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ค�ำจ�ำกัดความ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมายถึง การจัดซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้จัดทำ�เกณฑ์
ข้อกำ�หนดไว้แล้ว หรือสินค้าทีไ่ ด้ฉลากสิง่ แวดล้อม เช่น ฉลากเขียว
ฉลากลดคาร์บอน หรือ บริการที่ได้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น โรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว

ฉลากสิ่งแวดล้อม
หมายถึง ฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง มอบให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
ข้อกำ�หนด นั่นหมายถึงสินค้านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลด
มลพิ ษ ที่ จ ะปล่ อ ยสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มจากการผลิ ต รวมทั้ ง ยั ง มี
การใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยลง ไม่วา่ จะเป็นระหว่างการผลิต
หรือระหว่างการใช้สินค้าดังกล่าว

02

๑

เกณฑ์ข้อกำ�หนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมายถึง คุณสมบัตขิ องสินค้าหรือบริการด้านสิง่ แวดล้อมซึง่ ได้มาจากการพิจารณาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆ ของสินค้าและบริการ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
การให้บริการ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการของเสีย

การผลิตสินค้าที่คำ�นึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง
การแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป ตลอดจนการจัดการเศษซากของสินค้าหลังจาก
การใช้งาน หรืออาจกล่าวได้ว่าพิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to grave) เพื่อระบุ
ปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และทำ�การปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีองค์ประกอบหลักของการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

การควบคุมแหล่งกำ�เนิดของเสีย
การบำ�บัดของเสียอย่างเหมาะสม
การใช้น้อย ใช้ซ�้ำ ใช้หมุนเวียน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทน
การเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานในอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การป้องกันมลพิษในอนาคต การป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน
การบริการเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม
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บทน�ำ
ทำ�ไมทั่วโลกจึงให้ความสำ�คัญ
ปัจจุบนั รูปแบบการดำ�เนินชีวติ ได้เปลีย่ นแปลงไปจากอดีต คือ มุง่ เน้นการบริโภคมากขึน้ และ
จากการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากรโลก ยิ่งก่อให้เกิดภาวการณ์บริโภคสินค้าสิ้นเปลืองมากขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งการที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ทำ�ให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
ในปริมาณที่มาก โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ดังนั้น หากการ
ผลิตเกิดขึ้นโดยไม่คำ�นึงถึงปริมาณที่จำ�กัดของทรัพยากรก็จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมได้
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดมลภาวะต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ ๑ รอยเท้าเชิงนิเวศของประเทศไทย

(ที่มา http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/thailand/)

จากการประมาณการณ์ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประชากรโลกใน พ.ศ. ๒๕๕๓
พบว่าเทียบเท่ากับโลก ๑.๕ ใบ หมายถึงโลกต้องใช้เวลายาวนานประมาณ ๑ ปีครึ่ง ในการฟื้นฟู
ทรัพยากรที่มนุษย์ใช้ไปในระยะเวลา ๑ ปีกลับคืนมา และถ้าแนวโน้มการบริโภคยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เช่นนี้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) ได้คาดการณ์ว่าภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมีอัตรา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเทียบเท่ากับโลก ๓ ใบ นั่นคือ โลกจะต้องใช้เวลาถึง ๓ ปีในการฟื้นฟูตัวเอง
เพื่ อ ชดเชยกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ ใช้ เ พี ย ง ๑ ปี และเมื่ อ พิ จ ารณารอยเท้ า เชิ ง นิ เวศ
(Ecological footprint) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรโดยมนุษย์
02 ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ นั่ น คื อ โดยปกติ จ ะมี พื้ น ที่ ใ นการรองรั บ การบริ โ ภคเพี ย ง
จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้
๑๒,๐๐๐ ตารางเมตรต่อคน แต่การใช้จริงกลับสูงถึงคนละ ๒๔,๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเกินกว่า
ขีดความสามารถที่โลกรองรับได้
๓

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้ยั่งยืน จึงน่าจะเป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือการใช้สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในขณะที่มีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยมลพิษตลอดวัฏจักรชีวิตให้เหลือน้อย
ที่สุดจนไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง
ในการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (United Nations Conference on
Environment and Development; UNCED) ที่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ทีเ่ มืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
ได้ มี ส าระสำ � คั ญ ในการมุ่ ง เน้ น ให้ ทั่ ว โลกเกิ ด ความตระหนั ก และ
มี ส่ ว นร่ ว มกั น ในการบริ โ ภคและผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Consumption and Production; SCP)
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
หลั ง จากนั้ น ในระดั บ นานาชาติ ก็ มี ก าร
เคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าว คือมีการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หรือ “Workshop on Green Public Procurement
in the Asia-Pacific Region: Challenges and
Opportunities for Green Growth and Trade”
โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก
(Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC)
เมื่ อ ๓๑ มกราคม – ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพือ่ ชีแ้ จง
เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของสมาชิก APEC ตลอดจน
ความท้าทายและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
นโยบายดังกล่าว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การประสานความร่ ว มมื อ และเกิ ด การ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น ของ
สมาชิกฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
และนำ � แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ปปรั บ ใช้
03
เพื่อสนับสนุนการเติบโตสีเขียวและ
การค้ า ของสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า น
สิ่งแวดล้อม
๔

แรงขับเคลื่อนภายในประเทศ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐๒๕๕๔) ซึง่ ให้ความสําคัญในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนพร้อมทัง้ ยกระดับคุณภาพชีวติ และให้ความสําคัญ
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็นวัตถุดบิ พืน้ ฐานในการผลิต และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับทิศทางของกระแสโลกและการเจรจาระหว่างประเทศ อันมีสาระสําคัญในการขับเคลือ่ น
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ
๑) การสนับสนุนกระบวนการผลิตที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM)
๒) การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓) การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีกับผู้ประกอบการหรือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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๔) การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในองค์กรเอกชนผ่านห่วงโซ่อุปทาน
๕) การถ่ายทอดความรู้ในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕

และเพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศ แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน และการปรับฐานการผลิตภาคเกษตรและภาค
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การขับเคลือ่ นของประเทศไทยในเรือ่ งนีท้ สี่ าํ คัญ คือ หน่วยงานภาครัฐได้รบั การมอบหมายจากคณะ
รัฐมนตรีให้ดําเนินการตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซึ่งมีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมแล้วกว่า ๑๗๐ หน่วยงานระดับกรม และเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนือ่ งในการดาํ เนินการ กรมควบคุมมลพิษจึงจัดทําแผนส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมุ่งเน้นเพื่อขยายให้มีการนํานโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานกาํ กับของรัฐ มหาวิทยาลัย และองค์การมหาชน ซึง่ ทิศทางต่อไปคือการมุง่ ทีจ่ ะขยายขอบเขต
ไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืน (Sustainable Public Procurement; SPP) ที่นําปัจจัย
ทางสังคมเข้ามาพิจารณาด้วย อาทิ การค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) สิทธิมนุษยชน และเงื่อนไขทาง
03
แรงงาน เป็นต้น
๖

ทําไมธุรกิจที่ดีจึงควรดําเนินการ
“จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
จากเหตุผลทัง้ สองประการข้างต้น อันจะก่อให้เกิดการขับเคลือ่ นด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการให้บริการด้วยการปรับปรุงรูปแบบ
ที่เหมาะสม อีกทั้งขยายผลสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้เกิดกระบวนการผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนซึ่งเป็นอีกภาคส่วนที่มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นสิ่งจําเป็น เนื่องจากภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการให้บริการ อีกทัง้ ยังเป็นผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์และสินค้า ซึง่ ในแต่ละ
ปี ภาคเอกชนได้ใช้เงินจํานวนมหาศาลในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ หากมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดซื้อให้คํานึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ก็จะก่อให้เกิดการส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้

เมื่อภาคเอกชนนําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กร
จะถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดกระบวนการ
ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมต�ำ่ อีกทัง้ กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักในการ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาจากเครือ่ งหมายบ่งชีท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
สิ่งแวดล้อมบนสินค้า ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง
เป็นต้น นั่นคือ สามารถใช้กลไกการตลาดเพื่อเป็นช่องทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากภาคเอกชนนั้นมีบทบาททั้งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงมีความ
จําเป็นที่ต้องดําเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้อย่างจริงจัง
หากภาคเอกชนดําเนินการตามแนวปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในองค์กร
นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดรายจ่ายด้านการจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ยังเป็นการช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ใี แก่องค์กรในการมีสว่ นร่วมช่วยฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อม อีกทัง้ การพัฒนาองค์กรยัง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั ทีก่ าํ ลังก้าวสูย่ คุ ประชาคม
อาเซียน การส่งสิ02นค้าออกสู่ประเทศคู่ค้า การตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและการผลิตสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึงเพื่อการเติบโตในตลาดสากล
และให้ประโยชน์ในหลายด้านซึ่งรวมถึง
๗

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี
และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่คํานึง
ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดั บ โลก เช่ น การลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก การป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ
ดิ น และน�้ ำ และการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งยั่ ง ยื น
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยั ง ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รดํ า เนิ น งานภายใต้ ก ฎหมายด้ า น
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

• การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
การจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมไม่ได้
ก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการจัดซื้อ
จัดจ้างทัว่ ไป เพราะนอกจากช่วยให้เกิดการประหยัด
ทรั พ ยากรแล้ ว ยั ง เป็ น การบริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น
เนือ่ งจากสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมีความคุม้ ค่า
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบํารุงรักษาเพราะมีความ
ทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน อีกทัง้ สามารถนาํ
กลับมาใช้ได้ใหม่ด้วย

• การลดความเสี่ยง
การหลีกเลีย่ งการจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
มี ส่ ว นประกอบของสารเคมี อั น ตราย
โลหะหนั ก ใช้ ก ระบวนการผลิ ต และ
วิ ธี ก ารในการจั ด การหลั ง การใช้
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านสุขภาพของพนักงานและองค์กร
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๘

• การสร้างการเติบโตของรายได้
นอกจากการบรรจุนโยบายด้านการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ ในองค์กร
แล้ว หากองค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ ผลักดันให้
กระแสสีเขียวกลายเป็นค่านิยมของผูบ้ ริโภคในสังคม องค์กรก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ดังกล่าวและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มอัตราการ
แข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งได้
นอกจากนี้ หากภาคเอกชนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจสีเขียวขึ้นในสังคม อันจะก่อประโยชน์ ๓ ด้านด้วยกัน ได้แก่

๑) ผู้บริโภค

เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เกิดขึ้นจากการผลิตที่คํานึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด จึงทําให้เกิดมลพิษต�่ำ ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค
อีกทัง้ ยังมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมค่านิยม
ที่ดีแก่ผู้บริโภคอีกด้วย

๒) ผู้ผลิต

หากผู้ ผ ลิ ต ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต ให้ คํ า นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตอบแทนด้านเศรษฐกิจในระยะยาว
เนือ่ งจากสามารถลดต้นทุนการผลิต และยังได้เปรียบในทางการตลาด
อีกด้วย เพราะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๓) สิ่งแวดล้อม

การประสานความร่วมมือกัน
ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค อันจะส่งผล
ให้ เ กิ ด การผลั ก ดั น กลไกตลาด
สี เ ขี ย วให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ
สามารถสะท้อนให้เกิดประโยชน์แก่
สิ่งแวดล้อมและสังคมได้
เนื่ อ งจากการช่ ว ยกั น ลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อ ม เริ่ ม ตั้ ง แต่
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต จ น ก ร ะ ทั่ ง
การกาํ จัดของเสียทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้ ยัง
ช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษทีส่ ง่ ผล
ต่อสุขภาพมนุษย์อีกด้วย

คู่มือเล่มนี้จึงถูกสรรสร้างขึ้นด้วยการสนับสนุนขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร พร้อมทั้งมีรายการ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตัวอย่างของข้อกําหนดหลักเกณฑ์ของสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมถึง
ขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงานและการขยายผลไปสู่สังคมในวงกว้างอีกด้วย
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การวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

เหตุใดจึงต้องวางระบบ...
“จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
การวางระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในองค์กร ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ
ลดและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการมุ่ง
ด�ำเนินธุรกิจโดยอาศัยหลักจริยธรรมและการจัดการที่เหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อสังคม นั่นคือ
ก่อให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน การประหยัดทรัพยากร การลดปริมาณขยะจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

และการลดการเกิดมลพิษต่างๆ องค์กรธุรกิจที่จะเริ่มด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถด�ำเนินการได้ ตามแนวทางต่อไปนี้
กําหนดนโยบาย
จัดตัง้ คณะทํางาน
จัดทําบัญชี สํารวจรายการพัสดุ
จัดทําฐานข้อมู ลสินค้าที่ได้รับฉลากฯ

ตรวจสอบ
สินคาที่ไดรับฉลากรับรอง

ตรวจสอบ

ไม่มี

จัดทําเกณฑขอกําหนดในการจัดซื้อ
สินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

มี
จัดซื้ อผลิตภัณฑ์
ติดตามและประเมินผล
สื่อสารกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขยายผล
การดําเนินงาน
สู่คู่ค้า
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รูปท่่ี ๒ ผังการด�ำเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมขององค์กร
๑๐

๑. การกําหนดนโยบาย

ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นในการกําหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ หรือหากองค์กรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ก็สามารถผนวก
นโยบายดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้โดยทัว่ ไป นโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่

๑) การประกาศความมุง่ มัน่

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ
ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ขององค์กร
และทิศทางของการดําเนินงาน
ที่ จ ะนํ า พาให้ อ งค์ ก รเกิ ด การ
ดําเนินงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒) กําหนดวัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนและมีเป้าหมาย จึงควร
มีการระบุวัตถุประสงค์ในการ
ดํ า เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
องค์กร

๓) ขอบเขตของนโยบาย

เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตใน
การดํ า เนิ น งาน เมื่ อ กํ า หนด
นโยบายเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ควร
ทํ า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากร
ทั้งองค์กรรวมถึงบริษัทคู่ค้าได้รับ
ทราบ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น การให้
ความสํ า คั ญ ขององค์ ก รต่ อ
นโยบายดั ง กล่ า ว และแสดง
เจตนารมณ์ ใ นการสนั บ สนุ น
การดําเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับบริษัทคู่ค้า

๒. การจัดตัง้ คณะทํางาน
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๑๑

เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นนโยบายที่
ถู ก กํ า หนดขึ้ น ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ภ ายใน
องค์กร จึงควรจัดตั้งคณะทํางานโดยเน้น
ให้เกิดความร่วมมือกันในทุกฝ่าย โดยมี
ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
การดําเนินงาน ทั้งนี้ ควรกําหนดบทบาท
ห น้ า ที่ แ ล ะ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น แ ต่ ล ะ
กระบวนการให้ชัดเจน

ผู ้บริหารองค์กร
(กําหนดนโยบาย)

ฝ่ ายจัดซื� อจัดจ้าง
(คัดเลือกสินค้าที่เป� น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

ฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล
(จัดฝึ กอบรมให้พนักงาน)

ฝ่ ายคอมพิวเตอร์
(จัดทําฐานข้อมู ล)

ฝ่ ายการตลาด
(ส่งเสริมให้เป� น
กลไกทางการค้า)

รูปที่ ๓ โครงสร้างคณะท�ำงานจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ความสำ�เร็จของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กร ซึ่งสามารถกระทำ�ได้ ผ่านกระบวนการต่อไปนี้

๑. เสริมสร้างจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่พนักงานทุกคนด้วยการ
•
•
		
		

จัดให้มีการฝึกอบรมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
จั ด กิ จ กรรมกระตุ้ น จิ ต สำ � นึ ก เช่ น ปรั บ พฤติ ก รรมในการลดของเสี ย ที่ แ หล่ ง กำ � เนิ ด
รณรงค์ เ พื่ อ การใช้ ท รั พ ยากรต่ า งๆ อย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า (อาทิ ไฟฟ้ า น้ำ � กระดาษ เป็ น ต้ น )
รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาสที่เป็นไปได้

๒. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในองค์กร
•
•
		
•

จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงทิศทางการดำ�เนินงานในเรื่องดังกล่าวขององค์กร
สื่อสารให้ทราบถึงผลการดำ�เนินงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กรและสังคมโดยรวม
ใช้ชอ่ งทางทีส่ ามารถเผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่เจ้าหน้าทีอ่ ย่างทัว่ ถึง เช่น อีเมล์ บอร์ด แผ่นพับ เว็บไซต์

๓. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถนำ�เสนอแนวความคิด และสะท้อนความคิดเห็น
• ผ่านการจัดประชุมในองค์กร
• จัดทำ�กล่องรับข้อเสนอแนะตั้งที่จุดต่างๆ

๔. สร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่
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• จัดประกวดแผนกที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
• ยกย่องชมเชยผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑๒

๓. การจัดทําบัญชีสํารวจรายการพัสดุที่จัดซื้อ
แต่ละองค์กรมีความต้องการใช้สินค้าที่
แตกต่างกันไปทั้งประเภทและปริมาณ ด้วย
เหตุนี้ จึงมีความจําเป็นทีต่ อ้ งจัดทําบัญชีสาํ รวจ
รายการพัสดุที่จัดซื้อสําหรับองค์กรขึ้น เพื่อให้
ทราบชนิดและจํานวนสินค้าที่องค์กรมีความ
ต้องการใช้ แล้วจึงพิจารณาคัดเลือกสินค้าที่มี
การสั่ ง ซื้ อ ในปริ ม าณมากในการเริ่ ม ต้ น การ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
อาจคัดเลือกจากคุณสมบัติอื่นๆ ของสินค้าได้
ตามความเหมาะสม อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุน
สูงสุด ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ

สิ่งแวดล้อมสูงสุดในระหว่างการใช้งาน ผลิตภัณฑ์
ที่มีข้อกําหนดทางกฎหมายเป็นพิเศษ หรือต้องมี
ใบอนุญาต เป็นต้น

หัวข้อหลักที่ควรบรรจุไว้ในบัญชีสํารวจ
รายการพัสดุ ได้แก่
๑) รายการสินค้า (ระบุยี่ห้อ/รุ่นที่ใช้)
๒) ปริมาณที่สั่งซื้อ
๓) ราคาต่อหน่วย
๔) ช่วงเวลาที่ทําการจัดซื้อ (ระบุเดือน)
๕) ชื่อและสังกัดของผู้สํารวจ

ตัวอย่างบัญชีสำ�รวจรายการพัสดุที่จัดซื้อ
รายการ

ยี่ห้อ

รุ ่น

ปริมาณ
ที่จัดซือ้

ราคาต่อหน่วย
( บาท )

ช่ วงเวลา
การจัดซือ้

๑. ปากกาลูกลื่น (ด้าม)
๒. ปากกาเน้นข้อความ (ด้าม)
๓. น�้ำยาลบค�ำผิด (ชุด)
๔. ดินสอกด (ด้าม)
๕. ตลับหมึก (กล่อง)
๕.๑ เครื่องถ่ายเอกสาร
๕.๒ เครื่องพิมพ์
๕.๓ เครื่องโทรสาร
๖. กระดาษ (รีม)
๖.๑ กระดาษถ่ายเอกสาร
๖.๒ กระดาษสี
๗. แฟ้มเอกสาร (เล่ม)
๘. ผงซักฟอก (ถุง)
๙. ยางลบ (ก้อน)
๑๐. หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอด)
๑๑. กระดาษช�ำระ (ม้วน)
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๑๒. ปากกาไวท์บอร์ด (ด้าม)

ผู้บันทึกข้อมูล.............................................สังกัด..........................................วันที่บันทึก.....................
๑๓

๔. การจัดทําฐานข้อมูลสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม
เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลทีง่ า่ ยต่อการสืบค้นและช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ฝา่ ยจัดซือ้ จัดจ้าง แต่ละ
องค์กรควรจัดทาํ ฐานข้อมูลสินค้าทีไ่ ด้รบั ฉลากสิง่ แวดล้อม โดยอาจกระทําผ่านเว็บไซต์ขององค์กรเอง
ซึ่งฐานข้อมูลควรประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ กล่าวถึงรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด ได้แก่ ยี่ห้อ-รุ่น-ผู้ผลิต-รูปประกอบข้อมูลอื่นๆ ภายใต้หมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

๒. ข้อมูลผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริการ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน ทัง้ ก่อน

และหลังการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ชื่อบริษัท-ประเภทธุรกิจ-ประเภทสินค้าที่จําหน่าย-ยี่ห้อ-ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์-เบอร์โทรสาร-อีเมล์-เว็บไซต์-ชื่อผู้ประสานงาน

ตัวอย่างฐานข้อมูลสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม
สินค้า

ยี่ห้อ

รุ ่น

ข้อมู ล

บริษัทผู ้ผลิต

หลอดฟลูออเรสเซนต์

๑. เดย์ไลท์

*

**

- แบบหลอดตรง
- ขั้วหลอดแบบ G 13
- ขนาด ๓๖ วัตต์
- อายุการใช้งาน
๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า
๒,๖๙๐ ลูเมน

*

***

- แบบหลอดตรง
- ขั้วหลอดแบบ G 13
- ขนาด ๓๖ วัตต์
- อายุการใช้งาน
๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า
๓,๑๐๐ ลูเมน

*

รูปประกอบ

๒. คูลไวท์

รูปประกอบ

*
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๑๔

ตัวอย่างฐานข้อมูลสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม
สินค้า

๓. วอร์มไวท์

ยี่ห้อ

*

รุ ่น

**

ข้อมู ล
- แบบหลอดตรง
- ขั้วหลอดแบบ G 13
- ขนาด ๑๘ วัตต์
- อายุการใช้งาน
๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า
- ๑,๒๐๐ ลูเมน

บริษัทผู ้ผลิต

*

รูปประกอบ

๕. การจัดทําเกณฑ์และข้อกําหนดในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หากสินค้าที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทใดประเภทหนึ่ง
ให้องค์กรกาํ หนดคุณสมบัตดิ า้ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามประเภท ซึง่ แบ่งออกได้เป็น
• ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์ ที่ระบุรายละเอียดของวัตถุดิบและส่วนประกอบ
• ข้อกําหนดสําหรับบริษัทคู่ค้า อาทิ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือมีการจัดทํารายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ประเด็นที่ใช้ในการกําหนดเกณฑ์และข้อกําหนดในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ควรพิจารณาจาก
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจํานวนมาก
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นหลักของการดําเนินธุรกิจ
• สังคมให้ความสนใจ
• หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด
• ราคาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ไม่แพงเกินไป
02• มีข้อมูลประกอบด้านสิ่งแวดล้อม
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๖. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถผนวกรวมกับ
รูปแบบการจัดซื้อเดิมขององค์กรได้ ด้วยการเพิ่มขั้นตอนการพิจารณาจัดซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรอง
ฉลากสิง่ แวดล้อม หรือมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องตามเกณฑ์และข้อก�ำหนดสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ทีต่ งั้ ไว้ให้มากทีส่ ดุ หรืออาจก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำข้อตกลงในสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นธรรมต่อบริษทั
คู่ค้าเพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการสอบกลับ แล้วจึงท�ำการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัทคู่ค้าได้
รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการทีช่ ดั เจน โดยจัดในรูปแบบการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีห่ รือหนังสือเวียน
เมื่อมีการจัดท�ำบันทึกแจ้งความจ�ำนงในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ที่ต้องการใช้งาน ควรระบุรายละเอียด
เฉพาะต่างๆ ของสินค้า พร้อมแนบคุณสมบัติตาม “เกณฑ์และข้อก�ำหนดในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ส�ำหรับสินค้าแต่ละชนิด โดยสามารถสืบค้นได้จาก

• เกณฑ์ข้อกำ�หนดกลางขององค์กร
• เว็บไซต์ทำ�เนียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน เป็นต้น
ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ และพิจารณาว่าเป็น
ไปตาม “เกณฑ์และข้อก�ำหนดในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (รวมถึงวงเงินที่ใช้
เพื่อจัดหาใบเสนอราคา) จึงด�ำเนินการขออนุมัติการสั่งซื้อไปยังผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
เมื่อได้รับสินค้า ฝ่ายจัดซื้อควรตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ขาย ตลอดจนพิจารณาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง อันรวมถึงเอกสารรับรองที่ออกโดยผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่ายที่ระบุว่าสินค้านั้นเป็นไปตาม
“เกณฑ์และข้อก�ำหนดในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ของสินค้าประเภทดังกล่าว
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๗. การติดตามและประเมินผล
ในแต่ละปี องค์กรควรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงการดําเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยประเด็นของการ
พิจารณาประเมินผลอาจประกอบด้วย
๑. การประเมินความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ที่มีต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. การใช้เครือ่ งมือ SWOT ในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของการดําเนินงาน
โดยรับฟังข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทุกแผนก
๓. การวิเคราะห์ปริมาณและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับการ
จัดซื้อทั้งหมด
๔. การประเมินผลกระทบของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาจแสดงในรูปของปริมาณ
การลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือปริมาณการลดลงของทรัพยากรต่างๆ เช่น ปริมาณ
การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้น�้ำ เป็นต้น แล้วนําเสนอให้ผู้บริหารองค์กรได้รับทราบ เพื่อใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาการประกาศทิศทางการดําเนินงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรในปีต่อไป

๘. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมุ่งมั่นในการดําเนินนโยบาย
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว การเผยแพร่การดําเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
อาทิ ลูกค้า/ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน อีกทั้ง ชุมชนใกล้เคียง ได้รับทราบ ก็มีความจําเป็นเช่นกัน
เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนขึ้นในสังคม
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การขยายผลการดําเนินงานไปสู่บริษัทคู่ค้า
การจัดการสิง่ แวดล้อมผ่านคูค่ า้ ทางธุรกิจ (Greening the supply chain) ถือเป็นกลไกหนึง่ ทีช่ ว่ ย
ผลักดันให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้หาก
องค์กรของท่านได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสัมฤทธิ์ การเชิญชวนให้
บริษัทคู่ค้าเล็งเห็นถึงความสําคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการริเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร จะถือได้ว่าเป็นการชักชวนกันทําความดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนากลไก
ของตลาดสีเขียวที่สมบูรณ์ อันเป็นการขับเคลื่อนด้านการบริโภคอย่างยั่งยืนขึ้นในสังคมได้ต่อไป

ประโยชน์ของการขยายผลไปสู่คู่ค้าคืออะไร
๑. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความตระหนักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน
กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การขนส่งและการจัดจําหน่าย
๒. ช่วยลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบจนถึงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย
๓. เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าในตลาดสีเขียว ซึง่ กาํ ลังซือ้ และความต้องการของผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อมนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
๔. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กร
๕. เพิ่มโอกาสการลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม ที่จะส่งเสริมองค์กรที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่พิจารณาเลือกซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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บทส่งท้าย
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวคิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อันประกอบด้วย การใช้หลักการผลิตทีส่ ะอาดและป้องกันมลพิษ เพือ่ ลดมลพิษ
ที่แหล่งกำ�เนิด อีกทั้งยังรวมความไปถึงการบริโภคที่ยั่งยืน นั่นคือ การตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับ
การคำ�นึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบสินค้า/บริการที่กำ�หนดจึงเริ่มจาก
การจัดงานแถลงข่าว “การส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน” (Sustainable and Green
Procurement Initiative) ขึ้น ในปี ๒๕๕๕ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ มีนโยบาย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือสนับสนุนสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม อาทิ
ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว เป็นต้น เพื่อแสดงความตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้มีตัวแทนจากบริษัทเอกชนกว่า ๒๗ บริษัท
เข้าร่วมในพิธีแสดงความมุ่งมั่นในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชนและพิธีประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจัดทำ�รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
ในภาคเอกชน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tei.or.th/tbcsd เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้สงั คมได้รบั ทราบ
ถึงบทบาทสำ�คัญของภาคเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนในการสร้างกลไกในการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมผ่านการผลักดันนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้แนวความคิด “การผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน” และยังเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั องค์กรอืน่
ดำ�เนินการตามได้อีกด้วย
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๒๐

ภาคผนวก ก.
วิธีการสืบค้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
ขั้นตอนการสืบค้นรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

ขั้นตอนที่ ๑ : เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว”

ที่ http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html จะปรากฏให้เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการทราบข้อมูล

02

รูปที่ ๔ หน้าเว็บไซต์ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว”
๒๑

รูปที่ ๕ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ขั้นตอนที่ ๒ :

เมื่อทำ�การเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ จะปรากฏรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ฉลากเขียวในช่วงเวลาทีเ่ ลือก ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้พจิ ารณาผลิตภัณฑ์ทเี่ ราต้องการทราบข้อมูลโดยข้อมูลนัน้ จะประกอบ
ไปด้วย ชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ จำ�นวนรุ่น เลขที่สัญญา และวันหมดอายุ
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๒๒

ภาคผนวก ข.
วิธีการสืบค้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
ขั้นตอนการสืบค้นรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
ขั้นตอนที่ ๑ : เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/namelist.html
ปรากฏรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

รูปที่ ๖ หน้าเว็บไซต์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

ขั้นตอนที่ ๒ :

พิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการทราบข้อมูล โดยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นั้นจะประกอบด้วย ชื่อบริษัท
และข้อมูลผลิตภัณฑ์

02

รูปที่ ๗ ตัวอย่างรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ
๒๓

ภาคผนวก ค.
การดำ�เนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
กําหนดสินค้า และปริมาณที่ต้องการซื� อ

ตรวจสอบ
ทําเนียบที่ได้รับฉลากรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

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

ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน

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

CO2

มี

มี
ขอใบเสนอราคา
ดําเนินการจัดซื� อสินค้า
จัดทําบัญชี รายการสินค้าที่จัดซื� อ
เพื่อเป� นข้อมู ลการจัดซื� อสินค้าครัง� ต่อไป
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๒๔

02

