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เลขาธิการ Thai SCP Network

สาระจดหมายข่าว

• การส่งเสริมสินค้าและบริการ

ท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

• งาน SCP ในเดือนพฤศจิกายน 2564

• งาน SCP ในเดือนธันวาคม 2564
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Product & Service

https://botanicalpaperworks.com/blog/3-steps-to-follow-when-pitching-eco-friendly-promotional-products/

การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดการพัฒนาภายใต้ขีดจ ากัดของทุนทางธรรมชาติที่
จะต้องมีการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปรับปรุงมาตรการทางนโยบายต่าง ๆ เช่น มาตรการเก่ียวกับการ
ประเมินค่าทางส่ิงแวดล้อม มาตรการเก่ียวกับเคร่ืองช้ีวัดทางส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคท่ีน าไปสู่ความไม่ย่ังยืน กล่าวโดยสรุป คือ

1. การบริโภคที่ยัง่ยืน ได้แก่ การบริโภคอย่างพอดี พอประมาณ การเลือกใช้สินค้าและบริการที่ผลิตโดย
กระบวนการผลิตท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือในขณะใช้งานมีการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และมี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไม่ปล่อยมลพิษออกสู่สภาพแวดล้อมหรือลดการเกิดของเสีย

2. การผลิตที่ยั่งยืน ได้แก่ รูปแบบการผลิตท่ีมีการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และไม่
ส้ินเปลืองท้ังจากการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการบริหารจัดการกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ

ภายใต้การผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน จ าเป็นต้องมีการสร้างกลไกส่งเสริม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและผลักดันอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการผลักดันให้องค์กรต่างๆ มีนโยบายในการจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เกิดตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green market) ผ่าน
การเพ่ิมอุปสงค์ (Demand-side) และการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือใหผู้้บริโภค
สามารถแยกแยะได้ว่าสินค้าใดเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จะได้เลือกบริโภคตามความต้องการ

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้รับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ผ่านโครงการ “การขับเคลือ่นนโยบายเพ่ือบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การ
ปฏิบตั”ิ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืนในทวีปเอเชีย (Switch-
Asia SCP Facility) ของสหภาพยุโรป และมีเครือข่าย Thai SCP เปน็หน่วยงานร่วมศึกษา โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมใหมี้ปริมาณสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน ในกลไกการจัดซื้อจัด
จ้าง และส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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การส่งเสริมสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผ่านโครงการ “การขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือบรูณาการสินค้าและบรกิาร

ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมสู่การปฏบิตั”ิ

ที่มาและความส าคัญ

นโยบายหน่ึงท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การส่งเสริม
ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-label) และการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement: GP) โดยในช่วงกว่า 20 ปีท่ีผ่านมา หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ได้
ร่วมกันส่งเสริมในหลายรูปแบบ เช่น “ฉลากเขียว” เร่ิมปี 2536, “ใบไม้เขียว” เร่ิมปี 2540, “ตราสัญลักษณ์ 
G” เร่ิมป ี2549, “แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ” เร่ิมป ี
2551, “ฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์” เร่ิมปี 2552, “แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560-
2580” เร่ิมป ี2559 เปน็ต้น

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของงานขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้น 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ริเร่ิมโครงการ “การขับเคลื่อน

นโยบายเพ่ือบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ” (Mainstream Green 

Integration of Thailand: Transformation from Policy to Implementation) ในช่วงเดือนมิถุนายน 

2563 - กันยายน 2564  โดยมี คพ. เป็นหน่วยประสานงานหลัก ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริม

การผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืนในทวีปเอเชีย (Switch-Asia SCP Facility) ของสหภาพยุโรป และมี

เครือข่าย Thai SCP เปน็หน่วยงานร่วมศึกษาด าเนินการ

วัตถปุระสงค์หลกัของโครงการ:

ส่งเสรมิใหม้ปีริมาณสินคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม เพ่ิมมากขึน้ในกลไกการจัดซือ้จัดจา้ง 
และส่งเสริมใหเ้กดิการจดัซือ้จัดจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพ่ิมมากขึ้น

ทั้งใน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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รวบรวมโดย รศ.ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ และ นางสิริพร น้อยโสภา
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กิจกรรมภายใตโ้ครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที ่1 (ก.ค. – ธ.ค. 63)

 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้าน GP ของต่างประเทศ
 รวบรวมและจัดกลุ่มฉลากส่ิงแวดล้อม 
 จัดท า (ร่าง) นโยบายส่งเสริมสินค้าและ

บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการ 

 จัดท า (ร่าง) บัญชีพัสดุที่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (National Green Directory)

ระยะที ่2 (ธ.ค. 63 – ก.ย. 64)

 ด าเนินโครงการน าร่อง เพ่ือทดสอบและปรับปรุง
งานที่ท าในระยะที่ 1 หน่วยงานน าร่อง ได้แก่ กรม
ควบคุมมลพิษ (ตั วแทนภาครัฐส่วนกลาง ) 
เทศบาลนครรังสิต (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตัวแทนภาคเอกชน)

 จัดสัมมนา-อบรมตลอดช่วงโครงการ และจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานโครงการและ
สร้างความตระหนักด้าน GP

ผลส าเร็จของโครงการ

(ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบตักิารส่งเสริมสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
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ผลส าเร็จของโครงการ (ต่อ)

SCP TALKS

การรวบรวมและจดักลุม่สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และการจดัท า (ร่าง) National Green Directory

หลักการในการเลือกซื้อสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม:
ผูจ้ัดซื้อควรพิจารณาจาก กลุ่ม A ก่อน หากไม่มีสินค้าและบริการในกลุ่ม A จึงจะเลือกจากกลุ่ม B, C, และ D 

ตามล าดับ เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการที่มีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด

สินค้าที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (บางส่วน)

ระดับความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอ้ม

ชื่อฉลาก/เกณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงานใหก้ารรับรองฯ สัญลักษณ์

กลุ่ม A

ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)

คูลโหมด
องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.)

กลุ่ม B

ตะกร้าเขียว กรมควบคมุมลพิษ

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ของผลิตภัณฑ์

องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.)

ฉลากประหยดัไฟฟา้เบอร์ 5 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ฉลากพลังงานประสิทธภิาพสูง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

กลุ่ม C ฉลากลดคาร์บอน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กลุ่ม D

ฉลาก Green Choice บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (เอสซีจี)

ฉลาก Green For Life บริษัท ในกลุ่ม ปตท.

ฉลาก Green Heart บริษัท ในกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง

กลุ่ม E* Green by Spec

หมายเหตุ * กรณี สินค้าท่ีไม่มีฉลากรับรอง ควรพิจารณาจัดท าเกณฑ์การประเมินความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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SCP TALKS ผลส าเร็จของโครงการ (ต่อ)

การรวบรวมและจดักลุม่สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และการจดัท า (ร่าง) National Green Directory

บริการที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (บางส่วน)
ระดบัความเป็น

มิตรกบั
สิ่งแวดลอ้ม

ชื่อฉลากทีเ่ป็นมติรกบั
สิ่งแวดลอ้ม

ระดบัความมติรฯ 
ภายใตฉ้ลากแตล่ะ

ฉลาก
หน่วยงานให้การรบัรองฯ สัญลกัษณ์

กลุ่ม A

Green Building

(1) ระดับแพลททนิัม
(2) ระดับทอง
(3) ระดับเงิน
(4) ได้รับการรับรอง

สถาบันอาคารเขียวไทย

Green Hotel
(1) ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
(2) ระดับดีมาก (เงิน)
(3) ระดับดี (ทองแดง)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Green Leaf

(1) จ านวน 5 ใบ
(2) จ านวน 4 ใบ
(3) จ านวน 3 ใบ
(4) จ านวน 2 ใบ
(5) จ านวน 1 ใบ

มูลนิธิใบไม้เขียว

บริการที่ได้รับฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

บริการที่ได้รับการรบัรอง
ตะกร้าเขียว

กรมควบคุมมลพิษ

กลุ่ม B

Green Restaurant
(1) ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
(2) ระดับดีมาก (เงิน)
(3) ระดับดี (ทองแดง)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Green National Park
(1) ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
(2) ระดับดีมาก (เงิน)
(3) ระดับดี (ทองแดง)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม C

Green Library สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ใบรับรอง

Green Meeting
(1) Green Meetings 
Plus
(2) Green Meetings

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ใบรับรอง

กลุ่ม D* Green by Spec

หมายเหตุ *กรณี บริการท่ีไม่มีฉลากรับรอง ควรพิจารณาจัดท าเกณฑ์การประเมินความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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National Green Directory เปน็แหล่งรวบรวมอัพเดตข้อมูลผู้ขาย (vendor) และสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ดังตารางด้านล่าง (เปน็อย่างน้อย) เพ่ือให้ผู้จัดซื้อจัดหา (procurer) สามารถท าการ

จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้สะดวกข้ึน

ผลส าเร็จของโครงการ (ต่อ)

การรวบรวมและจดักลุม่สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และการจดัท า (ร่าง) National Green Directory

SCP TALKS

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลฉลากสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลและผู้ติดต่อของบริษัท

ที่ได้การรับรองฉลากสิง่แวดลอ้ม

 ชื่อสถานประกอบการ/
ผูใ้ห้บริการ

 ที่อยู่ 
 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง (Location 

map)... ควรแสดงผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น google map ได้

 โทรศัพท์/ โทรสาร
 อีเมล
 เว็บไซต์/ สื่อออนไลน์

 ฉลากส่ิงแวดล้อมท่ีได้การ
รับรอง

 เลขที่ใบรับรอง (Certification 
no.)

 วันท่ีออกใบรับรอง (Issue 
date)

 วันท่ีหมดอายุใบรับรอง (Expiry 
date)

 ประเด็นความเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Environmental 
claims)

 ชื่อบริษัท-ที่อยู่
 โทรศัพท์ 
 อีเมล
 ชื่อผู้ติดต่อ (Contact person) 

ข้อค้นพบและขอ้เสนอแนะ จากโครงการน ารอ่ง (บางสว่น)

ผู้จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร/หน่วยงาน ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

จ าเปน็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ green 
procurement ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างของหน่วยงาน

ส่งเสริมให้ผู้จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร/
หน่วยงาน สามารถท างานได้ง่ายขึ้น 
และเปน็ไปในแนวทางเดียวกันท้ังองค์กร

ควรพัฒนาคู่มือ/แนวปฏิบัติ ส าหรับ green procurement 
ของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

การรวบรวมขอ้มูลจัดซื้อจัดจ้างและน ามา
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และผลประโยชน์ที่ได้รบั 
ยังท าได้ค่อนข้างยาก

ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บ/บนัทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อ
ต่อการรายงานผล green procurement ของหน่วยงาน 
และของประเทศ

ส่งเสรมิใหผู้จ้ัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน / 
องค์กร สามารถท าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมได้สะดวกยิง่ข้ึน 

หน่วยงาน/ องค์กร เสนอใหม้ีแหล่งสบืคน้ข้อมูลและรายชื่อผูข้าย 
(vendor list) สินค้าและบริการที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
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ผลส าเร็จของโครงการ (ต่อ)SCP TALKS

สื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ และสร้างความตระหนกั

การพัฒนาสื่อ เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักต่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

วิดิทศัน ์ใช้ในการเผยแพร่ ความส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบรกิาร
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม รายละเอียดโครงการโดยสงัเขป และผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการน าร่อง (ฉบับเต็ม 4.27 นาที, ฉบับย่อ 1.30 นาที)

 ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ ฉบับเต็ม (full version) https://bit.ly/2XNxSHS
 ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ ฉบับย่อ (short version) 

https://bit.ly/3EPHQtw

จุลสาร (Booklet) ใช้ในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและผลงานของ
โครงการฯ และ และเป็นคูม่ือเบือ้งต้นส าหรบับคุลากรที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร และประชาชนทั่วไปในฐานะผู้บริโภคที่รับผดิชอบต่อสงัคม

 ดาวน์โหลดจุลสาร https://bit.ly/3uaejWt

แผ่นพับ (Leaflet) เป็นเนื้อหาโดยยอ่จากหนังสอืเผยแพร่ เป็นการน าเสนอ
เนื้อหาโดยสรปุ สามารถใช้ในการเผยแพร่หรอืสือ่สารเนื้อหา
ให้เข้าใจได้ง่าย สะดวกในการพกพา

 ดาวน์โหลดแผน่พับ https://bit.ly/3uaejWt

ผลลัพธ์จากโครงการต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย 

(vendor list) ส าหรับ National Green Directory

 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ (ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป) ให้สามารถซื้อสินค้า
และบริการท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ง่ายขึ้น 

 ระยะเวลาโครงการ: ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ: กรมควบคุมมลพิษ และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากผลส าเร็จที่ดีเยี่ยมของโครงการฯ 

ท าให้ EU Switch-Asia สนับสนุนโครงการต่อเนื่อง 2 

โครงการ ส าหรับประเทศไทย และการขยายผลในอาเซียน

Enhancing the implementation 

of the Green Public Procurement 

in Southeast Asian Region

 เพ่ือส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้
ต้นแบบจากโครงการ “Mainstream Green 
Integration of Thailand: Transformation from 
Policy to Implementation” ของประเทศไทย และให้
เกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมจากตัวอย่าง
ของ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟลิิปปนิส์ และมาเลเซีย

 ระยะเวลาโครงการ: ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ: Switch-Asia Regional 
Policy Advocacy Component, UNEP และ 
APRSCP (จากประสบการณ์ของ Thai SCP 
Network)
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ผู้บรหิารสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคยัง่ยืน (ประเทศไทย)

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนที่ 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนที่ 2

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล อุปนายกคนที่ 3 

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ กรรมการและเลขาธกิาร

ทีมงานจดหมายขา่ว 

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษา

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์        บรรณาธกิาร

ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
และจัดรูปเล่ม

Download ใบสมัครสมาชิก
สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย)

https://www.dreamstime.com/delivery-eco-production-farm-to-customer-delivery-eco-production-farm-directly-to-
customer-using-mobile-app-image157596825
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