
ขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ
มหาวิทยาลัยมหดิล 



ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  
(Direct Greenhouse Gas Emission) 



ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  
(Direct Greenhouse Gas Emission) 



ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  
(Direct Greenhouse Gas Emission) 



ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการซือ้
พลังงานภายนอกองค์กร (Indirect Greenhouse Gas 

Emission from purchased energy) 



ประเภทที่ 3 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Other Indirect 

Greenhouse Gas Emission) 



ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกประเภทอ่ืนๆ 
 



ขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลการใช้ทรัพยากรเพื่อค านวณ 

ระบุกจิกรรมที่
มกีารปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก 

แยกประเภทการ
กจิกรรมตาม
ขอบเขต 

บันทกึหน่วยการ
ใช้เป็นประจ าและ
สรุปข้อมูลทุก
เดอืนลงตาราง
เกบ็ข้อมูล 

ค านวณคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ของ
หน่วยงาน 

รายงานคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ของ
หน่วยงาน 



1.1 การปล่อยและการดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิจากการเผาไหม้ทีอ่ยู่กบัที ่

ประเภทของพลงังาน หน่วย 
ปี พ.ศ.2558 

รวมปริมาณการใช้ 
CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.1.1 การเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิงเพื่อการผลิตไอน ้า 

ดีเซล (Diesel) ลิตร                             
เบนซิน (Gasoline) ลิตร                             
น ้ามนัเตา (Fuel Oil) ลิตร                             
ก๊าซธรรมชาติ (Natural 
Gas) 

ลูกบาศก์
ฟุต                             

ไม(้wood) กิโลกรัม                             
ถ่านไม(้charcoal) กิโลกรัม                             

1.1.2 การเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิงจากการใชง้านของ
อุปกรณ์และหรือเคร่ืองจกัร 

ดีเซล (Diesel) ลิตร                             
เบนซิน (Gasoline) ลิตร                             
น ้ามนัเตา (Fuel Oil) ลิตร                             
ก๊าซธรรมชาติ (Natural 
Gas) 

ลูกบาศก์
ฟุต                             

ไม(้wood) กิโลกรัม                             
ถ่านไม(้charcoal) กิโลกรัม                             

1.1.3 การเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการหุงตม้ 

ก๊าซหุงตม้  (Liquefied 
Petroleum Gas : LPG) 

ลิตร                             

ประเภทที ่1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 



ประเภทที ่1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 

1.2 การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิจากการเผาไหม้ที่มกีารเคลือ่นที่ 

ประเภทของพลงังาน หน่วย 
ปี พ.ศ.2558 

รวมปริมาณ
การใช ้

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   พ.ย. ธ.ค. 

1.2.1 การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจาก
กิจกรรมการเดินทางและขนส่ง

ของยานพาหนะ 

ดีเซล (Diesel) ลิตร                             
เบนซิน (Gasoline) ลิตร                             
ก๊าซหุงตม้  (Liquefied 
Petroleum Gas : LPG) ลิตร                             
ก๊าซโซฮอล(Gasohol) ลิตร                             
ก๊าซธรรมชาติ (Natural 
Gas) กิโลกรัม                             



ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 
1.3 การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการร่ัวไหลและอืน่ๆ เช่น สารท าความเยน็ และสารดับเพลงิ 

  
  หน่วย 

ปริมาณ 
รวมปริมาณ

การใช้ 

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.3.1 สารท าความเยน็ ไดแ้ก่ HFC-134a   กิโลกรัม                              

1.3.2 สารดบัเพลิง  
ชนิดสารเหลวระเหย 
HFC 236 fa  กิโลกรัม                              
ชนิด CO2  กิโลกรัม                              

1.3.3 ระบบบ าบดัน ้าเสีย  

ชนิดเติมอากาศ ปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบ 
ลูกบาศก์
เมตร                             

ชนิดไม่เติมอากาศ  

ปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบ 
ลูกบาศก์
เมตร                             

ความตอ้งการออกซิเจน
ทางเคมีของน ้าเสียขาเขา้
(COD)  

กิโลกรัม/
ลูกบาศก์
เมตร                           

  

สารอินทรียท่ี์ถูกก าจดัใน
รูปของสลดัจ ์

กิโลกรัม                             

1.3.4 การใชปุ๋้ย ปุ๋ยสูตร 15-15-15 กิโลกรัม                             
  ปุ๋ยสูตร 16-16-16 กิโลกรัม                             
  ปุ๋ยสูตร 46-0-0 กิโลกรัม                             

1.3.5  Switchgear 
ก๊าซซลัเฟอร์เฮก็ซาฟลูโอ
ไรด ์(SF6) 

กิโลกรัม                             



ประเภทที ่2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทีเ่กดิจากการซ้ือพลงังานภายนอกองค์กร(Indirect Greenhouse Gas Emission from purchased 
Energy) ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกทีจ่ากการผลติไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน า้ทีถู่กน ามาจากภายนอกเพือ่ใช้ในองค์กร 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคาร/ส านักงาน 

2.1 การใช้
ไฟฟ้าของ
อาคาร 

หน่วย 
ปริมาณ 

รวมปริมาณ
การใช ้

CO2 

emission 
(kg co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กิโลวตัต-์
ชัว่โมง                             



ประเภทที่ 3 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เกีย่วข้องกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน่ๆ (Other Indirect Greenhouse Gas Emission) ได้แก่ ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่
ก่อให้เกดิก๊าซเรือนกระจกที่เกดิขึน้จากกจิกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่เกดิเน่ืองจากการใช้สินค้าบริการหรือจ้างเหมาช่วง 

3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมการใช้น า้ประปาขององค์กร 

ประเภทของน า้ หน่วย 
ปริมาณ รวม

ปริมาณ
การใช้ 

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.1 น ้ าประปา 
ลูกบาศก์
เมตร                             

3.2 น ้ าอ่อน 
ลูกบาศก์
เมตร                             

3.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวสัดุส านักงานที่ใช้ขององค์กร ได้แก่ กระดาษ 

3.3 กระดาษ 
หน่วย 

ปริมาณ รวม
ปริมาณ
การใช้ 

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

รีม                             



ล าดั
บ 

Emission 
ม/ีไม่
มี 

หน่วย 
ปริมาณ รวม

ปริมาณ
การใช้ 

other 

emission 
(kg co2) 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงชีวมวล                                 
  1.1 ไม ้(Wood)   กิโลกรัม                             
  1.2 ถ่านไม(้charcoal)   กิโลกรัม                             

2 
สารท าความเยน็ (HCFC-
22/R22)    กิโลกรัม                             

3 สารดบัเพลิง Halon 1211   กิโลกรัม                             
4 สารดบัเพลิง Halon 1301   กิโลกรัม                             

5 
สารดบัเพลิง 
Halotron1(HCFC123)   กิโลกรัม                             

ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกประเภทอ่ืนๆ 
 



ขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลการใช้ทรัพยากรเพื่อค านวณ 

บ่อบ าบัดไม่เติมอากาศ  = 1.25× [(Wi×COD) - S] 
 
Wi     =  ปริมาณน า้เสีย (ลูกบาศก์เมตร) 
COD =   ความต้องการออกซิเจนทางเคมีของน า้เสียขาเข้า (กโิลกรัม COD ต่อลกูบาศก์เมตร) 
S        =   สารอนิทรีย์ทีถู่กก าจัดในรูปสลดัจ์ (กโิลกรัม COD) 



มวลชีวภาพ หน่วย EF (kgCO2/kg) EF(kgCH4/kg) EF(kgN2O/kg) 
ไม้(wood) กโิลกรัม 1.79088 0.004797 0.00006396 
ถ่านไม้(charcoal) กโิลกรัม 3.23456 0.005776 0.00002888 

ส าหรับค านวณประเภทที ่1 (ค านวณเฉพาะ CH4 และ N2O) 
ตวัอยา่ง   ใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิง 100 กิโลกรัม = (100 kg× 0.004797×25)+(100 kg× 0.00006396×298) 
  GHG EMISSION      = 13.90 kg CO2 eq 
 
 
ส าหรับค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประเภทอ่ืนๆ (ค านวณเฉพาะ CO2) 
ตวัอยา่ง   ใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิง 100 กิโลกรัม = 100 kg×1.79088 
  GHG EMISSION      = 179.09 kg CO2 eq 
 
 



ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 



1.1 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิจากการเผาไหม้ทีอ่ยู่กบัที่ 

ประเภทของพลงังาน หน่วย 
ปี พ.ศ.2558 

รวมปริมาณ
การใช้ 

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.1.1 การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงเพื่อ
การผลิตไอน ้า 

ดีเซล (Diesel) ลิตร                         0 0 
เบนซิน (Gasoline) ลิตร                         0 0 
น ้ามนัเตา (Fuel Oil) ลิตร                         0 0 
ก๊าซธรรมชาติ (Natural 
Gas) 

ลูกบาศก์
ฟุต                         0 0 

ไม(้wood) กิโลกรัม                         0 0 
ถ่านไม(้charcoal) กิโลกรัม                         0 0 

1.1.2 การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงจาก
การใชง้านของอุปกรณ์และหรือ
เคร่ืองจกัร 

ดีเซล (Diesel) ลิตร                         0 0 
เบนซิน (Gasoline) ลิตร 350 400 290 420 379 450 398           2687 5898.13 
น ้ามนัเตา (Fuel Oil) ลิตร                         0 0 
ก๊าซธรรมชาติ (Natural 
Gas) 

ลูกบาศก์
ฟุต                         0 0 

ไม(้wood) กิโลกรัม                         0 0 
ถ่านไม(้charcoal) กิโลกรัม                         0 0 

1.1.3 การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงท่ีใช้
ในการหุงตม้ 

ก๊าซหุงตม้  (Liquefied 
Petroleum Gas : LPG) ลิตร                         0 0 



ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 



ประเภทที ่1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 



1.2 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิจากการเผาไหม้ทีม่ีการเคลือ่นที่ 

ประเภทของพลงังาน หน่วย 
ปี พ.ศ.2558 รวม

ปริมาณ
การใช ้

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.2.1 การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจาก
กิจกรรมการเดินทางและขนส่งของ

ยานพาหนะ 

ดีเซล (Diesel) ลิตร 
       

4,000  
       

3,500  
       

5,000  
       

3,900  
       

4,300  
       

5,500  
       

7,000            33200 91,120.72 

เบนซิน (Gasoline) ลิตร 200 300 500 350 600 490 550           2990 6,690.424 

ก๊าซหุงตม้  (Liquefied 
Petroleum Gas : LPG) ลิตร                         0 0 

ก๊าซโซฮอล(Gasohol) ลิตร                         0 0 

ก๊าซธรรมชาติ (Natural 
Gas) 

ลูกบาศก์
ฟุต 

       
2,000  

       
3,500  

       
2,900  

       
3,500  

       
2,800  

       
3,300  

       
3,800            21800 48,988.96 



ประเภทที ่1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 



1.3 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการร่ัวไหลและอื่นๆ เช่น สารท าความเยน็ และสารดับเพลงิ 
    

หน่วย 
ปริมาณ รวม

ปริมาณ
การใช้ 

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.3.1 สารท าความเยน็ ไดแ้ก่ HFC-134a   กิโลกรัม            50             50 71,500 

1.3.2 สารดบัเพลิง  
ชนิดสารเหลวระเหย Non 
CFC(BF2000)  กิโลกรัม  100 200                     300 2,943,000 
ชนิด CO2  กิโลกรัม                          0 0 

1.3.3 ระบบบ าบดัน ้าเสีย  

ชนิดเติมอากาศ ปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบ 
ลูกบาศก์
เมตร 

       
1,100  

       
1,200  

       
1,000  

           
700  

           
840  

           
900  

           
830            6570 0 

ชนิดไม่เติมอากาศ  

ปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบ 
ลูกบาศก์
เมตร                         0   

ความตอ้งการออกซิเจน
ทางเคมีของน ้าเสียขาเขา้
(COD)  

กิโลกรัม/
ลูกบาศก์
เมตร                         0 

0 

สารอินทรียท่ี์ถูกก าจดัใน
รูปของสลดัจ ์

กิโลกรัม                         0   

1.3.4 การใชปุ๋้ย ปุ๋ยสูตร 15-15-15 กิโลกรัม                         0 0 
  ปุ๋ยสูตร 16-16-16 กิโลกรัม                         0 0 
  ปุ๋ยสูตร 46-0-0 กิโลกรัม                         0 0 

1.3.5  Switchgear 
ก๊าซซลัเฟอร์เฮก็ซาฟลูโอ
ไรด ์(SF6) กิโลกรัม                         0 0 



ประเภทที ่2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทีเ่กดิจากการซ้ือพลงังานภายนอกองค์กร(Indirect Greenhouse Gas 
Emission from purchased Energy) ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกทีจ่ากการผลติไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน า้ทีถู่กน ามาจากภายนอก
เพือ่ใช้ในองค์กร 



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคาร/ส านักงาน 

2.1 การใช้
ไฟฟ้าของ
อาคาร 

หน่วย 
ปริมาณ รวม

ปริมาณการ
ใช ้

CO2 

emission 
(kg co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กิโลวตัต-์
ชัว่โมง 

                   
2,200  

                   
3,000  

                   
3,500  

                   
6,600  

                   
6,950  

                   
6,700  

                   
5,900            

           
34,850.00  

           
20,258.31  

ประเภทที ่2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทีเ่กดิจากการซ้ือพลงังานภายนอกองค์กร 
(Indirect Greenhouse Gas Emission from purchased Energy) ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่จากการผลติไฟฟ้า  

ความร้อน หรือไอน า้ทีถู่กน ามาจากภายนอกเพือ่ใช้ในองค์กร 



ประเภทที่ 3 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เกีย่วข้องกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน่ๆ 
(Other Indirect Greenhouse Gas Emission) 



3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมการใช้น า้ประปาขององค์กร 

ประเภทของน า้ หน่วย 
ปริมาณ รวม

ปริมาณ
การใช้ 

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.1 น ้าประปา 
ลูกบาศก์
เมตร 500 450 650 570 580 500 530           3780 2,662.254 

3.2 น ้าอ่อน 
ลูกบาศก์
เมตร                         0 0 

3.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวสัดุส านักงานทีใ่ช้ขององค์กร ได้แก่ กระดาษ 

3.3 กระดาษ 
หน่วย 

ปริมาณ รวม
ปริมาณ
การใช้ 

CO2 

emission(kg 
co2) ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

รีม 120 150 165 132 140 168 155           1030 2,923.758 



ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทอ่ืนๆ 
 



ล าดั
บ 

Emission ม/ีไม่มี หน่วย แหล่งก าเนิด 

ปริมาณ รวม
ปริมาณ
การใช้ 

other 

emission(kg 
co2) 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง
ชีวมวล 

                                  

  1.1 ไม ้(Wood)   กิโลกรัม   0 0 

  1.2 ถ่านไม(้charcoal)   กิโลกรัม   0 0 

2 
สารท าความเยน็ (HCFC-
22/R22)    กิโลกรัม             60             60 

                 
108,600  

3 สารดบัเพลิง Halon 1211   กิโลกรัม                           0 0 

4 สารดบัเพลิง Halon 1301   กิโลกรัม                           0 0 

5 
สารดบัเพลิง Halotron 
1(HCFC123)   กิโลกรัม                           0 0 



Scope 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 
1.1 การปล่อยและการดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิจากการเผาไหม้ทีอ่ยู่กบัที ่(Stationary Combustion) 
1.1.1 การผลิตไอน ้า 0 ตนั CO2e 
1.1.2 การใชง้านของอุปกรณ์และหรือเคร่ืองจกัร 5.90 ตนั CO2e 
1.1.3 การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการหุงตม้ 0 ตนั CO2e 
1.2 การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิจากการเผาไหม้ที่มกีารเคลือ่นที ่(Mobile 
Combustion) 
1.2.1 การเดินทางและขนส่งของยานพาหนะ 146.80 ตนั CO2e 
1.3 การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการร่ัวไหลและอืน่ๆ (Fugitive 
Emissions) 
1.3.1 การ่ัวซึมของสารท าความเยน็ ไดแ้ก่ 

HFCs 71.50 ตนั CO2e 
1.3.2 การ่ัวซึมของสารดบัเพลิง ไดแ้ก่ 

HFC-236fa 2,943.00 ตนั CO2e 
CO2 0.00 ตนั CO2e 

1.3.3 การร่ัวซึมของ SF6 จาก Switchgear 0.00 ตนั CO2e 
1.3.4 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ก๊าซมีเทน 0.00 ตนั CO2e 
1.3.5 การใชปุ๋้ยเคมี 0.00 ตนั CO2e 

รวม Scope 1 3,014.50 ตัน CO2e 

Scope 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทีเ่กดิจากพลงังาน 
(Indirect Greenhouse Gas Emission)  

2.1 การใชไ้ฟฟ้าของอาคาร 20.26 ตนั CO2e 

รวม Scope 2 20.26 ตัน CO2e 

Scope 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน่ๆ  
(Other Indirect Greenhouse Gas Emission) 

3.1 การใชน้ ้าประปา 2.66 ตนั CO2e 
3.2 การใชน้ ้าอ่อน 0.00 ตนั CO2e 
3.3 การใชก้ระดาษ 2.92 ตนั CO2e 

รวม Scope 3 5.59 ตัน CO2e 
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