
      
 

Application Form LESS Version 05                                                                                                                                       หนา้ที่ 1 / 12 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ใบสมคัรขอการรบัรองผลการประเมินปริมาณการลดกา๊ซเรอืนกระจก 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก  

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะขอการรบัรองผลการประเมนิปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ภายใต้
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) และขอรบัรองว่า 
“ขอ้มลูต่างๆ ทีใ่หไ้วน้ี้เป็นความจรงิทุกประการและยนิดทีี่จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการบรหิาร
จดัการโครงการสนับสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกตามทีค่ณะกรรมการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจกก าหนด ทัง้นี้กิจกรรมการลดก๊าซเรอืนกระจกของโครงการไม่ขดัหรอืแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
กรณีมีข้อขัดแย้งต่อกฎหมายผู้พัฒนาโครงการจะต้องเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวเอง ” โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ส่วนท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไป 

หน่วยงาน บรษิทั รกัษ์โลก ลดโลกรอ้น จ ากดั 

ท่ีอยู่ 120 หมูท่ี ่3 ชัน้ 9 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 

กิจกรรมลดกา๊ซ
เรือนกระจก 

1. โครงการรว่มใจลด และคดัแยกขยะรไีซเคลิ ประจ าปี 2563 

2. โครงการหลอดไฟใหม ่ลดคารบ์อนในโรงเรยีน  

3. โครงการชวนเพื่อนบา้น มาปลกูป่า  

ผูป้ระสานงาน 

(ส าหรบัตดิต่อและจดัสง่
ใบประกาศ) 

ชื่อ-สกุล : นายรกัษ์โลก  ลดโลกรอ้น 

ต าแหน่ง : เจา้หน้าทีป่ระสานงาน 

เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-1419847 

E-mail : saveearth@email.com 

 
ลงชื่อ........................................................  ลายมอืชื่อ 
       (........................................................) ตวับรรจง   
   ผูส้มคัร / ผูม้อี านาจกระท าแทนองคก์ร / นิตบิุคคล 
ต าแหน่ง.................................................... 
 วนัที.่..........เดอืน...........................พ.ศ...............  
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องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ส่วนท่ี 2 : กิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก 

(สามารถคดัลอกตารางเพือ่เพิม่กจิกรรมได)้ 

ช่ือกิจกรรม โครงการรว่มใจลด และคดัแยกขยะรไีซเคลิ ประจ าปี 2563 

หน่วยงาน
ด าเนินการเอง 

ชื่อ บรษิทั รกัษ์โลก ลดโลกรอ้น จ ากดั 

ทีอ่ยู ่120 หมูท่ี ่3 ชัน้ 9 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 

หน่วยงานให้การ
สนับสนุน 

- 

หน่วยงานรบัการ
สนับสนุน 

- 

ท่ีตัง้กิจกรรม 20 หมู่ที ่3 ชัน้ 9 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 

พิกดั 13.880536, 100.564913 

รายละเอียดของ
กิจกรรมลดกา๊ซ
เรือนกระจก 

บรษิทั รกัษ์โลก ลดโลกรอ้น จ ากดั ไดจ้ดัท าโครงการรว่มใจลด และคดัแยกขยะ
รไีซเคลิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการลดปรมิาณ
ขยะ และคดัแยกขยะรไีซเคลิ ดงันี้ 

1) มกีารจดัเตรยีมถงัขยะรไีซเคลิแต่ละประเภท ไดแ้ก่ กระดาษ พลาสตกิ 
แกว้ อะลมูเินียม บรเิวณหอ้งรบัประทานอาหาร 

2) จดัท าบอรด์ประชาสมัพนัธ ์รณรงคก์ารคดัแยกขยะรไีซเคลิ 
3) มกีารจดัเกบ็ และรวบรวมขยะรไีซเคลิแต่ละประเภททุกวนัที ่15 และ 30 

ของเดอืน 
4) มกีารบนัทกึขยะรไีซเคลิแต่ละประเภททุกวนัที ่30 ของเดอืน 
5) จ าหน่ายขยะรไีซเคลิใหร้า้นรบัซือ้เพื่อน ากลบัไปรไีซเคลิต่อไป ทุกวนัที ่

30 ของเดอืน หรอืขึน้อยูก่บัปรมิาณขยะรไีซเคลิ 

วิธีการค านวณ การคดัแยกขยะเพื่อการรไีซเคลิ (LESS-WM-01) version 04 
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องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ปริมาณกา๊ซเรือน
กระจกท่ีลด/กกัเกบ็
ได้ 

1,234 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

ช่วงระยะเวลาท่ี
ขอรบัรอง 

1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 

การนับซ า้   ไมเ่คยขอการรบัรอง 

 เคยขอการรบัรอง ปรมิาณ   3,456 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

    ช่วงระยะเวลาทีข่อการรบัรอง  1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2562 
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องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ช่ือกิจกรรม โครงการหลอดไฟใหม ่ลดคารบ์อนในโรงเรยีน 

หน่วยงาน
ด าเนินการเอง 

- 

หน่วยงานให้การ
สนับสนุน 

ชื่อ บรษิทั รกัษ์โลก ลดโลกรอ้น จ ากดั 

ทีอ่ยู ่120 หมูท่ี ่3 ชัน้ 9 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 

หน่วยงานรบัการ
สนับสนุน 

ชื่อ โรงเรยีน เทศบาล 1  

ทีอ่ยู ่111 หมู ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

ชื่อ โรงเรยีน เทศบาล 2  

ทีอ่ยู ่222 หมู ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

ชื่อ โรงเรยีน เทศบาล 3  

ทีอ่ยู ่333 หมู ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

ท่ีตัง้กิจกรรม ชื่อ โรงเรยีน เทศบาล 1  

ทีอ่ยู ่111 หมู ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

ชื่อ โรงเรยีน เทศบาล 2  

ทีอ่ยู ่222 หมู ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

ชื่อ โรงเรยีน เทศบาล 3  

ทีอ่ยู ่333 หมู ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

พิกดั โรงเรยีน เทศบาล 1  พกิดั 13.882129, 100.563325 

โรงเรยีน เทศบาล 2 พกิดั 13.883140, 100.566093 

โรงเรยีน เทศบาล 3 พกิดั 13.877774, 100.568516 

รายละเอียดของ
กิจกรรมลดกา๊ซ
เรือนกระจก 

บรษิทั รกัษ์โลก ลดโลกรอ้น จ ากดั ไดจ้ดัท าโครงการหลอดไฟใหม ่ลดคารบ์อน
ในโรงเรยีน โดยไดท้ าการคดัเลอืกโรงเรยีน จ านวน 3 แห่งเขา้รว่มโครงการ ซึง่
ทางบรษิทัใหก้ารสนบัสนุนปรบัเปลีย่นหลอดไฟประสทิธภิาพสงูทดแทนของเดมิ  
ดงันี้ 
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องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

1. โรงเรยีนเทศบาล 1 ด าเนินการปรบัเปลีย่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์
ขนาด 36 วตัต ์เป็นหลอดไฟประสทิธภิาพสงู (LED) ขนาด 18 วตัต ์
จ านวน 70 ชุด บรเิวณอาคารอ านวยการ 

2. โรงเรยีนเทศบาล 2 ด าเนินการปรบัเปลีย่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์
ขนาด 36 วตัต ์เป็นหลอดไฟประสทิธภิาพสงู (LED) ขนาด 18 วตัต ์
จ านวน 50 ชุด บรเิวณหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์และหลอดไฟฟลอูอ
เรสเซนต ์ขนาด 20 วตัต ์เป็นหลอดไฟประสทิธภิาพสงู (LED) ขนาด 9 
วตัต ์จ านวน 10 ชุด บรเิวณหอ้งน ้าอาคารเรยีนรวม 1 

3. โรงเรยีนเทศบาล 3 ด าเนินการปรบัเปลีย่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์
ขนาด 36 วตัต ์เป็นหลอดไฟประสทิธภิาพสงู (LED) ขนาด 18 วตัต ์
จ านวน 30 ชุด บรเิวณพกัครมูธัยมศกึษา 

วิธีการค านวณ การเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ (LESS-EE-03) 
Version 04 

 

ปริมาณกา๊ซเรือน
กระจกท่ีลด/กกัเกบ็
ได้ 

โรงเรยีน เทศบาล 1  

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้ 742 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

โรงเรยีน เทศบาล 2  

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้ 594 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

โรงเรยีน เทศบาล 3  

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้  318 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า  

รวม 1,654 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

ช่วงระยะเวลาท่ี
ขอรบัรอง 

1 มกราคม 2563 – 30 มถุินายน 2563  

การนับซ า้  ไมเ่คยขอการรบัรอง 

 เคยขอการรบัรอง ปรมิาณ...................กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทยีบเท่า 

    ช่วงระยะเวลาทีข่อการรบัรอง  (วนั เดอืน ปี – วนั เดอืน ปี) 
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องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ช่ือกิจกรรม โครงการชวนเพื่อนบา้น มาปลกูป่า 

หน่วยงาน
ด าเนินการเอง 

ชื่อ... 

ทีอ่ยู.่.. 

หน่วยงานให้การ
สนับสนุน 

ชื่อ บรษิทั รกัษ์โลก ลดโลกรอ้น จ ากดั 

ทีอ่ยู ่120 หมูท่ี ่3 ชัน้ 9 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 

ชื่อ เทศบาลต าบลคารบ์อนต ่า 

ทีอ่ยู ่หมูท่ี ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

หน่วยงานรบัการ
สนับสนุน 

ชื่อ วดัคารบ์อนต ่า 

ทีอ่ยู ่หมูท่ี ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 

ท่ีตัง้กิจกรรม 1. พืน้ทีส่าธารณประโยชน์ หมู่ที ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 

2. วดัคารบ์อนต ่า หมูท่ี ่3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 
10210 

พิกดั พืน้ทีส่าธารณประโยชน์  พกิดั 13.876592, 100.563713 

วดัคารบ์อนต ่า พกิดั 13.887924, 100.582280 

รายละเอียดของ
กิจกรรมลดกา๊ซ
เรือนกระจก 

บรษิทั รกัษ์โลก ลดโลกรอ้น จ ากดั รว่มกบั เทศบาลต าบลคารบ์อนต ่า ด าเนิน
โครงการชวนเพื่อนบา้น มาปลกูป่า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่ออนุรกัษ์พืน้ทีส่เีขยีว 
เป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นพรรณไมท้อ้งถิน่ มกีารด าเนินกจิกรรมดงันี้ 

1. ใหก้ารสนับสนุนกลา้ไม ้จ านวน 200 ตน้ 
2. จดัอบรมวธิกีารวดัตน้ไมเ้พื่อประเมนิคารบ์อนแก่ชาวบา้น 
3. รว่มกนัท ากจิกรรมปลกูป่าเนื่องโอกาสวนัแมแ่ห่งชาตใินพืน้ที่ 
4. ด าเนินกจิกรรมวดัตน้ไมใ้นบรเิวณพืน้ทีส่าธารณประโยชน์  และวดั

คารบ์อนต ่า เพื่อประเมนิการกกัเกบ็คารบ์อน 

สรปุดงันี้ 

1. พืน้ทีส่าธารณประโยชน์ พืน้ทีส่เีขยีวรวม 10 ไร ่จ านวนตน้ไม ้50 ตน้ พรรณ
ไมท้ีพ่บ เช่น ตน้แคนา ตน้สกั ตน้ยางนา ตน้รวงผึง้ ตน้พะยงู เป็นต้น  
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องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

2. วดัคารบ์อนต ่า พืน้ทีส่เีขยีวรวม 115 ไร่  จ านวนต้นไม ้250 ตน้ พรรณไมท้ี่
พบ เช่น ตน้มะค่าโมง ตน้ตะเคยีนทอง ตน้ประดู่ป่า ตน้สกั ตน้ยางนา เป็น
ตน้ 

วิธีการค านวณ การกกัเกบ็คารบ์อนของตน้ไม ้(LESS-FOR-01) Version 03 

ปริมาณกา๊ซเรือน
กระจกท่ีลด/กกัเกบ็
ได้ 

3. พืน้ทีส่าธารณประโยชน์ 5,843 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 
4. วดัคารบ์อนต ่า 15,270 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

ช่วงระยะเวลาท่ี
ขอรบัรอง 

1. พืน้ทีส่าธารณประโยชน์  ช่วงระยะเวลา ตัง้แต่ปลกู – 20 สงิหาคม 2563 
2. วดัคารบ์อนต ่า ช่วงระยะเวลา 23 ธ.ค. 2526 – 20 สงิหาคม 2563 

การนับซ า้  ไมเ่คยขอการรบัรอง 

 เคยขอการรบัรอง ปรมิาณ...................กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทยีบเท่า 

    ช่วงระยะเวลาทีข่อการรบัรอง  (วนั เดอืน ปี – วนั เดอืน ปี) 
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ส่วนท่ี 3 : เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

(รปูภาพแสดงกจิกรรมทีด่ าเนินการ,  เอกสารแสดงสทิธิก์ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิส าหรบัโครงการประเภทป่าไม้
และพื้นทีส่เีขยีว หรอืการเกษตร, เอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ) 

ตวัอยา่งรปูภาพกจิกรรม 

 

  
รปูที ่3-1 ภาพบรรยากาศการอบรมพนกังานเรือ่งการคดัแยกขยะ 

 
รปูที ่3-2  สื่อประชาสมัพนัธก์จิกรรม 
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รปูที ่3-3  ภาพการรวบรวมขยะรไีซเคลิ  

  

 
รปูที ่3-4 บนัทกึปรมิาณน ้าหนกัขยะรไีซเคลิ 

  

กระดาษ พลาสติก อลมิูเนียม เหลก็ แก้ว รวม

มกราคม 1,403.00              262.00        0 0 0 1,665.00   

กมุภาพนัธ์ 1,359.50              188.00        0 0 0 1,547.50   

มนีาคม 879.00                 90.00          0 0 0 969.00      

เมษายน 918.00                 111.00        0 0 0 1,029.00   

พฤษภาคม 584.00                 -             0 0 0 584.00      

มถุินายน 853.00                 75.00          0 0 0 928.00      

5,996.50                 726.00          -                -                -                6,722.50   รวม

ปี พ.ศ. เดือน
ปริมาณขยะแต่ละประเภท(กิโลกรมั)

2563
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รปูที ่3-5 ปรบัเปลีย่นหลอดไฟในส านกังาน 

 

  
รปูที ่3-6 หลอดไฟประสทิธภิาพสงู 

 

 
รปูที ่3-7 การตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคาเพื่อผลติไฟฟ้า 
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รปูที ่3-8 การวดัตน้ไม ้ 

 

 
รปูที ่3-9 แสดงอุปกรณ์และเครือ่งมอืในกากรวดัตน้ไม ้ 
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รปูที ่3-10 แสดงพืน้ทีข่อบเขตโครงการ  

 

 
รปูที ่3-11 เอกสารแสดงสทิธิก์ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิส าหรบัโครงการประเภทป่าไม ้


