
นางสาวจันทริา ดวงใส

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

กรมควบคุมมลพิษ

การด าเนนิการส่งเสรมิการจดัซื้อจดัจา้ง

สนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 



การด าเนินการส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ใหร้ฐัเป็นผูน้ าในการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่

ผลกัดนัใหม้ีการสรา้งตลาดสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

 มุ่งเนน้กบัการสรา้งเศรษฐกิจสรา้งสรรคแ์ละเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

(Creativeand Green Economy)

 ปรบักระบวนทศันก์ารพฒันาและขบัเคลือ่นประเทศเพือ่เตรียมพรอ้มไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนต า่และเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ปรบัเปลีย่นกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคใหเ้ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่น าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิต  ความปลอดภยั  และสุขภาพท่ีดีใหก้บัประชาชน



ตอ้งจดัท าแผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้ง

สินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ภาครฐัเป็นผูน้ าในการ

จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการ

ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ส่งเสริมใหภ้าคผูผ้ลิต 

ผลิตสินคา้และบริการ

ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ผลกัดนัใหม้ีปริมาณสินคา้และบริการ

ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ในทอ้งตลาดเพิม่มากข้ึน

ท าไม !!

สงัคมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม



ระยะที ่1 (2551 - 2554) หน่วยงานภาครฐัระดบักรม 

จ านวน 170 หน่วยงาน

ระยะที ่2 (2556 - 2559) หน่วยงานภาครฐั 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

รฐัวิสาหกิจมหาวิทยาลยั

องคก์ารมหาชน 

ระยะที ่3 (2560 - 2564) ขยายสู่ภาคเอกชนทีส่นใจ

แผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 



ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาภายใตแ้ผนส่งเสริม

การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

• แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจา้งสินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม (2551 – 2554) ระยะที ่1

• แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจา้งสินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม (2556 – 2559) ระยะที ่2



การจัดท าเกณฑข์อ้ก าหนด

สินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

การด าเนินงานร่วมกับกรมบญัชีกลาง เกี่ยวกับ การสร้างความเช่ือมัน่ในการ

จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนถึงหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือที่ 

กค (กวพ) 0421.3/ว 181 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

2. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี

ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding: e-bidding)

การขบัเคลือ่นปริมาณการจดัซ้ือจดัจา้ง

ของหน่วยงานภาครฐัทีผ่่านมา

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แนวทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.pdf


สรา้งความเช่ือมโยงระหว่างการจัดซ้ือจัดจา้งสินคา้และบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

“ใหพ้จิารณาเลือกซ้ือสินคา้ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ที่ไดร้บัการรบัรองฉลากเขียว หรือ ตระกรา้เขียว เป็นล าดบัแรก หากไม่มี

สินคา้ที่ไดร้บัการรบัรองฉลากเขียว หรือตระกรา้เขียว ใหเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่

ไดร้บัการรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ตั้งแต่ระดบั 4  ข้ึนไป”



1. ตลบัหมึกเคร่ืองถา่ย

เอกสารเครื่องพิมพแ์ละ

เครื่องโทรสาร

2. กระดาษคอมพิวเตอร ์และ

กระดาษสีท าปก

3. แฟ้มเอกสาร 

4. ซองบรรจุภณัฑ ์

5. กล่องใส่เอกสาร

6. ผลิตภณัฑล์บค าผิด

7. หลอดฟลูออเรสเซนต์

8. สีทาอาคาร

9. เครื่องถา่ยเอกสาร

10.  เครื่องเรือนเหล็ก

11. กระดาษช าระ

12.  ปากกาไวตบ์อรด์

13.  ถา่นไฟฉาย

14.  เครื่องพิมพ์

15.  รถยนต์

16. น ้ ามนัเช้ือเพลิง

17.  น ้ ามนัหล่อลืน่

18.  ผลิตภณัฑผ์า้ท่ีเป็นมิตร

กบัสิง่แวดลอ้ม

19. รถตู้

บริการ 5 ประเภท

20.  บริการเช่าเครื่องถา่ย

เอกสาร

21.  บริการท าความสะอาด

22. บริการโรงแรม

23. สถานีบริการรถยน

(เปลีย่นถา่ย

น ้ามนัหล่อลืน่)

24.  สถานีบริการน ้ามนั

เช้ือเพลิง

ปัจจุบนัมีสินคา้และบริการที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มท่ีภาครฐั ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งฯ ทั้งหมด 24 ประเภท

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

สินคา้ 19 ประเภท



น าเกณฑข์อ้ก าหนดสินคา้ประเภทเส้ือผา้ลดโลก

รอ้น (Cool Mode) เขา้สู่การจัดซ้ือจัดจ้าง
สินคา้และบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มของ

ภาครัฐ  ทั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า นคว าม เ ห็ นชอบจ าก

คณะกรรมการควบคุมมลพิษแลว้

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม



น าสถานประกอบการที่พัก ที่มีการ

ด าเนินการดา้นการจัดการสิ่งแวดลอ้ม เขา้สู่

การจัดซ้ือจัดจ้างสินคา้และบริการที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดลอ้มของภาครฐั

การกระตุน้การผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม



การจัดสมัมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการจัดซ้ือจัดจา้ง

สินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

จัดสมัมนาและฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าและบริการที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม ให้กบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้เกดิความรู้  ความเข้าใจ และตระหนัก

เกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม



ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมนิผลการขับเคล่ือนนโยบายการจัดซ้ือสเีขียวภาครัฐ 

เพ่ือศึกษาและคาดการณผ์ลกระทบจากแผนการจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมของภาครัฐปี 2556 – 2559 (ระยะที่ 2)

การบริหารแผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจา้งสินคา้และบริการ

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

หากเป็นไปตามเป้าหมาย

ปริมาณการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

ใน 17 รายการสินค้าและ

บริการ  และไ ด้ รับความ

ร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

มูลค่าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ลดได้

79,063.53
ลา้นบาท

คิดเป็นร้อยละ 51.99 ของมูลค่า

สนิค้าและบริการทั้ง 17 รายการ

11.13
ลา้นตนั* CO2e



มูลค่าการจดัซ้ือจัดจา้งสินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

ช่วง 1 ตุลาคม 2558 –31 มีนาคม 2559
จากการรายงานผลการจัดซ้ือสนิค้าและบริการที่เป็นมิตร

กบัสิ่งแวดล้อม จ านวน 718 หน่วยงาน ในรายการสนิค้า 

15 รายการ ได้แก่ 

1. กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป 

2. ผลิตภัณฑล์บค าผดิ 

3.หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

4. เคร่ืองเรือนเหลก็ 

5. กระดาษช าระ 

6. แบตเตอร่ีปฐมภมูิ 

7. ปากกาไวทบ์อร์ด 

8. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

9. เคร่ืองพิมพ์ 

10. ตลับหมึก 

11. ซองบรรจุภัณฑ ์

12. กล่องใส่เอกสาร 

13. บริการท าความสะอาด 

14. บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

15. บริการโรงแรม



มะม่วง 1 ตน้ สามารถดดูซบัปรมิาณ CO
2 
ได ้13.3 ก.ก./ปี

พื้นที ่1 ไร่ ปลกูมะม่วงไดป้ระมาณ 45 ตน้ (13.3 x 45 = 

1,948.5 ก.ก/ปี)

ดงัน ัน้ ปลกูมะม่วงพื้นที ่1 ไร่ สามารถดดูปรมิาณ CO
2 
ได ้1,948.5

ก.ก./ปี

องค์กรด าเนินการจดัซื้ อจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้มแลว้ สามารถลดปริมาณ CO
2 
ได ้1 ตนั/ปี  แสดงว่าเรา

สามารถปลกูมะม่วงไดป้ระมาณ 23 ตน้/ปี (45/1.95 x 1 = 23.07

ตน้/ปี)

สมมุติ

หรือ 1.95 ตนั/ปี



หาขอ้มูลขอ้มูลทีจ่ะซื้อสนิคา้และบรกิารที่

“เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม”

สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนดที่

เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

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

โรงแรมทีไ่ดร้บัใบไมเ้ขียว

http://www.greenleafthai.org

สนิคา้ทีไ่ดร้บัฉลากเขียว

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



ฐานขอ้มูล

สินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

เว็บไซต์ http://gp.pcd.go.th



ฐานขอ้มูล

สินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ส่วนผู้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนผู้ผลิตยื่นขอตะกร้าเขียว



ขณะน้ี กรมควบคุมมลพิษได้จัดท าแผนส่งเสริมการจัดซื้ อจัดจ้างทเีป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมระยะที่ 3 (2560-2564)

ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 

31 มีนาคม 2560



ความเช่ือมโยงประเด็นผลกัดนั วิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร ์แผนส่งเสริมการ

จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ปี พ.ศ. 2560 – 2564

- มีมาตรการทางการเงิน

การคลังเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม

- มีเคร่ืองมือ/กลไก

ตลาดและมาตรการจูงใจ

-มีการพัฒนากลไก 

กฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือวิธปีฏบิัติ

- มีการสร้างจิตส านึกและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน.ให้มีการเลือกใช้

สินค้าและบริการฯ

- มีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สถานศึกษา มีบทบาทส าคัญในการ

ส่งเสริมสินค้าและบริการฯ

- เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้าง

ความเข้มแขง็ของภาคประชาชน และ

องค์กรในการเลือกบริโภคสินค้าและ

บริการฯ

- มีความเข้มแขง็ของกลไกคุ้มครอง

ผู้บริโภค

- มีมุมส าหรับสินค้าและบริการฯ 

ตามแหล่งการค้าหรือห้างสรรพสินค้า

- มีการจดัท าและทบทวนแนว

ทางการด าเนินงานตามนโยบาย

การจดัซื้อ

จดัจ้างฯ ของภาครัฐ และการเพิ่ม

จ านวนสนิค้าและบริการ ในการ

จดัซื้อสนิค้าและบริการฯ ของ

ภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น

- มีการตดิตาม ประเมินผล และ

ปรับปรงุการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าประสงคท์ี่ก าหนด

- มีการขยายผลสู่การเป็น

เครือข่ายการจดัซื้อจดัจ้างสีเขียว

ของประเทศ

ย
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เป้
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 ์/
เป้
าห
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าย
ห
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กั

1. การเพ่ิมปริมาณ

การจัดซ้ือจัดจ้างฯ

- เพ่ิมหน่วยงาน

รับรองสนิค้าและ

บริการฯ

- มีจ านวนสนิค้าและ

บริการฯ เข้าสู่ระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงาน/

องค์กร เพ่ิมขึ้น

- มีจ านวนผู้จัดซื้อ

จัดจ้างฯในตลาด

เพ่ิมขึ้น

2. การส่งเสริมการ

ผลิตสนิค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม

- เพ่ิมฐานการผลิตสนิค้า

ภาค อตุสาหกรรมให้เป็น

มติรต่อสิ่งแวดล้อม

- มงีานวิจัยและพัฒนาที่

เกี่ยวข้องกบัการผลิตสนิค้าที่

เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม

-มกีารสร้างความรู้ความ

เข้าใจส าหรับผู้ผลิต ผู้

จ าหน่าย และผู้ให้บริการ 

และจัดกจิกรรม

ยกย่องผู้ประกอบการที่ผลิต

หรือคดิค้นสนิค้าและบริการ

ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม

3. การใช้มาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์และ

กฎหมายเพ่ือสนับสนุนการ

ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างฯ

4. การส่งเสริมให้เกดิสังคม

การบริโภคอย่างยั่งยืน

5. การบริหารและก ากบั

ดูแลแผนส่งเสริมการ

จัดซ้ือจัดจ้างฯ อย่างมี

ประสทิธภิาพ

ป
ระ
เด
็น

ผ
ล
กั
ด
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การเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

(Climate Change)

การเปิดเสรีทางการ

ค้ากบัประเทศที่

พัฒนาแล้ว

วาระการพัฒนา

ของโลก 

ค.ศ. 2016 

ปริมาณสนิค้าและ

บริการฯ ในท้องตลาด

มีน้อย และราคาแพง

มาตรการ กฏหมาย 

และระเบียบการจัดซ้ือ

จัดจ้างฯ ยังเอื้อไม่

เพียงพอ



- เป้าหมายสินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม    

- เป้าหมายการเพิม่จ านวนหน่วยงาน

- เป้าหมายการเพิม่มูลค่าการจดัซ้ือจัดจา้งฯ

เป้าหมาย



เป้าหมายสินคา้และบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

 เป้าหมายสนิค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

ที่ก าหนดให้  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน  

มหาวิทยาลัย หน่วยงานในก ากบัของรัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  กระดาษถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ทั่วไป  

2.  กระดาษช าระ 

3.  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

4. ตลับหมึก 

5.  เคร่ืองพิมพ์      

6. บริการท าความสะอาด     

7.  บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร



เป้าหมายการเพิม่จ านวนหน่วยงาน 

หน่วยงาน   

ร้อยละของ

หน่วยงานที่เข้าร่วม

ในปี 2559

เป้าหมายการเพ่ิมจ านวนหน่วยงาน

(ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วม)

ปี

2560

ปี

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี

2564

1. องค์การมหาชน       

รัฐวิสาหกจิ

มหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานในก ากบั

ของรัฐ

54 60 70 80 90 100

2. องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
56 60 70 80 90 100

3. หน่วยงานเอกชน - 10 20 30 40 50



เป้าหมายการเพิม่มูลค่า ฯ

รายการสินคา้

รอ้ยละของ

มูลค่าของ

สินคา้ปี

2559*

รอ้ยละของมูลค่าสินคา้ที่เพิม่ข้ึนในแต่ละรายการสินคา้

ปี 

2560

ปี 

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี

2564

1. กระดาษถา่ยเอกสารฯ หรืองาน

พิมพท์ัว่ไป

92 95 97 100 100 100

2. กระดาษช าระ 34 35 40 45 50 60

3. เคร่ืองถา่ยเอกสาร 85 90 95 100 100 100

4. เครื่องพิมพ ์ 14 20 25 30 40 50

5. ตลบัหมึก 15 20 25 30 40 50

6. บริการท าความสะอาด 71 75 80 85 90 95

7. บริการเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 58 60 65 70 75 80

8. อ่ืนๆ ท่ีไดจ้ดัท าเกณฑข์อ้ก าหนดฯ - 30 40 50 60 70



เพือ่โลกสวย...สดใส
เลือกซ้ือ เลือกใช้

สินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม



ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที้่

กลุ่มแผนงาน

ฝ่ายคุณภาพสิง่แวดลอ้มและหอ้งปฏิบติัการ

กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 02-298-2098 , 02-298-2099


