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 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) มีท้ังหมด 17 เปาหมาย ยุทธศาสตรการ
ผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนเปนหนึ่งในเปาหมายสำคัญของ SDGs ในการพัฒนา
คุณภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน    
เสาหลักสำคัญในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบ SDGs เปาหมายที่ 12           
การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน โดยสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในระดับชุมชน     
ธุรกิจบริการประเภทโรงแรมและรานอาหาร และผูบริโภคในภาคองคกรและหนวยงาน
ใหเลือกซื้อ เลือกใชสินคา และบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจากผูประกอบการท่ีให
ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ภายใตโครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับ      
ส่ิงแวดลอม สำหรับผลิตภัณฑชุมชน (Green Production) โครงการโรงแรมท่ีเปนมิตร   
กับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) โครงการรานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 
Restaurant) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสรางความยั่งยืนให 
กับส่ิงแวดลอม เกิดความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยการบริโภคภาย 
ในประเทศ อีกทั้งยังเปนแนวทางใหผูประกอบการสามารถยกระดับการผลิตและบริการ 
เขาสูระบบ Bio – Circular – Green Economy (BCG Economy) ซ่ึงเปนการใชวัตถุดิบ
หมุนเวียน และใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปญหาดานสิ่งแวดลอม เพื่อ    
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสูความยั่งยืน  
 
         
             คณะผูจัดทำ
             กันยายน 2564
 

คํานํา
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 จากยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับภาคธุรกิจและผูบริโภค โดยมุงเนนใหสถานประกอบการมีกระบวนการผลิตและมีการ    
ใหบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชทรัพยากร และลดมลพิษจากสถานประกอบการ          
เกิดการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคทั้งภาคประชาชนและหนวยงาน
หรือองคกร สามารถเลือกซื้อเลือกใช และจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการ
สนับสนุนธุรกิจผลิตและบริการที่ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม และเปนการสนับสนุนใหธุรกิจภายใน
ประเทศสามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับทองถิ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการพัฒนา  
อยางยั่งยืน 

กาวสูการเปนผูประกอบการและผูบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดำเนินโครงการ 
สงเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (G Green) ภายใตยุทธศาสตร
ประเทศ ดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) รูปแบบ
การดำเนินงานดวยการสงเสริมการมีสวนรวม การใหความรูกลุมเปาหมายใหมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ภายใตโครงการสงเสริมการ
ผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สำหรับผลิตภัณฑชุมชน (Green Production) โครงการโรงแรมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) โครงการรานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Restaurant) 
และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีวัตถุประสงค สรางความตระหนักและการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมธุรกิจและผูบริโภคไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน 

การผลติ การบรกิาร และการบรโิภค
ทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม
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ขอกำหนด การผลิต โรงแรม รานอาหาร สำนักงาน
ทะเบียนพาณิชย /  / 
เลขจดแจง อย. /   
ใบอนุญาตประกอบ  /
ธุรกิจโรงแรม ของ
กระทรวงมหาดไทย    
มีใบอนุญาต/หนังสือ   /
รับรองการแจงจัดตั้ง
สถานที่จำหนายอาหาร
(ใบอนุญาตยังไม
หมดอายุ)     
ดำเนินงานสอดคลอง   /
ตาม กฎกระทรวง 
สุขลักษณะของสถานที่
จำหนายอาหาร     
อาคารสำนักงาน
มีพื้นที่ตั้งแต     /
200 ตารางเมตรขึ้นไป 
มีมิเตอรไฟฟาในพื้นที่    /
ขอการรับรอง     
อายุการรับรอง                                 3 ป

คาใชจายในการเขารวม                                 ไมมีคาใชจาย

หมายเหตุ : กลุมการผลิต  1) สิ่งทอ 2) ไมและจักสาน 3) เซรามิกและเครื่องปนดินเผา 4) สบู
               กลุมโรงแรมและกลุมรานอาหาร ใบอนุญาตที่เกี่ยวของยังไมหมดอายุ

ขอกำหนดของสถานประกอบการ องคกรและหนวยงานที่เขารวมโครงการ
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1 นโยบายและการวาง นโยบายดานการ ขั้นตอนการผลิต การกำหนดนโยบาย
 แผนการดำเนินงาน บริการที่เปนมิตร อาหารที่เปนมิตรกับ การวางแผนการดำเนิน
  กับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม  งานและการปรับปรุง
    อยางตอเนื่อง 
2 แนวทางการผลิต  การพัฒนาบุคลากร การใหบริการและ  การสื่อสารและ
 วัตถุดิบ และ  สวนสนับสนุนที่ สรางจิตสำนึก
 บรรจุภัณฑ  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
3 การจัดการกระบวนการ การรณรงค การจัดการพลังงานและ การใชทรัพยากร
 ผลิตและการจัดการ ประชาสัมพันธ การจัดการสิ่งแวดลอม และพลังงาน 
 ความเสี่ยง    
4 การจัดการดาน การจัดซื้อจัดจางที่ การบริหารจัดการที่ การจัดการของเสีย
 ความปลอดภัยและ เปนมิตรกับ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมกับ
   ชุมชนทองถิ่น  
5 การจัดการของเสีย การจัดการสิ่งแวดลอม  สภาพแวดลอม
 และผลกระทบตอ และพลังงาน  และความปลอดภัย
 สังคมและสิ่งแวดลอม   

6 การอนุรักษทรัพยากร การมีสวนรวมกับ  การจัดซื้อและจัดจาง
 และพลังงาน ทองถิ่นและชุมชน   
7 ความรับผิดชอบตอ การประเมิน
 สังคมและสิ่งแวดลอม ประสิทธิภาพ
  เพื่อการปรับปรุง  

หมวด การผลิต โรงแรม รานอาหาร สำนักงาน

เกณฑการประเมินสถานประกอบการและสำนักงาน
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สถานประกอบการ องคกรและหนวยงาน สมัครเขารวมโครงการโดยไมมีคาใชจาย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
 1) ใหคำแนะนำในการปรับปรุงสถานประกอบการ องคกรและหนวยงานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 2) ตรวจประเมินสถานประกอบการ องคกรและหนวยงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
 3) มอบตราสัญลักษณ  G  Mark เชิดชูเกียรติใหกับ สถานประกอบการ องคกรและหนวยงานที่ผานการ
  ประเมินตามเกณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แนวทางการดำเนินงาน

การรับรอง G-Green แบงเปน 3 ระดับดังนี้

ผูไดรับตราสัญลักษณ G ตั้งแตป 2550 – 2564
ภาคการผลิต  
Green Production   จำนวน 524 แหง 
ภาคการบริการ 
Green Hotel     จำนวน 459 แหง    
Green Restaurant   จำนวน 35 แหง
Green National Park  จำนวน 99 แหง        
Green Airport    จำนวน 5 แหง
ภาคการบริโภค
Green Office          จำนวน 755 แหง 

ระดับดีเยี่ยม (Gold) ระดับดีมาก (Silver) ระดับดี (Bronze)
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ภาคการผลิต
การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production)  
 ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นชวยสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น โดยการสรางงาน รายได และ
สรางชุมชนใหเขมแข็ง จากการนำทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ลดของเสียจากตนทาง ลดการเกิดมลพิษ และสรางองคความรูใหผูประกอบการสามารถ
ออกแบบกระบวนการผลิตภายใตแนวคิด BCG Model เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการผลิตเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมภายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาส่ิงแวดลอม ชุมชนสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก มีความกินดีอยูดี ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

 ปจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการเปล่ียนรูปแบบเปนธุรกิจท่ีมีการเก้ือกูลกันตลอด Supply Chain 
โดยธุรกิจขนาดใหญใหความสำคัญกับคูคาของตนเองมากขึ้น โดยพัฒนาองคความรู สงเสริมนวัตกรรม 
และการสงเสริมการขายใหกับธุรกิจขนาดเล็ก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเองในการผลิตสินคาและบริการ 
ท่ีมุงเนนใหคนในชุมชนเกิดรายได มีการสรางงานในชุมชน ลดความเหล่ือมล้ำ สงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสรางประโยชนใหกับสังคมอยางยั่งยืน
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ขับเคล่ือน เช่ือมโยงระหวางภาคธุรกิจ (ผูผลิต ผูประกอบการ
โรงแรม รานอาหาร) และผูบริโภค (หนวยงาน สำนักงาน) ที่ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม โดยสงเสริม 
สนับสนุนผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน  และผูประกอบการ SMEs ผลิตสินคาและการบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อเปนทางเลือกสำหรับผูบริโภคในการเลือกซื้อ เลือกใชสินคา และบริการ
สีเขียว ซึ่งเปนการสรางการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตามเปาหมายการพัฒนา
อยางยั ่งยืน (SDGS) พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญา           
เศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการใน 3 ภาคสวนหลัก ประกอบดวย การผลิต การบริการ และการ        
บริโภค ดังนี้ 

วงจรความยัง่ยนื

1
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ผูประกอบการรักษโลกกลุมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวทางการประกอบธุรกิจ
 1 ผลิตสินคาจากภูมิปญญา 
 2. ใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชน 
 3. การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 4. สรางรายไดใหทองถิ่น
สินคาหลัก
 1. สิ่งทอ 
 2. จักสานและไม
 3. เซรามิกและเครื่องปนดินเผา
 4. สบู 
สินคาหลักที่สามารถสรางรายไดใหสถานประกอบการ
 1. ชุดเครื่องแบบ
 2. ของตกแตง
 3. ของใชบนโตะอาหาร
 4. ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก
 5. ชุดของใชภายในโรงแรม 

ภาคการบริการ
โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel)
     จากการเติบโตของภาคการทองเที่ยวธุรกิจโรงแรมซึ่งมีการใชทรัพยากร พลังงาน และเกิด
ของเสียจากการอำนวยความสะดวก และการใหบริการ การสงเสริมใหโรงแรมมีการใชพลังงานอยาง     
คุมคา มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อรองรับมาตรการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ   
สิ่งแวดลอม ภายใตวิถี New Normal โดยการสรางการมีสวนรวมและเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ
โรงแรมใหดำเนินกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น และสงมอบการบริการแกผูบริโภคทั้งที่เปน
หนวยงานและองคกรตางๆ ตลอดจนประชาชน ใหเลือกใชบริการหองพัก หองประชุม หองจัดเลี้ยง   
และบริการตางๆ อันจะทำใหเกิดการพัฒนาและการสงเสริมธุรกิจทองเที่ยวของประเทศเขาสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกันอยางยั่งยืน 

2
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ผูประกอบการรักษโลกกลุมธุรกิจโรงแรม
แนวทางการประกอบธุรกิจ
 1. หองพัก หองประชุม และจัดเลี้ยงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 2. สงเสริมวัฒนธรรม
 3. สนับสนุนสินคาชุมชน
 4. สรางรายไดใหทองถิ่นจากธุรกิจการทองเที่ยว
สินคาหลัก
 1. หองพัก 
 2. หองอาหาร
 3. หองประชุมและหองจัดเลี้ยง
การเปนผูใหบริการและผูบริโภคสีเขียว
 1. สนับสนุนสินคาชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 2. เลือกใชเครื่องใชสำนักงาน/ ผลิตภัณฑทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และอุปกรณ 
  ไฟฟาประหยัดพลังงาน  
 3. มีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ดี
 4. มีการอนุรักษพลังงานหรือใชพลังงานทดแทน

รานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Restaurant) 
  รานอาหารเปนธุรกิจท่ีมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของคนท่ัวไป เน่ืองจากอาหารเปนปจจัย
ที่สำคัญในการดำรงชีวิต จากยุทธศาสตรการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน รานอาหารที่เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมจึงเปนการสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิดการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ท่ีดีและลดการท้ิงอาหารโดยไมจำเปน และเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภค และปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตไปสูการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอและยั่งยืน 

ธุรกิจรานอาหารรักษโลก
จุดเดน
 1. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 2. มีสุขลักษณะที่ดี
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 3. ลดการใชบรรจุภัณฑ
 4. ลดการเกิด Food Waste
สินคาหลัก
 อาหารที่มีคุณภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การเปนผูใหบริการและผูบริโภคที่ดี
 1. สงเสริมการใชสินคาชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 2. เลือกใชเครื่องใชสำนักงาน/ ผลิตภัณฑทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และอุปกรณ 
  ไฟฟาประหยัดพลังงาน
 3. ลดการเกิด Food Waste 

ภาคการบริโภค
สำนักงานสีเขียว (Green Office) 
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อลดการใชพลังงานและทรัพยากร
อยางสิ้นเปลือง และริเริ่มกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช การ
ใชซ้ำ การนำกลับมาใชใหม การลดและเลิกใชสารเคมีอันตราย รองรับการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สำนักงานสีเขียว (Green Office)
 ผูบริโภคสีเขียว รูปแบบสำนักงานของภาครัฐ เอกชน หรือองคกร
จุดเดน
 1. กลุมผูบริโภคขนาดใหญ
 2. เนนใหบริการประชาชนที่ลดการใชทรัพยากร
 3. สรางการมีสวนรวมในการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การเปนผูใหบริการและผูบริโภคที่ดี
 1. สนับสนุนสินคาชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 2. สนับสนุนและเลือกใชบริการหองพัก หองประชุม หองจัดเลี้ยง โรงแรมที่เปนมิตรกับ
  สิ่งแวดลอม และรานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 3. เลือกใชเครื่องใชสำนักงาน/ ผลิตภัณฑทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และอุปกรณ 
  ไฟฟาประหยัดพลังงาน

3
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การผลิต
สินคาในกลุม  GREEN PRODUCTION
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บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel)
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2. รานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Restaurant)
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ผูบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สํานักงานสีเขียว (Green Office)

ภาพจากอินเตอรเน็ต
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  การฟนฟูเศรษฐกิจหลังจากผลกระทบของการแพรระบาดของ 
COVID – 19 การพ่ึงพากำลังซ้ือภายในประเทศยังคงเปนกำลังสำคัญหลัก
ในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจใหเกิดการเติบโตอยางย่ังยืน 
  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวย  Bio – Circular – Green : BCG 
หลังจากวิกฤติครั้งนี้ ดวยมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดย
ครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความ
สำคัญมากขึ้นหลังการแพรระบาด COVID - 19 ไดแก 

กาวตอไปสู 
Bio – Circular – Green 

3 พลงังาน วัสด ุ
   และเคมชีีวภาพ

4 การทองเทีย่วและ
          เศรษฐกิจสรางสรรค 

2 สขุภาพ
   และการแพทย 

1 เกษตร
   และอาหาร
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  จากยุทธศาสตรการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ไดเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการสำหรับกลุม        
G – Green ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดังกลาว เพื่อใหผูประกอบการ
สามารถปรับตัวในการผลิตและการใหบริการท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย BCG  ทั้งในดานการสงเสริม 
ใหเกิดการใชทรัพยากรหมุนเวียนใหเกิดประสิทธิภาพ การผลิตหรือ 
การบริการที่เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมถึงความรับผิด
ชอบตอสังคม เพ่ือสงตอไปยังผูบริโภคกลุมของสำนักงาน/องคกร ท่ีเปนผู
บริโภคสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ในยุค New Normal 
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 1 บริษัท ไบโอไบรท จำกัด  เลย

 1 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอเสื่อกกบานดอนแดงสามัคคี นครพนม

 2 สลายอง เชียงใหม

รายช่ือแรงสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2562-2563

ประเภทการผลิตเซรามิก 

การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production) ป 2562 ระดับดีเยี่ยม G ทอง

 1 โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เชียงราย

  มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ 

 2 กลุมทอผาฝายเปลือกไมบานตอเรือ เชียงใหม

 3 กลุมอาชีพผาฝายอำพัน เชียงใหม

 4 ขันทิพย เชียงใหม

 5 ธนพรผาฝาย เชียงใหม

 6 วิสาหกิจชุมชนกลุมสุภิญญผาฝาย เชียงใหม

 7 หางหุนสวนจำกัด วรรณวัฒนไหมไทย นครราชสีมา

 8 กลุมทอผาบานหลายทุง นาน

 9 กลุมทอผาไหมบานสระตะโก บุรีรัมย

 10 กลุมทอผายอมสีธรรมชาติบานไมตะเคียน ลำพูน

 11 รานปาริชาติไหมไทย ลำพูน

 12 รานรัตนะผาคราม สกลนคร

 13 เฮือนนางคราม สกลนคร

1) โครงการสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสำหรับผลิตภัณฑชุมชน (Green Production)

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

ประเภทการผลิตสิ่งทอ

 1 โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก เชียงราย

  พระราชดำริ มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ  

 2 ศูนยตุกตาชาววังวัดสุทธาวาส อางทอง

ประเภทการผลิตไมและจักสาน 

ประเภทการผลิตสบู  
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ประเภทการผลิตเซรามิก 

การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production) ป 2562 ระดับดีมาก G เงิน

 1 บริษัท เปรมประชา คอลเลคชั่น จำกัด เชียงใหม

 1 มูลนิธิวัฒนเสรี เชียงราย

 2 กลุมอาชีพบานตาลกลาง เชียงใหม

 3 บริษัท ใบบุญคอมแพเนี่ยน จำกัด เชียงใหม
 4 พลอยรุง เชียงใหม

 5 มัดยอมสีธรรมชาติบานคีรีวง นครศรีธรรมราช

 6 กลุมทอผาพื้นเมืองบานสะงอ บึงกาฬ

 7 กลุมผาทอมือไหมแกมฝาย แพร

 8 กลุมทอผาฝายยอมครามบานคำขา สกลนคร

 9 กลุมทอผาลายโบราณบานภูจวง อุทัยธานี

 10 ศูนยทอผาลายโบราณผาทั่ง อุทัยธานี

 1 กลุมผลิตภัณฑน้ำแรเพ่ือดูแลสุขภาพ ลำปาง

 2 บานไพลผ้ึง นครสวรรค

 1 กลุมผิตภัณฑจานกาบหมากบานทาดีหมี เลย

 2 กลุมสตรีสหกรณการเกษตรศุภนิมิตรชะอวด นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

ประเภทการผลิตไมและจักสาน 

ประเภทการผลิตสบู  

ประเภทการผลิตสิ่งทอ
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 1 The Clover  กรุงเทพฯ

 2 กลุมผาขาวมามัดยอมสีธรรมชาติ นครพนม

 3 บริษัท สำเนียงไหมไทย จำกัด นครราชสีมา

 4 กัญญาผาไทย บุรีรัมย

 5 วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ำมอญแจซอน ลำปาง

 6 กลุมแปรรูปผาฝายบานกกบก เลย

 7 บัวแกว สกลนคร

 8 รุณณี สกลนคร

 9 อินดี้อีโคพลัส สมุทรปราการ

 10 กลุมทอผาพื้นเมืองบานนาคำไฮ เทวาผาไทย หนองบัวลำภู

 11 วิสาหกิจชุมชนชมรมตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ อุบลราชธานี

การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production) ป 2562 ระดับดี G ทองแดง

 1 บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด เชียงใหม 

 1 กลุมแมบานเกษตรกรบานแพง (เส่ือกก) มหาสารคาม

 2 วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเทา ต.ปลายโพงพาง สมุทรสงคราม

 1 กลุมสมุนไพรเชียงเพ็ญ อุดรธานี

 2 เครื่องสำอางหงษหยก เลย

 3 บริษัท โมนา มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด เชียงใหม

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

ประเภทการผลิตเซรามิก 

ประเภทการผลิตสบู  

ประเภทการผลิตสิ่งทอ
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 1 กลุมหัตถกรรมผาไหมบานดู นครราชสีมา

 2 มาฆะ ดีไซน นนทบุรี

 3 วิสาหกิจชุมชนทอผายอมครามบานอูนดง-หนองไชยวาลย สกลนคร

 4 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเพนทผา (ดีสบายอารต) เชียงใหม

 5 ศูนยพัฒนาภูมิปญญาอาชีพ ปกธงชัย นครราชสีมา

 6 เอส เค เจ ดีไซน ขอนแกน

การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production) ป 2563 ระดับดีเยี่ยม G ทอง

 1 หางหุนสวนจำกัดชวนหลงเซรามิค ลำพูน

 1 บริษัทเชียงใหมออรกานิกลานนา จำกัด เชียงใหม

 2 บริษัท สวนสามพราน จำกัด นครปฐม

 1 กระจูดมะลิวัลย นครศรีธรรมราช

 2 กระจูดราตรี นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

ประเภทการผลิตเซรามิก 

ประเภทการผลิตไมและจักสาน 

ประเภทการผลิตสบู  

ประเภทการผลิตสิ่งทอ
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 1 กลุมหัตถกรรมคุมสุขโข ขอนแกน

 2 แปรรูปผลิตภัณฑผาฝายบานหัวถนน ขอนแกน

 3 หางหุนสวนจำกัด บัวผัดแฟคทอรี่ เชียงใหม

 4 วิสาหกิจชุมชนสหพร พุทธมณฑล นครปฐม

 5 งามจั๊ดนัก นนทบุรี

 6 กลุมทอผาบานโคกซาด บุรีรัมย

 7 วิสาหกิจชุมชนบานหนองเครือบุญ พระนครศรีอยุธยา

 8 ลักษณพิน รอยเอด

 9 กลุมหัตถศิลป (ครามทอง) สกลนคร

 10 หางหุนสวนจำกัด ซันทรี แฮนดเมด แฟบริค สุโขทัย

 11 วิโรจนสิริไหมไทย สุรินทร

การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production) ป 2563 ระดับดีมาก G เงิน

 1 บริษัท ภูฐาปญญาออกานิค จำกัด เชียงใหม

 2 บานสวนสมุนไพรชัยศิขริน ลำพูน

 3 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร หมู 3 ตำบลบานปรก สมุทรสงคราม

 4 วิสาหกิจชุมชนเรือนไมหอม สมุทรสงคราม

 1  วิสาหกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนบานเชียง อุดรธานี

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

ประเภทการผลิตเครื่องปนดินเผาและเซรามิก

ประเภทการผลิตสบู  

ประเภทการผลิตสิ่งทอ
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 1 วิสาหกิจชุมชนกลุมเย็บผาเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส กำแพงเพชร

 2 พันธุสาน (Phansan) เชียงใหม

 3 บานรักเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

 4 ยิ่งบาติกเพนท ภูเก็ต

 5 อิมปานิ ผาขาวมา ราชบุรี

 6 วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาฝายปนมือยอมสีธรรมชาติ ลำปาง

 7 กลุมแมบานเกษตรกรโนนเรือสามัคคี สกลนคร

 8 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑจากผาบานสามัคคี สกลนคร

 9 แวร มี แนชเชอรัล สมุทรปราการ

 10 กลุมอาชีพเยาวชนตำบลตลาดนอย สระบุรี

 11 วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผาทานตะวัน สระบุรี

 12 นะโมแฮนดิคราฟท สุโขทัย

 13 วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีพัฒนาบานโพธิ์เมือง อุบลราชธานี

 1 วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเทา ต.ปลายโพงพาง สมุทรสงคราม

ประเภทการผลิตเครื่องปนดินเผาและเซรามิก

 1 เตาหลวง สตูดิโอ เชียงใหม

 2 พิรุณ จิวเวลร่ี กรุงเทพฯ

ประเภทการผลิตไมและจักสาน 

 1 วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ สระบุรี

ประเภทการผลิตสบู

การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Production) ป 2563 ระดับดี G ทองแดง

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

ประเภทการผลิตสิ่งทอ
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ลำดับ ชื่อโรงแรม จังหวัด
 1 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ  กรุงเทพมหานคร
 2 Phi Phi Island Village Beach Resort กระบี่
 3 โอเชี่ยน มารีนา ยอชทคลับ พัทยา ชลบุรี
 4 เรเนซองส พัทยา รีสอรท แอนด สปา ชลบุรี
 5 บริษัท ชลพฤกษ รีสอรท จำกัด นครนายก
 6 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร โคราช นครราชสีมา
 7 นาน บูติค โฮเทล แอนด รีสอรท นาน
 8 โรงแรม วนาคารบีช รีสอรท แอนด สปา พังงา
 9 บียอน รีสอรท เขาหลัก พังงา
 10 i Tara Resort and Spa เพชรบุรี
 11 COMO POINT YAMU ภูเก็ต
 12 ภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต
 13 เดอะ ซิส กะตะ รีสอรท ภูเก็ต
 14 JW Marriott Phuket Resort & Spa ภูเก็ต
 15 โรงแรมเลยพาเลซ เลย
 16 เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน รีสอรท เลย
 17 เลเจนดา สุโขทัย รีสอรท (โรงแรมหมูบานไทย)  สุโขทัย
 18 สุโขทัย เทรเชอร รีสอรท แอนด สปา  สุโขทัย

2) โครงการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) 
โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ป 2562 ระดับดีเยี่ยม G ทอง  

ลำดับ ชื่อโรงแรม จังหวัด
 1 เดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 2 โรงแรม คราวน พลาซา กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค กรุงเทพมหานคร
 3 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
 4 The Siam Bangkok กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ป 2562 ระดับดีเยี่ยม G เงิน 
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ลำดับ ชื่อโรงแรม จังหวัด
 5 เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอรทและสปา กระบี่ กระบี่
 6 โรงแรมอาวนางปริ้นซวิลล วิลลา รีสอรท แอนด สปา กระบี่
 7 ไมดา รีสอรท กาญจนบุรี กาญจนบุรี
 8 Le Meridien Chiangrai Resort  เชียงราย
 9 อิมพีเรียลริเวอรเฮาส รีสอรท เชียงราย
 10 วินทรี ซิตี้ รีสอรท เชียงใหม เชียงใหม
 11 โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม เชียงใหม
 12 Anantara Chiang Mai Resort เชียงใหม
 13 เดอะสปา เกาะชาง รีสอรท ตราด
 14 ตราดซิตี้ โฮเทล ตราด
 15 โรงแรม ไมดา แกรนด ทวารวดี นครปฐม นครปฐม
 16 นานนิรันดร รีสอรท นาน
 17 โรงแรมเครสโค บุรีรัมย บุรีรัมย
 18 โรงแรมอมารี หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ
 19 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอรทแอนดสปา เพชรบุรี
 20 ลีฟวัลเลย รีสอรท เพชรบุรี
 21 Veranda Resort Hua Hin - Cha Am เพชรบุรี
 22 เครสท รีสอรท แอนด พูล วิลลา ภูเก็ต
 23 Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket ภูเก็ต
 24 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ภูเก็ต
 25 วินแดม แกรนด ภูเก็ต กะหลิมเบย ภูเก็ต
 26 บัญดารา วิลลา ภูเก็ต ภูเก็ต
 27 โรงแรมสตาร คอนเวนชั่น ระยอง ระยอง
 28 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ สงขลา
 29 เซ็นทารา วิลลา สมุย สุราษฎรธานี
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ลำดับ ชื่อโรงแรม จังหวัด

 1 เดอะแกรนดโฟรวิงส กรุงเทพมหานคร
 2 Al MEROZ HOTEL กรุงเทพมหานคร
 3 Bluesotel Krabi กระบี่
 4 พีพี ชาลีบีช รีสอรท กระบี่
 5 เปกกี้ โคฟ รีสอรท จันทบุรี
 6 โรงแรมเจาหลาวทอแสงบีช จันทบุรี
 7 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม เชียงใหม
 8 โรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม เชียงใหม
 9 เกาะชาง แกรนด ออรคิด รีสอรท ตราด
 10 ชีวาปุรี บีช รีสอรท  ตราด
 11 ปาลมสวย รีสอรท ตราด
 12 พบทะเล โฮเทล แอนด รีสอรท ตราด
 13 โรงแรม ไมดา งามวงศวาน นนทบุรี
 14 บริษัท ศศิดารา รีสอรท จำกัด นาน
 15 นานกรีนเลควิว รีสอรท นาน
 16 โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอรท แอนด สปา ประจวบคีรีขันธ
 17 โรงแรมรัตนาปารค พิษณุโลก
 18 โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี
 19 ธารา มันตรา ชะอำ รีสอรท เพชรบุรี
 20 SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @ patong ภูเก็ต
 21 อริญชยนารา บางเทาบีช รีสอรท  ภูเก็ต
 22 มวนมาณี  บูทิค โฮเทล เลย
 23 ภูเรือบุษบา รีสอรท แอนด สปา เลย
 24 ภูเรือ แฌงคชัวรี รีสอรท แอนด สปา เลย
 25 โรงแรม เดอะ คัลเลอร ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
 26 WHITE SAND SAMUI RESORT สุราษฎรธานี
 27 สมุยรีโซเทล บีช รีสอรท สุราษฎรธานี 

โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ป 2562 ระดับดี G ทองแดง
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ลำดับ ชื่อโรงแรม จังหวัด
 1 ศิวาเทล กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
 2 โรงแรม ดีวานา พลาซา กระบี่ อาวนาง กระบี่
 3 อาวนางฟโอเร รีสอรท กระบี่
 4 โรงแรมพีพาราไดซ กำแพงเพชร
 5 สยามเบยชอร  รีสอรท  พัทยา ชลบุรี
 6 เดอะ ริเวอรรี บาย กะตะธานี เชียงราย
 7 โรงแรมรติลานนา ริเวอรไซด สปา รีสอรท เชียงใหม
 8 บานทะเลดาว ประจวบคีรีขันธ
 9 บุราสาหรี ภูเก็ต ภูเก็ต
 10 โรงแรมเดอะวิลเลจ รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต
 11 โรงแรมเดอะฟรอนท วิลเลจ ภูเก็ต
 12 โรงแรมฟารมเฮาสระนอง ระนอง
 13 โรงแรม บานอัมพวา รีสอรท แอนด สปา สมุทรสงคราม
 14 โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอรท สุโขทัย
 15 โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
 16 ธาราบุรี รีสอรท สุโขทัย
 17 โรงแรม เมลาตี บีช รีสอรท แอนด สปา สุราษฎรธานี
 18 สันติบุรี เกาะสมุย สุราษฎรธานี
 19 โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี
 20 โรงแรมเซนทารากะตะ รีสอรท ภูเก็ต 
 21 กะตะ ซี บรีซ รีสอรท ภูเก็ต

โรงแรมที่ไดรับคำรับรองการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ป 2563

โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ป 2563 ระดับดีเยี่ยม G ทอง
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โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ป 2563 ระดับดีมาก G เงิน

ลำดับ ชื่อโรงแรม จังหวัด
 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 2 โรงแรม พีซ ลากูนา รีสอรท แอนด สปา กระบี่
 3 โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท กาญจนบุรี
 4 แรบบิซ ฮิลล รีสอรท จันทบุรี
 5 โรงแรม เซนต โทรเปซ บีช จันทบุรี
 6 โรงแรมเบลลา วิลลา คาบานา ชลบุรี
 7 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม เชียงใหม
 8 ซีวานา บีช รีสอรท ตราด
 9 โรงแรมเอวาดา ตราด
 10 โรงแรม เซ็น โฮเทล นครปฐม นครปฐม
 11 เพ ลา เพลิน บูติค รีสอรท บุรีรัมย
 12 เอซ ออฟ หัวหิน รีสอรท เพชรบุรี
 13 พีชฮิลล โฮเต็ล ภูเก็ต
 14 โรงแรมภารีสา ภูเก็ต
 15 โรงแรม ฮอลลิเดย อินน เอกซเพรส ภูเก็ต ปาตองบีช ภูเก็ต
 16 มาย บีช รีสอรท ภูเก็ต ภูเก็ต
 17 เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทภูเก็ต ภูเก็ต
 18 เดอะกีรีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต
 19 โรงแรม ราไวย ปาลม บีช รีสอรท ภูเก็ต
 20 โรงแรม กะตะ ปาลม รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต
 21 สุขโฮเทล ระนอง
 22 อักษร โฮเทล ระยอง
 23 ดิโอลดเชียงคาน บูติก โฮเทล เลย
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โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ป 2563 ระดับดี G ทองแดง

ลำดับ ชื่อโรงแรม จังหวัด
 1 โรงแรมเรด แพลนเนต กรุงเทพฯ อโศก กรุงเทพมหานคร
 2 ปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร
 3 ซี ซีคเกอร กระบี่ รีสอรท กระบี่
 4 ปาหนัน กระบี่ รีสอรท กระบี่
 5 ชีวารีโฮเต็ลแอนดรีสอรท จันทบุรี
 6 โรงแรม เบลลา วิลลา พัทยาถนนสาย 3 ชลบุรี
 7 โรงแรม เรด แพลนเนต พัทยา ชลบุรี
 8 โรงแรมเทวราช นาน
 9 โกโก วัลเลย รีสอรท นาน
 10 โรงแรม เดอะ วิลเลจ โคโคนัท ไอสแลนด ภูเก็ต
 11 โรงแรมโทรปกา ภูเก็ต
 12 โรงแรม เดอะ ยามา ภูเก็ต ภูเก็ต
 13 โรงแรมภูเก็ตไอแลนดวิว ภูเก็ต
 14 โรงแรมถาวรปาลมบีช รีสอรท ภูเก็ต
 15 น้ำใส เขาสวย รีสอรท ระนอง ระนอง
 16 โรงแรม ทินิดี ระนอง ระนอง
 17 อะเดย อินน ระนอง โฮสเทล ระนอง
 18 ทูเบดโฮเทล ระนอง
 19 โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง ระยอง
 20 โรงแรมใดเฮง บูทิค เชียงคาน เลย
 21 โรงแรม อุนรักริมโขง รีสอรท  เลย
 22 โรงแรม สบาย สบาย สุโขทัย สุโขทัย
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รานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Restaurant) ป 2562 ระดับดีเยี่ยม G ทอง   

รานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Restaurant) ป 2562 ระดับดีมาก G เงิน

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

 1 BLACKITCH ARTISAN เชียงใหม
 2 โงวเมงเฮง ตะกั่วปาริเวอร พังงา
 3 เดอะ ช็อคโกแลต แฟคทอรี่ สาขาเขาใหญ นครราชสีมา
 4 หองอาหาร Herringbone กรุงเทพฯ

รานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Restaurant) ป 2562 ระดับดี G ทองแดง

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด
 1 Broccoli Revolution กรุงเทพฯ
 2 Delipizza & Lessplasticable กรุงเทพฯ
 3 Salada Organic Kitchen สาขาบองมารเช กรุงเทพฯ
 4 เขียวไขกา สาขาอโศก กรุงเทพฯ
 5 ไทยนิยม กรุงเทพฯ

3) โครงการรานอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Restaurant)

ลำดับ ชื่อกลุม/สถานประกอบการ จังหวัด

 1 Villa de Bear กรุงเทพฯ
 2 โบ.ลาน อาหารไทย กรุงเทพฯ
 3 ยามเย็น ถนนอุทยาน  กรุงเทพฯ
 4 หองอาหาร Sunrise Sunset ชลบุรี
 5 หองอาหาร อินจัน นครปฐม
 6 หองอาหารปทุมมาศ กรุงเทพฯ
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร 
 1 กรมควบคุมมลพิษ
 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
 3 กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
 4 กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
 5 การไฟฟานครหลวง กองสถานียอย (สถานียอยวัดเลียบ)
 6 การไฟฟานครหลวง เขตธนบุรี
 7 การไฟฟานครหลวง เขตบางใหญ
 8 การไฟฟานครหลวง เขตราษฎรบูรณะ
 9 การไฟฟานครหลวง อาคารฝายควบคุมระบบไฟฟา (สถานีตนทางชิดลม)
 10 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
 11 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต) จังหวัดยะลา
 12 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
 13 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม
 14 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
 15 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
 16 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 17 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
 18 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
 19 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
 20 การไฟฟาสวนภูมิภาคจอมเทียน
 21 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
 22 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
 23 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
 24 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
 25 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
 26 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 (กฟภ ตออายุ ลำดับ 53 ถึง 71)
 27 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดตาก

4. สำนักงานสีเขียว (Green Office)
สำนักงานสีเขียว (Green Office) ป 2562 และ ป 2563 ระดับดีเยี่ยม G ทอง 
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 28 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม
 29 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
 30 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
 31 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
 32 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนาน
 33 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
 34 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย
 35 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
 36 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพังงา
 37 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
 38 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
 39 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแพร
 40 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดรอยเอ็ด
 41 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
 42 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
 43 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
 44 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
 45 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
 46 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี
 47 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2
 48 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
 49 การไฟฟาสวนภูมิภาคทาศาลา
 50 การไฟฟาสวนภูมิภาคบึง
 51 การไฟฟาสวนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 52 การไฟฟาสวนภูมิภาคปาตอง
 53 การไฟฟาสวนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 54 การไฟฟาสวนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี
 55 การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 56 การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอำเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 57 การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอวาปปทุม
 58 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเกษตรวิสัย
 59 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 60 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอกบินทรบุรี
 61 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
 62 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน
 63 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอกุมภวาป
 64 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย
 65 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอแกงคอย
 66 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอคำชะอี
 67 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 68 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอจอมทอง
 69 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 70 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอชะอำ 
 71 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
 72 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเชียงของ
 73 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 74 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 75 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
 76 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอทาแซะ
 77 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 78 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอทาเรือ
 79 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเทิง
 80 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี
 81 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 82 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบอพลอย
 83 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 84 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 85 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 86 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 87 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน
 88 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี
 89 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
 90 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
 91 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
 92 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานลาด
 93 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
 94 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 95 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอปกธงชัย
 96 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอปว จังหวัดนาน
 97 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอปากชอง
 98 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 99 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
 100 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 101 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม
 102 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 103 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพังโคน
 104 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 105 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 106 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอพิมาย
 107 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 108 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอภูเขียว
 109 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอแมสอด จังหวัดตาก
 110 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอรองกวาง จังหวัดแพร
 111 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอระโนด
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร

 112 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอลาดยาว
 113 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
 114 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
 115 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 116 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
 117 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 118 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสวางแดนดิน
 119 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสอยดาว
 120 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสะเดา
 121 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
 122 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสันปาตอง
 123 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก
 124 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 125 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
 126 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
 127 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
 128 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 129 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
 130 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
 131 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
 132 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 133 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
 134 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 135 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 136 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 137 เทศบาลตำบลกุฎโงง จังหวัดชลบุรี
 138 เทศบาลตำบลบางพลับ
 139 เทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่
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 140 เทศบาลเมืองชัยภูมิ
 141 ธนาคารแหงประเทศไทย อาคาร 2
 142 บริษัท กัลฟ เจพี เคพี1 จำกัด และ บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2 จำกัด
 143 บริษัท กัลฟ เจพี ทีแอลซี จำกัด
 144 บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
 145 บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอส จำกัด
 146 บริษัท กัลฟ ทีเอส 1จำกัด และบริษัท กัลฟ ทีเอส 2 จำกัด
 147 บริษัท กัลฟ ทีเอส 3 จำกัด และ บริษัท กัลฟ ทีเอส 4 จำกัด
 148 บริษัท กัลฟ บีพี จำกัด
 149 บริษัท กัลฟ บีแอล จำกัด
 150 บริษัท กัลฟ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
 151 บริษัท กัลฟ เอ็นอารวี1 จำกัด และ บริษัท กัลฟ เอ็นอารวี2 จำกัด
 152 บริษัท กัลฟ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
 153 บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด (Contrologic co., Ltd.)
 154 บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
 155 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด
 156 บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ
 157 บริษัท นีโอ คอรปอเรท จำกัด
 158 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม (ระนอง)
 159 บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (โครงการ เอส 1)
 160 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จำกัด
 161 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จำกัด
 162 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 163 มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ (สำนักงานกรุงเทพฯ)
 164 มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ (สำนักงานเชียงราย)
 165 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
 166 ศูนยจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสีย สำนักงานสวนนโยบายส่ิงแวดลอม มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมถ
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167 ศูนยบรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา
168 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
169 ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา การไฟฟานครหลวง
170 สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช (สสส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
171 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย อาคาร Alec
172 สวนสัตวขอนแกน องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
173 สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
174 สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
175 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
176 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก
177 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค
178 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน
179 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม
180 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี
181 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอำนาจเจริญ
182 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ
183 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
184 สำนักงานวิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
185 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม
186 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลำปาง
187 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
188 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
189 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
190 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค)
191 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
192 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
193 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
194 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
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195 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
196 หองสมุดบุญชู ตรีทอง สังกัด หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง
197 หอฝน อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
198 อาคาร LED การไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ199 อาคารสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการสาธารณสุข 
  สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
200 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
201 อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแมฟาหลวง

สำนักงานสีเขียว (Green Office) ป 2562 และ ป 2563 ระดับดีมาก G เงิน

ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 1 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 2 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 3 การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร
 4 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
 5 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง
 6 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
 7 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
 8 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยะลา
 9 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 10 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอแมทะ จังหวัดลำปาง
 11 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ
 12 คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา
 13 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ
 15 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 16 เทศบาลตำบลกรับใหญ จังหวัดราชบุรี
 17 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
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 18 เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม
 19 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 20 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 21 บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
 22 บริษัท กัลฟ วีทีพี จำกัด
 23 บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนยบริการกรุงเทพฯ)
 24 บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
 25 บริษัท พี.เค. ซิลเวอร กรุป จำกัด
 26 บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 27 บริษัท สยามกลการ จำกัด
 28 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
 29 โรงพยาบาลคายสุรนารี
 30 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานสกล
 31 โรงเรียนวัดสวนแตง
 32 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
 33 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค
 34 ศูนยทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม. บางปู)
 35 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 36 ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (พังงา)
 37 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย อาคาร Admin
 38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 39 สำนักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
 40 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
 41 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
 42 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
 43 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ
 44 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม
 45 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ
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 46 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง
 47 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม
 48 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
 49 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
 50 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลำพูน
 51 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย
 52 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ
 53 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร
 54 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี
 55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย
 56 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี
 57 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี
 58 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
 59 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
 60 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 61 สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ
 62 สำนักงานไปรษณียนครหลวง 4 บริษัท ไปรษณียไทย จ ากัด
 63 สำนักงานสวนทวีวนารมย
 64 สำนักงานสวนธนบุรีรมย
 65 สำนักงานสวนรมณีนาถ
 66 สำนักงานสวนลุมพินี
 67 สำนักงานสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
 68 สำนักงานสวนสราญรมย
 69 สำนักงานสวนหลวง ร.9
 70 สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
 71 สำนักงานอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
 72 สำนักงานอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแมฟาหลวง มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ
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 73 สำนักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 74 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)
 75 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 76 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
 77 สำนักสงเสริมและฝกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 78 สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
 79 องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) สำนักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 3 (สาขา)
 80 องคการบริหารสวนตำบลชัยบุรี
 81 องคการบริหารสวนตำบลทาซัก
 82 องคการบริหารสวนตำบลบึงทับแรต
 83 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตอุบลราชธานี
 84 อาคารแพทยแผนไทย คลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 85 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 86 อุทยานหลวงราชพฤกษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
 87 อุทยานหลวงราชพฤกษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 1 การฟาสวนภูมิภาคสาขายอยสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี
 2 การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี
 3 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 4 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
 5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 7 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
 8 คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยพะเยา
 9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สำนักงานสีเขียว (Green Office) ป 2562 และ ป 2563 ระดับดี G ทองแดง
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 10 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
 11 เทศบาลตำบลเกาะแกว
 12 เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง
 13 เทศบาลตำบลนาเยีย
 14 เทศบาลตำบลนาสาร
 15 เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 16 เทศบาลตำบลบานเปา อำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
 17 เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 18 เทศบาลตำบลพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ
 19 เทศบาลตำบลเมืองสรวง
 20 เทศบาลตำบลวังไผ
 21 เทศบาลตำบลสรรพยา
 22 เทศบาลตำบลสลกบาตร
 23 เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
 24 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 25 เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน
 26 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพระสมุทรเจดีย
 27 บริษัท คิวเด็นโกะ (ไทยแลนด) จำกัด
 28 บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา 2
 29 บริษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน)
 30 บริษัท เบโค ไทย จำกัด
 31 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรแมโจ)
 32 บริษัท แอดวานซ อะโกรเอเชีย จำกัด
 33 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
 34 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จังหวัดนครสวรรค
 35 โรงเรียนวัดพังมวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 37 สำนักงานไปรษณียนครหลวง 3 (สังกัด บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด)
 38 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
 39 สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
 40 สวนสัตวเชียงใหม
 41 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 43 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย
 44 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
 45 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม
 46 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย
 47 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 48 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง
 49 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี
 50 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร
 51 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว
 52 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี
 53 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
 54 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
 55 สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
 56 สำนักงานไปรษณียนครหลวง 1, สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด
 57 สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
 58 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
 59 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
  (องคการมหาชน)
 60 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 61 สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ลำดับ หนวยงาน/องคกร
 62 สำนักงานสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 63 สำนักงานสวนพระนคร
 64 สำนักงานสวนวชิรเบญจทัศ
 65 สำนักงานสวนวนธรรม
 66 สำนักงานสวนเสรีไทย
 67 สำนักงานสวนหนองจอก
 68 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 นครปฐม
 69 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 70 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
 71 สำนักงานอุทยานเบญจสิริ
 72 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
 73 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 74 สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลา
 75 สำนักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
 76 องคการบริหารสวนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 77 องคการบริหารสวนตำบลโคกสีทองหลาง
 78 องคการบริหารสวนตำบลจันทิมา
 79 องคการบริหารสวนตำบลนานวล
 80 องคการบริหารสวนตำบลนาไมไผ
 81 องคการบริหารสวนตำบลมะขามเตี้ย
 82 องคการบริหารสวนตำบลวังสามัคคี
 83 องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตนครราชสีมา
 84 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
 85 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 86 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 https://greenproduction.deqp.go.th  
 https://greenhotel.deqp.go.th  

 https://greenrestaurant.deqp.go.th  
https://datacenter.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenoffice/

เบอรโทรศัพท/โทรสาร 02-298-5653 
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