การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้ านสิ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษทั ได้นาํ ระบบการจัดการอาชี วอนามัยความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม (OHSAS 18001 & ISO 14001) เข้า
มาใช้ในการบริ หารจัดการด้านสิ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางานขององค์กร โดยมีตวั แทนฝ่ ายบริ หาร (MR) เป็ นผู ้
กํากับดูแล มีคณะกรรมการบริ หารระบบการจัดการ (Management System Committee : MSC) เป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนผล
การดําเนิ นงานของระบบและปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง มีแผนกความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ งแวดล้อมเป็ นหน่ วยงานที
กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องด้านสิ งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการดําเนิ นงานทีสําคัญ
คือ
•
ดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสิ งแวดล้อม
•
จัด ทํา แผนการประเมิ นความสอดคล้อ ง และรายงานการปฏิ บ ัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสิ งแวดล้อม
•
ตรวจวัด และจัดทํารายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ งแวดล้อมทัLงภายในและภายนอกบริ ษทั
•
การตรวจสอบความปลอดภัย และประชุมเพือหาแนวทางการป้ องกันแก้ไขของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
•
กิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัยในการทํางาน การอนุรักษ์สิงแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
•
การดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001
การจัดการของเสี ยและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
เนืองจากบริ ษทั ได้ทาํ ธุ รกิจประเภทการผลิต ซึ งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ในเรื องของการ
จัดการเศษวัสดุทีไม่ใช้แล้ว บริ ษทั ได้ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องโดยมีการรวบรวม จัดเก็บ และนําไปบําบัด/
กําจัดอย่างถูกสุ ขลักษณะ เริ มตัLงแต่การขออนุญาต การรายงานผลให้หน่ วยงานทีกํากับดูแลได้รับทราบ อาทิ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น โดยมีการดําเนินงานทีสําคัญ คือ
•
คัด แยกของเสี ยจากกระบวนการผลิ ต เพื อแยกของเสี ย ที มี มูลค่ า หรื อ ของเสี ย ที สามารถนํา กลับ มาใช้ใ หม่
(Recycle) เพือจําหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการรับบําบัด/กําจัดทีได้รับอนุญาต เป็ นการเพิมมูลค่าของเสี ย และช่วย
รักษาสิ งแวดล้อม
•
ขออนุญาตนําสิ งปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานประจําปี ต่อหน่วยงานทีกํากับดูแล
•
แจ้งการขนส่ งขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู เมือมีการขนส่ งไปบําบัด/กําจัด ต่อหน่วยงานทีกํากับดูแล
•
แจ้งเกียวกับรายละเอียดสิ งปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้ว สําหรับผูก้ ่อกําเนิ ดสิ งปฏิกูลหรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้ว (สก.
3) ต่อหน่วยงานทีกํากับดูแล
•
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ อินทรี ยท์ ี ย่อยสลายได้ เช่ น เศษอาหารจากโรงอาหาร นํามาหมักใช้ทาํ เป็ นปุ๋ ยนํLา
ชีวภาพ (ปุ๋ ย EM) สําหรับใช้รดนํLาต้นไม้ในโรงงาน

•

รายการสิ งปฏิกลู หรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้วและวิธีกาํ จัด ประจําปี Z[[9

รายการ
1. ลามิเนต (เศษเหล็กจากการปั] ม)
2. เศษเหล็กจากการเจาะ กลึง ไส
3. เศษเหล็กหล่อ
b. เศษหิ นเจียรปนเปืL อน
[. เศษเหล็กเหนียว
d. กากตะกอนจากระบบบําบัดนํLาเสี ย
f. ขีLกลึงอัดก้อน
g. ถังเหล็กใช้งานแล้ว
h. เศษกระดาษ (บรรจุภณั ฑ์ไม่ปนเปืL อนสาร
อันตราย)
jk. นํLามันไฮดรอลิกใช้งานแล้ว
jj. เศษผ้าปนเปืL อน(ถุงมือ ขยะ วัสดุดูดซับ)
1Z. นํLาปนเปืL อนนํLามัน
1n. เศษเหล็กทัวไป
jb. จุกยางปนเปืL อนสี จากการจุ่ม(Dipping)

ปริมาณ (ตัน)
2,994.41
8,416.66
214.2
373.03
119.63
122.73
43.34
74.28
131.96

วิธีกาํ จัด
คัดแยกประเภทเพือจําหน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพือจําหน่ายต่อ
นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอืนๆ
ทําเชืLอเพลิงผสม
นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอืนๆ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสี ยไม่อนั ตรายเท่านัLน
นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอืนๆ
นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอืนๆ
คัดแยกประเภทเพือจําหน่ายต่อ

64.08
74.71
68.55
1,192.47
21.19

j[. เศษไม้พาเลท
1d. เศษพลาสติก (บรรจุภณั ฑ์ไม่ปนเปืL อน
สารอันตราย)
jf. กากตะกอนฟอสเฟต

43.55
36.28

เป็ นเชืLอเพลิงทดแทน
ทําเชืLอเพลิงผสม
ทําเชืLอเพลิงผสม
นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอืนๆ
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมือทําการปรับเสถียรหรื อทําให้เป็ น
ก้อนแล้วฝังกลบ
คัดแยกประเภทเพือจําหน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพือจําหน่ายต่อ

10.96

ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมือทําการปรับเสถียรหรื อทําให้เป็ น
ก้อนแล้วฝังกลบ

คุณภาพนํLาทิLงหลังผ่านการบําบัดประจําปี Z[[9
รายการ
pH
BOD
COD
Manganese
Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Grease&Oil
Chromium
Copper
Nickel
Zinc

หน่ วย
mg/L
mg/L
mg/L as MnZ+
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L as Crn+
mg/L as Cu
mg/L as Ni
mg/L as Zn

ค่ ามาตรฐาน
[.[-h.k
< [kk
< 750
<[
< 200
< nkkk
< 10
< k.Z[, < k.f[
< Z.k
<j
<[

ค่ าทีตรวจได้
f.85
b1.4Z
j38.08
k.40
43.67
g5g.6f
b.46
k.kj
k.k3
k.kg
k.27

ผลการตรวจวัดสารมลพิษทีปล่ อยออกจากปล่ องระบายอากาศประจําปี *++9
ผลวิเคราะห์
ดัชนีวิเคราะห์
ค่ามาตรฐาน
ค่าตําสุ ด ค่าสู งสุ ด
ปริ มาณฝุ่ นละออง
nZk
1.87
Z.90
(Total Suspended Particulate :TSP)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
dk
1.35
1.68
(Sulfur dioxide : SO2)
ออกไซด์ของไนโตรเจน
Zkk
5.83
11.60
(Oxide of Nitrogen : NOX)
คาร์บอนมอนอกไซด์
dhk
47.5
72.33
(Carbon monoxide : CO)

หน่วย
mg/mn
mg/mn
mg/mn
mg/mn

การอนุรักษ์ พ ลังงาน
นโยบายอนุรักษ์ พ ลังงาน
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บL ี จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุ รกิจเกียวกับการผลิต และจําหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบ
ลูกสู บสําหรับเครื องทําความเย็นและระบบปรับอากาศ ตลอดจนการดําเนิ นธุ รกิจรับจ้างผลิตสิ นค้าทีเกียวกับอุปกรณ์ชิLนส่ วน
ของเครื องทําความเย็นและปรับอากาศได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึ งกําหนดนโยบายส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานเพือลดความสู ญเปล่าในการใช้พลังงานการนํากลับมาใช้ใหม่
การเพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกแก่พนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนีL
j. ดํา เนิ น การและพัฒ นาระบบการจัด การพลังงานอย่ า งเหมาะสม โดยกํา หนดให้เ ป็ นส่ ว นหนึ งของการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และสอดคล้องกับกฎหมายอืนๆทีเกียวข้อง
2. บริ ษทั จะกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง
3. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของบริ ษทั อย่างต่อเนื องและเหมาะสมกับธุ รกิจ เทคโนโลยีทีใช้ และ
แนวทางการปฏิ บตั ิงานทีดี ทวทั
ั L งองค์กร ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งขึL น หรื อทําให้มี
การสู ญเสี ยต่างๆ ลดน้อยลง ปรับปรุ งการบํารุ งรักษาให้มีกรรมวิธีทีถูกต้องและมีขL นั ตอนการทํางานอย่าง
เหมาะสมตลอดจนการปรับแต่งเครื องจักรและการทํางานต่างๆ
4. การอนุรักษ์พลังงานเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ทุกระดับทีจะให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิ ตามมาตรการทีกําหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารระบบ
การจัดการพลังงาน
5. บริ ษทั จะให้การสนับสนุนระบบสารสนเทศและทรัพยากรทีจําเป็ นรวมถึง งบประมาณ เวลาในการฝึ กอบรม
และการมีส่วนร่ วมในการนําเสนอข้อคิดเห็น เพือพัฒนางานด้านพลังงาน เช่น การเปลียนแปลงอุปกรณ์หรื อ
ระบบ (Major Change Equipment) เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
6. ปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้พลังงานและจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้การฝึ กอบรมแก่พนักงาน
ให้เข้าใจและปลูกฝั งแนวคิ ดวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineer) ตลอดจนแนวคิ ดและวิธีการเพิมผลผลิ ต
รวมทัLงสร้างเครื อข่ายเพือขยายผลอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง

7. สนับสนุนการจัดซืL อผลิตภัณฑ์และบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
8. บริ ษทั โดยคณะกรรมการฝ่ ายบริ หาร (Management Committee) จะทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย เป้ าหมาย
และแผนการดําเนินงานด้านพลังงาน ทุกปี
การแต่ งตั0งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงานและอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบ
เพือให้การจัดการพลังงานของบริ ษทั เป็ นไปตามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและกฎกระทรวง ว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร จึงได้แต่งตัLงคณะทํางานด้านการ
จัดการพลังงาน ประกอบด้วย ประธาน ที ปรึ กษา เลขานุ การและคณะทํางาน จํานวนรวมทัLงสิL น 35 คน ซึ งครอบคลุมทุก
หน่วยงานเพือให้เกิดผลของการปฏิบตั ิในวงกว้างและครบทุกพืLนที
อํานาจหน้ าทีของคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
1. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมทีกําหนดขึLน
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทัLงจัดการอบรมหรื อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม
กับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกําหนดให้มีการ
ดําเนินการดังนีL
n.j รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน
n.Z ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบนั
n.n จัดการอบรม และกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามแผนงาน
n.b ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงาน จากรายงานผลการดําเนินงาน
4. รายงานผลการดําเนินงานให้กบั เจ้าของโรงงานควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสมําเสมอ พร้อมทัLงรวบรวมข้อเสนอแนะ
เกียวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งทราบ
6. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมในการดําเนินการตามกฎหมายส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
7. ดําเนินการด้านอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
สั ดส่ วนการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ าแยกตามระบบปี *++9
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ระบบ
กิโลวัตต์-ชัวโมง/ปี
ร้อยละ
แสงสว่าง
1,010,621.50
3.90%
ปรับอากาศสํานักงาน
336,055.46
1.30%
ทําความเย็น
3,947,860.29
15.25%
การผลิต
12,744,981.99
49.22%
อัดอากาศ
3,474,755.83
13.42%
อืนๆ
4,381,210.44
16.92%
25,895,485.50
100.00%
รวม

ปริมาณการใช้ พ ลังงานต่ อหน่ วยผลผลิตในรอบปี 2557 - 2559
ปริ มาณพลังงานทีใช้
ค่าการใช้พลังงาน
ปริ มาณผลผลิต
ปี
ไฟฟ้า
ความร้อน
จําเพาะ(SEC)
(หน่วย)
(เมกะจูล/หน่วย)
(กิโลวัตต์-ชัวโมง)
(เมกะจูล)
2557
3,509,001
30,619,000
179,318,287
82.93
2558
3,497,722
29,666,000
191,995,557
86.31
2559
2,670,030
25,895,486
173,522,528
jkn.hZ
กิจกรรมอนุรักษ์ พ ลังงานด้ านไฟฟ้ า
1. การลดใช้พลังงาน
- กิจกรรม SIGMA AIR MANAGER (SAM4/4) โรงงาน 2 ตัLงแต่ ธันวาคม 2558 – เมษายน 2559
เงินลงทุน 450,000 บาท
- กิจกรรม เปลียน LED High bay 150W ตัLงแต่ กุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2559
เงินลงทุน 1,100,000 บาท
- กิจกรรมเปลียน Chiller ประสิ ทธิ ภาพสู ง ตัLงแต่ มีนาคม 2559 – มีนาคม 2559
เงินลงทุน 2,172,100 บาท
- กิจกรรม LED Street Light 88W ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2559
เงินลงทุน 220,000 บาท
- กิจกรรมเปลียน LED T5 17W
ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
เงินลงทุน 17,500 บาท
- กิจกรรมเปลียน LED T8 18W
ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2559
เงินลงทุน 420,000 บาท
- กิจกรรมเปลียน LED T8 16W
ตัLงแต่ กรกฎาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
เงินลงทุน 74,000 บาท
- กิจกรรม VSD COOLING PUMP LMP ตัLงแต่ กรกฎาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
เงินลงทุน 176,550 บาท
2. เพิมความสว่างให้พLืนที
- กิจกรรม เปลียน LED High bay 150W 100 ชุด ตัLงแต่ กุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2559
- เงินลงทุน 1,100,000 บาท
- กิจกรรม LED Street Light 88W ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2559
- เงินลงทุน 220,000 บาท
- กิจกรรมเปลียน LED T5 17W
ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
- เงินลงทุน 17,500 บาท
- กิจกรรมเปลียน LED T8 18W
ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2559
- เงินลงทุน 420,000 บาท

- กิจกรรมเปลียน LED T8 16W
ตัLงแต่ กรกฎาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
- เงินลงทุน 74,000 บาท
กิจกรรมอนุรักษ์ พ ลังงานด้ านความร้ อน
การลดใช้พลังงาน ของปี 2559
- กิจกรรมหุม้ ฉนวนท่อไอนํLา Boiler plant 1 ตัLงแต่ ตุลาคม Z[[h – พฤศจิกายน Z[[h
เงินลงทุน [k,000 บาท
การฝึ กอบรมและกิจกรรมเพือส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงานประจําปี 2559
1. ฝึ กอบรมหลักสู ตร “ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน” เพือให้พนักงานเข้าใจในระบบอากาศอัดและวิธีการ
ประหยัดพลังงานเบืLองต้นเกียวกับระบบอากาศอัด
2. ฝึ กอบรมหลักสู ตร “การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิ คการใช้พลังงานอย่างประหยัด” เพือสร้าง
จิ ตสํานึ กและกระตุ น้ ให้คณะทํา งานระบบการจัด การพลังงานมี ค วามตระหนักถึ งการอนุ รักษ์พลังงานและนํา
หลักการไปเผยแพร่ ให้กบั พนักงาน
3. สัมมนางาน “Chiller Magnetic Bearing” โดยส่ งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานไปร่ วมสัมมนา เพือให้ทนั ต่อนวัตกรรม
การประหยัดพลังงานของระบบทําความเย็น
4. สัมมนางาน “โครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” เป็ นโครงการทีจัดทําขึLนเพือส่ งเสริ ม การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในยุคทีเศรษฐกิจกําลังค่อย ๆ ขยับฟืL นตัว
5. สัมมนางาน “การบริ หารจัดการสะอาดที ยังยืน” เป็ นโครงการโครงการนวัตกรรมเชิ งยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้นการ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
6. ฝึ กอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุ รักษ์พลังงาน” เพือให้พนักงานได้ไปเห็นโรงงานตัวอย่างที ประสบ
ผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาการจัดการพลังงาน และนํากลับมาประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั
7. ฝึ กอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรเพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอนํLา” เพือพัฒนา
ศักยภาพผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานและผูค้ วบคุมหม้อไอนํLา
8. กิจกรรม “รวมพลังไทย ลดพีคค่าไฟ” ประชาสัมพันธ์นโยบายของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
9. กิจกรรม “ลดลมรัวทัวทัLงองค์กร” เพือลดความสู ญเปล่าของระบบอากาศอัด
10. กิจกรรม “Energy talk” เพือประชาสัมพันธ์ข่าวสาวด้านการจัดการพลังงานและข้อมูลการใช้พลังงาน
11. กิจกรรม “ช่ วยกันคิ ด พิชิตพลังงาน” กิ จกรรมติ ดตามจากกิ จกรรม Energy Talk โดยให้พนักงานหาจุดสู ญเสี ย
พลังงานและแสดงแนวคิดในการช่วยประหยัดพลังงาน
12. กิจกรม “Knowledge day ตามรอยเท้าพ่อสู่ การพัฒนาอย่างยังยืน” กิจกรรมเชิ งนิ ทรรศการประจําปี มีกิจกรรมให้
พนักงานเข้าร่ วมทีหลากหลาย
การเผยแพร่ การฝึ กอบรมและกิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงาน
เพือให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่ วมดําเนิ นการตามแผนและกิจกรรมเพือส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ขององค์กร ได้ดาํ เนินการเผยแพร่ ดงั ต่อไปนีL
- ติดประกาศ ณ สถานทีในอาคารหลัก ซึ งพนักงานโดยรวมเห็นข่าวสารได้ง่าย
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กบั ผูร้ ่ วมกิจกรรมจํานวน 49d คน

การเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรม

รู ปการเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมบริ เวณหน้าห้องประชุมใหญ่

รู ปการเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การเผยแพร่ แผนกิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงาน

รู ปการเผยแพร่ แผนกิจกรรมฯ บริ เวณโรงอาหาร

กิจกรรมรวมพลังคนไทย ลดพีคค่าไฟฟ้า

กิจกรรมลดลมรัวทัวทัLงองค์กร

กิจกรรม Energy Talk

กิจกรรมช่วยกันคิดพิชิตพลังงาน

กิจกรรม Knowledge day ตามรอยเท้าพ่อสู่ การพัฒนาอย่างยังยืน

