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วิธีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากร 

ธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง ซึ่งประเทศไทยได้น�าแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) มาปรบัเปลีย่นแนวทางการผลติและ

การบริโภคเข้าสู ่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable          

Consumption and Production : SCP) โดยมุ่งเน้นการก�าหนดและส่งเสริม

นโยบายที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคให้

เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม โดยให้ภาครฐั ทัง้หน่วยงานส่วนกลางและท้องถ่ิน ซึง่เป็น

ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดที่จะสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนให้ภาคการผลิต เพื่อมุ่งไป

สู่การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคท่ียั่งยืนได้      

ท่ีผ่านมากรมควบคมุมลพษิได้จัดท�าแผนส่งเสรมิการจัดซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิาร

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของภาครัฐระยะที ่1 ปี พ.ศ. 2551 - 2554 และระยะท่ี 2 

ปี พ.ศ. 2556 - 2559 และจัดท�าแผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ      

บริการฯ ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยยังคงเน้นหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน    

ในก�ากบัของรัฐ และองค์การมหาชน ในขณะเดียวกนัจะขยายไปสูภ่าคเอกชนและ

ประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางข้ึน และเป็นกลไกส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในทุกๆ ภาคส่วน  

ต่อไป 

ค�ำน�ำ



ทัง้น้ี เพือ่ให้เกิดความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการด�าเนนิการจดัซือ้

จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดท�า

คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ

ทั่วไป สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมภายในหน่วยงานได้ ส�าหรบัรายการสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ฐาน

ข้อมลูสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม http://gp.pcd.go.th ทัง้นี ้การ

ด�าเนนิงานตามคูม่อืฯ ดงักล่าวจะสามารถตอบสนองต่อนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง

สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของประเทศ และเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ระบุในแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ต่อไป 

กรมควบคุมมลพิษ



1.	 ควำมเป็นมำของนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรท่ี			
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

  
2.	 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงสนิค้ำและบรกิำรท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	
  
3.	 เป้ำหมำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป ็นมิตรกับ											

สิ่งแวดล้อมตำมแผนส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำร					
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระยะที่	3	ปี	พ.ศ.	2560	-	2564	

4.	 นิยำม   
4.1 สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
4.2 บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.4 ฉลากสิ่งแวดล้อม 
4.5 เกณฑ์ข้อก�าหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ           

สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ตะกร้าเขียว)  

5.	 แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่ เป ็นมิตรกับ															
สิ่งแวดล้อม	 	

6.	 ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 	
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ภำคผนวก  
 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ        
สิ่งแวดล้อม

 ภาคผนวก ก. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ     
สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการตกลงราคา 

 ภาคผนวก ข. การจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e - market) 

 ภาคผนวก ค. การจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมด้วยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Electronic Bidding : e - bidding) 

7.	 แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ ้ำงสินค ้ำและบริกำรที่ เป ็นมิตรกับ														
สิ่งแวดล้อม  

7.1 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

7.2 แนวทาง/ขั้นตอนการจัดซื้อสินค้าท่ีเป ็นมิตรกับ           
สิ่งแวดล้อมโดยวิธีตกลงราคา

7.3 แนวทาง/ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) 

7.4 แนวทาง/ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด ้วยวิธีระบบ    
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e - bidding)
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 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากร 

ธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อ   

สิง่แวดล้อม ส�าหรับกระแสการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมระดบัโลก มกีารผลกัดัน

แนวคดิ “เศรษฐกจิสีเขยีว” (Green Economy) มาปรบัเปลีย่นแนวทางการผลติ

และการบริโภคของโลกสูส่งัคมการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยืน (Sustainable 

Consumption and Production: SCP) ประกอบกับจากผลการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 และ 71 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558          

และวันที่ 18 กันยายน 2559 ตามล�าดับ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มีผู้น�า 

193 ประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาติได้ลงนามร่วมกนัท่ีจะใช้ 17 เป้าหมาย

ของการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นและ

เป็นแรงผลักดนัสากลเพือ่เปลีย่นแปลงโลกของเรา ประกอบกบัจากผลการประชมุ

รัฐภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสมยัที ่21 

หรอืท่ีเรียกว่า COP 21 ณ กรงุปารีส เมือ่เดือนธนัวาคม 2558 และสมัยท่ี 22 COP 

22 ณ เมืองมาร์ราคีซ ประเทศโมร็อกโก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ตามล�าดับ 

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มุง่สูก่ารขยายตวัของเศรษฐกจิคาร์บอน

ต�่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุกประเทศมีเป้าหมายคือการปฏิบัติข้อตกลงครั้ง

ประวัติศาสตร์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดซ้ือจัดจ้าง

สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ได้ถกูหยบิยกมาใช้ในการสนบัสนนุและ

ผลกัดันกลไกในการลดก๊าซเรอืนกระจก และน�าไปสูส่งัคมการผลติและการบรโิภค

1 ควำมเป็นมำของนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและ

บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
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อย่างยัง่ยืน (Sustainable Consumption and Production : SCP) ซึง่จะน�าร่อง

กับภาครัฐทั้งส่วนกลางและขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัย องค์การมหาชน หน่วยงานในก�ากับของรัฐ และจะขยายไปสู่ภาค

เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนต่อไป

กรมควบคุมมลพิษ ได้ด�าเนินการส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดยได้จัดท�าแผนส่งเสริมการจัดซ้ือ

จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐระยะแรกปี พ.ศ. 

2551 - 2554 และระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็น
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ผู้น�าในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผล

ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รฐัวิสาหกจิ มหาวทิยาลยั หน่วยงานในก�ากบัของ

รัฐ และองค์การมหาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคผู ้ผลิต และผู ้ประกอบการ           

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ          

สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน         

ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ผลการด�าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบริการฯ ระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรม 170 หน่วยงาน ได้เข้าร่วม   

ด�าเนินการแล้ว และหากมกีารด�าเนนิการตามแผนส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้า

และบริการฯ ในระยะที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จะช่วย          

ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 11.13 ล้านตัน 

เพือ่ให้การด�าเนนิการส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดท�าแผนส่งเสริม     

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระยะท่ี 3 ปี                 

พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 

พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ 

พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาเดียวกันของการประกาศใช้มาโดยตลอด 

โดยยังคงเน้นหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั หน่วยงานในก�ากบัของรฐั และองค์การมหาชน 

ในขณะเดียวกันจะขยายไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ      

สิง่แวดล้อมให้กว้างขวางขึน้ และเป็นกลไกส�าคัญในการขบัเคลือ่นไปสูก่ระบวนการ

ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในทุกๆ ภาคส่วนต่อไป 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



กรมควบคุมมลพิษ และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
แห่งชาต ิ(สวทช.) ได้ด�าเนินการศึกษาวจัิยร่วมกนั ในโครงการศกึษาและคาดการณ์
ผลกระทบจากการด�าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าและบรกิาร
ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของภาครฐัระยะที ่2 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 เพือ่ศกึษา      
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและด้านตลาดต่อประเทศไทย โดยพิจารณาว่าสามารถ
กระตุ ้นการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยได้มากน้อยหรือไม่ รวมทั้งเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมใน
การเพิ่มประเภทสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขยายการ
ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม  
 ผลการศกึษาพบว่าหากได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐัทุกภาคส่วน
ตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการฯ ระยะที่ 2 (หน่วยงาน        
ภาครฐั 170 แห่ง รฐัวสิาหกจิ 56 แห่ง มหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศกึษา 254 แห่ง 
องค์การมหาชน 39 แห่ง หน่วยงานอสิระ/หน่วยงานในก�ากบัของรัฐ 31 แห่ง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,259 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,809 แห่ง)  ในการ
จดัซ้ือจดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม จ�านวน 17 รายการ (ตลบั
หมึก กระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษสีท�าปก แฟ้มเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ์ 
กล่องใส่เอกสาร ผลติภณัฑ์ลบค�าผดิ หลอดฟลอูอเรสเซนซ์ สทีาอาคาร เครือ่งถ่าย-
เอกสาร เคร่ืองเรือนเหลก็ กระดาษช�าระ ปากกาไวต์บอร์ด ถ่านไฟฉาย เครือ่งพิมพ์ 
บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริการท�าความสะอาด และบริการโรงแรม) ภาครัฐ
จะได้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยอ้อม (ลดค่าการใช้พลังงาน ลดค่าการก�าจัดของเสีย เป็นต้น) 
รวมมูลค่า 79,063 ล้านบาท ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้ง 17 รายการ (สินค้า 
14 รายการ และบรกิารทัง้ 3 รายการ) และสามารถลดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์

2 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงสินค้ำและ

บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ได้ 11.13 ล้านตัน และนอกจากนี้ได้มีการศึกษาผลกระทบต่อตลาดสินค้าท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกตลาดตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการฯ โดยการกระตุน้อปุสงค์และอุปทานตลาดสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม ผูผ้ลติมคีวามตระหนักด้านสิง่แวดล้อมมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2556 - 
2559 มกีารขอการรับรองฉลากเขยีวเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั รวมท้ังเกดิการขยาย
ตัวของตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพิ่มขึ้นด้วย 

รูปที่ 1 ผลการคาดการณ์มูลค่าประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของการด�าเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการฯ         
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 - 2559

ที่มา : รายงานการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย             
การจัดซื้อสีเขียวของภาครัฐ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



จากการรายงานผลของหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้า

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา 

กรมควบคมุมลพษิได้จดัส่งหนงัสอืขอความร่วมมอืให้รายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้าง

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปยังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวนท้ังสิ้น 

1,809 แห่ง มีหน่วยงานที่แจ้งเข้าร่วมด�าเนินการฯ จ�านวน 1,100 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 61.05 ของหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมด มีเพียง 773 แห่ง ท่ีรายงานผล

ผ่านระบบรายงานผลการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

คดิเป็นร้อยละ 70.34 ของหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมด�าเนินการฯ ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั

ระดับกรม 83 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 30 แห่ง มหาวิทยาลัย 81 แห่ง  องค์การมหาชน 

23 แห่ง  หน่วยงานในก�ากบัของรฐั 6 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 550 แห่ง 

รูปที่ 2 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้แต่ละชนิดดูดซับได้
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



จากการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ        

สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานจ�านวน 773 แห่ง ในรายการสินค้าและบริการ              

17 รายการ ได้แก่ 1) กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ท่ัวไป 2) ผลิตภัณฑ์        

ลบค�าผิด 3) หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 4) เครื่องเรือนเหล็ก 5) กระดาษช�าระ             

6) แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 7) ปากกาไวต์บอร์ด 8) เครื่องถ่ายเอกสาร 9) เครื่องพิมพ์ 

10) ตลับหมึก 11) สีทาอาคาร 12) ซองบรรจุภัณฑ์ 13) กล่องใส่เอกสาร             

14) บริการท�าความสะอาด 15) บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 16) บริการโรงแรม 

และ 17) สถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน�้ามันหล่อลื่น) พบว่ามีมูลค่าการ        

จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประมาณ 550 ล้านบาท 

และปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ประมาณ 55,000 ตัน 

รูปที่ 3 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้

หมายเหตุ ข้อมูลจากสรุปการรายงานผลของหน่วยงานที่เข้าร่วมด�าเนินการจัดซื้อ   
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�านวน 773 แห่ง 

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
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0652 .ศ.พ มอลดวแงิสบักรติมน็ปเีทรากิรบะลแาคนิสงาจดัจอืซดัจรากอืมูค

เปาหมายการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตามแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 
ป พ.ศ. 2560 - 2564

          จากการดำเนินงานที่ผานมาตามแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและ

บริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2556-2559 ไดมีการขอความรวมมือ

หนวยงานภาครัฐเพิ่มเติม ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล) รัฐวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัย องคการมหาชน และหนวยงานในกำกับของรัฐ ดังนั้นเพื่อใหเกิด

การขยายตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ตามแผน

สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 

ป พ.ศ. 2556-2559 จึงควรมีการขยายกลุมเปาหมายเพ่ิมเติมสูภาคเอกชน รวมท้ัง

มุงเนนไปยังภาคผูผลิตใหมีการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เพ่ิมมากข้ึน โดยแบงการเพ่ิมเปาหมายในการขยายผลไปยังภาคเอกชนใหมีการจัดซ้ือ

จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการเพิ่มปริมาณและมูลคา

ของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐที่เปนกลุม

เปาหมายเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 เปาหมายสินคาและบริการ
               กำหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

มหาวิทยาลัย หนวยงานในกำกับของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดำเนินการ

จัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จำนวน 11 รายการ ดังน้ี 
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0652 .ศ.พ มอลดวแงิสบักรติมนปเีทรากิรบะลแาคนิสงาจดัจอืซดัจรากอืมูค

เนื่องจากรายการสินคาที่เลือกมีจำนวนผูผลิตมากกวา 3 ราย ซึ่งการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจางฯ ไมขัดกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยในการจัดซื้อจัดจางดังกลาว จะตองดำเนินการภายใต

ระเบียบฯ ขอบังคับ ขอ 15 ทวิ กลาวคือ จะตองดำเนินการโดยเปดเผย โปรงใส 

และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม และจะตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบฯ 

ขอ 16 ในเรื่องการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศ และกิจการคนไทย รวมทั้ง

ราคาของสินคาในทองตลาด มีความใกลเคียงกับสินคาทั่วไปในประเภทเดียวกัน
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หนวยงานภาครัฐ 
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัย 
หนวยงานในกำกับของรัฐ*

องคกรปกครองสวนทองถิ่น**

*    หนวยงานองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหนวยงานในกำกับ

      ของรัฐ ณ เดือนมีนาคม 2560 จำนวน 380 แหง 

**   องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

      องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล อางอิงจากกรมสงเสริมการปกครอง

      สวนทองถิ่น ณ เดือนมีนาคม 2560 จำนวน 2,519 แหง

*** หนวยงานเอกชน อางอิงจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

      ประเทศไทย และสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ เดือนมีนาคม 2560 

      จำนวน 876 กลุมบริษัท

           หนวยงานเปาหมาย ประกอบดวย

            1) องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหนวยงานในกำกับของรัฐ 

            2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล 

            3) หนวยงานเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยใชขอมูลจำนวนหนวยงานเอกชน 

            เปาหมายรอยละหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและ

บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังแผนภูมิที่ 1

3.2 เปาหมายการเพิ่มจำนวนหนวยงาน
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หมายเหตุ * หน่วยงานองค์การมหาชน รฐัวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั และหน่วยงานในก�ากบั
ของรัฐ ณ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 380 แห่ง 

  ** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และเทศบาล อ้างองิจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 2,519 แห่ง

 *** หน่วยงานเอกชน อ้างอิงจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทย และสมาชิกบริษัทจดทะเบียนไทย ณ เดือนมีนาคม 2560 
จ�านวน 876 กลุ่มบริษัท

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การมหาชน 

รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานในกำากับ

ของรัฐ*

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น**

หน่วยงานเอกชน***1 2 3

60% 60%
50%

70% 70% 70%
80% 80% 80%

90% 90% 90%
100% 100% 100%

2560 2560 25602561 2561 25612562 2562 25622563 2563 25632564 2564 2564

3.3	เป้ำหมำยกำรเพิ่มมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
สนิค้าและบริการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมจ�านวน 24 รายการ ได้แก่ 

รายการสินค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 19 รายการ ดงันี ้1) กระดาษถ่ายเอกสาร

หรืองานพิมพ์ทั่วไป 2) กระดาษช�าระ 3) กล่องใส่เอกสาร 4) เครื่องถ่ายเอกสาร   

5) เครื่องพิมพ์ 6) เคร่ืองเรือนเหล็ก 7) ซองบรรจุภัณฑ์ 8) ตลับหมึก  

9) แบตเตอร่ีปฐมภูมิ  10) ปากกาไวต ์บอร ์ด 11) ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด                                

12) แฟ้มเอกสาร 13) สีทาอาคาร 14) หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 15) รถยนต์                 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



16) น�า้มนัหล่อลืน่ 17) น�า้มนัเชือ้เพลงิ 18) ผลติภณัฑ์ผ้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

19) รถตู้ และรายการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 รายการ ดังนี้ 1) สถานี

บริการน�้ามันเชื้อเพลิง 2) สถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน�้ามันหล่อลื่น)            

3) บริการท�าความสะอาด 4) บริการโรงแรม 5) บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร     

โดยเป้าหมายร้อยละมูลค่าของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               

ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2

หน่วยงานภาครัฐ

องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน 

ในกำากับของรัฐ*

40%
20% 30%

50%
30% 40%

60%
40% 50%

70%
50% 60%

80%

60%
70%

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น**

หน่วยงานเอกชน***

2560 2560 25602561 2561 25612562 2562 25622563 2563 25632564 2564 2564

1 2 3

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละมูลค่าของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ * หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานในก�ากับของรัฐ ณ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 550 แห่ง 

  ** องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และเทศบาล อ้างองิจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 2,519 แห่ง

 *** หน่วยงานเอกชน อ้างอิงจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทยและสมาชิกบริษัทจดทะเบียนไทย ณ เดือนมีนาคม 2560 
จ�านวน 876 กลุ่มบริษัท

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



	 4.1	สินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
หมายถึง สินค้าท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากข้ันตอนการจัดหา

วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน

น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่ท�าหน้าที่อย่างเดียวกัน

	 4.2	บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายถึง ธุรกิจบริการท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการ

จัดหาวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการและการจัดการ

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นท่ีมี

ลักษณะอย่างเดียวกัน

	 4.3	กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายถึง การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือจัดจ้างบริการที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามรายการสินค้าและบริการท่ีผ่านการพิจารณาเกณฑ์

ข้อก�าหนดทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมของกรมควบคมุมลพษิ (ตะกร้าเขยีว) สนิค้าที่

ได้ฉลากเขยีว (Green Label) บรกิารโรงแรมทีไ่ด้รับเกยีรตบัิตรใบไม้เขยีว (Green 

Leaf) บริการโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์สถานประกอบการที่พักสีเขียว (Green Hotel) 

และผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Cool Mode) เป็นต้น

 

4 นิยำม

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



	 4.4	ฉลำกสิ่งแวดล้อม	
หมายถึง ฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมอบให้กับ

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนด ปัจจุบันฉลากสิ่งแวดล้อม

มีอยู่หลากหลาย ทั้งที่เป็นแบบผู้ผลิตเป็นผู้ออกฉลากเอง และแบบท่ีด�าเนินการ

โดยองค์กรกลาง โดยฉลากในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

 ประเภทที่ 1 (Type 1) เป็นฉลากส�าหรับสินค้าหรือบริการที่ด�าเนิน

การโดยองค์กรกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Third Party) มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่

มคีณุสมบตัติรงตามข้อก�าหนด ซึง่การก�าหนดเกณฑ์จะพจิารณาการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Consideration)      

ภายใต้กรอบด�าเนินการตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14024 ตัวอย่างการใช้ฉลาก

ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1 เช่น ฉลากเขียว 

รูปที่ 4 ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ของแต่ละประเทศ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ประเภทที ่2 (Type 2) เป็นฉลากผลติภณัฑ์ทีผู่ผ้ลติเป็นผูอ้อกฉลาก

เอง เพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน เน้นลักษณะทางสิ่งแวดล้อมด้านในด้านหนึ่ง 

ไม่ได้พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และไม่มีกลไกการตรวจสอบโดย

องค์กรกลาง โดยปฏิบัติตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14021 ซ่ึงเป็นนิยามและ        

ค�าศัพท์ ข้อก�าหนดและแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบทลงโทษ   

ในกรณีที่ละเมิดข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 2 ตัวอย่าง

การใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 2 เช่น ฉลาก SCG Eco Value ฉลาก Eco - 

Products 

ประเภทที่ 3 (Type 3) เป็นฉลากที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณบน        

พื้นฐานของการประเมินตลอดวัฏจักรของสินค้า โดยบอกรายละเอียดเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ปริมาณมลพิษท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมี

ลกัษณะคล้ายกบัฉลากโภชนาการของอาหาร เป็นส่วนหนึง่ของอนกุรมมาตรฐาน 

ISO 14025 เป็นแนวทาง หลักการและข้อก�าหนดของวิธีรับรองผลิตภัณฑ์ที่จะใช้

ฉลากผลติภณัฑ์ประเภทท่ี 3 ตัวอย่างการใช้ฉลากผลิตภณัฑ์ประเภทท่ี 3 เช่น ฉลาก 

Eco Leaf ฉลาก EPD

รูปที่ 5 ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



 นอกจากน้ี ยังมีฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือฉลาก   

ในระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แสดงเจตนาเฉพาะอย่าง เพือ่สือ่หรือจูงใจให้ผูบ้ริโภคเหน็ความส�าคญัของการเลอืก

ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ฉลาก Cool Mode ฉลากลดคาร์บอน 

รูปที่ 6 ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3

รูปที่ 7 ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



	 4.5	เกณฑ์ข้อก�ำหนดสนิค้ำและบรกิำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ของกรมควบคุมมลพิษ	(ตะกร้ำเขียว)	

หมายถึง คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงได้มาจาก

การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากข้ันตอนต่างๆ ของสินค้าและ

บริการ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การให้บริการ การขนส่ง การใช้งาน และ

การก�าจดัทิง้ ซึง่กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานตรวจสอบ และเสนอเป็นรายการ

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านคณะกรรมการควบคุมมลพิษ     

(กก.คพ.) และไม่ได้มีเครื่องหมายก�ากับ โดยทั่วไปเรียก “สินค้าและบริการ     

ตะกร้าเขียว” 

 ปัจจุบันมีสินค้าและบริการที่ผ่านเกณฑ์ข้อก�าหนดสินค้าและบริการท่ี  

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ทั้งหมด 24 รายการ ได้แก่ สินค้า       

19 รายการ และบริการ 5 รายการ ดังตารางที่ 1

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ตารางท่ี 1 สนิค้าและบริการท่ีได้ผ่านเกณฑ์ข้อก�าหนดสนิค้าและบรกิารท่ีเป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

สินค้า 19 รายการ บริการ 5 รายการ

1) กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์

ทั่วไป

2) กระดาษช�าระ 

3) กล่องใส่เอกสาร 

4) เครื่องถ่ายเอกสาร 

5) เครื่องพิมพ์  

6) เครื่องเรือนเหล็ก 

7) ซองบรรจุภัณฑ์ 

8) ตลับหมึก 

9) แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

10) ปากกาไวต์บอร์ด

11) ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด 

12) แฟ้มเอกสาร 

13) สีทาอาคาร 

14) หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 

15) รถยนต์ 

16) น�้ามันหล่อลื่น 

17) น�้ามันเชื้อเพลิง 

18) ผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นมิตรกับ      

สิ่งแวดล้อม 

19) รถตู้ 

1) สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง 

2) สถานีบริการรถยนต์  

(เปลี่ยนถ่ายน�้ามันหล่อลื่น)  

3) บริการท�าความสะอาด 

4) บริการโรงแรม 
5) บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



การด�าเนนิการจดัซือ้จัดจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมี

ล�าดับขั้นตอนดังนี้

1) สนิค้า ให้พจิารณาเลือกซือ้สนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัเครือ่งหมายฉลากเขียว 

หรอืสนิค้าทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อก�าหนดสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

โดยสามารถค้นหาสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมได้ทีเ่ว็บไซต์ http://ptech.pcd.

go.th/gp/

2) บริการโรงแรม ให ้พิจารณาเลือกใช ้บริการโรงแรมท่ีได ้รับ

ประกาศนยีบตัรรบัรองการเข้าร่วมโครงการใบไม้เขยีว หรอืบรกิารโรงแรมทีไ่ด้รบั

การรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ของกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

3) บริการอื่นๆ ให้พิจารณาเลือกใช้บริการตามเกณฑ์ข้อก�าหนดสินค้า

และบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ http://

ptech.pcd.go.th/gp/

4) หากไม่มสีนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรองฉลากเขียว หรอืตะกร้าเขียว ให้เลอืก

ซ้ือสินค้าทีผ่ลติจากสถานประกอบการทีไ่ด้รับการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียวต้ังแต่

ระดับ 4 ขึ้นไป

5แนวทำงกำรจดัซือ้จดัจ้ำงสนิค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ตารางที่ 2 การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ    

หน่วยงานภาครัฐ

หมายเหต ุ * สนิค้าทีผ่ลติจากสถานประกอบการทีไ่ด้รบัการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีว

ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

1.  สินค้า ✓ ✓ ✓

2. บริการโรงแรม ✓ ✓ ✓

3. บริการอื่น ๆ

- บริการเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร ✓

- บริการท�าความสะอาด ✓

- สถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิ ✓

- สถานีบริการรถยนต์ 
(เปลีย่นถ่ายน�า้มันหล่อลืน่)

✓

ตะกร้ำเขียว
กรมควบคุมมลพิษ

ใบไม้เขียว
มูลนิธิใบไม้เขียว

ฉลำกเขียว
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย

Green Hotel
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม		

Green Industry, GI *
กระทรวงอุตสำหกรรม

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



6.1	หนังสือกรมบัญชีกลำงที่	กค	(กวพ)	0421.3/ว	287 ลงวันที่ 

29 สิงหาคม 2551 เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมของภาครัฐ

6.2	หนังสือกรมบัญชีกลำงที่	กค	(กวพ)	0421.3/ว	181 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

6.3	หนังสือกรมบัญชีกลำงที่	กค	(กวพ)	0421.3/ว	150 ลงวันที่ 

10 เมษายน 2558 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด ้วยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

6 ระเบยีบพสัดุทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำงสนิค้ำและ
บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รปูที ่8 หนงัสอืกรมบญัชีกลางที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 287 ลงวนัที ่29 สิงหาคม 2551 

เร่ือง การจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของภาครฐั

6.1	หนังสือกรมบัญชีกลำงที่	กค	(กวพ)	0421.3/ว	287	ลงวันที่      

29 สิงหาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ             

สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รปูท่ี 8 หนงัสอืกรมบญัชีกลางที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 287 ลงวนัที ่29 สิงหาคม 2551 

เร่ือง การจัดซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของภาครฐั (ต่อ)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ 9 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 181 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

6.2	 หนังสือกรมบัญชีกลำงที่	 กค	 (กวพ)	 0421.3/	 ว	 181             

ลงวันที่ ื15 พฤษภาคม 2556 เรือ่ง ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้า

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ 9 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 181 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (ต่อ)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รปูที ่10 หนงัสอืกรมบญัชีกลางที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลงวนัที ่10 เมษายน 2558 
เรือ่ง แนวทางปฏบิตัใินการจดัหาพัสดดุ้วยวิธตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Market :   

e - market) และด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Bidding :                 
e - bidding) (ต่อ)

6.3	หนังสือกรมบัญชีกลำงที่	กค	(กวพ)	0421.3/ว	150 ลงวันที่       
10 เมษายน 2558 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด ้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รปูท่ี 10 หนงัสอืกรมบญัชีกลางที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลงวนัที ่10 เมษายน 2558 
เรือ่ง แนวทางปฏบิตัใินการจดัหาพัสดดุ้วยวิธตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Market :   

e - market) และด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Bidding :                 
e - bidding) (ต่อ)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



7 แนวทำงกำรจดัซือ้จดัจ้ำงสนิค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม

 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย

7.1	แนวทำงกำรปฏบิตัใินกำรจดัซือ้จัดจ้ำงสนิค้ำและบรกิำรทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม

7.2	แนวทำง/ขัน้ตอนกำรจดัซือ้สนิค้ำทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมโดย
วิธีตกลงรำคำ

7.3	 แนวทำง/ขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุด ้วยวิธีระบบตลำด
อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Market	:	e	-	market)

7.4	แนวทำง/ขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีระบบประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Bidding	:	e	-	bidding)

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ       
ภาครัฐ ตามหนังสือแจ้งเวียนฯ จากกรมบัญชีกลาง

·	 หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมได้เช่นเดียวกบัหนงัสอืเวยีนของกรมบัญชีกลางที ่กค (กวพ) 
0421.3/ว 287 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551  

·	 ภาครัฐสามารถจัดซือ้จัดจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว หรือเป็นไปตามเกณฑ์ข้อก�าหนดสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ระบุในคู่มือฯ ที่กรมควบคุม
มลพิษจัดท�าขึ้น หรือในเว็บไซต์ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม http://gp.pcd.go.th

·	 ปัจจบัุนมสีนิค้าและบรกิารท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมท่ีภาครฐัจดัซือ้ตาม
คู่มือฯ ทั้งหมด 19 สินค้า และ 5 บริการ 

·	 สินค้าที่เป็นไปตามฉลากเขียว หรือเป็นไปตามเกณฑ์ข้อก�าหนดฯ ท่ี 
กรมควบคุมมลพิษจัดท�าขึ้นนั้น ในการแข่งขันทางด้านราคาจะต้องมี
ยีห้่อและรุน่มากกว่าหรอืต้ังแต่ 3 รายขึน้ไป ทีอ่ยูใ่นตลาด และต้องเป็น
สนิค้าทีผ่ลติในประเทศ รวมทัง้ได้รับมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(มอก.) เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบข้อ 15 ทว ิและข้อ 16 ทีก่รมบญัชกีลาง 
อ้างถึง

7.1	แนวทำงกำรปฏบิตัใินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงสนิค้ำและบรกิำรทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 วิธกีารจัดซือ้จัดจ้างสนิค้าและบริการท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม แต่ละ

วิธีมีขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่มีหลักที่น�ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันได้ ดังนี้

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



จัดท�าบันทึกความต้องการ

+ รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะหรือขอบเขตการจ้าง

+ เกณฑ์ข้อก�าหนดสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

ในแต่ละประเภท (สามารถดูรายละเอียดได้จากคู ่มือฯ             

ที่กรมควบคุมมลพิษจัดท�าขึ้น หรือในเว็บไซต์ฐานข้อมูลสินค้า

และบริการฯ http://gp.pcd.go.th)

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

+ ท�ารายการขอซื้อขอจ้าง

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/

พิ เศษ/กรณีพิ เศษ/ประมูลด ้วยระบบอิเ ล็กทรอนิกส ์                    

(e - Auction)/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :     

e - market) และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Bidding : e - bidding)

แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการ

ท�าสัญญา

พิจารณาเกณฑ์การตรวจรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับสินค้าแต่ละประเภท 

เบิกจ่าย

รูปที่ 11 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

(หรือผู้ได้รับอ�านาจ)

คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ผู้ได้รับมอบหมาย)

กรรมการตรวจรับ

ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



7.2	แนวทำง/ขัน้ตอนกำรจดัซือ้สินค้ำท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมโดย

วิธีตกลงรำคำ

วิธีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีวงเงินไม่เกิน 

100,000 บาท ใช้วธิตีกลงราคา มขีัน้ตอนตามรูปที ่12

1) จัดท�าบันทึกความต้องการ และรายช่ือคณะกรรมการ
ตรวจรับ (รูปที่ ก.1) พร้อมแนบ
+ รายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ ซ่ึงระบุรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (รูปที่ ก.2)
+ เกณฑ์ข ้อก�าหนดสินค ้าและบริการที่ เป ็นมิตรกับ                
สิ่งแวดล้อม ส�าหรับสินค้าแต่ละประเภท  (รูปที่ ก.3)

2) จัดท�ารายงานขออนุมัติด�าเนินการจัดซ้ือ พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ครุภัณฑ์ เสนอต่อผู้มีอ�านาจ
อนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเลขานุการกรม (รูปที่ 
ก.4) ในรายละเอียดประกอบการรายงานขออนุมัติด�าเนิน
การซ้ือ โดยระบุเกณฑ์ในข้อก�าหนดสินค้าแต่ละประเภท    
(รูปที่ ก.5 และ ก.3)

3) ตรวจสอบความถกูต้องของรายชือ่และพจิารณาว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ส�าหรับสินค้าแต่ละประเภท และวงเงนิทีจ่ะใช้โดย
ประมาณ และจัดหาใบเสนอราคา  (รูปที่ ก.6) 

4) จัดท�าบันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 
(รูปที่ ก.7)

5) อนุมัติรายงาน

 ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง

ผู้มีอ�านาจ

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

หัวหน้าพัสดุ

รปูท่ี 12 ขัน้ตอนการด�าเนนิการจัดซือ้สนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมด้วยวธิตีกลงราคา

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



8) ส่งมอบแก่คณะกรรมการตรวจรับ

9) ตรวจรบัสินค้าพร้อมหลกัฐาน หรอืเอกสารรบัรองสนิค้าว่าเป็น
ไปตามเกณฑ์ ส�าหรบัสนิค้าแต่ละประเภท

รูปที่ 12 ขั้นตอนการด�าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีตกลง
ราคา (ต่อ)

10) จัดท�าใบกรรมการตรวจรับ (รูปที่ ก.11) และใบเบิกพัสดุ    
(รปูที ่ก.12) เสนอผู้มอี�านาจทราบ และบนัทกึบญัชพีสัด/ุครภุณัฑ์ 
ไว้เป็นหลักฐานเพือ่ประกอบการเบกิจ่ายพสัดแุละตรวจนบัพสัด/ุ
ครุภัณฑ์ คงเหลือสิ้นงวด

12) เมื่อผู้มีอ�านาจอนุมัติและรับทราบการตรวจรับดังกล่าวแล้ว 
ส่งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายคลังและพัสดุเพื่อท�าการเบิกจ่าย

11) ทราบ/อนุมัติการเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์

13) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐานการตรวจรบัและ
ส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อเบิกจ่ายเงินต่องานการเงิน

6) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (รูปที่ ก.8)

7) รับมอบสินค้าจากผู้ขาย พร้อมใบส่งของ (รูปที่ ก.9) และ    
หลักฐานหรือเอกสารรับรองสินค้าว่าเป็นไปตามเกณฑ์สินค้า
แต่ละประเภท (รูปที่ ก.10)

กรรมการตรวจรับ

 ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง

ผู้มีอ�านาจ

 ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ผู้ได้รับมอบหมาย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ผู้ได้รับมอบหมาย)

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



7.3	 แนวทำง/ขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุด ้วยวิธีระบบตลำด

อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Market	:	e	-	market)

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ได้แก่ 

การจัดหาพัสดุตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ

ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ด้วยวิธกีารซือ้หรอืการจ้างทีม่รีายละเอยีดคณุลกัษณะท่ีไม่ซับซ้อน 

เป็นสินค้าหรือบรกิารทัว่ไปมมีาตรฐาน ซึง่ก�าหนดให้ส่วนราชการจดัซือ้สนิค้าหรอื

งานจ้างที่ก�าหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขายผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง

เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

7.3.1 ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) 

วิธีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มี    

รายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่ง

ก�าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก�าหนดไว้ในระบบ e - catalog  

กระท�าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for 

Quotation : RFQ) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai 

Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ขัน้ตอนการจัดท�าเอกสารการซือ้หรอืจ้างและการด�าเนนิการจดัซือ้

สินค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมด้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market :    

e - market) มรีายละเอยีดดงันี้

1) จัดท�ารายงานขอซื้อขอจ้าง ใบค�าขอเสนอราคา (RFQ) ร่าง

ประกาศ และเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e - market

2) น�ารายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอ

หัวหน้าส่วนราชการ 

4) กรณีเห็นชอบร่าง : ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด�าเนินการ        

เผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้หรอืจ้าง ด้วยวธิ ีe - market ทาง

เว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศที่หน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ

3) กรณีไม่เห็นชอบร่าง : ส่งกลับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อแก้ไข

5) ผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิาร/ผูร้บัจ้าง ทีล่งทะเบยีนในระบบ e - GP และ

มีสินค้าหรือบริการในระบบ e - catalog ที่มีความสอดคล้องกับ

ที่ส่วนราชการก�าหนด จะได้รับ e - mail จากระบบ e - GP 

สามารถดูรายละเอยีดของประกาศ และเอกสารฯ ได้จากเวบ็ไซต์

ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง * ขณะนี้มีรายการสินค้าในระบบ 

e - market 7 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารหรอืพมิพ์งาน

ทัว่ไป ผงหมกึ/ตลบัหมกึ แฟ้มเอกสาร เทปปิดส�าหรบัการเข้าเล่ม 

ซองเอกสาร และยารกัษาโรค 2 ชนดิ ได้แก่ ยาป้องกนัและรกัษา

ภาวะขาดแคลเซียม และยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

รูปที่ 13 ขั้นตอนการด�าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

หัวหน้าพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

หัวหน้าพัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



6) ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ หรือลง

ทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้บันทกึสนิค้า/บรกิาร ในระบบ e - catalog ทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูประกาศ

จากเว็บไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา สามารถด�าเนินการดังนี้

กรณยีงัไม่ได้ลงทะเบยีน : ลงทะเบยีนในระบบ e - GP และลงสนิค้า/บรกิาร ในระบบ 

e - catalog

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงสินค้าและบริการใน e - catalog : ลงสินค้า/

บริการ ในระบบ e - catalog

- การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) วงเงินเกิน 
5,000,000 บาท
1. เมือ่ได้รบัใบค�าขอเสนอราคา (RFQ) และประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 
มายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e - GP ในวัน เวลา ที่ส่วนราชการก�าหนด 
2. เมื่อถึงก�าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อลงทะเบียน และทดสอบ
ระบบ ภายในเวลาทีส่่วนราชการก�าหนด (ลงทะเบยีน 15 นาที และทดสอบ 15 นาท)ี
3. เริม่กระบวนการเสนอราคา โดยการประมลูอิเลก็ทรอนกิส์ในเวลาราชการผ่านทาง
ระบบ e - GP ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาให้กระท�าภายในเวลา 30 นาที 

ในระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะไม่เห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น 
โดยจะมีเพียงสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้เสนอราคารายต�่าสุด

- การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (RFQ) วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท
1. เมื่อได้รับใบค�าขอเสนอราคา (RFQ) และประสงค์จะเสนอราคา เมื่อถึงก�าหนด
เวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้าสูร่ะบบการเสนอราคา เพือ่เสนอราคาผ่านระบบ e - GP 
2. เมือ่เสนอราคาแล้วต้องยนืยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้เพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้

7) การเสนอราคา (ไม่เกิน 1 วันท�าการ นับถัดจากวันครบก�าหนดที่น�าประกาศและเอกสาร
เผยแพร่ทางเว็บไซต์)

รูปที่ 13 ขั้นตอนการด�าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) (ต่อ)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



- เกณฑ์ราคา : ตรวจสอบคณุสมบติัของผูเ้สนอราคารายต�า่
สุด ใบเสนอราคา เอกสาร หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานนั้นแคตตาล็อก หรือ
เอกสารอื่น (ถ้ามี) จากระบบ e - GP โดยจัดท�าในรูปแบบ
เอกสาร
- พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่           
ถูกต้อง ตามที่ก�าหนดไว้

กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย
ให้เสนอความเหน็ให้ซือ้/จ้าง จากรายทีเ่สนอราคา

ต�่าสุด กรณีมีผู ้เสนอราคาต�่าสุดเท่ากันหลายราย         
ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาในล�าดับแรก

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อราชการ ให้เสนอความเห็นให้รับราคา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมและ       

ไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการ (ท�าตามกรณีไม่มีผู้เสนอ
ราคา)

- ผลการเสนอราคา : 

กรณีไม่มีผู้เสนอราคา
ให้เสนอความเห็นให้ยกเลิกแล้วด�าเนินการใหม่ 

หรอืใช้วธิพีเิศษ ตามระเบยีบฯ พสัด ุพ.ศ. 2535 ข้อ 23 
(8) หรือ 24 (6) แล้วแต่กรณี

รูปที่ 13 ขั้นตอนการด�าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) (ต่อ)

8) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

หัวหน้าพัสดุ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ 13 ขั้นตอนการด�าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) (ต่อ)

9) รายงานผลการพจิารณาและความเหน็พร้อมด้วยเอกสารต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ
ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 

และประกาศผลการพิจารณาในเวบ็ไซต์กรมบญัชกีลาง 
และเว็บไซต์หน่วยงาน

หัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบ
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจง

หมายเหต:ุ กรณรีาคาของผูช้นะการเสนอราคาทีเ่หน็ควรซือ้/จ้างสงูกว่าวงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง
1. ให้เรยีกผูช้นะการเสนอราคารายนัน้มาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคา

ทีเ่สนอใหม่ไม่สงูกว่าวงเงินทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง หรอืสงูกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซือ้
หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกิน   
ร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง ถ้าเหน็ว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม ให้เสนอซือ้หรอืจ้างจาก        
ผู้เสนอราคารายนั้น

2. ถ้าท�าตามข้อ 1. แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต�า่สุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

3. ถ้าด�าเนนิการตามข้อ 2. แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเหน็ต่อหวัหน้าส่วนราชการ
ว่าจะปรับลดรายการ/จ�านวน/เน้ืองาน หรือของบประมาณเพิ่ม หรือยกเลิกการจัดหาเพื่อ
ด�าเนินการใหม่ แล้วแต่กรณี

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

หัวหน้าพัสดุ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ : ยกเลิก

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



7.4	แนวทำง/ขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีระบบประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Bidding	:	e	-	bidding)
ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

ได้แก่ การจดัหาพัสดตุามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี

ความซบัซ้อน มเีทคนคิเฉพาะ หรอืเป็นสนิค้า หรอืบริการท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ในระบบ 

e - catalog โดยให้ผู ้ขายผู ้ให้บริการ หรือผู ้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนกิส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 7.4.1 ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

 

  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :    

e - bidding) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท โดย

เป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 

หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระบบ e - market

 การจดัท�าเอกสารการซือ้หรอืการจ้างด้วยวธิปีระกวดราคา

ซือ้หรือจ้างอเิล็กทรอนกิส์รายใดจ�าเป็นต้องมข้ีอความหรอืรายการแตกต่างไปจาก

ที่ กวพ. ก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในตัวอย่าง และไม่ท�าให้ทาง

ราชการเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้ เพื่อความรอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ทาง

ราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือแต่งตั้งคณะ

กรรมการขึน้มาคณะหน่ึง รบัผดิชอบจัดท�ารายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

ท่ีจะจดัหาได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของส่วน

ราชการได้ 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ ให้จดัท�า

เป็นประกาศและมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 (1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง

 (2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

 (3) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

 (4) ก�าหนดวัน เวลา เสนอราคา

 (5) ก�าหนดให้น�าตัวอย่างพัสดมุาแสดงในวนั เวลา สถานท่ี 

ที่ก�าหนด (ถ้ามี)

ขัน้ตอนการจัดท�าเอกสารการซือ้หรอืจ้างและการด�าเนนิการจดัซือ้

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Bidding : e - bidding) มีรายละเอียดดังนี้

1) จัดท�าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะ
กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก�าหนด

3) จัดท�ารายงานขออนุมัติด�าเนินการขอซื้อขอจ้าง (รูปที่ ค.1) 
ไปพร้อมกบัร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ 
พร้อมแนบ
+ รายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติด�าเนินการจัดจ้าง     
(รูปที่ ค.2)
+ ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (รูปที่ ค.3)

2) จัดท�าเอกสารการซื้อหรือการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อ
หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

หัวหน้าพัสดุ

รูปที่ 14 ขั้นตอนการด�าเนินการซื้อหรือการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
ด้วยวิธีสอบราคา e - bidding 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



4) กรณีไม่เห็นชอบร่าง:

หวัหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดจัุดท�า
และเผยแพร่เอกสารประกวด   
ราคาฯ (รูปที่ ค.6) ในรูปแบบ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการ และเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 
วันท�าการ ไปพร ้อมกับให ้/
จ�าหน่ายเอกสารประกวดราคา 
ผ่านทางระบบ e - GP

 - แจ้งความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุและผู ้รับผิดชอบจัดท�ารายละเอียด
คณุลักษณะเฉพาะ (รปูที ่ค.4 และ ค.5) เพือ่
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท�ารายงาน
ขอปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็กทรอนิกส ์พร ้อมความเห็นเสนอ  
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือขอความเห็นชอบ           
กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ

 - ไม่น�าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน 
เสนอแนะ วิจารณ์

5) กรณีเห็นชอบร่าง:

 - น�าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์  
หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง       
ไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ เพือ่ให้สาธารณชน 
เสนอแนะ วิจารณ์

รูปที่ 14 ขั้นตอนการด�าเนินการซื้อหรือการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
ด้วยวิธีสอบราคา e - bidding (ต่อ)

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

มีผู้วิจารณ์ (ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง)

ไม่มีผู้วิจารณ์

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ 14 ขั้นตอนการด�าเนินการซื้อหรือการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
ด้วยวิธีสอบราคา e - bidding (ต่อ)

 ปรับปรุง
 หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดจัุดท�ารายงานขอปรบัปรงุ
แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาฯ พร้อมความเห็น 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ

 ไม่ปรับปรุง
 หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดจัุดท�ารายงานพร้อมความ
เหน็เสนอหวัหน้าส่วนราชการเพือ่ขอความเหน็ชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท�าและเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ (รูปที่ ค.6)                 
ในรูปแบบประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง         
ไม่น้อยกว่า 3 วนัท�าการ ไปพร้อมกับให้/จ�าหน่ายเอกสารประกวดราคา ผ่านทางระบบ e - GP 

6) การเสนอราคา : ให้ท�าหลังปิดการให้/จ�าหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ (รูปที่ ค.7) ไม่น้อย
กว่า 3 วันท�าการ และก�าหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียว โดยจะต้องเป็นวันและเวลาราชการ 
(เสนอราคาตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

- กรณีไม่มีการยื่นพัสดุเพื่อน�าเสนอ/ทดสอบ ก�าหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารการ
เสนอราคาผ่านทางระบบ e - GP เท่านั้น

- กรณีที่มีการยื่นพัสดุเพื่อน�าเสนอ/ทดสอบ ก�าหนดให้ผู้เสนอราคา ยื่นเอกสารการ
เสนอราคาผ่านทางระบบ e - GP ก่อน หลังจากนั้นจึงให้ยื่นพัสดุต่อส่วนราชการ     
ณ สถานที่ที่ก�าหนด ภายใน 5 วันท�าการ นับถัดจากวันเสนอราคาตามวัน เวลา        
ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ     

(น�าร่างประกาศ)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



7) การพิจารณา

- เกณฑ์ราคา

- เกณฑ ์ประเมินค ่า
ประสิทธิภาพต่อราคา

ประเภทไม่บังคับ
- ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ
- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ  
ทางราชการ (รูปที่ ค.8)
- การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการ    
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (รูปที่ ค.9)

หมายเหตุ: * รายละเอียดแนวทางการใช้หลักเกณฑ์ราคาหรือหลักเกณฑ์ต่อราคา

รูปที่ 14 ขั้นตอนการด�าเนินการซื้อหรือการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
ด้วยวิธีสอบราคา e - bidding (ต่อ)

ประเภทบังคับ
- ราคาที่เสนอ

ส่วนราชการ8) ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดย
เลือกใช้หลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด (รูปที่ ค.10) (หลักเกณฑ์
ราคา หรือหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา)* 
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คืนหลักประกันการเสนอ
ราคาแก่ผู้เสนอราคารายที่
ไม่ได้ถูกคัดเลือกไว้ ภายใน 
15 วัน

ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง คณะกรรมการฯ ชี้แจง
แล้วเสนอความเห็นอีกครั้ง

แจ้งผลการพจิารณาแก่ผูเ้สนอราคาทกุราย
ผ่านทาง e - mail และประกาศผลการ
พิจารณาทางเว็บไซต์หน่วยงานและกรม     
บัญชีกลาง (รูปที่ ค.12)

ยกเลิก

รูปที่ 14 ขั้นตอนการด�าเนินการซื้อหรือการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
ด้วยวิธีสอบราคา e - bidding (ต่อ)

หัวหน้าส่วนราชการ

9) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น (รูปที่ ค.11) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเห็นชอบ เห็นชอบ

เห็นชอบ
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รำยละเอียดแนวทำงกำรใช้หลักเกณฑ์รำคำ

กรณทีี ่1 กรณเีป็นการจดัซือ้พสัดุท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมภาคบังคบัใน

กลุม่ประเภทสนิค้าทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก�าหนด ซึง่เป็น

สนิค้าทีไ่ม่ซับซ้อน และมปีรากฏอยูใ่นระบบข้อมลูสนิค้า e - catalog ส่วนราชการ

สามารถจัดซื้อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ โดยวิธี e - market หาก

วงเงินเป็นไปตามทีร่ะเบียบฯ ก�าหนด (กรณี ว.299 วงเงินเกนิ 2,000,000 บาท - 

กรณีปกติ วงเงินเกิน 1000,000 บาท)

กรณทีี ่2 กรณเีป็นการจดัซือ้พสัดุท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมภาคบังคบัใน

กลุม่ประเภทสนิค้าทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก�าหนด ซึง่เป็น

สนิค้าทีซั่บซ้อน หรือไม่มปีรากฏอยูใ่นระบบข้อมลูสนิค้า e - catalog ส่วนราชการ

สามารถจัดซื้อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ โดยวิธี e - bidding หาก

เงินเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก�าหนด (กรณี ว.299 วงเงินเกิน 2,000,000 บาท - 

กรณีปกติ วงเงินเกิน 100,000 บาท)

โดยการใช้วิธี e - bidding ในการจัดหานั้น สามารถเลือกเกณฑ์ในการ

พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาได้ 2 แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ 1 : ใช้หลักเกณฑ์ราคา (price) ในการตัดสิน โดยเลือกราคา

ต�่าสุด

 กรณีนี้จะต้องพิจารณาว่ามีผู้ขายเกิน 3 ราย หรือไม่ จึงจะด�าเนินการ

ก�าหนดคณุสมบตัขิองผูข้ายว่า “ต้องแสดงเครือ่งหมายตะกร้าเขยีว” และก�าหนด

คณุลกัษณะเฉพาะว่า “จะต้องมคุีณลกัษณะเฉพาะตรงตามคูม่อืฯ ของกรมควบคมุ

มลพษิ” แล้วคดัเลือกใช้ผูเ้สนอราคาทีผ่่านการตรวจสอบคณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์

ดังกล่าวข้างต้นที่เสนอราคารายต�่าสุดเป็นผู ้ชนะการเสนอราคา (ส�าหรับ

เครื่องหมายฉลากเขียวก็ใช้แนวทางเดียวกัน)

 แนวทางที ่2 : ใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิค่าประสทิธภิาพต่อราคา (price 

performance) ในการตัดสิน โดยเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
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 กรณน้ีีใช้เหมอืนแต้มต่อ เหมาะส�าหรับกรณทีีม่ผีูข้ายน้อยกว่า 3 ราย ซึง่

ไม่สามารถก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขายและคุณลักษณะเฉพาะได้ เนื่องจากอาจ 

log spec โดยให้เลือกใช้ตัวแปรในการประเมิน ดังนี้

 1) กรณีใช้ 3 ตัวแปร (40:20:40) ก�าหนดข้อมูลผู้เสนอราคาดังนี้           

มผีูเ้สนอราคารวมทัง้สิน้จ�านวน 4 ราย รายที ่1 เป็นผูเ้สนอราคาสงูสดุ แต่คุณสมบตัิ

ดทีีสุ่ด และรายที ่4 เป็นผูเ้สนอราคาต�า่สดุ แต่คณุสมบตัติ�า่ทีส่ดุ ซึง่ราคาทีผู่เ้สนอ

รายที่ 1 และรายที่ 4 เสนอต่างกันประมาณร้อยละ 17 ดังนี้

 - รายที่ 1 เสนอราคา 105,000 บาท

 - รายที่ 2 เสนอราคา 100,000 บาท

 - รายที่ 3 เสนอราคา 95,000 บาท

 - รายที่ 4 เสนอราคา 90,000 บาท

 ผลที่ได้ ผู้เสนอราคารายที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่มีคุณสมบัติดี

ทีส่ดุ และได้คะแนนรวมสงูสดุ 91 คะแนน จะได้รบัการพจิารณาให้เป็นผู้ชนะการ

เสนอราคา
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ตารางที่ 3 การพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคากรณีใช้ 
3 ตัวแปร ในการตัดสิน

ตัวแปร น�า้หนกั
คะแนน

รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 4

1. ราคาที่เสนอ 40 83 89 94 100

2. คุณภาพและคุณสมบัติ

ที่เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการ 

(คุณภาพของสินค้า/ 

มาตรฐานของสินค้า/ 

ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอด

อายุการใช้งาน/บริการ

หลังการขาย และ

ประโยชน์ระยะยาวที่จะ

เกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ)

20 100
- คุณภาพ 

- มาตรฐาน 

- ต้นทุน

- บริการ 

- ประโยชน์

80
- คุณภาพ 

- มาตรฐาน 

- ต้นทุน 

- บริการ

60
- คุณภาพ 

- มาตรฐาน 

- ต้นทุน

60
- คุณภาพ 

- ต้นทุน 

- บริการ

3. กิจการที่รัฐต้องการ   

ส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉลากเขียว/มอก./ISO/

ตะกร้าเขียว/จดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์และผลิต       

ในประเทศ)

40 100
- ฉลากเขียว 

- มอก.

- ISO 

- ตะกร้าเขียว 

- จดทะเบยีน 

- ผลิตใน        

  ประเทศ

70
- ISO

- ตะกร้าเขียว 

- จดทะเบียน 

- ผลิตใน 

  ประเทศ

50
- จดทะเบียน 

- ผลิตใน

  ประเทศ

40
- ผลิตใน

 ประเทศ

รวม 100 91 80 70 68
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2) กรณีใช้ 2 ตัวแปร (40:60) ผลที่ได้ ผู้เสนอราคารายท่ี 1 ซ่ึงเป็น      

ผู้เสนอราคาสูงสุด แต่มีคุณสมบัติดีที่สุด และได้คะแนนรวมสูงสุด 93 คะแนน      

จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ตารางที่ 4 การพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคากรณีใช้ 

2 ตัวแปร ในการตัดสิน

ตัวแปร น�า้หนกั
คะแนน

รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 4

1. ราคาที่เสนอ 40 83 89 94 100

2. กิจการที่รัฐต้องการ   

ส่งเสริมหรือสนับสนุน

ฉลากเขียว+มอก./ตะกร้า

เขียว/จดทะเบียน/ผลิตใน

ประเทศ

60 100
- ฉลากเขียว 

- มอก.

- ISO 

- ตะกร้าเขียว 

- จดทะเบียน 

- ผลิตใน  

  ประเทศ

70
- ISO

- ตะกร้าเขียว 

- จดทะเบียน 

- ผลิตใน

  ประเทศ

50
- จดทะเบียน 

- ผลิตใน

  ประเทศ

40
- ผลิตใน

  ประเทศ

รวม 100 93 78 68 64
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ข้อยกเว้นและก�ำหนดรำยละเอียดเพ่ิมเติมในกำรปฏิบัติตำม								
แนวทำงปฏบิติัฯ	ส�ำหรบักำรจดัหำพสัดดุ้วยวธิปีระกวดรำคำอเิลก็ทรอนกิส์				
(e	-	bidding)

- การน�าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส่วน

ราชการด�าเนินการดังนี้

(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 

5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ท่ีจะให้มีการเผยแพร่ให้

สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ 

ไม่ก็ได้

(2) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการ

น�าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน

เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

กำรขอรบัเอกสำรประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์	(e	-	bidding)	
กรณยีกเลิกกำรประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์	(e	-	bidding)	หรอืประกวด
รำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e	-	Auction)	และด�ำเนินกำรใหม่	

- ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

ในครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือซ้ือเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือได้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยไม่ต้อง

เสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อีก

- ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e - Auction) และส่วนราชการได้ด�าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            

(e - bidding) ในครั้งใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาฯ e - Auction 

ครั้งก่อน มีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ใหม่ 

โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) อีก
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ภำคผนวก



ภำคผนวก 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภำคผนวก	ก.	กำรจดัซือ้จดัจ้ำงสินค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
ด้วยวิธีกำรตกลงรำคำ	

ตัวอย่างเอกสารเรียงตามล�าดับขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

ก.1 บันทึกความต้องการ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ก.2 เอกสารแสดงรายการพัสดุที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ก.3 เอกสารแสดงเกณฑ์ข้อก�าหนดส�าหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ก.4 บันทึกขออนุมัติด�าเนินการจัดซื้อ
 ก.5 เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
 ก.6 เอกสารใบเสนอราคา
  ก.6(1) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท สกายฮอส  จ�ากัด  
  ก.6(2) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอบี แคทเทรต จ�ากัด

ก.7 บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
 ก.8 ใบสั่งซื้อ
 ก.9 ใบส่งของ
 ก.10 เอกสารรับรองสินค้าตามเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ก.11 ใบกรรมการตรวจรับ
 ก.12 ใบเบิกวัสดุ

ภำคผนวก	ข.	กำรจดัซือ้จดัจ้ำงสินค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ด้วยวิธีระบบตลำดอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Market	 :						
e	-	market)

** การด�าเนนิการให้เป็นไปตามขัน้ตอนการจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าและบรกิาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)              
(รายละเอียดดังหน้า 38 - 41)

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ภำคผนวก	ค.	กำรจัดซือ้จดัจ้ำงสินค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
ด้วยวธีิประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์	(Electronic	Bidding	:	
e	-	bidding)

** การด�าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ (e - bidding) 
(รายละเอียดดังหน้า 43-47)

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตัวอย่างเอกสารเรียงตามล�าดับ       
ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

 ค.1 บันทึกขออนุมัติด�าเนินการจัดจ้าง 
 ค.2 เอกสารรายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติด�าเนินการจัดจ้าง 

ค.3 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ค.4 เอกสารแสดงการจ้างเหมาท�าความสะอาดทีร่ะบุรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
 ค.5 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ค.6 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ค.7 เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัทรับจ้างท�าความสะอาด

ค.7(1) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด
  ค.7(2) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จ�ากัด
  ค.7(3) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอส.บี.คลีนนิ่ง จ�ากัด

 ค.8 เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สารท�าความสะอาดที่มี       
ส่วนผสมของสารอันตราย

 ค.8(1) เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สารท�าความสะอาด
ที่มีส่วนผสมของสารอันตรายของบริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด

  ค.8(2) เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สารท�าความสะอาด
ที่มีส่วนผสมของสารอันตรายของบริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จ�ากัด

  ค.8(3) เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สารท�าความสะอาด
ที่มีส่วนผสมของสารอันตรายของบริษัท เอส.บี. คลีนนิ่ง จ�ากัด
 ค.9 เอกสารแสดงเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างบริการท�าความสะอาดที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม
 ค.10 เกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา (price performance) ในการตัดสิน 
 ค.11 บันทึกผลการพิจารณาจัดจ้าง
 ค.12 เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ภำคผนวก	ก.	กำรจดัซือ้จดัจ้ำงสินค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
ด้วยวิธีกำรตกลงรำคำ	ตัวอย่ำงเอกสำรเรียงตำมล�ำดับ		
ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

รูปท่ี ก.1 บันทึกความตองการ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
 

 

เรียน  ลนก. ผาน  ผอ.ฝกค. 
 

 ดวย ฝกค. มีความประสงคให สลก. ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  สําหรับไวใชใน

ราชการของ ฝกค. จํานวน ๓ เครื่อง ดังเอกสารแนบ 

 ท้ังนี้ ขอแตงตั้งเจาหนาท่ีดังมีรายนามตอไปนี้  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ๑. นายสํานึก รักษเกียรติ   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายวินัย สมบูรณ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรรมการ 

 ๓. นางระเบียบ ซ่ือตรง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 

  

                                                                          

        …………………………….. 

                      (นางระเบียบ ซ่ือตรง)  

         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                                          ฝกค./๒๐๔๘ 

ท่ี        ฝกค.       ๑๔๗ / ๒๕๖๐ วันท่ี     ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอใหดําเนินการจัดซ้ือครุภณัฑคอมพิวเตอร 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ โดยการเบิกจายจากหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

ผลผลิตท่ี ๓ การกํากับ ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ จัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมท่ี ๒ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ๒.๔ การสนับสนุนการวิเคราะหตัวอยาง

สิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ  
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รูปที่ ก.1 บันทึกความต้องการ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ ก.2 เอกสารแสดงรายการพัสดุที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์

 

รูปท่ี ก.2 เอกสารแสดงรายการพัสดุท่ีระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

 

รายการจัดซ้ือครุภัณฑ 

 

รายการ คุณสมบัติ จํานวน หมายเหตุ 

1. เครื่องพิมพชนิด

เลเซอร 

 

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi  

 - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 

หนาตอนาที (ppm)  

 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด  

 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 64 MB  

 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel 

หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง  

 - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชองหรือ สามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได  

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 

Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไม

นอยกวา 250 แผน 

2 

เปนไปตามเกณฑขอกําหนด

สําหรับสินคา 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(ดังเอกสารแนบ) 

2. เครื่องพิมพชนิด 

Dot Matrix 

Printer 

 - มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ  

 - มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 136 

คอลัมน(Column)  

 - มีความเร็วขณะพิมพรางความเรว็สูง ขนาด 

10 ตัวอักษรตอน้ิว ไดไมนอยกวา 400 

ตัวอักษร ตอวินาที  

 - มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced 

Graphics ไมนอยกวา 360x360 dpi  

 - มีหนวยความจ า แบบ Input Buffer ไมนอย

กวา 128 KB  

 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel 

หรือ USB 1.1 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง 

1 
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คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปท่ี ก.3 เอกสารแสดงเกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

เกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  

ใหพิจารณาเลือกซ้ือเครื่องพิมพท่ีไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว หากไมไดรับเครื่องหมาย 

ฉลากเขียวใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้ 
 

เกณฑขอกําหนดสําหรับเครื่องพิมพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1) ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรอง หรือ ผานการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความ

ปลอดภัยเลขท่ี มอก. 1561 หรือ ตาม IEC 60950 Part1 : Information technology 

equipment - Safety - P.1 : General requirements หรือเทียบเทา 

2) ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรอง หรือ ผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

(Electromagnetic Compatibility : EMC) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑ

เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ เลขท่ี มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน 

CISPR 22 : Information technology equipment - Radio disturbance 

characteristics - Limits and methods of measurement หรือ มาตรฐาน 

EN 55022 : Information technology equipment - Radio disturbance 

characteristics - Limits and methods of measurement หรือ เทียบเทา 
 

 

โดยใหผูจําหนายยื่นใบรับรอง หรือผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความปลอดภัย เลขท่ี มอก. 1561 

หรือ ตาม IEC 60950 part 1 : Information technology equipment - Safety - P.1 : General 

requirements หรือ เทียบเทา และยื่นเอกสารผลทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

(Electromagnetic Compatibility : EMC) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยี

สารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุเลขท่ี มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 : 

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and 

methods of measurement หรือ มาตรฐาน EN 55022 : Information technology 

equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement 

หรือ เทียบเทา 
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รูปที่ ก.3 เอกสารแสดงเกณฑ์ข้อก�าหนดส�าหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ ก.4 บันทึกขออนุมัติด�าเนินการจัดซื้อ รูปท่ี ก.4 บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือ  

 

 

 

               บันทึกขอความ 
สวนราชการ                       ฝายการคลงัและพัสด/ุสํานักงานเลขานุการกรม/๒๐๔๐ 

ที่         ฝกค.(พ)       ๒๒๐ / ๒๕๖๐ วันที่      ๒  มีนาคม ๒๕๖๐   

เร่ือง  ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

เรียน    ผอ.ฝกค. ผาน ลนก. และหัวหนาเจาหนาที่พสัด ุ

 

 ดวย ฝกค. มีความประสงคจะจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน ๓ รายการ ดังนั้น ฝกค. ใครขอ

อนุมัติดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ  เพื่อใชในราชการ  

๒. รายละเอียดของครุภัณฑที่จะซื้อ  ตามรายละเอียดที่แนบทาย 

๓. ราคาที่เคยซื้อคร้ังสุดทาย  ตามรายละเอียดที่แนบทาย 

๔. วงเงินที่จะซื้อ  ภายในวงเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) 

๕. กําหนดเวลาที่ตองการใชครุภัณฑน้ัน  ภายใน ๑๕ วัน หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีน้ัน  โดยวิธีตกลงราคา  ตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๙ เนื่องจากเปนการซื้อคร้ังหนึ่งมีราคา 

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ขอเสนออ่ืนๆ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๓๔ (๖) ดังตอไปนี้ 

 ๑. นายสํานึก รักษสิ่งแวดลอม   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายวินัย สมบูรณ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชาํนาญการ         กรรมการ 

 ๓. นางระเบียบ ซื่อตรง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             กรรมการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

    ………………………….           

      (นายพันทิวา พันธารักษ) 

     นักวิชาการพัสด ุ

…………………………… 
(นายธรรมชาติ   ยั่งยืน) 

ผอ.ฝกค. 
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รูปที่ ก.6 เอกสารใบเสนอราคา 

รูปท่ี ก.6(1) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท สกายฮอส  จํากัด   

 

                 
  

ใบเสนอราคา 
 

ที่        HS 084/2560  วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 

เร่ือง  ขอเสนอราคาเคร่ืองพิมพ 

เรียน  กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

 กรุงเทพฯ 10400 

 

  บริษัท สกายฮอส  จํากัด  ผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองพิมพทุกประเภท มีความประสงคจะขอเสนอราคาตาม

รายละเอียดดังนี้ 

 

บริษัทฯ ใครขอบคุณทานที่ใหการพิจารณาในผลิตภัณฑ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดมีโอกาสในการดําเนิน

ธุรกิจรวมกันทั้งในสวนผลิตภัณฑที่นําเสนอในคร้ังนี้ และผลิตภัณฑคุณภาพอื่นๆ  ในอนาคตที่บริษัทจะนําเสนอใน

โอกาสตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 ………………………………… 
 (นางสุจริต   คิดดี) 
 พนักงานขาย 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนอย ราคารวม 

1 

2 
 

เครื่องพิมพ  รุน  SH C215X 

เครื่องพิมพ  รุน  SH C355A 
 

 

 

2 

1 
 

8,000 

23,000 
 

1,600.00 

23,000.00 
 

รวมเปนเงิน 

ภาษามูลคาเพ่ิม 7% 

รวมเปนเงินท้ังสิน 

39,000.00 

2,730.00 

41,730.00 

 

หมายเหตุ  เคร่ืองพิมพรุนดังกลาวเปนไปตามเกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ือคร่ืองพิมพที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑผานการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เฉพาะดานความปลอดภัยเลขที่ มอก. 1561 หรือ ตาม IEC 60950 Part1 : Information technology equipment - 

Safety - P.1 : General requirements หรือเทียบเทา 

2. ผลิตภัณฑ ผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Compatibility : EMC) มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน 

CISPR 22 : Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods 

of measurement หรือ มาตรฐาน EN 55022 : Information technology equipment - Radio disturbance 

characteristics - Limits and methods of measurement หรือ เทียบเทา 
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รูปท่ี ก.6(1) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท สกายฮอส  จํากัด 

ใบเสนอราคา 

ที่        HS 084/2560  วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 

เร่ือง  ขอเสนอราคาเคร่ืองพิมพ 

เรียน  กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

 กรุงเทพฯ 10400 

 บริษัท สกายฮอส  จํากัด  ผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองพิมพทุกประเภท มีความประสงคจะขอเสนอราคาตาม

รายละเอียดดังนี้ 

บริษัทฯ ใครขอบคุณทานทีใ่หการพิจารณาในผลิตภัณฑ และหวังเปนอยางยิงวาจะไดมีโอกาสในการดําเนิน"

ธุรกิจรวมกันทัง้ในสวนผลิตภัณฑทีน่ําเสนอในครัง้นี ้ และผลิตภัณฑคุณภาพอืน่ๆ ในอนาคตทีบ่ริษัทจะนําเสนอใน"

โอกาสตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

………………………………… 
(นางสุจริต   คิดด)ี 

พนักงานขาย 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนอย ราคารวม

1 

2 

เครื่องพิมพ  รุน  SH C215X 

เครื่องพิมพ  รุน  SH C355A 

2 

1 

8,000 

23,000 

1,600.00 

23,000.00 

รวมเปนเงิน 

ภาษามูลคาเพ่ิม 7% 

รวมเปนเงินท้ังสิน 

39,000.00 

2,730.00 

41,730.00 

หมายเหตุ  เคร่ืองพิมพรุนดังกลาวเปนไปตามเกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ือคร่ืองพิมพที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑผานการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉพาะดานความปลอดภัยเลขที่ มอก. 1561 หรือ ตาม IEC 60950 Part1 : Information technology equipment -

Safety - P.1 : General requirements หรือเทียบเทา

2. ผลิตภัณฑ ผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Compatibility : EMC) มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน

CISPR 22 : Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods

of measurement หรือ มาตรฐาน EN 55022 : Information technology equipment - Radio disturbance

characteristics - Limits and methods of measurement หรือ เทียบเทา
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รูปที่ ก.6(2) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอบี แคทเทรต จ�ากัดรูปท่ี ก.6(2) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอบี แคทเทรต จํากัด

ใบเสนอราคา 

ท่ี        AB 039/2560  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องพิมพ 

เรียน กรมควบคุมมลพิษ 

เลขท่ี 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษัท เอบี แคทเทรต จํากัด จัดจําหนายเครื่องพิมพทุกประเภท มีความประสงคจะขอเสนอราคาตาม

รายละเอียดดังนี้

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนอย ราคารวม 

1 

2 

เครื่องพิมพ  รุน  AB 410 

เครื่องพิมพ  รุน  AB 620 

2 

1 

8,300 

25,000 

16,600 

25,000 

รวมเปนเงิน 

ภาษามูลคาเพ่ิม 7% 
41,600.00 

2,912.00 

รวมเปนเงินท้ังสิน 44,512.00 

บริษัท เอบี แคทเทรต จํากัด ใครขอบคุณทานท่ีใหการพิจารณาในผลิตภัณฑ และหวังเปนอยางยิ่งวา

จะไดมีโอกาสในการดําเนินธุรกิจรวมกันในสวนผลิตภัณฑท่ีนําเสนอในครั้ง

ขอแสดงความนับถือ

………………………………… 

(นายมนัส   รมรื่น)

พนักงานขาย
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รูปที่ ก.7 บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

 

รูปท่ี ก.7 บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ 

 

เรียน   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
   

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ดงันี้ 
 

รายการพิจารณา ผูเสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

๑ .  จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ

คอมพิวเตอรจํานวน ๓ 

รายการ 

บริษัท สกายฮอส  จํากัด   ๔๑,๗๓๐.๐๐ ๔๑,๗๓๐.๐๐ 

บริษัท เอบี แคทเทรต จํากัด ๔๔,๕๑๒.๐๐  

ราคาท่ีพิจารณาสั่งซ้ือ ๔๑,๗๓๐.๐๐ 
 

เจาหนาที่พัสดุไดตรวจสอบผูเสนอราคา จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. บริษัท สกายฮอส  จํากัด   

๒. บริษัท เอบี แคทเทรต จํากัด 

ปรากฏวา ผูเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไมเปนผูมีผลประโยชนทับซอนกับเจาหนาที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุแตอยางใด (เอกสารแนบ) และไดดําเนินการพิจารณาแลว เห็นสมควรซื้อจากบริษัท สกายฮอส  จํากัด เนื่องจาก

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และเปนไปตามเกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติใหสั่งซื้ออุปกรณสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ 

จากบริษัท สกายฮอส  จํากัด  ซึ่ งเปนผูชนะการเสนอราคาดังกลาว ในวงเงิน จํานวน ๔๑,๗๓๐.๐๐ บาท  

(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบหาบาทถวน) ซึ่งอยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

 

 

 

                                                                               (นางสุดา  ตั้งมั่น) 

                                                                              เจาพนักงานธุรการ      

                                                                                 เจาหนาที่พสัด ุ

 

 

 
             

              บันทึกขอความ 
สวนราชการ                                 ฝกค./กลุมงานธุรการ/๒๐๔๘ 

ที่        ฝกค. (ผล)     / ๒๕๖๐ วันท่ี     ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 

อนุมัติ 
 

             (นางระเบียบ ซื่อตรง) 

        เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิการ 

              หัวหนาเจาหนาทีพ่สัดุ 
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รูปท่ี ก.8 ใบสั่งซ้ือ 

 

กรมควบคุมมลพิษ 

 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 212/2560                       วันท่ี   3   มีนาคม    2560 

ถึง  บริษัท สกายฮอส จํากัด   .  
 

กรมควบคุมมลพิษไดตกลงซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน 3 เครื่อง ตามใบเสนอราคาของทานเลขท่ี 

HS 084/2559 วันท่ี  28 กุมภาพันธ  2560 จึงขอใหทานจัดสงสิ่งของตามรายการตอไปน้ี ณ  ฝายคลังและพัสดุ  

สํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมมลพิษภายในวันท่ี  27 มีนาคม 2560 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 

1 เคร่ืองพิมพ  รุน  SH C215X 2 8,000 - 16,000 - 

2 เคร่ืองพิมพ  รุน  SH C355A 1 23,000 - 23,000 - 

       

       

       

       

 เปนเงิน    39,000 00 

 บวก  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    2,730 00 

รวมเงิน (สี่หม่ืนหน่ึงพันเจ็ดรอยสามสิบหาบาทถวน) 41,730 00 

 

  
  

  

   

  

 
 

 

 

หมายเหตุ - จะตองนําใบส่ังซ้ือมาแสดงพรอมกับใบสงของ/ใบกํากับภาษ/ีใบแจงหนี้ ดวยทุกคร้ังที่สงของ 

 - ส่ิงของตามใบส่ังซ้ือนี้กรมควบคุมมลพิษจะยอมรับเมื่อกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเปนการถกูตองแลว 

 - เคร่ืองพิมพรุนดังกลาวตองเปนไปตามเกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

 

 

1. ผลิตภัณฑผานการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัยเลขที่ มอก. 

1561 หรือ ตาม IEC 60950 Part1 : Information technology equipment - Safety - P.1 : General requirements หรือเทียบเทา 

2. ผลิตภัณฑผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Compatibility : EMC) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยี

สารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 : Information technology equipment - Radio disturbance 

characteristics - Limits and methods of measurement หรือ มาตรฐาน EN 55022 : Information technology equipment - Radio disturbance 

characteristics - Limits and methods of measurement หรือ เทียบเทา  

ลงชื่อ ................................ 

(นายพนัทิวา  พันธารักษ) 

ผูสั่งซ้ือ 

ขาพเจาไดรับใบสั่งซื้อตามรายละเอียดขางตนแลว ไดทราบ

เง่ือนไขขอตกลงระหวางกรมกับผูขายและวิธีการท่ีผูขาย

ตองปฏิบัติซึ่งปรากฏอยูหลังใบสั่งซื้อแลว และยินยอม

ปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงช่ือไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ…………………………ผูขาย 

(นายวานชิ  เจริญการคา) 

ตราประทบั……… 

03/03/2560 

เกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ ก.8 ใบสั่งซื้อ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ ก.9 ใบส่งของ

 

 

 

รูปท่ี ก.9 ใบสงของ 

 

      
 

 

 

ตนฉบับใบกํากับภาษี/ใบสงของ/ใบแจงหน้ี 
ผูซื้อ :  กรมควบคุมมลพิษ  วันท่ี 24 มีนาคม  2560 

ท่ีอยู :  92 ซ.พหลโยธิน7 ถ.พหลโยธิน 

          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

          กรุงเทพฯ 10400 

เลขท่ี 2021 

 

ลําดับ รหัสสินคา รายการ จํานวน ราคาจําหนาย จํานวนเงิน 

1 03-1254 เครื่องพิมพ  รุน  SH C215X 2 8,000 16,000 

2 03-2555 เครื่องพิมพ  รุน  SH C355A 1 23,000 23,000 

      

      

      

      

      

      
สถานที่สงมอบสินคา 

 กรมควบคุมมลพิษ 

 92 ซ.พหลโยธิน7 ถ.พหลโยธิน 

 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

 กรุงเทพฯ 10400 

รวมมลูคาสินคา 

TOTAL 
39,000.00 

จํานวน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
2,730.00 

(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบหาบาทถวน) 
รวมเงินสุทธิ 

NET  TOTAL 
41,730.00 

1. ไดรับของตามรายการขางตนไวถกูตองเรียบรอยทกุประการ 

2. สินคาตามใบสงของนี้ หากชํารุด หรอืขาดตกบกพรองประการใด โปรดแจง

ใหทราบภายใน 3 วันมิฉะนัน้จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

3. หากไมชําระสินคาภายในกําหนด ผูซ้ือจะตองเสียดอกเบ้ีย 1.25% ตอเดอืน 

 

…………………………. 

ผูตรวจจายสินคา 

 

……………………………………………………………….. 

ผูรับของ/วันที่ 24/03/60 

 

 

………………………… 

ผูรับเงิน/วันที่ 24/03/60 

 

                                                

44 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



 

รูปท่ี ก.10 เอกสารรับรองสินคาตามเกณฑคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

           
  

  

 

หนังสือรับรองผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

 วันท่ี  4  มีนาคม  2560 
 

บริษัท  สกายฮอส จํา กัด  เปนบริ ษัทผูผลิตและจําหนายตลับหมึกสําหรับเครื่ องถายเอกสาร  

ขอรับรองวาตลับหมึกรุนดังตอไปน้ี 

1. เครื่องพิมพรุน SH T215X 

2. เครื่องพิมพรุน SH B355A 

3. เครื่องพิมพรุน SH C215X 

4. เครื่องพิมพรุน SH C281V 

5. เครื่องพิมพรุน SH V563D 

6. เครื่องพิมพรุน SH P428H 

7. เครื่องพิมพรุน SH C355A 

8. เครื่องพิมพรุน SH P390B 

 

ไดผานการทดสอบคุณภาพและเปนไปตามเกณฑขอกําหนดสําหรับเครื่องพิมพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ 

1. ผลิตภัณฑผานการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัยเลขท่ี มอก. 1561 หรือ ตาม IEC 60950 Part1 : Information 

technology equipment - Safety - P.1 : General requirements หรือเทียบเทา 

2. ผลิตภัณฑผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Compatibility : EMC) 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ เลขท่ี มอก. 1956 

หรือ มาตรฐาน CISPR 22 : Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - 

Limits and methods of measurement หรือ มาตรฐาน EN 55022 : Information technology equipment - 

Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement หรือ เทียบเทา  
  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  
 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

       ………………………………………… 

 (นายเปนมิตร    คิดการด)ี 

            กรรมการผูจดัการ 
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รูปที่ ก.10 เอกสารรับรองสินค้าตามเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อสินค้า 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ ก.11 ใบกรรมการตรวจรับ

 
 

รูปท่ี ก.11 ใบกรรมการตรวจรับ 
 

ใบกรรมการตรวจรับ 

                                กรมควบคุมมลพิษ  

                                                                      วันที่   24   มีนาคม   2560 
 
เสนอ.  ผอ.ฝกค. 

ตาม  O รายงานขอซื้อ/จาง/เชา O คําสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่    ฝกค.(พ) 220 / 2560    . ลงวันที ่  

2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดแตงตั้งผูมีรายนามขางทายนี้เปนกรรมการตรวจรับครุภัณฑ ซึ่ง บริษัท สกายฮอส จํากัด 

ไดนําสงพัสดุ ตาม O หนังสือ O ใบแจงหนี้/ใบสงสินคา เลขที ่  2021 ลงวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ไวแลว  

                  คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจรับครุภัณฑ ตาม O สัญญา O ใบสั่งจาง เลขที่     212/2560     

ลงวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2560    ณ    กรมควบคุมมลพิษ  จํานวน    3    รายการ ครบถวน ถูกตอง เรียบรอยแลว 

เมื่อวันที่   24 มีนาคม พ.ศ. 2560  รวมเปนเงินทั้งสิ้น   41,730.00  บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบหาบาทถวน). 

รวมเวลาการตรวจรับ    1    วันทําการ นับตั้งแตวันที่ผูขาย/ผูรับจางนําของมาสง ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายการ จํานวน จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 เคร่ืองพิมพ  รุน  SH C215X 2 16,000 เปนไปตามเกณฑ

สินคาที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  

(ดังเอกสารแนบ) 

2 เคร่ืองพิมพ  รุน  SH C355A 1 23,000 

    

    

     

     

     

     
 

กรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

(ลงนาม)……………………………….ประธานกรรมการ   (นายสํานึก     รักษสิ่งแวดลอม) 

(ลงนาม)……………………………….กรรมการ  (นายวนิัย       สมบูรณ) 

(ลงนาม)……………………………….กรรมการ  (นางระเบียบ   ซื่อตรง) 
 

ขาพเจา  O ไดตรวจสอบการตรวจรับครุภัณฑของคณะกรรมการฯ แลว มีความถูกตอง และ 

 O ไดรับครุภัณฑจากคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑไวครบถวน เรียบรอยแลว 
 

(ลงชื่อ) .................................................... 

                                                        (.        นางสุดา  ตั้งมั่น         )    

                                              ตําแหนง .      เจาพนักงานธุรการ       .  

                                                              เจาหนาที่พัสดุ                                  

ลงชื่อ………………………. 

(นายธรรมชาติ   ยั่งยืน) 

ผอ.ฝกก. 
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 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



 

รูปท่ี ก.12 ใบเบิกวัสดุ 

 

ใบเบิกวัสด ุ
 

ผูเบิก นางขยนั คลองแคลว      กรมควบคุมมลพิษ 

หนวยงาน  ฝกค.                           วันที่ 7 มีนาคม 2560 
 

ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย จํานวน หมายเหตุ 

1 เคร่ืองพิมพ  รุน  SH C215X 8,000 2 เปนไปตามเกณฑ

สินคาและบริการที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

(ดังเอกสารแนบ) 

2 เคร่ืองพิมพ  รุน  SH C355A 23,000 1 

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

    ……………………………….ผูอนมุัติ              ……………………….…….ผูเบิก 

        (นายธรรมชาติ   ยั่งยืน)                 (นางขยนั คลองแคลว) 

          ตําแหนง  ผอ.ฝกค.             ตําแหนง พนักงานพิมพดีด ชั้น 2 

 

จายได 

(หัวหนาเจาหนาที่พัสด)ุ 

ผูจาย 

(เจาหนาที่พัสด)ุ 

ไดรับพัสดทุี่สั่งจายไปครบถวน 

ถูกตองแลว 

 

(ลงชื่อ) …….………….……….…….....… 

             นางระเบยีบ ซื่อตรง 

         …………../……………./…….…… 
 

 

(ลงชื่อ) …….………….……….…….....… 

                นางสุดา  ตัง้มั่น    

         …………../……………./…….…… 

 

(ลงชื่อ) …….………….……….…….....… 

             นางขยนั คลองแคลว 

         …………../……………./…….…… 
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รูปที่ ก.12 ใบเบิกวัสดุ

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



ภำคผนวก	ข.	กำรจดัซือ้จดัจ้ำงสินค้ำและบรกิำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ด้วยวิธีระบบตลำดอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Market	 :					
e	-	market)

** การด�าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 

(รายละเอียดดังหน้า 38-41)

ภำคผนวก	ค.	กำรจัดซือ้จดัจ้ำงสินค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
ด้วยวธีิประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์	(Electronic	Bidding	:	
e	-	bidding)

** การด�าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ (e - bidding) 

(รายละเอียดดังหน้า 43-47)

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตัวอย่างเอกสารเรียงตามล�าดับ

ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ ค.1 บันทึกขอความเห็นชอบด�าเนินการจัดจ้าง 

 

 

รูปท่ี ค.1 บันทึกขอความเห็นชอบดําเนินการจัดจาง  
 

 

 

               บันทึกขอความ 
สวนราชการ                  ฝายการคลังและพัสดุ/สาํนักงานเลขานุการกรม/๒๐๓๘ 

ที่        ฝกค.(พ)            ๔๗๙/ ๒๕๖๐ วันที่    ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เร่ือง ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธปีระกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e - bidding) 

 

เรียน    ลนก. ผาน  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

 

 ดวย สลก. มีความประสงคจะจัดจางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑ - ๑๓ ยกเวน

ชั้น ๔, อาคารหองปฏิบัติการชั้น ๑ - ๓, บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ดังนั้น ฝกค. ใคร

ขอความเห็นชอบดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจาง  เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ 

๒. รายละเอียดของงานที่จะจาง  ตามรายละเอียดที่แนบทาย 

๓. ราคาที่เคยจางคร้ังสุดทาย  ตามรายละเอียดที่แนบทาย 

๔.  วงเงินที่จะจาง  ภายในวงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน)  

๕.  กําหนดเวลาที่ตองการใหงานน้ันแลวเสร็จ  ภายใน ๑๑ เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญา 

๖. วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีน้ัน โดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามระเบยีบสาํนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแกไขเพิ่มเติม เนื่องจากเปนการจางคร้ังหนึ่งมีราคาเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ขอเสนออ่ืนๆ  ๑. ขออนุมัติจายเงินเปนรายเดือน 

๒. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ

คณะกรรมการตรวจการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

ขอ ๓๔(๖) ดังคําสั่งที่แนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 

 

  ………………………….           

      (นางสาวชบา   ทองใบ) 

                                                                  เจาหนาที่พัสดุ  

…………………………… 

(นายนักรบ กลาหาญ) 

เลขานุการกรม 
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รูปที่ ค.3 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

รูปท่ี ค.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 

 

คําส่ังกรมควบคุมมลพิษ 

ท่ี ........../๒๕๖๐ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

สําหรับการประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคมุมลพิษ ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e - bidding) 
-----------------------------------  

 
         ดวย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)  และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :  
e - bidding) จึงขอแตงตั้งรายช่ือตอไปน้ีเปน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ
คณะกรรมการตรวจการจาง สําหรับการประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑. นางกาญจนา   แขไข    นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวมากทรัพย  อยูดี    นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ กรรมการ 
   ๓. นายเจริญยิ่ง    สุขสันต  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ กรรมการ 
 อํานาจและหนาท่ี 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพิจารณาผลตามเง่ือนไขท่ีสวนราชการกําหนดไวในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และใหดําเนินการตามข้ันตอนของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e - bidding) และเง่ือนไขท่ีกําหนดใหแลวเสร็จและรายงานการพิจารณาภายใน ๘ วันทําการ นับถัด
จากวันเสนอราคา  

คณะกรรมการตรวจการจาง 
๑. นายสํานึก รักษสิ่งแวดลอม   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายวินัย สมบูรณ  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ          กรรมการ 
๓. นางระเบียบ    ซื่อตรง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
อํานาจและหนาท่ี 
ตรวจการจาง ตามเง่ือนไขขอกําหนดในการจัดจางบริการทําความสะอาดท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

สั่ง ณ วันท่ี   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

                                                                                    ……....…………………… 

                                                                                   (นายนักรบ กลาหาญ) 

                                                                            เลขานุการกรม ปฏิบัตริาชการแทน 

                                                                     อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ ค.4 เอกสารแสดงการจ้างเหมาท�าความสะอาดท่ีระบุรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ

 

รูปท่ี ค.4 เอกสารแสดงการจางเหมาทําความสะอาดท่ีระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

 

 

 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1. จางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ 

ชั้น 1 - 13 ยกเวนชั้น 4, อาคารหองปฏิบัติการชั้น  

1 - 3, บริเวณรอบอาคาร พ้ืนท่ีจอดรถชั้นใตดินและ

พ้ืนท่ีหองอาหาร 

11 เดือน เปนไปตามเกณฑขอกําหนดในการ 

จัดจางบริการทําความสะอาดท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม (ดังเอกสารแนบ) 
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รูปที่ ค.5 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ปท่ี ค.5 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การจัดจางบริการทําความสะอาด 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือผานเกณฑขอกําหนดสําหรับบริการทําความสะอาดที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

2. พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย

3. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐาน

ยืนยันการฝกอบรมพนักงาน 

4. ผลิตภัณฑทําความสะอาด

- กรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ผลิตภัณฑตองไดการรับรอง

เครื่องหมายฉลากเขียว หรือ ผานเกณฑการทดสอบตามขอกําหนดพิเศษของขอกําหนดฉลากเขียว 

- กรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดไมมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ตองเปนไปตาม ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 “รายชื่อวัตถุอันตรายในความ 

รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 

5. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ ทําความ

สะอาด 

6. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการใหพนักงานทํา ความ

สะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบริการทําความสะอาดออกจาก

ขยะ ท่ัวไปท่ีมีอยูในอาคารสํานักงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือนํากลับไปสูกระบวนการแปรรูป

หรือเวียนใช ใหม  พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา (อยางนอย 6 

เดือนครั้ง) 
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รูปที่ ค.6 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี ค.6 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                         

                                                    
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เร่ือง ประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 

เลขท่ี 466 /2560 

 

ดวย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะประกวดราคาจางทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ช้ัน 1 - 13 

ยกเวนช้ัน 4, อาคารหองปฏิบัติการช้ัน 1 - 3, บริเวณรอบอาคาร พ้ืนท่ีจอดรถช้ันใตดินและพ้ืนท่ีหองอาหาร 

ราคากลางของการประกวดราคา เปนเงิน 1,600,000.00 บาท (หน่ึงลานหกแสนบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เปนบริการทําความสะอาดอาคารท่ีไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 

2. หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําาหนดสําหรับบริการทําความสะอาดท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 

- บริการทําความสะอาดตองไดรับการรับรองระบบบรหิารจดัการคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือมีระบบการ

ควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน 

- พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

- พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐานยืนยันการ

ฝกอบรมพนักงาน 

- ผลิตภัณฑทําความสะอาด: กรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ผลิตภัณฑตองได

การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว หรือ ผานเกณฑการทดสอบตามขอกําหนดพิเศษของขอกําหนดฉลากเขียว  

และกรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดไมมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ตองเปนไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 “รายช่ือวัตถุอันตรายในความ รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา” 

- มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ ทําความสะอาด 

- มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการใหพนักงานทํา ความสะอาดคัดแยก

ขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบริการทําความสะอาดออกจากขยะ ท่ัวไปท่ีมีอยูในอาคาร

สํานักงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือนํากลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช ใหม พรอมจัดทํารายงานผล

การดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา (อยางนอย 6 เดือนครั้ง) 

3. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแสดงวาบริการทําความสะอาดท่ีเสนอเปนมิตรกับสิง่แวดลอมตามเกณฑขอกําหนด

สําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. อายุการรับรองของบริษัทตองครอบคลุมกับระยะเวลาการจัดจาง 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว   

 2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 

3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก  กรมควบคุมมลพิษ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 
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 5. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได

มีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

 6. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต

ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท

คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 9. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการ

แตงตั้งในประเทศไทย โดยแนบหนังสือการแตงตั้งดังกลาวมาพรอมกับการยื่นเอกสารสอบราคา 

  

กําหนดยื่นขอเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสระหวางวันท่ี 12 กันยายน

2560 ถึงวันท่ี 21 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ฝายการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม    

กรมควบคุมมลพิษ เลขท่ี 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต

เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ระหวางวันท่ี 12 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 21 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท

หมายเลข 0 2298 2038 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือ 

เว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2298 2038 ในวันและเวลา

ราชการ 

  

 

   

               ประกาศ ณ วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

                                                                                      ……………………… 

                                                                                   (นายนักรบ กลาหาญ) 

                                                                                       เลขานุการกรม 

                                                                   ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                     อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ ค.7 เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัทรับจ้างท�าความสะอาด

รูปที่ ค.7(1) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง             

เซอร์วิส จ�ากัด

 

 

รูปท่ี ค.7(1) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซ่ิง เซอรวิส จํากัด 

 

แบบใบเสนอราคา 
 

เรียน   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

   

 1. ขาพเจา บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซ่ิง เซอรวิส จํากัด อยูเลขที่  123  ถนน บรมราชชนนี ตําบล/แขวง  ตล่ิงชัน  อําเภอ/เขต ตล่ิงชัน   จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท 02-1234567 โทรสาร 02-7654321  โดย  นางสาวมรกต สดใส  ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ในเอกสาร

สอบราคาจางเลขที่ 466/2559 โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด

และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

 2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน จางทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4 อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3 บริเวณ

รอบอาคาร พื้นท่ีจอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ตามขอกําหนดเง่ือนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา ตามราคาแนบทายใบเสนอ

ราคานี้ เปนเงินทั้งส้ิน 1,583,600.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนแปดหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 103,600.00 บาท 

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

 3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา  30  วัน นับต้ังแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ  อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบ

กําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมฯ รองขอ  

 4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ 

4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหทําสัญญา 

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 8. ของเอกสารสอบราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่ไดลง

นามในสัญญา เปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแกกรมฯ และกรมฯ มีสิทธิจะใหผู

เสนอราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาได หรือกรมฯ อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได 

5. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น

ในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

(Specifications) พรอมใบเสนอราคา ซ่ึงขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ขาพเจายินยอมมอบใหกรมฯ ไวเปน

เอกสารและทรัพยสินของทางราชการ  

สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงกรมฯ สงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น  

7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถกูตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบใบเสนอราคา

เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนเงินจํานวน 1,583,600.00 บาท มาพรอมนี้ 

8.   ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวากรมฯ ไมตอง

รับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

9.   ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 

  เสนอมา ณ วันที่   17   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

     ลงชื่อ…………………………… 

          (นางสาวมรกต  สดใส) 

       ตําแหนง…ผูรับมอบอํานาจ 

             ประทับตรา (ถามี) 
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รูปที่ ค.7(2) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จ�ากัด 

 

รูปท่ี ค.7(2) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จํากัด 
 

แบบใบเสนอราคา 
 

เรียน   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

   
 1. ขาพเจา บริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จํากัด อยูเลขที่  63 ตําบล/แขวง  ลุมพินี อําเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท  

02-4542412 โทรสาร 02-4542414  โดยนางนภา หวงใย  ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 466/2559  

โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

 2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน จางทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4 อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3 บริเวณรอบ

อาคาร พื้นท่ีจอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ตามขอกําหนดเง่ือนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา ตามราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ 

เปนเงินทั้งส้ิน 1,535,450.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นหาพันส่ีรอยหาสิบบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 100,450.00 บาท ตลอดจน

ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

 3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา  30  วัน นับต้ังแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ  อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนด

ระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมฯ รองขอ  

 4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ 

4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหทําสัญญา 

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 8. ของเอกสารสอบราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่ไดลง

นามในสัญญา เปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ท่ีอาจมีแกกรมฯ และกรมฯ มีสิทธิจะใหผูเสนอ

ราคารายอื่นเปนผูประกวดราคาได หรือกรมฯ อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได 

5. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น

ในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 

(Specifications) พรอมใบเสนอราคา ซ่ึงขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ขาพเจายินยอมมอบใหกรมฯ ไวเปน

เอกสารและทรัพยสินของทางราชการ  

สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงกรมฯ สงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น  

7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถกูตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบใบเสนอราคา

เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนเงินจํานวน 1,535,450.00 บาท มาพรอมนี้ 

8.   ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคาน้ี โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวากรมฯ ไมตอง

รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

9.   ใบเสนอราคาน้ีไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 

เสนอมา ณ วันที่   20   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

     ลงชื่อ…………………………… 

             (นางนภา หวงใย) 

       ตําแหนง…ผูรับมอบอํานาจ 

             ประทับตรา (ถามี) 
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รูปที่ ค.7(3) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอส.บี.คลีนนิ่ง จ�ากัด

 

 

 

รูปท่ี ค.7(3) เอกสารใบเสนอราคาจากบริษัท เอส.บี.คลีนนิ่ง จํากัด 

 
แบบใบเสนอราคา 

 
เรียน   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

   
 1. ขาพเจา บริษัท เอส.บี.คลีนนิ่ง จํากัด อยูเลขที่ 143/8 ถนน ลาดกระบัง ตําบล/แขวง ลาดกระบัง อําเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-5739988 โทรสาร 02-5739902  โดยนายมานะ  รุงเรือง  ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบ

ราคาจางเลขที่ 466/2559 โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไม

เปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

 2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน จางทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4 อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3 บริเวณรอบ

อาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ตามขอกําหนดเง่ือนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา ตามราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ 

เปนเงินทั้งส้ิน 1,487,300.00 บาท (หนึ่งลานส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 100,450.00 บาท ตลอดจนภาษี

อากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

 3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา  30  วัน นับต้ังแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ  อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนด

ระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมฯ รองขอ  

 4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ 

4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหทําสัญญา 

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 8. ของเอกสารสอบราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่ไดลง

นามในสัญญา เปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแกกรมฯ และกรมฯ มีสิทธิจะใหผูเสนอราคา

รายอื่นเปนผูประกวดราคาได หรือกรมฯ อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได 

5. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น

ในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 

(Specifications) พรอมใบเสนอราคา ซ่ึงขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ขาพเจายินยอมมอบใหกรมฯ ไวเปน

เอกสารและทรัพยสินของทางราชการ  

สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงกรมฯ สงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น  

7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบใบเสนอราคา

เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนเงินจํานวน 1,487,300.00 บาท มาพรอมนี้ 

8.   ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคาน้ี โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวากรมฯ ไมตอง

รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

9.   ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 

เสนอมา ณ วันที่   20   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 

     ลงชื่อ…………………………… 

            (นายมานะ  รุงเรือง) 

       ตําแหนง…ผูรับมอบอํานาจ 

             ประทับตรา (ถามี) 
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รูปที่ ค.8 เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สารท�าความสะอาดที่มี
ส่วนผสมของสารอันตราย
รูปที่ ค.8(1) เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สาร
ท�าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตรายของบริษัท เอ.บี.ซี.         
คลีนซิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด

 

 

                 
  

 

หนังสือรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

วันที่  17 กันยายน 2560 

   

  บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด เปนบริษัทรับจางบริการทําความสะอาด ขอรับรองวาผลิตภัณฑทํา

ความสะอาดดังตอไปนี้ 

1. น้ํายาลางพืน้และลอกแวกซ 

2. น้ํายาฆาเชื้อและดบักลิ่นหองน้ํา 

3. น้ํายาลางหองน้าํและกัดสนิม 

4. น้ํายาเช็ดกระจก 

5. น้ํายาขัดอลูมิเนียม 

6. น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ํา 

7. น้ํายาซักพรม 

8. น้ํายาทาํความสะอาดทั่วไป 

9. น้ํายาขัดเงาพืน้หินขัด, หินออน 

  เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ ไดรับเคร่ืองหมายฉลากเขียว และไดผานตามเกณฑในการจัดจางบริการทํา

ความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ 

1. พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ ทําความสะอาด 

4. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน ทําความสะอาด คัด

แยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูป

หรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสม    

 

   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 ……………………… 

 (นางสุจริต   คิดรอบคอบ) 

 กรรมการผูจัดการ 
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รูปที่ ค.8(2) เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สาร

ท�าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตรายของบริษัท สิทธิชัย        

คลีนนิ่ง จ�ากัด

 

รูปท่ี ค. 8(2) เอกสารรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดไมใชสารทําความสะอาดท่ีมีสวนผสมของสารอันตราย

ของบริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จํากัด 
 

       
 

 
 

หนังสือรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

วันที่  20 กันยายน 2560 
   

  บริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จํากัด เปนบริษัทรับจางบริการทําความสะอาด ขอรับรองวาผลิตภัณฑทําความ

สะอาดดังตอไปนี้ 

1. น้ํายาลางพืน้และลอกแวกซ 

2. น้ํายาฆาเชื้อและดบักลิ่นหองน้ํา 

3. น้ํายาเช็ดกระจก 

4. น้ํายาขัดอลูมิเนียม 

5. น้ํายาซักพรม 

6. น้ํายาทาํความสะอาดทั่วไป 

7. น้ํายาขัดเงาพืน้หินขัด, หินออน 

เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2556 และไดผานตามเกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ 

1. พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ ทําความสะอาด 

4. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน ทําความสะอาด คัด

แยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูป

หรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสม    

 

   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 ….....…………………… 

 (นายสมคิด   ปลอดภัย) 
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คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



รูปที่ ค.8(3) เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดไม่ใช้สาร

ท�าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตรายของบริษัท เอส.บี.         

คลีนนิ่ง จ�ากัด

 

รูปท่ี ค. 8(3) เอกสารรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดไมใชสารทําความสะอาดท่ีมีสวนผสมของสารอันตราย

ของบริษัท เอส.บี.คลีนนิ่ง จํากัด  
  

 

                 
  

 

หนังสือรับรองผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

วันที่  20 กันยายน 2560 

   

 บริษัท เอส.บี.คลีนนิ่ง จํากัด เปนบริษัทรับจางบริการทําความสะอาด ขอรับรองวาผลิตภัณฑทําความสะอาด

ดังตอไปนี้ 

1. น้ํายาลางพืน้และลอกแวกซ 

2. น้ํายาฆาเชื้อและดบักลิ่นหองน้ํา 

3. น้ํายาเช็ดกระจก 

4. น้ํายาขัดอลูมิเนียม 

5. น้ํายาทาํความสะอาดทั่วไป 

เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2556 และไดผานตามเกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ 

1. พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

2. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ ทําความสะอาด 

3. มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน ทําความสะอาด คัด

แยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อนํากลับไปแปรรูป

หรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสม    

 

 

   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 ……......………………… 

 (นางจินดา   รมร่ืน) 
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  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



 

รูปท่ี ค.9 เอกสารแสดงเกณฑในการจัดซ้ือจัดจางบริการทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาด 
 

 

1. เปนบริการทําความสะอาดอาคารท่ีไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 

2. หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําาหนดสําหรับบริการทําความสะอาด

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

- บริการทําความสะอาดตองไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 

หรือมีระบบการควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน 

- พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

- พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐาน

ยืนยันการฝกอบรมพนักงาน 

- ผลิตภัณฑทําความสะอาด: กรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ผลิต

ภัณฑตองไดการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว หรือ ผานเกณฑการทดสอบตามขอกําหนดพิเศษของ 

ขอกําหนดฉลากเขียว และกรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดไมมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ตองเปนไป

ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 “รายชื่อวัตถุอันตราย

ในความ รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 

- มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ               

ทําความสะอาด 

- มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการใหพนักงานทํา ความ

สะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบริการทําความสะอาดออกจาก

ขยะ ท่ัวไปท่ีมีอยูในอาคารสํานักงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือนํากลับไปสูกระบวนการแปรรูป

หรือเวียนใช ใหม พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา (อยางนอย            

6 เดือนครั้ง) 
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รูปที่ ค.9 เอกสารแสดงเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างบริการท�าความสะอาด                

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



 

ปท่ี ค.10 เกณฑการใหคะแนนโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (price performance
)  

ในการตัดสิน 
 

  

1. กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยเลือกผูท่ีมีคะแนนสูงสุด ซึ่งใชตัวแปรในการประเมิน 3 ตัวแปรในการพิจารณา 

ไดแก ราคาท่ีเสนอ คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ และกิจการท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน  

ในอัตราสวน 40:20:40 ซึ่งมีการพิจารณาใหคะแนนดังน้ี 

ตัวแปร เกณฑการใหคะแนน 

1. ราคาท่ีเสนอ 40% 

2. คุณภาพและคณุสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ 20% 

ผลิตภัณฑทําความสะอาดไดการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว หรือเปนไปตาม ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 “รายชื่อวัตถุอันตรายใน

ความ รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 

 

- น้ํายาลางพื้นและลอกแวกซ 2 

- น้ํายาฆาเชื้อและดับกล่ินหองน้ํา 2 

- น้ํายาลางหองน้ําและกัดสนิม 2 

- น้ํายาเช็ดกระจก 2 

- น้ํายาขัดอลูมิเนยีม 2 

- น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ํา 2 

- น้ํายาซักพรม 2 

- น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป 2 

- น้ํายาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน 2 

อุปกรณทําความสะอาดตามที ่คพ. กําหนด 2 

3. กิจการท่ีรัฐตองการสงเสริมหรอืสนับสนุน 40% 

เคร่ืองหมายฉลากเขยีว 10 

เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

- พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐาน

ยืนยันการฝกอบรมพนักงาน 

10 

- มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ ทําความ

สะอาด 

10 

- มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทํา ความสะอาด

คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการทาํความสะอาดออกจากขยะ 

ทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อนํากลับไปสูกระบวนการแปรรูป

หรือเวียนใช ใหม พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา  
 

10 
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รปูที ่ค.10 เกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิค่าประสทิธิภาพต่อ

ราคา (price performance) ในการตัดสิน 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560



 

         2. พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีผูเสนอราคาในครั้งน้ีรวมท้ังสิ้นจํานวน 3 ราย ตามเอกสารเสนอราคาดังน้ี 
 

- รายท่ี 1 บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จํากัด เสนอราคา    1,583,600.00    บาท 

- รายท่ี 2 บริษัท สิทธิชัย คลีนน่ิง จํากัด เสนอราคา    1,535,450.00    บาท 

- รายท่ี 3 บริษัท เอส.บี.คลีนน่ิง จํากัด เสนอราคา    1,487,300.00   บาท  
 

 
บ. เอ.บี.ซี. คลีนซ่ิง  

เซอรวสิ จํากัด 

บ. สิทธิชัย 

คลีนนิ่ง จํากัด 

บ. เอส.บ.ี  

คลีนนิ่ง จํากัด 

 1. ราคาที่เสนอ 1,583,600.00 1,535,450.00 1,487,300.00 

 2. เคร่ืองหมายฉลากเขยีว  - - 

3. เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    

 4. ผลิตภัณฑทําความสะอาดไดการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว หรือเปนไปตาม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 “รายชื่อ

วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 

   

- น้ํายาลางพื้นและลอกแวกซ    

- น้ํายาฆาเชื้อและดับกล่ินหองน้ํา    

- น้ํายาลางหองน้ําและกัดสนิม  - - 

- น้ํายาเช็ดกระจก   - 

- น้ํายาขัดอลูมิเนยีม    

- น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ํา  - - 

- น้ํายาซักพรม   - 

- น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป    

- น้ํายาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน   - 

 5. อุปกรณทําความสะอาดตามที ่คพ. กําหนด    

6. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

พรอมแนบหลักฐานยืนยันการฝกอบรมพนักงาน 
  - 

7. มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ  

ทําความสะอาด 
   

8. มีการดําเนินการ อธบิายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงาน        

ทําความสะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการ 

ทําความสะอาดออกจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานกังานอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ เพื่อนาํกลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช ใหม พรอมจัดทํารายงาน 

ผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา (อยางนอย 6 เดือนคร้ัง) 

   

 3. ผลท่ีไดจากการพิจารณา คือ รายท่ี 1 เปนผูเสนอราคาสูงสุด แตคุณภาพดีท่ีสุด และรายท่ี 3 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

แตคุณภาพต่ําท่ีสุด ซึ่งราคาท่ีผูเสนอรายท่ี 1 เสนอมีราคาสูงสุดแตมีคุณสบบัติครบถวนท่ีสุด และไดคะแนนรวมสูงสุด 97 

คะแนน ดังน้ันผูเสนอรายท่ี 1 จะไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา 
 

 

ตัวแปร 

 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

บ. เอ.บี.ซี.  
คลีนซ่ิง เซอรวิสจํากัด 

บ. สิทธิชัย  
คลีนนิ่ง จํากัด 

บ. เอส.บี.  
คลีนนิ่ง จํากัด 

1. ราคาที่เสนอ 40 93 97 100 

2. คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ 20 100 80 50 

3. กิจการที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 40 100 75 50 

รวม 100 97 85 70 
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รูปที่ ค.11 บันทึกผลการพิจารณาจัดจ้าง

 

 

รูปท่ี ค.11 บันทึกผลการพิจารณาจัดจาง 

 

 

เรียน   ลนก. ผาน หน. เจาหนาท่ีพัสดุ 

 

ตามคําสั่ง กรมควบคุมมลพิษ  ท่ี ๔๗๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องขออนุมัติดําเนินการ 

จัดจางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือจางเหมาทําความ

สะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสอบราคาไดสอบราคาของผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก จํานวน ๓ 

ราย เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ปรากฏผลราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ดังนี้ 

 

๑. บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซ่ิง เซอรวิส จํากัด   เสนอราคา    ๑,๕๘๓,๖๐๐.๐๐     บาท 

๒. บริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จํากัด   เสนอราคา    ๑,๕๓๕,๔๕๐.๐๐     บาท 

๓. บริษัท เอส.บี.คลีนนิ่ง จํากัด   เสนอราคา    ๑,๔๘๗,๓๐๐.๐๐    บาท 

 

โดยคณะกรรมการไดพิจารณาตามรายละเอียดและเง่ือนไขการจางเหมาทําความสะอาด โดยเลือกผูท่ีได

คะแนนสูงสุดของกรมควบคุมมลพิษแลว ซ่ึงใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (price 

performance) ในการตัดสินปรากฏวามีผูเสนอซ่ึงมีรายละเอียดครบถวนเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะและอยู

ในวงเงินงบประมาณตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด เพียง ๑ ราย คือ บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซ่ิง เซอรวิส จํากัด 

โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี้ 

 

ตัวแปร น้ําหนัก คะแนน 

รายท่ี ๑ รายท่ี ๒ รายท่ี ๓ 

๑. ราคาท่ีเสนอ ๔๐ ๙๓ ๙๗ ๑๐๐ 

๒. คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ ๒๐ ๑๐๐ ๘๐ ๕๐ 

๓. กิจการท่ีรัฐตองการสงเสรมิหรอืสนับสนุน ๔๐ ๑๐๐ ๗๕ ๕๐ 

รวม ๑๐๐ ๙๗ ๘๕ ๗๐ 

 

 

 

               บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานเลขานุการกรม            โทร. ๒๐๐๖ 

ท่ี         สลก.       ๑๒๔/๒๕๕๙ วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ผลการพิจารณาจางเหมาทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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รูปที่ ค.11 บันทึกผลการพิจารณาจัดจ้าง (ต่อ)
 

 
 

 

 

 

 

ในการนี้ คณะกรรมการจึงมีมติใหจัดจางบริการทําความสะอาดจากบริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซ่ิง เซอรวิส 

จํากัด ในราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๑,๕๘๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนแปดหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

ระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติจางทําความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ดังกลาวขางตน 

 

 

 

 

 

                        …………………………. 

                       (นางกาญจนา  แขไข) 

                         ประธานกรรมการ 

 

                    ……………………………                           ………………………….. 

                  (นางสาวมากทรัพย อยูดี)               (นายเจริญยิ่ง  สุขสันต) 

                          กรรมการ              กรรมการ 
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รูปท่ี ค.12 เอกสารประกาศผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
 

                                         

                                                    
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 
 

 

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) เลขท่ี 466 /2560 ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

 ท้ังนี้ การจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 1 งาน ผูเสนอราคาท่ี

ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซ่ิง เซอรวิส จํากัด โดยคณะกรรมการไดพิจารณาตาม

รายละเอียดและเง่ือนไขการจางเหมาทําความสะอาด ซ่ึงใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา 

(price performance) ในการตัดสิน เปนเงินท้ังสิ้น 1,583,600.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนแปดหม่ืนสามพัน 

หกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนท้ังปวง 

  

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

               ประกาศ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

                                                                                      ………………………… 

                                                                                   (นายนักรบ กลาหาญ) 

                                                                             เลขานุการกรม 

                                                            ปฏิบัติราชการแทน 

                                                             อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
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