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การจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัตำก

Green Office



การจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมคืออะไร

การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ
การจดัซ้ือจดัจ้างสีเขยีว หมายถงึ  การจดัซ้ือสินค้าและการจดัจ้าง 
บริการที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการ
ปกติทัว่ไปทีท่ าหน้าที่อย่างเดยีวกนั โดยพจิารณาตลอดวฏัจักรชีวติ
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และ
การจดัการซากผลติภณัฑ์หลงัหมดอายุการใช้งาน



คุณสมบัตขิองสินค้าและบริการทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม



สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

การจดัซ้ือจดัจ้างท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

ฉลากส่ิงแวดล้อม

เกณฑข้์อก าหนดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม
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นิยามของการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว



สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม1

นิยามของการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว

• สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากขั้นตอนการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใชง้าน 
และการจดัการหลงัหมดอายุการใชง้านนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ี
ท าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนั

• บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ธุรกิจบริการท่ีส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มจากขั้นตอนการ จดัหาวตัถุดิบ การใชท้รัพยากร และ
พลงังานในช่วงการให้บริการและการจดัการ ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใหบ้ริการนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการอ่ืนท่ีมี ลกัษณะอยา่งเดียวกนั



นิยามของการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว

• การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การจดัซ้ือสินคา้
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือจดัจา้งบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ตามรายการสินคา้และบริการท่ีผ่านการพิจารณาเกณฑ ์ขอ้ก าหนดท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของกรมควบคุมมลพิษ (ตะกร้าเขียว) สินคา้ท่ี
ไดฉ้ลากเขียว (Green Label) บริการโรงแรมท่ีไดรั้บเกียรติบตัรใบไม้
เขียว (Green Leaf) บริการโรงแรมท่ีผา่นเกณฑส์ถานประกอบการท่ี
พกัสีเขียว(Green Hotel) และผลิตภณัฑผ์า้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(Cool Mode) เป็นตน้

การจดัซ้ือจดัจ้างท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม2



นิยามของการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว

ฉลากส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ฉลากท่ีบ่งบอกความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมอบให้กบั ผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ี
มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ปัจจุบันฉลากส่ิงแวดล้อม         
มีอยู่หลากหลาย ทั้งท่ีเป็นแบบผูผ้ลิตเป็นผูอ้อกฉลากเอง และ
แบบท่ีด าเนินการ โดยองคก์รกลางโดยฉลากในปัจจุบนัสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

3 ฉลากส่ิงแวดล้อม



ฉลากส่ิงแวดล้อม ประเภทท่ี 1

เป็นฉลากส าหรับสินคา้หรือบริการท่ีด าเนินการการโดยองคก์ร
กลางท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย (Third Party) มอบใหก้บัผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ซ่ึงการก าหนดเกณฑ์จะ
พิจารณาการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิต
ผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Consideration)  ภายใตก้รอบด าเนินการ
ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14024 
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ฉลากส่ิงแวดล้อม ประเภทท่ี 1



ฉลากส่ิงแวดล้อม ประเภทท่ี 2

เป็นฉลากท่ีผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ ผูส่้งออก จะเป็นผูบ่้งบอก
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือแสดงค่าทางส่ิงแวดลอ้มดา้น
ในด้านหน่ึง ของผลิตภณัฑ์ตนเองไม่ได้พิจารณาตลอดวฏัจกัร
ชีวติของผลิตภณัฑ ์และไม่มีกลไกการตรวจสอบโดยองคก์รกลาง 
แต่ทางผู ้ผลิต จะต้องสามารถหาหลักฐานมาแสดงเม่ือมีคน
สอบถาม ดงันั้น ฉลากประเภทน้ีผูผ้ลิตสามารถท าการศึกษาหรือ
ประเมินผลไดด้ว้ยตนเองโดยปฏิบติัตามมาตรฐาน ISO14021
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ฉลากส่ิงแวดล้อม ประเภทท่ี 2

ตวัอย่างการใช้ฉลากประเภทท่ี 2



ฉลากส่ิงแวดล้อม ประเภทท่ี 3

เป็นฉลากท่ีบ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภณัฑ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีการแสดงข้อมูลส่ิงแวดล้อมโดยรวม (Environmental 
information) โดยการใช้เคร่ืองมือการประเมินผลกระทบ
ตลอดวฏัจกัรชีวิตของส่ิงแวดลอ้ม (Life Cycle Assessment) เขา้
มาประเมิน ตามมาตรฐาน ISO 14040 โดยฉลากน้ี จะมีหน่วยงาน
อิสระ หรือองคก์รกลางในการท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลก่อนท่ีจะประกาศลงกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ ต่อไป

Text in here



ฉลากส่ิงแวดล้อม ประเภทท่ี 3
Text in here

ตวัอย่างการใช้ฉลากประเภทท่ี 3



ฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทอ่ืนๆ
Text in here

ตวัอย่างการใช้ฉลากประเภทอ่ืนๆ
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สรุปฉลากส่ิงแวดล้อม



นิยามของการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว

หมายถึง คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงไดม้าจาก การพิจารณาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
จากขั้นตอนต่างๆ ของสินคา้และ บริการ เช่น การจดัหา
วตัถุดิบ การผลิต การใหบ้ริการ การขนส่ง การใชง้าน และ 
การก าจดัท้ิง โดยทัว่ไปเรียก  

“สินค้าและบริการตะกร้าเขียว” 

เกณฑข้์อก าหนดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม
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คุณสมบัตขิองตะกร้าเขยีว

4



รายการสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

4



ตัวอย่างสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

4

กระดาษถ่ายเอกสารน ้าหนกัมาตรฐาน 80 กรัมต่อตารางเมตร



ตัวอย่างสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
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ตัวอย่างสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

4



ตัวอย่างสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

4



ตัวอย่างสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

4

แฟ้มตราช้างคลปิก้านยก รุ่น 120 F/A4 แฟ้มตราช้างคลปิก้านยก รุ่น 112 F/A4



ตัวอย่างโรงแรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

4เฉพาะการจดัสัมมนา ประชุม ฝึกอบรมของส่วนราชการ



การเลือกซ้ือสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

บริการอ่ืนๆ
ให้เลือกตามเกณฑ์ข้อก าหนด
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

สินค้า
เลือกสินค้าที่ได้รับฉลากเขียวหรือ
สินค้าทีเ่ป็นไปตามข้อก าหนด

หากไมมี่สินค้าฉลากเขียว
ให้เลือกสินค้าที่ผลติจากสถานประกอบการ
ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ตั้งแต่ระดบั 4 ขึน้ไป

บริการโรงแรม
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร โ ร ง แ ร ม ที่ ไ ด้ รั บ     
ประกาศ นียบั ตร รับรองการ เ ข้ า ร่ วม
โครงการใบไม้เขียว หรือโรงแรมที่ได้รับ
การรับรอง



ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ้ือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค
ผูบ้ริโภคจะไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่
กระบวนการผลิต ลดการใชท้รัพยากรท่ีส้ินเปลือง และ
สารท่ีเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ท าใหมี้ผลต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม รวมทั้งช่วยปลูกฝัง
ค่านิยมใหส้งัคมร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไปดว้ย



ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ้ือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประโยชน์ต่อผูผ้ลิต
เม่ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดรั้บความ
นิยมมากข้ึน กจ็ะส่งผลใหป้ริมาณการจ าหน่ายสูงข้ึนดว้ย 
อีกทั้งในกระบวนการผลิตยงัเนน้ใหผู้ผ้ลิตใชท้รัพยากรและ
เทคโนโลยอียา่งคุม้ค่าปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้ง
ในการประหยดัตน้ทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์



ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ้ือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประโยชนต่์อส่ิงแวดลอ้ม
เม่ือผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกนัผลิตและบริโภค
สินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนแลว้ กจ็ะ
ส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ 
ในการผลิตท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษท่ีเป็น
สาเหตุใหเ้กิดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย



แนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม



แนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม



ล าดับขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ



ล าดับขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ



ล าดับขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ



ล าดับขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ



ระเบียบพสัดุทีเ่กีย่วข้อง



เลือกซ้ือ เลือกใช้ 
สินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

เพ่ือโลกสวย  สดใส
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