํามาจากวัสดุรีไซเคิล และสาม

www.greenworld.or.th    ออกแบบ เรียบเรียง  น

และอาหารช้ินน้ันมีคุณภาพ
รวจสอบเพ่ือรับรองสินค้าน้ันก็เป็นการตรวจสอบที่

เป็นมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นมาให้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า
รวมถึงสินค้าไอทีด้วย ซ่ึงคุณสามารถเห็นโลโก้ energy star

เป็นต้น การเลือกใช้พลังงานที่มี

มาตรฐานสําหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานนํ้าและทรัพยากร

อูสีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน 

สถานประกอบการปรับแต่งและซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ ทั้งอู่ ขนาดเล็ก
ไปจนถึงศูนย์บริการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมินเป็นคลินิกไอเสีย

อู่สีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน” 
ณภาพการให้บริการ และความตระหนักใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม

คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดนและคลินิกไอเสียมาตรฐาน
สถานประกอบการ หรือศูนย์บริการที่ให้บริการซ่อมบํารุงรักษา และปรับแต่ง

ในด้านการให้บริการและบริหารงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้
คําแนะนําปรึกษาเรื่องการใช้และบํารุงรักษารถอย่างถูกวิธี และได้รับป้ายสัญลักษณ์ 

ให้โดยกรมควบคุมมลพิษ 
 

แสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่ํา
หรือการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินค้าหรือการให้

โดยในการรับรองจะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต ต้ังแต่การ
และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

 
ทํามาจากวัสดุรีไซเคิล และสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

            เอกสารเผยแพร : สามารถดาวนโหลดได

ออกแบบ เรียบเรียง  น.ส.ชลลดา  ประทุมมาลยนนท  เจาหนาท่ีหองสมุด อนส

เป็นมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นมาให้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า
energy star น้ี ได้จากคอมพิวเตอร์พีซี 

การเลือกใช้พลังงานที่มี

มาตรฐานสําหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
ารใช้พลังงานนํ้าและทรัพยากร

สถานประกอบการปรับแต่งและซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ ทั้งอู่ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
ไปจนถึงศูนย์บริการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมินเป็นคลินิกไอเสีย

 ซ่ึงออกให้โดยกรมควบคุม
ใจต่อส่ิงแวดล้อม    

คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเดนและคลินิกไอเสียมาตรฐาน   
และปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ได้รับ

ในด้านการให้บริการและบริหารงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้
และได้รับป้ายสัญลักษณ์ "คลินิก

 

แสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่ํา 
หรือการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินค้าหรือการให้ บริการ   

ต้ังแต่การ
และการจัดการซากผลิตภัณฑ์    

รถนํากลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง 

สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต  www.sirindhornpark.or.th
ชลลดา  ประทุมมาลยนนท  เจาหนาท่ีหองสมุด อนส

เป็นมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นมาให้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า  
ได้จากคอมพิวเตอร์พีซี  

       

มาตรฐานสําหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
ารใช้พลังงานนํ้าและทรัพยากร 

กลาง ใหญ่ 
ไปจนถึงศูนย์บริการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมินเป็นคลินิกไอเสีย 

ซ่ึงออกให้โดยกรมควบคุม

ครื่องยนต์ที่ได้รับ
ในด้านการให้บริการและบริหารงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้ 

คลินิก 

 

www.sirindhornpark.or.th 
ชลลดา  ประทุมมาลยนนท  เจาหนาท่ีหองสมุด อนส  


