
นายเจนจบ สุขสด
ผูอํ้านวยการศูนยป์ฏิบติัการวิเคราะหม์ลพิษและสิงแวดลอ้ม

กรมควบคุมมลพิษ

การส่งเสริมการจดัซือจัดจา้ง

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม







http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
4



Thailand

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/

 1.9

Population (2011) = 67,010,502
Population (2014) = 67,222,972
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การบริโภคทียงัยนื (SC)
เนน้ผูบ้ริโภค 
 ส่งเสริมตลาดสีเขียว 
 ใชผ้ลิตภณัฑที์เป็นมิตร

กบัสิงแวดลอ้ม

การพฒันาทียงัยืน (SD)
(การพัฒนา + การรักษาสงิแวดล้อม)

การผลิตทยัีงยืน (SP)

แก้ไขทผู้ีผลิต

•การผลิตทสีะอาด-CP, CT

•การป้องกนัมลพิษ



การเปลยีนแปลงสูก่ารผลติและการบรโิภคอยา่งยงัยนื









Environmental Label in Thailand

• Type 1                  Green Label (1993)

• Type 2                 SCG Eco Value  

• Type 3

Others: 

Energy Label Number 5

                                                                        

Green CartGreen HotelGreen Leaf



การจดัซือจัดจา้งทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม

Green Purchasing หรือ Green Procurement  เป็นแนวทางหนงึใน

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม โดยอาศยักลไกการตลาดดว้ยการเพิมปริมาณความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค

Green Market   

Green 
Purchasing

Green Products
/Service

Business
• EMS
• LCA
• Eco-design

Consumer
• Household
• Governments
• Corporate



การส่งเสริมการจดัซือจัดจา้งสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

ภาครฐัเป็นผูน้าํในการ

จัดซือจัดจา้งสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

ส่งเสริมใหภ้าคผูผ้ลิต 

ผลิตสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

ผลกัดนัใหม้ีปริมาณสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

ในทอ้งตลาดเพมิมากขึน 



แผนส่งเสริมการจดัซือจดัจา้งสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม 

แผนส่งเสริมการจดัซือจดัจา้งสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม 

ระยะที 1 (2551 - 2554) 

ระยะที 2 (2556 - 2559) 

ระยะที 3 (2560 - 2564)

หน่วยงานภาครฐั ระดบักรม 

จํานวน 170 หน่วยงาน

หน่วยงานภาครฐั องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิ รฐัวิสาหกิจ

มหาวิทยาลยั องคก์ารมหาชน 

ขยายสู่ภาคเอกชนทีสนใจ



คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ

วันที่ 6 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบกับ (ราง) แผนการสงเสริมการจัดซ้ือจัดจาง

สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 และมอบหมาย

ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ นํา (ราง) 

แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมาย

หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ รวมทั้งนําเรื่องการขอยกเวนการดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 สําหรับสินคาและบริการที่เขาขายการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมฯ ตามรางแผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสนิคาและบริการดังกลาว เสนอ

คณะรัฐมนตรพีจิารณาใหความเหน็ชอบในคราวเดียวกัน 

มติคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติมติคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ



1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนส่งเสริมฯ ระยะที 3 พ.ศ. 2560-2564

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซือจัดจ้างสินค้าทีเป็นมิตรกับ

สงิแวดลอ้ม เป็นลําดบัแรกก่อน โดยการกําหนดคุณลกัษณใน TOR ตามที 

คพ. จัดทําขึน

3. ให ้กระทรวงการคลงั ออกกฎกระทรวงกําหนด ใหส้ินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม เป็นพสัดุทีรฐัตอ้งส่งเสริมหรือสนบัสนุน

4. กําหนดเป็นตวัชีวดัร่วม (Joint KPI) ใหก้บัหน่วยงานภาครฐั ให้

เป็นไปตามเป้าหมายใน (ร่าง) แผนส่งเสริมฯ ระยะที 3 

5. ใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งดําเนนิการส่งเสริมการผลิตและจัดซือจัดจา้ง

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มตามเป้าหมายใหส้ําเร็จ และ

รายงานผลการดําเนินการต่อ คพ.

ประเด็นทีนําเสนอคณะรฐัมนตรีประเด็นทีนําเสนอคณะรฐัมนตรี



รายการสินคา้และบริการเป้าหมายรายการสินคา้และบริการเป้าหมาย

กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน มหาวิทยาลยั หน่วยงานในกํากบั

ของรฐั และ อปท.  ดําเนินการจัดซือจัดจ้างสินคา้

และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 11 รายการ 

(ตามแผน ระยะที 3)



1. กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพท์วัไป 

2. กระดาษชําระ 

3. เครืองถา่ยเอกสาร

4. ตลบัหมึก

5. เครืองพิมพ์

6. ซองบรรจุภณัฑ์

7. ปากกาไวตบ์อรท์

8. ผลิตภณัฑล์บคําผิด

9. แฟ้มเอกสาร

10. บริการทําความสะอาด

11. บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร

เป้าหมายสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้มเป้าหมายสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม



หน่วยงาน
จํานวนเป้าหมายรายการสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. หน่วยงานภาครัฐ

องค์การมหาชน  

รัฐวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานในกาํกับของรัฐ

7 8 9 10 11

2. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน 
5 6 7 8 9



เปาหมายการเพิ่มจํานวนหนวยงาน เปาหมายการเพิ่มจํานวนหนวยงาน 

หน่วยงาน   

รอ้ยละของ

หน่วยงานทีเขา้ร่วม

ในปี 2559

รอ้ยละของจํานวนหน่วยงานทีเขา้ร่วม

ปี

2560

ปี 

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี 

2564

1. องคก์ารมหาชน รฐัวิสาหกิจ

มหาวิทยาลยั และหน่วยงานใน

กํากบัของรฐั

54 60 70 80 90   100

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

(องคก์รปกครองทอ้งถนิรูปแบบ

พิเศษ องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั 

และเทศบาล)

56 60 70 80 90 100

 3. หน่วยงานเอกชน

(บริษทัทีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

สมาชิกสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย)

- 50 70 80 90 100



หน่วยงาน   

รอ้ยละมูลค่า

การจัดซือฯ

ปี 2559

รอ้ยละมูลค่าของสินคา้และบริการฯ

ปี

2560

ปี 

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี 

2564

1. หน่วยงานภาครฐั

องคก์ารมหาชน  

รฐัวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลยั 

และหน่วยงานในกํากบัของรฐั

35 40 50 60 70

 

 80 

 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

(องคก์รปกครองทอ้งถนิรูปแบบ

พิเศษ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

และเทศบาล)

10 20 30 40 50 60

3. หน่วยงานเอกชน

(บริษทัทีจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

สมาชิกสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย)

- 30 40 50 60 70

เปาหมายการเพิ่มมูลคา ฯเปาหมายการเพิ่มมูลคา ฯ



รายการสินคา้ รอ้ยละของ

มูลค่าสินคา้

ปี 2559*

รอ้ยละของมูลค่าสินคา้ทีเพมิขึนในแต่ละรายการสินคา้

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. กระดาษถ่ายเอกสารฯ 

หรืองานพิมพท์วัไป

92.33 95 97 100 100 100

2. กระดาษชําระ 33.72 35 40 45 50 60

3. เครืองถ่ายเอกสาร 85.18 90 95 100 100 100

4. เครืองพิมพ ์ 14.36 20 25 30 40 50

5. ตลบัหมึก 14.97 20 25 30 40 50

6. บริการทําความสะอาด 70.39 75 80 85 90 95

7. บริการเช่าเครืองถา่ย

เอกสาร

58.47 60 65 70 75 80

* คํานวณจากขอมูลมูลคาการจัดซ้ือสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีรายงานในระบบฐานขอมูลฯ



การจดัทําเกณฑข์อ้กําหนด
สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

การดําเนินงานร่วมกับกรมบญัชีกลาง เกียวกับ การสร้างความเชือมนัในการ

จัดซือจัดจา้งสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

1.  กรมบญัชีกลางไดอ้อกหนงัสือเวียนถึงหน่วยงานภาครฐั ตามหนงัสือที 

กค (กวพ) 0421.3/ว 181 เรือง ซอ้มความเขา้ใจเกียวกบัการจัดซือจัดจา้งสินคา้

และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของภาครฐั ลงวนัที 15 พฤษภาคม 2556

2. ประกาศสํานกันายกรฐัมนตรี เรืองแนวทางปฏิบติัในการจัดหาพสัดุดว้ย

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market: e-Market) และดว้ยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding: e-bidding) 

** ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทาํกฎกระทรวง ตาม (มาตรา 65 แห่ง) พระราชบัญญัติ

การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 **

การขบัเคลือนปริมาณการจดัซือจดัจา้งของ

หน่วยงานภาครฐั

การขบัเคลือนปริมาณการจดัซือจดัจา้งของ

หน่วยงานภาครฐั



นําโรงแรมทีมีการดําเนินการดา้นการจัดการสิงแวดลอ้ม เข้าสู่การ

จัดซือจัดจา้งสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของภาครฐั

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มการกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



ผลิตภณัฑ ์ผา้คูลโหมด (Cool Mode)

ดาํเนินการโดย : องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซ 
   เรือนกระจก (อบก.)

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มการกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



นําผลิตภณัฑที์ขึนทะเบียน ฉลากลดโลกรอ้น 
เขา้สู่การจดัซือจัดจา้งสินคา้และบริการทีเป็นมิตร

กบัสิงแวดลอ้มของภาครฐั  

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มการกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



       สร้างความเชือมโยงระหว่างการจัดซือจัด

จ้างสินค้าและบริการทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

ฉลากลดโลกร้อน และอุตสาหกรรมสีเขียว 

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบั

สงิแวดลอ้ม

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบั

สงิแวดลอ้ม

“ ให้พิจารณาเลือกซือสินค้าทเีป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

ทไีด้รับการรับรองฉลากเขียว หรือ ตะกร้าเขียว เป็นลําดับ

แรก”

“ หากไม่มีสินค้าทีได้รับการรับรองฉลากเขียวหรือตะกร้า

เขียว ให้เลือกซือสินค้าทีได้รับเครืองหมายฉลากลดโลก

ร้อน หรือผลิตจากสถานประกอบกิจการทีได้รับการ

รับรองอุตสาหกรรมสีเขยีว ตังแต่ระดับ 4  ขนึไป”



การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็น

มิตรกบัสงิแวดลอ้ม

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการทีเป็น

มิตรกบัสงิแวดลอ้ม



การจดัทําเกณฑข์อ้กําหนด
สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



• เพือส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าและบริการทีเป็นมิตรกับ

สงิแวดล้อม 

• เพือให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถนําสินค้าและบริการทีมี

คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกาํหนดฯ ทีจัดทาํขึน เข้าสู่

กระบวนการจัดซือจัดจ้างสินค้าและบริการทีเป็นมิตรกับ

สงิแวดล้อมของภาครัฐได้

• เพือสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซือสินค้าและ

บริการทเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อมได้แพร่หลายมากขนึ

วตัถุประสงค์
การจดัทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

วตัถุประสงค์
การจดัทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



จัดเตรียม     

ร่างเกณฑ ์     

• ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพือจัดทาํร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ (ศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค สงิแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ และ ความพร้อมของผู้มีส่วนเกยีวข้อง)  

• จัดทาํร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ

• ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพือจัดทาํร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ (ศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค สงิแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ และ ความพร้อมของผู้มีส่วนเกยีวข้อง)  

• จัดทาํร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ

รบัรอง

ร่างเกณฑ์

• นาํเสนอร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ ต่อทปีระชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสค้ิาและบริการทเีป็นมิตรกบั
สงิแวดล้อม

• จัดกจิกรรมเผยแพร่ร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ ต่อผู้มีส่วนเกยีวข้อง

• นาํเสนอร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพือให้ความเหน็ชอบ

• นาํเสนอร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ ต่อทปีระชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสค้ิาและบริการทเีป็นมิตรกบั
สงิแวดล้อม

• จัดกจิกรรมเผยแพร่ร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ ต่อผู้มีส่วนเกยีวข้อง

• นาํเสนอร่างเกณฑข้์อกาํหนดฯ ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพือให้ความเหน็ชอบ

เผยแพร่    

 ใชง้าน

• แจ้งต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซือจัดจ้างสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม

• เผยแพร่เกณฑข้์อกาํหนดสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม

• แจ้งต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซือจัดจ้างสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม

• เผยแพร่เกณฑข้์อกาํหนดสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม

การจดัทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มการจดัทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกสินคา้และบริการ

เพือจัดทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกสินคา้และบริการ

เพือจัดทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

มีผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม

มีมูลค่าหรือปริมาณการจัดซือจดัจา้ง 

มีความเป็นไปไดใ้นการปรบัปรุงคุณภาพ



การพฒันาเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็น

มิตรกบัสิงแวดลอ้ม จะพิจารณาองคป์ระกอบดา้นเทคนิค 

สิงแวดลอ้ม และเศรษฐศาสตร์ โดยอาศยัการประเมินผล

กระทบตลอดวฏัจักรชีวิตของผลิตภณัฑ ์รวมทงัการกําหนด

เกณฑที์เกียวขอ้งกบัการปกป้องการเปลียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ

การจัดทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และ

บริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม

การจัดทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และ

บริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม



ใชว้สัดุทีมีผลกระทบต่อ

สิงแวดลอ้มนอ้ย

มีระบบขนส่งและจดัจําหน่าย

ทีมีประสิทธิภาพสูง

ใชเ้ทคโนโลยีการผลิต

ทีมีประสิทธิภาพสูง
ใชว้สัดุนอ้ย

ลดผลกระทบต่อ

สิงแวดลอ้มในช่วงการใชง้าน

คุม้ค่า คงทน

มีการจัดการ

หลงัหมดอายุการใชง้าน คุณสมบติั/ประสิทธิภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนด

รูจ้กั. . .ตะกรา้เขียว
คุณสมบติัคุณสมบติั



คอมพวิเตอรแ์ละงานพมิพ์

อุปกรณสํ์านกังาน

กระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ

ยานยนตแ์ละนาํมนัเชือเพลิง

เครืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณส่์องสว่าง

กลุ่มสินคา้และบริการ 5 ประเภท

คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



เกณฑข์อ้กําหนดฯ จํานวน 30 ประเภท

1 ฉลาก และ 1 ระบบรบัรองการผลิต

การจัดซือจดัจา้งสินคา้และบริการทีเป็นมิตร

กบัสิงแวดลอ้ม 

การจัดซือจดัจา้งสินคา้และบริการทีเป็นมิตร

กบัสิงแวดลอ้ม 

การบริการ  

  6 บริการ

สินคา้

24 ผลิตภณัฑ์



1. ตลบัหมึก

2. เครืองถ่ายเอกสาร

3. เครืองพมิพ์

4. บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร

5. เครืองคอมพิวเตอร์

6. ระบบกําลงัไฟฟ้าต่อเนอืง (UPS)

กลุ่มสินคา้และบริการประเภท

ทีเกียวขอ้งกบัคอมพิวเตอรแ์ละงานพมิพ์



1. ผลิตภณัฑล์บคําผิด

2. เครืองเรือนเหล็ก

3. แบตเตอรีปฐมภูมิ

4. ปากกาไวตบ์อรด์

กลุ่มสินคา้และบริการประเภทอุปกรณส์ํานกังานกลุ่มสินคา้และบริการประเภทอุปกรณส์ํานกังาน

5. สีทาอาคาร

6. บริการทําความสะอาด 

7. บริการโรงแรม

8. ผา้คูลโหมด



1. กระดาษถา่ยเอกสารและงานพิมพท์วัไป

2. กระดาษชําระ

3. ซองเอกสาร 

4. แฟ้มกระดาษ

5. กล่องใส่เอกสาร

กลุ่มสินคา้และบริการประเภท

กระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ

กลุ่มสินคา้และบริการประเภท

กระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ



กลุ่มสินคา้และบริการประเภท

ยานยนตแ์ละนาํมนัเชือเพลิง

กลุ่มสินคา้และบริการประเภท

ยานยนตแ์ละนาํมนัเชือเพลิง

1. รถยนต์

2. นาํมนัหล่อลืน

3. นาํมนัเชือเพลิง

4. รถตู้

5. ยางรถยนต์

6. แบตเตอรีรถยนต์

7. สถานบีริการนาํมนั

8. สถานประกอบกิจการ     
ซ่อมยานพาหนะ

9. บริการเปลียนถา่ย
นาํมนัหล่อลืน



กลุ่มสินคา้และบริการประเภท

ไฟฟ้าและอุปกรณส่์องสว่าง

กลุ่มสินคา้และบริการประเภท

ไฟฟ้าและอุปกรณส่์องสว่าง

1. หลอดฟลูออเรสเซนซ์

2. หลอดแอลอีดี



เกณฑข์อ้กําหนดฯ ทีอยู่ระหว่างดําเนินการเกณฑข์อ้กําหนดฯ ทีอยู่ระหว่างดําเนินการ

การพฒันาและปรบัปรุง

เกณฑข์อ้กําหนดฯ เพมิเติม

 ผลติภัณฑ์นํายาทําความสะอาดพืนผิว

 ตลบัหมึกผลติซํา



การขึนทะเบยีน

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม



ชือสินคา้และบริการ (ยีหอ้/รุ่น)

ภาพสินคา้และบริการทีตอ้งการแสดงบนฐานขอ้มูล

บารโ์คด้ของสินคา้และบริการ (ถา้มี)

เอกสารประกอบการพิจารณาตามเกณฑข้์อกาํหนดสนิค้าและบริการ

ขอ้มูลหน่วยงานผูข้อขึนทะเบียน/ผูติ้ดต่อประสานงาน

เอกสารทีใชป้ระกอบการขอขึนทะเบยีน

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม

เอกสารทีใชป้ระกอบการขอขึนทะเบยีน

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม



ผู้ผลิตยืนเอกสารขอขึนทะเบียน

สนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกับสงิแวดล้อมต่อ กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

ตามเกณฑข้์อกาํหนดสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกับสงิแวดล้อม

เอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน

ร้องขอไปยังผู้ขอขึนทะเบียน

นาํเข้าฐานข้อมูลสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกับสงิแวดล้อม

และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอขนึทะเบียน

เอกสารหลักฐาน ครบถ้วน

ผ่านเกณฑข้์อกาํหนด

ขนัตอนการรบัรองตามเกณฑข์อ้กาํหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม



การขอขึนทะเบยีน “ไม่มีค่าใชจ่้าย”
และการรบัรองมีอายุ 2 ปี นบัจากวนัทีไดร้บัการพจิารณารบัรอง



 กลุ่มสินคา้อปุกรณก่์อสรา้ง

และตกแต่งอาคาร



Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project

โครงการ Asia Pacific Green Public Procurement Partnership Project 

ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสิงแวดล้อม 

สาธารณรัฐเกาหล ี(KEITI) และ UNEP ภายใต้กรอบการทํางานสิบปี

ว่าด้วยการผลติและบริโภคทยีังยืน (10 YFP on SCP) 

• เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยในการ

ดาํเนินงานด้านการจัดซือจัดจ้างสินค้าและบริการทเีป็นมิตรกับสงิแวดล้อมภาครัฐ 

• เพิมขีดความสามารถของประเทศไทยในการกระตุ้นตลาดสินค้าและบริการที

เป็นมิตรต่อสงิแวดล้อมผ่านการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ



พฒันาทําเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการทีเป็นมิตรกับ

สงิแวดลอ้ม กลุ่มสินคา้ประเภทวสัดุก่อสรา้ง จํานวน 3 เกณฑ์

1. ปูนซีเมนตป์อรต์แลนด์

2. ฉนวนกนัความรอ้น

3. เหล็กเสน้

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project



เกณฑข์อ้กําหนดฯ ปูนซีเมนตป์อรต์แลนด์

 ไดร้บั มอก. ทีเกียวขอ้ง

 มีการจดัการสิงแวดลอ้มตามกฎหมายและมาตรฐานทีกําหนด

 ไดร้บัการรบัรอง ISO 14001

 มีการจัดการปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

 การจดัการซากบรรจุภณัฑห์ลงัการใชง้าน

 จํากดัปริมาณการปนเปือนของสารโลหะหนกัในหมึก สี หรือเม็ดสีทีใช้

พิมพบ์รรจุภณัฑ์

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project



เกณฑข์อ้กําหนดฯ ฉนวนกนัความรอ้น

 ไดร้บั มอก. ทีเกียวขอ้ง

 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสีย ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัทางราชการ

 ใชเ้ศษแกว้ทีผ่านการบริโภคแลว้

 จํากดัปริมาณสารอนัตราย เช่น สารก่อใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก สารก่อ

มะเร็ง สารพิษ สารเป่าโฟม เป็นตน้

 วตัถุดิบเป็นไปตาม พรบ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535

การจัดการซากบรรจุภณัฑห์ลงัการใชง้าน

 จํากดัปริมาณการปนเปือนของสารโลหะหนกัในหมึก สี หรือเม็ดสีทีใช้

พิมพบ์รรจุภณัฑ์

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project



เกณฑข์อ้กําหนดฯ เหล็กเสน้
 ไดร้บั มอก. ทีเกียวขอ้ง

 มีการจดัการสิงแวดลอ้มตามกฎหมายและมาตรฐานทีกําหนด

 จํากดัการใชส้ารเคมีอนัตราย เช่น สารกมัมนัตภาพรงัสี

 กําหนดปริมาณการใชเ้ศษเหล็ก

 กรณีใชถ้่านในกระบวนการผลิต ถ่านตอ้งมาจากไมที้ถูกกฎหมาย

 จํากดัปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

 มีการจดัการพลงังานไฟฟ้าและควบคุมการปล่อย CO2

จํากดัปริมาณการปนเปือนของสารโลหะหนกัในผลิตภณัฑ์

 จํากดัการใชส้ารเคมีอนัตรายในการบาํบดั/ชําระลา้ง

 การจดัการซากบรรจุภณัฑห์ลงัการใชง้าน

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project

Asia Pacific Green Public Procurement 

Partnership Project



เกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

ประเภท สีทาอาคาร

        สถานะปัจจุบนั

       สินคา้อุปกรณก่์อสรา้งและตกแต่งอาคาร

        สถานะปัจจุบนั

       สินคา้อุปกรณก่์อสรา้งและตกแต่งอาคาร



สีแดง : ขอ้มูลสภานะการรบัรอง ณ เดือนกรกฎาคม 2561

ขอ้กาํหนดฉลากเขียว ประเภทสินคา้

  อุปกรณก่์อสรา้งและตกแต่งอาคาร

ขอ้กาํหนดฉลากเขียว ประเภทสินคา้

  อุปกรณก่์อสรา้งและตกแต่งอาคาร

10. แผ่นยิปซัม

11. กระเบอืงเซรามิกปูพืน/บุผนัง 

12. วัสดุก่อผนัง 

13. กระจกสาํหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 

14. วัสดุตกแต่งพืน ประเภทยาง

15. วัสดุตกแต่งพืน ประเภทพลาสติก (1)

16. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (1)

17. วัสดุก่อสร้างททีาํจากไม้

18. กระจกทใีช้ภายในอาคาร

19. ฉากกนัห้อง

1. สี (219)

2. ผลิตภัณฑฉ์นวนกนัความร้อน

3. ผลิตภัณฑฉ์นวนกนัความร้อน : ฉนวนยาง (1)

4. กระเบอืงซีเมนต์มุงหลังคา (1)

5. กระเบอืงดินเผามุงหลังคาและกระเบือง

เซรามิกมุงหลังคา

6. กระเบอืงคอนกรีตมุงหลังคา

7.  หลังคาเหลก็

8. แผ่นอดัสาํหรับงานอาคาร ตกแต่งและ

     อุตสาหกรรม เครืองเรือน (2)

9. ซีเมนต์บอร์ด (1)



การดําเนินงานในระยะต่อไป

สําหรบักลุ่มสินคา้อุปกรณก่์อสรา้งและตกแต่งอาคาร

การดําเนินงานในระยะต่อไป

สําหรบักลุ่มสินคา้อุปกรณก่์อสรา้งและตกแต่งอาคาร

 แต่งตงัคณะอนุกรรมเทคนิคสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกบั

สงิแวดล้อม กลุ่มสนิค้าและบริการประเภทวัสดุก่อสร้าง

 พัฒนาเกณฑข้์อกาํหนดสนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกบั

สงิแวดล้อม ประเภทวัสดุก่อสร้าง ได้แก่

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2. เหลก็เส้น

3. ฉนวนกนัความร้อน



การจัดซือจัดจา้ง

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

สําหรบักลุ่มสินคา้ทําความสะอาด



กลุ่มสินคา้ทําความสะอาดกลุ่มสินคา้ทําความสะอาด

จัดทําเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการ

ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

ประเภท บริการทําความสะอาด



ข้อกาํหนดทวัไป

1. ได้ ISO 9001 / มีคู่มือปฏบิัติงาน

2. แรงงานทถูีกต้องตามกฎหมาย

ข้อกาํหนดพิเศษ

1. อบรมการใช้ทรัพยากร

2. ผลิตภัณฑท์าํความสะอาด

3. การเกบ็นาํยา

4. คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์

กลุ่มสินคา้ทําความสะอาดกลุ่มสินคา้ทําความสะอาด

1. การใช้ผลิตภัณฑท์าํความสะอาด

2. อบรมการใช้ทรัพยากร

3. คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์

4. การจัดการขยะพิษ (ใน รพ.)

5. อปุกรณรั์กษาความปลอดภัย

6. อปุกรณป้์องกันตนเอง ป้ายเตือน



สถานะการขึนทะเบียนตะกรา้เขียว

บริการทําความสะอาด

สถานะการขึนทะเบียนตะกรา้เขียว

บริการทําความสะอาด

ทงัหมด 30 รายการ

ฉลากเขียว 
5 รายการ

เกณฑข์อ้กาํหนด (คพ.) 
25 รายการ

ขอ้มูล ณ ส.ค. 2561



การดําเนินงานระยะต่อไป

สําหรบักลุ่มสินคา้ทําความสะอาด

การดําเนินงานระยะต่อไป

สําหรบักลุ่มสินคา้ทําความสะอาด

พฒันาเกณฑข์อ้กําหนดสินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

ประเภท ผลิตภณัฑน์าํยาทําความสะอาดพนืผิว

ขอ้กาํหนดทวัไป
1. ไดร้บั มอก./ มผช.
2. การผลิต กาํจดั ขนส่ง ตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมาย

ขอ้กาํหนดพิเศษ
1. การยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ
2. กาํหนดสารหา้มมี
3. กาํหนดใหมี้สารทีปนเปือนได้
ไม่เกินเกณฑก์าํหนด
4. การใชบ้รรจุภณัฑ์

• อยู่ระหว่างดําเนนิการเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพษิ เพอืพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ



ฐานขอ้มูล

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม



http://gp.pcd.go.th



Play Store 

App Store

Mobile App  : Thai GPP 

Support on iOS & Android



เพอืโลกสวย...สดใส
เลือกซือ เลือกใช้

สินคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม


