
  

นายประลอง ดํารงคไทย 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
  

30 พฤศจิกายน 2561 ณ หองแกรนดบอลรูม 

ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กรุงเทพฯ 

แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การขับเคลื่อนภาคเอกชนสูการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ 

บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  



 

ลักษณะสินคาและบริการที่

เปนมิตรกับสิง่แวดลอม  
 

“หนาตาเปนอยางไร?” 

 “จะหาซื้อไดทีไ่หน?” 

“ทําไม” 
 

ตองเปนการจัดซื้อจัดจาง

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และมีความจําเปน 

“อยางไร 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

สินคาและบริการทีเ่ปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมแลวไดอะไร 

“ชวยโลก  

ชวยสิ่งแวดลอม 

ชวยเรา”  

หลายทาน  กําลังคิดอยางนี้หรือเปลา 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ 

ความตกลงปารีส 

เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน  
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

20th  Constitution  

   ความเชื่อมโยงของนโยบาย/แผน ระดับสากล และระดับประเทศ 



หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

นโยบายรัฐบาล – Thailand 4.0 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

1. แผนสงเสริมการผลติและบริโภคที่ยั่งยนื 

2. แผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสนิคาและบริการทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ความเชื่อมโยงของนโยบาย/แผน ระดับประเทศ 



การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปสู 
 

การพฒันาท่ียั่งยนืและเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก 



การจัดการขยะ/ของเสยี 

การจัดซื้ออยางย่ังยืน 

ฉลากสิ่งแวดลอมและ

การรับรองมาตรฐาน 



แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบรกิารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(2551 – 2554) ระยะที่ 1 หนวยงานภาครฐัระดับกรมสวนกลาง 

แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบรกิารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(2556 – 2559) ระยะที่ 2 ขยายไปสู รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

มหาวิทยาลัย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

การดําเนินงานสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ผานมา  



ผลการดําเนินงานทีผ่านมาภายใตแผนสงเสริม 

การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

• การขับเคลื่อนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสงิแวดลอม ผานกลไก

ระเบียบพัสดุภาครฐั การจัดอบรม สัมมนา 

• การกระตุนการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการจัดทําเกณฑ/ขอกําหนด 

เพ่ือใหมีจํานวนสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

• ศึกษา วิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดซ้ือสีเขียวภาครัฐ เพ่ือ

ศึกษาและคาดการณผลกระทบจากแผนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม  

ของภาครัฐป 2556 – 2559 (ระยะที ่2) 

• จัดทําฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม และระบบการรายงานผล 



แผนสงเสรมิการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560-2564 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหเกดิการจดัซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมใหครอบคลุม

หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน มหาวิทยาลยั  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน 

2. เพื่อกระตุนภาคผูผลิต และผูประกอบการ ใหมีการปรับเปลีย่นกระบวนการผลิตสินคาและ

บริการทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอม สงผลใหมีปริมาณสินคาและบริการที่เปนมิตรกบั

สิ่งแวดลอมในตลาดเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อใหเกดิการสรางสังคมที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 



ปร
ะเ

ด็น
 

ผลั
กด

ัน 

วาระการพัฒนา 

ของโลก  

ค.ศ. 2016  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(Climate Change) 

 

การเปดเสรีทางการคากับประเทศ

ที่ 

พัฒนาแลว 

ปริมาณสินคาและ 

บริการฯ ในทองตลาด 

มีนอย และราคาแพง 

มาตรการ กฎหมาย และ

ระเบียบการจัดซ้ือ 

จัดจางฯ ยังเอื้อไมเพียงพอ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

 

1. การเพ่ิมปรมิาณการ

จัดซื้อจัดจางฯ 

 

2. การสงเสรมิการผลิตสินคาและ

บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

3. การใชมาตรการทาง

เศรษฐศาสตรและกฎหมายเพ่ือ 

สนับสนุนการสงเสรมิการจัดซือ้จัด

จางฯ 

4. การสงเสรมิใหเกิดสังคม

การบริโภคอยางยั่งยืน 

 

5. การบริหารและกํากับ

ดูแลแผนสงเสริมการจดัซื้อ

จัดจางฯ อยางมี

ประสิทธิภาพ 

เป
าป

ระ
สง

ค 
/เ

ปา
หม

าย
หลั

ก 

- เพ่ิมหนวยงานรับรอง

สินคาและบริการฯ 

- มีจํานวนสินคาและ 

บริการฯ เขาสูระบบการ

จัดซื้อจัดจางของ

หนวยงาน/องคกร 

เพ่ิมข้ึน 

- มีจํานวนผูจัดซือ้จัด

จางฯในตลาดเพ่ิมข้ึน 

 

- เพ่ิมฐานการผลิตสินคาภาค 

อุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

- มีงานวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของ

กับการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

- มีการสรางความรูความเขาใจ

สําหรับผูผลิต ผูจําหนาย และผู

ใหบริการ และจัดกิจกรรม 

ยกยองผูประกอบการท่ีผลิตหรอื

คิดคนสินคาและบริการท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

 

- มีมาตรการทางการเงินการคลัง

เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

- มีเครื่องมือ/กลไกตลาดและ

มาตรการจูงใจ 
- มีการพัฒนากลไก กฎหมาย 

กฎระเบียบ 

หรือวิธีปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

- มีการสรางจิตสํานึกและการ

มีสวนรวมของประชาชน.ใหมี

การเลือกใชสินคาและบริการฯ 

- มีนโยบายการจัดซื้อจัดจางฯ  

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- สถานศึกษา มีบทบาทสําคัญ

ในการสงเสริมสินคาและ

บริการฯ 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการ

สรางความเขมแข็งของภาค

ประชาชน และองคกรในการ

เลือกบริโภคสินคาและบรกิาร

ฯ 

- มีความเขมแข็งของกลไก

คุมครองผูบริโภค 

- มีมุมสําหรับสินคาและ

บริการฯ ตามแหลงการคาหรอื

หางสรรพสินคา 

- มีการจัดทําและทบทวน

แนวทางการดาํเนินงานตาม

นโยบายการจัดซื้อ 

จัดจางฯ ของภาครฐั และ

การเพ่ิมจํานวนสินคาและ

บริการ ในการจัดซื้อสินคา

และบรกิารฯ ของภาครัฐ 

ใหมีความเหมาะสมมาก

ยิ่งข้ึน 

- มีการติดตาม ประเมินผล 

และปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหบรรลุตาม

เปาประสงคท่ีกําหนด 

- มีการขยายผลสูการเปน

เครือขายการจัดซื้อจดัจางสี

เขียวของประเทศ 

 

ความเช่ือมโยงประเด็นผลักดัน วิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตร แผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบรกิาร 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2560 – 2564 



ยุทธศาสตรและเปาประสงค แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร 1: การเพ่ิมปริมาณการจัดซื้อจัดจางฯ 

เปาประสงค: 

- เพิ่มหนวยงานรับรองสินคาและบริการฯ 

- มีจํานวนสินคาและบริการฯ เขาสูระบบการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน / องคกร 

เพิ่มข้ึน 

- มีจํานวนผูจัดซ้ือจัดจางฯในตลาดเพิ่มข้ึน 

 

 

 ยุทธศาสตร 2: การสงเสริมการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค: 

- เพิ่มฐานการผลิตสินคาภาค อุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- มีงานวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวของกับการผลิตสินคาทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- มีการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูผลิต ผูจําหนาย และผูใหบริการ 

และจัดกิจกรรมยกยองผูประกอบการที่ผลิตหรอืคิดคนสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

 

ยุทธศาสตร 3: การใชมาตรการทาง

เศรษฐศาสตรและกฎหมายเพ่ือ 

สนับสนุนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางฯ 
 

เปาประสงค: 

- มีมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อการ 

ดําเนินการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- มีเครื่องมือ/กลไกตลาดและมาตรการ 

จูงใจมีการพัฒนากลไก กฎหมาย 

กฎระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรและเปาประสงค แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร 5: การบริหารและกํากับดูแลแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางฯ อยางมีประสิทธภิาพ 

เปาประสงค: 

- มีการจัดทําและทบทวนแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการจัดซ้ือจัดจางฯ ของภาครัฐ และการเพิ่มจํานวนสินคา 

  และบริการ ในการจัดซ้ือสนิคาและบริการฯ ของภาครัฐ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

- มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนด มีการขยายผลสู

การเปนเครือขายการจัดซ้ือจัดจางสีเขียวของประเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร 4: การสงเสริมใหเกิดสังคมการบริโภคอยางย่ังยืน 

เปาประสงค: 

- มีการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน.ใหมีการเลือกใชสินคาและบริการฯ 

- มีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางฯ กับหนวยงานที่เก่ียวของ 

- สถานศึกษา มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนิคาและบริการฯ 

- เพิ่มขีดความสามารถในการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน และองคกรในการเลือกบริโภคสนิคาและบริการฯ 

- มีความเขมแข็งของกลไกคุมครองผูบริโภค 

- มีมุมสําหรับสินคาและบรกิารฯ ตามแหลงการคาหรือหางสรรพสนิคา 

 

 

 



ลักษณะสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 



หมายถึง บริการทีส่งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จาก

ขั้นตอนจัดหาวัตถุดิบ การใชทรัพยากร และพลังงาน

ในชวงการใหบริการ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น

จากการใหบริการ “นอยกวา” เม่ือเทียบ

กับการใหบริการอื่นทีท่ําหนาที่อยางเดียวกัน   

หมายถึง สินคาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากขั้นตอน

การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงานและ  

การจัดการซากหลังการใชงาน “นอยกวา” 
เม่ือเทียบกับสนิคาอื่นที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  

สินคา ทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ทําความรูจัก...สินคาและบริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

สินคา ทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



 ISO 14020 (Environmental Label) 

แบงฉลากสิ่งแวดลอมออกเปน 3 ประเภท  

 ประเภทที่ 1 (Type 1) ตาม ISO 14024  

 ประเภทที่ 2 (Type 2) ตาม ISO 14021 

 ประเภทที่ 3 (Type 3) ตาม ISO 14025 

 เปนกลไกการสื่อสารเพ่ือบงบอกความเปนมิตรของผลิตภัณฑใหแกผูบริโภคทราบ 

 มอบใหแกผลิตภัณฑหรือบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตอสุขภาพของ

ผูใชงานนอยกวาผลิตภัณฑอื่นที่ทําหนาที่เดียวกัน โดยคํานึงผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Consideration) 

ฉลากส่ิงแวดลอมมี 3 ประเภท 



ฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทที่ 3 

ฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทที่ 2 

ฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทที่ 1 

ฉลากส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 



ฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทท่ี 1 

 โครงการภาคความสมัครใจ 

 เกณฑที่ใชกําหนด พิจารณาจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  

 (Life Cycle Consideration) 

 ใหการรบัรองโดยบุคคลที่ 3 



ฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทท่ี 2 

การแจงขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ 

ดวยตนเองโดยผูผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ (Self Declaration)  



ฉลากลดคารบอน 

ฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทท่ี 3 

• โครงการภาคความสมัครใจ 

• ใหขอมูลดานสิ่งแวดลอมในเชงิปริมาณ 

• หลักการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

  (Life Cycle Assessment; LCA) 

• ใหการรับรองโดยบุคคลที่ 3 เชน 

  ฉลาก carbon footprint 

 ฉลาก carbon reduction 

 



ประเภท

ที่ 1 

รายละเอียด 

- มีเกณฑขอกําหนดหลายขอ 

- กําหนดโดยองคกรกลางซึ่ง

พิจารณาประเด็นปญหา

สิ่งแวดลอมของผลติภณัฑโดย

ตลอดวัฏจักรชีวิต 

การตรวจรับรอง 
 

- มีหนวยงาน

กลางใหการ

รับรอง 

ตัวอยาง 

ประเภท

ที่ 2 

รายละเอียด 

- ระบุลักษณะเชิงสิ่งแวดลอมของ

ผลิตภัณฑแบบขอเดียว 

- แสดงขอมูลโดยผูผลิต ผูจัดจําหนาย 

ผูนําเขา ผูคาปลีก 

การตรวจรับรอง 
 

- เปนการออก

ฉลากโดยผูผลิตเอง 

ไมมี หนวยงาน

กลางใหการรับรอง 

ตัวอยาง 

ประเภท

ที่ 3 

รายละเอียด 
- ระบุคุณลักษณะเชิงสิ่งแวดลอมของ

ผลิตภัณฑแบบหลายขอ ในเชิงปริมาณ 

- แสดงขอมูลจากผลการศึกษาการ

ประเมิน 

- วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle 

Assessment) 

การตรวจรับรอง 
- เปนการออก

ฉลากโดยเปน

ผูผลิตเอง/มี

หนวยงานกลางให

การรับรอง 

ตัวอยาง 



เปนไปเกณฑการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลาวคือ 

  ใหพิจารณาเลือกซื้อสินคาทีไ่ดรับฉลากสิ่งแวดลอม เชน 

ฉลากเขียว สินคาที่ผานเกณฑตะกราเขียว ฉลากลดคารบอน 

ฉลากลดโลกรอน 

 หากไมไดรับเคร่ืองหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณา

ตามเกณฑขอกําหนดเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑน้ัน 

การ “หาซื้อสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” ? 



เปนไปตามเกณฑการจัดจางบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ 

 ทําความสะอาด  ใหพิจารณาเลือกใชบริการที่ผูรับจาง
สามารถปฏิบัติตามเกณฑขอกําหนดตามที่ระบุในคูมือฯ ได 

 

 เชาอุปกรณ  พิจารณาเชาอุปกรณที่ไดรับฉลากเขียวหรือ
ผานเกณฑขอกําหนดเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑนั้น 

 

 ใชบริการโรงแรม   พิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมทีไ่ดรับ
การรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน เกียรติบัตรใบไมเขียว 

หรือ ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 

 

 

การ “จัดจางบริการ” ที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 



ไดที่ 

สินคาและบริการทีเ่ปนไปตามเกณฑขอกําหนดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

http://gp.pcd.go.th/ 

โรงแรมที่ไดรบัใบไมเขียว 

http://www.greenleafthai.org 

สินคาที่ไดรบัฉลากเขียว 

http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

ฉลากลดคารบอน 

http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/ 

ฉลากลดโลกรอน 

http://www.tgo.or.th/ 

หาขอมูลที่จะซื้อสินคาและบริการที่ “เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 



การรายงานผลการจัดซื้อสินคาและจัดจางบริการ 
ผานระบบฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  



เพ่ือเปาหมาย
ระดับประเทศ 

เพ่ือหนวยงาน 
ผูรายงาน 

จุดประสงค ของการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบรกิารทีเ่ปนมิตร 



1.http://gp.pcd.go.th 

2. เลือกแบนเนอร 

3. Download แบบฟอรม 

การดําเนินการ 



การดําเนินการ 

คําแนะนํา สวนที่ 1 รายละเอียดผูบันทึกรายงานและหนวยงาน  

สวนที่ 3  ตัวอยางการบันทึกรายงาน 
สวนที่ 2 รายงานผลการจัดซื้อสินคา/ผลิตภัณฑ  

และการใชบริการ  





ผูบริโภค 
• ภาคประชาชน 

• ภาครัฐ 

• ภาคเอกชน 

ผูผลิต 
• EMS (Environmental 

Management Systems) 

• LCA 

• Eco-design 

ชวยกนั เลือกซื้อ เลือกใช 
สินคาและบริการที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 



ขอบคุณครับ 

Presenter
Presentation Notes




ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

สวนแผนงานและประมวลผล 

ศูนยปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษและสิ่งแวดลอม 

กรมควบคุมมลพิษ 

โทร. 02-298-2098, 02-298-2099 
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