
วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
เม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีน (Polypropylene; PP) ชนิด PP Homo 
Polymer

POLYMAXX 17-Aug-10 17-Aug-22

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
เม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีน (Polypropylene; PP) ชนิด PP Random
 Copolymer

POLYMAXX 17-Aug-10 17-Aug-22

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
เม็ดพลาสติก EPS (Expandable Polystyrene) ชนิด SE TYPE (SELF
 EXTINGUISHING TYPE)

POLYMAXX 10-Nov-16 10-Nov-22

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
เม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีน (Polypropylene; PP) ชนิด PP Block 
Copolymer

POLYMAXX 17-Aug-10 17-Aug-22

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene; PS) ชนิด High Impact 
Polystyrene (HIPS)

POLYMAXX 10-Nov-10 10-Nov-22

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene; PS) ชนิด General Purpose 
Polystyrene (GPPS)

POLYMAXX 10-Nov-10 10-Nov-22

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)
เม็ดพลาสติก EPS (Expandable Polystyrene) ชนิด STD TYPE 
(STANDARD TYPE)

POLYMAXX 10-Nov-16 10-Nov-22

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) Purified Terephthalic Acid (PTA) ทีพีที 12-Mar-15 12-Mar-24

ปิโตรเคมี ผง/เม็ดพลาสตืก บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด ผงพลาสติกพีทีเอ (Purified Terephthalic Acid)  - 14-Jun-13 14-Jun-22

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย  รุ่นจอยส์ วันทัช 10-May-18 10-May-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย  รุ่นซีโร่ ซีโร่ ทรี วันทัช 10-May-18 10-May-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย  รุ่นอินสไปรัล วันทัช 10-May-18 10-May-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นแม็กซ์ดอท วันทัช 4-Feb-09 4-Feb-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นแฮปป้ี วันทัช 4-Feb-09 4-Feb-24

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นโซลูช่ัน วันทัช 4-Feb-09 4-Feb-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นกล่ินสตรอเบอร่ี วันทัช 4-Feb-09 4-Feb-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นมิกซ์ 3 วันทัช 4-Feb-09 4-Feb-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นวัน สวีท โรแมนซ์ วันทัช 30-Jun-21 30-Jun-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่น 56 มม. วันทัช 30-Jun-21 30-Jun-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่น 49 มม. วันทัช 30-Jun-21 30-Jun-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นวันทัช วันทัช 30-Jun-21 30-Jun-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นโก สมาร์ท 49 วันทัช 30-Jun-21 30-Jun-24

ผลิตภัณฑ์จากยาง น้ ายางธรรมชาติ บริษัท ไทยนิปปอนด์รับเบอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด (มหาชน) ถุงยางอนามัย รุ่นโก สมาร์ท 52 วันทัช 30-Jun-21 30-Jun-24

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นช้ินไม้อัดซีเมนต์ /

แผ่นซีเมนต์บอร์ด
บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จ ากัด แผ่นซีเมนต์บอร์ด VIVA 13-Mar-20 13-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นช้ินไม้อัดซีเมนต์ /

แผ่นซีเมนต์บอร์ด
บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จ ากัด แผ่นซีเมนต์บอร์ดใช้ภายนอก VIVA HD 13-Mar-20 13-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน) Shera Plank (Natural)  SHERA 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน)  Shera Plank (Color)  SHERA 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน) Shera Eave (Natural)  SHERA 18-Mar-16 18-Mar-22
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วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน) Shera Eave (Color)  SHERA 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน) Shera Board  SHERA 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน) Shera Strip (Color)  SHERA 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน) Shera Ply  SHERA 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน) Shera Floor Plank (Color Through)  SHERA 15-Aug-19 15-Aug-22

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้เชิงชาย SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้บังตา SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้บัว SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้ปิดกันนก SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้ฝา SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้พ้ืน SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้ระแนง SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้ร้ัว SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี (SCG Smartwood) รุ่นไม้อบ SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี (SCG Smartboard) รุ่นเซาะร่อง SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี (SCG Smartboard) รุ่นขอบเรียบ SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี (SCG Smartboard) รุ่นขอบลาด SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี (SCG Smartboard) รุ่นลายไม้ SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง
แผ่นฝา ฝ้า และไม้

สังเคราะห์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี (SCG Smartboard) รุ่นลายไม้ระบายอากาศ SCG 14-Dec-17
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง แผ่นไม้อัดซีเมนต์ บริษัท พาเนล เวิลด์ จ ากัด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ SCG 30-Jun-21 30-Jun-24

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 7.5 cm
(ALC Block (G2) thickness 7.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 10.0 cm
(ALC Block (G2) thickness 10.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 12.5 cm
(ALC Block (G2) thickness 12.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 15.0 cm
(ALC Block (G2) thickness 15.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 17.5 cm
(ALC Block (G2) thickness 17.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 20.0 cm
(ALC Block (G2) thickness 20.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 22.5 cm
(ALC Block (G2) thickness 22.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G2 รุ่นความหนา 25 cm
(ALC Block (G2) thickness 25.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

new



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 7.5 cm
(ALC Block (G3) thickness 7.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 10.0 cm
(ALC Block (G3) thickness 10.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 12.5 cm
(ALC Block (G3) thickness 12.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 15.0 cm
(ALC Block (G3) thickness 15.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 17.5 cm
(ALC Block (G3) thickness 17.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 20.0 cm
(ALC Block (G3) thickness 20.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 22.5 cm
(ALC Block (G3) thickness 22.5 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)
คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก G3 รุ่นความหนา 25.0 cm
(ALC Block (G3) thickness 25.0 cm)

Q-CON 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 7.5 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 9.0 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 10.0 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 12.5 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 15.0 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 14.0 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 18.0 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบา บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก อินทรีซุปเปอร์
บล๊อก (G4) รุ่นความหนา 19.0 cm

ผนังอินทรีซุปเปอร์
บล๊อก

23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น Micro Duct Wrap ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น Micro Tone ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น Micro Wall ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น MicroFiber Blanket Type ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด
ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น MicroFiber Double Side 
Facing Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด
ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น MicroFiber Encapsulating 
Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น MicroFiber No.5 ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น MicroFiber No.5 - Plus ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น Micro Hi - Temp ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น Micro Roof ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด
ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน รุ่น MicroFiber One Side Facing
 Type

ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น  รุ่น Micro Duct liner ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น รุ่น Micro Wall ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น รุ่น Micro Ceiling 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น รุ่น Micro Hi – Temp ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น รุ่น MicroFiber Board Batt Type ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จ ากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น รุ่น MicroTone Noizestop ไมโครไฟเบอร์ 11-Mar-11 11-Mar-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบแผ่น ROCKWOOL 23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบม้วน ROCKWOOL 23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบเสริมตะแกรงเหล็ก ROCKWOOL 23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง ฉนวน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบท่อ ROCKWOOL 23-Nov-20 23-Nov-23

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์เขียว ซูเปอร์ ทีพีไอ 4-Feb-09 4-Feb-24

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนฉาบส าเร็จรูป ทีพีไอ  M200 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ 197 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ผสม ทีพีไอ 199 4-Feb-09 4-Feb-24

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนฉาบส าเร็จรูป ทีพีไอ M209 1-Dec-15 1-Dec-24



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M210 4-Feb-09 4-Feb-21

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ เขียว 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทีพีไอ แดง 4-Feb-09 4-Feb-24

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานท่ัวไป ทีพีไอ แดง 299 4-Feb-09 4-Feb-24

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ทีพีไอ ด า 4-Feb-09 4-Feb-24

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ส าหรับงานขุดเจาะบ่อน้ ามัน ทีพีไอ น้ าเงิน 4-Feb-09 4-Feb-24

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ บัวเขียว 20-Aug-12 20-Aug-21

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ บัวซูเปอร์ 14-Sep-18 14-Sep-21

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด ปูนซีเมนต์ผสม (ก่อ ฉาบ เท สูตรเน้ือแน่น) เสือ 16-Jun-09 16-Jun-24

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี (SCG Portland Cement  type I) เอสซีจี 17-Mar-10 17-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด เอสซีจี 19-Dec-19 19-Dec-22

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองปูพ้ืน CAMPANA 17-Mar-10 17-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองปูพ้ืนแบบตัดขอบ CAMPANA 17-Mar-10 17-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองบุผนัง CAMPANA 17-Mar-10 17-Mar-22



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองปูพ้ืน CASA 17-Mar-10 17-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองเซรามิกปูพ้ืนชนิดเคลือบ COTTO 31-Aug-09 31-Aug-21

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองบุผนัง EUROPA 19-Sep-19 19-Sep-22

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองบุผนัง SGI 14-Jun-13 14-Jun-22

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จ ากัด กระเบ้ืองบุผนัง SOSUCO 14-Sep-18 14-Sep-21

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จ ากัด กระเบ้ืองปูพ้ืน SOSUCO 14-Sep-18 14-Sep-21

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากัด กระเบ้ืองไวนิลชนิดเคลือบฟิล์ม รุ่น Dynoflex Carpet Dynoflex 10-May-18
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากัด กระเบ้ืองไวนิลชนิดเคลือบฟิล์ม รุ่น Dynoflex Glitter Dynoflex 10-May-18
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากัด กระเบ้ืองไวนิลชนิดเคลือบฟิล์ม รุ่น Dynoflex Metal Plate Dynoflex 10-May-18
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากัด กระเบ้ืองไวนิลชนิดเคลือบฟิล์ม รุ่น Dynoflex Stone Series Dynoflex 10-May-18
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากัด กระเบ้ืองไวนิลชนิดเคลือบฟิล์ม รุ่น Dynoflex Wood Series Dynoflex 12-Mar-12
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด แผ่นลามิเนต Wilsonart 12-Mar-15 12-Mar-24

วัสดุก่อสร้าง วัสดุปูพ้ืน/ผนัง บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) กระเบ้ืองปูพ้ืน ดูราเกรส 27-Dec-11 27-Dec-20

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ากัด กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น CPAC SCG 23-Nov-20 23-Nov-23



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

ครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ทุกรุ่น ทุกชนิด SCG 29-Jan-19 29-Jan-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara SCG 29-Jan-19 29-Jan-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โปรลอน SCG 29-Jan-19 29-Jan-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีม่า SCG 29-Jan-19 29-Jan-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (บริษัท กระเบ้ือง
กระดาษไทย จ ากัด)

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นลอนคู่ SCG 29-Jan-19 29-Jan-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด

กระเบ้ืองหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ
(SCG Ceramic Roof Tile Celica Curve Series)

SCG 29-Apr-19 29-Apr-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด

กระเบ้ืองหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ
(SCG Ceramic Roof Tile Excella Grace Series)

SCG 29-Apr-19 29-Apr-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด

กระเบ้ืองหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น
(SCG Ceramic Roof Tile Excella Modern Series)

SCG 29-Apr-19 29-Apr-22

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุหลังคาและอุปกรณ์

หลังคา
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด

กระเบ้ืองหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค
(SCG Ceramic Roof Tile Excella Classic Series)

SCG 29-Apr-19 29-Apr-22

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีเบส รุ่น เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์
(Base: BegerCool UV Shield)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีเบส รุ่น เบเยอร์คูล ออลพลัส
(Base: BegerCool All Plus)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีเบส รุ่น เบเยอร์คูล ชิลด์
(Base: BegerCool Shield)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีเบส รุ่น เบเยอร์คูล เฟล็กซ์ ชิลด์
(Base: BegerCool Flex)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีเบส รุ่น เบเยอร์คูล ซูเปอร์การ์ด
(Base: BegerCool Super Guard)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีผสมส าเร็จรูป รุ่น เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์
(Ready Mix: BegerCool UV Shield)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีผสมส าเร็จรูป รุ่น เบเยอร์คูล ออลพลัส
(Ready Mix: BegerCool All Plus)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีผสมส าเร็จรูป รุ่น เบเยอร์คูล ชิลด์
(Ready Mix: BegerCool Shield)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีผสมส าเร็จรูป รุ่น เบเยอร์คูล เฟล็กซ์ ชิลด์
(Ready Mix: BegerCool Flex)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีผสมส าเร็จรูป รุ่น เบเยอร์คูล ไพร์เมอร์
(Ready Mix: BegerCool Primer)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์คูล – สีผสมส าเร็จรูป รุ่น เบเยอร์คูล รูฟ
(Ready Mix: BegerCool Roof Paint)

เบเยอร์คูล 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีเบส รุ่น เบเยอร์ชิลด์ เวธเธอร์การ์ด 
(Base: BegerShield Weatherguard)

เบเยอร์ชิลด์ 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีเบส รุ่น เบเยอร์ชิลด์ ไดมอนด์
(Base: BegerShield Diamond)

เบเยอร์ชิลด์ 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีเบส รุ่น เเบเยอร์ชิลด์ โฟโต้คลีน
(Base: BegerShield PhotoClean)

เบเยอร์ชิลด์ 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีเบส รุ่น เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์
(Base: BegerShield 5 Star)

เบเยอร์ชิลด์ 23-Nov-20 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีผสมส าเร็จ รุ่น เบเยอร์ชิลด์ เวธเธอร์การ์ด 
(Ready Mix: BegerShield Weatherguard)

เบเยอร์ชิลด์ 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เเบเยอร์ชิลด์ – สีผสมส าเร็จ รุ่น เบเยอร์ชิลด์ ไดมอนด์
(Ready Mix: BegerShield Diamond)

เบเยอร์ชิลด์ 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีผสมส าเร็จ รุ่น เเบเยอร์ชิลด์ โฟโต้คลีน
(Ready Mix: BegerShield PhotoClean)

เบเยอร์ชิลด์ 14-Dec-17 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีผสมส าเร็จ รุ่น เบเยอร์ชิลด์ ไพร์เมอร์
(Ready Mix: BegerShield Primer)

เบเยอร์ชิลด์ 14-Dec-17 14-Dec-23



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จ ากัด
เบเยอร์ชิลด์ – สีผสมส าเร็จ รุ่น เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์
(Ready Mix: BegerShield 5 Star)

เบเยอร์ชิลด์ 23-Nov-20 14-Dec-23

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด สีย้อมไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล 17-Mar-10 17-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด สีน้ ามัน ส าหรับทาอาคาร ซูเปอร์โคท 17-Mar-10 17-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด สีน้ า ส าหรับทาอาคาร ซูเปอร์โคท 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด สีน้ า ส าหรับทาอาคาร ดูลักซ์ 18-Mar-16 18-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด สีน้ ามัน ส าหรับทาอาคาร ดูลักซ์ 17-Mar-10 17-Mar-22

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท สีเดลต้า จ ากัด (มหาชน) สีน้ า DELTA 30-Jun-21 30-Jun-24

วัสดุก่อสร้าง สี บริษัท สีเดลต้า จ ากัด (มหาชน) สีน้ ามัน DELTA 30-Jun-21 30-Jun-24

วัสดุก่อสร้าง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

ก็อกน้ า
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ ากัด อุปกรณ์เซรามิกประกอบห้องน้ า (Accessories) COTTO 31-Aug-11 19-Apr-23

วัสดุก่อสร้าง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

ก็อกน้ า
บริษัท สยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จ ากัด ก๊อกน้ า (Faucet) COTTO 17-Aug-10 17-Aug-22

วัสดุก่อสร้าง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

ก็อกน้ า
บริษัท สยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จ ากัด ก๊อกน้ าส าหรับอ่างล้างชาม (Sink Faucet) COTTO 17-Aug-10 17-Aug-22

วัสดุก่อสร้าง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

ก็อกน้ า
บริษัท สยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จ ากัด วาล์วเปิด-ปิดน้ า (Stop Valve) COTTO 17-Aug-10 17-Aug-22

วัสดุก่อสร้าง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

ก็อกน้ า
บริษัท สยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จ ากัด วาล์วขับล้างส าหรับท่ีปัสสาวะ (Flush Valves) COTTO 17-Aug-10 17-Aug-22

ส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม

พรม บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด พรมแผ่นปูพ้ืน ชนิดฐานพรม GlaBac Interface® 22-Jun-11 22-Jun-23

new

new



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม

พรม บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด พรมแผ่นปูพ้ืน ชนิดฐานพรม GlasBacRE Interface® 22-Jun-11 22-Jun-23

ส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม

พรม บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด พรมแผ่นปูพ้ืน ชนิดฐานพรม CushionBacRE Interface® 26-Jun-20 26-Jun-23

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม บริษัท กรีนสปอต จ ากัด
น้ านมถ่ัวเหลืองบรรจุกล่อง UHT สูตรเจ 
(UHT J-Soy Milk) ไวตาม้ิลค์® 1-Jun-10 1-Jun-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม บริษัท กรีนสปอต จ ากัด
น้ านมถ่ัวเหลืองบรรจุกล่อง UHT สูตรหวานน้อย
(Low Sugar UHT Soy Milk) ไวตาม้ิลค์® 1-Jun-10 1-Jun-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม บริษัท กรีนสปอต จ ากัด
น้ านมถ่ัวเหลือง บรรจุกล่อง UHT สูตรออริจินัล
(Low Sugar UHT Soy Milk) ไวตาม้ิลค์® 1-Jun-10 1-Jun-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม บริษัท กรีนสปอต จ ากัด
น้ านมถ่ัวเหลืองออริจินัล ทูโก
(Original Togo Soymilk) ไวตาม้ิลค์® 31-Aug-11 31-Aug-23

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

เคร่ืองด่ืม บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด น้ าด่ืมบรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร ดอยค า 29-Jan-19 29-Jan-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด บ๊วยหวานอบนุ่ม ดอยค า 4-Feb-09 4-Feb-24

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด แก้วมังกรอบแห้ง ดอยค า 4-Feb-09 4-Feb-24

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง ดอยค า 4-Feb-09 4-Feb-24

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลมิตรการฬสินธ์ุ จ ากัด น้ าตาลเคลือบคาราเมล มิตรผลโกลด์ 29-Apr-19 29-Apr-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร
บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 

น้ าตาล Natural Cane Sugar มิตรผล 14-Sep-18 14-Sep-21

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูเวียง) น้ าตาล Natural Cane Sugar มิตรผล 14-Sep-18 14-Sep-21

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาภูเวียง) น้ าตาลทรายแดง มิตรผล 14-Sep-18 14-Sep-21



วันท่ีอนุมัติ

(ข้ึนทะเบียน)

การด าเนินการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 281 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

ท้ังน้ี มีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากลดคาร์บอน จ านวน 190 ผลิตภัณฑ์ จาก 36 บริษัท ดังน้ี 

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท บริษัท ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า วันครบอายุสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ( 4 โรงงาน) น้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ มิตรผล 15-Aug-19 15-Aug-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (ด่านช้าง) น้ าตาลกรวด มิตรผล 15-Aug-19 15-Aug-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (ด่านช้าง) น้ าเช่ือม Inversweet (Mitr Phol Syrup) มิตรผล 15-Aug-19 15-Aug-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (ด่านช้าง) น้ าเช่ือม Sucrosweet มิตรผล 15-Aug-19 15-Aug-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (ด่านช้าง) น้ าตาลผลึกใส มิตรผล 15-Aug-19 15-Aug-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลวังขนาย จ ากัด น้ าตาลทรายขาว (White Sugar) วังขนาย 28-Jul-10 28-Jul-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลวังขนาย จ ากัด น้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) วังขนาย 28-Jul-10 28-Jul-22

อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อาหาร บริษัท น้ าตาลวังขนาย จ ากัด น้ าตาล Very High Polarization (VHP) วังขนาย 28-Jul-10 28-Jul-22

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โทรศัพท์ : 02 503 3333 ต่อ 512,511
E-Mail : phonnapa@tei.or.th, wisara@tei.or.th
www.tei.or.th/carbonreductionlabel/  , https://www.facebook.com/GHGreduction


