
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินคา้
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส าหรับมหาวิทยาลยัมหิดล

โดย  เยาวพา  มังคละ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง
ศิรยา     คันธา  นักวิชาการพัสดุ กองคลัง



หัวข้อบรรยาย
1. การพิจารณารายการจดัหาสินค้าและบริการ วา่เป็นรายการในกลุม่

สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม หรือไม่
2. ขัน้ตอนการด าเนินการจดัหา 
3. ตวัอยา่งการจดัท าเอกสารการจดัหา
4. การตรวจสอบสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
5. ตวัอยา่งสนิค้าและบริการท่ีเคยได้รับการคดัเลือกและใช้บริการ



การพจิารณารายการจัดหาสนิค้าและบริการ ว่าเป็นรายการในกลุ่ม
สินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม หรือไม่

1. นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัวิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ 

2. ตรวจสอบรายการจากฐานข้อมลูสนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมท่ีเวบ็ไซต์ กรมควบคมุมลพิษ 
http://gp.pcd.go.th/all



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560)

--------------------------------------สินค้า 19 รายการ------------------------------------
1. กระดาษถ่ายเอกสาร 7. ผลติภณัฑ์ลบค าผิด 14. สีทาอาคาร
หรืองานพิมพ์ทัว่ไป         8. หลอดฟลอูอเรสเซนซ์ 15. เคร่ืองเรือนเหลก็

2. กระดาษช าระ 9. แบตเตอร่ีปฐมภมูิ 16. รถยนต์
3. ซองบรรจภุณัฑ์ 10. ตลบัหมกึ 17. รถตู้
4. แฟ้มเอกสาร 11. เคร่ืองพิมพ์ 18. น า้มนัหลอ่ลื่น
5. กลอ่งใสเ่อกสาร 12. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 19. น า้มนัเชือ้เพลงิ
6. ปากกาไวท์บอร์ด 13. ผลติภณัฑ์ผ้า



----------บริการ 5 รายการ----------
1. บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
2. บริการท าความสะอาด
3. บริการโรงแรม
4. สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลงิ
5. สถานีบริการรถยนต์

รายการบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560)



1. รวบรวมปริมาณสนิค้าท่ีต้องการจดัหา (อาจแยกจดัหาหรือไมก่็ได้)
2. ก าหนดวงเงินในการจดัหา 
2.1 กรณีเคยจดัหาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอยู ่    

แล้ว สามารถใช้ฐานราคาเดิม + ไมเ่กิน 5%
2.2 กรณีไมเ่คยจดัหาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ให้

สืบราคาสินค้าท่ีมีคณุสมบตัิเดียวกนั จากผู้จ าหน่ายทัว่ไป ไม่
น้อยกว่า 3 ราย  และจดัท าเป็นราคากลาง)

3. เลือกวิธีจดัหาและด าเนินการจดัหา ตามข้อบงัคบัและระเบียบที่เก่ียวข้อง

ขัน้ตอนการด าเนินการจัดหา 



1.   ในรายงานขอจดัหาทกุวิธี ขอให้ระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นการจดัหาสนิค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ช่ือเร่ือง หรือ รายการ
สินค้าและบริการท่ีจดัหา) (ดตูวัอยา่ง 1)

2.   กรณีจดัหาวิธีประกวดราคา  ให้ระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นการจดัหาสนิค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประกาศ (ดตูวัอยา่ง2), 
TOR (ดตูวัอยา่ง 3), เอกสารประกวดราคา (ดตูวัอยา่ง 4) พร้อม
แนบหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดสนิค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

3.   ในการจดัท าสญัญา ให้น าเอกสารหลกัฐานการเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม เป็นผนวกแนบท้ายสญัญาด้วย (ดตูวัอยา่ง 5)

ตัวอย่างการจัดท าเอกสารการจัดหา

ต.ย.1 การจัดซื้อตกลงราคา.pdf
ต.ย.2 ประกาศ+เอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาด.pdf
ต.ย.3 TOR_ทำความสะอาด_ปี_58แก้ไข.pdf
ต.ย.4 ประกาศ+เอกสารประกวดราคา.pdf
ต.ย.5 สัญญา C4018000378(OP) -ความเร็ว 30 แผ่น.pdf


1.   ให้ตรวจสอบสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม จากเวบ็ไซต์ กรม
ควบคมุมลพิษ http://ptech.pcd.go.th/gp/ (ตะกร้าเขียว) 

2.   กรณีท่ีไมมี่ช่ือรายการในเวบ็ไซต์กรมควบคมุมลพิษ ให้ตรวจสอบหลกัฐาน
การได้รับรองสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฉลาก
เขียว, ใบไม้เขียว, Eco Mark (Japan), Blue Angel 

(German), Good Environmental Choice 
Australia (GECA), China Environmental 
Labelling, Environmental Choice New Zealand,, 
Green Hotel (Gold,Silver,Bronze)

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

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


ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อม ของแต่ละประเทศ



ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อม ที่ ผู้ผลติเป็นผู้ออกฉลากเอง



ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่บ่งบอกความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ตัวอย่างสนิค้าและบริการที่เคยได้รับการคัดเลือกและใช้บริการ

1. กระดาษคอมพิวเตอร์
2. ผลติภณัฑ์ลบค าผิด
3. กระดาษช าระ
4. แบตเตอร่ีปฐมภมูิ
5. ปากกาไวท์บอร์ด
6. ตลบัหมกึ

7.ซองบรรจภุณัฑ์
8. แฟ้มเอกสาร
9. บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
10.บริการท าความสะอาด
11.บริการก าจดัของเสียสารเคมี
12.บริการก าจดัปลวก หน ู
13.บริการโรงแรม



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

กระดาษคอมพิวเตอร์
(กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม  A4)
Double A 



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ผลติภณัฑ์ลบค าผิด

ชนิดเติมน า้ Liquid Paper   ชนิดปากกาขนาด 18 ml ม้า



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

กระดาษช าระ 

KIMSOFTกระดาษช าระ-จมัโบ้โรล

RiverPro10x20cm (ป๊อบอพั)

http://www.masswellgroup.com/images/catalog_images/1430188556.jpg


เอกสารประกอบสินค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

แบตเตอร่ีปฐมภมูิ (แทง่)



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ปากกาไวท์บอร์ด



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ตลบัหมกึเคร่ืองพิมพ์ผล 



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ซองบรรจภุณัฑ์ขนาดตา่งๆ



รายการสนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

แฟ้มเอกสาร(แฟ้มกระดาษ)

ม้า 335, 424,404



รายการจ้างบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารแบบอเนกประสงค์ รวมกระดาษถ่ายเอกสาร A4 

(เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม)
- บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ให้บริการเช่า เป็นบริษัทท่ีผ่านเกณฑ์  

มาตรฐานเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ขึน้ทะเบียนรายช่ือของกรมควบคมุมลพิษ
- งบประมาณท่ีใช้วงเงิน  2,250,000 บาท/ปี (หน้าละ 0.44 บาท)
- จ านวน 122 เคร่ือง ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น SCX-8240NA
- จ านวน 6 เคร่ือง ย่ีห้อ แคนอน รุ่น ไอ อาร์ 6570

ผ่านเกณฑ์เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม



[No. 6] บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เคร่ืองหมายการค้า : ไม่ระบุ
ประเภทฉลาก : GC 

วนัท่ีหมดอายฉุลาก :2016-12-30 

http://ptech.pcd.go.th/gp2014/


รายการจ้างบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

จัดจ้างบริการท าความสะอาดในส านักงาน
-บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลนีน่ิง แอนด์ ซีเคียวริตี ้การ์ด เซอร์วิส จ ากดั ผู้ให้บริการ เป็นบริษัทท่ี 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ขึน้ทะเบียนรายช่ือของกรมควบคมุมลพิษ

- งบประมาณท่ีใช้วงเงิน  3,424,428 บาท/ปี (21 คน รวมหวัหน้า)

ผ่านเกณฑ์เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม



รายการผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

1. ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดห้องน า้และสขุภณัฑ์ ซานิคลีน ย่ีห้อ พรีมา่
2. ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดดบักลิน่และฆ่าเชือ้ Room Fresh-Jasmine
3. ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดพืน้ประจ าวนั Floor Kleen ย่ีห้อ พรีมา่
4. ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดอเนกประสงค์ PREMIX



รายการผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม



เอกสารแสดงถงึผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้ ได้รับฉลากเขียว



[No. 4] บริษัท เอน็. ซี.ซี คลีนน่ิง แอนด์ ซีเคียวริตี ้
การ์ด เซอร์วิส จ ากัด

เคร่ืองหมายการค้า : ไม่ระบุ

ประเภทฉลาก : GC 

วนัท่ีหมดอายฉุลาก : 20 มกราคม 2562

http://ptech.pcd.go.th/gp2014/


รายการจ้างบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

จัดจ้างบริการก าจัดปลวก หนู
-บริษัท บัค๊ บี กอน จ ากดั ผู้ให้บริการ 
- งบประมาณท่ีใช้วงเงิน  99,510 บาท/ปี
- ใช้ผลติภณัฑ์ก าจดัปลวก หน ูที่เป็นสมนุไพร 

ผ่านเกณฑ์เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม



รายการผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

Termina Oil เป็นผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยหลาย
ชนิดสกดัมาในรูปแบบเป็นน า้มนัจากพืชธรรมชาติ
สกดัจากเมลด็สะเดา รากของต้นหางไหล มีคณุสมบตัิ
ท าลายประสาทของปลวก ท าให้นางพญาปลวก
ขาดการควบคมุ



รายการผลติภัณฑ์ก าจัดหนู ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ลีโอแรท ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย 
ผลติจากสารสกดัจากสมนุไพรพืน้บ้านได้แก่ กระเพรา 
สะระแหน่ มะกรูด เป็นต้น เพื่อท่ีให้ได้กลิ่นท่ีมีผลตอ่การ
ลดการเข้าท าลายของหน ูไมใ่ห้มาท ารังอยูอ่าศยั
ในสถานท่ีนัน้ๆ ปลอดภยัต่อคนและสิง่แวดล้อม



รายการจ้างบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

จัดจ้างบริการก าจัดของเสียสารเคมี 
(3 วทิยาเขต ได้แก่ ศาลายา พญาไท บางกอกน้อย)
- บริษัท รีไซเคิล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ผู้ให้บริการ 
- งบประมาณท่ีใช้วงเงิน  599,200 บาท/ปี
- ประเภทของเสียท่ีจดัสง่ ได้แก่ ของเสียสารเคมี จากห้องปฏิบตัิการ และของเสียอนัตราย 
ชมุชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายกระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ แบตเตอร่ีมือถือ



บริการโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

1.โรงแรมอมารีออคิด พทัยา



บริการโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

2. โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พทัยา



บริการโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

3. โรงแรมบ้านอมัพวารีสอร์ท แอนด์ สปา



บริการโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

4. โรงแรมอมารี หวัหิน



บริการโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

5. โรงแรมเดอะรอยลั เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท



1. ให้ทกุสว่นงานกรอกข้อมลูรายงานผลผา่นระบบฐานข้อมลูสนิค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม http://gp.pcd.go.th/
โดยใช้ Activate Code ท่ีกรมควบคมุมลพิษ ก าหนด

2. ให้ทกุสว่นงานสรุปรายงานผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

การรายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างสนิค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

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


ตัวอย่างปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ราคาสินค้าทั้งหมด 
(รายการที่ขอความร่วมมือให้เป็นมิตร) 9,608,394.77

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (85%) 8,160,622.16

ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (15%) 1,447,771.8


