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(Sustainable and Green Procurement Init iat ive)

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD) รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จัดงานแถลงขาว 

การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน (Sustainable and Green Procurement Initiative) ขึ้น เพื่อสนับสนุน 

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิ ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากลดคารบอน และฉลากเขียว เปนตน ซึ่งถือเปนการแสดง 

ความตระหนักในการเลือกใชผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ำ โดยมี คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานองคกรธุรกิจ 

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนประธานในพิธีฯ

 ภายในวันเดียวกันนี้ยังไดมีการจัด "พิธีแสดงความมุงมั่นเพื่อผลักดันใหเกิดการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน" เพื่อเปนการ 

ประกาศเจตนารมณรวมกันขององคกรภาคเอกชน ในการผลักดันใหเกิดการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในองคกร โดยมีตัวแทนจากองคกรสมาชิก TBCSD 

เขารวมประกาศเจตนารมณ จำนวน 6 องคกร ไดแก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร ปโตรเลียม 

รีไฟนนิ่ง จำกัด บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

และ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ตามดวย "พิธีประสานความรวมมือระหวางกัน

ของผูผลิตและผูใชสินคาฉลากสิ่งแวดลอม" จำนวน 3 คู คือ คูที่ 1 บริษัท เบอรรี่ ยุคเกอร 

เซลล็อกซ จำกัด กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คูที่ 2 บริษัท ทีโอเอ เพนท 

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

กระดาษไทย จำกัด กับบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จำกัด  ทั้งนี้ TBCSD และ TEI 

มุงที ่จะสงเสริมใหภาคธุรกิจทำการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อจัดจาง

ท ี ่ คำน ึ งถ ึ งส ิ ่ งแวดล อมมากข ึ ้ น  

อันจะสงผลดีตอกลไกตลาดสีเขียว

ของประเทศไดตอไป
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 ในโอกาสนี้  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ ยังไดมอบ"ใบรับรอง Green Meetings" ให 13 หนวยงาน 

ไดแก บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกดั (สำนักงานใหญ) บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด จ.กาฬสินธุ บริษัท 

รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง) บริษัท น้ำตาลสิงหบุรี จำกัด บริษัท 

น้ำตาลมิตรผล จำกัด (โรงงาน ที่ จ.สุพรรณบุรี) บริษัท เค.เอ็ม.แพกเกจจิ้ง จำกัด บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช 

และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตอจากนั้น ไดมีการมอบ "ใบรับรองการใชหรือผลิตพลังงานทดแทน" ใหกับ บริษัท ชัยภูมิพืชผล 

จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ตามดวยการมอบ "ใบรับรองการลดการปลอยกาซ- 

เรือนกระจกสำหรับอาคาร" ใหกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 นอกจากนี้ คุณประเสริฐสุข  จามรมาน (รักษาการ) ผูอำนวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และ 

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ ยังไดรวมกันมอบ"ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนสำหรับผลิตภัณฑ" ใหกับบริษัท เดอะ สยาม 

เซรามิค กรุป อินดัสทรี่ส จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท 

อินโดรามา ปโตรเคม จำกัด และบริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นเปนการมอบ "ใบรับรองการตออายุ 

ฉลากลดคารบอน" ใหกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร 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 น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จำกัด บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด บริษัท 

มหพันธไฟเบอรซีเมนต จำกัด บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นเนล ไทยแลนด จำกัด (มหาชน) 

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

การมอบใบรับรอง "การขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนสำหรับผลิตภัณฑชุมชน" ใหกลุมน้ำทิพย กลุมแมบานเกษตรกรและ สภ.ต. 

ปลายบางผลไมแปรรูปวรพร จำกัด และบริษัทซองเดอรไทยออรกานคิฟูด จำกัด อีกดวย


