
 

 

TBCSD -  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย แถลงขาวการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน 

(Sustainable and Green Procurement Initiative) 

วันนี้ (18 มิถุนายน 2556) เวลา 16.30 น. ที่  อาคาร C เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ กรุงเทพฯ  

องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD) รวมกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทย จัดงานแถลงขาวการ

สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน (Sustainable and Green Procurement Initiative)  และพิธี

มอบใบรับรอง Green meetings การขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนสําหรับผลิตภัณฑและอาคารลดคารบอน 

และการรับรองการใชหรือผลิตพลังงานทดแทน และการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนสําหรับผลิตภัณฑชุมชน
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชนใหแกบริษัทตางๆ 

เพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑฉลากลดคารบอนและผลิตภัณฑฉลากเขียว ซึ่งถือเปนการแสดงความตระหนักในการ

เลือกใชผลิตภัณฑที่สะอาดและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมต่ํา โดยมีพิธีแสดงความมุงม่ันเพื่อผลักดันใหเกิด

การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน และพิธีประสานความรวมมือระหวางกันของผูผลิตและผูใชสินคาฉลาก

ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งพิธีมอบใบรับรอง Green meetings การขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนสําหรับผลิตภัณฑ

และอาคารลดคารบอน การรับรองการใชหรือผลิตพลังงานทดแทน และการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน

สําหรับผลิตภัณฑชุมชน 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน แถลงถึง การ

ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชนเพื่อกาวไปสูความทัดเทียมในระดับสากลวาแนวทางที่

เหมาะสมตอการแกไขปญหาการบริโภคสินคาที่ไมเหมาะสมคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการ

บริโภคใหยั่งยืนขึ้น คือใชสินคาและบริการที่มีการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปลดปลอยมลพิษ
ตลอดวัฏจักรชีวิตใหเหลือนอยที่สุด  ดวยเหตุน้ีหากผูประกอบการเอกชนรวมมือกันปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

จัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมมากขึ้น ก็จะเปนอีกแรงผลักดันที่กอผลดีใหแกกลไกตลาดสีเขียวของ

ประเทศซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของสังคมที่ยั่งยืน 
ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ ผูอํานวยการสถาบันส่ิงแวดลอมไทย  เปดเผยถึงความสําคัญของ

สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมวา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน และสถาบันส่ิงแวดลอมไทยไดริเริ่มโครงการที่สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตางๆ อาทิ 

ฉลากเขียว ฉลากลดคารบอน ซึ่งจะชวยใหเกิดความตระหนักและเพิ่มทางเลือกใหแกผูประกอบการตลอดจน

ผูบริโภคในการมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาไปสูสังคม

คารบอนต่ําไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 ในวันเดียวกันนี้ ยังไดมีพิธีแสดงความมุงม่ันเพื่อผลักดันใหเกิดการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน 

เปนการประกาศเจตนารมณรวมกันขององคกรภาคเอกชนในการผลักดันใหเกิดการจัดซื้อจัดจางสีเขียวใน

องคกร โดยมีตัวแทนจากองคกรสมาชิก TBCSD เขารวมประกาศเจตนารมณ จํานวน 6 องคกร ไดแก บริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน), บริษัท สตาร 

ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด , บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด, ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ   

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)  และพิธีประสานความรวมมือระหวางกันของผูผลิตและผูใชสินคาฉลาก
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ส่ิงแวดลอม เปนการจับคูระหวางผูผลิตและผูใชสินคา จํานวน 3 คู ไดแก คูที่ 1 บริษัท เบอรรี่ ยุคเกอร เซลล็

อกซ จํากัด กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คูที่ 2 บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด กับ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)   และคูที่ 3 บริษัท ผลิตภัณฑ กระดาษไทย จํากัด กับบริษัท 

สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด  เพ่ือประกาศเจตนารมณสัญญารวมกันระหวางองคกรเพื่อกาวเขาสูการ

จัดซื้อจัดจางสีเขียวในองคกร  

ในโอกาสนี้  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ ยังไดมอบใบรับรอง

ประเภทตาง ๆ  ใหแกหนวยงาน  ดังน้ี  

• ใบรับรอง Green Meetings มอบให 13 หนวยงาน ไดแก บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด, 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน), บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด (สํานักงานใหญ), บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 

จ.กาฬสินธุ, บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด, บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด 

(สาขามิตรภูเวียง), บริษัท นํ้าตาลสิงหบุรี จํากัด, บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด (โรงงาน ที่ จ.

สุพรรณบุรี), บริษัท เค.เอ็ม.แพกเกจจิ้ง จํากัด, บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) สาขา

โคราช และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

• ใบรับรองการใชหรือผลิตพลังงานทดแทน มอบให 3 หนวยงาน ไดแก บริษัท ชัยภูมิพืชผล จํากัด, 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) และบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)  

• ใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับอาคาร มอบใหแก บริษัท บริการเชื้อเพลิงการ

บินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

• คุณประเสริฐสุข    จามรมาน (รักษาการ) ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลด

คารบอนสําหรับผลิตภัณฑ มอบใหแก 5 หนวยงาน ไดแก บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุป 

อินดัสทรี่ส จํากัด, บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน), บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด และบริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศ

ไทย) จํากัด  

• ใบรับรองการตออายุฉลากลดคารบอน มอบใหแก 14 หนวยงาน ไดแก บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ

อาหาร จํากัด, บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยนิปปอนดรับเบอร อินดัสตรี้ 

จํากัด, บริษัท ทีพีไอ   โพลีน จํากัด (มหาชน), บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท 

เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด,บริษัท เอสซีจี ซิเมนต 

จํากัด, บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จํากัด, บริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด, บริษัท เซรามิค

อุตสาหกรรมไทย จํากัด, บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นเนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน), บริษัท 

ไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัท อั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศไทย) 

จํากัด  



• ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนสําหรับผลิตภัณฑชุมชน ใหแก 4 หนวยงาน ไดแก 

กลุมนํ้าทิพย, กลุมแมบานเกษตรกรและ สภ.ต. ปลายบาง ผลไมแปรรูปวรพร จํากัด และบริษัทซอง

เดอรไทยออรกานิคฟูด จํากัด 
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