บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยทั้งการผลิตและการใหบริการ
ได เ ปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของคนทั้ ง โลกและรวมถึ ง คนไทยไปสู ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคที่ มี ก ารใช พ ลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย กอใหเกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยและมลพิษตางๆ
การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทยเดิมมุงไปที่ผูผลิตซึ่งเปนผูกอมลพิษโดยตรง โดยใช
มาตรการควบคุมมลพิษที่ปลายเหตุ เชนการบําบัดน้ําเสีย ตอมาจึงไดสงเสริมแนวคิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งประกอบไปดวย การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production)
และการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption) แนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เชน การผลิตที่สะอาด
และการปองกันมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่แหลงกําเนิด และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ยังคงเนน
การแกไขที่ผูผลิตซึ่งรวมภาคเกษตรกรรมและธุรกิจการใหบริการตางๆ ตามความสัมพันธของกลไก
การตลาดที่เกิดจากอุปสงค-อุปทาน
อุปสงคของผูบริโภคสามารถใชกําหนดอุปทานจากผูผลิตไดเนื่องจากในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิย ม ความตองการของลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่มีอิท ธิพลตอผูผลิต การบริโภคที่ยั่ งยืนได
คํานึ งถึ ง ประเด็ นนี้ หากผู บ ริ โ ภคเรี ย กร อ งให ผูผลิ ต ปรับ ปรุง คุ ณ ภาพของสิน คา และบริก ารในเรื่ อ ง
สิ่งแวดลอมมากขึ้น ผูผลิตก็จะใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตามความตองการของลูกคา
อยางไรก็ตามสัดสวนของกลุมผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอมตองมีปริมาณมากพอที่จะสงผลตอการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงของผูผลิตได
ในดานการบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยไดเริ่มมีสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือสินคาสี
เขียว (Green Products) วางขายในตลาดมากขึ้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูบริโภคไทยยังขาดกลุม
ผูบริโภคที่มีความหวงใยตอสิ่งแวดลอม (Green Consumers) ยังไมนิยมใชปจจัยดานสิ่งแวดลอมเปนอีก
ปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ทําใหการตลาดสีเขียวของไทยยังไมประสบความสําเร็จ
ภาครัฐทั้งหนวยงานสวนกลางและทองถิ่นถือเปนผูบริโภครายใหญที่สุดที่จะสามารถสราง
แรงขับเคลื่อนใหภาคการผลิตมุงไปสูการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหเกิดการบริโภคที่
ยั่ ง ยื น ได งบประมาณที่ ใ ช ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของภาครั ฐ มี สั ด ส ว นที่ สู ง ตั้ ง แต ร อ ยละ 11-17 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ(GDP) และไมเพียงแคมีสัดสวนการบริโภคขนาดใหญเทานั้น แตภาครัฐ
ยังมีการจัดซื้อจัดจางที่ครอบคลุมผลิตภัณฑหลากหลายตั้งแตสินคาทั่วไป จนถึงการกอสรางและบริการ
ตางๆ
ภาครัฐ จึงเปนกําลังสําคัญที่จะสรางอุปสงค และสนับสนุนใหเกิดอุปทานของสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Demand) ในตลาด โดยการเลือกซื้อและใชสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการกําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานที่ภาครัฐตองจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูผลิตและผูใหบริการสรางอุปทานสินคาหรือบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมีนโยบาย กําหนดใหรัฐเปนผูนําในการจัดซื้อสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีคําสั่งใหกรม
ควบคุมมลพิษ ดําเนินการศึกษาคัดเลือก และกําหนดหลักเกณฑของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนํารองจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการนํารองในการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําผลไปสูการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป
จากการศึ ก ษาและพั ฒ นาข อ กํ า หนดการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งสิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษจึงไดจัดทําคูมือจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เลมนี้ขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางไดใชเปนแนวปฏิบัติ โดยมีความสอดคลองกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ ในระยะแรกคูมือจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่ ง แวดล อ มจะครอบคลุ ม สิ น ค า 5 ประเภท และบริ ก าร 2 ประเภท ประกอบด ว ย 1) ตลั บ หมึ ก 2)
กระดาษคอมพิวเตอร 3) แฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปก 4)
ผลิตภัณฑลบคําผิด 5) หลอดฟลูออเรสเซนซ และบริการ 2 ประเภท คือ 1) บริการทําความสะอาด
และ2) บริการโรงแรม โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสินคาและบริการที่ภาครัฐ
มีการจัดซื้อจัดจาง ปริมาณการจัดซื้ อจั ดจาง และโอกาสทางเลือกสินคาหรือบริ การที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากกวาที่อยูในทองตลาด
เกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ไดรับการคัดเลือก
ที่จะถือวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดมาจากการพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขั้นตอนตางๆ
ของสินคาและบริการตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงาน และการกําจัดทิ้งโดย
เลื อ กเฉพาะประเด็ น สํ า คั ญ ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได ดั ง ตารางที่ 1 และ 2 และรวมถึ ง สิ น ค า ที่ ไ ด รั บ
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่ปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐาน ISO 14020
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ตารางที่ 1 สรุปเกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเภทสินคา

เกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. หมึกเครื่องถาย
เอกสาร และ
เครื่องพิมพ

1. ไมใชสารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสม ในผลิตภัณฑ
ยกเวนในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุในภาคผนวก
1 ของ EU Commission Directive 93/72/EEC และ ตามที่ระบุในขอแนะนําของ
International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1
กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
3. สําหรับตลับหมึกสี ตองไมมีสารเอมีนที่เปนพิษในสวนผสมของผงหมึก
2. กระดาษคอมพิวเตอร 1. ผลิตภัณฑตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 30
3. แฟมเอกสาร ซองบรรจุ 1. แฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวา
รอยละ 70 และถาใชกระดาษลูกฟูกบุภายในกลองกระดาษลูกฟูกตองทําจากเยื่อเวียนทํา
ภัณฑ กลองใสเอกสาร
ใหมรอยละ 100
และกระดาษสีทําปก
2. กระดาษสีทําปก ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 30
4. ผลิตภัณฑลบคําผิด
1. ผลิตภัณฑตองไมเปนพิษ ไมกัดกรอน และไมระคายเคืองตอสุขภาพ
2. ผลิตภัณฑตองมีคาความเปนพิษเฉียบพลัน (LD50: Single Oral Dose for Rats)
ไมนอยกวา 5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัวหนูขาวทดลอง
3. ตองไมมีสารที่เปนสารกอมะเร็งตามตามที่ระบุในขอแนะนําของ
International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
5. หลอดฟลูออเรสเซนซ 1. ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.) หลอดฟลูออเรสเซนซ
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่
เปนที่ยอมรับ หรือ ผานการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน
2. ตองมีคาประสิทธิภาพในการใหพลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนซ
3. อายุการใชงานไมต่ํากวา 10,000 ชั่วโมง
4. มีปรอทบรรจุอยูไมเกินกวา 10 มิลลิกรัมตอหลอด
5. บรรจุภัณฑที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซตองทําจากกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษลูกฟูกที่
ผลิตจากเยื่อเวียนใหมรอยละ 100
6. ไมใชสารเปาโฟม (Foaming Material) ลามิเนต (Laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติก
เปนสวนประกอบในบรรจุภัณฑ
7. มีคูมือการใชงาน และ/หรือ คําแนะนําในการใชงานที่เหมาะสม
8. มีมาตรการในการรับคืนซากผลิตภัณฑ และนํากลับมาจัดการอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ
9. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนซประเภทมีบัลลาสตรวมบรรจุอยูภายใน ตอง
คาตัวประกอบกําลัง (Power Factor) ไมต่ํากวา 0.55

หมายเหตุ สินคาทั้ง 5 ประเภทหากผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว ถือวาเปนไปตาม
ขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และหากหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต ไดรับ
เครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา เชน ฉลากเบอร 5 ถือวาเปนไปตาม
ขอกําหนดเชนเดียวกัน
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ตารางที่ 2 สรุปเกณฑขอกําหนดสําหรับบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเภทบริการ
1. บริการทําความสะอาด

2. บริการโรงแรม

เกณฑขอกําหนดสําหรับบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด
ตองไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐานยืนยันการฝกอบรมพนักงาน
3. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การใหพนักงานทําความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุ
เหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อ
นํากลับไปแปรใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่
เหมาะสม
1. มีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือหากไมมีระบบบําบัดจะตองไมมีการ
ระบายออก
2. ไมอยูระหวางการถูกกลาวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม
3. ผานเกณฑดานสิ่งแวดลอม โดยไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 60 ตาม
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมดังนี้
1) นโยบายดานสิ่งแวดลอม
2) การจัดการน้ําเสีย
3) ความปลอดภัย
4) การจัดการขยะ
5) การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด
6) ผลกระทบดานอากาศและเสียง
7) ผลกระทบตอระบบนิเวศ
8) ผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ

หมายเหตุ สําหรับโรงแรมที่ไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียว หรือไดรับการรับรอง ISO
เปนไปตามเกณฑในการจัดจางบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของมนุ ษ ย ทั้ ง การผลิ ต และการ
ให บ ริ ก าร ได เ ปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของคนทั้ ง โลกและรวมถึง คนไทยไปสู ก ารอุ ป โภคบริโ ภคที่ มีก ารใช
พลั ง งานและทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งฟุ ม เฟ อ ย ก อ ให เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมและการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยและมลพิษตางๆ
ในอดีตที่ผานมาการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมักจะมุงไปที่ผูผลิตซึ่งเปนผูกอ
มลพิษโดยตรง เชน มาตรการควบคุมมลพิษที่ปลายเหตุ การบําบัดน้ําเสีย การบําบัดอากาศเสีย
ตอมาไดสงเสริมแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแผนปฏิบัติการที่
21 ที่เปนผลมาจากการประชุมสุดยอดของโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล การพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบไปดวย การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production) และการ
บริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption)
แนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เชน การผลิตที่สะอาด และการปองกันมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่
แหลงกําเนิด และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ยังคงเนนการแกไขที่ผูผลิตซึ่งไมไดมีเพียง
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมเทานั้น แตยังรวมภาคเกษตรกรรมและธุรกิจการใหบริการตางๆ ซึ่ง
เปนฝายจัดหาสินคาหรือบริการใหแกผูบริโภค ตามความสัมพันธของกลไกการตลาดที่เกิดจาก
อุปสงค-อุปทาน
อุปสงคของผูบริโภคสามารถใชกําหนดอุปทานจากผูผลิตไดเนื่องจากในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ความตองการของลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผูผลิต การบริโภคที่ยั่งยืนได
คํานึงถึงประเด็นนี้ หากผูบริโภคเรียกรองใหผูผลิตปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการในเรื่อง
สิ่งแวดลอมมากขึ้น ผูผลิตก็จะใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตามความตองการของ
ลูกคา อยางไรก็ตามสัดสวนของกลุมผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอมตองมีปริมาณมากพอที่จะสงผลตอ
การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงของผูผลิตได
ในดานการบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยไดนําการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ที่เปน
กลยุทธหนึ่งของภาคธุรกิจมาใชในระยะ 10 ปที่ผานมา ทําใหประเทศไทยเริ่มมีสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมหรือสินคาสีเขียว (Green Products) วางขายในตลาดมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเติบโต
ของตลาดสีเขียวของประเทศไทยชากวาประเทศอื่นๆ มาก เนื่องจากผูบริโภคไทยยังไมนิยมใชปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ทําใหการตลาดสีเขียวของไทยยังไม
ประสบความสําเร็จ นั้นคือการขาดกลุมผูบริโภคที่มีความหวงใยตอสิ่งแวดลอม (Green Consumers)
อยางจริงจัง
ภาครัฐทั้งหนวยงานสวนกลางและทองถิ่นถือเปนผูบริโภครายใหญที่สุดที่จะสามารถ
สรางแรงขับเคลื่อนใหภาคการผลิตมุงไปสูการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหเกิดการ
บริโภคที่ยั่งยืนได งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐมีสัดสวนที่สูงตั้งแตรอยละ 11-17 ของ
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ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) และไมเพียงแคมีสัดสวนการบริโภคขนาดใหญเทานั้น แต
ภาครัฐยังมีการจัดซื้อจัดจางที่ครอบคลุมผลิตภัณฑหลากหลายตั้งแตสินคาทั่วไป จนถึงการกอสราง
และบริการตางๆ
ภาครัฐ จึงเปนกําลังสําคัญที่จะสนับสนุนใหเกิดอุปสงคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Demand) ในตลาด เพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนใหผูผลิตและผูใหบริการใสใจ
รักษาสิ่งแวดลอม (Greening the Supply Chain) โดยการออกขอกําหนดสําหรับสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ยังไมมีมาตรฐานฉลากเขียว การปรับปรุงกฎระเบียบใหหนวยงานที่ภาครัฐ
ตองจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีการเลือกซื้อและใชสินคา
หรือบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมีนโยบาย กําหนดใหรัฐเปนผูนําในการจัดซื้อสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีคําสั่ง
ใหกรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการศึกษาคัดเลือก และกําหนดหลักเกณฑของสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนํารองจัดซื้อจัด
จางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการนํารองในการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําผลไปสูการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป
1.2 วัตถุประสงค
คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปน
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับผูเกี่ยวของในการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการของภาครัฐ ทั้งนี้ การดําเนินการตามคูมือนี้ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในระเบียบของทางราชการเปนสําคัญ
1.3 ขอบเขต
สินคาและบริการที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกในการดําเนินกิจกรรมนํารองจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก สินคา 5 ประเภทและบริการ 2 ประเภทดังตอไปนี้
1) หมึกเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ
2) กระดาษคอมพิวเตอร
3) แฟมเอกสาร ซองบรรจุภณ
ั ฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปก
4) ผลิตภัณฑลบคําผิด
5) หลอดฟลูออเรสเซนซ
6) บริการทําความสะอาด
7) บริการโรงแรม
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1.4 นิยาม
1) สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายถึง สินคาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิต การขนสง การใชงาน และการจัดการหลังหมดอายุการใชงานนอยกวาเมื่อเทียบกับสินคาอื่นที่
ทําหนาที่อยางเดียวกัน
2) บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายถึง ธุรกิจบริการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ
การใชทรัพยากรและพลังงานในชวงการใหบริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
นอยกวาเมื่อเทียบกับการใหบริการอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกัน
3) การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายถึง การจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือจัดจางบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
4) ฉลากสิ่งแวดลอม
หมายถึ ง การใช ฉ ลากในการให ข อ มู ล แก ผู บ ริ โ ภคว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ติ ด ฉลากนี้ มี
มาตรฐานเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีกวา
5) ISO 14001
คืออนุกรมมาตรฐานวาดวยเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สามารถขอ
การรับรองได ประกอบด ว ยนโยบายสิ่งแวดลอม การวางแผน การดําเนินการดานการจั ดการ
สิ่งแวดลอม การตรวจสอบและการแกไข การทบทวนและการพัฒนา เพื่อใหภายในองคกรนั้นมีการ
บริหารงานดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
6) ISO 14024
คืออนุกรมของมาตรฐานวาดวยฉลากเพื่อสิ่งแวดลอมที่อธิบายหลักการขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาและการใชฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 ที่ผานการรับรองโดยองคกรกลาง
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บทที่ 2
เกณฑการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.1 คุณสมบัติสนิ คาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) ใชวัสดุที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน วัสดุที่ไมมีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได
วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใชพลังงานต่ําในการจัดหามา
2) ใชวัสดุนอย เชน น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุนอย มีการเสริมความ
แข็งแรงเพื่อใหลดขนาดลงได
3) มีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใชทรัพยากรและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพในการผลิต ใชพลังงานที่สะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอน
ของกระบวนการผลิต
4) มีระบบขนสงและจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ลดการใชหีบหอบรรจุภัณฑที่
ฟุมเฟอย ใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุที่ใชซ้ําหรือหมุนเวียนใชใหมได ใชรูปแบบการขนสงที่กอผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมต่ํา และเลือกใชเสนทางการขนสงที่ประหยัดพลังงานที่สุด
5) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดในชวงการใชงาน เชน ใชพลังงานต่ํา มีการปลอย
มลพิษ ต่ําในระหวางใชงาน ลดการใชวั สดุสิ้ นเปลือง (เชน ตองเปลี่ยนไสกรองบอย) และลดการใช
ชิ้นสวนที่ไมจําเปน
6) มีความคุมคาตลอดชีวิตการใชงาน เชน ทนทาน ซอมแซมและดูแลรักษางาย ปรับปรุง
ตอเติมได ไมตองเปลี่ยนบอย
7) มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การเก็บรวบรวม
ที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา มีการออกแบบใหนําสินคาหรือชิ้นสวนกลับมาใชซ้ํา หรือหมุนเวียนใช
ใหมไดงาย หรือหากตองกําจัดทิ้งสามารถนําพลังงานกลับคืนมาใชไดและมีความปลอดภัยสําหรับการฝง
กลบ
การพิจารณาวาสินคาใดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควรพิจารณาวาสินคานั้นสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากในชวงใดของวัฏจักรชีวิต เชน เครื่องใชไฟฟา จะกอผลกระทบมากในชวงใชงานมากกวา
ในชวงการผลิต และหากมีการลดผลกระทบในชวงดังกลาวใหนอยกวาสินคาอื่นที่มีลักษณะการทํางาน
เหมือนกัน รวมทั้งประเด็นดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ จะถือไดวาเปนสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การรับรองสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทที่ 1 ตามอนุกรม
มาตรฐาน ISO 14024 เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูซื้อสามารถบงชี้วาสินคาดังกลาวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไดโดยงาย ซึ่งฉลากประเภทดังกลาวจะมีองคกรกลางใหการรับรอง ตามเกณฑกําหนดในการลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่พิจารณาตลอดชวงชีวิตของสินคานั้น ตัวอยางของฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 ไดแก
ฉลากเขียวของประเทศไทยที่เกิดจากความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ ฉลาก
Blue Angel ของเยอรมนี และฉลาก Eco-Mark ของญี่ปุน เปนตน ดังภาพตัวอยางในรูปที่ 2.1
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Blue Angel
เยอรมัน

ฉลากเขียว
ประเทศไทย
Eco Mark
ญี่ปุน

Hong Kong Green Label

ฮองกง
Green Mark
ไตหวัน

Environmental Choice

แคนาดา

รูปที่ 2.1 ฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ

ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตที่ผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและไดรับการรับรอง
ฉลากสิ่งแวดลอมอยูบางแตยังไมเปนที่นิยมแพรหลาย คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมนี้จึงไดใชเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
ระดับเบื้องตน เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากปจจัยดานตางๆ
ดังนี้
1) เปนผลิตภัณฑที่มีผลกระทบโดยรวมตอสิ่งแวดลอมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
คือ ตั้งแตกอนการผลิต ระหวางการผลิต การใชงาน การทิ้งซาก
2) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดหรือกอใหเกิดมลพิษนอยที่สุด
3) ทางเลือกในการจัดซื้อหรือมีสินคาทดแทน มีคุณภาพสามารถหาซื้อไดทั่วไป
4) มีการจัดซื้อในปริมาณมาก
ในการนี้ผลจากการคัดเลือกสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระยะแรก จึงไดแก
1) ตลับหมึก
2) กระดาษคอมพิวเตอร
3) แฟมเอกสาร ซองบรรจุภณ
ั ฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปก
4) ผลิตภัณฑลบคําผิด
5) หลอดฟลูออเรสเซนซ
6) บริการทําความสะอาด
7) บริการโรงแรม
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2.2 ตลับหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร/เครื่องพิมพทเี่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.2.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
ตลับหมึกในทีน่ ี้ครอบคลุมเฉพาะตลับหมึกชนิดใชผงหมึก (Toner Cartridge) ดังนี้
1) ตลับหมึกใหมที่ยังไมผานการใชงาน ไดแก
1.1) ตลับหมึกตนแบบ (Original Toner Cartridges) ทั้งหมึกสีและหมึกดํา
2) ตลับหมึกเกาที่ผานกระบวนการเพื่อนํามาใชใหมทงั้ ตลับหมึกสีและหมึกดํา คือ
2.1) ตลับหมึกผลิตซ้ําชนิดใชผงหมึก (Remanufactured Toner Cartridges)
2.2) ตลับหมึกชนิดเติมผงหมึก (Refilled Toner Cartridges)

รูปที่ 2.2 ภาพตัวอยางตลับหมึกชนิดใชผงหมึกตางๆ
คําอธิบาย
1) ตลับหมึกชนิดใชผงหมึก (Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับซึ่งบรรจุผงหมึก ใชสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) เครื่อง
พิมพสําหรับใชงานรวมกับคอมพิวเตอร (Computer Printer) เครื่องถายเอกสาร
(Copying Machine) เครื่องโทรสาร (Telefax Machine) และเครื่องถายเอกสารเอนก
ประสงค (Multifunction Copiers)
2) ตลับหมึกตนแบบ (Original Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับหมึกชนิดใชผงหมึกที่ผลิตหรือไดรับมอบหมายใหผลิตโดยผูผลิตเครื่อง ถ
ายเอกสาร หรือเครื่องพิมพ
3) ตลับหมึกผลิตซํ้าชนิดใชผงหมึก (Remanufactured Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับหมึกใชแลวที่นํามาใชซํ้าโดยเติมผงหมึกใหมและเปลี่ยนชิ้นสวนกลไกการ
ปฏิบัติสวนที่ไมสามารถใชงานไดโดยเฉพาะแมแบบรับภาพและใบมีดทําความสะอาด
(Wiper Blade)
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4) ตลับหมึกชนิดเติมผงหมึก (Refilled Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับหมึกใชแลวที่นํามาบรรจุผงหมึกใหมเขาไปใหม โดยมีการถอดชิ้นสวน
ตลับหมึกเกาที่เก็บรวบรวมมาเพื่อกําจัดผงหมึกที่เหลือจากการใชงาน ซอมแซมและ
เปลี่ยนอุปกรณอื่นๆ ที่แตกหักหรือฉีกขาดเสียหาย ใหอยูในสภาพใชงานได
5) ตลับหมึกสี
หมายถึง ตลับหมึกชนิดใชผงหมึกสี
2.2. 2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากตลับหมึก
สวนประกอบของตลับหมึก ประกอบดวยวัตถุดิบที่ทําจากพลาสติก โลหะ และผงหมึก ซึ่ง
ขณะที่มีการใชงานหรือถอดเปลี่ยนอาจเกิดการแพรกระจายของผงหมึกที่มีองคประกอบของสารเคมีบาง
ตั ว ที่ เ ปน สารอั น ตราย
เมื่ อ รา งกายไดรั บ เขา ไปอาจกอ ใหเ กิ ด การระคายเคื อ งตอ ระบบ
ทางเดินหายใจ และโรคตางๆ จากโลหะหนัก เชน ปรอท ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม หรือสารกอมะเร็ง
เปนตน เมื่อหมดอายุการใชงาน ซากตลับหมึกเหลานี้จะกลายเปนของเสียที่ถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอย
ชุมชน หากขาดการเก็บรวบรวมและกําจัดอยางเหมาะสม อาจกอใหเกิดการปนเปอน ของสารอันตรายสู
สิ่งแวดลอมได
ในการผลิตตลับหมึกมีวัตถุดิบที่ใช เชน แมแบบรับภาพและผงหมึกซึ่งมีสวนประกอบของ
สารเคมีไดแก Styrene Acrylate Copolymer, Carbon Black Polypropylon และ Charge Control
Agents นอกจากนี้ยังมีสวนผสมของผงหมึกบางชนิดที่เปนอันตรายที่อยูในขอแนะนําของ International
Agency for Research on Cancer (IARC) กลุม 2B ไดแก 1-Nitropyrene และ 4-Nitropyrene และธ
Trinifrofluorene(TNF) ซึ่งเปนสารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายสารพันธุกรรม เปนผลทําให
เกิดการผิดปกติของทารกในครรภได
2.2.3 เกณฑในการจัดซื้อตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกซื้อตลับหมึกที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หาก
ไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดซื้อตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ไมใชสารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑยกเวน
ในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU Commission
Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในขอแนะนําของ International Agency for Research
on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
3. สําหรับตลับหมึกสี ตองไมมีสารเอมีนที่เปนพิษในสวนผสมของผงหมึก
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โดยใหผูจําหนายยื่นเอกสารรับรองวาในผลิตภัณฑไมมีสารอันตรายตามเกณฑในขอที่ 1
และ 2 สําหรับตลับหมึกดํา และเกณฑขอที่ 3 เพิ่มเติมสําหรับตลับหมึกสี ลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผูจัดการของบริษัทผูผลิตตลับหมึก หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนตลับหมึกหรือวัตถุดิบ
หรือใชเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS) ของตลับหมึกเปนหลักฐานแทน ในกรณีที่
ผลิตภัณฑไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหแสดงเครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให
ใชเครื่องหมายดังกลาวในวันตรวจรับ
สําหรับคุณสมบัติเกี่ยวกับสารเคมีตามที่ระบุในขอแนะนําของ International Agency for
Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B) และ EU Commission Directive
93/72/EEC แสดงในภาคผนวก ก และรายละเอียดของสารเอมีนที่เปนพิษที่หามมีในตลับหมึกสี แสดง
ในตารางที่ ก-1 ในภาคผนวก ก
2.2.4 เกณฑการตรวจรับตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผูตรวจรับสามารถพิจารณาได 2 วิธี คือ
1) มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ฉลากสิ่งแวดลอมตาม
อนุกรมมาตรฐาน ISO 14024 หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
2) เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตหรือผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.2.3 หรือเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS)
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2.3 กระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.3.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
กระดาษในทีน่ ี้ครอบคลุมเฉพาะกระดาษคอมพิวเตอรที่ใชกบั เครื่องพิมพระบบหมึกผงแหง
(Dry Toner)

รูปที่ 2.3 ภาพตัวอยางกระดาษคอมพิวเตอรตางๆ
คําอธิบาย
1) กระดาษคอมพิวเตอร
หมายถึง กระดาษที่ทําขึ้นเพื่อใหเหมาะกับการพิมพระบบหมึกผงแหง
2) เยื่อเวียนทําใหมหรือเยื่อรีไซเคิล (Recycled Pulp)
หมายถึง เยื่อที่ทําจากผลิตภัณฑกระดาษที่ผานการใชงานแลว
2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระดาษ
ในกระบวนการการผลิตกระดาษ 1 ตัน ตองใชตนไม 17 ตน น้ํา 20 ลูกบาศกเมตร น้ํามัน
300 ลิตร กระแสไฟฟา 1,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง (Econnews, 2541) และมีการปลอยมลพิษออกมาใน
ปริมาณมาก โดยเฉพาะมลพิษทางน้ําที่สารพิษที่เกิดขึ้นกระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ จะกอใหเกิด
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้นจากคาความเปนกรดดางในน้ําเปลี่ยนแปลง คาออกซิเจน
ในน้ําลดลง หรือเกิดการสะสมของสารพิษในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอีกดวย นอกจากนี้ยังเกิดมลภาวะ
ทางอากาศจากกาซคลอรีน กาซซัลเฟอรไดออกไซดจากการผลิตเยื่ออีกดวย และภายหลังจากการใช
งานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย โดยมีมูลฝอยประเภทกระดาษคิดเปนรอยละ 8.19 ของน้ําหนักมูลฝอย
ทั้งหมด (รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย, 2547) ดังนั้นเพื่อเปนการลดการผลิตกระดาษซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาว จึงมีการหมุนเวียนกระดาษเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยการ
คํานวณองคประกอบของเยื่อเวียนทําใหม ซึ่งมีสูตรดังนี้
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X (%) =

A/P x 100

โดยที่ X หมายถึง องคประกอบของเยื่อเวียนทําใหมในรูปรอยละ
A หมายถึง มวลของเยื่อเวียนทําใหม
P หมายถึง มวลของผลิตภัณฑ
2.3.3 เกณฑในการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกซื้อกระดาษคอมพิวเตอรที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลาก
เขียว หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองทําจากเยือ่ เวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 30
โดยใหผูจําหนายยื่นหลักฐานแสดงรอยละของการใชเยื่อเวียนทําใหมตามเกณฑในขอที่ 1
ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตกระดาษ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต
กระดาษ ในกรณีที่ผลิตภัณฑไดรับเครื่องหมายฉลากเขียวใหแสดงเครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาวในวันตรวจรับ
2.3.4 เกณฑการตรวจรับกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผูตรวจรับสามารถพิจารณาได 2 วิธี คือ
1) สังเกตจากเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมาย
2) เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตหรือผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.3.3
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2.4 แฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปกที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2.4.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
ผลิตภัณฑในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ แฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร ที่ทํา
มาจากกระดาษกลอง และกระดาษสีทําปกที่ทําจากกระดาษพิมพและเขียน

รูปที่ 2.4 ภาพตัวอยางแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษ
คําอธิบาย
1) กระดาษพิมพและเขียน (Printing and Writing Paper) หมายถึง กระดาษที่ทําขึ้น
เพื่อใหเหมาะสําหรับการพิมพและเขียน ยกเวนกระดาษหนังสือพิมพ
2) กระดาษกลอง (Boxboard) หมายถึง กระดาษแข็งหลายชั้น ซึ่งผิวหนาดานหนึ่ง
ของกระดาษเหมาะสําหรับการพิมพ
2.4.2

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และ
กระดาษสีทําปก
แฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปก เปนผลิตภัณฑที่
ทําจากกระดาษ ดังนั้นจะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับกระดาษคอมพิวเตอร และเพื่อเปน
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สามารถคํานวณองคประกอบของเยื่อเวียนทําใหมไดเชนเดียวกับใน
หัวขอ 2.3.2
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2.4.3 เกณฑในการจัดซื้อแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสี
ทําปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกซื้อแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปก
ที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมให
พิจารณาตามเกณฑดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 เกณฑในการจัดซื้อแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปกที่
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทําปก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. แฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสารตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 70
และถาใชกระดาษลูกฟูกบุภายในกลอง กระดาษลูกฟูกตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100
2. กระดาษสีทําปกตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 30
โดยใหผูจําหนายยื่นหลักฐานแสดงรอยละของการใชเยื่อเวียนทําใหมตามเกณฑในขอที่ 1
หรือ 2 (ตามชนิดผลิตภัณฑ) ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิต หรือผูมีอํานาจลง
นามของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด รั บ เครื่ อ งหมายฉลากเขี ย วให แ สดงเครื่ อ งหมายหรื อ
ใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาวในวันตรวจรับ
2.4.4 เกณฑการตรวจรับแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และกระดาษสีทํา
ปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผูตรวจรับสามารถพิจารณาได 2 วิธี คือ
1) มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือ
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
2) เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตหรือผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.4.3
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2.5 ผลิตภัณฑลบคําผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.5.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
1) ผลิตภัณฑลบคําผิดที่เปนของเหลว แบงเปน 2 ชนิด ตามตัวทําละลาย ดังนี้
1.1) ชนิดที่ใชสารอินทรียเปนตัวทําละลาย (Organic Solvent Based) ไดแก
สารประกอบพวกเอสเทอร (Ester) คีโตน (Ketone) แอลกอฮอล (Alcohol) ไกล
คอล (Glycol) อีเทอร (Ether) และ ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) ตัวทําละลาย
ประเภทนี้แหงเร็ว แตมีกลิ่นฉุนและเปนอันตรายตอผูสูดดม
1.2) ชนิดที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย (Water Based) มีน้ําเปนองคประกอบหลัก
ผสมกับแอลกอฮอล ไกลคอล หรือ ตัว ทําละลายอื่นที่เหมาะสม กลิ่นไมฉุนและ
ปลอดภัยตอผูใช แตแหงชากวาผลิตภัณฑลบคําผิดชนิดแรก
2) ผลิตภัณฑลบคําผิดแบบแหง ไดแก เทปลบคําผิดซึ่งเปนการกระจายผงสีที่เปนอะคริลิค
(Acrylic) ดวยน้ําบนกระดาษหรือเทปทีเ่ คลือบดวยซิลกิ า (Siliconized Release Paper)
คําอธิบาย
1) ผลิตภัณฑลบคําผิด
หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชกับกระดาษพิมพและเขียนเพื่อปกปดรอยพิมพ รอยลายมือ
หรื อ อื่ น ๆ บนกระดาษ ทั้ ง ที่ เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ บบเหลว แบบแห ง และเทปลบคํ า ผิ ด
รวมถึงผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเติมดวย

รูปที่ 2.5 ภาพตัวอยางผลิตภัณฑลบคําผิดชนิดตางๆ
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2.5.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากผลิตภัณฑลบคําผิด
สวนใหญเกิดในขณะใชงานจากสารเคมีทเี่ ปนสวนประกอบประเภทตัวทําละลายอินทรีย เชน
แอลกอฮอล และอัลเคน (Alkanes) ซึ่งอาจเปนสาเหตุในการทําลายชั้นบรรยากาศ สารเคมีบางชนิดใน
ผลิตภัณฑลบคําผิดทําใหเกิดอาการระคายเคืองได ตัวทําละลายอินทรียเหลานีอ้ าจเปนสาเหตุของการเกิด
Photochemical Oxidants เชน โอโซนในบรรยากาศชั้นลาง ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดการระคายเคืองระบบ
ทางเดินหายใจ และความผิดปกติของปอด นอกจากนี้ผลิตภัณฑลบคําผิดบางชนิดยังมีสวนผสมของสาร
1,1,1 –trichloroethane ซึ่งเปนสารเคมีที่ทําลายโอโซนในบรรยากาศเปนสาเหตุใหรังสีอุลตราไวโอเลตสอง
มายังพื้นโลกมากขึ้น และสารใหความยืดหยุนบางชนิดเชน DEHP (di-2-ethylhexylphtalein หรือที่เรียกวา
DOP, dioctylphtalein) ซึ่งเปนสารอันตรายตอการสืบพันธุของสิ่งมีชีวติ และอาจเปนสารกอมะเร็ง สารเติม
แตงบางชนิด เชน สารรักษาความคงสภาพ และโมโนเมอรตกคางในสารพอลิเมอร อาจทําใหเกิดอาการแพ
ได โดยผลิตภัณฑลบคําผิดสามารถคํานวณคาความเปนพิษเฉียบพลัน(LD50) ไดตามสูตรตอไปนี้
100/TM = C1/T1+C2/T2+C3/T3+…
โดย TM = คาความเปนพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ (LD 50 ของผลิตภัณฑ)
Cn = อัตราสวนของสารออกฤทธิ์
Tn = คาความเปนพิษ (LD50) สําหรับหนูขาวทดลองของสารออกฤทธิ์
หมายเหตุ สามารถหาคา Tn หรือ LD50 ไดในเอกสารขอมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ (Material
Safety Data Sheet, MSDS)
2.5.3 เกณฑในการจัดซื้อผลิตภัณฑลบคําผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑลบคําผิดที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลาก
เขียว หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 เกณฑขอกําหนดสําหรับจัดซื้อผลิตภัณฑลบคําผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑลบคําผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองไมเปนพิษ ไมกัดกรอน และไมระคายเคืองตอสุขภาพ
2. ผลิตภัณฑตองมีคาความเปนพิษเฉียบพลัน (LD50: Single Oral Dose for Rats) ไมนอยกวา
5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัวหนูขาวทดลอง
3. ตองไมมีสารที่เปนสารกอมะเร็งตามตามที่ระบุในขอแนะนําของ International Agency for
Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)

- 14 -

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

โดยใหผูจําหนายยื่นหลักฐานแสดงคาความเปนพิษเฉียบพลันตามเกณฑในขอที่ 1, 2 และ 3
ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิต หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต ในกรณีที่
ผลิตภัณฑไดรับเครื่องหมายฉลากเขียวใหแสดงเครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายดังกลาวในวันตรวจรับ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีตามที่ระบุในขอแนะนําของ International Agency for
Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B) และเวบไซต แสดงในภาคผนวก ก
2.5.4 เกณฑการตรวจรับผลิตภัณฑลบคําผิดทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
1. มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมาย
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตหรือผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.5.3
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2.6 หลอดฟลูออเรสเซนซทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
2.6.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
หลอดฟลูออเรสเซนซ (Fluorescent Lamp) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนซ (Compact
Fluorescent Lamp)
คําอธิบาย
1) หลอดฟลูออเรสเซนซ (Fluorescent Lamp)
หมายถึง หลอดแกวรูปทรงกระบอก อาจเปนหลอดตรง หรือ หลอดวงกลม เปลงแสง
ออกมาจากสารฟลูออเรสเซนซที่เคลือบอยูบนผิวภายในของหลอดเนื่องจากถูกกระตุน
โดยรังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากกระบวนการปลอยประจุผานไอปรอทความดันต่ํา
ระหวางไสหลอดทั้งสอง
2) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนซ (Compact Fluorescent Lamp)
หมายถึ ง หลอดฟลู อ อเรสเซนซ ที่ มี ข นาดเล็ ก แบ ง ออกเป น 2 กลุ ม คื อ หลอดที่ มี
อุปกรณค วบคุมการทํางานติดรวมอยูกับ หลอด และหลอดที่มีอุปกรณ ควบคุมการ
ทํางานแยกจากกันอิสระ

รูปที่ 2.6 ภาพตัวอยางหลอดฟลูออเรสเซนซ และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนซ
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2.6.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากหลอดฟลูออเรสเซนต
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิตกอใหเกิดสารพิษตางๆ เชน ไอปรอท
ไอของตัวทําละลาย ขณะใชงานเกิดผลกระทบจากการใชพลังงานไฟฟา ตลอดจนการเกิดกากของเสีย
อันตราย เชน ปรอท ปนเปอนในขยะมูลฝอยหากไมมีการกําจัดที่ดี
2.6.3 เกณฑในการจัดซื้อหลอดฟลูออเรสเซนซทเี่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ให พิจารณาเลื อกซื้ อหลอดฟลูออเรสเซนต ที่ไดรับ เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล อม เช น
ฉลากเขียว และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตที่ไดรับเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟา เชน ฉลากเบอร 5 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมหรือฉลากเบอร 5 ใหพิจารณาตาม
เกณฑดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 เกณฑขอกําหนดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอกําหนดของฉลากเขียวของหลอดฟลูออเรสเซนซ/หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต
1

2
3
4
5
6
7

8
9

ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.) หลอดฟลูออเรสเซนซ และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ หรือ
ผานการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน
ตองมีคาประสิทธิภาพในการใหพลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนซ (Luminous Efficacy) ดังตารางที่ 2.6
อายุการใชงานไมต่ํากวา 10,000 ชั่วโมง
มีปรอทบรรจุอยูไมเกินกวา 10 มิลลิกรัมตอหลอด
บรรจุภัณฑที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซตองทําจากกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษลูกฟูกที่ผลิตจากเยื่อ
เวียนใหมรอยละ 100
ไมใชสารเปาโฟม (Foaming Material) ลามิเนต (Laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ
ในบรรจุภัณฑ
มีคูมือการใชงานที่ระบุประเด็นตางๆ เชน คําเตือน และ/หรือ คําแนะนําในการใชงานที่เหมาะสมรวมกับ
อุปกรณชนิดอื่น วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกําจัดที่เหมาะสม ตองแสดงชื่อและที่อยูของผูผลิต
อยางชัดเจนติดไวที่บรรจุภัณฑ
มีมาตรการในการรับคืนซากผลิตภัณฑ และนํากลับมาจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
หลอดคอมแพคฟลู อ อเรสเซนซ ประเภทมี บั ลลาสต ร วมบรรจุ อ ยูภายใน ต อ งมีค าตัว ประกอบกําลั ง
(Power Factor) ไมต่ํากวา 0.55
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ตารางที่ 2.6 คาประสิทธิภาพในการใหพลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนซ (Luminous Efficacy)
ชนิดของหลอด
หลอดฟลูออเรสเซนซ
• ประเภทเดยไลต
• ประเภทวอรมไวต/คูลไวต

หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนซ
• ประเภทมีบัลลาสตรวม
บรรจุอยูภายใน
• ประเภทมีบัลลาสต
ภายนอก

คากําลังไฟฟา
(วัตต)

คาประสิทธิภาพการใหพลังงานของหลอด (ลูเมน/วัตต)
ฮาโลฟอสเฟอร
ไตรฟอสเฟอร

≤18
>18

ไมต่ํากวา 50 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 60 ลูเมน/วัตต

ไมต่ํากวา 72 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 90 ลูเมน/วัตต

≤18
>18

ไมต่ํากวา 60 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 65 ลูเมน/วัตต

ไมต่ํากวา 75 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 93 ลูเมน/วัตต

<10
10-15
>15

ไมต่ํากวา 45(50)* ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 50(55)* ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 55(60)* ลูเมน/วัตต

<7
7-9
> 9-13
>13-18
>18

ไมต่ํากวา 40 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 50 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 55 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 60 ลูเมน/วัตต
ไมต่ํากวา 62 ลูเมน/วัตต

หมายเหตุ : * คาประสิทธิภาพการใหพลังงานของหลอด ภายนอก ( ) เปนคาสําหรับหลอดประเภทเดยไลต ภายใน ( ) เปนคาสําหรับ
หลอดประเภทคูลไวต/วอรมไวต
การทดสอบตางๆ ตองทําโดยหองปฏิบัติการของรัฐ หรือหองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบ
เทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เทานั้น

2.6.4 เกณฑการตรวจรับหลอดฟลูออเรสเซนซทเี่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การตรวจสอบหลอดฟลู อ อเรสเซนต แ ละหลอดคอมแพคฟลู อ อเรสเซนต สั ง เกตไดจ าก
เครื่องหมายฉลากเขียวหรือฉลากเบอร 5 บนตัวผลิตภัณณฑหรือบรรจุภัณฑ หรือใหผูผลิต/ตัวแทน
จําหนายแสดงใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมนั้นแกเจาหนาที่ผูจัดซื้อ
โดยตรวจสอบรุนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอมและฉลากเบอร 5 ในตารางที่ ข-1 และ
ข-2 ตามลําดับ ในภาคผนวก ข
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บทที่ 3
เกณฑการจัดจางบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1 การจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1.1

ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
บริการทําความสะอาด ในที่ นี้ครอบคลุมเฉพาะบริการรับ จางทํ าความสะอาดใน
อาคารและบริเวณรอบอาคาร
คําอธิบาย
บริการทําความสะอาด หมายถึง ธุรกิจการใหบริการจัดสงพนักงานไปใหบริการทํา
ความสะอาดยังสถานที่ ของผู วาจาง ได แก อาคารสํานักงาน สถานที่ราชการ บริษัท หาง ร าน
ธนาคาร โรงพยาบาล และบานพักตางๆ ในขอบเขตขอตกลงของการใหบริการ
3.1.2 วัตถุประสงคการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อสนั บ สนุนกิ จกรรมบริ การทําความสะอาดที่เ ปนมิต รกับ สิ่ งแวดล อมที่ต ระหนั กถึง
ความสําคัญดังตอไปนี้
1) ลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑทํา
ความสะอาด
2) เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะและการนํากลับไปสูก ระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช
ใหม
3.1.3 เกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การจ า งบริ ก ารทํ า ความสะอาดที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาด
1 เกณฑกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด
ตองไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2 เกณฑกําหนดเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐานยืนยันการ
ฝกอบรมพนักงาน
3 เกณฑกําหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทําความสะอาด คัด
แยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อ
นํากลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอม
รายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยใหผูรับจางยื่นหลักฐานรับรองวาไมมีสารอันตรายที่หามใชในผลิตภัณฑทําความ
สะอาด หลักฐานการฝกอบรมพนักงานดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การแยกขยะ
และการจัดการขยะอยางถูกตอง
สําหรับรายชื่อสารอันตรายที่หามใชในผลิตภัณฑทําความสะอาดตามเกณฑกําหนด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด แสดงในตารางที่ ค-1 ในภาคผนวก ค
3.1.4 เกณฑการตรวจรับบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผูตรวจรับบริการทําความสะอาดตองใหผูรับจางลงนามรับรองในสัญญาจางที่ระบุตาม
ขอ 3.1.3 และใหผูตรวจรับตรวจสอบผูรับจางใหปฏิบัติตรงกับที่ระบุในสัญญา
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3.2 การเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.2.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
บริการโรงแรมในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมการจัดสัมมนา ประชุม ฝกอบรมของสวน
ราชการ
คําอธิบาย
โรงแรม หมายถึง สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสําหรับคนเดินทาง หรือ
บุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราว
3.2.2 วัตถุประสงคการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังตอไปนี้
1) มีการควบคุมคุณภาพและการบําบัดน้ําทิ้ง ตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของ
ทางราชการ
2) มาตรการทางดานความปลอดภัย การเก็บรักษา ใช และจัดการเชื้อเพลิง แกส และ
สารพิษ ตองเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของทางราชการ
3) มีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน เชน นโยบายดานสิ่งแวดลอม การจัดการ
ของเสี ย การใช พ ลั ง งานและทรั พ ยากร การจั ด ซื้ อ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม การควบคุ ม มลพิ ษ
มาตรการในการลดผลกระทบตอระบบนิเวศน และการมีสวนรวมกับชุมชนและทองถิ่น
3.2.3 เกณฑในการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมที่ไดรับการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน
เกียรติบัตรใบไมเขียว หรือไดรับการรับรอง ISO 14001 โดยมีรายชื่อดังตารางที่ ง-1 และ ง-2 ใน
ภาคผนวก ง หากโรงแรมใดไมไดรับการรับรองการจัดการสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาขอกําหนดสําหรับ
โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของตารางที่ 3.2 และหากผานเกณฑในหัวขอที่ 1 และ 2 แลว จึง
พิจารณาเกณฑดานสิ่งแวดลอมในตารางที่ 3.3 โดยตองมีคะแนนรวมไมต่ํากวา 60 คะแนน จึงจะ
ผานเกณฑดานสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 3.2 ขอกําหนดสําหรับโรงแรมที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ขอกําหนดสําหรับโรงแรมที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
1. มีระบบบําบัดน้ําเสียทีบ่ าํ บัดไดตามมาตรฐาน และ/หรือ ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณ
2. ไมอยูระหวางการถูกกลาวโทษหรือถูกตรวจสอบเรือ่ งรองเรียนดานสิ่งแวดลอม
3. ผานเกณฑดานสิ่งแวดลอมในตารางที่ 3.3 โดยไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 60
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ตารางที่ 3.3 เกณฑดานสิ่งแวดลอม
ประเด็น
นโยบายดาน
สิ่งแวดลอม
(10)
การจัดการน้ําเสีย
(10)
ความปลอดภัย
(10)

การจัดการขยะ
(15)
การใชพลังงานและ
ทรัพยากร
(20)

อากาศและเสียง(10)
ผลกระทบตอระบบ
นิเวศ
(15)
ผลกระทบตอชุมชน
โดยรอบ
(10)

เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนลายลักษณ
อักษรหรือปดประกาศไว
2. มีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. มีการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย
4. มีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ภายใน 12 เดือน ที่
ผานมา
5. การจัดการเชื้อเพลิง กาซและสารพิษ เปนไปตาม
กฎหมาย
6. มีอุปกรณเตือนภัยและดับเพลิงติดตั้งตามจุดตางๆ
และมีทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ
7. มีโครงการลดการเกิดของเสีย
8. มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย
9. มีการเก็บรวบรวมและสงกําจัดขยะอยางเหมาะสม
10. มีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการ
ประหยัดน้าํ
11. มีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน
12. มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่
สวนกลางไมต่ํากวา 25°ซ
13. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน
14. มีการควบคุม/จัดการเขมาควันที่เกิดจาก Boiler**
15. มีการควบคุมเสียงดังรบกวน**
16. มีพื้นที่ปลูกตนไมลงดิน (ไมรวมไมกระถาง)
17. สงเสริมการปลูกพืชทองถิ่น
18. ไมมีการปรับปรุงภูมิทัศนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ
19. มีการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
ในพืน้ ที่ เชน การเก็บขยะชายหาด
20. มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา 2 เมตร

เกณฑ คะแนน หมายเหตุ
คะแนน ที่ได*
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
รวม
*
หมายเหตุ : หากไมมหี ลักฐานประกอบการพิจารณาตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม คะแนนทีไ่ ดจะเปนรอยละ
50 ของคะแนนเต็มในหัวขอนัน้ ๆ
**
หากโรงแรมไมมี Boiler หรือปญหาจากเสียงดังรบกวน ใหไดคะแนนเต็มในหัวขอนั้นๆ
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โดยในแตละหัวขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของทางโรงแรมแนบหลักฐานเพื่อแสดงวา
โรงแรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หลังจากที่ไดรับแบบสอบถามเรื่องการจัดการของเสียของโรงแรม
ภายใน 2 สัปดาห เชน สําเนาผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งที่มีอายุไมเกิน 1 ป ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภท และบางขนาด หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของโรงแรม นโยบายดานสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการในการลดการเกิดของเสีย ผังพื้นที่สี
เขี ย ว การรณรงค แ ละประชาสั ม พั น ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประหยั ด พลั ง งาน และการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมที่โรงแรมมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ดังตารางที่ ซ-4 ในภาคผนวก ซ
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บทที่ 4
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วิธีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 7 ประเภทนี้ใช วิธีตกลงราคา และวิธี
สอบราคา ซึ่งแตละวิธีจะมีขั้นตอนที่แตกตางกันดังตารางที่ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 แตมีหลักปฏิบัติ
รวมกันพอสรุปไดดังนี้
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สํานัก/กอง/ฝาย
(ผูใชงาน)

เจาหนาที่พัสดุ
หัวหนาสวนราชการ
(หรือผูไดรับมอบอํานาจ)
คณะกรรมการ

จัดทําบันทึกความตองการ
+ รายละเอียดคุณลักษณะหรือขอบเขตการจาง
+ เกณฑขอกําหนดในการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมสําหรับสินคาแตละประเภทตาม
ขอ 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3, 2.6.3 และ 3.1.3
และ 3.2.3
ตรวจสอบความถูกตองของรายการซื้อ/จาง
+ ทํารายงานขอซื้อขอจาง
ใหความเห็นชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/พิเศษ/
กรณีพิเศษ/ประมูลดวยระบบอิเลคโทรนิกส
(e-Auction)

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาพัสดุ
กรรมการตรวจรับ

ทําสัญญา
พิจารณาตามเกณฑการตรวจรับสินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมสําหรับสินคาแตละประเภทตามขอ
2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4, 2.6.4 และ 3.1.4
เบิกจาย

สํานัก/กอง/ฝาย

รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4.1 ขั้นตอนการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีตกลงราคา
วิธีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ใชวิธีตกลงราคา มีขั้นตอนตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยวิธีตกลงราคา
สํานัก/กอง/ฝาย
1. จัดทําบันทึกความตองการ และรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(รูปที่ จ-1) พรอมแนบ
y รายการพัสดุซึ่งระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(รูปที่ จ-2 )
y เกณฑในการจัดซื้อสินคาทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสําหรับสินคาแตละประเภท ตาม
ขอ 2.2.3/ 2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3 (รูปที่ จ-3)

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ผูมีอํานาจ

2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการซื้อและพิจารณาวา
เปนไปตามเกณฑในการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสําหรับสินคาแตละประเภท ตามขอ
2.2.3/ 2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3 และวงเงินทีจ่ ะใช
โดยประมาณ และจัดหาใบเสนอราคา (รูปที่ จ-4)
3. จัดทํารายงานขออนุมัติดําเนินการซื้อ พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเลขานุการกรม (รูปที่ จ-5)
ในรายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดําเนินการซื้อ
โดยระบุเกณฑในการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสําหรับสินคาแตละประเภท ตามขอ
2.2.3/ 2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3
(รูปที่ จ-6 และ จ-3)
4. อนุมัตริ ายงาน
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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
5. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุออกใบสัง่ ซื้อ/สั่งจาง (กรณี
เกิน10,000 บาท หากไมเกิน100,000 บาทเจาหนาที่
พัสดุจะติดตอกับผูขายโดยตรง) (รูปที่ จ-7 )
6. รับมอบสินคาจากผูขาย พรอมใบสงของ (รูปที่
จ-8 ) และหลักฐานหรือเอกสารรับรองสินคาวา
เปนไปตามเกณฑในการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสําหรับสินคาแตละประเภท ตามขอ
2.2.3/ 2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3 (รูปที่ จ-9 )
7.สงมอบแกคณะกรรมการตรวจรับ

ผูมีอํานาจ

8. ตรวจรับสินคาพรอมหลักฐาน หรือเอกสาร
รับรองสินคาวาเปนไปตามเกณฑ ในการ
จัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
สําหรับสินคาแตละประเภท ตามขอ 2.2.3/
2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3 (รูปที่ จ-10 )
9. จัดทําใบกรรมการตรวจรับ (รูปที่ จ-11) และใบ
เบิกพัสดุ (รูปที่ จ-12) เสนอผูมีอํานาจ
ทราบ และบันทึกบัญชีวัสดุไวเปนหลักฐาน
เพื่อประกอบการเบิกจายวัสดุและตรวจนับพัสดุ
คงเหลือสิ้นงวด
10.ทราบ/อนุมัตกิ ารเบิกจายพัสดุ
11. เมือ่ ผูมีอํานาจอนุมัติและรับทราบการตรวจรับ
ดังกลาวแลว สงเอกสารทั้งหมดใหฝายคลัง
และพัสดุเพื่อทําการเบิกจาย
12. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการ
ตรวจรับและสงเอกสารทั้งหมดเพื่อเบิกจายเงินตอ
งานการเงิน
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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4.2 วิธีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีสอบราคา
วิธีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใชวิธีสอบราคา มีขั้นตอนตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยวิธีสอบราคา
สํานัก/กอง/ฝาย
1. จัดทําบันทึกความตองการ พรอมรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการจาง
y รายชื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(รูปที่ ฉ-1)
y รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(รูปที่ ฉ-2)
y เกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในการ
จัดซื้อสินคาทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สําหรับสินคาแตละประเภท ตามขอ 2.2.3/
2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3(รูปที่ ฉ-3)

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการซื้อและ
พิจารณาวาเปนไปตามเกณฑสินคาทีเ่ ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับสินคาแตละ
ประเภท ตามขอ 2.2.3/ 2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/
2.6.3 และวงเงินที่จะใชโดยประมาณ และจัดหา
ใบเสนอราคา(รูปที่ ฉ-4)
3. จัดทํารายงานขออนุมัติดําเนินการซื้อ(รูปที่ ฉ-5)
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ จัดทํา
เอกสารสอบราคาเสนอผูมีอํานาจอนุมัตผิ านหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุและเลขานุการกรม ในรายละเอียด
ประกอบรายงานขออนุมัติดําเนินการซื้อ โดยระบุ
เกณฑสินคาที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมสําหรับ
สินคาแตละประเภท ตามขอ 2.2.3/ 2.3.3/
2.4.3/2.5.3/ 2.6.3 (รูปที่ ฉ-6 และ ฉ-3 )
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ผูมีอํานาจ

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ผูมีอํานาจ
4. อนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง
พรอมลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ และประกาศสอบ
ราคาฉบับยอ (รูปที่ ฉ-7 และ ฉ-8)

5. เปดซองเอกสารตามบัญชีสวนที่ 1 เพือ่
ตรวจสอบรายชื่อผูมีประโยชนรวมกันแลว
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมทั้ง
แจงผูทไี่ มผาน(ถามี)
6. คัดเลือกผูเ สนอราคาที่เสนอตรงตาม
ขอกําหนดและจัดทําบันทึกสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางเสนอผูม ีอํานาจอนุมัติผา นหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ (รูปที่ ฉ-9 )
7. หัวหนาเจาที่พัสดุตรวจสอบราคาความถูกตอง
ของการคัดเลือกผูเสนอราคาและเสนอผูม ีอํานาจ
อนุมัติ
8. อนุมัตใิ นผลการจัดซื้อจัดจาง
9. แจงผลการเปดซองแกผเู ขาเสนอราคาทุกราย
ทราบและจัดทําสัญญากับผูไดรับคัดเลือกหลังจาก
ไดรับอนุมัตเิ งินประจํางวดแลว
10. ลงนามในสัญญา
11. รับมอบสินคาจากผูขาย พรอมใบสงของ
และหลักฐานหรือเอกสารรับรองสินคาวา
เปนไปตามเกณฑคุณลักษณะเฉพาะในการ
จัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
สําหรับสินคาแตละประเภท ตามขอ 2.2.3/
2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3
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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
12. สงมอบแกคณะกรรมการตรวจรับ

ผูมีอํานาจ

13. ตรวจรับสินคาพรอมหลักฐาน หรือเอกสาร
รับรองสินคาวาเปนไปตามเกณฑ การ
จัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สําหรับสินคาแตละประเภท ตามขอ 2.2.3/
2.3.3/ 2.4.3/ 2.5.3/ 2.6.3
14. จัดทําใบกรรมการตรวจรับ และใบเบิกพัสดุ
เสนอผูมีอํานาจทราบและบันทึกบัญชีวัสดุไว
เปนหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจายวัสดุ
และตรวจนับพัสดุคงเหลือสิ้นงวด
15. ทราบ/อนุมตั ิการเบิกจายพัสดุ
16. เมือ่ ผูมีอํานาจอนุมัติและรับทราบการตรวจรับ
ดังกลาวแลว สงเอกสารทั้งหมดใหฝายคลัง
และพัสดุเพื่อทําการเบิกจาย
17. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐานการตรวจรับและสงเอกสารทั้งหมด
เพื่อเบิกจายเงินตองานการเงิน
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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4.3 วิธีการจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีสอบราคา
วิธีการจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใชวิธีสอบราคา มีขั้นตอนตามตาราง
ที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ขั้นตอนการดําเนินการจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยวิธีสอบราคา
สํานัก/กอง/ฝาย
1. จัดทําบันทึกความตองการ พรอมรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการจาง
y รายชื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับการจาง
(รูปที่ ช-1)
y รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รูปที่ ช-2)
y เกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาด
ตามขอ 3.1.3 (รูปที่ ช-3)

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการจางและ
พิจารณาวาเปนไปตามเกณฑในการจัดจาง
บริการทําความสะอาดทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตามขอ 3.1.3 และวงเงินทีจ่ ะใช
โดยประมาณ และจัดหาใบเสนอราคา (รูปที่ ช-4)
3. จัดทํารายงานขออนุมัติดําเนินการจัดจาง (รูปที่ ช-5)
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดทํา
เอกสารสอบราคาเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเลขานุการกรม
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ผูมีอํานาจ

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ในรายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดําเนิน
การจัดจาง โดยระบุเกณฑในการจัดจางบริการ
ทําความสะอาด ตามขอ 3.1.3 (รูปที่ ช-3 และ
รูปที่ ช-6)

ผูมีอํานาจ

4. อนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง
พรอมลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ และประกาศสอบ
ราคาฉบับยอ (รูปที่ ช-7 และ
รูปที่ ช-8)
5. จัดสงเอกสารสอบราคาไปยังผูข าย/ผูรับจางให
มากที่สุดพรอมประกาศลงเว็บไซตของสวน
ราชการ และกรมบัญชีกลาง และ
www.Gprocurement.or.th พรอมปดประกาศ ณ
สวนราชการ
6. รับซองสอบราคาจากผูยื่น โดยออกหลักฐานการรับ
ซองใหกับผูย นื่ ทุกรายและสงมอบซองใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
7. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุสงมอบซองสอบราคาแก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเมื่อถึงกําหนด
เปดซอง
8. เปดซองเอกสารตามบัญชีสวนที่ 1 เพือ่
ตรวจสอบรายชื่อผูมีประโยชนรวมกันแลว
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมทั้ง
แจงผูทไี่ มผาน(ถามี) โดยผูยนื่ ตองมีหลักฐาน
ตามเกณฑในการจัดจางบริการทําความ
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สํานัก/กอง/ฝาย
สะอาด ตามขอ 3.1.3 (รูปที่ ช-9)
9. คัดเลือกผูเ สนอราคาที่เสนอตรงตาม
ขอกําหนดและจัดทําบันทึกสรุปผลการจัดจาง
เสนอผูม ีอํานาจอนุมัติผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ (รูปที่ ช-10)

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ผูมีอํานาจ

10. หัวหนาเจาทีพ่ ัสดุตรวจสอบความถูกตอง
ของการคัดเลือกผูเสนอราคาและเสนอผูม ีอํานาจ
อนุมัติ
11. อนุมัติในผลการจัดจาง
12. แจงผลการเปดซองแกผเู ขาเสนอราคาทุกราย
ทราบและจัดทําสัญญากับผูไดรับคัดเลือกหลังจาก
ไดรับอนุมัตเิ งินประจํางวดแลว
13. ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ หลังจากขั้นตอนในขอ 13 ใหทําตามขั้นตอนวิธีการจางบริการทําความสะอาดโดยวิธีสอบราคาตามปกติ

- 32 -

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4.4 วิธีการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการจัดประชุม สัมมนา
ฝกอบรม
ตารางที่ 4.4 วิธีการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สํานัก/กอง/ฝาย
1. จัดทํารายละเอียดการจัดประชุม
สั ม มนา ฝ ก อบรม และประมาณ
คา ใช จ า ย ดั ง ตั ว อย า ง (รู ป ที่ ซ-1
และรูปที่ ซ-2)
2. จัดหาโรงแรมโดยการสอบถาม
โรงแรมแตละแหงเรื่องการจองหอง
ราคา และประเด็นดานสิ่งแวดลอม
(รูปที่ ซ-3 และ รูปที่ ซ-4)

โรงแรม

ผูมีอํานาจ

3. จัดสงขอมูลและหลักฐาน
4. ให คะแนนตามเกณฑ โรงแรมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพิจารณา
หลั ก ฐานที่ ไ ด รั บ จากทางโรงแรม
(รูปที่ ซ-5)
5. ดําเนินการขออนุมั ติในหลักการ
ขอจั ด ประชุ ม สั ม มนา ฝ ก อบรม
(รูปที่ ซ-6)
6. อนุ มั ติ ก ารจั ด ประชุ ม /สั ม มนา/
ฝกอบรม
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รายการอางอิง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ. 2547. รายงานสถานการณ
มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547.
“ฉลากสิ่งแวดลอม: เรื่องเกาที่ตองนํามาเลาใหม”, อุตสาหกรรมสาร 46 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม –
สิงหาคม 2546): 38-45.
มูลนิธิใบไมเขียว. 2545. แบบประเมินการรักษาสิ่งแวดลอมในการดําเนินงานในโรงแรม.
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2540. ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ.
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2542. ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑทําความสะอาด
พื้นผิว.
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2543. ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑลบคําผิด.
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2545. ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑหลอดฟลูออเรส
เซนซ.
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2546. ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑตลับหมึก.
Econnews, 2541.
http://www.chemtrack.org/Manage.asp?ID=3
http://www.tisi.go.th/lab/pdf/17025_t.pdf
http://europa.en.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0072:EN:HTML
http://www-cie.iarc.fr/monoeval/grlist.html
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ภาคผนวก

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ก
สารเคมีที่หามใชเปนสวนผสมในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สารเคมีที่หามใชเปนสวนผสมในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีดังนี้
ก.1 กลุมสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU Commission
Directive 93/72/EEC
กลุมสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน Annex 1 ของ EU
Commission Directive 93/72/EEC ไดแก
R26
(เปนพิษมากเมื่อหายใจเขาสูรางกาย)
R27
(เปนพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง)
R40
(เปนไปไดตอความเสียหายกับเซลลในรางกายอยางถาวร)
R42
(เปนไปไดในการรบกวนระบบทางเดินหายใจ)
R45
(อาจกอใหเกิดมะเร็ง)
R46
(อาจกอใหเกิดความเสียหายทางพันธุกรรม)
R49
(อาจกอใหเกิดมะเร็งเมื่อหายใจเขาสูรางกาย)
R60
(อาจทําใหเกิดการปฏิสนธิไมสมบูรณ)
R61
(อาจเปนอันตรายตอการปฏิสนธิ)
R62
(อาจเปนไปไดที่ทําใหเกิดการปฏิสนธิไมสมบูรณ)
R63
(อาจเปนไปไดที่ทําใหเกิดอันตรายตอตัวออนในครรภ)
R64
(อาจกอใหเกิดอันตรายตอทารกในครรภผานทางนํ้านมมารดา)
สําหรับรายชื่อสารเคมีของกลุมตางๆ สามารถคนหาไดจากเวบไซต http://europa.en.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0072:EN:HTML
ก.2 สารกอมะเร็งที่หามใชในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สารกอมะเร็งที่หามใชในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในขอแนะนําของ International
Agency for Research on Cancer (IARC) กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B สารกลุมดังกลาวมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 สารเคมีหรือกลุมสารเคมี ของผสม และสภาวะที่มีโอกาสสัมผัสที่มีหลักฐานชี้ชัดวากอให
เกิดมะเร็งในคน
กลุมที่ 2A สารเคมีหรือกลุมสารเคมี ของผสม และสภาวะที่มีโอกาสสัมผัสที่อาจกอใหเกิดมะเร็งในคน
กลุมที่ 2B สารเคมีหรือกลุมสารเคมี ของผสม และสภาวะที่มีโอกาสสัมผัสที่ยังไมสามารถชี้ชัด แตอาจ
กอใหเกิดมะเร็งในคน
รายชื่อสารเคมีของกลุมตางๆ สามารถคนหาไดจากเวบไซต
http://www-cie.iarc.fr/monoeval/grlist.html

ก-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ก.3 รายชื่อสารประกอบเอมีนที่เปนพิษที่หามผสมในผงหมึกสําหรับตลับหมึกสี
รายชื่อสารประกอบเอมีนที่เปนพิษที่หามผสมในผงหมึกสําหรับตลับหมึกสี แสดงในตารางที่ ก-1
ตารางที่ ก-1 รายชื่อสารเอมีนที่เปนพิษที่หามผสมในผงหมึกสําหรับตลับหมึกสี
ชื่อสาร
หมายเลข CAS No.
4-aminoazobenzene
60-90-3
Benzidine
92-87-5
4-chloro-o-toluidine
95-69-2
2-naphthylamine
91-59-8
o-aminoazotouene
97-56-3
2-amino-4-nitrotoluene
99-55-8
p-chloroaniline
106-47-8
2,4-diaminoanisole
615-05-4
4,4’-diaminodiphenylmethane
107-77-9
3,3’-dichlorobenzidine
91-94-1
3,3’-dimetoxybenzidine
119-90-4
3,3’-dimethylbenzidine
119-93-7
3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane
838-88-0
p-cresidine
120-71-8
4,4’-methylene-bis-(2-chloroaniline)
101-14-4
4,4’-oxydianiline
101-80-4
4,4’-thiodianiline
139-65-1
o-toluidine
95-53-4
2,4-toluilenediamine
95-80-7
2,4,5-trimethylaniline
137-17-7
o-anisidine
90-04-0
หมายเหตุ : CAS No. (Chemical Abstracts Service Number) คือ หมายเลขของสารเคมีตามระบบสากล

ก-2
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนซที่ไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว
รายชื่อผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนซที่ไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว แสดงในตารางที่ ข-1
และรายชื่อผูผลิตหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนซที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเบอร 5 แสดงในตารางที่ ข-2

ตารางที่ ข-1 ผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนซที่ไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว
บริษัท/
รุน
เครื่องหมายการคา
บริษัท ไทยโตชิบา 1) ประเภทเดยไลท ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W อายุการใช
งาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวาง เริ่มตน 1090 ลูเมน
ไลทติ้ง จํากัด/
โตชิบา (TOSHIBA) 2) ประเภทคูลไวต ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W อายุการใช
งาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน 1200 ลูเมน
3) ประเภทวอรมไวต ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W อายุการใช
งาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน 1350 ลูเมน
4) ประเภทเดยไลท ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W อายุการใช
งาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน 2690 ลูเมน
5) ประเภทคูลไวต ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W อายุการใช
งาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน 2850 ลูเมน
6) ประเภทวอรมไวต ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W อายุการใช
งาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน 3100 ลูเมน
บริษัท แลมปตัน 1) ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบ
หลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 17,000 ชั่วโมง
ไลทติ้ง เทคโนโลยี
ฟลักซการสองสวาง 2,700 ลูเมน
จํากัด/แลมปตัน
2) ประเภทเดยไลท (TRI-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบ
(LAMPTAN)
หลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 17,000 ชั่วโมง
ฟลักซการสองสวาง 3,250 ลูเมน
3) ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPHOR) ขั้วหลอด G13 แบบ
หลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง
ฟลักซการสองสวาง 1,100 ลูเมน
4) ประเภทเดยไลท (TRI-PHOSPHOR) ขั้วหลอด G13 แบบ
หลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง
ฟลักซการสองสวาง 1,300 ลูเมน
1) ประเภทคูลไวต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบG13 ขนาด 18
บริษัทฟลิปส อิ
W ฟลักซการสองสวาง 1,150 ลูเมน อายุการใชงาน 15,000
เล็คทรอนิกส
ชั่วโมง
(ประเทศไทย)
2) ประเภทเดยไลต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด
จํากัด/ฟลิปส
18 W ฟลักซการสองสวาง 1,030 ลูเมน อายุการใชงาน
(PHILIPS)
15,000 ชั่วโมง

ข-1

วันหมดอายุสัญญา ที่อยู / หมายเลขติดตอ

10 ธันวาคม 2549 144 สวนอุตสาหกรรม
บางกระดี ถ.ติวานนท
10 ธันวาคม 2549 หมูที่ 5 ต.บางกระดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
10 ธันวาคม 2549 โทรศัพท 0-2501-1425-9
โทรสาร 0-2501-1431
10 ธันวาคม 2549
10 ธันวาคม 2549
10 ธันวาคม 2549
6 มิถุนายน 2549 10 หมู 7 ถ.หัวกระบือ
แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน กทม.
6 มิถุนายน 2549 10150
โทรศัพท 0-2457-9564-6
โทรสาร 0-2897-2553,
0-2416-8912
6 ตุลาคม 2551

6 ตุลาคม 2551

16 มีนาคม 2549 515 ถ.สุขุมวิท หมูที่ 4
ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
16 มีนาคม 2549 โทรศัพท 0-2709-3300-12
โทรสาร 0-2641-0769

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครื่องหมายการคา

บริษัท ลี้ กิจเจริญ
แสงจํากัด /
DAI-SHIDA

รุน

วันหมดอายุสัญญา ที่อยู / หมายเลขติดตอ

3) ประเภทวอรมไวต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 16 มีนาคม 2549
18 W ฟลักซการสองสวาง 1,350 ลูเมน อายุการใชงาน
15,000 ชั่วโมง
4) ประเภทคูลไวต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 16 มีนาคม 2549
W ฟลักซการสองสวาง 1,350 ลูเมน อายุการใชงาน 15,000
ชั่วโมง
16 มีนาคม 2549
5) ประเภทเดยไลต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด
18 W ฟลักซการสองสวาง 1,300 ลูเมน อายุการใชงาน
15,000 ชั่วโมง
6) ประเภทคูลไวต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 16 มีนาคม 2549
W ฟลักซการสองสวาง 2,850 ลูเมน อายุการใชงาน 15,000
ชั่วโมง
16 มีนาคม 2549
7) ประเภทเดยไลต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด
36 W ฟลักซการสองสวาง 2,600 ลูเมน อายุการใชงาน
15,000 ชั่วโมง
8) ประเภทวอรมไวต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 16 มีนาคม 2549
36 W ฟลักซการสองสวาง 3,350 ลูเมน อายุการใชงาน
15,000 ชั่วโมง
9) ประเภทคูลไวต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 16 มีนาคม 2549
W ฟลักซการสองสวาง 3,350 ลูเมน อายุการใชงาน 15,000
ชั่วโมง
16 มีนาคม 2549
10) ประเภทเดยไลต แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด
*หมายเหตุ : สามารถ
36 W ฟลักซการสองสวาง 3,250 ลูเมน อายุการใชงาน
ใช ต อได อี ก 3 เดื อน
15,000 ชั่วโมง
หลั งหมดอายุ สั ญญา
และบริ ษั ท ฟ ลิ ปส อิ
เล็ คทริ ก (ประเทศไทย)
จํ ากั ด มี ความประสงค
จะตอสัญญา
16 สิงหาคม 2549
1) ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบ
หลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 13,000 ชั่วโมง
ฟลักซการสองสวาง 1,030 ลูเมน
16 สิงหาคม 2549
2) ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 แบบ
หลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 13,000 ชั่วโมง
ฟลักซการสองสวาง 2,600 ลูเมน

ข-2

372/1-2 หมูที่ 3 ซ.สุข
สวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง
ราษฎรบูรณะ เขตราษฎร
บูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท 0-2427-0191-5
โทรสาร 0-2427-3267,
0-2873-1329

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
รุน
เครื่องหมายการคา
1) F36T8 ประเภท COOLWHITE เครื่องหมายการคา SILVER
บริษัทเอเซียอุต
สาหกรรมหลอดไฟ LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอด G13 ขนาด 36 วัตต แบบ
ใชสตารตเตอร ฟลักซการสองสวางที่กําหนดไมนอยกวา
จํากัด/
3,100 ลูเมน
SILVERLIGHT
2) F18T8 ประเภท COOLWHITE เครื่องหมายการคา SILVER
LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอด G13 ขนาด 18 วัตต แบบ
ใชสตารตเตอร ฟลักซการสองสวางที่กําหนดไมนอยกวา
1,200 ลูเมน
3) F36T8 .ประเภท DAYLIGHT เครื่องหมายการคา SILVER
LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 วัตต
แบบใชสตารตเตอร ฟลักซการสองสวางที่กําหนดไมนอยกวา
2,650 ลูเมน
4) F18T8 .ประเภท DAYLIGHT เครื่องหมายการคา SILVER
LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 วัตต
แบบใชสตารตเตอร ฟลักซการสองสวางที่กําหนดไมนอยกวา
1,050 ลูเมน
5) F36T8 ประเภท DAYLIGHT / HIGH LUMEN เครื่องหมาย
การคา SILVER LIGHT แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 36 วัตต แบบใชสตารตเตอร ฟลักซการสองสวางที่
กําหนดไมนอยกวา 3,250 ลูเมน
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

ข-3

วันหมดอายุสัญญา ที่อยู / หมายเลขติดตอ

4 เมษายน 2550 199 หมูที่ 2 ซอยแพรกษา
ต.ทายบาน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 0-2702-9467-9
4 เมษายน 2550 โทรสาร 0-2702-9470
สํานักงาน : 390/6-8 สุขุม
วิท 18 คลองตัน คลอง
17 กรกฎาคม 2549 เตย กรุงเทพฯ 10110

17 กรกฎาคม 2549

17 กรกฎาคม 2549

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ข-2 ผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนซที่เขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟ หมายเลข 5
บริษัท/
รุน
เครื่องหมายการคา
1) ประเภทคูลไวต Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 8 W
บริษัท ออสแรม
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
(ประเทศไทย) จํากัด
2) ประเภทวอรมไวต Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 8
/
W อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
3) ประเภทเดยไลท Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 12
W อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
4) ประเภทวอร ม ไวต Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด
12 W อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
5) ประเภทคูลไวต Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด 21
W อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
6) ประเภทวอร ม ไวต Lamp DULUX EL Type Economy ขนาด
21 W อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
7) ประเภทคูลไวต Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 11 W
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
8) ประเภทวอรมไวต Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 11
W อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
9) ประเภทเดย ไ ลท Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 15
W อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
10) ประเภทคูลไวต Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 15 W
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
11) ประเภทวอรมไวต Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 15
W อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
12) ประเภทเดย ไ ลท Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 20
W อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
13) ประเภทเดย ไ ลท Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 23
W อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
14) ประเภทคูลไวต Lamp DULUX EL Type Longlife ขนาด 23 W
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
15) ประเภทเดยไลท Lamp DULUX EL Type EE ขนาด 13 W
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
16) ประเภทวอรมไวต Lamp DULUX EL Type EE ขนาด 13 W
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
17) ประเภทวอรมไวต Lamp DULUXSTAR MINI TWIST ขนาด 13
W อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
18) ประเภทวอรมไวต Lamp DULUXSTAR MINI TWIST ขนาด 18
W อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง

ข-4

ที่อยู / หมายเลขติดตอ
100/45 อาคารสาทรนครทาวเวอร
ชั้ น 24 ถ.สาทรเหนื อ แขวงสี ล ม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2636 7475
โทรสาร 0 2636 7477

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
รุน
เครื่องหมายการคา
บริ ษั ท เมกกาแมน 1) รุน W205/E27/DL ขนาด 5 W ชนิดเดยไลท 53 ลูเมน/วัตต
(ไทยแลนด) จํากัด 2) รุน W205/E27/WL ขนาด 5 W ชนิดวอรมไวต 55 ลูเมน/วัตต
3) รุน W207/E27/DL ขนาด 7 W ชนิดเดยไลท 50 ลูเมน/วัตต
4) รุน W207/E27/WL ขนาด 7 W ชนิดวอรมไวต 55 ลูเมน/วัตต
5) รุน W1309/E27/DL ขนาด 9 W ชนิดเดยไลท 47 ลูเมน/วัตต
6) รุน W1309/E27/WL ขนาด 9 W ชนิดวอรมไวต 54 ลูเมน/วัตต
7) รุน W1311/E27/DL ขนาด 11 W ชนิดเดยไลท 54 ลูเมน/วัตต
8) รุน W1311/E27/WL ขนาด 11 W ชนิดวอรมไวต 60 ลูเมน/วัตต
9) รุน SU323/E27/DL ขนาด 23 W ชนิดเดยไลท 60 ลูเมน/วัตต
บริ ษั ท จี อี ไลท ติ้ ง 1) รุน 24172ET หลอดประหยั ด ไฟรู ป เกลี ย ว ขนาด 14 W ชนิ ด
วอร ม ไวต ค า ความสว า งเริ่ ม ต น 950 ลู เมน อายุ ก ารใช ง าน
(ประเทศไทย) จํากัด
8,000 ชั่วโมง
2) รุน 24173ET หลอดประหยั ด ไฟรูป เกลี ย ว ขนาด 14 W ชนิ ด
เดยไลท คาความสวางเริ่มตน 900 ลูเมน อายุการใชงาน 8,000
ชั่วโมง
3) รุน 24174ET หลอดประหยั ด ไฟรูป เกลี ย ว ขนาด 20 W ชนิ ด
วอร ม ไวต ค า ความสว างเริ่ม ต น 1,350 ลู เมน อายุ ก ารใช งาน
8,000 ชั่วโมง
4) รุน 24175ET หลอดประหยั ด ไฟรูป เกลี ย ว ขนาด 20 W ชนิ ด
เดย ไ ลท ค า ความสว า งเริ่ ม ต น 1,260 ลู เมน อายุ ก ารใช ง าน
8,000 ชั่วโมง
5) รุน 24176ET หลอดประหยั ด ไฟรูป เกลี ย ว ขนาด 24 W ชนิ ด
วอรม ไวต ค า ความสว างเริ่ม ต น 1,750 ลู เมน อายุ ก ารใช งาน
8,000 ชั่วโมง
6) รุน 24177ET หลอดประหยั ด ไฟรูป เกลี ย ว ขนาด 24 W ชนิ ด
เดย ไ ลท ค า ความสว า งเริ่ ม ต น 1,650 ลู เมน อายุ ก ารใช ง าน
8,000 ชั่วโมง
7) รุน 11305EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 9 W ชนิดวอรมไวท อายุ
การใชงาน 6,000 ชั่วโมง
8) รุน 11321EN หลอดตะเกีย บคู ขนาด 9 W ชนิ ดเดยไลท อายุ
การใชงาน 6,000 ชั่วโมง
9) รุ น 11324EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 11 W ชนิ ด วอร ม ไวท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
10) รุน 11328EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 11 W ชนิดเดยไลท อายุ
การใชงาน 6,000 ชั่วโมง
11) รุน 11332EN หลอดตะเกี ย บสาม ขนาด 15 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
12) รุน 11335EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดวอรมไวท

ข-5

ที่อยู / หมายเลขติดตอ
314/2 ซ. ศูนยวิจัย4 ถ. พระราม9
(ซอย 17) แขวงบางกะป เขตหวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0 2510 5837-8,
0 2510 5374
โทรสาร 0 2510 5696

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 16 หอง
1603 ถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม แขวง
มั ก กะสั น เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ
10400
โทรศัพท 0 2255 8721-32
โทรสาร 0 2255 8733

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครื่องหมายการคา

บริษัท ไทยโตชิบา
ไลทติ้ง จํากัด/
โตชิบา (TOSHIBA)

รุน

ที่อยู / หมายเลขติดตอ

อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
13) รุน 11336EN หลอดตะเกี ย บสาม ขนาด 20 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
14) รุน 11342EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 20 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
15) รุน 95414EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 6 W ชนิดวอรมไวท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
16) รุน 95416EN หลอดตะเกีย บคู ขนาด 6 W ชนิ ดเดยไลท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
17) รุน 89584EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 9 W ชนิดวอรมไวท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
18) รุน 89587EN หลอดตะเกีย บคู ขนาด 9 W ชนิ ดเดยไลท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
19) รุน 11236EN หลอดตะเกี ย บสาม ขนาด 9 W ชนิ ด วอรม ไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
20) รุน 11238EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 9 W ชนิดเดยไลท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
21) รุ น 89588EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 11 W ชนิ ด วอร ม ไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
22) รุน 89590EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 11 W ชนิดเดยไลท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
23) รุน 89591EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
24) รุน 89593EN หลอดตะเกี ย บสาม ขนาด 15 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
25) รุน 89594EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 18 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
26) รุ น 89596EN หลอดตะเกี ย บสาม ขนาด 18 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
27) รุน 95600EN หลอดตะเกียบสี่ ขนาด 23 W ชนิดวอรมไวท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
28) รุน 95602EN หลอดตะเกียบสี่ ขนาด 23 W ชนิดเดยไลท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
1) รุ น EFD9D/65-E3U หลอดชนิ ด ทรงตะเกี ย บ ขนาด 9 วั ต ต
ประเภทเดยไลต คาความสองสวาง 510 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
2) รุน EFD13D/65-E3U หลอดชนิ ด ทรงตะเกีย บ ขนาด 13 วัต ต
ประเภทเดยไลต คาความสองสวาง 710 ลูเมน อายุการใชงาน

144 หมู 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ถ. ติวานนท ต.บางกระดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท 0 2501 1425-9,
0 2963 7408-11

ข-6

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครื่องหมายการคา

บริษัทฟลิปส อิเล็ค
ทรอนิกส(ประเทศ
ไทย) จํากัด/ฟลิปส
(PHILIPS)

รุน

ที่อยู / หมายเลขติดตอ

6,000 ชั่วโมง
3) รุน EFD18D/65-E3U หลอดชนิ ด ทรงตะเกีย บ ขนาด 18 วั ต ต
ประเภทเดยไลต คาความสองสวาง 1,000 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
4) รุ น EFD5L/27-E ห ลอด ช นิ ด ท รงต ะเกี ย บ ขน าด 5 วั ต ต
ประเภทวอรมไวต คาความสองสวาง 250 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
5) รุ น EFD9L/27-E3U หลอดชนิ ด ทรงตะเกี ย บ ขนาด 9 วั ต ต
ประเภทวอรมไวต คาความสองสวาง 560 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
6) รุน EFD13L/27-E3U หลอดชนิ ด ทรงตะเกี ย บ ขนาด 13 วั ต ต
ประเภทวอรมไวต คาความสองสวาง 810 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
7) รุน EFD18L/27-E3U หลอดชนิ ด ทรงตะเกี ย บ ขนาด 18 วั ต ต
ประเภทวอรมไวต คาความสองสวาง 1,100 ลูเมน อายุการใช
งาน 6,000 ชั่วโมง
8) รุน EFA7D/65-E หลอดชนิดทรงลูกแพร ขนาด 7 วัตต ประเภท
เดยไลต คาความสองสวาง 340 ลูเมน อายุการใชงาน 6,000 ชั่ว
โมง
9) รุน EFA9D/65-E หลอดชนิดทรงลูกแพร ขนาด 9 วัตต ประเภท
เดยไลต คาความสองสวาง 440 ลูเมน อายุการใชงาน 6,000 ชั่ว
โมง
10) รุ น EFA13D/65-E หลอดชนิ ด ทรงลู ก แพร ขนาด 13 วั ต ต
ประเภทเดยไลต คาความสองสวาง 650 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
11) รุน EFA9L/27-E หลอดชนิดทรงลูกแพร ขนาด 9 วัตต ประเภท
วอรมไวต คาความสองสวาง 480 ลูเมน อายุการใชงาน 6,000
ชั่วโมง
12) รุ น EFA13L/27-E หลอดชนิ ด ทรงลู ก แพ ร ขนาด 13 วั ต ต
ประเภทวอรมไวต คาความสองสวาง 710 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
1) หลอดซูเปอรคุม 8 วัตต คูลเดยไลท
2) หลอดซูเปอรคุม 8 วัตต วอรมไวท
3) หลอดซูเปอรคุม 14 วัตต คูลเดยไลท
4) หลอดซูเปอรคุม 14 วัตต วอรมไวท
5) หลอดซูเปอรคุม 18 วัตต วอรมไวท
6) หลอดซูเปอรคุม 18 วัตต คูลเดยไลท
7) หลอดซูเปอรคุม 23 วัตต วอรมไวท

ข-7

โทรสาร 0 2501 1431

515 ถ.สุขุมวิท หมูที่ 4
ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 0-2709-3300-12
โทรสาร 0-2641-0769

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครื่องหมายการคา

รุน

ที่อยู / หมายเลขติดตอ

8) หลอดซูเปอรคุม 23 วัตต คูลเดยไลท
9) หลอดจีนี่ วัตต คูลเดยไลท
10) หลอดจีนี่ วัตต วอรมไวท
11) หลอดจีนี่ วัตต คูลเดยไลท
12) หลอดจีนี่ วัตต วอรมไวท
13) หลอดจีนี่ วัตต คูลเดยไลท
14) หลอดจีนี่ วัตต วอรมไวท
15) หลอดทอรนาโด 11 วัตต วอรมไวท
16) หลอดทอรนาโด 15 วัตต คูลเดยไลท
17) หลอดทอรนาโด 15 วัตต วอรมไวท
18) หลอดทอรนาโด 20 วัตต คูลเดยไลท
ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2549

ข-8

สํานักงานใหญ
เลขที่ 1768 ชั้น 26-28 อาคารไทยซัม
มิททาวเวอร
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0 2614 3333
โทรสาร 0 2614 3444

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ค
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด แสดงในตารางที่ ค-1
ตารางที่ ค-1 รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด

รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด

1. Phosphonates
2. Nitrilotriacetic Acid (NTA)
3. Cyclohexanone
4. Hexane
5. Methanol
6. i-Butanol
7. n-Butanol
8. t-Butanol
9. Dearomatised White Spirit, D 100
10. Dearomatised White Spirit, D 70
11. Cyclohexanol
12. Decane
13. Heptane
14. i-Paraffins
15. Methyl Isobutyl Ketone, MIBK
16. Higher Aromates เชน Mesitylene
17. Chlorinated Hydrocarbons
18. Toluene
19. Halogented Organic Solvents
20. Alkylphenol
21. Dimethylsilicon Copolymers

22. Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine
23. Branched Carboxylic Acids and
Alcohols
24. Quaternary Protein Hydrolysate
25. PEG Esters of Branched Carboxylic
Acids
26. Sulfuric Acid
27. Sulphonic Acid
28. ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซี
ยม เกิน 0.5 % ของน้ําหนักทั้งหมดของ
ฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ
29. ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) เกินรอย
ละ 0.2
30. สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l
31. ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l
32. แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l
33. โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l
34. ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l
35. ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/l
36. นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l

ค-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ง
รายชื่อโรงแรมที่ไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียว และมาตรฐาน ISO 14001
ตารางที่ ง-1 รายชื่อโรงแรมที่ไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียว
ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
1
อมารี วอเตอรเกท
Amari Watergate
2

อันดามัน บีช สวีท
Andaman Beach Sweet

3

อาวนาง วิลลา รีสอรท
Aonang Villa Resort
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลด
เดนท ไตรแองเกิ้ล
Anantara Resort and Spa Golden
Triangle
กรุงเทพ แมริออท รีสอรท แอนด
สปา
Bangkok Marriott Resort and Spa
บันยันทรี กรุงเทพฯ
Banyan Tree Bangkok

4

5

6
7

เคป พันวา ภูเก็ต
Cape Panwa Phuket

8

เซ็นทรัล กะรน วิลเลจ
Central Karon Village
เซ็นทรัล สมุย บีชรีสอรท
Central Samui Beach Resort

9
10

เมธาวลัย ชะอํา
Cha-Am Methavalai Hotel

11

เจาพระยา ปารค (กรุงเทพฯ)
Chaophaya Park Hotel Bangkok

12

ชลจันทร พัทยา รีสอรท
Cholchan Pattaya Resort

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

e-mail / website

847 ถ.เพชรบุรี ราชเทวี
ประตูน้ํา กรุงเทพฯ
10400
60/12 ถ.ราชอุทิศสอง
รอยป ต.หาดปาตอง
อ.กระทู จ.ภูเก็ต 83150
113 หมู2 อาวนาง
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทร. 0-2653-9000 ตอ
5006
Fax 0-2653-9045
โทร. 0-7634-1879-83
Fax 0-7634-0893,
0-7629-0420
โทร. 0-7563-7270-2
Fax 0-7569-5072

em@watergate.amari.com
www.amari.com

gm@aonangvilla.com
www.aonangvilla.com

229 หมู1 สามเหลี่ยม
ทองคํา อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150

โทร. 0-5378-4084
Fax 0-5378-44090

info@baanboran.com
www.baanboran.com

257/1-3 ถ.เจริญนคร
แขวงสําเหร เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

โทร. 0-2476-0022
Fax 0-2476-6055,
0-2460-1805

jirapha_ch@minornet.com
bangkokmarriott@minornet.com
www.marriott.com/bkkth

21/100 ถ.สาทรใต สาธร
ทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ
10120
27 หมู8 ถ.ศักดิเดช
ต. วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000
701 ถ.ปฏัก ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

โทร. 0-2679-1200
Fax 0-2679-1199
โทร. 0-7639-1123-5
Fax 0-7639-1177

tassaneejeapermsuk@banyantree.com
bangkok@banyantree.com
www.banyantree.com
gm@capepanwa.com
www.capepanwa.com

โทร. 0-7628-6300-9
Fax 0-7628-6315-6

ckv@chr.co.th
www.centralhotelresorts.com

โทร. 0-7723-0500
Fax 0-7742-2385,
0-7723-0526
โทร. 0-3243-3250-3,
0-3247-1028-9
Fax 0-3247-1590,
0-3243-3725
247 ถ.รัชดาภิเษก
โทร. 0-2290-0125
แขวงดินแดง เขตดินแดง Fax 0-2275-8585,
กรุงเทพฯ 10310
0-2290-0167
19 ม.1 ถ.สุขุมวิท
โทร. 0-3870-2777
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
Fax 0-3870-2778,
จ.ชลบุรี 20150
0-3870-2531

csbr@chr.co.th
www.centralhotelresorts.com

38/2 หมู3 ต.บอผุด
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี 84320
220 ถ.รวมจิตต ต.ชะอํา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
76120

ง-1

admin@beachsuites.com
www.beachsuites.com

metha220@bkk2.loxinfo.co.th
www.methavalai.com

chaopark@chaophyapark.com
www.chaophyapark.com
sales@pattayaresort.com
www.pattayaresort.com

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
13 ชุมพร คาบานา รีสอรท
Chumphon Cabana Resort

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

14

เดอะ ซิตี้ ศรีราชา
City Hotel Shiracha, the

15

คลับ อันดามัน บีช รีสอรท
Club Andaman Beach Resort

16

เดมา พาวิลเลี่ยน
D’Ma Pavilion

17

ดุสิต ลากูนา รีสอรท โฮเท็ล
Dusit Laguna Resort Hotel

18

ดุสิตรีสอรท พัทยา
Dusit Resort Pattaya

19

ดุสิตธานี
Dusit Thani Bangkok

20

แกรนดไชนา ปริ๊นเซส
Grand China Princess Hotel

21

แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
Grand Hyatt Erawan Bangkok
Hotel

69 ม.8 ถ.อาภากร
ต.สะพลี อ.ปะทิว
จ.ชุมพร 86230
6/126 ม.2 ถ.สุขุมวิท
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
2 ถ.หาดปาตอง
ต.ปาตอง อ.กะทู
จ.ภูเก็ต 83150
1091/388 ซ.จารุรัตน
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
390 ถ.ศรีสุนทร
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
240/2 ม.5 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
946 ถ.พระรามที่4 แขวง
สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
215 แขวงสัมพันธวงศ
เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพฯ 10100
494 ถ.ราชดําริ แขวงลุม
พินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

22

แกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน
กรุงเทพฯ
Grand Merkyo Fortune Bankok

1, 3, 5, 7 ถ.รัชดาภิเษก
ต.ดินแดง อ.ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2641-1500
Fax 0-2641-1688

23

แกรน เดอ วิลล
Grande Ville

903 ถ.มหาชัย เขตพระ
นคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2225-0050
Fax 0-2225-7593

24

ฮอลลิเดยอินน รีสอรท ภูเก็ต
Holiday Inn Resort Phuket

52 ต.ปาตอง อ.กระทู
จ.ภูเก็ต 83150

25

อิมพีเรียล อิมพาลา
Imperial Impala Hotel

9 สุขุมวิท24 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-7634-0608
Fax 0-7634-0435,
0-7634-0420
โทร. 0-2259-0053
Fax 0-2259-2897

ง-2

โทร. 0-7756-0245-7
Fax 0-7756-0245-7

e-mail / website
info@cabana.co.th
www.cabana.co.th

โทร. 0-3832-2700-28 admin@citysriracha.com
Fax 0-3832-2739-40 www.citysriracha.com
โทร. 0-7634-0530
Fax 0-7634-0527

admin@clubandaman.com
www.clubandaman.com

โทร. 0-2650-0260-88 dena@loxinfo.co.th
Fax 0-2650-0299,
www.six-senses.com/dma-Pavillion
0-2650-0241
www.dmahotel.com
โทร. 0-7632-4324
Fax 0-7632-4174

dlp@dusit.com
www.dusit.com

โทร. 0-3842-5611-7
Fax 0-3842-8239

pattaya@dusit.com
www.dusit.com

โทร. 0-2200-9000
Fax 0-2236-6400

drbptdir@dusit.com
dusitbkk@dusit.com
www.dusit.com
noppado@grandchaina.com
gcp@grandchina.com
www.grandchaina.com
sukanya.janchoo@hyatintl.com
hotel.ghbangkok@hyattintl.com
www.bangkok.grand.hyatt.com
www.bangkok.hyatt.com
hr@grandmercurefortunebkk.com
mcd@fortumehotel.com
www.fortunehotel.com
www.grandmercurefortunebkk.com
eng@grandevillhotel.com
info@grandevillehotel.com
www.grandevillehotel.com
holiday@phuket.ksc.co.th
www.phuket.holiday-inn.com

โทร. 0-2224-9977
Fax 0-2224-7999
โทร. 0-2254-1234
Fax 0-2254-6307

impala@imperialhotels.com
www.imperialimpala.com

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
26 อิมพีเรียล ควีนสปารค
Imperial Queen’s Park Hotel
27

อิมพีเรียลสมุย
Imperial Samui Hotel

28

อิมพีเรียลธารา
Imperial Tara Hotel

29

อินทรา รีเจนท
Indra Regent Hotel

30

เดอะ กะรนวิลลา ภูเก็ต บีช รีสอรท
แอนด สปา
The Karon Villa Phuket Beach
Resort and Spa
กะตะ ธานี ภูเก็ต
Kata Thani Hotel and Beach
Resort
กรุงศรีริเวอร
Krungsri River Hotel

31

32

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

199 สุขุมวิท22 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
86 ม.3 หาดชะวังนอย
ต.บอผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี 84320

โทร. 0-2261-9000 ตอ
5315
Fax 0-2261-9525
โทร. 0-7742-2020-36
Fax 0-7742-2329,
0-7742-2396

impala@imperialhotel.com
queenpark@imperialhotel.com
www.imperialqueenspark.com
samui@imperialhotels.com
www.imperialmsamui.com
www.imperialhotel.com

18/1 สุขุมวิท26 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
120/126 ถ.ราชปรารภ
พญาไท ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
509 ต.กะรน อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83100

โทร. 0-2259-2900
Fax 0-2259-2896

tara@imperialhotels.com
www.imperialhotels.com

14 ถ.กะตะนอย ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 0-7633-0124-6
Fax 0-7633-0127

reservation@katathani.com
www.katathani.com

โทร. 0-3524-4333
Fax 0-3524-3777

hotel@krungsririver.com
www.krungsririver.com
www.hotelthailand.com

โทร. 0-7632-4352
Fax 0-7632-4353

info@lagunabeach-resort.com
www.lagunabeach-resort.com

33

ลากูนา บีช รีสอรท
Laguna Beach Resort

34

เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอรท
Le Meridien PhuketBeach Resort

27/2 หมู11 ถ.โรจนะ
ต.กะมัง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
323 หมู2 ถ.ศรีสุนทร
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
29 ซ.กะรนนุย ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

35

เลอรอยัลเมริเดียนบานตลิ่งงาม
Le Royal Meridien Baan Taling
Ngam

295 ม.3 ต.ตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
84140

36

เลอ รอยัล เมอริเดียน ภูเก็ต ยอรช
คลับ
Le Royal Meridien Phuket Yacht
Club

23/3 หมู1 ถ.วิเศษ
ต.ราไวย อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83130

37

ลองบีช ชะอํา
Long Beach Cha-Am Hotel

225/75 ถ.รวมจิตร
ต.ชะอํา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี 76120

ง-3

e-mail / website

โทร. 0-2208-0022-33 resv@indrahotel.com
Fax 0-2208-0388-9 www.indrahotel.com
โทร. 0-7639-6139-48 info@karonvilla.com
Fax 0-7639-6122
karon@phuket.ksc.co.th
www.karonvilla.com

โทร. 0-7634-0480-5
Fax 0-7634-0479

lmprsvn@meridine.com
lmpresv@meridien.co.th
www.phuketbeachresort.com
www.lemeridien.com
โทร. 0-7742-3019-22, talingng@samart.co.th
0-7742-9100
Fax 0-7742-3220,
0-7723-4242
โทร. 0-7638-0200-19 saejew@meridien.co.th
Fax 0-7638-0217
pycrsvn@meridien.co.th
www.phuket-yachtclub.com
www.phuketyachtclub.lemeridien.co
m
โทร. 0-3247-2444
longbeach@thailand.com
Fax 0-3247-2287
contact@longbeach-chaam.com
www.longbeach-chaam.com

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
38 มาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท
Maritime Park & Spa Resort
39

มาเลเซีย
Malaysia

40

เมอรลิน บีช รีสอรท
Merlin Beach Resort

41

โนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร
Novotel Bangkok on Siam Square

42

โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ
Novotel Bangna Hotel

43

โนโวเทล เชียงใหม
Novotel Chiang Mai Hotel

44

โนโวเทล โลตัส
Novotel Lotus Bangkok

45

แพน แปซิฟค กรุงเทพฯ
The Pan Pacific Hotel Bangkok

46

ปาตอง เมอรลิน
Patong Merlin

47

พีชฮิล
Peach Hill Hotel & Resort

48

พระนางอินน
Phra Nang Inn
ภูเก็ตอาคาเดีย รีสอรท
Phuket Arcadia Hotel & Resort

49

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

1 ถ.ทุงฝา ต.ปากน้ํา
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

54 ซ.งามดูพลี
ถ.พระราม4 แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาธร
กรุงเทพฯ 10210
99 หาดไตรตรังค
ถ.หมื่นเงิน ต.ปาตอง
อ.กระทู จ.ภูเก็ต 83150
392/44 สยามสแควร
ซอย6 ถ.พระรามที่1
แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
14/49 หมู6
ถ.ศรีนครินทร แขวง
หนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
183 ถ.ชางเผือก
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50200
1 ซ.แดงอุดม ถ.สุขุมวิท
33 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
952 อาคารรามาแลนด
ชั้น21 ถ.พระราม4 แขวง
สุริวงศ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
44 ถ.ทวีวงศ ต.ปาตอง
อ. กระทู จ.ภูเก็ต 83150
113/16-18 ถ.ปฏัก
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83100
119 หมู2 ต.อาวนาง
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
78/2 ถ.ปฏัก ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

ง-4

e-mail / website

โทร. 0-7562-0028-46 martome@martimeparkandspa.com
Fax 0-7561-2992
maritime@maritimeparkandspa.co
m
www.martimeparkandspa.com
โทร. 0-2679-7127-36 malaysia@ksc15.th.com
Fax 0-2656-0077,
info@malaysiahotelbkk.com
0-2287-1457-8 www.malaysiahotelbkk.com
โทร. 0-7629-4300
Fax 0-7629-4310

merlinbeach@merlinphuket.com
www.merlinphuket.com

โทร. 0-2255-6888
Fax 0-2254-9311

olpt@novotelbkk.com
hotel@novotelbkk.com
www.accorhotels.com/asia
www.novotelbkk.com

โทร. 0-2366-0505
Fax 0-2366-0506

engineering@novotelbangnabangk
ok.com
business@novotelbangnabangkok.
com
www.novotelbangnabangkok.com
novotelcnx@cmnet.co.th
www.accorhotels-asia.com/1797
www.accorhotels.com/asia
dpt@novotellotus.com
sale@novotellotus.com
www.accorhotels-asia.com
www.accorhotels.com
bangkok@panpacific.com
www.bangkok.panpacific.com

โทร. 0-5322-5500
Fax 0-5322-5505
โทร. 0-2261-0111
Fax 0-2262-1700

โทร. 0-2632-9000,
0-2216-3700
Fax 0-2636-9001,
0-2216-3730-3
โทร. 0-7634-0037-41
Fax 0-7634-0394,
0-7634-2045
โทร. 0-7633-0520-1
Fax 0-7633-0895

info@merlinphuket.com
www.merlinphuket.com
info@peach-hill.com
www.peach-hil.com

โทร. 0-7563-7130-33 reservation@phrananginn.com
Fax 0-7563-7134-5 www.phrananginn.com
โทร. 0-7639-6038-44, hktoff@phuketarcadia.com
0-7639-6433-41 reservations.phuket@hilton.com
Fax 0-7639-6136
www.hilton.com
www.phuketarcadia.com

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
50 รามาการเดน
Rama Gardens Hotel
51

รอยัลไดมอน
Royal Diamond Hotel

52

เดอะ รอยัล พาราไดซ
TheRoyal Paradise Hotel

53

รอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม
Royal Princess ChiangMai

54

สันติบุรี ดุสิต รีสอรท
Santiburi Dusit Resort

55

สยามเบยชอร รีสอรท
Siam Bayshore Resort

56

สยามเบยวิว
Siam Bayview Hotel

57

สีมาธานี
Sima Thani

58

โซฟเทล เซ็นทรัล หัวหิน รีสอรท
Sofitel Central Hua-Hin Resort

59

โซฟเทล เซ็ลทรัล พลาซา กรุงเทพฯ
Sofitel Central Plaza Bangkok

60

ไท-ปน กรุงเทพฯ
Tai-Pan Hotel Bangkok

61

ถาวร ปาลม บีช รีสอรท
Thavorn Palm Beach Resort

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

9/9 วิภาวดี - รังสิต
แขวงบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
555 หมู1 ถ.เพชรเกษม
ต. ไรสม อ.เมือง
จ.ราชบุรี 76000
135/23 ถ.ราษฎรอุทิศ
200 ป ต.ปาตอง อ.กะทู
จ.ภูเก็ต 83150
112 ถ.ชางคลาน
ต.ชางคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50100

12/12 ถ.ทวีราษฎรภักดี
ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย
จ. สุราษฎรธานี 84330
559 หมู10
ถ.พระตําหนัก
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
310/2 ม.10 ถ.เลียบหาด
พัทยา ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20260
2112/2 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
1 ถ.ดําเนินเกษม
ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ
77110
1695 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุ
จักร กรุงเทพฯ 10900
25 สุขุมวิทซอย23 แขวง
วัฒนา เขตคลองเตย
เหนือ กรุงเทพฯ 10110
311 ถ.ปฏัก ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

ง-5

e-mail / website

โทร. 0-2561-0022,
rama@ramagardenshotel.com
0-2561-0056
www.ramagardenshotel.com
Fax 0-2561-1025,
0-2561-0086
โทร. 0-3241-1061-70
Fax 0-32242-4310
โทร. 0-7634-0666
Fax 0-7634-0565

ryphotel@phuket.ksc.co.th
www.royalparadise.com

โทร. 0-5328-1033
Fax 0-5328-1044

pccptmgr@dusit.com
www.pcc@dusit.com
www.royalprincess.com/royalprince
ss/pcc
www.dusit.com
โทร. 0-7742-5031-8 santiburi@dusit.com
Fax 0-7742-5040
infosb@santiburi.com
www.santiburi.com
โทร. 0-3842-8678-81 siambayshore@siamhotels.com
Fax 0-3871-1037
www.siamhotels.com

โทร. 0-3842-3871-7
Fax 0-3842-3879

sales@siamhotels.com
siambayview@siamhotel.com
www.siamhotels.com

โทร. 0-4421-3100
Fax 0-4421-3121

sales@simathani.com
www.simathani.com

โทร. 0-3251-2021-38 chiefengineer@sofitel.com
Fax 0-3251-1014,
sofitel@sofitel.co.th
0-3251-1099
www.sofitel.co.th
โทร. 0-2541-1234
Fax 0-2541-1087,
0-2541-1041
โทร. 0-2260-9888,
0-2260-9898
Fax 0-2259-7908
โทร. 0-7621-7416
Fax 0-7621-5556

scp@chr.co.th
www.centrahotelsresort.com
info@taipanhotel.com
info@tai-pan.com
www.tai-pan.com
www.taipanhotel.com
info@thavornpalmbeach.com
www.thavornpalmbeach.com

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
62 อมารี เอเทรี่ยม

63

อนันตรา

64

ดิ เอวาซอน ภูเก็ต รีสอรท แอนด
สปา

65

เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท
กาญจนบุรี

66

ไอศวรรย รีสอรท แอนด สปา

67

ฮอไรซัน บีช รีสอรท

68

เจ.บี. โฮเต็ล หาดใหญ

69

ปานวิมาน เกาะชาง

70

เรดิสัน กรุงเทพฯ

71

รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
กรุงเทพฯ

72

สยามซิตี้

73

วินเซอร สวีท

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

1880 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพฯ
10310
299 หมู1 ถ.เชียงแสนแมสาย ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
57150
100 หมู2 ถ.วิเศษ
ต.ราไวย อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83100
9/1 หมู3 ต.ทามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
71000
445/3 หมู5
ซ.วงศอมาตย
ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
64/39 ซ.เก็บทรัพย
ถ.ทวีวงศ ต.ปาตอง
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83150
99 ถ.จุติอนุสรณ
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
8/15 ต.เกาะชาง
อ.เกาะชาง จ.ตราด
23170
92 ซ.แสงแจมฟา
ถ.พระราม9 แขวง
หวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
269 ถ.หลานหลวง แขวง
วัดโสมนัส เขตปอม
ปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ 10100
477 ถ.ศรีอยุธยา แขวง
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
8-10 ถ.สุขุมวิท20
ซ.สายน้ําผึ้ง แขวงคลอง
เตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

ง-6

โทร. 0-2718-2000-1
Fax 0-2718-2002

e-mail / website
atrium@amari.com
www.amari.com

โทร. 0-5378-4084
Fax 0-5378-4090

โทร. 0-7638-1010-7
Fax 0-7638-1009

info@evasonphuket.com
www.sixsenses.com

โทร. 0-3451-5061
Fax 0-3457-5095
โทร. 0-3841-1940-8
Fax 0-3836-7824

aisawan@aisawan.com
www.aisawan.com

โทร. 0-7629-2526-30
Fax 0-7629-2534
โทร. 0-7423-4300-18 rsvnhdy@hotmail.com
Fax 0-7623-4328
www.jbhotelhatyai.com
โทร. 0-3955-1290-9
Fax 0-3955-1283

kouchang@panviman.com
www.panviman.com

โทร. 0-2641-4777,
0-2641-4888
Fax 0-2641-4884-5

rsvn@radisson.co.th
www.radisson.co.th

โทร. 0-2281-3088
Fax 0-2280-1314

larnluang@dusit.com
www.royalprincess.com

โทร. 0-2247-0123
Fax 0-2247-0165

jutarat@siamhotels.com
www.siamhotels.com

โทร. 0-2262-1234
Fax 0-2262-1212

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
74 รอยัลปริ๊นเซส ศรีนครินทร
75

รอยัลปริ๊นเซส โคราช

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

53 ถ.ศรีนครินทร แขวง
หนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
1137 ถ.สุรนารายณ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

e-mail / website

โทร. 0-2721-8400
Fax 0-2720-2924
โทร. 0-4425-6629-35
Fax 0-4425-6601

ที่มา : http://www.greenleafthai.org/Green_hotet-dirce_th.asp
ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2549
ตารางที่ ง-2 รายชื่อโรงแรมที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14001
ลําดับที่
รายชื่อโรงแรม
1
รอยัลคลิฟบีช รีสอรท
Royal Cliff Beach Hotel
2
นครพนม รีเวอรวิว
Nakhonphanom Riverview Hotel
3

วินเซอร ซุท โฮเทล
Windsor Suites Hotel

ที่อยู

เบอรโทรศัพท / Fax

353 ม.12 ต. หนองปรือ
จ.ชลบุรี 20150

โทร. (038)5042140
Fax (038)250511

9 ถ. นครพนม-เทพพนม โทร. (042)522333-40
อ. เมือง จ.นครพนม
Fax (042)522780
48000
8 ถ.สุขุมวิท ซ.18-20
โทร. (02)2621234
ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
10110

ที่มา : http://www.tisi.go.th/cgi-bin/syscer/search t.p?14000=thai
ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2549

ง-7

e-mail / website
www.royalcliff.com
www.nakhonphanomriverview@thai-tour.com
www.windsorsuiteshotel.com

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก จ
ตัวอยางเอกสารตกลงราคา
ตัวอยางเอกสารการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีการตกลงราคาเรียงตามลําดับขั้น
ตอนมีดังตอไปนี้
รูปที่ จ-1 ตัวอยางบันทึกความตองการ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บันทึกขอความ
ฝกก./กลุมงานธุรการ/2551
สวนราชการ
ที่
วันที่
147 / 2549
10 กุมภาพันธ 2549
เรื่อง
ขอใหดําเนินการจัดซื้อตลับหมึก
เรียน

ลนก. ผาน ผอ.ฝกก.

ด ว ย ฝกก. มี ค วามประสงค ให สลก. ดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ ตลั บ หมึ ก สํ าหรับ เครื่ อ งพิ ม พ
สําหรับไวใชในราชการของ ฝกก. จํานวน 10 กลอง ดังเอกสารแนบ
ทั้งนี้ ขอแตงตั้งเจาหนาที่ดังมีรายนามตอไปนี้ เปนกรรมการตรวจรับวัสดุ
1. นายสํานึก รักษสิ่งแวดลอม นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว ประธานกรรมการ
2. นายวินัย
สมบูรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 กรรมการ
3. นางระเบียบ ซื่อตรง
เจาหนาที่ธุรการ 5
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ โดยการเบิกจายจาก หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ ผลผลิตที่ 3 การกํากับ ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ จัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพสิ่ง
แวดลอม กิจกรรมที่ 2 : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 2.4 การสนับสนุนการวิเคราะหตัวอยาง
สิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ

……………………………..
(นางระเบียบ ซื่อตรง)
เจาหนาที่ธุรการ 5

จ-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-2 ตัวอยางเอกสารแสดงรายการพัสดุที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการจัดซื้อวัสดุ
รายการ

รุน

จํานวน

1. ตลับหมึกพิมพ

AB C4127x

5

2. ตลับหมึกพิมพ

AB C3903F

2

3. ตลับหมึกพิมพ

AB C7115A

3

จ-2

หมายเหตุ
เปนไปตามเกณฑขอ
กําหนดสําหรับสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-3 ตัวอยางเอกสารแสดงเกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับสิน
คา

เกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกซื้อตลับหมึกที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไม
ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้
เกณฑขอกําหนดสําหรับตลับหมึกเครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ไมใชสารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑยก
เวนในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไม ใช ส ารเคมี ที่ เป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ และสารก อ มะเร็ ง ที่ ห า มใช ต ามที่ ร ะบุ ใน EU
Commission Directive 93/72/EEC และ ตามที่ ร ะบุ ใ นข อ แนะนํ า ของ International
Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
3. สําหรับตลับหมึกสี ตองไมมีสารเอมีนที่เปนพิษในสวนผสมของผงหมึก

โดยใหผูจําหนายยื่นเอกสารรับรองวาในผลิตภัณฑไมมีสารตามเกณฑสําหรับคุณ
ลักษณะเฉพาะในขอที่ 1 และ 2 สําหรับตลับหมึกดํา และเกณฑขอที่ 3 เพิ่มเติมสําหรับตลับ
หมึกสี ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตตลับหมึกหรือผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษั ท ผูผลิตชิ้ นสวนตลับ หมึ กหรือวัตถุ ดิบ หรือใช เอกสารขอมูลความปลอดภั ยเคมี
ภัณฑ (MSDS) ของตลับหมึกเปนหลักฐานแทน ในกรณีที่ผลิตภัณฑไดรับเครื่องหมายฉลาก
สิ่งแวดลอมใหแสดงเครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
ในวันตรวจรับ

จ-3

เอกสารแนบ

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-4 ตัวอยางเอกสารใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา
ที่
HS 084/2549
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549
เรื่อง
ขอเสนอตลับหมึกเครื่องพิมพ
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัทสกายฮอส จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายตลับหมึกเครื่องพิมพทุกประเภท มีความประสงคจะขอเสนอ
ราคาตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3

รายการ
ตลับหมึกพิมพ รุน AB C4127x
ตลับหมึกพิมพ รุน AB C3903F
ตลับหมึกพิมพ รุน AB C7115A

จํานวน

ราคาตอหนอย

5
2
3

4,720
2,820
2,250

รวมเปนเงิน
ภาษามูลคาเพิ่ม 7.00%
รวมเปนเงินทั้งสิน

ราคารวม
23,600.00
5,640.00
6,750.00
35,990.00
2,519.30
38,509.30

หมายเหตุ ตลับหมึกพิมพรุนดังกลาวเปนไปตามเกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดังนี้
1. ไมใชสารประกอบ ปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑยกเวนในกรณีที่เปนสวน
ประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU Commission Directive
93/72/EEC และ ตามที่ระบุในขอแนะนําของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1
กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)

บริษัทฯ ใครขอบคุณทานที่ใหการพิจารณาในผลิตภัณฑ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดมีโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจรวมกัน ทั้งในสวนผลิตภัณฑที่นําเสนอในครั้งนี้ และผลิตภัณฑคุณภาพอื่นๆ ในอนาคตที่บริษัทจะ
นําเสนอในโอกาสตอไป
ขอแสดงความนับถือ
………………………
(นางสุจริต คิดดี)
พนักงานขาย

จ-4

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-5 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ

บันทึกขอความ
ฝายการคลังและพัสดุ/สํานักงานเลขานุการกรม/2040
สวนราชการ
ฝกค.(พ)
220 / 2549
2
ที่
วันที่
เรื่อง
ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

มีนาคม

2549

เรียน ผอ.ฝกก. ผาน ลนก. และหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ดวย ฝกก. มีความประสงคจะจัดซื้อวัสดุจํานวน 3 รายการ ดังนั้น ฝกค. ใครขออนุมัติ
ดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ เพื่อใชในราชการ
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ตามรายละเอียดที่แนบทาย
3. ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดทาย ตามรายละเอียดที่แนบทาย
4. วงเงินที่จะซื้อ ภายในวงเงิน 38,509.30 บาท (สามหมื่นแปดพันหารอยเกาบาท
สามสิบสตางค)
5. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น ภายใน 15 วัน หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 19 เนื่องจากเปนการซื้อครั้งหนึ่งมี
ราคาไมเกิน 100,000 บาท
7. ขอเสนออื่นๆ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (6) ดังตอไปนี้
1. นายสํานึก รักษสิ่งแวดลอม นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว ประธานกรรมการ
2. นายวินัย
สมบูรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 กรรมการ
3. นางระเบียบ ซื่อตรง
เจาหนาที่ธุรการ 5
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

………………………….
(นายพันทิวา พันธารักษ)
นักวิชาการพัสดุ

……………………………
(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
ผอ.ฝกก.

จ-5

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-6 ตัวอยางเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
รายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ ที่
ลําดับที่

รายการ

ฝกค. (พ) 220

/2549 ลงวันที่

การจัดซื้อครั้งนี้
จํานวน

ราคาตอหนวย

2

เดือน

การที่จัดซื้อครั้งสุดทาย
เปนเงิน

ราคาตอหนวย

เมื่อวันที่

1.

ตลับหมึกพิมพ รุน HP C4127x

5

4,720

23,600.00

-

-

2.

ตลับหมึกพิมพ รุน HP C3903F

2

2,820

5,640.00

-

-

3.

ตลับหมึกพิมพ รุน HP C7115A

3

2,250

6,750.00

-

-

จ-6
ราคา

35,990.00

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

2,519.30

เปนเงิน

38,509.30

มีนาคม

พ.ศ. 2549
หมายเหตุ

เปนไปตามเกณฑสิน
คาที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-7 ตัวอยางใบสั่งซื้อ
กรมควบคุมมลพิษ
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 212/2549
วันที่ 3 มีนาคม 2549
ถึง…บริษัทสกายฮอส จํากัด…
กรมควบคุมมลพิษไดตกลงซื้อตลับหมึกจํานวน 10 กลองตามใบเสนอราคาของทาน
เลขที่HS 084/2549 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 จึงขอใหทานจัดสงสิ่งของตามรายการตอไปนี้
ณ ฝายคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษภายในวันที่ 7 มีนาคม 2549
ลําดับที่
1
2
3

รายการ

จํานวน

ตลับหมึกพิมพ รุน AB C4127x
ตลับหมึกพิมพ รุน AB C3903F
ตลับหมึกพิมพ รุน AB C7115A

5
2
3

เปนเงิน
บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
(สามหมื่นแปดพันหารอยเกาบาทสามสิบสตางค)

ลงชื่อ ................................
(นายพันทิวา พันธารักษ)

ผูสั่งซื้อ
เกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะ
ในการจัดซื้อตลับหมึกที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ราคาตอหนวย
บาท
สต.
4,720
2,820
2,250
-

รวมเงิน

จํานวนเงิน
บาท
สต.
23,600 5,640 6,750 -

38,509

30

ขาพเจาไดรับใบสั่งซื้อตามรายละเอียดขางตนแลว ได
ทราบเงื่อนไขขอตกลงระหวางกรมกับผูขายและวิธีการ
ที่ผูขายตองปฏิบัติซึ่งปรากฏอยูหลังใบสั่งซื้อแลว และ
ยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ…………………………ผูขาย
(นายวานิช เจริญการคา)
ตราประทับ………
12/03/2549

หมายเหตุ - จะตองนําใบสั่งซื้อมาแสดงพรอมกับใบสงของ/ใบกํากับภาษี/ใบแจงหนี้ ดวยทุกครั้งที่สงของ
- สิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้กรมควบคุมมลพิษจะยอมรับเมื่อกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเปนการถูกตองแลว
- ตลับหมึกพิมพรุนดังกลาวตองเปนไปตามเกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ไมใชสารประกอบ ปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑยกเวนในกรณีที่เปนสวนประกอบ
ของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU Commission Directive 93/72/EEC และ
ตามที่ระบุในขอแนะนําของ International Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
โดยใหผูจําหนายยื่นเอกสารรับรองวาในผลิตภัณฑไมมีสารตามเกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในขอที่ 1 และ 2
ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตตลับหมึก หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนตลับหมึกหรือ
วัตถุดิบ หรือใชเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS) ของตลับหมึกเปนหลักฐานแทน หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ
ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหแสดงเครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาวในวัน
ตรวจรับ
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รูปที่ จ-8 ตัวอยางใบสงของ

ตนฉบับใบกํากับภาษี/ใบสงของ/ใบแจงหนี้
ผูซื้อ : กรมควบคุมมลพิษ
ที่อยู : 92 ซ.พหลโยธิน7 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
ลําดับ รหัสสินคา

1
2
3

รายการ

วันที่ 5 มีนาคม 2549
รหัสลูกคา 2021

จํานวน

ราคาจําหนาย

จํานวนเงิน

5
2
3

4,720
2,820
2,250

23,600.00
5,640.00
6,750.00

รวมมูลคาสินคา
TOTAL
จํานวนภาษีมูลคา
เพิ่ม 7%
รวมเงินสุทธิ
NET TOTAL

35,990.00

03-1254 ตลับหมึก รุน AB C4127x
03-2555 ตลับหมึก รุน AB C3903F
03-1454 ตลับหมึก รุน AB C7115A

สถานที่สงมอบสินคา
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซ.พหลโยธิน7 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

(สามหมื่นแปดพันหารอยเกาบาทสามสิบสตางค)

2,519.30
38,509.30

1. ไดรับของตามรายการขางตนไวถูกตองเรียบรอยทุกประการ
2. สินคาตามใบสงของนี้ หากชํารุด หรือขาดตกบกพรองประการใด โปรด
แจงใหทราบภายใน 3 วันมิฉะนั้นจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
3. หากไมชําระสินคาภายในกําหนด ผูซื้อจะตองเสียดอกเบี้ย 1.25% ตอ
เดือน

………………………….
ผูตรวจจายสินคา

………………………………………………………………..

…………………………

ผูรับของ

ผูรับเงิน/วันที่ 1/03/49
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รูปที่ จ-9 ตัวอยางเอกสารรับรองสินคาตามเกณฑคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อสินคาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

หนังสือรับรองผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วันที่ 4 มีนาคม 2549
บริษัทเอบี แคทเทรต จํากัด เปนบริษัทผูผลิตและจําหนายตลับหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร
ขอรับรองวาตลับหมึกรุนดังตอไปนี้
1. ตลับหมึกรุน AB C4127x
2. ตลับหมึกรุน AB C3903F
3. ตลับหมึกรุน AB C7115A
4. ตลับหมึกรุน AB C8210V
5. ตลับหมึกรุน AB C9411D
6. ตลับหมึกรุน AB P0428H
7. ตลับหมึกรุน AB P2103R
8. ตลับหมึกรุน AB P3390B
ไดผานการทดสอบคุณภาพและเปนไปตามเกณฑขอกําหนดสําหรับตลับหมึกที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คือ
1. ผงหมึกไมมีการใชสารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสม
ในผลิตภัณฑยกเวนในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไม ใช ส ารเคมี ที่ เป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ และสารก อ มะเร็ งที่ ห ามใช ต ามที่ ร ะบุ ใน EU
Commission Directive 93/72/EEC แ ล ะ ต าม ที่ ระบุ ใน ข อ แ น ะนํ าข อ ง International Agency for
Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
……………………………
(นายเปนมิตร คิดการดี)
กรรมการผูจัดการ
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รูปที่ จ-10 เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑของตลับหมึก MSDS

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
Identification of the
preparation

AB LaserJet C4127x Print Cartridge

Use of the preparation

This product is a toner preparation that is used in HP LaserJet
2100/2200 series printers.

Manufacturer information

AB Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, ID 83714 USA

AB health effects line
(Toll-free within the US)
1-800-457-4209
(Direct)
1-800-494-7199
General information telephone number
1-800-474-6836
AB Customer Care Line
(Toll-free)
1-800-474-6836
(Direct)
1-208-323-2551
Date prepared
Oct 03, 2005
MSDS number
75919

2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Component/substance

CAS number

% by weight

Styrene acrylate copolymer

Trade Secret

40 - 50

Iron oxide

1317-61-9

40 - 50

3. HAZARDS IDENTIFICATION
Acute health effects
Skin contact
Eye contact
Inhalation
Ingestion

Unlikely to cause skin irritaion.
May cause transient slight irritation
Minimal respiratory tract irritation may occur with exposure to
large amounts of toner dust.
Low acute toxicity. Ingestion is a minor route of entry for intended
use of this product.

Potential health effects
Routes of exposure

Potential routes of exposure under normal use conditions are
skin and eye contact; and inhalation
Ingestion is not expected to be a primary route of exposure for
this product under normal use conditions.

Chronic health effects

Carcinogenicity
Other information

Prolonged inhalation of excessive amounts of any dust may
cause lung damage. Use of this product as intended does not
result in inhalation of excessive amounts of dust.
None of the ingredients have been classified as carcinogens
according to EU, IARC, MAK, NTP, OSHA or ACGIH.
This product is not classified as hazardous according to OSHA
CFR 1910.1200 or EU Directive 1999/45/EC, and as amended.

2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Component/substance

CAS number

% by weight

Styrene acrylate copolymer

Trade Secret

40 - 50

Iron oxide

1317-61-9

40 - 50

3. HAZARDS IDENTIFICATION
Acute health effects
Skin contact
Eye contact
Inhalation

Unlikely to cause skin irritaion.
May cause transient slight irritation
Minimal respiratory tract irritation may occur with exposure to
large amounts of toner dust.

Ingestion

Low acute toxicity. Ingestion is a minor route of entry for intended
use of this product.

Potential health effects
Routes of exposure

Potential routes of exposure under normal use conditions are
skin and eye contact; and inhalation
Ingestion is not expected to be a primary route of exposure for
this product under normal use conditions.

Chronic health effects

Prolonged inhalation of excessive amounts of any dust may
cause lung damage. Use of this product as intended does not
result in inhalation of excessive amounts of dust.

Carcinogenicity

None of the ingredients have been classified as carcinogens
according to EU, IARC, MAK, NTP, OSHA or ACGIH.

Other information

This product is not classified as hazardous according to OSHA
CFR 1910.1200 or EU Directive 1999/45/EC, and as amended.
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รูปที่ จ-10 เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑของตลับหมึก MSDS (ตอ)

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
Complete toxicity data are not available for this specific formulation
Refer to Section 3 for potential health effects and Section 4 for first aid measures.
Dermal irritation

Not classified as irritant, according to OSHA Hazard
Communication Standard (HCS) and EU Directive 67/584/EEC
and as amended.

Eye irritation

Not classified as irritant, according to OSHA Hazard
Communication Standard (HCS) and EU Directive 67/584/EEC
and as amended.

Sensitization

Not classified as a sensitizer according to EU Directive
67/584/EEC and as amended, and OSHA HCS (US)

Chronic toxicity
Oral toxicity
Inhalation toxicity

No information available.
LD50/oral/rat >2000 mg/kg, not harmful (OECD 401)
LC50: inh/rat >5 mg/l/4 hrs., not harmful (OECD 403)
Not classified for acute inhalation toxicity according to EU
Directive 67/548/EEC and 1999/45/EC

Carcinogenicity

Not a known or suspected carcinogen according to any IARC
Monograph, NTP, OSHA Regulations (USA), EU Directive, or
Proposition 65 (California).

Mutagenicity

Negative, does not indicate mutagenic potential (Ames Test:
Salmonella typhimurium)

Reproductive toxicity

Not classified as toxic according to EU Directive 67/548/EEC and
as amended, California Prop. 65, and DFG (Germany).

จ-11

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-11 ตัวอยางใบกรรมการตรวจรับ
ใบกรรมการตรวจรับ
กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 7 มีนาคม 2549
เสนอ. ผอ.ฝกก.
ตามบันทึกขอความที่ ฝกค.(พ) 220 / 2549 ลงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ขาพเจากรรมการ
ไดตรวจรับจัดซื้อวัสดุสํานักงานซึ่ง บริษัทสกายฮอส จํากัด ไดนําสงตามใบสงของเลขที่ 2021 ลงวันที่ 1
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 เปนการถูกตองเรียบรอยแลว ดังมีรายการตอไปนี้
ลําดับ
รายการ
ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
1
รุน AB C4127x
2
3

ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C3903F
ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C7115A

จํานวน
5

จํานวนเงิน
4,720

2

2,820

3

2,250

หมายเหตุ
เปนไปตามเกณฑ
สินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ลงชื่อ……………………….
(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
ผอ.ฝกก.

รวมราคาสินคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

(ลงนาม)……………………………….ประธานกรรมการ
(ลงนาม)……………………………….กรรมการ
(ลงนาม)……………………………….กรรมการ

จ-12

35,990.00
2,519.30
38,509.30

(นายสํานึก รักษสิ่งแวดลอม)
(นายวินัย สมบูรณ)
(นางระเบียบ ซือ่ ตรง)

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ จ-12 ตัวอยางใบเบิกวัสดุ
ใบเบิกวัสดุ
ผูเบิก นางขยัน คลองแคลว
หนวยงาน ฝกก.
ลําดับ
รายการ
1 ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C4127x
2 ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C3903F
3 ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C7115A

กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 7 มีนาคม 2549
ราคาตอหนวย
จํานวน
หมายเหตุ
เปนไปตาม
4,720
5
เกณฑสินคาที่
เปนมิตรกับสิ่ง
2,820
2
แวดลอม
(ดังเอกสาร
2,250
3
แนบ)

……………………………….ผูอนุมัติ
……………………….…….ผูเบิก
(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
(นางขยัน คลองแคลว)
ตําแหนง ผอ.ฝกก.
ตําแหนง พนักงานพิมพดีด ชั้น 2
จายได
ผูจาย
ไดรับพัสดุที่สั่งจายไปครบถวนถูกตองแลว
………../…………./….. ……../…………./……… ………../………………./………………..
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางเอกสารสอบราคา
ตัวอยางเอกสารการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีการสอบราคาเรียงตามลําดับขั้น
ตอนมีดังตอไปนี้
รูปที่ ฉ-1 ตัวอยางบันทึกความตองการ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

บันทึกขอความ
สวนราชการ

ฝกก./กลุมหองปฏิบัติการ/2580

ที่

ฝกก. 235 / 2549

วันที่

เรื่อง

ขอใหดําเนินการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร

4

มกราคม

2549

เรียน ลนก. ผาน ผอ.ฝกก.
ดวย ฝกก. มีความประสงคให สลก. ดําเนินการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร สําหรับไวใชในราชการของ ฝกก. จํานวน
2,000 รีม รวมเปนเงินทั้งสิน 176,550 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหารอยหาสิบบาทถวน) โดยวิธีสอบราคา ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ โดยเบิกจายจากหมวดคาครุภัณฑ ผลผลิตที่ 2 การกํากับดูแล ติดตามประเมินผลแหลงกําเนิดมลพิษและคุณ
ภาพสิ่งแวดลอม กิจกรรมหลัก : ติดตามตรวจสอบ เสนอแนวทางแกไข จัดทํารายงานสถานการณมลพิษ และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาราคาตอรายการ และบริษัทตองสงมอบกระดาษคอมพิวเตอรภายใน 60 วัน
นับ
จากวันที่ไดทําสัญญา ในการนี้จึงใครขอเสนอชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. นางสาวพอใจ
อยูเย็น
นักวิทยาศาสตร 7ว
2. นายพรศักดิ์
สองหลา
นักวิทยาศาสตร 7ว
3. นายมานะ
พยายาม
นักวิทยาศาสตร 5
4. นางสาวเปยมใจ
สดใส
เจาหนาที่วิทยาศาสตร 3
ทั้งนี้ไดดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับจากวันรับซองสอบราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นางสายใย
ใจซื่อ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
2. นางสาวใจดี
ยิ้มแยม
นักวิทยาศาสตร 5
3. นายอารมณ
สุขสันต
นักวิทยาศาสตร 5
4. นายอิสระ
วันดี
เจาหนาที่วิทยาศาสตร 3
ทั้งนี้ในการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับจากวันรับมอบพัสดุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
(นางสาววันดี ใจงาม)
นักวิทยาศาสตร 6ว
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ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฉ-2 ตัวอยางเอกสารแสดงรายการพัสดุที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการจัดซื้อวัสดุ
รายการ

รุน

1. กระดาษคอมพิวเตอร

แบบแผน ขนาด
80 แกรม A4

จํานวน
2,000 รีม

ฉ-2

หมายเหตุ
เปนไปตามเกณฑสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฉ-3 ตัวอยางเอกสารแสดงเกณฑในการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปนกระดาษคอมพิวเตอรที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไม
ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้
เกณฑขอกําหนดสําหรับกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 30

ฉ-3

เอกสารแนบ

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฉ-4 เอกสารตัวอยางใบเสนอราคาจากผูขาย
ใบเสนอราคา
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
1. ขาพเจานายมิ ต รภาพ สุข ใจ อยู บ านเลขที่ 56/23 ม.สิ น ทวี ถนนพระราม 2 ตํ าบล/แขวง บางมด อํ าเภอ/เขต จอมทอง จังหวั ด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-4512222 โทรสาร 02-4512221 โดยนายมิตรภาพ สุขศรี ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไงตางๆในเอกสารสอบราคา
ซื้อเลขที่ 123/2549 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่………. (ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูที่ทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตามราคาและกําหนดเวลาสงมอบดังนี้
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่
รายการ
จํานวน
หนวย
ราคาตอหนวย
รวมเปนเงิน
กําหนดสงมอบ
7%
1 กระดาษคอมพิวเตอรแบบแผน
2,000
รีม
82.50
165,000.00
11,550.00
20 วัน
ขนาด 80 แกรม A4
ทําจากเยื่อเวียนทําใหม
รอยละ 50

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 176,550 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหารอยหาสิบบาทถวน)
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงดวย
3. คําเสนอนี้จะยืนยันเปนระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาไดก็ไดกอนที่จะครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมฯ รองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหทํา
สัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7. ของเอกสารสอบราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่ลง
นามในสัญญาเปนจํานวนรอยละหา (5%) ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกตองและ
ครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหกรมฯ ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันรวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายที่อาจมีแกกรมฯ และกรมฯ มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรือกรมฯ อาจสอบราคาใหมก็ได
5. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นใน
การที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แบบรูป แคตตาร็อก รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจา
ไดสงใหแกกรมฯ พรอมใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมมอบใหกรมฯ ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งกรมฯ คืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแลวและเขาใจดีกวากรมฯ ไมตองรับผิด
ชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือ
หลายบุคคล หรือกับหุนสวนใดๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในรายเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
ลงชื่อ……………………………
(นายมิตรภาพ สุขใจ)
ตําแหนง…ผูจัดการ
ประทับตรา….. (ถามี)
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ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฉ-5 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ฝายการคลังและพัสดุ/สํานักงานเลขานุการกรม/2040
ที่
วันที่
ฝกค.(พ)
455 / 2549
6
เรื่อง
ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร

มกราคม

2549

เรียน ผอ.ฝกก. ผาน ลนก. และหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ตามที่ ฝกก. มีค วามประสงคจะจัดซื้อกระดาษคอมพิ วเตอรแบบแผน ขนาด 80 แกรม เอ 4
จํานวน 2,000 รีม ดังนั้น ฝกค. ใครขออนุมัติดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ เพื่อใชในราชการ
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ตามรายละเอียดที่แนบทาย
3. ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดทาย ตามรายละเอียดที่แนบทาย
4. วงเงินที่จะซื้อ ภายในวงเงิน 176,550 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหารอยหาสิบบาท
ถวน) คาครุภัณฑป 2549
5. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 20 เนื่องจากเปนการซื้อ
ครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
7. ขอ เสนออื่น ๆ ขออนุมั ติแต งตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (1)
และ (6) ดังคําสั่งที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในประกาศที่แนบ

……………………………
(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
ผอ.ฝกก.

………………………….
(นางสาวสมใจ ใจงาม)

นักวิขาการพัสดุ 6
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รูปที่ ฉ-6 รายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ ที่ ฝกค. (พ) 455/2549 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549
ลําดับที่

รายการ

1.

กระดาษคอมพิวเตอรแผนขนาด 80 แกรม
A4

การจัดซื้อครั้งนี้

การที่จัดซื้อครั้งสุดทาย

จํานวน

ราคาตอหนวย

เปนเงิน

ราคาตอหนวย

เมื่อวันที่

2,000 รีม

82.50

165,000.00

-

-

ฉ-6
ราคา

165,000.00
11,550.00

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

176,550.00

เปนเงิน

ฉ-6

หมายเหตุ

เปนไปตามเกณฑสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฉ-7 ตัวอยางเอกสารสอบราคาฉบับยอ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ที่ 46 /2549
เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษคอมพิวเตอร
ดวย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะสอบราคาซื้อกระดาษคอมพิวเตอร ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3.ไมเปนผูที่ไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมควบคุมมล
พิษ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาในระหวางวันที่ 20 มกราคม 2549 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 ตั้งแต
เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ ฝายการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ และจะเปด
ซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ณ หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม หอง 208 ตั้งแตเวลา 10.00 น.
เปนตนไป (ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ ปาย
ประกาศกลาง ชั้น 1 )
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ฝายการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรมควบ
คุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 20 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.30 น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข 0 2298 2040 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2549
………………………
(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
ผอ.ฝกก.
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ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฉ-8 เอกสารตัวอยางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กระดาษคอมพิวเตอร
จํานวน 2,000 รีม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. กระดาษขนาด 80 แกรม เอ 4
2. ผลิตภัณฑตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 30 หรือเปนผลิตภัณฑที่
ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว โดยผูเสนอราคาจะตองแนบ
เอกสารหลั ก ฐานแสดงร อ ยละของการใช เยื่ อ เวี ย นทํ า ใหม ลงนามรั บ รองโดย
กรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตกระดาษ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ผู
ผลิตกระดาษ ในกรณี ที่ผลิตภัณ ฑ ไดรับเครื่องหมายสิ่งแวดลอมใหแสดงเครื่อง
หมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
ขอกําหนดอื่นๆ
กําหนดระยะเวลาสงของ 30 วัน

ฉ-8

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฉ-9 ตัวอยางเอกสารบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บันทึกขอความ
ฝคป. /กลุมหองปฏิบัติการ/2545
สวนราชการ
ฝกค.(พ)
35 / 2549
ที่
เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคากระดาษ

วันที่

6

มกราคม

2549

เรียน ผอ.ฝกก. ผาน หน. เจาหนาที่พัสดุ
ตามคําสั่ง กรมควบคุมมลพิษ ที่ 123/2549 ลงวันที่ 3 มกราคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคากระดาษ
คอมพิวเตอร คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคา และประกาศชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปดซองใน
ใบเสนอราคาจํานวน 5 ราย ในวันที่ 7 มกราคม 2549 และเปดซองราคาทุกราย ในวันที่ 8 มกราคม 2549 ไดผลดังนี้
ราคาที่เสนอ
รายละเอียดครุภัณฑที่
ลําดับ
รายการครุภัณฑ
บริษัทผูเสนอราคา
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม งบประมาณ
เสนอ
(บาท)
(บาท)
180,000.00
176,550.00
คุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
1 กระดาษคอมพิวเตอร
1. บริษัทไทยกรีนเปเปอร
ที่ คพ.กําหนด คุณลักษณะ
จํานวน 2,000 รีม แบบ จํากัด
180,000.00
185,000.00
แผน ขนาด 80 แกรม A4 2. บริษัทเมเจอรเปเปอร จํากัด เฉพาะตรงตามที่
คพ.กําหนด
และเปนผลิตภัณฑตองทํา
180,000.00
200,000.00
จากเยื่อเวียนทําใหมไม 3. บริษัทกระดาษไทย จํากัด คุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
ที่ คพ.กําหนด
นอยกวา รอยละ 30
180,000.00
250,000.00
4. บริษัทเปเปอรลายน จํากัด คุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
ที่ คพ.กําหนด
180,000.00
180,000.00
คุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
5. บริษัทกระดาษกรุงเทพ
ที่ คพ.กําหนด
จํากัด
ในการนี้คณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาผูเสนอราคากระดาษคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 รีม แบบแผน ขนาด 80
แกรม A4 แลว โดยมีผูเสนอราคา 5 ราย และทั้ง 5 รายเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ค.พ. กําหนด โดยบริษัทไทยกรีนเป
เปอร จํากัด เสนอราคาต่ําสุดคือ 176,550.00 บาท ซึ่งอยูภายในวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จึงมีมติใหจัดซื้อ
กระดาษคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 รีม แบบแผน ขนาด 80 แกรม A4 จากบริษัทไทยกรีนเปเปอร จํากัดในราคา 176,550 บาท ซึ่งอยู
ภายในวงเงินงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร ดังกลาวขางตน
………………………….
(นางสาวพอใจ อยูเย็น)
ประธานกรรมการ
……………………………
(นายพรศักดิ์ สองหลา)
กรรมการ

…………………………..
(นายมานะ พยายาม)
กรรมการ

…………………………….
(นายเปยมใจ สดใส)
กรรมการ
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ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ช
เอกสารที่ใชในวิธีการจางบริการทําความสะอาดโดยวิธีสอบราคา
รูปที่ ช-1 ตัวอยางบันทึกความตองการ รายชื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและตรวจรับการจาง

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สลก.
สลก. (สบ.) 201 / 2549
ที่
เรื่อง

วันที่

4

มกราคม

2549

ขออนุมัติจัดจางเหมาทําความสะอาดโดยวิธีสอบราคา

เรียน ลนก.
ดวย สบ.ลนก. มีความประสงคจะจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. และอาคารหองปฏิบัติการ
ประจําป 2549 โดยวิธีสอบราคา ในวงเงิน 1,600,000.-บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด
การจางตามเอกสารแนบ และขอแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. นางกาญจนา
แขไข
2. นางสาวมากทรัพย อยูดี
3. นายเจริญยิ่ง
สุขสันต

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่ธุรการ 5

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับการจาง
1. นางสาวสังขทอง แกวกาญจน
2. นายกนก
นกแกว
3. นายละเอียด
สิงหโต
4. นายสมบูรณ
พวงพี
5. นางสาวฟาใส
ทะเลสวย
5. นางสาวสดใส
โชติชวง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่ธุรการ 5
เจาหนาที่ธุรการ 5

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวแผนดิน พัฒนาไทย)
หัวหนางานสารบรรณ
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ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-2 ตัวอยางเอกสารแสดงการจางเหมาทําความสะอาดที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ

จํานวน

1. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4,
อาคารห อ งปฏิ บั ติ ก ารชั้ น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้ น ที่
จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร

ช-2

11 เดือน

หมายเหตุ
เปน ไปตามเกณฑ ขอกําหนดใน
ก ารจั ด จ างบ ริ ก ารทํ าค ว าม
สะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-3 ตัวอยางเอกสารแสดงเกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด
ตองไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบ
หลักฐานยืนยันการฝกอบรมพนักงาน
3. เกณฑกําหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน
ทําความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู
ในอาคารสํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ช-3

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-4 เอกสารตัวอยางใบเสนอราคาจากบริษัทรับจางทําความสะอาด

แบบใบเสนอราคา
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
1. ขาพเจา บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด อยูเลขที่ 123 ถนน บรมราชชนนี ตําบล/แขวง
ตลิ่งชัน อําเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศั พ ท 02-1234567 โทรสาร 02-7654321 โดย
นางสาวมรกต สดใส ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 123/2549 และ
เอกสารเพิ่มเติมเลขที่…-… (ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน จางทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4 อาคารหองปฏิบัติ
การชั้น 1-3 บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแหงเอกสารสอบราคา ตามราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,600,000.00 บาท (หนึ่งลานหก
แสนบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 112,000.00 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง
ดวยแลว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได
กอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมฯ รองขอ
4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจาขอรับรองที่จะเริ่มงานตามสัญญาทันที หรือทันที่ที่ไดรับแจงจากกรมควบ
คุมมลพิษ วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถวนถูกตองภายใน 5 วัน
นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 5 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7. ของเอกสารสอบราคาใหแก
กรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญา เปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวใน
ใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ ที่
อาจมีแกกรมฯ และกรมฯ มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรือกรมฯ อาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมตองรับ
ผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแลว
และเขาใจดีวากรมฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไมชอบ
ดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนใดๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
ลงชื่อ……………………………
(นางสาวมรกต สดใส)
ตําแหนง…ผูรับมอบอํานาจ
ประทับตรา (ถามี)
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รูปที่ ช-5 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดจาง

บันทึกขอความ
ฝายการคลังและพัสดุ/สํานักงานเลขานุการกรม/2038
สวนราชการ
ฝกค.(พ)
479 / 2549
10
มกราคม
2549
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. โดยวิธีสอบราคา
เรียน ลนก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ดวย สบ. มีความประสงคจะจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4, อาคาร
หองปฏิบัติการชั้น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ดังนั้น ฝกค. ใครขออนุมัติ
ดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจาง เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร คพ.
2. รายละเอียดของงานที่จะจาง ตามรายละเอียดที่แนบทาย
3. ราคาที่เคยจางครั้งสุดทาย ตามรายละเอียดที่แนบทาย
4. วงเงินที่จะจาง ภายในวงเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน)
5. กําหนดเวลาที่ตองการใหงานนั้นแลวเสร็จ ภายใน 11 เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญา
6. วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 20 เนื่องจากเปนการจางครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000
บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
7. ขอเสนออื่นๆ 1. ขออนุมัติจายเงินเปนรายเดือน
2. ขออนุ มัติ แต งตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (1) และ (6) ดังคําสั่งที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

………………………….
(นางสาวชบา ทองใบ)
เจาหนาที่พัสดุ 5

……………………………
(นายนักรบ กลาหาญ)
ลนก.
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รูปที่ ช-6 รายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดําเนินการจัดจาง ที่ ฝกค. (พ) 479/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
ลําดับที่
1

รายการ

พัสดุที่จัดจางครั้งนี้
จํานวน

ราคาตอหนวย

จ า งเหมาทํ า ความสะอาดอาคาร คพ. 11 เดือน

พัสดุที่จัดจางครั้งสุดทาย
เปนเงิน
1,600,000.00

ชั้ น 1-13 ยกเว น ชั้ น 4, อาคารห อ ง
ป ฏิ บั ติ ก ารชั้ น 1-3, บ ริ เ วณ รอ บ
อาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้น
ที่หองอาหาร

ช-6
1,600,000.00

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % แลว

ช-6

ราคาตอหนวย

เมื่อวันที่

หมายเหตุ

เปนไปตามเกณฑขอ
กําหนดในการจัดจาง
บ ริ ก า ร ทํ า ค ว า ม
สะอาดที่ เป น มิตรกั บ
สิ่งแวดลอม

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-7 ตัวอยางเอกสารสอบราคาฉบับยอ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ที่ 466 /2549
เรื่อง สอบราคาจางเหมาบริการ
ดวย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะสอบราคาจางทําความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยก
เวนชั้น 4, อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3.ไมเปนผูที่ไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษ
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาในระหวางวันที่ 12 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 ตั้งแต
เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ ฝายการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 และ
จะเปดซองใบเสนอราคาในวัน ที่ 26 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปน ตนไป บริเวณหน าห อ ง
เลขานุการกรม ชั้น 1 (ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา
10.00 น. ณ ปายประกาศกลาง ชั้น 1)
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรม
ควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ระหวางวันที่ 12 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2549 หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2298 2038 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2549
………………………
(นายนักรบ กลาหาญ)
ลนก.
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รูปที่ ช-8 เอกสารตัวอยางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดจางบริการทําความสะอาด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตองไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย พรอมแนบหลักฐานยืนยัน
สวนผสมของผลิตภัณฑทําความสะอาด โดยจะตองไมมีสารอันตรายที่หามใชในสารทําความ
สะอาดดังแสดงในตารางที่ 1
2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐานยืน
ยันการฝกอบรมพนักงาน
3. มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทําความ
สะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคาร
สํานักงานเพื่อนํากลับ ไปแปรรูป หรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด

รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทําความสะอาด

1. Phosphonates
2. Nitrilotriacetic Acid (NTA)
3. Cyclohexanone
4. Hexane
5. Methanol
6. i-Butanol
7. n-Butanol
8. t-Butanol
9. Dearomatised White Spirit, D 100
10. Dearomatised White Spirit, D 70
11. Cyclohexanol
12. Decane
13. Heptane
14. i-Paraffins
15. Methyl Isobutyl Ketone, MIBK
16. Higher Aromates เชน Mesitylene
17. Chlorinated Hydrocarbons
18. Toluene
19. Halogented Organic Solvents

20. Alkylphenol
21. Dimethylsilicon Copolymers
22. Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine
23. Branched Carboxylic Acids and Alcohols
24. Quaternary Protein Hydrolysate
25. PEG Esters of Branched Carboxylic Acids
26. Sulfuric Acid
27. Sulphonic Acid
28. ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียม
เกิน 0.5 % ของน้ําหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัส
ในผลิตภัณฑ

29. ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) เกินรอยละ 0.2
30. สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l
31. ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l
32. แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l
33. โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l
34. ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l
35. ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/l
36. นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l
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รูปที่ ช-9 ตัวอยางเอกสารรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดไมใชสารทําความสะอาดที่มีสวนผสม
ของสารอันตราย

หนังสือรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วันที่ 31 มีนาคม 2549
บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด เปนบริษัทรับจางบริการทําความสะอาด ขอรับรองวา

ผลิตภัณฑทําความสะอาดดังตอไปนี้
1. น้ํายาลางพื้นและลอกแวกซ
2. น้ํายาฆาเชื้อและดับกลิ่นหองน้ํา
3. น้ํายาลางหองน้ําและกัดสนิม
4. น้ํายาเช็ดกระจก
5. น้ํายาขัดอลูมิเนียม
6. น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ํา
7. น้ํายาซักพรม
8. น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
9. น้ํายาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน
เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ไมมีสวนผสมของสารอันตรายที่หามใชในสารทําความ
สะอาด และไดผานตามเกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ
1. ไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน ทํา
ความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานัก
งานเพื่อนํากลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงานผลการ
ดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
………………………
(นางสุจริต คิดรอบคอบ)
กรรมการผูจัดการ
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รูปที่ ช-10 ตัวอยางเอกสารบันทึกสรุปผลการจัดจางเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. 2006
ที่
วันที่ 1
สบ.124/2549
กุมภาพันธ
เรื่อง ผลการพิจารณาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ. โดยวิธีสอบราคา

2549

เรียน ลนก. ผาน หน. เจาหนาที่พัสดุ
ตามคํ า สั่ ง กรมควบคุ ม มลพิ ษ ที่ 1234/2549 ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2549 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อจางเหมาทําความสะอาดอาคาร คพ.
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดเปดซองสอบราคาของผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปดซองสอบราคา
จํานวน 5 ราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ปรากฏผลราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้
1. บริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จํากัด
เสนอราคา 1,374,736.00 บาท
2. บริษัท เมเจอร ทรีทเมนท เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 1,381,600.00 บาท
3. บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 1,598,366.00 บาท
4. บริษัท สยาม คลีนนิ่ง จํากัด
เสนอราคา 1,385,780.00 บาท
5. บริษัท เอ.เอส.คลีนนิ่ง จํากัด
เสนอราคา 1,539,780.00 บาท
โดยคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิ จารณาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมาทํา
ความสะอาดของคพ.แลว ปรากฏวามีผูเสนอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนและอยูในวงเงินงบประมาณตาม
ที่คพ. กําหนด เพียง 1 ราย คือ บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาดังนี้
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บ. เมเจอร
บ. เอ.บี.ซี.
บ.สยาม
บ. เอ.เอส.
ทรีทเมนท คลีนซิ่ง เซอร
คลีนนิ่ง จํากัด คลีนนิ่ง จํากัด
เซอรวิส จํากัด วิส จํากัด
1,374,736.00 1,381,600.00 1,538,366.00 1,385,780.00 1,539,780.00
9
9
9
9
9

บ.สิทธิชัย
คลีนนิ่ง จํากัด
1.
2.
3.
4.

ราคาที่เสนอ
ใบอนุญาตการมีวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตการมีวัตถุอันตรายไวในครอบครอง
ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใชไมมีสวนผสมของสารอันตราย ดังตารางที่
ผ-5 ในภาคผนวก
- น้ํายาลางพื้นและลอกแวกซ
- น้ํายาฆาเชื้อและดับกลิ่นหองน้ํา
- น้ํายาลางหองน้ําและกัดสนิม
- น้ํายาเช็ดกระจก
- น้ํายาขัดอลูมิเนียม
- น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ํา
- น้ํายาซักพรม
- น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป
- น้ํายาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน
5. อุปกรณทําความสะอาดตามที่ คพ. กําหนด
6. มีเอกสารการฝกอบรมพนักงานดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไป
ที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหมรวมถึงจัด
การอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัด
แยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม

9
9
9
9
9
ไมครบ
-

9
9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
ไมครบ
9

9
9
9
9
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9 = ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด/มี
- = ไมมี
ในการนี้ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิจารณาผูเสนอราคาจางเหมาทําความสะอาดแลว โดย
มีผูเสนอราคาซึ่งมีรายละเอียดครบถวนเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ค.พ. กําหนดและอยูในวงเงินงบ
ประมาณเพียง 1 ราย คือ บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จึงมีมติใหจัด
จางบริการทําความสะอาดจากบริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด ในราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 1,538,366.00
บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยหกสิบหกบาทถวน) ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจางทําความสะอาดอาคารคพ. ดังกลาวขางตน
………………………….
(นางกาญจนา แขไข)
ประธานกรรมการ
……………………………
(นางสาวมากทรัพย อยูดี)
กรรมการ

…………………………..
(นายเจริญยิ่ง สุขสันต)
กรรมการ
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ภาคผนวก ซ
ตัวอยางเอกสารที่ใชในวิธีการเลือกใชบริการโรงแรม
ในการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม
รูปที่ ซ-1 รายละเอียดการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบตั กิ ารตามขอกําหนด ISO/IEC 17025
1. หลักการและเหตุผล
หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจหลัก คือ การวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม เพื่อ
สนับสนุนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหทดสอบใหกับสํานักวิชาการตางๆ ภายในกรมควบคุมมลพิษนําไปใชในการ
กํ า หนดมาตรฐาน ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจึ ง จํ า เป น ต อ งมี ร ะบบคุ ณ ภาพห อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให ผ ลการทดสอบตั ว อย า ง
สิ่งแวดลอมมีความถูกตอง และไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานใหเปนมาตรฐาน จะตองมีการรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง และปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับขอกําหนด ISO/IEC 17025 : (2005) ซจึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการตามขอกําหนด ISO/IEC 17025 ปงบประมาณ 2549 ซึ่ง ฝคป. เห็นวาเปนสิ่งที่จะ
นําไปสูการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ที่จะสนับสนุนทดสอบตัวอยางสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษใหเปนทีย่ อมรับ
ในระดับสากลตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 ดําเนินการตามขอกําหนดของ ISO/IEC 17025 โดยจัดใหบุคลากรของหองปฏิบัติการไดรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐาน และการฝกอบรมดานวิชาการที่เหมาะสม
2.2 เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ใหแก
บุคลากรหองปฏิบัติการ เพื่อรักษามาตรฐานของพารามิเตอรที่ไดรับการรับรอง และพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
หองปฏิบัติการทดสอบใหไดรับการรับรองในพารามิเตอรอื่นๆ ตอไป
3. ผลที่คาดวาจะไดรับ
3.1 บุคลากรหองปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจ และมีการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานตามขอกําหนดของ
ISO/IEC 17025
3.2 หองปฏิบัติการทดสอบมีการรักษามาตรฐานที่ไดรับการรับรองแลว และมีแนวทางพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
4. สถานที่ประชุม
โรงแรม
5. ผูเขารวมประชุม
เจาหนาที่ และขาราชการที่เกี่ยวของกับขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมทั้งสิ้น
จํานวนไมเกิน 50 คน
6. วิธีการดําเนินการประชุม
การบรรยายใหความรู และประชุมกลุมยอยเพื่อฝกปฏิบัติ
7. หนวยงานดําเนินการ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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รูปที่ ซ-2 ประมาณการคาใชจาย การจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม
รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการตามขอกําหนด ISO/IEC 17025
คาใชจายในการดําเนินงาน
1. คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมเปนเงิน 164,000 บาท
คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวนผูเขารวม 35 คน ประกอบดวย
- ประธานการฝกอบรม
- เจาหนาที่ ฝคป. (ขาราชการ, พนักงาน และลูกจาง)
- วิทยากร
1.1 คาใชจายสําหรับเจาหนาที่
(1) คาวิทยากร
(2 คน * 10 ชั่วโมง * 600 บาท)
(2) คาอาหาร
(4 มื้อ * 35 คน * 300 บาท)
(3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(5 มื้อ * 35 คน * 50 บาท)
(4) คาที่พักประธาน
(1 คืน * 1 คน *1,200 บาท)
(5) คาที่พักผูเขาอบรม
(2 คืน * 32 คน 550 บาท)
(6) คาที่พักวิทยากร
(2 คืน * 2 คน * 1,200 บาท)
(7) คาเชาพาหนะ (ไป-กลับ)
(8) คาพาหนะผูเขาอบรม (32 คน * 400 บาท)
(9) คาพาหนะวิทยากร
(2 คน * 1000 บาท)
(10) คาวิทยากร (คพ.)
(2 คน * 4 ชั่วโมง * 600 บาท)
1.2 คาใชจายในการจัดฝกอบรม
(1) คาเชาสถานที่ (หองประชุม) (2วัน * 5,000 บาท)
(2) คาเชาอุปกรณ
(3) คาเอกสารฝกอบรม (40 ชุด * 150 บาท)
(4) คาใชจายอื่น
รวม

ซ-2

164,000 บาท

1 คน
32 คน
2 คน
138,550 บาท
12,000 บาท
42,000 บาท
8,750 บาท
1,200 บาท
35,200 บาท
4,800 บาท
15,200 บาท
12,800 บาท
2,000 บาท
4,800 บาท
25,450 บาท
10,000 บาท
8,000 บาท
6,000 บาท
1,450 บาท
164,000 บาท
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รูปที่ ซ-3 สอบถามโรงแรม เรื่องการจองหองและราคา
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2298 xxxx โทรสาร : 0 2298 xxxx

FAX
เรียน ฝายจัดเลี้ยงโรงแรมฮิลทันรักษสิ่งแวดลอม
โทรสาร
โทรศัพท
เรื่อง ขอทราบรายละเอียดของโรงแรม

จาก นายรักษา สิง่ แวดลอม
หนา
หนา (รวมหนานี้ดวย)
วันที่

เนื่ อ งจากทางกรมควบคุ ม มลพิ ษ จะทํ า การจั ด ประชุ ม สั ม มนา เรื่ อ ง โครงการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการตามขอกําหนด ISO/IEC 17025 ระหวางวันที่ 3 – 5 มีนาคม
2549 รายละเอียดดังกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูเขารวมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น 35
คน
ในการนี้จึงใครขอทราบรายละเอียด
- ราคาหองพักจํานวน 18 หอง
- ราคาอาหารจํานวน 4 มื้อ
- ราคาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 5 มื้อ
- คาเชาสถานที่ (หองประชุม) 2 วัน
- คาเชาอุปกรณ
เนื่องจากทางกรมควบคุมมลพิษมีนโยบายสนับสนุน สินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม จึงใครขอความกรุณาจากทางโรงแรม ชวยตอบแบบสอบถามดังเอกสารแนบดวย

ซ-3

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ซ-4 แบบสอบถามโรงแรม ประเด็นดานสิ่งแวดลอม
แบบสอบถามการจัดการของเสียของโรงแรม
1. โรงแรมไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียวหรือรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 หรือไม
ไดรับ (ไมตองทําแบบสอบถามตอ)
ใบไมเขียว
ISO 14001
ไมไดรับ
2. มีระบบบําบัดน้ําเสียที่เปนไปตามมาตรฐานหรือไม และมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณหรือไม
มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน
ไมมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และไมมีการระบายน้ําทิ้ง
ไมมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณ
3. มีเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอมหรืออยูระหวางการถูกลาวโทษหรือไม
มี
ไมมี
4. โรงแรมมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน คําประกาศนโยบาย
ไมมี
5. โรงแรมมีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน รายการจัดซื้อ
ไมมี
6. โรงแรมมีการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ และมีสําเนาผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําทิ้งที่มีอายุไมเกิน 1 ป ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ลงนามรับรองโดยผูมี
อํานาจลงนามของโรงแรม หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
7. โรงแรมมีมาตรการด านความปลอดภัย การเก็ บรัก ษา ใช และจัด การเชื้อเพลิง แก ส และสารพิ ษ โดยเปน ไปตาม
กฎหมาย และขอบังคับของทางราชการหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
8. โรงแรมมีอุปกรณเตือนภัยและดับเพลิงติดตั้งตามจุดตางๆ และมีทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน ตัวอยางผังของบริเวณที่มีการติดตั้ง
ไมมี
9. โรงแรมมีโครงการลดการเกิดของเสียหรือไม
มี โปรดอธิบาย
ไมมี
10. โรงแรมมีการแยกขยะหรือไม
มี จํานวนประเภทที่แยก
โปรดแนบรูปภาพ (ถามี)
ไมมี

ประเภท ไดแก
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11. โรงแรมมีวิธีการรวบรวมและจัดการขยะที่เหมาะสมอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สงใหหนวยงานเทศบาลกําจัด
เผาในที่โลง
ฝงกลบในพื้นที่โรงแรม
รีไซเคิล
ทําปุย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
12. โรงแรมมีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการประหยัดน้ําหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
13. โรงแรมมีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการประหยัดพลังงานหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
14. โรงแรมมีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไมต่ํากวา 25 °ซ หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน คําสั่ง
ไมมี
15. โรงแรมมีการใชหลอดไฟประหยัดพลังงานหรือไม
มี
ไมมี
16. โรงแรมมีการควบคุม/จัดการเขมาควันที่เกิดจาก Boiler หรือไม
มีการควบคุม โปรดระบุ
ไมมีการควบคุม
ไมมีการใช Boiler
17. โรงแรมมีมาตรการควบคุมเสียงดังรบกวนหรือไม
มีมาตรการควบคุม โปรดระบุ
ไมมีมาตรการควบคุม
ไมมีปญหา
18. โรงแรมมีพื้นที่ปลูกตนไมลงดิน (ไมรวมไมกระถาง) หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน ผังพื้นที่สีเขียวของโรงแรม
ไมมี
19. โรงแรมมีการใชพืชทองถิ่นหรือไม
มี
ไมมี
20. โรงแรมมีการปรับปรุงภูมิทัศนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน
ไมมี
21. โรงแรมมีการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนในพื้นที่ เชน การเก็บขยะชายหาด หรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม
ไมมี
22. โรงแรมมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา 2 เมตรหรือไม
มี โปรดแนบหลักฐาน เชน ผังพื้นที่สีเขียวของโรงแรม
ไมมี
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รูปที่ ซ-5 การใหคะแนนโรงแรม ตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม
การใหคะแนนโรงแรม ตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม
ชื่อโรงแรม : ....................................................................……..
คําชี้แจง พิจารณาขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในตารางที่ 1 โดยตองผานทั้ง 2 หัวขอ จึงจะพิจารณาเกณฑดาน
สิ่งแวดลอมในตารางที่ 2 โดยตองมีคะแนนรวมไมต่ํากวา 60 คะแนนจึงจะผานเกณฑดานสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 1 ขอกําหนดสําหรับโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอกําหนดสําหรับโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผาน
ไมผาน
1. มีระบบบําบัดน้ําเสียที่เปนไปตามมาตรฐาน และ/หรือ ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณ
2. ไมอยูระหวางการถูกกลาวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 2 เกณฑดานสิ่งแวดลอม
ประเด็น
เกณฑการพิจารณา
เกณฑ คะแนน หมายเหตุ
คะแนน ที่ได*
นโยบายดานสิ่งแวดลอม 1. มีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนลายลักษณ
5
(10)
อักษรหรือปดประกาศไว
2. มีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5
การจัดการน้ําเสีย
3. มีการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย
5
(10)
4. มีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิง้ ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
5
ความปลอดภัย
5. การจัดการเชื้อเพลิง กาซและสารพิษ เปนไปตามกฎหมาย
5
(10)
6. มีอุปกรณเตือนภัยและดับเพลิงติดตัง้ ตามจุดตางๆ
5
และมีทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ
การจัดการขยะ
7. มีโครงการลดการเกิดของเสีย
5
(15)
8. มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย
5
9. มีการเก็บรวบรวมและสงกําจัดขยะอยางเหมาะสม
5
การใชพลังงานและ
10. มีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการ
5
ทรัพยากร
ประหยัดน้ํา
(20)
11. มีการรณรงคประชาสัมพันธภายในโรงแรมเรื่องการ
5
ประหยัดพลังงาน
5
12. มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไมต่ํากวา 25°ซ
13. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน
5
อากาศและเสียง(10)
14. มีการควบคุม/จัดการเขมาควันที่เกิดจาก Boiler**
5
**
15. มีการควบคุมเสียงดังรบกวน
5
ผลกระทบตอระบบนิเวศ 16. มีพื้นที่ปลูกตนไมลงดิน (ไมรวมไมกระถาง)
5
(15)
17. สงเสริมการปลูกพืชทองถิ่น
5
18. ไมมีการปรับปรุงภูมิทัศนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
5
ตอระบบนิเวศ
ผลกระทบตอชุมชน
19. มีการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
5
โดยรอบ
ในพื้นที่ เชน การเก็บขยะชายหาด
(10)
20. มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา 2 เมตร **
5
รวม
*
หมายเหตุ : หากไมมีหลักฐานประกอบการพิจารณาตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม คะแนนที่ไดจะเปนรอยละ 50 ของคะแนนเต็มในหัวขอนั้นๆ
**
หากโรงแรมไมมี Boiler หรือปญหาจากเสียงดังรบกวน หรือมีความสูงไมเกิน 15 เมตรใหไดคะแนนเต็มในหัวขอนั้นๆ
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รูปที่ ซ-6 ดําเนินการขออนุมัติจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ฝกก.
ที่ ฝกก.
154
/2549
วันที่
21
มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุมัตใิ นหลักการการจัดฝกอบรมบุคลากรหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
เรียน อคพ. ผาน รอง อคพ.
ตามที่ ฝกก. ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
(1999) ทั้งนี้ ฝกก. จําเปนตองรักษามาตรฐานงานทดสอบที่ไดรับรอง ตลอดจนเตรียมความพรอม งานทดสอบอื่น
เพื่อขอรับการรับรองตอไป โดยยังคงดําเนินงานตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฝกก. จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการตามขอกําหนด ISO/IEC 17025 เพื่อจัดฝกอบรมบุคลากรใน
ปงบประมาณ 2549 ระหวางวันที่ 3 - 5เมษายน 2549 เปนเวลา 3 วัน ณ โรงแรม
ฮิวทันรักษสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ไดผ า นเกณฑ โ รงแรมที่เป น มิต รกับ สิ่งแวดล อม โดยมีผู ไ ดรั บการฝก อบรมครั้ งละ ไมต่ํ า กว า 30 คน โดยมี
คาใชจายในการดําเนินโครงการเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ในการนี้ ฝกก. จึงใครขออนุมัติในหลักการการจัดฝกอบรมบุคลากรหองปฏิบัติการ ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการตามขอกําหนด ISO/IEC 17025 โดยใชงบประมาณจากหมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ ผลผลิตที่ 3 การกํากับ ดูแล แหลงกําเนิดมลพิษจัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กิจกรรมที่ 2.4 การสนับสนุนการวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
2549 เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุดสวย แสนงาม)
นักวิทยาศาสตร 7ว
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมหองปฏิบัติการ

ซ-7

รายชื่อคณะทํางานการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ
1. นายอดิศักดิ์ ทองไขมุกต
2. นายรังสรรค ปนทอง

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวจินตนา แสงเงิน
นางอําไพพรรณ เชื้อทองดี
นางสาวณิชานันท ทองนาค
นางสาววาสนา แจงประจักษ
นางรัชนี ยิ้มออน
นางอภิญญา สินชัย
นายมนตชัย วงษการคา
นางสมใจ เต็งประเสริฐ
นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท
นางสาวสินีนาฏ วรรณศรี
นายสุชิน สังขพงษ
นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ
นางสาวสรัลพร เหลืองนฤทัย
นายภัทรพล ตุลารักษ
นางสาวอนุดา ทวัฒนสิน

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผูอํานวยการกองแผนงานและประเมินผล
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการฝายคุณภาพสิ่งแวดลอม
และหองปฏิบัติการ
สํานักเลขานุการกรม
สํานักเลขานุการกรม
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
กองแผนงานและประเมินผล
กองแผนงานและประเมินผล
กองนิติการ
ฝายตรวจการและบังคับการ
ฝายตรวจการและบังคับการ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัตกิ าร

รายชื่อคณะผูจัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. นายรังสรรค ปนทอง

2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายภัทรพล ตุลารักษ
นางสาวอนุดา ทวัฒนสิน
นางสาวกรรณิกา ทิพยประเสริฐสิน
นางสาวอภิพร โทรางกูร
นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ
นางสาวกรกฎ ตรงการดี

ผูอํานวยการกองแผนงานและประเมินผล
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการฝายคุณภาพสิ่งแวดลอม
และหองปฏิบัติการ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัตกิ าร
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ

รายชื่อคณะผูดําเนินการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวพงษวิภา หลอสมบูรณ
นายปฐม ชัยพฤกษทล
นางสาวเพ็ญลักษณ เทศสุวรรณ
นางสาวอโณทัย สังขทอง
นางสาวนุชสรา เทียนไชย

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

