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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การเพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษ ยทั้งการผลิตและการใหบริการ ไดเปลี่ยน
วิถีชีวิตของคนทั้งโลกและรวมถึงคนไทยไปสูการอุปโภคบริโภคที่มีการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางฟุมเฟอย กอใหเกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ของปริมาณขยะมูลฝอยและมลพิษตางๆ ตลอดจนการเกิดภาวะโลกรอน
การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทยเดิมมุงไปที่ผูผลิตซึ่งเปนผูกอมลพิษโดยตรง โดยใชมาตรการ
ควบคุมมลพิษที่ปลายเหตุ เชน การบำบัดน้ำเสีย หรือการกำจัดของเสีย ตอมาจึงไดสงเสริมแนวคิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งประกอบไปดวย การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production)
และการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption) แนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เชน การใชหลักการผลิตที่
สะอาด และการปองกันมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่แหลงกำเนิด และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคง
เนนการแกไขที่ผูผลิตซึ่งรวมภาคเกษตรกรรมและธุรกิจการใหบริการตางๆ ตามความสัมพันธของกลไก
การตลาดที่เกิดจากอุปสงคและอุปทาน
อุปสงคของผูบริโ ภคสามารถใชกำหนดอุปทานจากผูผลิตไดเนื่องจากในระบบเศรษฐกิจแบบทุน นิยม
ความตองการของลูกคาเปนปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอผูผลิต การบริโภคที่ยั่งยืนไดคำนึงถึงประเด็นนี้ หาก
ผูบริโ ภคเรียกรองใหผูผลิตปรับปรุงคุณ ภาพของสินคาและบริการในเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น ผูผลิตก็จะ
ใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตามความตองการของลูกคา อยางไรก็ตามสัดสวนของกลุม
ผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอมตองมีปริมาณเพียงพอที่จะสงผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงของผูผลิตได
ในดานการบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยไดเริ่มมีสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือสินคาสีเขียว (Green
Products) วางขายในตลาดมากขึ้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูบริโภคไทยยังขาดกลุมผูบริโภคที่มีความหวงใย
ตอสิ่งแวดลอม (Green Consumers) ยังไมนิยมใชปจจัยดานสิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ ทำใหการตลาดสีเขียวของไทยยังไมแพรหลายเทาที่ควร
ภาครัฐทั้งหนวยงานสวนกลางและทองถิ่นถือเปนผูบริโภครายใหญที่จะสามารถสรางแรงขับเคลื่อนให
ภาคการผลิตมุง ไปสูก ารผลิตและการบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และสนับสนุนใหเกิดการบริโภคทีย่ งั่ ยืนได
งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐมีสัดสวนที่สูงประมาณรอยละ 15 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GDP) และภาครัฐยังมีการจัดซื้อจัดจางที่ครอบคลุมผลิตภัณฑหลากหลายตั้งแตสินคาทั่วไป
จนถึงการกอสรางและบริการตางๆ
ภาครัฐ จึงเปนกำลังสำคัญที่จะสรางอุปสงค และสนับสนุนใหเกิดอุปทานของสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Demand) ในตลาด โดยการเลือกซื้อและใชสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ดวยการกำหนดเปนนโยบายใหหนวยงานที่ภาครัฐตองจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูผลิตและผูใหบริการสรางอุปทานสินคาหรือบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากขึ้ น ตลอดจนเป น ผู น ำของภาคประชาชนและเอกชนในการบริ โ ภคสิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมีนโยบาย กำหนดใหรัฐเปนผูนำในการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ
เปนหนวยประสานและดำเนินการศึกษาคัดเลือก และกำหนดหลักเกณฑของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนำรองดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
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สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและนำผลไปสูการปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เห็นชอบใหภาครัฐมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยกำหนดเปาหมายการดำเนินการใหมกี ารขยายผลไปยังหนวยงานภาครัฐใน
ระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเทา และเพิม่ ปริมาณการจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ดังนี้
1) เปาหมายจำนวนหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละกระทรวง
ป พ.ศ. 2551 ไมนอยกวารอยละ 25 ของจำนวนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละกระทรวง
ป พ.ศ. 2552 ไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละกระทรวง
ป พ.ศ. 2553 ไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละกระทรวง
ป พ.ศ. 2554 ไมนอยกวารอยละ 100 ของจำนวนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละ
กระทรวง
2) เปาหมายปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการแตละประเภทที่ไดกำหนดเกณฑขอกำหนดไวแลว
ในแตละปงบประมาณ ดังนี้
ป พ.ศ. 2551 ไมนอยกวารอยละ 25 ของสินคาและบริการแตละประเภท
ป พ.ศ. 2552 ไมนอยกวารอยละ 30 ของสินคาและบริการแตละประเภท
ป พ.ศ. 2553 ไมนอยกวารอยละ 40 ของสินคาและบริการแตละประเภท
ป พ.ศ. 2554 ไมนอยกวารอยละ 60 ของสินคาและบริการแตละประเภท
และใหทุกหนวยงานภาครัฐดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ ไปยังกรมควบคุมมลพิษและใหกรมควบคุมมลพิษรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐรายปตอคณะรัฐมนตรี
เกณฑขอกำหนดสำหรับสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ไดรับการคัดเลือก ไดมาจากการ
พิจารณาผลกระทบตอสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดจากขัน้ ตอนตางๆ ของสินคาและบริการตัง้ แตการจัดหาวัตถุดบิ การผลิต
การขนสง การใชงาน และการกำจัดทิ้ง โดยพิจารณาเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญและไดรวมถึงสินคาที่ไดรับ
เครื่ อ งหมายฉลากสิ่ ง แวดล อ ม เช น ฉลากเขี ย ว หรื อ ฉลากสิ่ ง แวดล อ มอื่ น ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กำหนด
ในมาตรฐาน ISO 14020
จากการศึกษาและพัฒนาขอกำหนดการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ จึงไดจัดทำคูมือจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เลมนี้ขึ้นเพื่อให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางไดใชเปนแนวปฏิบัติ โดยมีความสอดคลองกับระเบียบการจัดซื้อ
จัดจางของกรมบัญชีกลาง คูมือจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเลมนี้ครอบคลุมสินคา
14 ประเภท ประกอบดวย 1) ตลับหมึก 2) กระดาษคอมพิวเตอร และกระดาษสีทำปก 3) แฟมเอกสาร 4)
ซองบรรจุภัณฑ 5) กลองใสเอกสาร 6) ผลิตภัณฑลบคำผิด 7) หลอดฟลูออเรสเซนต 8) กระดาษชำระ 9)
เครื่องถายเอกสาร 10) เครือ่ งพิมพ 11) เครือ่ งเรือนเหล็ก 12) แบตเตอรีป่ ฐมภูมิ 13) ปากกาไวทบอรด 14) สีทา
อาคาร และบริการ 3 ประเภท ประกอบดวย 1) บริการทำความสะอาด 2) บริการโรงแรม 3) บริการเชา
เครื่องถายเอกสาร
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บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 การดำเนินงานที่ผานมา
1.3 วัตถุประสงค
1.4 ขอบเขต
1.5 นิยาม

บทที่ 2 เกณฑการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2.1 คุณสมบัติสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.2 กระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.3 กระดาษชำระที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.4 กลองใสเอกสาร ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.5 เครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.6 เครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.7 เครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.8 ซองบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.9 ตลับหมึกสำหรับเครื่องถายเอกสาร/เครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.10 แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.11 ปากกาไวทบอรดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.12 ผลิตภัณฑลบคำผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.13 แฟมเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.14 สีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.15 หลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 เกณฑการจัดจางบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การเพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษ ยทั้งการผลิตและการใหบริการ ไดเปลี่ยน
วิถีชีวิตของคนทั้งโลกและรวมถึงคนไทยไปสูการอุปโภคบริโภคที่มีการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางฟุมเฟอย กอใหเกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ
ปริมาณขยะมูลฝอยและมลพิษตางๆ ตลอดจนการเกิดภาวะโลกรอน
ในอดีตที่ผานมาการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมักจะมุงไปที่ผูผลิตซึ่งเปนผูกอมลพิษโดยตรง เชน
มาตรการควบคุมมลพิษที่ปลายเหตุ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดอากาศเสีย หรือการกำจัดของเสีย ตอมาได
สงเสริมแนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainable Development) ตามแผนปฏิบตั กิ ารที่ 21 ทีเ่ ปนผลมาจากการ
ประชุมสุดยอดของโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล การพัฒนาอยางยั่งยืน
ประกอบไปดวย การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production) และการบริโ ภคที่ยั่งยืน (Sustainable
Consumption)
แนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เชน การใชหลักการผลิตที่สะอาด และการปองกันมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่แหลง
กำเนิด และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ ยังคงเนนการแกไขทีผ่ ผู ลิตซึง่ ไมไดมเี พียงผูป ระกอบการภาค
อุตสาหกรรมเทานั้น แตยังรวมภาคเกษตรกรรมและธุรกิจการใหบริการตางๆ ซึ่งเปนฝายจัดหาสินคาหรือ
บริการใหแกผูบริโภค ตามความสัมพันธของกลไกการตลาดที่เกิดจากอุปสงคและอุปทาน
อุปสงคของผูบริโ ภคสามารถใชกำหนดอุปทานจากผูผลิตไดเนื่องจากในระบบเศรษฐกิจแบบทุน นิยม
ความตองการของลูกคาเปนปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอผูผลิต การบริโภคที่ยั่งยืนไดคำนึงถึงประเด็นนี้ หาก
ผูบริโภคเรียกรองใหผูผลิตปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการในเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น ผูผลิตก็จะให
ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตามความตองการของลูกคา อยางไรก็ตามสัดสวนของกลุมผูบริโภค
ที่ใสใจสิ่งแวดลอมตองมีปริมาณเพียงพอที่จะสงผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงของผูผลิตได
ในดานการบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยไดนำการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ที่เปนกลยุทธหนึ่งของ
ภาคธุรกิจมาใชในระยะ 10 ปที่ผานมา ทำใหประเทศไทยเริ่มมีสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือสินคา
สีเขียว (Green Products) วางขายในตลาดมากขึน้ อยางไรก็ตาม การเติบโตของตลาดสีเขียวของประเทศไทย
ชากวาประเทศอื่นๆ มาก เนื่องจากผูบริโภคไทยยังไมนิยมใชปจจัยดานสิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ ทำใหการตลาดสีเขียวของไทยยังไมแพรหลายเทาที่ควร นั้นคือการขาดกลุมผูบริโภคที่มี
ความหวงใยตอสิ่งแวดลอม (Green Consumers) อยางจริงจัง
ภาครัฐทัง้ หนวยงานสวนกลางและทองถิน่ ถือเปนผูบ ริโภครายใหญทสี่ ดุ ทีจ่ ะสามารถสรางแรงขับเคลือ่ นให
ภาคการผลิตมุงไปสูการผลิตและการบริการที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหเกิดการบริโ ภค
ที่ยั่งยืนได งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐมีสัดสวนที่สูงประมาณรอยละ 15 ของผลิตภัณฑ
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มวลรวมประชาชาติ (GDP) และภาครัฐยังมีการจัดซื้อจัดจางที่ครอบคลุมผลิตภัณฑหลากหลายตั้งแตสินคา
ทั่วไป จนถึงการกอสรางและบริการตางๆ
ภาครัฐ จึงเปนกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนใหเกิดอุปสงคสินคาและบริการที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Demand) ในตลาด เพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนใหผูผลิตและผูใหบริการใสใจรักษาสิ่งแวดลอม
(Greening the Supply Chain) โดยการออกขอกำหนดสำหรับสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ยัง
ไมมีมาตรฐานฉลากเขียว การปรับปรุงกฎระเบียบใหหนวยงานที่ภาครัฐตองจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีการเลือกซื้อและใชสินคาหรือบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
ตลอดจนเปนผูนำของภาคประชาชนและเอกชนในการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1.2 การดำเนินงานที่ผานมา
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมนี โยบาย กำหนดใหรฐั เปนผูน ำในการจัดซือ้ สินคาและบริการทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ
เปนหนวยประสานและดำเนินการศึกษาคัดเลือก และกำหนดหลักเกณฑของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนำรองดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและนำผลไปสูการปฏิบัติในการจัด
ซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป
กรมควบคุมมลพิษ จึงไดดำเนินการศึกษาคัดเลือก และจัดทำเกณฑขอกำหนดสำหรับสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งหมด 17 ประเภท ในชวงป พ.ศ. 2548-2550 โดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน
การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และกรมควบคุมมลพิษไดจัดการประชุม
รวมกับภาคเอกชนในแตละประเภทสินคาและการบริการ เพื่อพิจารณาเกณฑขอกำหนดสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความพรอมของผูผลิต
กรมควบคุมมลพิษไดดำเนินการการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยการจัดการประชุมและสัมมนาตางๆ
อยางตอเนือ่ ง ในป พ.ศ. 2548-2550 เพือ่ เผยแพรแนวทางการจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
และเกณฑขอ กำหนดสำหรับสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และอำนวยความสะดวกและเผยแพรความรู
แกผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการของภาครัฐขอมูลแนวทางการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยการจัดทำคูม อื การจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และจัดทำ
ฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสามารถสืบคนไดทางเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษไดดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน มิตรกับ
สิง่ แวดลอมของหนวยงานภาครัฐนำรองไดแก หนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทุก 6 เดือน
กรมควบคุมมลพิษไดดำเนินการจัดทำรางแผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ป พ.ศ. 2551-2554 และดำเนินการศึกษาผลกระทบของการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึง่ คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ใหหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละกระทรวง
ดำเนินการจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยมีเปาหมายการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐในป 2551 ป 2552 ป 2553 และป 2554 เปนจำนวนไมนอยกวารอยละ 25 50 75 และ 100 ของ
หนวยงานภาครัฐและเปาหมายปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอมแตละ
ประเภทที่ไดกำหนดเกณฑฯ ไวแลวในแตละปงบประมาณ ไมนอยกวารอยละ 25 30 45 และ 60 ของสินคา
และบริการแตละประเภท ตามลำดับ และใหทุกหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณและใหกรมควบคุม
มลพิษนำเสนอคณะรัฐมนตรีเปนรายป รวมทั้งเห็นชอบกับแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป 2551-2554 ดังเอกสารในภาคผนวก ก.
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือขอใหสวนราชการภายใตบังคับระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตามแผนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐ และ
(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมของภาครัฐ ป พ.ศ. 2551-2554
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สำหรับสินคาและบริการใดทีห่ นวยงานภายใตบงั คับระเบียบฯ
จะตองจัดซือ้ จัดจางตามเกณฑขอ กำหนดทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมหรือไดรบั ฉลากเขียว หรือไดรบั ใบไมเขียว นัน้
ใหดำเนินการตามคูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ
ดังเอกสารในภาคผนวก ข.

1.3 วัตถุประสงค
คู มือ การจัดซื้อจัดจ า งสิ นค า และบริก ารที่ เ ป น มิตรกับ สิ่ ง แวดล อ มเล มนี้ จัดทำขึ้ น เพื่ อ เป น แนวปฏิ บั ติ
ในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสำหรับผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการของภาครัฐ ทั้งนี้ การดำเนินการตามคูมือนี้ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบของ
ทางราชการเปนสำคัญ

1.4 ขอบเขต
สินคาและบริการที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกและจัดทำเกณฑขอกำหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมไวแลว ไดแก สินคา 14 ประเภทและบริการ 3 ประเภทดังตอไปนี้
1. กระดาษคอมพิวเตอร กระดาษสีทำปก
10. ปากกาไวทบอรด
2. กระดาษชำระ
11. ผลิตภัณฑลบคำผิด
3. กลองใสเอกสาร
12. แฟมเอกสาร
4. เครื่องถายเอกสาร
13. สีทาอาคาร
14. หลอดฟลูออเรสเซนต
5. เครื่องพิมพ
6. เครื่องเรือนเหล็ก
15. บริการทำความสะอาด
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7. ซองบรรจุภัณฑ
8. ตลับหมึก
9. แบตเตอรีป่ ฐมภูมิ

16. บริการโรงแรม
17. บริการเชาเครื่องถายเอกสาร

1.5 นิยาม
1. สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายถึง สินคาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง
การใชงาน และการจัดการหลังหมดอายุการใชงานนอยกวาเมื่อเทียบกับสินคาอื่นที่ทำหนาที่อยางเดียวกัน
2. บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายถึง ธุรกิจบริการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดบิ การใชทรัพยากร
และพลังงานในชวงการใหบริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการใหบริการนอยกวาเมื่อเทียบกับการ
ใหบริการอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกัน
3. การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายถึง การจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือจัดจางบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตามรายการสินคาและบริการทีไ่ ดจดั ทำเกณฑขอ กำหนดไวแลว หรือสินคาทีไ่ ดฉลากสิง่ แวดลอม เชน ฉลากเขียว
หรือบริการที่ไดการรับรองดานสิ่งแวดลอม เชน โรงแรมที่ไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียว
4. ฉลากสิ่งแวดลอม
หมายถึง ฉลากที่บงบอกความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมอบใหกับผลิตภัณฑ หรือ บริการที่มี
คุณสมบัติตรงตามขอกำหนดซึ่งกำหนดโดยองคกรอิสระที่ไมมีสวนไดสวนเสีย (Third Party) และขอกำหนด
ดังกลาวไดมาจากการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต คือ ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
การขนสง การใชงาน และการกำจัดเมื่อหมดอายุการใชงาน (Life Cycle Consideration) ในประเทศไทย
มีการออกฉลากสิ่งแวดลอม ไดแก ฉลากเขียว ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ISO 14024
5. ISO 14001
คืออนุกรมมาตรฐานวาดวยเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สามารถขอการรับรองได
ประกอบดวยนโยบายสิ่งแวดลอม การวางแผน การดำเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม การตรวจสอบและ
การแกไข การทบทวนและการพัฒนา เพื่อใหภายในองคกรนั้น มีการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมอยาง
เปนระบบ
6. ISO 14024
คืออนุกรมของมาตรฐานวาดวยฉลากเพื่อสิ่งแวดลอมที่อธิบายหลักการขั้น พื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการใชฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 ที่ผานการรับรองโดยองคกรกลาง
7. เกณฑขอกำหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หมายถึง คุณสมบัติของสินคาหรือบริการดานสิ่งแวดลอมซึ่งไดมาจากการพิจารณาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขั้นตอนตางๆ ของสินคาและบริการ เชน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การใหบริการ
การขนสง การใชงาน และการกำจัดทิ้ง
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บทที่ 2
เกณฑการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.1 คุณสมบัติสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ใชวัสดุที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน วัสดุที่ไมมีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได วัสดุรีไซเคิล
และวัสดุที่ใชพลังงานต่ำในการจัดหามา
2. ใชวัสดุนอย เชน น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุนอย มีการเสริมความแข็งแรง
เพื่อใหลดขนาดลงได
3. มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เช น ใช ท รั พ ยากรและพลั ง งานอย า ง
มีประสิทธิภาพในการผลิต ใชพลังงานที่สะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต
4. มีระบบขนสงและจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ลดการใชหีบหอบรรจุภัณฑที่ฟุมเฟอย
ใชบรรจุภณ
ั ฑทที่ าํ จากวัสดุทใี่ ชซำ้ หรือหมุนเวียนใชใหมได ใชรปู แบบการขนสงทีก่ อ ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมต่ำ
และเลือกใชเสนทางการขนสงที่ประหยัดพลังงานที่สุด
5. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดในชวงการใชงาน เชน ใชพลังงานต่ำ มีการปลอยมลพิษ ต่ำ
ในระหวางใชงาน ลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง (เชน ตองเปลี่ยนไสกรองบอย) และลดการใชชิ้นสวนที่ไมจําเปน
6. มีความคุมคาตลอดชีวิตการใชงาน เชน ทนทาน ซอมแซมและดูแลรักษางาย ปรับปรุงตอเติมได
ไมตองเปลี่ยนบอย
7. มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใชงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด เชน การเก็บรวบรวมทีก่ อ ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมต่ำ มีการออกแบบใหนําสินคาหรือชิ้นสวนกลับมาใชซ้ำ หรือหมุนเวียนใชใหมไดงาย หรือหาก
ตองกําจัดทิ้งสามารถนําพลังงานกลับคืนมาใชไดและมีความปลอดภัยสําหรับการฝงกลบ
การพิจารณาวาสินคาใดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควรพิจารณาวาสินคานั้นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก
ในชวงใดของวัฏจักรชีวิต เชน เครื่องใชไฟฟาจะกอผลกระทบมากในชวงใชงานมากกวาในชวงการผลิต และ
หากมีการลดผลกระทบในชวงดังกลาวใหนอยกวาสินคาอื่นที่มีลักษณะการทํางานเหมือนกัน รวมทั้งประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ จะถือไดวาเปนสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การรับรองสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทที่ 1 ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO
14024 เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูซื้อสามารถบงชี้วาสินคาดังกลาวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดโดยงาย ซึ่ง
ฉลากประเภทดังกลาวจะมีองคกรกลางใหการรับรองตามเกณฑกําหนดในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ที่ พิจ ารณาตลอดช วงชี วิ ตของสินคา นั้น ตัว อยา งของฉลากสิ่ ง แวดล อ มประเภทที่ 1 ไดแ ก ฉลากเขี ย ว
ของประเทศไทยที่เกิดจากความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนกับหนวยงานภาครัฐ ฉลาก Green Mark
ของไตหวัน และฉลาก Eco-Mark ของญี่ปุน เปนตน ดังภาพตัวอยางในรูปที่ 2.1
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รูปที่ 2.1 ฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ
ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตที่ผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอม
อยูบ า งแตยงั ไมเปนทีน่ ยิ มแพรหลาย คูม อื การจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมนีจ้ ึงไดใช
เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับเบื้องตน เพื่อสงเสริมใหมี
การผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากปจจัยดานตางๆ ดังนี้
1. เปนผลิตภัณฑที่มีผลกระทบโดยรวมตอสิ่งแวดลอมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ คือ ตั้งแต
กอนการผลิต ระหวางการผลิต การใชงาน การทิ้งซาก
2. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดหรือกอใหเกิดมลพิษนอยที่สุด
3. ทางเลือกในการจัดซื้อหรือมีสินคาทดแทน มีคุณภาพสามารถหาซื้อไดทั่วไป
4. มีการจัดซื้อในปริมาณมาก
ประเภทสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ไดรับการคัดเลือก ไดแก
1. กระดาษคอมพิวเตอร กระดาษสีทำปก
10. ปากกาไวทบอรด
2. กระดาษชำระ
11. ผลิตภัณฑลบคำผิด
3. กลองใสเอกสาร
12. แฟมเอกสาร
4. เครื่องถายเอกสาร
13. สีทาอาคาร
5. เครื่องพิมพ
14. หลอดฟลูออเรสเซนต
6. เครื่องเรือนเหล็ก
15. บริการทำความสะอาด
7. ซองบรรจุภัณฑ
16. บริการโรงแรม
8. ตลับหมึก
17. บริการเชาเครื่องถายเอกสาร
9. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
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2.2 กระดาษคอมพิวเตอร และกระดาษสีทำปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.2.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
กระดาษในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะกระดาษคอมพิวเตอรที่ใชกับเครื่องพิมพระบบหมึกผงแหง (Dry
Toner) และกระดาษสีทำปก

รูปที่ 2.2 ภาพตัวอยางกระดาษคอมพิวเตอร
คำอธิบาย
1) กระดาษคอมพิวเตอร
หมายถึง กระดาษที่ทำขึ้นเพื่อใหเหมาะกับการพิมพระบบหมึกผงแหง
2) กระดาษสีทำปก
หมายถึง กระดาษที่ทำขึ้นเพื่อใหเหมาะสำหรับการทำปกเอกสาร
3) กระดาษรี ไซเคิล หรือ กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม
หมายถึ ง กระดาษที่ มี ส ว นผสมของเยื่ อ เวี ย นทำใหม หรื อ เยื่ อ รี ไ ซเคิ ล โดยอาจมี จุ ด ดำ
ขนาดตั้งแต 0.25 ตร.มม. ขึ้นไปไดไมเกิน 5 จุดตอ 1 หนากระดาษขนาด A4
4) เยื่อเวียนทําใหม หรือ เยื่อรีไซเคิล (Recycled Pulp)
หมายถึง เยื่อที่ทําจากผลิตภัณฑกระดาษที่ผานการบริโ ภคแลว (post-consumer waste
paper) แต ไ ม ร วมถึ ง กระดาษที่ ไ ม ผ า นการบริ โ ภค (pre-consumer waste paper)
ซึ่ ง หมายถึ ง กระดาษเสี ย (defected paper) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งกระบวนการผลิ ต
กระดาษและแปรรูปภายในโรงงานกอนถึงมือผูบริโภค ทั้งที่เปนแผนกระดาษเสียแหง (dry
broke) และแผนกระดาษเสียเปยก (wet broke) ยกเวนแผนกระดาษเสีย แหงและเปยกทีท่ ำ
จากเยือ่ เวียนทำใหมรอ ยละ 100
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2.2.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระดาษ

ในกระบวนการการผลิตกระดาษ 1 ตัน ตองใชตน ไม 17 ตน น้ำ 20 ลูกบาศกเมตร น้ำมัน 300 ลิตร
กระแสไฟฟา 1,000 กิโลวัตต-ชัว่ โมง (Econnews, 2541) และมีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมาก โดยเฉพาะ
มลพิษทางน้ำมีสารพิษที่เกิดขึ้น กระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู
ในแหลงน้ำนัน้ จากคาความเปนกรดดางในน้ำเปลีย่ นแปลง คาออกซิเจน ในน้ำลดลง เกิดไดออกซินซึง่ เปนสารพิษ
เหลือคางในอากาศและน้ำจากการใชกา ซคลอรีนสำหรับฟอกเยือ่ และเกิดการสะสมของสารพิษตางๆ ในสิง่ มีชวี ติ
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังเกิดมลภาวะทางอากาศจาก กาซซัลเฟอรไดออกไซดจากการผลิตเยื่ออีกดวย
และภายหลังจากการใชงานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย โดยมีมูลฝอยประเภทกระดาษคิดเปนรอยละ 8.19
ของน้ำหนักมูลฝอยทัง้ หมด (รายงานสถานการณมลพิษ ของประเทศไทย, 2547) ดังนัน้ เพือ่ เปนการลดการผลิต
กระดาษซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาว จึงมีการหมุนเวียนกระดาษเพื่อนำกลับมาใชใหม

2.2.3 เกณฑขอ กำหนดกระดาษคอมพิวเตอร และกระดาษสีทำปกทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อกระดาษคอมพิวเตอร และกระดาษสีทำปก ที่ไดรับเครื่องหมายฉลาก
สิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑขอกำหนด
ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 เกณฑขอกำหนดสำหรับกระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับกระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองทำจากเยื่อเวียนทำใหม ไมนอยกวารอยละ 30
2. สีท่ีเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ จะตองไมมีโลหะหนักจําพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท เปนสวนประกอบ หรือไดรับการรับรอง หรือเปนไปตามกฎเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

2.2.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับกระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปกที่เปน มิตร
กับสิ่งแวดลอม
1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เพื่ อ แสดงว า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ไปตามเกณฑ ข อ กำหนดสำหรั บ กระดาษ
คอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขอ 1 และ
3. ผลการทดสอบว า คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปตามข อ 2 ของเกณฑ ข อ กำหนดสำหรั บ กระดาษ
คอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปกที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม จากสถาบัน ทดสอบหรือ
หองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบัติ
การของราชการ หรือสถาบันการศึกษา
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2.3 กระดาษชำระที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.3.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
กระดาษชําระ (toilet tissue) ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะกระดาษชําระสําหรับใชทําความสะอาด
สิ่งสกปรก ไมครอบคลุมถึง กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดหนา และกระดาษเช็ดปาก
คำอธิบาย
1. กระดาษชำระ (toilet tissue)
หมายถึง กระดาษที่เหมาะสําหรับใชทําความสะอาดสิ่งสกปรก เปนกระดาษยนมีลักษณะนุม
ดูดซึมน้ำไดดี และยุยงายเมื่อถูกน้ำ
2. เยื่อเวียนทําใหม หรือ เยื่อรีไซเคิล (Recycled Pulp)
หมายถึง เยื่อที่ทําจากผลิตภัณฑกระดาษที่ผานการบริโ ภคแลว (post-consumer waste
paper) แตไ มรวมถึงกระดาษที่ไ มผานการบริโ ภค (pre-consumer waste paper) ซึ่ง
หมายถึงกระดาษเสีย (defected paper) ที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิตกระดาษ
และแปรรูปภายในโรงงานกอนถึงมือผูบริโภค ทั้งที่เปนแผนกระดาษเสียแหง (dry broke)
และแผนกระดาษเสียเปยก (wet broke) ยกเวนแผนกระดาษเสียแหงและเปยกที่ทำจาก
เยื่อเวียนทำใหมรอยละ 100

รูปที่ 2.3 ภาพตัวอยางกระดาษชำระ

2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระดาษชำระ

กระดาษชำระเปนผลิตภัณฑทที่ ำจากกระดาษ ดังนัน้ จะเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมเชนเดียวกับ
กระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปก ในหัวขอ 2.2.2
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2.3.3 เกณฑขอกำหนดกระดาษชำระที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อกระดาษชำระ ที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑขอกำหนด ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 เกณฑขอกำหนดสำหรับกระดาษชำระที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับกระดาษชำระที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองทำจากเยื่อเวียนทำใหม ไมนอยกวารอยละ 30
2. สีที่ใชในกระบวนการผลิต จะตองไมมีโลหะหนักจําพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม
เฮกซาวาเลนท เปนสวนประกอบ หรือไดรับการรับรอง หรือเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
3. ตองไมใช สารฟอกขาวที่มี คลอรีน (elemental chlorine) หรือ ฮาโลเจน เปนสวนประกอบ
ในกระบวนการฟอกเยื่อ

2.3.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับกระดาษชำระที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครือ่ งหมายฉลากสิ่งแวดลอม หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษั ทผูผลิตเพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกำหนดสำหรับกระดาษชำระ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขอ 1 และ
3. ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 2 และขอ 3 ของเกณฑขอกำหนดสำหรับ
กระดาษชำระที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากสถาบันทดสอบหรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบัติการของราชการ หรือ
สถาบันการศึกษา
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2.4 กลองใสเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.4.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
กลองใสเอกสาร ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะกลองใสเอกสารที่ทำมาจากกระดาษกลอง
คำอธิบาย
1. กลองใสเอกสาร
หมายถึง กลองสำหรับใสเอกสาร ซึง่ รวมถึงกลองใสเอกสารเพือ่ แสดง และกลองใสเอกสาร
เพื่อจัดเก็บ
2. กระดาษกลอง (Boxboard)
หมายถึง กระดาษแข็งหลายชั้น ซึ่งผิวหนาดานหนึ่งของกระดาษเหมาะสำหรับการพิมพ
3. กระดาษลูกฟูก (corrugated medium)
หมายถึง กระดาษทำลูกฟูกทีข่ นึ้ ลอนแลว ประกอบเปนชัน้ กลางระหวางกระดาษทำผิวกลอง
ของแผนกระดาษลูกฟูก
4. เยื่อเวียนทําใหม หรือ เยื่อรี ไซเคิล (Recycled Pulp)
หมายถึง เยื่อที่ทําจากผลิตภัณฑกระดาษที่ผานการบริโภคแลว (post-consumer waste
paper) แตไมรวมถึงกระดาษที่ไมผานการบริโภค (pre-consumer waste paper)
ซึง่ หมายถึงกระดาษเสีย (defected paper) ทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางกระบวนการผลิตกระดาษ
และแปรรูปภายในโรงงานกอนถึงมือผูบริโภค ทั้งที่เปนแผนกระดาษเสียแหง (dry broke)
และแผนกระดาษเสียเปยก (wet broke) ยกเวนแผนกระดาษเสียแหงและเปยกที่ทำจาก
เยื่อเวียนทำใหมรอยละ 100

รูปที่ 2.4 ภาพตัวอยางกลองใสเอกสาร
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2.4.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กลองใสเอกสาร

กลองใสเอกสาร เปนผลิตภัณฑที่ทำจากกระดาษ ดังนั้นจะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกับกระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทำปก ในหัวขอ 2.2.2

2.4.3 เกณฑขอกำหนดกลองใสเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อกลองใสเอกสาร ที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 เกณฑขอกำหนดสำหรับกลองใสเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับกลองใสเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. กลองใสเอกสารตองทำจากเยื่อเวียนทำใหม ไมนอยกวารอยละ 70
2. ถาใชกระดาษลูกฟูกบุภายในกลอง กระดาษลูกฟูกตองทำจากเยื่อเวียนทำใหม รอยละ 100

2.4.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับกลองใสเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม หรือ
2) เอกสารลงนามรั บ รองโดยกรรมการผู จั ด การของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู มี อ ำนาจลงนาม
ของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เพื่ อ แสดงว า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ไปตามเกณฑ ข อ กำหนดสำหรั บ กล อ ง
ใสเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขอ 1 และ 2
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2.5 เครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.5.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
เครื่องถายเอกสาร ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ เครื่องถายเอกสารระบบแหง เครื่องถายเอกสาร
อเนกประสงค (multifunction copier) ทั้งที่ถายเอกสารแบบขาว-ดํา หรือแบบสี ทั้งนี้ไมรวมเครื่องทําสําเนา
ที่ไมมีแมแบบรับภาพ
คำอธิบาย
1. เครื่องถายเอกสาร
หมายถึง เครือ่ งมือทีใ่ ชทาํ สําเนาเอกสาร ซึง่ มีเทคโนโลยีการทํางาน 2 ระบบ ไดแก ระบบ
อะนาล็อก (analog) และระบบดิจิตอล (digital)
2. เครื่องถายเอกสารระบบอะนาล็อก
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาเอกสารโดยใชระบบแสงทําใหเกิดการสะทอนภาพ
และเกิดประจุไฟฟาที่ดูดผงหมึกเขาไปติดบนแมแบบรับภาพ และพิมพลงบนสิ่งรองรับ
ตามรูปแบบเดิมของตนฉบับ
3. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาเอกสารใชระบบแสงทำใหเกิดการสะทอนภาพและแสง
เขาไปในวงจรเพื่อแปลงสัญญาณภาพไปเปนสัญญาณไฟฟา จากนั้นสัญญาณไฟฟา
ถูกเปลี่ยนเปน ประจุไฟฟาเพื่อดูดผงหมึกเขาไปติดในแมแบบรับภาพ และพิมพลงบน
สิ่งรองรับตามรูปแบบเดิมของตนฉบับ
4. เครื่องถายเอกสารอเนกประสงค (multifunction copier)
หมายถึง เครือ่ งมือทีใ่ ชทาํ สําเนาภาพจากเอกสารตนฉบับดวยระบบไฟฟาสถิตย โดยมีหนาที่
หลักในการทําสําเนาเอกสาร แตสามารถพิมพงานลงบนกระดาษ หรือรับ-สงขอมูลได
เชนเดียวกับเครื่องพิมพ หรือเครื่องโทรสาร หรือเครื่องกราดภาพ (scanner)

รูปที่ 2.5 ภาพตัวอยางเครื่องถายเอกสาร
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2.5.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเครื่องถายเอกสาร

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชงานเครื่องถายเอกสารจะเกิดกาชโอโซน (O3) ซึ่งเกิดจาก
การอัดและปลอยประจุไฟฟาที่แมแบบรับภาพและกระดาษหรือบางสวนเกิดจากการปลอยแสงอัลตราไวโอเลต
จากหลอดไฟฟาพลังงานสูงของเครื่องถายเอกสารทำใหกาชออกซิเจนรวมตัวกันเกิดเปนโอโซนงายขึ้น ซึ่ง
โอโซนเปนกาชที่ทำใหเกิดการระคายเคืองตอระบบประสาทตาและผิวหนังและเมื่อสูดดมนานๆ อาจทำใหเกิด
โรคทางปอดได

2.5.3 เกณฑขอกำหนดเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อเครื่องถายเอกสารที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑขอกำหนดดังตอไปนี้
1. ขอกําหนดเวลาและกําลังไฟฟา ที่เครื่องถายเอกสารใชในการเปลี่ยนเขาสูสภาวะใชพลังงานต่ำ
ใหเปนไปตามตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ขอกําหนดเวลาและกําลังไฟฟา ที่เครื่องถายเอกสารใชในการเปลี่ยนเขาสูสภาวะใชพลังงานต่ำ

อัตราการถายเอกสาร

หนวย: จำนวนหนาตอนาที (Copies per minute:
cpm)
0 < cpm ≤ 20 20 < cpm ≤ 44 44 > cpm

Low power mode (วัตต)
Low power mode default time (นาที)
Recovery time (วินาที)
From Low power mode
Off mode (วัตต)
Off mode default time (นาที)

n/a
≤ 15
n/a

3.85 x cpm + 5
≤ 15
≤ 30

3.85 x cpm + 5
≤ 15
≤ 30

≤5
≤ 30

≤ 10
≤ 60

≤ 15
≤ 90

2. ปริ ม าณมลสารที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งถ า ยเอกสารในสภาวะการทำงาน ต อ งเป น ไปตามเกณฑ
ขอกําหนด ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ปริมาณมลสารสูงสุดที่เกิดจากเครื่องถายเอกสาร

มลสาร

โอโซน

ฝุน

สไตรีน

(mg/m3)

≤ 0.02

≤ 0.075

≤ 0.07
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3. กําหนดระดับเสียงของเครื่องถายเอกสาร ดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ระดับเสียงของเครื่องถายเอกสาร

ระดับเสียง (เดซิเบล)
ในระหวางการใชงาน (LwAi)
ในระหวางเครือ่ งอยูใ นสภาวะเตรียมพรอม (LwA)

หนวย: จำนวนหนาตอนาที (Copies per minute:
cpm)
0 < cpm ≤ 20 20 < cpm ≤ 44 44 > cpm
n/a
≤ 15

3.85 x cpm + 5 3.85 x cpm + 5
≤ 15
≤ 15

หมายเหตุ (LwAi) = Impulse sound intensity level
(LwA) = A-weighted sound power level

4. การควบคุมสารอันตราย
4.1 ส ว นประกอบของเครื่ อ งถ า ยเอกสารที่ เ ป น สารหน ว งการติ ด ไฟต อ งไม มี ส ารพี บี บี
(Polybrominated biphenyls : PBB), พีบีดีอี (Polybrominated diphenyl ethers :
PBDE) และคลอโรพาราฟน (Chloroparaffins) เปนสวนประกอบ
4.2 แมแบบรับภาพตองไมมีสวนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท หรือ ซีลีเนียม
4.3 ตลับหมึกตองเปนไปตามขอกำหนดของตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.4 บรรจุภัณฑ
4.4.1 บรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ ตั ว เครื่ อ งและตลั บ หมึ ก ต อ งไม ใ ช พ ลาสติ ก โพลิ เ มอร ที่ มี
ฮาโลเจนเปนสวนประกอบ
4.4.2 บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ใ ช พ ลาสติ ก เรซิ น เป น วั ต ถุ ดิ บ ต อ งสามารถนํ า ไปแปรใช ใ หม ไ ด
บรรจุภัณฑตองไมทําการชุบ ติดฉลาก เคลือบผิว ซึ่งทําใหยากตอการนําไป
แปรใชใหม
4.4.3 วัสดุกันกระแทกตองไมใชสารซีเอฟซี (CFCs) เปนสารเปาโฟม
4.5 แบตเตอรี่ ตองไมมี แคดเมียม ปรอท และ ตะกั่ว เกิน 5 , 5 ,15 ppm ตามลําดับ
5. มีความปลอดภัยทางดานไฟฟาโดยตองผานการทดสอบความเขากันไดทางสนามแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Compatibility: EMC) ตามมาตรฐานอุปกรณสํานักงาน CISPR 22 :
Information technology equipment -Radio disturbance characteristics-Limits
and methods of measurement หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
6. สามารถใชกับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100
7. บริษั ทผูผลิตจะตองรับคืนตลับหมึกพิมพใชแลวและแมแบบรับภาพที่ลูกคานํามาคืน โดยมี
การระบุเปนลายลักษณอกั ษรอยางชัดเจนบนเครือ่ งถายเอกสาร หรือบรรจุภณ
ั ฑของตลับหมึกพิมพ
และแมแบบรับภาพ หรือในคูมือใชงาน
8. ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกวา 25 กรัม และมีพื้นที่ผิวมากกวา 200 ตารางมิลลิเมตร
(ไมรวมชิ้นสวนพลาสติกใชซ้ำ) ตองมีคุณลักษณะดังนี้
18
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8.1 เปลื อ กภายนอกและโครงสร า งที่ เ ป น พลาสติ ก ของผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งสามารถนํ า กลั บ
มาใชใหมไดไมนอยกวารอยละ 90 โดยน้ำหนัก
8.2 มีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 11469 หรือ มอก. 1310
สัญลักษณสำหรับพลาสติกแปรใชใหม
9. ชิ้ น ส ว นโลหะที่ มี น้ ำ หนั ก มากกว า 25 กรั ม และมี พื้ น ที่ ผิ ว มากกว า 200 ตารางมิ ล ลิ เ มตร
จะตองนํามาแปรใชใหมไดอยางนอยรอยละ 90
10. ตองรับประกันวามีชิ้นสวนอะไหลหรืออุปกรณ สําหรับใชเปลี่ยนหรือซอมแซมอยางนอย 5 ป
ภายหลังจากที่เลิกทําการผลิต
11. มีการระบุรายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้ในคูมือการใชงาน/เอกสารแนบที่มอบใหผูบริโ ภค
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ
11.1 คําแนะนําในการจัดวางตัวเครื่อง
11.2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ คื น และสถานที่ ที่ รั บ คื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ / ชิ้ น ส ว นที่ ส ามารถ
เปลี่ยนใหมไดโดยการเติม การแปรใชใหม และ/หรือการกําจัด
11.3 ขอมูลเกี่ยวกับการกําจัดซากแมแบบรับภาพหรือตลับหมึก
11.4 ความเร็วในการพิมพ (แผนตอนาที และปริมาณการพิมพตอเดือนหรือป)
11.5 ขอมูลระบบประหยัดพลังงาน (energy management system)
11.6 ชี้แจงวาสามารถใชถายสําเนาไดบนกระดาษทั้ง 2 ดาน
11.7 คําแนะนําใหปดเครื่องเมื่อไมตองการใชงาน
11.8 กรณีที่ตัวเครื่องมีระดับเสียงในขณะใชงานเกินกวา 63 dB LwA และในขณะ standby
เกินกวา 40 dB LwA จะตองแนะนําใหนาํ เครือ่ งไปติดตัง้ ไวในหองทีป่ ราศจากคนทํางาน
11.9 การใชพลังงานไฟฟาสูงสุดในระหวางใชงาน stand by low energy และ off mode
11.10 ระดับเสียงสูงสุดในระหวางใชงาน standby low energy และ off-mode

2.5.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม หรือ
2. ผลการทดสอบจากสถาบั น ทดสอบหรื อ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองตามมาตรฐาน
มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบัติการของราชการ หรือสถาบันการศึกษาเพื่อแสดงวา
ผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ขอ 4.1 และขอ 5 และ
3. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของบริษั ท
ผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกำหนดสำหรับเครื่องถายเอกสารเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ในขอ 4.2 ถึง ขอ 4.5 และขอ 6 ถึง ขอ 11
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2.6 เครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.6.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
เครื่องพิมพในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องพิมพทั่วไปที่มีการใชในสํานักงาน และบานที่สามารถ
เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผาน parallel port USB หรือ network interface ไดแก
1. เครื่องพิมพแบบพนหมึก
2. เครือ่ งพิมพอเิ ล็กโตรโฟโตกราฟฟก เชน เครือ่ งพิมพแบบเลเซอร และเครือ่ งพิมพแบบแอลอีดี
3. เครื่องพิมพชนิดเข็ม
4. เครื่องพิมพอเนกประสงค (multifunction) ที่มีหนาที่หลักในการพิมพ ทั้งนี้ไ มรวม
เครื่องพิมพแบบใชกระดาษความรอน
คำอธิบาย
1. ความเร็วในการพิมพ
มีหนวยเปน หนาตอนาที (PPM) หมายถึง ความเร็วในการพิมพเอกสารแบบขาวดําทีเ่ ปน
ตัวอักษรบนกระดาษขนาด A4 ที่ความเร็วสูงสุดตามคาความละเอียดตั้งตนของเครื่อง
ความเร็วในการพิมพของเครือ่ งพิมพตามแนวเสน (line printer) ไดจากจํานวนจุดทีพ่ มิ พ
บนกระดาษตอวินาที (DPS) อยางไรก็ตามความเร็วในการพิมพสําหรับเครื่องพิมพสี ใช
คําจํากัดความตามบริษัทผูผลิต
หมายเหตุ : สํ า หรั บ เครื่ อ งพิ ม พ ที่ ใ ช ก ระดาษขนาดใหญ ใ ห วั ด ความเร็ วในการพิ ม พ
โดยเทียบกับกระดาษ A4 แลว แปลงคาโดยนําตัวประกอบเปลี่ยนแปลง (conversion
factor) ดังในตารางไปคูณกับเวลาที่ใชในการพิมพ
ตารางที่ 2.7 ตัวประกอบเปลี่ยนแปลง (conversion factor) ความเร็วในการพิมพเทียบกับกระดาษ A4

ขนาดกระดาษ

A2

A1

A0

ตัวประกอบเปลี่ยนแปลง

4 เทา

8 เทา

16 เทา

2. plug-in off mode
หมายถึ ง สภาวะที่ เ ครื่ อ งพิ ม พ เ ชื่ อ มต อ กั บ แหล งไฟฟ า ประธานโดยที่ ส วิ ต ช เ ป ด -ป ด
การทํ า งานยั ง ป ด อยู ซึ่ ง เป น สภาวะที่ มี ก ารใช พ ลั ง งานต่ ำ ที่ สุ ด เท า ที่ เ ป น ไปได ใ น
ขณะเชื่อมตอกับแหลงไฟฟาประธาน
3. standby mode
หมายถึง สภาวะทีเ่ ครือ่ งพิมพ เชือ่ มตอกับแหลงไฟฟาประธานแตยงั ไมทาํ งาน โดยทําหนาที่
รอขอมูลเพือ่ ทํางานและ standby mode จะรวมถึง plug-in off mode และ power-saving
modes (เชน lower power mode หรือ sleep mode) ซึง่ ขึน้ อยูก บั ประเภทของเครือ่ งพิมพ
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4. การพิมพเอกสารสองหนา
หมายถึง การพิมพอัตโนมัติสําหรับกระดาษ 1 แผนทั้งสองดาน

รูปที่ 2.6 ภาพตัวอยางเครื่องพิมพ

2.6.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเครื่องพิมพ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิต และขณะใชงานเครื่องพิมพมีการปลอย
มลสารไดแก โอโซน สไตรีน และฝุนละอองสูบรรยากาศ ซึ่งโอโซนเปนกาชที่ทำใหเกิดการระคายเคืองตอ
ระบบประสาทตาและผิวหนัง และเมื่อสูดดมนานๆ อาจทำใหเกิดโรคทางปอดได รวมถึงเกิดมลพิษทางเสียง
และคลื่นแมเหล็กไฟฟาในขณะที่เครื่องทำงาน

2.6.3 เกณฑขอกำหนดเครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อเครื่องพิมพที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หาก
ไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑขอกำหนดดังตอไปนี้
1. ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
1.1 เครือ่ งพิมพตอ งเปนไปตามเกณฑกาํ หนดของ International Energy Star Program
หมายเหตุ : เกณฑกําหนดของ International Energy Star Program อางถึง
ฉบับลาสุดทีม่ ผี ลบังคับใช โดยปจจุบนั ไดแกฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 สําหรับเครือ่ งพิมพ
และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 สําหรับเครื่องพิมพอเนกประสงค
1.2 การใชพลังงานในสภาวะ plug-in off ตองไมเกิน 2 วัตต ทัง้ นีเ้ กณฑกาํ หนดดังกลาว
ไมรวมเครื่องพิมพที่มรี ะบบโทรสารทํางานรวมดวย
หมายเหตุ : เกณฑกําหนดนี้จะรวมอยูในเกณฑกําหนดของ International Energy
Star Program ฉบับปรับปรุงใหม
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2. ปริมาณมลสารที่เกิดจากเครื่องพิมพ แบบอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟก ในสภาวะการพิมพ
แบบขาวดํา ตองเปนไปตามเกณฑกําหนดในตารางที่ 2.8 ทั้งนี้ไมรวมเครื่องพิมพที่ใช
กระดาษมวน ที่มีความเร็วในการพิมพ ตั้งแต 60 PPM ขึ้นไป
ตารางที่ 2.8 เกณฑกําหนดปริมาณมลสารที่เกิดจากเครื่องพิมพ

มลสาร

โอโซน

ฝุน

สไตรีน

(mg/m3)

≤ 0.02

≤ 0.075

≤ 0.07

3. ระดั บ ความดั ง ของเสี ย งที่ เ กิ ด จากการทํ า งานของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ยื่ น ขอต อ งมี ค าไม เ กิ น
75 dB (A) สําหรับสภาวะการพิมพแบบขาวดํา และตองมีคา sound power level ไมเกิน
เกณฑกําหนดสําหรับเครื่องพิมพแตละประเภท ดังตอไปนี้
3.1 เครื่องพิมพอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟก และ เครื่องพิมพแบบพนหมึก
Sound power level (LwAd) [dB(A)] = 0.3xS+59dB(A)
โดยที่ S = ความเร็วในการพิมพ PPM
3.2 เครื่องพิมพอเนกประสงค
Sound power level (LwAd) [dB(A)] = 0.35xS+59dB(A)
โดยที่ S = ความเร็วในการพิมพ PPM
3.3 เครื่องพิมพชนิดเข็ม ดังตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 คา Sound power level ของเครื่องพิมพชนิดเข็ม

ความเร็วในการพิมพ (DPS)

≤ 299

300 ~ 499

≥ 500

Sound power level (LwAd) dB(A)

60

65

71

4. การควบคุมสารอันตราย
4.1 ตองไมใชสารหนวงการติดไฟ ไดแก PBBs (polybrominated biphenyls) PBDEs
(polybromodiphenyl ethers) หรือ short-chain chlorinated paraffins (C = 10~13)
ที่มีความเขมขนอยางนอยรอยละ 50 ในชิ้นสวนโครงพลาสติกที่มีน้ำหนักตั้งแต
25 กรัมขึ้นไป
4.2 ต อ งไม ใ ช พ ลาสติ ก ที่ มี ส ว นผสมของฮาโลเจน เช น PVC ในการผลิ ต ชิ้ น ส ว น
โครงพลาสติกที่มีน้ำหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป รวมถึงตองไมใชสารประกอบ
ฮาโลเจนเปนสวนผสม โดยทั้งนี้ไมรวมสารประกอบฟลูออโรออรกานิกที่ใชเปน
สวนผสมนอยกวารอยละ 0.5 โดยน้ำหนัก (เชน ในกรณีใชเปนสารตานการหยด
ของพลาสติกเมื่อไดรับความรอน (anti-dripping))
4.3 ชิ้ น ส ว นแม แ บบรั บ ภาพ ในเครื่ อ งพิ ม พ ต อ งไม มี ส ว นผสมของสารประกอบ
แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และซีลีเนียม

22
22

กรมควบคุมมลพิษ

5.
6.

7.

8.

4.4 เครื่องพิมพที่มีการใชแบตเตอรี่แบคอัพ ตองรับประกันอายุการใชงานมากกวา
5 ป และตองไมมี แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว เกิน 5, 5,15 ppm ตามลําดับ
4.5 ตองไมมีสวนผสมของ ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท ในชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ำหนัก
ตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ทั้งนี้ไมรวมชิ้นสวนทางไฟฟาและสายไฟ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งมี ค วามเข า กั น ได ท างคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า (EMC) และไม ก อให เ กิ ด
การรบกวนสัญญาณวิทยุ
การประหยัดการใชกระดาษ
6.1 เครื่องพิมพอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟกที่มีความเร็วในการพิมพตั้งแต 25 PPM ขึ้นไป
ตองสามารถพิมพบนกระดาษไดทั้ง 2 หนา
6.2 ต อ งสามารถพิ ม พ บ นกระดาษสำนั ก งาน ที่ ผ ลิ ต จากเยื่ อ เวี ย นทำใหม ม ากกว า
รอยละ 40 ได โดยกระดาษแปรกลับมาใชใหมนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่ระบุใน
ขอกำหนดสำหรับกระดาษสำนักงานโดยโครงการฉลากเขียวของประเทศตางๆ
การนำชิ้นสวนไปแปรใชใหมและใชซ้ำ
7.1 ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ำหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไปตองไมผลิตจากวัสดุตางชนิดกัน
เกินกวา 4 ชนิด โดยชิ้นสวนเหลานี้สามารถแยกออกจากกันไดงายและในแตละ
ชิ้นสวนที่มีน้ำหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไปตองผลิตจาก single homo / copolymer
blends (polymer alloys)
7.2 ผลิตภัณฑตอ งสามารถถอดออกจากกันไดงา ย โดยตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้
7.2.1 สวนประกอบหลักตองสามารถถอดออกจากกันไดงาย
7.2.2 ตองมีชองวางเพียงพอสําหรับสอดเครื่องมือไปที่จุดยึดหรือจุดถอด ชิ้นสวน
7.2.3 จุดตอระหวางชิ้นสวนตางชนิดกันตองสามารถสังเกตเห็นไดงาย
7.2.4 การเชื่ อ มต อ วั ส ดุ ต า งชนิ ด กั น ต อ งไม เ ชื่ อ มต อในลั ก ษณะที่ ไ ม ส ามารถ
แยกจากกันได เชน การใชกาว หรือการเชือ่ ม (สําหรับชิน้ สวนทีเ่ ปนโครงสราง
และเปลือกหุมของเครื่องพิมพ)
7.3 ชิ้นสวนที่มีน้ำหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป และมีพื้นที่ผิวราบเรียบตั้งแต 200 ตาราง
มิลลิเมตรขึ้นไป ตองระบุชนิดของวัสดุที่ใชตามมาตรฐาน ISO 11469 Plastics Generic identification and marking of plastics products
การแจงขอมูลแกผูบริโภค
8.1 ตองแจงขอมูลแกผบู ริโภคใหเห็นไดอยางชัดเจนโดยระบุบนบรรจุภณ
ั ฑ หรือผลิตภัณฑ
หรือในคูมือการใชงานในประเด็นตางๆ ดังนี้
8.1.1 คําแนะนําการจัดวางผลิตภัณฑในตําแหนงที่เหมาะสม
8.1.2 ตองมีคําแนะนําในการคืนซากในกรณีที่ผูผลิตมีบริการรับคืนซากผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ และซากชิ้นสวนที่ตองมีการเติมหรือเปลี่ยนเมื่อมีการใชงาน
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8.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการกำจัดซากแมแบบรับภาพหรือตลับหมึก
8.1.4 คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยน และชวงเวลาที่เหมาะสมในการ
เปลี่ยนตัวกรองโอโซนที่ใชแลว
8.1.5 ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ และการรับประกันการมีจําหนาย
ของอะไหลชิ้นสวนในทองตลาด
8.1.6 ขอมูลระบบประหยัดพลังงานและคำแนะนำใหปดเครื่องเมื่อไมใชงาน
8.1.7 ขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชงานรวมกับกระดาษที่เวียนกลับ
มาใชใหม
8.1.8 ขอมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายและหมายเลขโทรศัพทในการติดตอ
8.1.9 คําแนะนําเกี่ยวกับเสียงรบกวนจากการทํางานหากผลิตภัณฑมีระดับเสียง
ตั้งแต 63 dB(A) ตองนําผลิตภัณฑไปจัดวางในหองอื่น ที่แยกสวนจาก
หองทํางาน

2.6.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับเครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมาย หรือ
2. ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบหรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบัติการของราชการ หรือสถาบันการศึกษาเพื่อ
แสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2 ถึง ขอ 3 และขอ 4.1 และ
3. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.6.3
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2.7 เครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.7.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
เครื่องเรือนเหล็ก ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องเรือนที่ทําดวยเหล็กกลาไมนอยกวารอยละ 70
ของพื้นที่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ
คำอธิบาย
1. เครื่องเรือนเหล็ก
หมายถึง ตู โตะ เกาอี้ เตียง ชั้นวางของและฉากกั้น หองที่ทําดวยเหล็กกลาหรือมี
โครงสรางหลักทําดวยเหล็กกลาและมีสวนประกอบอื่นทําดวยวัสดุประเภทตางๆ
2. อุปกรณเสริม
หมายถึง อุปกรณที่ใชตกแตงผลิตภัณฑเพื่อความสวยงามและความสะดวกสบายในการ
ใชงาน เชน มือจับ ชองใสปายชื่อ ราวแขวนเสื้อผา กระจก ยกเวนกุญแจ

รูปที่ 2.7 ภาพตัวอยางเครื่องเรือนเหล็ก

2.7.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเครื่องเรือนเหล็ก

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิตตองใชทรัพยากรเหล็กกลาและพลังงาน
ไฟฟาเปนจำนวนมาก เริ่มจากการตัด ปม เชื่อม ประกอบพนสี การใชสีเคลือบกันสนิม สีที่ใชอาจกอใหเกิด
มลพิษ การระเหยของสารเคมี นอกจากนี้การใชสีเคลือบที่มีสารประกอบอินทรียที่ระเหยได และโลหะหนัก
เปนองคประกอบ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเมื่อรางกายไดรับสารเหลานี้
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2.7.3 เกณฑขอกำหนดเครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อเครื่องเรือนเหล็กที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 เกณฑขอกำหนดสำหรับเครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับเครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
2. สีท่ใี ชเคลือบผลิตภัณฑตองมีสมบัติดังนี้
2.1 ไมมีสารฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde)
2.2 ไมมีตัวทําละลายสารละลายฮาโลเจน (halogenated solvent)
2.3 ไมมีอนุภาคของโลหะหนัก เชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท และออกไซด
ของธาตุเหลานี้
2.4 ไมมีสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคารบอน เชน ทินเนอร โทลูอิน ไซลีนเปนตัวทําละลาย
แตไมรวมถึงวัสดุทม่ี ปี ฏิกริ ยิ าเคมีดกี วาหรือเทียบเทาสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคารบอนเหลานี้
2.5 ไมมีสารประกอบอินทรียที่ระเหยได เกิน 250 กรัม/ลิตร
3. ไมเคลือบผิวอุปกรณเสริมดวยโครเมียม นิกเกิล สังกะสี และปรอท
4. บรรจภัณฑ
4.1 กรณีที่ใชบรรจภัณฑกระดาษ ตองทํามาจากเยื่อเวียนทําใหม ไมนอยกวารอยละ 70
4.2 วัสดุกันกระแทกตองไมใชสารซีเอฟซี (CFCs) เปนสารเปาโฟม

2.7.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับเครื่องเรือนเหล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม หรือ
2. เครื่องหมายรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และ
3. ผลการทดสอบวาคุณสมบัตเิ ปนไปตามขอ 2 ของเกณฑขอ กำหนดสำหรับเครือ่ งเรือนเหล็ก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจากสถาบันทดสอบหรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบตั กิ ารของราชการ หรือ สถาบันการศึกษา
และ
4. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกำหนดสำหรับเครื่องเรือนเหล็ก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขอ 3 ถึง 4
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2.8 ซองบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.8.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นที่ นี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะซองบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ทํ า มาจากกระดาษ (ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง
สวนพลาสติกของซอง (ถามี) เชน สวนพลาสติกกันกระแทก สวนชองโปรงใส)

รูปที่ 2.8 ภาพตัวอยางซองบรรจุภัณฑ
คำอธิบาย
1. ซองบรรจุภัณฑ
หมายถึง ซองบรรจุเอกสาร ซองจดหมาย ซองกันกระแทก เปนตน
2. เยื่อเวียนทําใหม หรือ เยื่อรี ไซเคิล (Recycled Pulp)
หมายถึ ง เยื่ อ ที่ ทํ า จากผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระดาษที่ ผ า นการบริ โ ภคแล ว (post-consumer
waste paper) แตไ มรวมถึงกระดาษที่ไ มผานการบริโ ภค (pre-consumer waste
paper) ซึ่งหมายถึงกระดาษเสีย (defected paper) ทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางกระบวนการผลิต
กระดาษและแปรรูปภายในโรงงานกอนถึงมือผูบริโ ภค ทั้งที่เปนแผนกระดาษเสียแหง
(dry broke) และแผนกระดาษเสียเปยก (wet broke) ยกเวนแผนกระดาษเสียแหงและ
เปยกที่ทำจากเยื่อเวียนทำใหมรอยละ 100

2.8.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากแฟมเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กลองใสเอกสาร และ
กระดาษสีทำปก

ซองบรรจุ ภั ณ ฑ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ท ำจากกระดาษ ดั ง นั้ น จะเกิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เชนเดียวกับกระดาษคอมพิวเตอร ในหัวขอ 2.2.2
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2.8.3 เกณฑขอกำหนดซองบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อซองบรรจุภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 เกณฑขอกำหนดสำหรับซองบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับซองบรรจภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ซองบรรจภัณฑ ตองทำจากเยื่อเวียนทำใหมไมนอยกวารอยละ 70

2.8.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับซองบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษั ทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกำหนดสำหรับซองบรรจุภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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2.9 ตลับหมึกสำหรับเครื่องถายเอกสาร/เครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.9.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
ตลับหมึกในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะตลับหมึกชนิดใชผงหมึก (Toner Cartridge) ดังนี้
1. ตลับหมึกใหมที่ยังไมผานการใชงาน ไดแก
1.1 ตลับหมึกตนแบบ (Original Toner Cartridges) ทั้งหมึกสีและหมึกดำ
2. ตลับหมึกเกาที่ผานกระบวนการเพื่อนำมาใชใหมทั้งตลับหมึกสีและหมึกดำ คือ
2.1 ตลับหมึกผลิตซ้ำชนิดใชผงหมึก (Remanufactured Toner Cartridges)
2.2 ตลับหมึกชนิดเติมผงหมึก (Refilled Toner Cartridges)

รูปที่ 2.9 ภาพตัวอยางตลับหมึกชนิดใชผงหมึกตางๆ
คำอธิบาย
1. ตลับหมึกชนิดใชผงหมึก (Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับซึง่ บรรจุผงหมึก ใชสาํ หรับเครือ่ งพิมพเลเซอร (Laser Printer) เครือ่ งพิมพ
สําหรับใชงานรวมกับคอมพิวเตอร (Computer Printer) เครื่องถายเอกสาร (Copying
Machine) เครื่องโทรสาร (Telefax Machine) และเครื่องถายเอกสารอเนกประสงค
(Multifunction Copiers)
2. ตลับหมึกตนแบบ (Original Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับหมึกชนิดใชผงหมึกที่ผลิตหรือไดรับมอบหมายใหผลิตโดยผูผลิตเครื่อง
ถายเอกสาร หรือเครื่องพิมพ
3. ตลับหมึกผลิตซํ้าชนิดใชผงหมึก (Remanufactured Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับหมึกใชแลวที่นํามาใชซํ้าโดยเติมผงหมึกใหมและเปลี่ยนชิ้นสวนกลไก
การปฏิบัติสวนที่ไมสามารถใชงานไดโดยเฉพาะแมแบบรับภาพและใบมีดทําความสะอาด
(Wiper Blade)
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4. ตลับหมึกชนิดเติมผงหมึก (Refilled Toner Cartridge)
หมายถึง ตลับหมึกใชแลวทีน่ าํ มาบรรจุผงหมึกใหมเขาไป โดยมีการถอดชิน้ สวนตลับหมึกเกา
ทีเ่ ก็บรวบรวมมาเพือ่ กําจัดผงหมึกทีเ่ หลือจากการใชงาน ซอมแซมและเปลีย่ นอุปกรณอื่นๆ
ที่แตกหักหรือฉีกขาดเสียหาย ใหอยูในสภาพใชงานได
5. ตลับหมึกสี
หมายถึง ตลับหมึกชนิดใชผงหมึกสี

2.9.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากตลับหมึก

ส ว นประกอบของตลั บ หมึ ก ประกอบด ว ยวั ต ถุ ดิ บ ที่ ทํ า จากพลาสติ ก โลหะ และผงหมึ ก
ซึ่งขณะที่มีการใชงานหรือถอดเปลี่ยนอาจเกิดการแพรกระจายของผงหมึกที่มีองคประกอบของสารเคมีบางตัว
ทีเ่ ปนสารอันตราย เมือ่ รางกายไดรบั เขาไปอาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ และโรคตางๆ
จากโลหะหนัก เชน ปรอท ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม หรือสารกอมะเร็ง เปนตน เมื่อหมดอายุการใชงาน
ซากตลับหมึกเหลานีจ้ ะกลายเปนของเสียทีถ่ กู ทิง้ ปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน หากขาดการเก็บรวบรวมและกําจัด
อยางเหมาะสม อาจกอใหเกิดการปนเปอนของสารอันตรายสูสิ่งแวดลอมได
ในการผลิตตลับหมึกมีวตั ถุดบิ ทีใ่ ช เชน แมแบบรับภาพและผงหมึกซึง่ มีสว นประกอบของสารเคมี
ไดแก Styrene Acrylate Copolymer, Carbon Black Polypropylon และ Charge Control Agents นอกจากนี้
ยังมีสวนผสมของผงหมึกบางชนิดที่เปนอันตรายที่อยูในขอแนะนำของ International Agency for Research
on Cancer (IARC) กลุม 2B ไดแก 1-Nitropyrene และ 4-Nitropyrene และ Trinifrofluorene (TNF) ซึ่ง
เปนสารทีท่ ำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงหรือทำลายสารพันธุกรรม เปนผลทำใหเกิดการผิดปกติของทารกในครรภได

2.9.3 เกณฑขอกำหนดตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพจิ ารณาเลือกซือ้ ตลับหมึกทีไ่ ดรบั เครือ่ งหมายฉลากสิง่ แวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไมไดรบั
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.12 เกณฑขอกำหนดสำหรับการจัดซื้อตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ไมใชสารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียมเฮกซาวาเลนท และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
ยกเวนในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU Commission
Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในขอแนะนำของ International Agency for Research on
Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B) ทั้งนี้ยกเวนผงถาน (Carbon black) ที่ใชใน
ผลิตภัณฑ
3. สำหรับตลับหมึกสี ตองไมมีสารเอมีนที่เปนพิษในสวนผสมของผงหมึก
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สำหรับคุณสมบัติเกี่ยวกับสารเคมีตามที่ระบุในขอแนะนำของ International Agency for Research on
Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B) และ EU Commission Directive 93/72/EEC แสดง
ในภาคผนวก ค และรายละเอียดของสารเอมีนที่เปนพิษที่หามมี ในตลับหมึกสี แสดงในตารางที่ ค-1 ใน
ภาคผนวก ค

2.9.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิต หรือผูมีอำนาจลงนาม
ของบริษั ทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกำหนดสำหรับตลับหมึก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขอ 1 ถึง 3 หรือ
3. เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS)
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2.10 แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.10.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
แบตเตอรี่ปฐมภูมิหรือที่นิยมเรียกวาถานไฟฉาย ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะแบตเตอรี่แหง (dried
batteries) ประเภทประจุใหมไมได (non-rechargeable batteries) ขนาดเฉพาะ R03 (AAA), R06(AA)
R20, F22
คำอธิบาย
1. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (primary battery)
หมายถึง สิ่งกำเนิดพลังงานไฟฟาที่ไดจากการแปลงผันโดยตรงของพลังงานเคมี และ
ประจุใหมไมได (non-rechargeable battery)
2. แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (secondary battery)
หมายถึ ง แบตเตอรี่ ที่ เ มื่ อ ผ า นการใช แ ล ว สามารถนำกลั บ มาชาร จ ประจุ เ พื่ อ กลั บ
มาใชใหมได (rechargeable battery)
3. แบตเตอรี่แหง (dry battery)
หมายถึง แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่พรอมจะใชงานได และอิเล็กโตรไลต ไมไหลหก
4. แบตเตอรี่น้ำ (storage battery)
หมายถึง แบตเตอรีท่ ตุ ยิ ภูมิ (secondary battery) ทีม่ สี ารละลายนําไฟฟา (electrolyte)
เหลว ส วนมากทำจากตะกั่ ว กรด เมื่ อใชพ ลั ง งานเคมี ใ นแบตเตอรี่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
จายกระแสไฟตรงออกมาให และเมื่อใชงานจนไฟหมดหรือเลิกใชงานสามารถนำไป
ประจุ ไ ฟเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปรั บ สภาพทางเคมี ใ ห ก ลั บ สู ส ภาพเดิ ม นำมาใช ห มุ น เวี ย นได
สามารถใชงานกลับไปกลับมาไดเปนเวลานานจนกวาแบตเตอรี่น้ำนั้นจะเสื่อมสภาพ เชน
แบตเตอรี่รถยนต แบตเตอรี่โทรศัพทไรสาย ฯลฯ

รูปที่ 2.10 ภาพตัวอยางแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
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2.10.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากแบตเตอรี่ปฐมภูมิ

ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดลอมจากแบตเตอรี่ ป ฐมภู มิ เ ริ่ ม จากวั ต ถุ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต เป น อั น ตราย
ตอมนุษ ย ไดแกสารดังตอไปนี้ แมงกานีสไดออกไซด ซิงกคลอไรด ซิงกออกไซด แอมโมเนียมคลอไรด
เมอรควิ ริกคลอไรด แคดเมียม ผงเขมาดำ สังกะสี และตะกัว่ กอใหเกิดปญหากากของเสีย น้ำเสีย สวนในชวง
ระหวางการผลิตจะเกิดเสียงดังของเครื่องจักรและอันตรายจากวัตถุดิบ และหลังการใชงานแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
ที่หมดอายุจะปนไปกับขยะทั่วไป ซึ่งใชเวลานานในการยอยสลายและจะทำใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีที่
รั่วไหลจากซากแบตเตอรี่ปฐมภูมิลงสูดินเปนพิษตอสิ่งมีชีวิต ซึ่งหากซึมลงแหลงน้ำใตดินก็จะสงผลทำใหเกิด
น้ำที่ปนเปอนโลหะหนัก เปนน้ำเสียที่ไมสามารถอุปโภคบริโภคและใชในการเกษตรได

2.10.3 เกณฑขอกำหนดแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.13 เกณฑขอกำหนดสำหรับแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ หรือ ผานการ
ทดสอบตามวิธีทดสอบของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว
2. หากผลิตภัณฑมีสารโครเมียม ตะกั่ว ตองไมเกินคามาตรฐาน RoHS
3. ผลิตภัณฑจะตองไมมีสวนผสมของแคดเมียม ปรอท และตองแสดงขอความ “แบตเตอรี่ที่ปราศจาก
สารปรอทและแคดเมียม” ลงบนฉลากใหชัดเจน
4. ผลิตภัณฑจะตองมีขอมูลที่ผูบริโภคควรทราบ ขอควรระวัง ความปลอดภัย การบำรุงรักษา (การ
แยกทิ้งไมปนขยะทั่วไป เพื่อนํากลับมาจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ)
5. กรณีที่ใชบรรจุภัณฑกระดาษ ตองทํามาจากเยื่อเวียนทําใหม ไมนอยกวารอยละ 70

2.10.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมาย หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.10.3 และ
3. ผลการทดสอบวาคุณสมบัตเิ ปนไปตามขอ 2 ของเกณฑขอ กำหนดสำหรับแบตเตอรีป่ ฐมภูมิ
ที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม จากสถาบัน ทดสอบหรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 หรือ หองปฏิบัติการของราชการ หรือ สถาบัน
การศึกษา
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2.11 ปากกาไวทบอรดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.11.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
ปากกาไวทบอรด ในที่นี้ครอบคลุมปากกาไวทบอรดแบบลบได (non-permanent)
คำอธิบาย
ปากกาไวทบอรด
หมายถึง ปากกาหมึกเคมีสำหรับใชเขียนบนกระดานไวทบอรดแบบลบได (non-permanent)

2.11.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากปากกาไวทบอรด

ในปากกาไวทบอรดมีการใชสารเคมีที่เปนตัวทำละลาย ที่มีไอระเหยของตัวทำละลายในหมึก
เชน โทลูอนี อาจมีผลกระทบตอผูผ ลิต และผูใ ช เชน ระคายเคืองตอตาและระบบทางเดินหายใจ และไอระเหย
ของตัวทำละลายบางชนิดเปนสาเหตุของการเกิด photochemical oxidant ซึ่งทำความเสียหายแกยาง
พลาสติก พืชและสัตวได หากมีการใชโลหะหนักในสวนประกอบของสี อาจเปนอันตรายตอผูใช และ
กอใหเกิดมลพิษ หากทิ้งปนกับขยะทั่วไป สารพิษจะรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม ดิน และแหลงน้ำ

2.11.3 เกณฑขอกำหนดปากกาไวทบอรดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อปากกาไวทบอรดที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.14

รูปที่ 2.11 ภาพตัวอยางปากกาไวทบอรด
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ตารางที่ 2.14 เกณฑขอกำหนดสำหรับปากกาไวทบอรดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับปากกาไวทบอรดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองไมมีสารเหลานี้เปนสวนประกอบ
1.1 สารกอมะเร็งตามรายชื่อของ International Agency for Research on Cancer (IARC)
ใน group 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยันแลว) และ group 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอ
วากอมะเร็ง)
1.2 สารประกอบอิน ทรียฮาโลเจน (Halogenated organic components) เชน สาร 1,1,
1-trichloroethane
2. ในนํ้าหมึกตองไมมีสารเหลานี้เปนสวนประกอบ
2.1 สีที่ใชในหมึกตองไมมีโลหะหนัก ไดแก พลวง (antimony) สารหนู (arsenic) แบเรียม
(barium) แคดเมียม (cadmium) ปรอท (mercury) ซีลีเนียม (selenium) ตะกั่ว (lead)
โครเมียมเฮกซาวาเลนท (hexavalent chromium)
2.2 สารอะโรมาติก (aromatic) และตัวทําละลายจําพวกสารละลายฮาโลเจน (halogenous
solvents) รวมทั้งตัวทําละลายที่เปนสารอินทรียระเหย (volatile organic) ยกเวนเอทานอล
ที่ใชกับปากกาเคมี
3. หมึกที่ใชตองใชตัวทำละลายที่เปนแอลกอฮอล (alcohol base) หรือน้ำ (water base)
4. ผลิตภัณฑควรเปนชนิดทีเ่ ติมหมึกได หรือเปนชนิดทีส่ ามารถเปลีย่ นไสได โดยหมึกทีใ่ ชเติมหรือไสปากกา
ตองมีเครื่องหมายแสดงขอความวาเปนหมึกเติมหรือไสปากกา
5. บรรจุภัณฑ
5.1 กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก
5.1.1 ตองใชสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกที่ใชบนบรรจุภัณฑ ตามมาตรฐาน มอก.
1310 สัญลักษณสำหรับพลาสติกแปรใชใหม หรือ ISO 1043 Plastics-Symbols and
abbreviated terms
5.1.2 ไมใชพลาสติกที่มีสวนประกอบของคลอรีน
5.2 กรณีบรรจุภัณฑกระดาษตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมอยางนอยรอยละ 70

2.11.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับปากกาไวทบอรดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมาย หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.11.3
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2.12 ผลิตภัณฑลบคำผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.12.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
1. ผลิตภัณฑลบคำผิดที่เปนของเหลว แบงเปน 2 ชนิด ตามตัวทำละลาย ดังนี้
1.1 ชนิ ด ที่ ใ ช ส ารอิ น ทรี ย เ ป น ตั ว ทำละลาย (Organic Solvent Based) ได แ ก
สารประกอบพวกเอสเทอร (Ester) คีโตน (Ketone) แอลกอฮอล (Alcohol)
ไกลคอล (Glycol) อีเทอร (Ether) และไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) ตัวทำละลาย
ประเภทนี้แหงเร็ว แตมีกลิ่นฉุนและเปนอันตรายตอผูสูดดม
1.2 ชนิดที่ใชน้ำเปนตัวทำละลาย (Water Based) มีน้ำเปนองคประกอบหลักผสมกับ
แอลกอฮอล ไกลคอล หรือตัวทำละลายอื่นที่เหมาะสม กลิ่นไมฉุนและปลอดภัย
ตอผูใช แตแหงชากวาผลิตภัณฑลบคำผิดชนิดแรก
2. ผลิตภัณฑลบคำผิดแบบแหง ไดแก เทปลบคำผิดซึ่งเปนการกระจายผงสีที่เปนอะคริลิค
(Acrylic) ดวยน้ำบนกระดาษหรือเทปทีเ่ คลือบดวยซิลกิ า (Siliconized Release Paper)
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑลบคำผิด
หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชกับกระดาษพิมพและเขียนเพื่อปกปดรอยพิมพ รอยลายมือ หรืออื่นๆ
บนกระดาษ ทั้งที่เปนผลิตภัณฑแบบเหลว แบบแหง และเทปลบคำผิด รวมถึงผลิตภัณฑที่ใช
สำหรับเติมดวย

รูปที่ 2.12 ภาพตัวอยางผลิตภัณฑลบคำผิด
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2.12.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากผลิตภัณฑลบคำผิด

สวนใหญเกิดในขณะใชงานจากสารเคมีที่เปนสวนประกอบประเภทตัวทำละลายอินทรีย เชน
แอลกอฮอล และอัลเคน (Alkanes) ซึ่งอาจเปนสาเหตุในการทำลายชั้น บรรยากาศ สารเคมีบางชนิด
ในผลิตภัณฑลบคำผิดทำใหเกิดอาการระคายเคืองได ตัวทำละลายอินทรียเหลานี้อาจเปนสาเหตุของการเกิด
Photochemical Oxidants เชน โอโซนในบรรยากาศชั้นลาง ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดการระคายเคืองระบบ
ทางเดิน หายใจ และความผิดปกติของปอด นอกจากนี้ผลิตภัณฑลบคำผิดบางชนิดยังมีสวนผสมของสาร
1,1,1-trichloroethane ซึ่งเปนสารเคมีที่ทำลายโอโซนในบรรยากาศเปนสาเหตุใหรังสีอัลตราไวโอเลต
สองมายังพืน้ โลกมากขึน้ และสารใหความยืดหยุน บางชนิด เชน DEHP (di-2-ethylhexylphtalein หรือทีเ่ รียกวา
DOP, dioctylphtalein) ซึง่ เปนสารอันตรายตอการสืบพันธุข องสิง่ มีชวี ติ และอาจเปนสารกอมะเร็ง สารเติมแตง
บางชนิด เชน สารรักษาความคงสภาพ และโมโนเมอรตกคางในสารพอลิเมอร อาจทำใหเกิดอาการแพได
โดยผลิตภัณฑลบคำผิดสามารถคำนวณคาความเปนพิษเฉียบพลัน (LD50) ไดตามสูตรตอไปนี้
100/TM = C1/T1+C2/T2+C3/T3+…
โดย TM = คาความเปนพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ (LD 50 ของผลิตภัณฑ)
Cn = อัตราสวนของสารออกฤทธิ์
Tn = คาความเปนพิษ (LD50) สำหรับหนูขาวทดลองของสารออกฤทธิ์
หมายเหตุ สามารถหาคา Tn หรือ LD50 ไดในเอกสารขอมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ (Material
Safety Data Sheet, MSDS)

2.12.3 เกณฑขอกำหนดผลิตภัณฑลบคำผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑลบคำผิดที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว
หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.15 เกณฑขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑลบคำผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑลบคำผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองไมเปนพิษ ไมกัดกรอน และไมระคายเคืองตอสุขภาพ
2. ผลิตภัณฑตองมีคาความเปนพิษเฉียบพลัน (LD50: Single Oral Dose for Rats) ไมนอยกวา 5,000
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ำหนักตัวหนูขาวทดลอง
3. ตองไมมีสารที่เปนสารกอมะเร็งตามที่ระบุในขอแนะนำของ International Agency for Research on
Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีตามที่ระบุในขอแนะนำของ International Agency for Research on Cancer
(IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B) และเว็บไซต แสดงในภาคผนวก ค
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2.12.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับผลิตภัณฑลบคำผิดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมาย หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.12.3 และ
3. ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 2 ของเกณฑขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ
ลบคำผิ ด ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม จากสถาบั น ทดสอบหรื อ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ ไ ด รั บ
การรับรองตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบัติการของราชการ หรือ
สถาบันการศึกษา
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2.13 แฟมเอกสาร ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.13.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
ผลิตภัณฑในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะแฟมเอกสารที่ทำมาจากกระดาษ เชน กระดาษกลอง

รูปที่ 2.13 ภาพตัวอยางแฟมใสเอกสาร
คำอธิบาย
1. กระดาษพิมพและเขียน (Printing and Writing Paper) หมายถึง กระดาษที่ทำขึ้น
เพื่อใหเหมาะสำหรับการพิมพและเขียน ยกเวนกระดาษหนังสือพิมพ
2. กระดาษกล อ ง (Boxboard) หมายถึ ง กระดาษแข็ ง หลายชั้ น ซึ่ ง ผิ ว หน า ด า นหนึ่ ง
ของกระดาษเหมาะสำหรับการพิมพ
3. เยื่อเวียนทําใหม หรือ เยื่อรี ไซเคิล (Recycled Pulp)
หมายถึ ง เยื่ อ ที่ ทํ า จากผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระดาษที่ ผ า นการบริ โ ภคแล ว (post-consumer
waste paper) แตไ มรวมถึงกระดาษที่ไ มผานการบริโ ภค (pre-consumer waste
paper) ซึ่งหมายถึงกระดาษเสีย (defected paper) ที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการ
ผลิ ต กระดาษและแปรรู ป ภายในโรงงานก อ นถึ ง มื อ ผู บ ริ โ ภค ทั้ ง ที่ เ ป น แผ น กระดาษ
เสียแหง (dry broke) และแผนกระดาษเสียเปยก (wet broke) ยกเวนแผนกระดาษ
เสียแหงและเปยกที่ทำจากเยื่อเวียนทำใหมรอยละ 100
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2.13.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากแฟมเอกสาร

แฟมเอกสาร เปนผลิตภัณฑที่ทำจากกระดาษ ดังนั้นจะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชนเดียว
กับกระดาษคอมพิวเตอร และเพื่อเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สามารถคำนวณองคประกอบของ
เยื่อเวียนทำใหมไดเชนเดียวกับในหัวขอ 2.2.2

2.13.3 เกณฑขอกำหนดแฟมเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อแฟมเอกสารที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หาก
ไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.16
ตารางที่ 2.16 เกณฑขอกำหนดสำหรับแฟมเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับแฟมเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. แฟมเอกสาร ตองทำจากเยื่อเวียนทำใหมไมนอยกวารอยละ 70

2.13.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับแฟมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมาย หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.13.3
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2.14 สีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.14.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
ผลิตภัณฑสี ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ
1. สี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ เ คลื อ บเงาที่ มี ตั ว ทํ า ละลายเป น นํ้ า (water-based paints and
varnishes)
1.1 สีอิมัลชัน (emulsion paints) ที่แหงเองไดในอากาศ ใชสําหรับเคลือบ (ทา พน
ฯลฯ) ภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงสีที่ใชรองพื้นสําหรับงานปูน
1.2 สีในกลุมอื่น ไดแก
1.2.1 สีที่ละลายในนํ้า (water-soluble paints)
1.2.2 สีที่กระจายตัวในนํ้า (water-dispersing paints)
1.2.3 สีนํ้าเขมขน (water-slurry paints)
2. สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนสารอิน ทรีย (solvent-based paints
and varnishes)
คำอธิบาย
1. สีที่ละลายในนํ้า (water-soluble paints)
หมายถึง สีทใี่ ชเรซิน (resin) ทีส่ ามารถละลายไดในนํา้ หรือใชสารยึดทีม่ กี ลุม หนาทีย่ ดึ นํา้
(hydrophilic functional group)
2. สีที่กระจายตัวในนํ้า (water-dispersing paints)
หมายถึง สีที่ใชเรซิน ที่สามารถกระจายตัวในนํ้าได หรือใชสารยึดที่สามารถกระจายตัว
ไดในวัสดุเคลือบ
3. สีนํ้าเขมขน (water-slurry paints)
หมายถึ ง สี ที่ มี ป ริ ม าณผงสี ม าก และมี ส ารยึ ด ซึ่ ง เป น สารอิ น ทรี ย หรื อ อนิ น ทรี ย
(organic or inorganic binders) ทีม่ ขี นาดใหญกวา 1.0 ไมครอน (μm) เชน สีเท็กเจอร
(texture paints)
4. สีที่มีตัวกลางเปนตัวทําละลาย (solvent-based paints)
หมายถึง สีที่ใชสารประกอบอินทรียเปนตัวทําละลาย ทั้งนี้รวมถึงสีที่ไมใชสารประกอบ
อินทรียเปนตัวทําละลาย
5. สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds: VOC)
หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีจุดเดือดไมเกิน 250 ํC ที่ความดันปกติ ตามวิธี
การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2
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รูปที่ 2.14 ภาพตัวอยางสีทาอาคาร

2.14.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสีทาอาคาร

สีมีสวนผสมของโลหะหนัก เชน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม โลหะหนักเหลานี้จะ
ฟุงกระจายและตกคางอยูในบรรยากาศเปนเวลานาน เมื่อสัมผัสหรือหายใจแลวจะเกิดการสะสมในรางกาย
เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สวนประกอบอินทรียที่ระเหยได (VOC) ที่ใชในสวนผสมของสาร
เติ ม แต ง นั้ น อาจเป น อั น ตรายต อ ระบบประสาท เลื อ ด และไต นอกจากนี้ ยั ง ทำปฏิ กิ ริ ย ากั บ แสงแดด
เปลี่ยนแปลงเปนโอโซนและมลสารอืน่ ๆ เกิดเปนหมอกในบรรยากาศชัน้ ลางได มลสารเหลานีส้ ามารถทำใหตา
จมูก และคอ เกิดอาการระคายเคืองอยางรุนแรงตอเยื่อจมูก เยื่อในระบบทางเดินหายใจ และอาจทำใหเกิด
การอักเสบของระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง และเปนสารกอมะเร็ง

2.14.3 เกณฑขอกำหนดสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพิจารณาเลือกซื้อสีทาอาคารที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หาก
ไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.17
ตารางที่ 2.17 เกณฑขอกำหนดสำหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. สารประกอบอินทรียที่ระเหยได มีปริมาณไมเกินที่กำหนด คือ
1.1 สีอิมัลชัน หากมีปริมาณสารประกอบอินทรียที่ระเหยได ตองไมเกิน 50 กรัม/ลิตร
1.2 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนนํ้าชนิดอื่นๆ หากมีปริมาณสารประกอบอินทรีย
ที่ระเหยได ตองไมเกิน 100 กรัม/ลิตร
1.3 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนสารอินทรีย หากมีปริมาณสารประกอบอินทรีย
ที่ระเหยได ตองไมเกิน 380 กรัม/ลิตร
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เกณฑขอกำหนดสำหรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สารประกอบ (วัตถุดิบหรือการเตรียมการ) ที่ใชในผลิตภัณฑสีตองไมมีโลหะหนัก หรือสารประกอบ
ของโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท สารหนู พลวง สารประกอบ
ไตรเฟนิลทินส (Triphenyl tins : TPT) และสารประกอบไตรบิวทิลทินส (Tributyl tins : TBT)
หมายเหตุ : โลหะหนักในผลิตภัณฑไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท ที่เกิด
จากความไมบริสทุ ธิแ์ ละปนเปอ นมาจากวัตถุดบิ ยอมใหมปี ริมาณรวมกันไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยนํา้ หนัก
(1000 ppm)
3. ไมใชสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอนเปนตัวทําละลาย และเมื่อตรวจสอบอนุญาตใหมีสารปนเปอนได
ไมเกินเกณฑ ดังนี้
3.1 สีอิมัลชัน มีการปนเปอนของสารแอโรแมติกไฮโดรคารบอนได ไมเกินรอยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก
3.2 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนนํ้าชนิดอื่นๆ มีการปนเปอนของสารแอโรแมติก
ไฮโดรคารบอนได ไมเกินรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก
3.3 สีและผลิตภัณฑเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายเปนสารอินทรีย มีการปนเปอนของสารแอโรแมติก
ไฮโดรคารบอนได ไมเกินรอยละ 5 โดยนํ้าหนัก
4. ไมผสมตัวทําละลาย สารละลายฮาโลเจน (halogenated solvents) ในกระบวนการผลิต
5. ไมผสมสารฟอรมาลดีไฮดในกระบวนการผลิต
6. บรรจุภัณฑที่เปนโลหะตองไมมีสวนผสมของตะกั่ว บรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ตองแสดงสัญลักษณ
บงบอกประเภทของพลาสติก เพื่อสนับสนุนการแปรรูปใชใหม

2.14.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับสีทาอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมรับรองผลิตภัณฑ เชน ฉลากเขียว ใบรับรองหรือสัญญา
อนุญาตใหใชเครื่องหมาย หรือ
2. เอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ทผูผลิตหรือผูมีอำนาจลงนามของ
บริษัทผูผลิต เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอ 2.14.3 และ
3. ผลการทดสอบวาคุณสมบัติเปนไปตามขอ 1 ของเกณฑขอกำหนดสำหรับสีทาอาคาร
ที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม จากสถาบัน ทดสอบหรือหองปฏิบัติการ ที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน มอก./ISO/IEC 17025 หรือหองปฏิบตั กิ ารของราชการ หรือสถาบันการศึกษา
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2.15 หลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.15.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
หลอดฟลูออเรสเซนต ในที่นี้ครอบคลุมหลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) และ
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (Compact Fluorescent Lamp)
คำอธิบาย
1. หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp)
หมายถึง หลอดแกวรูปทรงกระบอก เปลงแสงออกมาจากสารฟลูออเรสเซนตที่เคลือบ
อยู บ นผิ ว ภายในของหลอดเนื่ อ งจากถู ก กระตุ น โดยรั ง สี อั ล ตราไวโอเลตที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการปลอยประจุผานไอปรอทความดันต่ำระหวางไสหลอดทั้งสอง
2. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (Compact Fluorescent Lamp)
หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนตที่มีขนาดเล็ก แบงออกเปน 2 กลุม คือ หลอดที่มี
อุปกรณควบคุมการทำงานติดรวมอยูกับหลอด และหลอดที่มีอุปกรณควบคุมการทำงาน
แยกจากกันอิสระ

2.15.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากหลอดฟลูออเรสเซนต

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิตกอใหเกิดสารพิษ ตางๆ เชน ไอปรอท
ไอของตัวทำละลาย ขณะใชงานเกิดผลกระทบจากการใชพลังงานไฟฟา ตลอดจนการเกิดกากของเสียอันตราย
เชน ปรอท ปนเปอนในสิ่งแวดลอมและขยะมูลฝอยหากไมมีการกำจัดที่ถูกตอง

รูปที่ 2.15 ภาพตัวอยางหลอดฟลูออเรสเซนต และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต
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2.15.3 เกณฑขอกำหนดหลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพจิ ารณาเลือกซือ้ หลอดฟลูออเรสเซนตทไี่ ดรบั เครือ่ งหมายฉลากสิง่ แวดลอม เชน ฉลากเขียว
และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตที่ไดรับเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา เชน
ฉลากเบอร 5 หากไมไดรบั เครือ่ งหมายฉลากสิง่ แวดลอมหรือฉลากเบอร 5 ใหพจิ ารณาตามเกณฑ ดังตารางที่ 2.18
ตารางที่ 2.18 เกณฑขอกำหนดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1

2
3
4
5
6
7

8
9

เกณฑขอกำหนดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หลอดฟลูออเรสเซนตและ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ
หรือผานการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐาน
ตองมีคาประสิทธิภาพในการใหพลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนต (Luminous Efficacy) ดังตาราง
ที่ 2.19
มีอายุการใชงานไมต่ำกวา 10,000 ชั่วโมง
มีปรอทบรรจุอยูนอยกวา 3 มิลลิลิตร
บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ บ รรจุ ฟ ลู อ อเรสเซนต ต อ งทำจากกระดาษรี ไ ซเคิ ล หรื อ กระดาษลู ก ฟู ก ที่ ผ ลิ ต จาก
เยื่อเวียนใหมรอยละ 100
ไมใชสารเปาโฟม (Foaming Material) ลามิเนต (Laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเปนสวน
ประกอบในบรรจุภัณฑ
มีคูมือการใชงานที่ระบุประเด็นตางๆ เชน คำเตือน และ/หรือคำแนะนำในการใชงานที่เหมาะสม
รวมกับอุปกรณชนิดอื่น วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกำจัดที่เหมาะสม ตองแสดงชื่อและที่อยู
ของผูผลิตอยางชัดเจนติดไวที่บรรจุภัณฑ
มีมาตรการในการรับคืนซากผลิตภัณฑ และนำกลับมาจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตประเภทมีบัลลาสตรวมบรรจุอยูภายใน ตองมีคาตัวประกอบกำลัง
(Power Factor) ไมต่ำกวา 0.55
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ตารางที่ 2.19 คาประสิทธิภาพในการใหพลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนต (Luminous Efficacy)

ชนิดของหลอด
หลอดฟลูออเรสเซนต
• ประเภทเดยไลต
• ประเภทวอรมไวท/
คูลไวท
หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต
• ประเภทมีบัลลาสตรวม
บรรจุอยูภายใน
• ประเภทมีบัลลาสต
ภายนอก

หมายเหตุ :

คากำลังไฟฟา
(วัตต)
≤18
>18
≤18
>18

คาประสิทธิภาพการใหพลังงานของหลอด
(ลูเมน/วัตต)
ฮาโลฟอสเฟอร
ไตรฟอสเฟอร
ไมต่ำกวา 50 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 60 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 60 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 65 ลูเมน/วัตต

<10
10-15
>15
<7
7-9
> 9-13
>13-18
>18

ไมต่ำกวา 72 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 90 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 75 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 93 ลูเมน/วัตต

ไมต่ำกวา 45(50)* ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 50(55)* ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 55(60)* ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 40 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 50 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 55 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 60 ลูเมน/วัตต
ไมต่ำกวา 62 ลูเมน/วัตต

* คาประสิทธิภาพการใหพลังงานของหลอด ภายนอก ( ) เปนคาสำหรับหลอดประเภทเดยไลต
ภายใน ( ) เปนคาสำหรับหลอดประเภทคูลไวท/วอรมไวท
การทดสอบตางๆ ตองทำโดยหองปฏิบัติการของรัฐ หรือหองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับ
การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกำหนด
ทั่ วไปว า ด ว ยความสามารถของห อ งปฏิ บั ติ ก ารสอบเที ย บและห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เทานั้น

2.15.4 หลักฐานเพื่อการตรวจรับหลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต มีฉลากเขียว หรือใบรับรอง
หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายฉลากสิง่ แวดลอม และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต
มีฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
2. สามารถตรวจสอบรุนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอมและฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร 5 ในตารางที่ ง-1 และ ง-2 ตามลำดับ ในภาคผนวก ง
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บทที่ 3
เกณฑการจัดจางบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1 การจัดจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
บริการทำความสะอาดในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะบริการรับจางทำความสะอาดในอาคารและ
บริเวณรอบอาคาร
คำอธิบาย
บริการทำความสะอาด หมายถึง ธุรกิจการใหบริการจัดสงพนักงานไปใหบริการทำความสะอาด
ยังสถานที่ของผูวาจาง ไดแก อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ บริษัท หาง ราน ธนาคาร
โรงพยาบาล และบานพักตางๆ ในขอบเขตขอตกลงของการใหบริการ

3.1.2 วัตถุประสงคการจัดจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ตระหนักถึงความสำคัญ

ดังตอไปนี้
1. ลดผลกระทบด า นสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล อ มจากการใช ส ารเคมี อั น ตรายในผลิ ต ภั ณ ฑ
ทำความสะอาด
2. เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะและการนำกลับไปสูก ระบวนการแปรรูปหรือเวียนใชใหม

3.1.3 เกณฑในการจัดจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อการจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 เกณฑขอกำหนดสำหรับการจัดจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับการจัดจางบริการทำความสะอาด
1. เกณฑกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทำความสะอาด
ตองไมใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. เกณฑกำหนดเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐานยืนยัน
การฝกอบรมพนักงาน
3. เกณฑกำหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มีการดำเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทำความสะอาด
คัดแยกขยะบรรจุภณ
ั ฑ หรือวัสดุเหลือใชอนื่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากขยะทัว่ ไปทีม่ อี ยูใ นอาคารสำนักงานเพือ่ นำกลับ
ไปสูกระบวนการแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงาน
ผลการดำเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยใหผูรับจางยื่นหลักฐานรับรองวาไมมีสารอันตรายที่หามใชในผลิตภัณฑทำความสะอาด หลักฐานการ
ฝกอบรมพนักงานดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การแยกขยะ และการจัดการขยะอยางถูกตอง
สำหรับรายชื่อสารอันตรายที่หามใชในผลิตภัณฑทำความสะอาดตามเกณฑกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ทำความสะอาด แสดงในตารางที่ จ-1 ในภาคผนวก จ

3.1.4 เกณฑการตรวจรับบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผูตรวจรับบริการทำความสะอาดตองใหผูรับจางลงนามรับรองในสัญญาจางที่ระบุตามขอ 3.1.3
และใหผูตรวจรับตรวจสอบผูรับจางใหปฏิบัติตรงกับที่ระบุในสัญญา
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3.2 การเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.2.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
บริการโรงแรมในทีน่ คี้ รอบคลุมเฉพาะกิจกรรมการจัดสัมมนา ประชุม ฝกอบรมของสวนราชการ
คำอธิบาย
โรงแรม หมายถึง สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่
ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราว

3.2.2 วัตถุประสงคการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมบริการโรงแรมทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมทีต่ ระหนักถึงความสำคัญดังตอไปนี้
1. มีการควบคุมคุณ ภาพและการบำบัดน้ำทิ้ง ตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของ
ทางราชการ
2. มาตรการทางดานความปลอดภัย การเก็บรักษา ใช และจัดการเชือ้ เพลิง แกส และสารพิษ
ตองเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของทางราชการ
3. มีการดำเนินการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน เชน นโยบายดานสิ่งแวดลอม การจัดการ
ของเสีย การใชพลังงานและทรัพยากร การจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การควบคุม
มลพิษ มาตรการในการลดผลกระทบตอระบบนิเวศ และการมีสว นรวมกับชุมชนและทองถิน่

3.2.3 เกณฑในการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใหพจิ ารณาเลือกใชบริการโรงแรมทีไ่ ดรบั การรับรองดานการจัดการสิง่ แวดลอม เชนเกียรติบตั ร
ใบไมเขียว หรือไดรับการรับรอง ISO 14001 โดยมีรายชื่อดังตารางที่ ฉ-1 และ ฉ-2 ในภาคผนวก ฉ ทั้งนี้
โรงแรมที่ไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียวเปนการดำเนินการโดยมูลนิธิใบไมเขียวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมุงเนนการใชพลังงาน
รวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา สามารถหาขอมูลไดที่ http://www.greenleafthai.org/
Green_hotet-dirce_th.asp
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3.3 การจัดจางบริการเชาเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.3.1 ขอบเขตและคำอธิบาย

ขอบเขต
เครื่องถายเอกสาร ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ เครื่องถายเอกสารระบบแหง เครื่องถายเอกสาร
อเนกประสงค (multifunction copier) ทั้งที่ถายเอกสารแบบขาว-ดํา หรือแบบสี ทั้งนี้ไมรวมเครื่องทําสําเนา
ที่ไมมีแมแบบรับภาพ
คำอธิบาย
1. เครือ่ งถายเอกสาร
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาเอกสาร ซึ่งมีเทคโนโลยีการทํางาน 2 ระบบ ไดแก
ระบบอะนาล็อก (analog) และระบบดิจิตอล (digital)
2. เครือ่ งถายเอกสารระบบอะนาล็อก
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาเอกสารโดยใชระบบแสงทําใหเกิดการสะทอนภาพและ
เกิดประจุไฟฟาทีด่ ดู ผงหมึกเขาไปติดบนแมแบบรับภาพ และพิมพลงบนสิง่ รองรับตามรูปแบบ
เดิมของตนฉบับ
3. เครือ่ งถายเอกสารระบบดิจติ อล
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาเอกสารใชระบบแสงทำใหเกิดการสะทอนภาพและแสง
เขาไปในวงจรเพื่อแปลงสัญญาณภาพไปเปนสัญญาณไฟฟา จากนั้นสัญญาณไฟฟาถูก
เปลี่ ย นเป น ประจุ ไ ฟฟ า เพื่ อ ดู ด ผงหมึ ก เข าไปติ ดในแม แ บบรั บ ภาพ และพิ ม พ ล งบน
สิ่งรองรับตามรูปแบบเดิมของตนฉบับ
4. เครือ่ งถายเอกสารอเนกประสงค (multifunction copier)
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาภาพจากเอกสารตนฉบับดวยระบบไฟฟาสถิตย โดยมี
หนาที่หลักในการทําสําเนาเอกสาร แตสามารถพิมพงานลงบนกระดาษ หรือ รับ-สงขอมูล
ไดเชนเดียวกับเครื่องพิมพ หรือเครื่องโทรสาร หรือเครื่องกราดภาพ (scanner)

3.3.2 วัตถุประสงคการจัดจางบริการเชาเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เพื่อสนับสนุนบริการเชาเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ตระหนักถึงความสำคัญ

ดังตอไปนี้
1. ลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการปลอยมลสารขณะใชเครื่องถายเอกสาร
และจากการใชสารเคมีอันตรายในตลับหมึก และชิ้นสวนของเครื่องถายเอกสาร
2. เพื่อสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการซากชิ้นสวนและการนำกลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือ
เวียนใชใหม
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3.3.3 เกณฑขอกำหนดเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ให พิ จ ารณาดำเนิ น การเช า เครื่ อ งถ า ยเอกสารที่ ไ ด รั บ เครื่ อ งหมายฉลากสิ่ ง แวดล อ ม เช น
ฉลากเขียว หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑขอกำหนดในขอ 2.5.3

3.3.4 เกณฑการตรวจรับเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผูตรวจรับบริการเชาเครื่องถายเอกสารตองใหผูรับจางลงนามรับรองในสัญญาจางที่ระบุตาม
ขอ 3.3.3 และใหผูตรวจรับตรวจสอบผูรับจางใหปฏิบัติตรงกับที่ระบุในสัญญา
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บทที่ 4
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วิธีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 7 ประเภทนี้ใช วิธีตกลงราคา และวิธีสอบราคา ซึ่ง
แตละวิธีจะมีขั้นตอนที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 แตมีหลักปฏิบัติรวมกันพอสรุปไดดังนี้

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สำนัก/กอง/ฝาย
ผูใชงาน

จัดทำบันทึกความตองการ
• รายละเอียดคุณลักษณะหรือขอบเขตการจาง
• เกณฑขอ กำหนดในการจัดซือ้ สินคาทีเ่ ปนมิตร
กับสิง่ แวดลอมสำหรับสินคาและบริการแตละ
ประเภทตามขอ 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3,
2.6.3, 2.7.3, 2.8.3, 2.9.3, 2.10.3, 2.11.3,
2.12.3, 2.13.3, 2.14.3, 2.15.3 และ 3.1.3,
3.2.3 และ 3.3.3

เจาหนาที่พัสดุ

ตรวจสอบความถูกตองของรายการจัดซื้อ/จาง
• ทำรายงานขอซื้อขอจาง

หัวหนาสวนราชการ
(หรือผูไดรับ
มอบอำนาจ)

ใหความเห็นชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/พิเศษ/
กรณีพิเศษ/ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาพัสดุ

ทำสัญญา

กรรมการตรวจรับ

พิจารณาตามเกณฑการตรวจรับสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมสำหรับสินคาแตละประเภท
ตามขอ 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4, 2.6.4, 2.7.4,
2.8.4, 2.9.4, 2.10.4, 2.11.4, 2.12.4, 2.13.4,
2.14.4, 2.15.4 และ 3.1.4, 3.2.3 และ 3.3.3

สำนัก/กอง/ฝาย

เบิกจาย

รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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1. จั ด ทํ า บั น ทึ ก ความต อ งการ และ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(รูปที่ ช-1) พรอมแนบ
• รายการพั ส ดุ ซึ่ ง ระบุ ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ (รูปที่ ช-2)
• เกณฑในการจัดซือ้ สินคาทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมสำหรับสินคาแตละ
ประเภท เชน ขอ 2.9.3 (รูปที่ ช-3)

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการ
ซื้ อ และพิ จ ารณาว า เป น ไปตาม
เกณฑ ใ นการจั ด ซื้ อ สิ น ค า ที่ เ ป น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มสำหรั บ สิ น ค า
แตละประเภท เชน ขอ 2.9.3 และ
วงเงิ น ที่ จ ะใช โ ดยประมาณ และ
จัดหาใบเสนอราคา (รูปที่ ช-4)

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยวิธีตกลงราคา

วิธีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ใชวิธีตกลงราคา มีขั้นตอนตามตารางที่ 4.1

4.1 ขั้นตอนการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีตกลงราคา

ผูมีอํานาจ

กรมควบคุมมลพิษ

55

55

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

56

56

5. หัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุออกใบสัง่ ซือ้ /
สัง่ จาง (กรณีเกิน 10,000 บาท หาก
ไมเกิน 100,000 บาท เจาหนาที่
พั ส ดุ จ ะติ ด ต อ กั บ ผู ข ายโดยตรง)
(รูปที่ ช-7)

3. จัดทํารายงานขออนุมตั ดิ ำเนินการซือ้
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัติผาน
หัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุและเลขานุการ
กรม (รูปที่ ช-5) ในรายละเอียด
ประกอบรายงานขออนุมัติดำเนิน
การซือ้ โดยระบุเกณฑในการจัดซือ้
สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
สำหรับสินคาแตละประเภท เชน
ขอ 2.9.3 (รูปที่ ช-6 และ ช-3)

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

4. อนุมัติรายงาน

ผูมีอํานาจ

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

9. จัดทําใบกรรมการตรวจรับ (รูปที่
ช-11) และใบเบิกพัสดุ (รูปที่ ช-12)
เสนอผูมีอํานาจทราบ และบัน ทึก
บั ญ ชี วั ส ดุ ไ ว เ ป น ห ลั ก ฐ า น
เพื่อประกอบการเบิกจายวัสดุและ
ตรวจนับพัสดุคงเหลือสิ้นงวด

สํานัก/กอง/ฝาย

8. ตรวจรั บ สิ น ค า พร อ มหลั ก ฐาน
หรือเอกสารรับรองสินคาวาเปนไป
ตามเกณฑ ใ นการจั ด ซื้ อ สิ น ค า
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มสำหรั บ
สินคาแตละประเภท เชน ขอ 2.9.3
(รูปที่ ช-10)

กรรมการตรวจรับ
6. รั บ มอบสิ น ค า จากผู ข าย พร อ ม
ใบสงของ (รูปที่ ช-8 ) และหลักฐาน
หรือเอกสารรับรองสินคาวาเปนไป
ตามเกณฑ ใ นการจั ด ซื้ อ สิ น ค า ที่
เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มสำหรั บ
สินคาแตละประเภท เชน ขอ 2.9.3
(รูปที่ ช-9)
7. สงมอบแกคณะกรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ผูมีอํานาจ

กรมควบคุมมลพิษ

57

57

11. เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติและรับทราบ
การตรวจรับดังกลาวแลวสงเอกสาร
ทั้ ง หมดให ฝ า ยคลั ง และพั ส ดุ เ พื่ อ
ทําการเบิกจาย

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

12. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลั ก ฐานการตรวจรั บ และส ง
เอกสารทั้ ง หมดเพื่ อ เบิ ก จ า ยเงิ น
ตองานการเงิน

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
10. ทราบ/อนุมัติการเบิกจายพัสดุ

ผูมีอํานาจ

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

58

58

1. จัดทําบันทึกความตองการ พรอม
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
หรือขอบเขตการจาง
• รายชื่ อ คณะกรรมการเป ด ซอง
สอบราคา และรายชือ่ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ (รูปที่ ซ-1)
• รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(รูปที่ ซ-2)
• เกณฑสำหรับคุณลักษณะเฉพาะ
ในการจั ด ซื้ อ สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล อ มสำหรั บ สิ น ค า แต ล ะ
ประเภท เชน ขอ 2.2.3 (รูปที่ ซ-3)

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยวิธีสอบราคา

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ผูมีอํานาจ

วิธีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใชวิธีสอบราคา มีขั้นตอนตามตารางที่ 4.2

4.2 วิธีการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีสอบราคา

กรมควบคุมมลพิษ

59

59

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ
2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการ
ซือ้ และพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑ
สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
สำหรับสินคาแตละประเภท เชน
ข อ 2.2.3 และวงเงิ น ที่จะใชโดย
ประมาณ และจัดหาใบเสนอราคา
(รูปที่ ซ-4)
3. จัดทํารายงานขออนุมัติดำเนินการ
ซื้อ (รูปที่ ซ-5) พรอมแตงตั้งคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดทำ
เอกสารสอบราคาเสนอผูมีอํานาจ
อนุ มั ติ ผ า นหั ว หน า เจ า หน า ที่ พั ส ดุ
และเลขานุการกรม ในรายละเอียด
ประกอบรายงานขออนุมัติดำเนิน
การซื้ อ โดยระบุ เ กณฑ สิ น ค า ที่
เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มสำหรั บ
สินคาแตละประเภท เชน ขอ 2.2.3
(รูปที่ ซ-6 และ ซ-3)

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ผูมีอํานาจ

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

60

60

5. เปดซองเอกสารตามบัญชีสวนที่ 1
เพื่อตรวจสอบรายชื่อผูมีประโยชน
รวมกันแลวประกาศรายชื่อผูผาน
การคัดเลือกพรอมทัง้ แจงผูท ไี่ มผา น
(ถามี)
6. คัดเลือกผูเ สนอราคาทีเ่ สนอตรงตาม
ขอกำหนดและจัดทำบันทึกสรุปผล
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งเสนอผู มี อ ำนาจ
อนุ มั ติ ผ า นหั ว หน า เจ า หน า ที่ พั ส ดุ
(รูปที่ ซ-9)

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

7. หั ว หน า เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบ
ราคาความถูกตองของการคัดเลือก
ผู เ สนอราคาและเสนอผู มี อ ำนาจ
อนุมัติ

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

8. อนุมัติในผลการจัดซื้อจัดจาง

4. อนุมัติรายงานขอซื้อขอจางพรอม
ล ง นา ม ใ น ค ำ สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ
กรรมการฯ และประกาศสอบราคา
ฉบับยอ (รูปที่ ซ-7 และ ซ-8)

ผูมีอํานาจ

กรมควบคุมมลพิษ

61

61

สํานัก/กอง/ฝาย

13. ตรวจรับสินคาพรอมหลักฐาน หรือ
เอกสารรับรองสินคาวาเปนไปตาม
เกณฑการจัดซื้อสินคาที่เปน มิตร
กับสิ่งแวดลอมสำหรับสินคาแตละ
ประเภท เชน ขอ 2.2.3

กรรมการตรวจรับ

11. รั บ มอบสิ น ค า จากผู ข าย พร อ ม
ใบสงของและหลักฐานหรือเอกสาร
รับรองสินคาวาเปนไปตามเกณฑ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะในการจั ด ซื้ อ
สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
สำหรับสินคาแตละประเภท เชน
ขอ 2.2.3
12. สงมอบแกคณะกรรมการตรวจรับ

9. แจ ง ผลการเป ด ซองแก ผู เ ข า
เสนอราคาทุกรายทราบและจัดทำ
สัญญากับผูไดรับคัดเลือกหลังจาก
ไดรับอนุมัติเงินประจำงวดแลว

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

10. ลงนามในสัญญา

ผูมีอํานาจ

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

62

62

16. เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติและรับทราบ
การตรวจรั บ ดั ง กล า วแล ว ส ง
เอกสารทั้ ง หมดให ฝ า ยคลั ง และ
พัสดุเพื่อทําการเบิกจาย

14. จั ด ทํ าใบกรรมการตรวจรั บ และ
ใบเบิ ก พั ส ดุ เ สนอผู มี อํ า นาจทราบ
และบันทึกบัญชีวสั ดุไวเปนหลักฐาน
เพื่อประกอบการเบิกจายวัสดุและ
ตรวจนับพัสดุคงเหลือสิ้นงวด

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

17. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลั ก ฐานการตรวจรั บ และส ง
เอกสารทั้ ง หมดเพื่ อ เบิ ก จ า ยเงิ น
ตองานการเงิน

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

15. ทราบ/อนุมัติการเบิกจายพัสดุ

ผูมีอํานาจ

กรมควบคุมมลพิษ
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1. จัดทําบันทึกความตองการ พรอม
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
หรือขอบเขตการจาง
• รายชื่ อ คณะกรรมการเป ด ซอง
สอบราคา และรายชือ่ คณะกรรมการ
ตรวจรับการจาง (รูปที่ ฌ-1)
• รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(รูปที่ ฌ-2)
• เกณฑในการจัดจางบริการทำความ
สะอาด ตามขอ 3.1.3 (รูปที่ ฌ-3)

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ตารางที่ 4.3 ขั้นตอนการดำเนินการจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยวิธีสอบราคา

ผูมีอํานาจ

วิธีการจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ใชวิธีสอบราคา มีขั้นตอนตามตารางที่ 4.3

4.3 วิธีการจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีสอบราคา

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

64

64

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ
2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการ
จ า งและพิ จ ารณาว า เป น ไปตาม
เกณฑในการจัดจางบริการทำความ
สะอาดทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมตาม
ขอ 3.1.3 และวงเงิ น ที่ จ ะใช โดย
ประมาณ และจัดหาใบเสนอราคา
(รูปที่ ฌ-4)
3. จัดทํารายงานขออนุมัติดำเนินการ
จัดจาง (รูปที่ ฌ-5) พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
จั ด ทำเอกสารสอบราคาเสนอผู มี
อํานาจอนุมัติ ผานหัวหนาเจาหนาที่
พั ส ดุ แ ละเลขานุ ก ารกรมในราย
ละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติ
ดำเนินการจัดจาง โดยระบุเกณฑ
ในการจัดจางบริการทำความสะอาด
ตามขอ 3.1.3 (รูปที่ ฌ-3 และรูปที่
ฌ-6)

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ผูมีอํานาจ

กรมควบคุมมลพิษ

65

65

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

5. จั ด ส ง เอกสารสอบราคาไปยั ง
ผูขาย/ผูรับจางใหมากที่สุดพรอม
ประกาศลงเว็ บ ไซต ข องส ว น
ราชการ และกรมบัญชีกลาง และ
www.Gprocurement.or.th
พรอมปดประกาศ ณ สวนราชการ
6. รับซองสอบราคาจากผูยื่น โดยออก
หลั ก ฐานการรั บ ซองให กั บ ผู ยื่ น
ทุกรายและสงมอบซองใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
7. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุสงมอบซอง
สอบราคาแก ค ณะกรรมการเป ด
ซองสอบราคาเมือ่ ถึงกำหนดเปดซอง

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
4. อนุมัติรายงานขอซื้อขอจางพรอม
ล ง นา ม ใ น ค ำ สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ
กรรมการฯ และประกาศสอบราคา
ฉบั บ ย อ (รู ป ที่ ฌ-7 และรู ป ที่
ฌ-8)

ผูมีอํานาจ
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8. เปดซองเอกสารตามบัญชีสวนที่ 1
เพื่อตรวจสอบรายชื่อผูมีประโยชน
รวมกันแลว ประกาศรายชื่อผูผาน
การคั ด เลื อ กพร อ มทั้ ง แจ ง ผู ที่
ไม ผ า น (ถ า มี ) โดยผู ยื่ น ต อ งมี
หลักฐานตามเกณฑในการจัดจาง
บริ ก ารทำความสะอาด ตามข อ
3.1.3 (รูปที่ ฌ-9)
9. คั ด เลื อ กผู เ สนอราคาที่ เ สนอตรง
ตามข อ กำหนดและจั ด ทำบั น ทึ ก
สรุปผลการจัดจางเสนอผูมีอำนาจ
อนุ มั ติ ผ า นหั ว หน า เจ า หน า ที่ พั ส ดุ
(รูปที่ ฌ-10)

สํานัก/กอง/ฝาย

กรรมการตรวจรับ

10. หั ว หน า เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบ
ความถู ก ต อ งของการคั ด เลื อ ก
ผู เ สนอราคาและเสนอผู มี อ ำนาจ
อนุมัติ

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

11. อนุมัติในผลการจัดจาง

ผูมีอํานาจ

กรมควบคุมมลพิษ
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กรรมการตรวจรับ
12. แจงผลการเปดซองแกผูเขาเสนอ
ราคาทุกรายทราบและจัดทำสัญญา
กั บ ผู ไ ด รั บ คั ด เลื อ กหลั ง จากได รั บ
อนุมัติเงินประจำงวดแลว

เจาหนาที่พัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

หมายเหตุ : หลังจากขั้นตอนในขอ 13 ใหทำตามขั้นตอนวิธีการจางบริการทำความสะอาดโดยวิธีสอบราคาตามปกติ

สํานัก/กอง/ฝาย

13. ลงนามในสัญญา

ผูมีอํานาจ
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ภาคผนวก ข
หนังสือจากกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง

ข-1
ข-1
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ข-2
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ข-3
ข-3

ข-4

กรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก ค
สารเคมีที่หามใชเปนสวนผสมในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สารเคมีที่หามใชเปนสวนผสมในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีดังนี้

ค.1 กลุ ม สารเคมี ที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ และสารก อ มะเร็ ง ที่ ห า มใช ตามที่ ร ะบุ ใ น EU
Commission Directive 93/72/EEC

กลุมสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน Annex 1 ของ EU
Commission Directive 93/72/EEC ไดแก
R26 (เปนพิษมากเมื่อหายใจเขาสูรางกาย)
R27 (เปนพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง)
R40 (เปนไปไดตอความเสียหายกับเซลลในรางกายอยางถาวร)
R42 (เปนไปไดในการรบกวนระบบทางเดินหายใจ)
R45 (อาจกอใหเกิดมะเร็ง)
R46 (อาจกอใหเกิดความเสียหายทางพันธุกรรม)
R49 (อาจกอใหเกิดมะเร็งเมื่อหายใจเขาสูรางกาย)
R60 (อาจทําใหเกิดการปฏิสนธิไมสมบูรณ)
R61 (อาจเปนอันตรายตอการปฏิสนธิ)
R62 (อาจเปนไปไดที่ทําใหเกิดการปฏิสนธิไมสมบูรณ)
R63 (อาจเปนไปไดที่ทําใหเกิดอันตรายตอตัวออนในครรภ)
R64 (อาจกอใหเกิดอันตรายตอทารกในครรภผานทางนํ้านมมารดา)
สำหรับรายชื่อสารเคมีของกลุมตางๆ สามารถคนหาไดจากเว็บไซต http://europa.en.int/eur-lex/
lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0072:EN:HTML

ค.2 สารกอมะเร็งที่หามใชในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สารกอมะเร็งที่หามใชในสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในขอแนะนำของ International
Agency for Research on Cancer (IARC) กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B สารกลุมดังกลาวมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 สารเคมีหรือกลุม สารเคมี ของผสม และสภาวะทีม่ โี อกาสสัมผัสทีม่ หี ลักฐานชีช้ ดั วากอใหเกิด
มะเร็งในคน
กลุมที่ 2A สารเคมีหรือกลุม สารเคมี ของผสม และสภาวะทีม่ โี อกาสสัมผัสทีอ่ าจกอใหเกิดมะเร็งในคน
กลุมที่ 2B สารเคมีหรือกลุมสารเคมี ของผสม และสภาวะที่มีโอกาสสัมผัสที่ยังไมสามารถชี้ชัด
แตอาจกอใหเกิดมะเร็งในคน

ค-1
ค-1
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ค.3 รายชื่อสารประกอบเอมีนที่เปนพิษ ที่หามผสมในผงหมึกสำหรับตลับหมึกสี

รายชื่อสารประกอบเอมีนที่เปนพิษที่หามผสมในผงหมึกสำหรับตลับหมึกสี แสดงในตารางที่ ค-1

ตารางที่ ค-1 รายชื่อสารเอมีนที่เปนพิษที่หามผสมในผงหมึกสำหรับตลับหมึกสี

ชื่อสาร

หมายเลข CAS No.

4-aminoazobenzene
Benzidine
4-chloro-o-toluidine
2-naphthylamine
o-aminoazotouene
2-amino-4-nitrotoluene
p-chloroaniline
2,4-diaminoanisole
4,4’-diaminodiphenylmethane
3,3’-dichlorobenzidine
3,3’-dimetoxybenzidine
3,3’-dimethylbenzidine
3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane
p-cresidine
4,4’-methylene-bis-(2-chloroaniline)
4,4’-oxydianiline
4,4’-thiodianiline
o-toluidine
2,4-toluilenediamine
2,4,5-trimethylaniline
o-anisidine

60-90-3
92-87-5
95-69-2
91-59-8
97-56-3
99-55-8
106-47-8
615-05-4
107-77-9
91-94-1
119-90-4
119-93-7
838-88-0
120-71-8
101-14-4
101-80-4
139-65-1
95-53-4
95-80-7
137-17-7
90-04-0

หมายเหตุ : CAS No. (Chemical Abstracts Service Number) คือ หมายเลขของสารเคมีตามระบบสากล

ค-2
ค-2
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนตที่ไดรับการรับรอง
ใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว
รายชื่อผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนตที่ไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว แสดงในตารางที่ ง-1 และรายชื่อผูผลิตหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนตที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเบอร 5 แสดงในตารางที่ ง-2
ตารางที่ ง-1 ผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนตที่ไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

รุน

บริษั ท ไทยโตชิบา 1. ประเภทเดยไลท ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W
อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน
ไลทติ้ง จำกัด/
1,090 ลูเมน
โตชิบา (TOSHIBA)
2. ประเภทคู ลไวท ขั้ ว หลอดแบบ G13 ขนาด 18 W
อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน
1,200 ลูเมน
3. ประเภทวอรมไวท ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 18 W
อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน
1,350 ลูเมน
4. ประเภทเดยไลท ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W
อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน
2,690 ลูเมน
5. ประเภทคู ลไวท ขั้ ว หลอดแบบ G13 ขนาด 36 W
อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน
2,850 ลูเมน
6. ประเภทวอรมไวท ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาด 36 W
อายุการใชงาน 20,000 ชั่วโมง คาความสวางเริ่มตน
3,100 ลูเมน
เครื่องหมายการคา : ซิลวาเนียร
บริษัท แลมปตนั
ไลทติ้ง เทคโนโลยี 1. ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13
แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 20,000
จำกัด
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 1,100 ลูเมน

วันหมดอายุ
สัญญา

ที่อยู/หมายเลข
ติดตอ

29 มกราคม 2552

144 สวนอุตสาหกรรม
บางกระดี หมู ที่ 5
ถ.ติวานนท ต.บางกระดี
อ.เมื อ ง จ.ปทุ ม ธานี
12000
โทรศัพท
0-2501-1425-9
โทรสาร
0-2501-1431

29 มกราคม 2552
29 มกราคม 2552
29 มกราคม 2552
29 มกราคม 2552
29 มกราคม 2552

27 กรกฎาคม 2552 10 หมูท ี่ 7 ถ.หัวกระบือ
แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150

ง-1
ง-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

วันหมดอายุ
สัญญา

รุน

2. ประเภทเดยไลท (TRI-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 27 กรกฎาคม 2552
แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 1,300 ลูเมน
3. ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 27 กรกฎาคม 2552
แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 2,700 ลูเมน
4. ประเภทเดยไลท (TRI-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13 27 กรกฎาคม 2552
แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 3,250 ลูเมน
เครื่องหมายการคา : แลมปตัน
5. ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13
แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 1,100 ลูเมน
6. ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13
แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 2,700 ลูเมน
7. ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13
แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 2,700 ลูเมน
8. ประเภทเดยไลท (TRI-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13
แบบหลอดตรง ขนาด 36 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 3,250 ลูเมน
9. ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13
แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 1,100 ลูเมน
10. ประเภทเดยไลท (HALO-PHOSPOR) ขั้วหลอด G13
แบบหลอดตรง ขนาด 18 W อายุการใชงาน 20,000
ชั่วโมง ฟลักซการสองสวาง 1,300 ลูเมน

ง-2
ง-2

27 กรกฎาคม 2552
27 กรกฎาคม 2552
13 มกราคม 2554
13 มกราคม 2554
6 ตุลาคม 2551
6 ตุลาคม 2551

ที่อยู/หมายเลข
ติดตอ
โทรศัพท
0-2457-9564-6
โทรสาร
0-2897-2553
0-2416-8912

กรมควบคุมมลพิษ

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา
บริษัท ฟลิปส
อิเล็คทริก
(ประเทศไทย)
จำกัด/
ฟลิปส (PHILIPS)

รุน
1. ประเภทคูลไวท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 18 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 1,150 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
2. ประเภทเดยไลท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 18 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 1,030 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
3. ประเภทวอรมไวท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 18 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 1,350 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
4. ประเภทคูลไวท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 18 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 1,350 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
5. ประเภทเดยไลท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 18 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 1,300 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
6. ประเภทคูลไวท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 36 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 2,850 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
7. ประเภทเดยไลท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 36 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 2,600 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
8. ประเภทวอรมไวท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 36 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 3,350 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
9. ประเภทคูลไวท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13
ขนาด 36 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 3,350 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง

วันหมดอายุ
สัญญา

ที่อยู/หมายเลข
ติดตอ

16 มีนาคม 2551

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

16 มีนาคม 2551
16 มีนาคม 2551
16 มีนาคม 2551
16 มีนาคม 2551
16 มีนาคม 2551
16 มีนาคม 2551
16 มีนาคม 2551
16 มีนาคม 2551

ง-3
ง-3

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

วันหมดอายุ
สัญญา

รุน

10. ประเภทเดยไลท แบบหลอดตรง ขั้วหลอดแบบ G13 16 มีนาคม 2551
ขนาด 36 W ฟลั ก ซ ก ารส อ งสว า ง 3,250 ลู เ มน
อายุการใชงาน 15,000 ชั่วโมง
*หมายเหตุ :
สามารถใช ต อ ได
อี ก 3 เดื อ นหลั ง
หมดอายุ สั ญ ญา
และบริษั ท ฟลิปส
อิเล็คทริก (ประเทศ
ไทย) จำกัด มีความ
ป ร ะ ส ง ค จ ะ ต อ
สัญญา
ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2552

ง-4
ง-4

ที่อยู/หมายเลข
ติดตอ

กรมควบคุมมลพิษ

ตารางที่ ง-2 ผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนตที่เขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟ หมายเลข 5

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา
บริษัท ออสแรม
(ประเทศไทย)
จำกัด

รุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ที่อยู/หมายเลขติดตอ

รุน Duluxstar Compact 865 ขนาด 5 W
รุน Duluxstar Compact 827 ขนาด 5 W
รุน Duluxstar Compact 827 ขนาด 8 W
รุน Duluxstar Compact 865 ขนาด 8 W
รุน Duluxstar Compact 827 ขนาด 11 W
รุน Duluxstar Compact 865 ขนาด 11 W
รุน Duluxstar Compact 865 ขนาด 14 W
รุน Duluxstar Compact 827 ขนาด 14 W
รุน Duluxstar 827 ขนาด 10 W
รุน Duluxstar 865 ขนาด 10 W
รุน Duluxstar 827 ขนาด 13 W
รุน Duluxstar 865 ขนาด 13 W
รุน Duluxstar 865 ขนาด 20 W
รุน Duluxstar 865 ขนาด 23 W
รุน Duluxstar Mini twist 827 E14 ขนาด 5 W
รุน Duluxstar Mini twist 865 E14 ขนาด 5 W
รุน Duluxstar Mini twist 827 ขนาด 5 W
รุน Duluxstar Mini twist 865 ขนาด 5 W
รุน Duluxstar Mini twist 827 ขนาด 8 W
รุน Duluxstar Mini twist 865 ขนาด 8 W
รุน Duluxstar Mini twist 865 ขนาด 11 W
รุน Duluxstar Mini twist 865 ขนาด 13 W
รุน Duluxstar Mini twist 827 ขนาด 13 W
รุน Duluxstar Mini twist 865 ขนาด 18 W
รุน Duluxstar Mini twist 827 ขนาด 18 W
รุน Duluxstar Mini twist 865 ขนาด 23 W

100/45 อาคารสาทรนครทาวเวอร
ชั้น 24 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2636-7475
โทรสาร 0-2636-7477

ง-5
ง-5

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

รุน

ที่อยู/หมายเลขติดตอ

บริษัท เมกกาแมน 1. รุน W205/E27/DL ขนาด 5 W ชนิดเดยไลท 53 ลูเมน/วัตต
(ไทยแลนด) จำกัด 2. รุน W205/E27/WL ขนาด 5 W ชนิดวอรมไวท 55 ลูเมน/วัตต
3. รุน W207/E27/DL ขนาด 7 W ชนิดเดยไลท 50 ลูเมน/วัตต
4. รุน W207/E27/WL ขนาด 7 W ชนิดวอรมไวท 55 ลูเมน/วัตต
5. รุน W1309/E27/DL ขนาด 9 W ชนิดเดยไลท 47 ลูเมน/วัตต
6. รุน W1309/E27/WL ขนาด 9 W ชนิดวอรมไวท 54 ลูเมน/วัตต
7. รุน W1311/E27/DL ขนาด 11 W ชนิดเดยไลท 54 ลูเมน/วัตต
8. รุน W1311/E27/WL ขนาด 11 W ชนิดวอรมไวท 60 ลูเมน/วัตต
9. รุน SU323/E27/DL ขนาด 23 W ชนิดเดยไลท 60 ลูเมน/วัตต
บริษัท จีอี ไลทติ้ง 1. รุน 24172ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 14 W ชนิดวอรมไวท
คาความสวางเริ่มตน 950 ลูเมน อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
(ประเทศไทย)
2. รุน 24173ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 14 W ชนิดเดยไลท
จำกัด
คาความสวางเริ่มตน 900 ลูเมน อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
3. รุน 24174ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 20 W ชนิด
วอรมไวท คาความสวางเริ่มตน 1,350 ลูเ มน อายุการใชงาน
8,000 ชั่วโมง
4. รุน 24175ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 20 W ชนิดเดยไลท
คาความสวางเริ่มตน 1,260 ลูเมน อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
5. รุน 24176ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 24 W ชนิด
วอรมไวท คาความสวางเริ่มตน 1,750 ลูเ มน อายุการใชงาน
8,000 ชั่วโมง
6. รุน 24177ET หลอดประหยัดไฟรูปเกลียว ขนาด 24 W ชนิดเดยไลท
คาความสวางเริ่มตน 1,650 ลูเมน อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
7. รุ น 11305EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 9 W ชนิ ด วอร ม ไวท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
8. รุ น 11321EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 9 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
9. รุน 11324EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 11 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง

ง-6
ง-6

125/2 สุขุมวิท (ทองหลอ)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท
0-2712-7288
โทรสาร
0-2392-4367
0-2392-4379
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 16
หอง 1603 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
แขวงมั ก กะสั น เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2255-8721-32
โทรสาร 0-2255-8733

กรมควบคุมมลพิษ

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

รุน

ที่อยู/หมายเลขติดตอ

10. รุ น 11328EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 11 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
11. รุน 11332EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดเดยไลท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
12. รุน 11335EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
13. รุน 11336EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 20 W ชนิดเดยไลท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
14. รุน 11342EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 20 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 6,000 ชั่วโมง
15. รุน 95414EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 6 W ชนิดวอรมไวท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
16. รุ น 95416EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 6 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
17. รุ น 89584EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 9 W ชนิ ด วอร ม ไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
18. รุ น 89587EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 9 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
19. รุน 11236EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 9 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
20. รุน 11238EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 9 W ชนิดเดยไลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
21. รุน 89588EN หลอดตะเกียบคู ขนาด 11 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
22. รุ น 89590EN หลอดตะเกี ย บคู ขนาด 11 W ชนิ ด เดย ไ ลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
23. รุน 89591EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
24. รุน 89593EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 15 W ชนิดเดยไลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง

ง-7
ง-7

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

รุน

ที่อยู/หมายเลขติดตอ

25. รุน 89594EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 18 W ชนิดวอรมไวท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
26. รุน 89596EN หลอดตะเกียบสาม ขนาด 18 W ชนิดเดยไลท
อายุการใชงาน 8,000 ชั่วโมง
27. รุน 95600EN หลอดตะเกียบสี่ ขนาด 23 W ชนิดวอรมไวท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
28. รุน 95602EN หลอดตะเกียบสี่ ขนาด 23 W ชนิดเดยไลท อายุ
การใชงาน 8,000 ชั่วโมง
บริษั ท ไทยโตชิบา 1. รุน EFD9D/65-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 9 วัตต
ประเภทเดยไลท คาความสองสวาง 510 ลูเมน อายุการใชงาน
ไลทติ้ง จำกัด/
6,000 ชั่วโมง
โตชิบา (TOSHIBA)
2. รุน EFD13D/65-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 13 วัตต
ประเภทเดยไลท คาความสองสวาง 710 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
3. รุน EFD18D/65-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 18 วัตต
ประเภทเดยไลท คาความสองสวาง 1,000 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
4. รุน EFD5L/27-E หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 5 วัตต ประเภท
วอรมไวท คาความสองสวาง 250 ลูเมน อายุการใชงาน 6,000 ชัว่ โมง
5. รุน EFD9L/27-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 9 วัตต
ประเภทวอรมไวท คาความสองสวาง 560 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
6. รุน EFD13L/27-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 13 วัตต
ประเภทวอรมไวท คาความสองสวาง 810 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
7. รุน EFD18L/27-E3U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 18 วัตต
ประเภทวอรมไวท คาความสองสวาง 1,100 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง

ง-8
ง-8

144 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี
หมูที่ 5 ถ.ติวานนท ต.บางกระดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท
0-2501-1425-9
โทรสาร
0-2501-1431

กรมควบคุมมลพิษ

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

บริษัท ฟลิปส
อิเล็คทริก
(ประเทศไทย)
จำกัด/
ฟลิปส (PHILIPS)

รุน

ที่อยู/หมายเลขติดตอ

8. รุน EFA7D/65-E หลอดชนิดทรงลูกแพร ขนาด 7 วัตต ประเภท
เดยไลท คาความสองสวาง 340 ลูเมน อายุการใชงาน 6,000 ชัว่ โมง
9. รุน EFD13D/65-E2U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 13 วัตต
ประเภทเดยไลท คาความสองสวาง 710 ลูเมน อายุการใชงาน
5,000 ชั่วโมง
10. รุน EFD13L/27-E2U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 13 วัตต
ประเภทวอรมไวท คาความสองสวาง 810 ลูเมน อายุการใชงาน
5,000 ชั่วโมง
11. รุน EFA7L/27-E หลอดชนิดทรงลูกแพร ขนาด 7 วัตต ประเภท
วอรมไวท คาความสองสวาง 400 ลูเมน อายุการใชงาน 6,000 ชัว่ โมง
12. รุน EFD11L/27-E2U หลอดชนิดทรงตะเกียบ ขนาด 11 วัตต
ประเภทวอรมไวท คาความสองสวาง 620 ลูเมน อายุการใชงาน
6,000 ชั่วโมง
13. รุน EFS25D/65-E หลอดชนิดทรงเกลียว ขนาด 25 วัตต ประเภท
เดยไลท คาความสองสวาง 1,400 ลูเมน อายุการใชงาน 6,000
ชั่วโมง
1. หลอดซูเปอรคุม 8 วัตต คูลเดยไลท
2. หลอดซูเปอรคุม 8 วัตต วอรมไวท
3. หลอดซูเปอรคุม 14 วัตต คูลเดยไลท
4. หลอดซูเปอรคุม 14 วัตต วอรมไวท
5. หลอดซูเปอรคุม 18 วัตต วอรมไวท
6. หลอดซูเปอรคุม 18 วัตต คูลเดยไลท
7. หลอดซูเปอรคุม 23 วัตต วอรมไวท
8. หลอดซูเปอรคุม 23 วัตต คูลเดยไลท
9. หลอดจีนี่ 5 วัตต คูลเดยไลท
10. หลอดจีนี่ 5 วัตต วอรมไวท
11. หลอดจีนี่ 8 วัตต คูลเดยไลท
12. หลอดจีนี่ 8 วัตต วอรมไวท
13. หลอดจีนี่ 14 วัตต คูลเดยไลท
14. หลอดจีนี่ 14 วัตต วอรมไวท

515 ถ.สุขมุ วิท หมูท ่ี 4 ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท
0-2709-3300-12
โทรสาร
0-2641-0769
สำนักงานใหญ
เลขที่ 1768 ชั้น 26-28 อาคาร
ไทยซัมมิททาวเวอร
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท
0-2614-3333
โทรสาร
0-2614-3444
ง-9

ง-9

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

บริษัท/
เครือ่ งหมายการคา

รุน
15.
16.
17.
18.

ที่อยู/หมายเลขติดตอ

หลอดทอรนาโด 11 วัตต วอรมไวท
หลอดทอรนาโด 15 วัตต คูลเดยไลท
หลอดทอรนาโด 15 วัตต วอรมไวท
หลอดทอรนาโด 20 วัตต คูลเดยไลท

ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2552

ง-10
ง-10

กรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก จ
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทำความสะอาด
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทำความสะอาด แสดงในตารางที่ จ-1
ตารางที่ จ-1 รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทำความสะอาด

รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทำความสะอาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทำความสะอาด

Phosphonates
Nitrilotriacetic Acid (NTA)
Cyclohexanone
Hexane
Methanol
i-Butanol
n-Butanol
t-Butanol
Dearomatised White Spirit, D 100
Dearomatised White Spirit, D 70
Cyclohexanol
Decane
Heptane
i-Paraffins
Methyl Isobutyl Ketone, MIBK
Higher Aromates เชน Mesitylene
Chlorinated Hydrocarbons
Toluene
Halogented Organic Solvents

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Alkylphenol
Dimethylsilicon Copolymers
Fatty Acid Salts of Di/Triethanolamine
Branched Carboxylic Acids and Alcohols
Quaternary Protein Hydrolysate
PEG Esters of Branched Carboxylic Acids
Sulfuric Acid
Sulphonic Acid
ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียม เกิน 0.5%
ของน้ำหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ
ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) เกินรอยละ 0.2
สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l
ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l
แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l
โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l
ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l
ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/l
นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l

จ-1
จ-1

จ-2

กรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อโรงแรมที่ไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียว และมาตรฐาน ISO 14001
ตารางที่ ฉ-1 รายชื่อโรงแรมที่ไดรับเกียรติบัตรใบไมเขียว

ลำดับ
ที่
1

2

3
4

5

6

7

รายชื่อโรงแรม
อมารี วอเตอรเกท
Amari Watergate

ที่อยู

847 ถ.เพชรบุรี แขวง
ราชเทวี เขตประตูน้ำ
กรุงเทพฯ 10400
60/12 ถ.ราชอุทิศ
อันดามัน บีช สวีท
สองรอยป ต.หาดปาตอง
Andaman Beach
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83150
Sweet
อาวนาง วิลลา รีสอรท 113 หมู 2 ต.อาวนาง
Aonang Villa Resort อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
257/1-3 ถ.เจริญนคร
กรุงเทพ แมริออท
แขวงสำเหร เขตธนบุรี
รีสอรท แอนด สปา
กรุงเทพฯ 10600
Bangkok Marriott
Resort and Spa
บันยันทรี กรุงเทพฯ 21/100 ถ.สาทรใต
แขวงสาทร
Banyan Tree
เขตทุงมหาเมฆ
Bangkok
กรุงเทพฯ 10120
27 หมู 8 ถ.ศักดิเดช
เคป พันวา ภูเก็ต
Cape Panwa Phuket ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
เซ็นทรัล กะรน วิลเลจ 701 ถ.ปฏัก ต.กะรน
Central Karon Village อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-2653-9000
ตอ 5006
โทรสาร 0-2653-9045
โทรศัพท 0-7634-1879-83
โทรสาร 0-7634-0893,
0-7629-0420
โทรศัพท 0-7563-7270-2
โทรสาร 0-7569-5072
โทรศัพท 0-2476-0022
โทรสาร 0-2476-6055,
0-2460-1805

em@watergate.amari.com
www.amari.com
admin@beachsuites.com
www.beachsuites.com
gm@aonangvilla.com
www.aonangvilla.com
jirapha_ch@minornet.com
bangkokmarriott@minornet.com
www.marriott.com/bkkth

โทรศัพท 0-2679-1200
โทรสาร 0-2679-1199

tassaneejeapermsuk
@banyantree.com
bangkok@banyantree.com
www.banyantree.com
โทรศัพท 0-7639-1123-5 gm@capepanwa.com
โทรสาร 0-7639-1177 www.capepanwa.com
โทรศัพท 0-7628-6300-9 ckv@chr.co.th
โทรสาร 0-7628-6315-6 www.centralhotelresorts.com

ฉ-1
ฉ-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ
ที่
8

9

10

11

12

13

14

รายชื่อโรงแรม
เซ็นทรัล สมุย
บีชรีสอรท
Central Samui Beach
Resort
เมธาวลัย ชะอำ
Cha-Am Methavalai
Hotel
เจาพระยา ปารค
(กรุงเทพฯ)
Chaophaya Park
Hotel Bangkok
ชลจันทร พัทยา รีสอรท
Cholchan Pattaya
Resort
ชุมพร คาบานา รีสอรท
Chumphon Cabana
Resort
เดอะ ซิตี้ ศรีราชา
City Hotel Shiracha,
The
คลับ อันดามัน บีช
รีสอรท
Club Andaman
Beach Resort

ที่อยู

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

38/2 หมู 3 ต.บอผุด โทรศัพท 0-7723-0500
อ.เกาะสมุย
โทรสาร 0-7742-2385,
จ.สุราษฎรธานี 84320
0-7723-0526

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

220 ถ.รวมจิตต ต.ชะอำ โทรศัพท 0-3243-3250-3,
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
0-3247-1028-9
76120
โทรสาร 0-3247-1590,
0-3243-3725
247 ถ.รัชดาภิเษก
โทรศัพท 0-2290-0125
แขวงดินแดง
โทรสาร 0-2275-8585,
เขตดินแดง กรุงเทพฯ
0-2290-0167
10310
19 หมู 1 ถ.สุขุมวิท
โทรศัพท 0-3870-2777
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง โทรสาร 0-3870-2778,
จ.ชลบุรี 20150
0-3870-2531
69 หมู 8 ถ.อาภากร โทรศัพท 0-7756-0245-7
โทรสาร 0-7756-0245-7
ต.สะพลี อ.ประทิว
จ.ชุมพร 86230
6/126 หมู 2 ถ.สุขมุ วิท โทรศัพท 0-3832-2700-28
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา โทรสาร 0-3832-2739-40
จ.ชลบุรี 20110
2 ถ.หาดปาตอง
โทรศัพท 0-7634-0530
ต.ปาตอง อ.กะทู
โทรสาร 0-7634-0527
จ.ภูเก็ต 83150

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

ฉ-2
ฉ-2

chaopark@chaophyapark.com
www.chaophayapark.com

sales@pattayaresort.com
www.pattayaresort.com
info@cabana.co.th
www.cabana.co.th
admin@citysriracha.com
www.citysriracha.com
admin@clubandaman.com
www.clubandaman.com

กรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ
ที่
15

16

17

18

19

20

21

รายชื่อโรงแรม
เดมา พาวิลเลี่ยน
D’Ma Pavilion

ที่อยู

1091/388 ซ.จารุรัตน
ถ.เพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
ดุสิต ลากูนา รีสอรท 390 ถ.ศรีสุนทร
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
โฮเท็ล
Dusit Laguna Resort จ.ภูเก็ต 83110
Hotel
240/2 หมู 5
ดุสิตรีสอรท พัทยา
Dusit Resort Pattaya ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
946 ถ.พระรามที่ 4
ดุสิตธานี
Dusit Thani Bangkok แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
แกรนดไชนา ปริ๊นเซส 215 แขวงสัมพันธวงศ
เขตสัมพันธวงศ
Grand China
กรุงเทพฯ 10100
Princess Hotel
494 ถ.ราชดำริ
แกรนด ไฮแอท
แขวงลุมพินี
เอราวัณ กรุงเทพฯ
Grand Hyatt Erawan เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
Bangkok Hotel
1, 3, 5, 7 ถ.รัชดาภิเษก
แกรนด เมอรเคียว
ต.ดินแดง อ.ดินแดง
ฟอรจูน กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ 10400
Grand Merkyo
Fortune Bangkok

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-2650-0260-88 dena@loxinfo.co.th
โทรสาร 0-2650-0299, www.six-senses.com/dma-Pavillion
0-2650-0241 www.dmahotel.com

โทรศัพท 0-7632-4324
โทรสาร 0-7632-4174

dlp@dusit.com
www.dusit.com

โทรศัพท 0-3842-5611-7 pattaya@dusit.com
โทรสาร 0-3842-8239 www.dusit.com

โทรศัพท 0-2200-9000
โทรสาร 0-2236-6400
โทรศัพท 0-2224-9977
โทรสาร 0-2224-7999
โทรศัพท 0-2254-1234
โทรสาร 0-2254-6307

โทรศัพท 0-2641-1500
โทรสาร 0-2641-1688

drbptdir@dusit.com
dusitbkk@dusit.com
www.dusit.com
noppado@grandchaina.com
gcp@grandchina.com
www.grandchaina.com
sukanya.janchoo@hyatintl.com
hotel.ghbangkok@hyattintl.com
www.bangkok.grand.hyatt.com
www.bangkok.hyatt.com
hr@grandmercurefortunebkk.com
mcd@fortumehotel.com
www.fortunehotel.com
www.grandmercurefortunebkk.com

ฉ-3
ฉ-3

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ
ที่
22

23

24

25

26

27

28

29

รายชื่อโรงแรม
แกรน เดอ วิลล
Grande Ville

ที่อยู

903 ถ.มหาชัย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
ฮอลลิเดยอินน รีสอรท 52 ต.ปาตอง อ.กะทู
จ.ภูเก็ต 83150
ภูเก็ต
Holiday Inn Resort
Phuket
9 สุขุมวิท 24
อิมพีเรียล อิมพาลา
แขวงคลองตัน
Imperial Impala
เขตคลองเตย
Hotel
กรุงเทพฯ 10110
อิมพีเรียล ควีนสปารค 199 สุขุมวิท 22
แขวงคลองตัน
Imperial Queen’s
เขตคลองเตย
Park Hotel
กรุงเทพฯ 10110
86 หมู 3 หาดชะวังนอย
อิมพีเรียลสมุย
Imperial Samui Hotel ต.บอผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี 84320
18/1 สุขุมวิท 26
อิมพีเรียลธารา
Imperial Tara Hotel แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
120/126 ถ.ราชปรารภ
อินทรา รีเจนท
Indra Regent Hotel แขวงพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
เซ็นทรัล สมุย วิลเลจ 111 หมู 2 ต.มะริด
หาดนาเทียน เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี 84310

เบอรโทรศัพท/โทรสาร
โทรศัพท 0-2225-0050
โทรสาร 0-2225-7593
โทรศัพท 0-7634-0608
โทรสาร 0-7634-0435,
0-7634-0420

E-mail/Website
eng@grandevillhotel.com
info@grandevillehotel.com
www.grandevillehotel.com
holiday@phuket.ksc.co.th
www.phuket.holiday-inn.com

โทรศัพท 0-2259-0053
โทรสาร 0-2259-2897

impala@imperialhotels.com
www.imperialimpala.com

โทรศัพท 0-2261-9000
ตอ 5315
โทรสาร 0-2261-9525

impala@imperialhotel.com
queenpark@imperialhotel.com
www.imperialqueenspark.com

โทรศัพท 0-7742-2020-36
โทรสาร 0-7742-2329,
0-7742-2396
โทรศัพท 0-2259-2900
โทรสาร 0-2259-2896

samui@imperialhotels.com
www.imperialsamui.com
www.imperialhotel.com
tara@imperialhotels.com
www.imperialhotels.com

โทรศัพท 0-2208-0022-33 resv@indrahotel.com
โทรสาร 0-2208-0388-9 www.indrahotel.com

โทรศัพท 0-7742-4020
โทรสาร 0-7742-4022

ฉ-4
ฉ-4

กรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ
ที่
30

31

32

33

34

35

36

รายชื่อโรงแรม
กะตะ ธานี ภูเก็ต
Kata Thani Hotel
and Beach Resort
กรุงศรีริเวอร
Krungsri River Hotel

ที่อยู

14 ถ.กะตะนอย
ต.กะรน อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83110
27/2 หมู 11
ถ.โรจนะ ต.กะมัง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
323 หมู 2 ถ.ศรีสุนทร
ลากูนา บีช รีสอรท
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
Laguna Beach
จ.ภูเก็ต 83110
Resort
เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต 29 ซ.กะรนนุย
ต.กะรน อ.เมือง
บีช รีสอรท
Le Meridien Phuket จ.ภูเก็ต 83100
Beach Resort
เลอ รอยัล เมริเดียน 295 หมู 3 ต.ตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย
บานตลิ่งงาม
Le Royal Meridien จ.สุราษฎรธานี 84140
Baan Taling Ngam
เลอ รอยัล เมอริเดียน 23/3 หมู 1 ถ.วิเศษ
ต.ราไวย อ.เมือง
ภูเก็ต ยอรช คลับ
Le Royal Meridien จ.ภูเก็ต 83130
Phuket Yacht Club
225/75 ถ.รวมจิตร
ลองบีช ชะอำ
ต.ชะอำ อ.ชะอำ
Long Beach Chaจ.เพชรบุรี 76120
Am Hotel

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-7633-0124-6 reservation@katathani.com
โทรสาร 0-7633-0127 www.katathani.com
โทรศัพท 0-3524-4333
โทรสาร 0-3524-3777

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

โทรศัพท 0-7632-4352
โทรสาร 0-7632-4353

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

โทรศัพท 0-7634-0480-5 lmprsvn@meridine.com
โทรสาร 0-7634-0479
lmpresv@meridien.co.th
www.phuketbeachresort.com
www.lemeridien.com
โทรศัพท 0-7742-3019-22, talingng@samart.co.th
0-7742-9100
โทรสาร 0-7742-3220,
0-7723-4242
โทรศัพท 0-7638-0200-19 saejew@meridien.co.th
โทรสาร 0-7638-0217 pycrsvn@meridien.co.th
www.phuket-yachtclub.com
www.phuketyachtclub.lemeridien. com
โทรศัพท 0-3247-2444
longbeach@thailand.com
โทรสาร 0-3247-2287
contact@longbeach-chaam.com
www.longbeach-chaam.com

ฉ-5
ฉ-5

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ
ที่
37

38

39

40

41

42

รายชื่อโรงแรม
มาริไทม ปารค แอนด
สปา รีสอรท
Maritime Park &
Spa Resort
มาเลเซีย
Malaysia

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

54 ซ.งามดูพลี
ถ.พระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ
10210
เมอรลิน บีช รีสอรท 99 หาดไตรตรังค
Merlin Beach Resort ถ.หมื่นเงิน ต.ปาตอง
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83150
392/44 สยามสแควร
โนโวเทล กรุงเทพฯ
ซอย 6 ถ.พระรามที่ 1
สยามสแควร
Novotel Bangkok on แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Siam Square
10330
14/49 หมู 6
โนโวเทล บางนา
ถ.ศรีนครินทร
กรุงเทพฯ
แขวงหนองบอน
Novotel Bangna
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
Hotel
10250
183 ถ.ชางเผือก
โนโวเทล เชียงใหม
Novotel Chiang Mai ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50200
Hotel

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-7562-0028-46 martome@martimeparkandspa.com
โทรสาร 0-7561-2992 maritime@maritimeparkandspa.com
www.maritimeparkandspa.com
โทรศัพท 0-2679-7127-36 malaysia@ksc15.th.com
โทรสาร 0-2656-0077, info@malaysiahotelbkk.com
0-2287-1457-8 www.malaysiahotelbkk.com

โทรศัพท 0-7629-4300
โทรสาร 0-7629-4310

merlinbeach@merlinphuket.com
www.merlinphuket.com

โทรศัพท 0-2255-6888
โทรสาร 0-2254-9311

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

โทรศัพท 0-2366-0505
โทรสาร 0-2366-0506

engineering@novotelbangnabangkok.com

โทรศัพท 0-5322-5500
โทรสาร 0-5322-5505

novotelcnx@cmnet.co.th
www.accorhotels-asia.com/1797
www.accorhotels.com/asia

ฉ-6
ฉ-6

business@novotelbangnabangkok.com
www.novotelbangnabangkok.com

กรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ
ที่
43

44

45

46

47

48

49

รายชื่อโรงแรม

ที่อยู

โนโวเทล โลตัส
Novotel Lotus
Bangkok

1 ซ.แดงอุดม
ถ.สุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
แพน แปซิฟค กรุงเทพฯ 952 อาคารรามาแลนด
ชั้น 21 ถ.พระราม 4
The Pan Pacific
แขวงสุริยวงศ
Hotel Bangkok
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
44 ถ.ทวีวงศ ต.ปาตอง
ปาตอง เมอรลิน
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83150
Patong Merlin

พีชฮิล
Peach Hill Hotel &
Resort
พระนางอินน
Phra Nang Inn

113/16-18 ถ.ปฏัก
ต.กะรน อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83100
119 หมู 2 ต.อาวนาง
อ.เมือง จ.กระบี่
81000
ภูเก็ตอาคาเดีย รีสอรท 78/2 ถ.ปฏัก ต.กะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Phuket Arcadia
83100
Hotel & Resort

เบอรโทรศัพท/โทรสาร
โทรศัพท 0-2261-0111
โทรสาร 0-2262-1700

E-mail/Website
dpt@novotellotus.com
sale@novotellotus.com
www.accorhotels-asia.com
www.accorhotels.com

โทรศัพท 0-2632-9000, bangkok@panpacific.com
0-2216-3700 www.bangkok.panpacific.com
โทรสาร 0-2636-9001,
0-2216-3730-3
โทรศัพท 0-7634-0037-41
โทรสาร 0-7634-0394,
0-7634-2045
โทรศัพท 0-7633-0520-1
โทรสาร 0-7633-0895

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

โทรศัพท 0-7563-7130-33 reservation@phrananginn.com
โทรสาร 0-7563-7134-5 www.phrananginn.com

โทรศัพท 0-7639-6038-44, hktoff@phuketarcadia.com
0-7639-6433-41 reservations.phuket@hilton.com
โทรสาร 0-7639-6136 www.hilton.com
www.phuketarcadia.com
9/9 ถ.วิภาวดี - รังสิต โทรศัพท 0-2561-0022, rama@ramagardenshotel.com
รามาการเดน
0-2561-0056 www.ramagardenshotel.com
Rama Gardens Hotel แขวงบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรสาร 0-2561-1025,
10210
0-2561-0086

ฉ-7
ฉ-7

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ
ที่
50

51

52

53

54

55

56

รายชื่อโรงแรม
รอยัลไดมอน
Royal Diamond
Hotel

ที่อยู

555 หมู 1
ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม
อ.เมือง จ.ราชบุรี
76000
เดอะ รอยัล พาราไดซ 135/23 ถ.ราษฎรอุทิศ
The Royal Paradise สองรอยป ต.ปาตอง
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83150
Hotel
รอยัลปริน๊ เซส เชียงใหม 112 ถ.ชางคลาน
ต.ชางคลาน อ.เมือง
Royal Princess
จ.เชียงใหม 50100
Chiang Mai

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-3241-1061-70
โทรสาร 0-32242-4310

โทรศัพท 0-7634-0666
โทรสาร 0-7634-0565
โทรศัพท 0-5328-1033
โทรสาร 0-5328-1044

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

pccptmgr@dusit.com
www.pcc@dusit.com
www.royalprincess.com/
royalprincess/pcc
www.dusit.com
สันติบุรี ดุสิต รีสอรท 12/12 ถ.ทวีราษฎรภกั ดี โทรศัพท 0-7742-5031-8 santiburi@dusit.com
ต.แมน้ำ อ.เกาะสมุย โทรสาร 0-7742-5040 infosb@santiburi.com
Santiburi Dusit
จ.สุราษฎรธานี 84330
www.santiburi.com
Resort
โทรศัพท 0-3842-8678-81 siambayshore@siamhotels.com
สยามเบยชอร รีสอรท 559 หมู 10
ถ.พระตำหนัก
โทรสาร 0-3871-1037 www.siamhotels.com
Siam Bayshore
ต.หนองปรือ
Resort
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
310/2 หมู 10
โทรศัพท 0-3842-3871-7 sales@siamhotels.com
สยามเบยวิว
โทรสาร 0-3842-3879 siambayview@siamhotel.com
Siam Bayview Hotel ถ.เลียบหาดพัทยา
ต.หนองปรือ
www.siamhotels.com
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20260
2112/2 ถ.มิตรภาพ โทรศัพท 0-4421-3100 sales@simathani.com
สีมาธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
โทรสาร 0-4421-3121 www.simathani.com
Sima Thani
จ.นครราชสีมา 30000

ฉ-8
ฉ-8

กรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ
ที่
57

58

59

60

61

62

63

รายชื่อโรงแรม
โซฟเทล เซ็นทรัล
หัวหิน รีสอรท
Sofitel Central
Hua-Hin Resort
โซฟเทล เซ็นทรัล
พลาซา กรุงเทพฯ
Sofitel Central Plaza
Bangkok
ไท-ปน กรุงเทพฯ
Tai-Pan Hotel
Bangkok

ที่อยู

1 ถ.ดำเนินเกษม
ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ
77110
1695 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
25 สุขุมวิท ซอย 23
แขวงวัฒนา
เขตคลองเตยเหนือ
กรุงเทพฯ 10110
ถาวร ปาลม บีช รีสอรท 311 ถ.ปฏัก ต.กะรน
Thavorn Palm Beach อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83100
Resort
1880 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม
อมารี เอเทรี่ยม
แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
100 หมู 2 ถ.วิเศษ
ดิ เอวาซอน ภูเก็ต
ต.ราไวย อ.เมือง
รีสอรท แอนด สปา
จ.ภูเก็ต 83100
9/1 หมู 3
เฟลิกซ ริเวอรแคว
ต.ทามะขาม อ.เมือง
รีสอรทกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-3251-2021-38 chiefengineer@sofitel.com
โทรสาร 0-3251-1014, sofitel@sofitel.co.th
0-3251-1099 www.sofitel.co.th
โทรศัพท 0-2541-1234
โทรสาร 0-2541-1087,
0-2541-1041

scp@chr.co.th
www.centrahotelsresort.com

โทรศัพท 0-2260-9888,
0-2260-9898
โทรสาร 0-2259-7908

info@taipanhotel.com
info@tai-pan.com
www.tai-pan.com
www.taipanhotel.com
info@thavornpalmbeach.com
www.thavornpalmbeach.com

โทรศัพท 0-7621-7416
โทรสาร 0-7621-5556

โทรศัพท 0-2718-2000-1 atrium@amari.com
โทรสาร 0-2718-2002 www.amari.com

โทรศัพท 0-7638-1010-7 info@evasonphuket.com
โทรสาร 0-7638-1009 www.sixsenses.com
โทรศัพท 0-3451-5061
โทรสาร 0-3457-5095

ฉ-9
ฉ-9

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ
ที่
64

65

66

67

68

69

70

รายชื่อโรงแรม
ไอศวรรย รีสอรท
แอนด สปา

ที่อยู

445/3 หมู 5
ซ.วงศอมาตย
ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
ฮอไรซัน บีช รีสอรท 64/39 ซ.เก็บทรัพย
ถ.ทวีวงศ ต.ปาตอง
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83150
อมารี ตรัง บีช รีสอรท 199 หมู 5
Amari Trang Beach ถ.หาดปากเมง-ฉางหลาง
ต.ไมฝาด อ.สิเกา
Resort
จ.ตรัง 92150
ปานวิมาน เกาะชาง 8/15 ต.เกาะชาง
อ.เกาะชาง จ.ตราด
23170
92 ซ.แสงแจมฟา
เรดิสัน กรุงเทพฯ
ถ.พระราม 9
แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
269 ถ.หลานหลวง
รอยัลปริ๊นเซส
หลานหลวง กรุงเทพฯ แขวงวัดโสมนัส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ 10100
477 ถ.ศรีอยุธยา
สยามซิตี้
แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-3841-1940-8 aisawan@aisawan.com
โทรสาร 0-3836-7824 www.aisawan.com

โทรศัพท 0-7629-2526-30
โทรสาร 0-7629-2534
โทรศัพท 0-7520-5888
โทรสาร 0-7520-5899

โทรศัพท 0-3955-1290-9 kouchang@panviman.com
โทรสาร 0-3955-1283 www.panviman.com
โทรศัพท 0-2641-4777, rsvn@radisson.co.th
0-2641-4888 www.radisson.co.th
โทรสาร 0-2641-4884-5

โทรศัพท 0-2281-3088
โทรสาร 0-2280-1314

larnluang@dusit.com
www.royalprincess.com

โทรศัพท 0-2247-0123
โทรสาร 0-2247-0165

jutarat@siamhotels.com
www.siamhotels.com

ฉ-10
ฉ-10

กรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ
ที่
71

72

73

74

75

76
77

78

รายชื่อโรงแรม
วินเซอร สวีท

ที่อยู

8-10 ถ.สุขุมวิท 20
ซ.สายน้ำผึ้ง
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
2/299 ถ.พระองคขาว
อมรินทร ลากูน
ต.อรัญญิก อ.เมือง
พิษ ณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
บ. บานโบราณ จก. 229 หมู 1
ถ.เชียงแสน-แมสาย
ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150
199 หมู 2
กาสะลองรีสอรท
ถ.ลาดหญา-ศรีสวัสดิ์
ต.วังดง อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190
33 ถ.ศรีสุนทร
บันยันทรี รีสอรท
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
คราวน พลาซา กะรน 509 ถ.ปฏัก หาดกะรน
จ.ภูเก็ต 83100
บีช รีสอรท
9 หมู 3 ปากน้ำปราณ
เอวาซอน หัวหิน
อ.ปราณบุรี
รีสอรท แอนด สปา
จ.ประจวบคีรีขันธ
77220
10 หมู 4 ถ.ศรีสุนทร
เชอราตัน แกรนด
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
ลากูนา ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83110

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

โทรศัพท 0-2262-1234
โทรสาร 0-2262-1212

โทรศัพท 0-5522-0999
โทรสาร 0-5522-0944
โทรศัพท 0-5378-4084
โทรสาร 0-5378-4090

โทรศัพท 0-2246-7142
โทรสาร 0-2246-7436

www.kasalong.com

โทรศัพท 0-7632-4374
โทรสาร 0-7632-4356
โทรศัพท 0-7639-6149-48
โทรสาร 0-7639-6122
โทรศัพท 0-3263-1235
โทรสาร 0-3263-1236

โทรศัพท 0-7632-4101-7 sheraton.phuket@luxurycollection.com
โทรสาร 0-7632-4108 www.starwood.com/phuket

ฉ-11
ฉ-11

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ
ที่
79

80

81

82

83

84

85
86

87

รายชื่อโรงแรม

ที่อยู

พัทยา แมริออท รีสอรท 218/2-4 หมู 10
ถ.เลียบชายหาด
แอนด สปา
พัทยาใต ต.หนองปรือ
จ.ชลบุรี 20260
2 ถ.หมื่นเงิน
อมารี คอรัล บีช
หาดปาตอง จ.ภูเก็ต
รีสอรท
83150
188 ถ.สีลม
โซฟเทล สีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10500
สปริงฟลด บีช รีสอรท 825/5 ถ.จำนง-ภูมิเวช
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
76120
231 หมู 3 หาดไมขาว
เจดับบลิว แมริออท
ภูเก็ต รีสอรท แอนด จ.ภูเก็ต 83110
สปา
ปานวิมาน เกาะชาง 8/15 หาดคลองพราว
เกาะชาง จ.ตราด
รีสอรท
23170
โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส 1137 ถ.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โคราช
54 ถ.เกศขวัญ
เซ็นทารา กะตะ
ต.กะรน อ.เมือง
รีสอรท
จ.ภูเก็ต 83100
296 ถ.พญาไท
โรงแรมเอเชีย
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10400

เบอรโทรศัพท/โทรสาร
โทรศัพท 0-3841-2120
โทรสาร 0-3842-9926

โทรศัพท 0-7634-0106
โทรสาร 0-7634-0115
โทรศัพท 0-2238-1991
โทรสาร 0-2238-1999
โทรศัพท 0-3245-1181-5
โทรสาร 0-3245-1342
โทรศัพท 0-7633-8000
โทรสาร 0-7634-8360
โทรศัพท 0-3955-1290-6
โทรสาร 0-3955-1283
โทรศัพท 0-4425-6629-35
โทรสาร 0-4425-6601
โทรศัพท 0-4425-6629-35
โทรสาร 0-4425-6601
โทรศัพท 0-2215-0808
โทรสาร 0-2217-0109

ฉ-12
ฉ-12

E-mail/Website

กรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ
ที่
88

89

90

91
92

93

94

95

96

รายชื่อโรงแรม

ที่อยู

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

E-mail/Website

แทมมารีน วิลเลจ

50/1 ถ.ราชดำเนิน
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50200
437 ถ.พระตำหนัก
เชอราตัน พัทยา
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รีสอรท
20150
เซ็นทารา แกรนด บีช 396-396/1 หมู 2
รีสอรท แอนด วิลลา ต.อาวนาง อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
กระบี่
155 ถ.ราชดำริ
โรงแรมโฟร ซีซัน
กรุงเทพฯ 10303
กรุงเทพฯ
บุณฑริกา วิลลา ภูเก็ต 89 หมู 6 หาดลายัน
เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
2/10 บานตะเกียบ
บานทะเลดาว
ถ.เพชรเกษม
ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ
77110
ไฮแอท รีเจนซี หัวหิน 91 ถ.เขาตะเกียบ
อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ
77110
อันดามัน แคนนาเซีย 212 ถ.โคกโตนด
ต.กะรน อ.เมือง
รีสอรท แอนด สปา
จ.ภูเก็ต 83100
1129 ถ.ไกรสรสิทธิ์
ดุสิต ไอซแลนด
ต.เวียง อ.เมือง
รีสอรท โฮเต็ล
จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท 0-3825-9888
โทรสาร 0-3825-9889
โทรศัพท 0-7563-7789
โทรสาร 0-7563-7800
โทรศัพท 0-2250-0000
โทรสาร 0-2253-9195

โทรศัพท 0-3253-6024-30
โทรสาร 0-3253-6031

โทรศัพท 0-3252-1234
โทรสาร 0-3252-1233

ฉ-13
ฉ-13

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ
ที่
97

98

99

100

101

102

103
104

รายชื่อโรงแรม

ที่อยู

โซฟเทล ราชา ออรคิด 9/9 ถ.ประชาสำราญ
ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแกน
จ.ขอนแกน 40000
เซ็นทารา แมสอดฮิลล 100 ถ.ซุปเปอรไฮเวย
อ.แมสอด จ.ตาก
รีสอรท
63110
3 ถ.แสนหนุสรณ
โนโวเทล เซ็นทารา
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
หาดใหญ
90110
เซ็นทารา แกรนด บีช 38/2 หมู 2 บอผุด
รีสอรท แอนด วิลลา หาดเฉวง
จ.สุราษฎรธานี 84320
สมุย
คลาสสิคเพลส โฮเต็ล 1596 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10400
อีบิส แอคคอร โฮเต็ล 97 ถ.ราชปรารภ
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
29 หมู 3 กิง่ อ.เกาะชาง
อัยยะปุระ รีสอรท
จ.ตราด 23170
แอนด สปา
88/8 หมู 4 ต.เกาะชาง
อมารี เอมเมอรัลด
โคฟ รีสอรท เกาะชาง กิ่ง อ.เกาะชาง
จ.ตราด 23170

เบอรโทรศัพท/โทรสาร
โทรศัพท 0-4332-2155
โทรสาร 0-4332-3150
โทรศัพท 0-5553-2601-8
โทรสาร 0-5553-2600
โทรศัพท 0-7435-2222
โทรสาร 0-7435-2223
โทรศัพท 0-7723-0500
โทรสาร 0-7742-2385
โทรศัพท 0-2255-4444
โทรสาร 0-2255-0404-9
โทรศัพท 0-2209-3888
โทรสาร 0-2209-3890

โทรศัพท 0-3955-5111-5
โทรสาร 0-3955-5118
โทรศัพท 0-3955-2000
โทรสาร 0-3955-2001

ที่มา : http://www.greenleafthai.org/Green_hotet-dirce_th.asp
ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2552

ฉ-14
ฉ-14

E-mail/Website

กรมควบคุมมลพิษ

ตารางที่ ฉ-2 รายชื่อโรงแรมที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14001

ลำดับ
ที่
1

2

รายชื่อโรงแรม
รอยัลคลิฟบีช รีสอรท
Royal Cliff Beach
Hotel
โรงแรมกะตะธานี
แอนด บีช รีสอรต
Kata Thani Hotel &
Beach Resort

ที่อยู
353 หมู 12
ต.หนองปรือ
จ.ชลบุรี 20150
14 ถ.กะตะนอย
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83100

โทรศัพท/โทรสาร
โทรศัพท 0-3825-0421
โทรสาร 0-3825-0511

E-mail/Website
www.royalcliff.com

โทรศัพท 0-7633-0124
โทรสาร 0-7633-0426

ที่มา : http://www.tisi.go.th/cgi-bin/syscer/search t.p?14000=thai
ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2552

ฉ-15
ฉ-15

ฉ-16

กรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก ช
ตัวอยางเอกสารตกลงราคา
ตัวอยางเอกสารการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีการตกลงราคาเรียงตามลำดับขั้นตอน
มีดังตอไปนี้
รูปที่ ช-1 ตัวอยางบันทึกความตองการ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

ฝกก./กลุมงานธุรการ/2551

วันที่

147 / 2549

เรื่อง

10 กุมภาพันธ 2549

ขอใหดำเนินการจัดซื้อตลับหมึก

เรียน ลนก. ผาน ผอ.ฝกก.
ดวย ฝกก. มีความประสงคให สลก. ดำเนินการจัดซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ สำหรับไวใช
ในราชการของ ฝกก. จำนวน 10 กลอง ดังเอกสารแนบ
ทั้งนี้ ขอแตงตั้งเจาหนาที่ดังมีรายนามตอไปนี้ เปนกรรมการตรวจรับวัสดุ
1. นายสำนึก รักษสิ่งแวดลอม นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว ประธานกรรมการ
2. นายวินัย สมบูรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 กรรมการ
3. นางระเบียบ ซื่อตรง
เจาหนาที่ธุรการ 5
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ โดยการเบิกจายจาก หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ผลผลิตที่ 3 การกำกับ ดูแลแหลงกำเนิดมลพิษ จัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 2 : การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดลอม 2.4 การสนับสนุนการวิเคราะหตัวอยาง
สิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ
...........................................
(นางระเบียบ ซื่อตรง)
เจาหนาที่ธุรการ 5

ช-1
ช-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-2 ตัวอยางเอกสารแสดงรายการพัสดุที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการจัดซื้อวัสดุ
รายการ

รุน

จำนวน

1. ตลับหมึกพิมพ

AB C4127x

5

2. ตลับหมึกพิมพ

AB C3903F

2

3. ตลับหมึกพิมพ

AB C7115A

3

ช-2
ช-2

หมายเหตุ
เปนไปตามเกณฑ
ขอกำหนดสำหรับสินคา
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ช-3 ตัวอยางเอกสารแสดงเกณฑขอกำหนดสำหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกซื้อตลับหมึกที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว หาก
ไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้

เกณฑขอกำหนดสำหรับตลับหมึกเครื่องพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ไม ใ ช ส ารประกอบปรอท ตะกั่ ว โครเมี ย ม (VI) และแคดเมี ย ม เป น ส ว นผสม
ในผลิ ต ภั ณ ฑ ย กเว น ในกรณี ที่ เ ป น ส ว นประกอบของชิ้ น ส ว นทางไฟฟ า หรื อ
อิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU
Commission Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในขอแนะนำของ International
Agency for Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
3. สำหรับตลับหมึกสี ตองไมมีสารเอมีนที่เปนพิษในสวนผสมของผงหมึก
โดยใหผูจำหนายยื่นเอกสารรับรองวาในผลิตภัณฑไมมีสารตามเกณฑสำหรับคุณลักษณะ
เฉพาะในขอที่ 1 และ 2 สำหรับตลับหมึกดำ และเกณฑขอที่ 3 เพิ่มเติมสำหรับตลับหมึกสี
ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตตลับหมึกหรือผูมีอำนาจลงนามของบริษัท
ผูผลิตชิ้นสวนตลับหมึกหรือวัตถุดิบ หรือใชเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS)
ของตลั บ หมึ ก เป น หลั ก ฐานแทน ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด รั บ เครื่ อ งหมายฉลากสิ่ ง แวดล อ ม
ใหแสดงเครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาวในวันตรวจรับ

ช-3
ช-3

เอกสารแนบ

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-4 ตัวอยางเอกสารใบเสนอราคา

บรษัท สกายฮอส จำกัด
ใบเสนอราคา

ที่ HS 084/2549
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549
เรื่อง ขอเสนอราคาตลับหมึกเครื่องพิมพ
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัท สกายฮอส จำกัด ผูผ ลิตและจัดจำหนายตลับหมึกเครือ่ งพิมพทกุ ประเภท มีความประสงค
จะขอเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวน ราคาตอหนวย

ราคารวม

1

ตลับหมึกพิมพ รุน AB C4127x

5

4,720

23,600.00

2

ตลับหมึกพิมพ รุน AB C3903F

2

2,820

5,640.00

3

ตลับหมึกพิมพ รุน AB C7115A

3

2,250

6,750.00

รวมเปนเงิน

35,990.00

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

2,519.30

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

38,509.30

หมายเหตุ ตลับหมึกพิมพรนุ ดังกลาวเปนไปตามเกณฑสำหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซือ้ ตลับหมึกทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ไมใชสารประกอบ ปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑยกเวน
ในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU Commission
Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในขอแนะนำของ International Agency for Research
on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)

บริษัทฯ ใครขอบคุณทานทีใ่ หการพิจารณาในผลิตภัณฑ และหวังเปนอยางยิง่ วาจะไดมโี อกาสในการ
ดำเนินธุรกิจรวมกัน ทัง้ ในสวนผลิตภัณฑทนี่ ำเสนอในครัง้ นี้ และผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพอืน่ ๆ ในอนาคตทีบ่ ริษัท
จะนำเสนอในโอกาสตอไป
ขอแสดงความนับถือ
...........................................
(นางสุจริต คิดดี)
พนักงานขาย

ช-4
ช-4

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ช-5 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

ฝายการคลังและพัสดุ/สำนักงานเลขานุการกรม/2040

วันที่

ฝกค.(พ) 220 / 2549

เรื่อง

2 มีนาคม 2549

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผอ.ฝกก. ผาน ลนก. และหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ดวย ฝกก. มีความประสงคจะจัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ ดังนั้น ฝกค. ใครขออนุมัติดำเนินการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจำเปนที่ตองซื้อ เพื่อใชในราชการ
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ตามรายละเอียดที่แนบทาย
3. ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดทาย ตามรายละเอียดที่แนบทาย
4. วงเงินที่จะซื้อ ภายในวงเงิน 38,509.30 บาท (สามหมืน่ แปดพันหารอยเกาบาทสามสิบสตางค)
5. กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น ภายใน 15 วัน หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลทีต่ อ งซือ้ โดยวิธนี นั้ โดยวิธตี กลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 19 เนื่องจากเปนการซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไมเกิน
100,000 บาท
7. ขอเสนออื่นๆ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (6) ดังตอไปนี้
1. นายสำนึก รักษสิ่งแวดลอม นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
ประธานกรรมการ
2. นายวินัย สมบูรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5
กรรมการ
3. นางระเบียบ ซื่อตรง
เจาหนาที่ธุรการ 5
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัต...........................................
ิ

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

(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
ผอ.ฝกก.

ช-5
ช-5

ช-6

ช-6

38,509.30

6,750.00

เปนเงิน

2,250

5,640.00

2,519.30

3

2,820

23,600.00

เปนเงิน

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

ตลับหมึกพิมพ รุน HP C7115A

3.

2

4,720

ราคาตอหนวย

เดือน

มีนาคม

-

-

-

-

-

เมื่อวันที่

การที่จัดซื้อครั้งสุดทาย

2

ราคาตอหนวย

/2549 ลงวันที่

35,990.00

ตลับหมึกพิมพ รุน HP C3903F

2.

5

จำนวน

การจัดซื้อครั้งนี้

ฝกค. (พ) 220

ราคา

ตลับหมึกพิมพ รุน HP C4127x

รายการ

1.

ลำดับที่

รายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ ที่

รูปที่ ช-6 ตัวอยางเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ

เป น ไปตามเกณฑ สิ น ค า
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

หมายเหตุ

พ.ศ. 2549

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ช-7 ตัวอยางใบสั่งซื้อ

กรมควบคุมมลพิษ

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 212/2549
วันที่ 3 มีนาคม 2549
ถึง…บริษัท สกายฮอส จำกัด…
กรมควบคุมมลพิษไดตกลงซื้อตลับหมึกจำนวน 10 กลองตามใบเสนอราคาของทานเลขที่ HS
084/2549 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 จึงขอใหทา นจัดสงสิง่ ของตามรายการตอไปนี้ ณ ฝายคลังและพัสดุ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษภายในวันที่ 7 มีนาคม 2549
ลำดับที่
1
2
3

รายการ

จำนวน

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

5
2
3

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

เปนเงิน
บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

(สามหมื่นแปดพันหารอยเกาบาทสามสิบสตางค)
ลงชื่อ........................................
(นายพันทิวา พันธารักษ)
ผูสั่งซื้อ

รวมเงิน

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

-

-

38,509

30

ขาพเจาไดรับใบสั่งซื้อตามรายละเอียดขางตนแลว
ไดทราบเงื่อนไขขอตกลงระหวางกรมกับผูขายและวิธีการ
ที่ผูขายตองปฏิบัติซึ่งปรากฏอยูหลังใบสั่งซื้อแลว และยินยอม
ปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน

เกณฑสำหรับคุณลักษณะเฉพาะ
ในการจัดซื้อตลับหมึกที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ลงชื่อ........................................ผูขาย
(นายวานิช เจริญการคา)
ตราประทับ………
12/03/2549
หมายเหตุ - จะตองนำใบสั่งซื้อมาแสดงพรอมกับใบสงของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจงหนี้ ดวยทุกครั้งที่สงของ
งตามใบสัง่ ซือ้ นีก้ รมควบคุมุ มลพิษจะยอมรับเมือ่ กรรมการตรวจรับไดตรวจ
- สิง่ ของตามใบสั
รวจรับเปนการถูกตองแลว
- ตลับหมึกพิมพรุนดังกลาวตองเปนไปตามเกณฑสำหรับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อตล
ตลับหมึกที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนี้
11. ไมใชสารประกอบ ปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑยกเวน
ในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU Commission
Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในขอแนะนำของ International Agency for Research on
Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
โดยใหผจู ำหนายยืน่ เอกสารรับรองวาในผลิตภัณฑไมมสี ารตามเกณฑสำหรับคุณลักษณะเฉพาะ
ใน อที่ 1 และ 2 ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจ ดั การของบริษัทผูผ ลิตตลับหมึก หรือผูม อี ำนาจลงนามของบริษัทผูผ ลิลตต
ในข
ชิ้นสวนตลับหมึกหรือวัตถุดิบ หรือใชเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS) ของตลับหมึกเปนหลัลักฐฐานแทน
รณีทผี่ ลิตภัณฑไดรบั เครือ่ งหมายฉลากสิง่ แวดลอมใหแสดงเครือ่ งหมายหรือใบรับรองหรื
หรือสัญญาอนุญาตใหใช
หรือในกรณี
ในวันตรวจรับ
เครื่องหมายดังกลาวในวั
ช-7
ช-7

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-8 ตัวอยางใบสงของ

บรษัท สกายฮอส จำกัด
ตนฉบับใบกำกับภาษี/ใบสงของ/ใบแจงหนี้
ผูซื้อ : กรมควบคุมมลพิษ
ที่อยู : 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

วันที่ 5 มีนาคม 2549
รหัสลูกคา 2021

ลำดับ

รหัสสินคา

รายการ

จำนวน ราคาจำหนาย

1

03-1254

ตลับหมึก รุน AB C4127x

5

4,720

23,600.00

2

03-2555

ตลับหมึก รุน AB C3903F

2

2,820

5,640.00

3

03-1454

ตลับหมึก รุน AB C7115A

3

2,250

6,750.00

รวมมูลคาสินคา
TOTAL

35,990.00

จำนวนภาษี
มูลคาเพิม่ 7%

2,519.30

รวมเงินสุทธิ
NET TOTAL

38,509.30

สถานที่สงมอบสินคา
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

(สามหมืน่ แปดพันหารอยเกาบาทสามสิบสตางค)
1.
2.
3.

จำนวนเงิน

ไดรับของตามรายการขางตนไวถูกตองเรียบรอยทุกประการ
สินคาตามใบสงของนี้ หากชำรุด หรือขาดตกบกพรองประการใด โปรดแจงใหทราบ
ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หากไมชำระสินคาภายในกำหนด ผูซื้อจะตองเสียดอกเบี้ย 1.25% ตอเดือน

......................................
ผูตรวจจายสินคา

...........................................................................
ผูรับของ

......................................
ผูรับเงิน/วันที่ 1/03/49

ช-8
ช-8

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ช-9 ตัวอยางเอกสารรับรองสินคาตามเกณฑคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

Cartridge

AB cartridge Co., Ltd.

หนังสือรับรองผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

วันที่ 4 มีนาคม 2549
บริษั ท เอบี แคทเทรต จำกัด เปนบริษั ทผูผลิตและจำหนายตลับหมึกสำหรับเครื่องถาย
เอกสาร ขอรับรองวาตลับหมึกรุนดังตอไปนี้
1. ตลับหมึกรุน AB C4127x
2. ตลับหมึกรุน AB C3903F
3. ตลับหมึกรุน AB C7115A
4. ตลับหมึกรุน AB C8210V
5. ตลับหมึกรุน AB C9411D
6. ตลับหมึกรุน AB P0428H
7. ตลับหมึกรุน AB P2103R
8. ตลับหมึกรุน AB P3390B
ไดผานการทดสอบคุณภาพและเปนไปตามเกณฑขอกำหนดสำหรับตลับหมึกที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คือ
1. ผงหมึกไมมกี ารใชสารประกอบปรอท ตะกัว่ โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสม
ในผลิตภัณฑยกเวนในกรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2. ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU
Commission Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในขอแนะนำของ International Agency for
Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
...........................................
(นายเปนมิตร คิดการดี)
กรรมการผูจัดการ

ช-9
ช-9

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-10 เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑของตลับหมึก MSDS

ช-10
ช-10

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ช-10 เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑของตลับหมึก MSDS (ตอ)

ช-11
ช-11

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ช-11 ตัวอยางใบกรรมการตรวจรับ

ใบกรรมการตรวจรับ
กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 7 มีนาคม 2549
เสนอ. ผอ.ฝกก.
ตามบันทึกขอความที่ ฝกค.(พ) 220 / 2549 ลงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ขาพเจา
กรรมการไดตรวจรับจัดซือ้ วัสดุสำนักงานซึง่ บริษัท สกายฮอส จำกัด ไดนำสงตามใบสงของเลขที่ 2021
ลงวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 เปนการถูกตองเรียบรอยแลว ดังมีรายการตอไปนี้

ลำดับ
1

รายการ

จำนวน จำนวนเงิน

ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C4127x
ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C3903F
ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C7115A

2
3

5

4,720

2

2,820

3

2,250

หมายเหตุ
เปนไปตามเกณฑ
สินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ทราบ
ลงชื่อ ................................
(นางธรรมชาติ ยั่งยืน)
ผอ.ฝกก.
รวมราคาสินคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

35,990.00
2,519.30
38,509.30

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

(นายสำนึก รักษสิ่งแวดลอม)
(นายวินัย สมบูรณ)
(นางระเบียบ ซื่อตรง)

ช-12
ช-12

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ช-12 ตัวอยางใบเบิกวัสดุ
ผูเบิก นางขยัน คลองแคลว
หนวยงาน ฝกก.

ใบเบิกวัสดุ

กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 7 มีนาคม 2549

ลำดับ

รายการ

ราคาตอ
หนวย

จำนวน

หมายเหตุ

1

ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C4127x
ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C3903F
ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
รุน AB C7115A

4,720

5

2,820

2

เปนไปตามเกณฑ
สินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

2,250

3

2
3

...............................ผูอนุมัติ
(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
ตำแหนง ผอ.ฝกก.

...............................ผูเบิก
(นางขยัน คลองแคลว)
ตำแหนง พนักงานพิมพดีด ชั้น 2

จายได
ผูจ า ย
......./............./......... ......./............./.........

ไดรบั พัสดุทสี่ งั่ จายไปครบถวนถูกตองแลว
........../.............................../............

ช-13
ช-13

ช-14

กรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก ซ
ตัวอยางเอกสารสอบราคา
ตัวอยางเอกสารการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยวิธีการสอบราคาเรียงตามลำดับขั้นตอน
มีดังตอไปนี้
รูปที่ ซ-1 ตัวอยางบันทึกความตองการ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

ฝกก./กลุมหองปฏิบัติการ/2550

วันที่

ฝกก. 235/2549

เรื่อง

4 มกราคม 2549

ขอใหดำเนินการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร

เรียน ลนก. ผาน ผอ.ฝกก.
ดวย ฝกก. มีความประสงคให สลก. ดำเนินการจัดซือ้ กระดาษคอมพิวเตอร สำหรับไวใชในราชการของ ฝกก. จำนวน 2,000 รีม
รวมเปนเงินทัง้ สิน 176,550 บาท (หนึง่ แสนเจ็ดหมืน่ หกพันหารอยหาสิบบาทถวน) โดยวิธสี อบราคา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ โดยเบิกจายจากหมวดคาครุภัณฑ ผลผลิตที่ 2 การกำกับดูแล ติดตามประเมินผลแหลงกำเนิดมลพิษและคุณ ภาพ
สิ่งแวดลอม กิจกรรมหลัก : ติดตามตรวจสอบ เสนอแนวทางแกไข จัดทำรายงานสถานการณมลพิษ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาราคาตอรายการ และบริษั ทตองสงมอบกระดาษคอมพิวเตอรภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดทำ
สัญญา ในการนี้จึงใครขอเสนอชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. นางสาวพอใจ อยูเย็น
นักวิทยาศาสตร 7ว
ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ สองหลา
นักวิทยาศาสตร 7ว
กรรมการ
3. นายมานะ
พยายาม
นักวิทยาศาสตร 5
กรรมการ
4. นางสาวเปยมใจ สดใส
เจาหนาที่วิทยาศาสตร 3
กรรมการ
ทั้งนี้ไดดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับจากวันรับซองสอบราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
ประธานกรรมการ
1. นางสายใย
ใจซื่อ
2. นางสาวใจดี ยิ้มแยม
นักวิทยาศาสตร 5
กรรมการ
3. นายอารมณ สุขสันต
นักวิทยาศาสตร 5
กรรมการ
4. นายอิสระ
วันดี
เจาหนาที่วิทยาศาสตร 3
กรรมการ
ทั้งนี้ ในการดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับจากวันรับมอบพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

...........................................
(นางสาววันดี ใจงาม)

นักวิทยาศาสตร 6ว

ซ-1
ซ-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ซ-2 ตัวอยางเอกสารแสดงรายการพัสดุที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการจัดซื้อวัสดุ
รายการ
1. กระดาษคอมพิวเตอร

รุน

จำนวน

หมายเหตุ

แบบแผน หนา 80 แกรม 2,000 รีม เป น ไปตามเกณฑ
ขนาด A4
สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

ซ-2
ซ-2

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ซ-3 ตัวอยางเอกสารแสดงเกณฑในการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑขอกำหนดสำหรับกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนกระดาษคอมพิวเตอรทไี่ ดรบั เครือ่ งหมายฉลากสิง่ แวดลอม เชน ฉลากเขียว หากไมได
รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้

เกณฑขอกำหนดสำหรับกระดาษคอมพิวเตอรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ผลิตภัณฑตองทำจากเยื่อเวียนทำใหมไมนอยกวารอยละ 30

ซ-3
ซ-3

เอกสารแนบ

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ซ-4 เอกสารตัวอยางใบเสนอราคาจากผูขาย

ใบเสนอราคา
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
1. ขาพเจานายมิตรภาพ สุขใจ อยูบ า นเลขที่ 56/23 ม.สินทวี ถนนพระราม 2 ตำบล/แขวง บางมด อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-4512222 โทรสาร 02-4512221 โดยนายมิตรภาพ สุขใจ ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไงตางๆ
ในเอกสารสอบราคาซือ้ เลขที่ 123/2549 และเอกสารเพิม่ เติมเลขที.่ ..... (ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกำหนดและเงือ่ นไขนัน้ แลว รวมทัง้
รับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดและไมเปนผูที่ทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุรวมทัง้ บริการ ซึง่ กำหนดไวในเอกสารสอบราคาตามราคาและกำหนดเวลาสงมอบดังนี้
ที่

รายการ

จำนวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย

รวม
เปนเงิน

ภาษีมูลคา
เพิ่ม 7%

กำหนด
สงมอบ

1

กระดาษคอมพิวเตอรแบบแผน ขนาด 80 แกรม
A4 ทำจากเยือ่ เวียนทำใหมรอ ยละ 50

2,000

รีม

82.50

165,000.00

11,550.00

20 วัน

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหารอยหาสิบบาทถวน)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 176,550 บาท

ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงดวย
3. คำเสนอนี้จะยืนยันเปนระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะ
ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรมฯ รองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซือ้ ขายแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั หนังสือแจงใหทำสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาตามทีร่ ะบุไวในขอ 7. ของเอกสารสอบราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่
ลงนามในสัญญาเปนจำนวนรอยละหา (5%) ของราคาตามสัญญาทีไ่ ดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพือ่ เปนหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
โดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบตั ใิ หครบถวนตามทีร่ ะบุไวขา งตนนี้ ขาพเจายอมใหกรมฯ ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูอ อกหนังสือค้ำประกัน
รวมทัง้ ยินดีชดใชคา เสียหายทีอ่ าจมีแกกรมฯ และกรมฯ มีสทิ ธิจะใหผเู สนอราคารายอืน่ เปนผูส อบราคาได หรือกรมฯ อาจสอบราคาใหมก็ได
5. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ
อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แบบรูป แคตตาลอก รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกกรมฯ พรอมใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมมอบใหกรมฯ ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ สำหรับ
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งกรมฯ คืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแลวและเขาใจดีกวากรมฯ
ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไมชอบดวยกฎหมายกับ
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหุนสวนใดๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในรายเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549

ลงชื่อ...........................................
(นายมิตรภาพ สุขใจ)
ตำแหนง.....ผูจัดการ
ประทับตรา.....(ถามี)

ซ-4
ซ-4

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ซ-5 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

ฝายการคลังและพัสดุ/สำนักงานเลขานุการกรม/2040

วันที่

ฝกค.(พ) 455/2549

เรื่อง

6 มกราคม 2549

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร

เรียน ผอ.ฝกก. ผาน ลนก. และหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ตามที่ ฝกก. มีความประสงคจะจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอรแบบแผน ขนาด 80 แกรม เอ 4
จำนวน 2,000 รีม ดังนั้น ฝกค. ใครขออนุมัติดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจำเปนที่ตองซื้อ เพื่อใชในราชการ
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ตามรายละเอียดที่แนบทาย
3. ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดทาย ตามรายละเอียดที่แนบทาย
4. วงเงินที่จะซื้อ ภายในวงเงิน 176,550 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหารอยหาสิบบาทถวน)
คาครุภัณฑป 2549
5. กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 20 เนื่องจากเปนการซื้อครั้งหนึ่ง
มีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
7. ขอเสนออื่นๆ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (1) และ (6) ดังคำสัง่
ที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในประกาศที่แนบ

อนุมัติ

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

...........................................
(นางสาวสมใจ ใจงาม)
นักวิชาการพัสดุ 6

ซ-5
ซ-5

1.

ลำดับที่

ซ-6

ซ-6

11,550.00
176,550.00

เปนเงิน

165,000.00

เปนเงิน

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

82.50

ราคาตอหนวย

165,000.00

2,000 รีม

จำนวน

ราคา

กระดาษคอมพิวเตอรแผนขนาด 80 แกรม A4

รายการ

การจัดซื้อครั้งนี้

-

ราคาตอหนวย
-

เมื่อวันที่

การที่จัดซื้อครั้งสุดทาย

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

เปนไปตามเกณฑสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

หมายเหตุ

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ซ-7 ตัวอยางเอกสารสอบราคาฉบับยอ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ที่ 46 /2549
เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษคอมพิวเตอร
ดวย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะสอบราคาซื้อกระดาษคอมพิวเตอร ผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูที่ไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมควบคุม
มลพิษ ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กำหนดยืน่ ซองสอบราคาในระหวางวันที่ 20 มกราคม 2549 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 ตัง้ แตเวลา
9.00 น.-15.00 น. ณ ฝายการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ และจะเปด
ซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ณ หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม หอง 208 ตั้งแตเวลา 10.00
น. เปนตนไป (ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ
ปายประกาศกลาง ชั้น 1)
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุ ม มลพิ ษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิ น 7 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 20 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 9.00 น. 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2298 2040 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549
...........................................
(นายธรรมชาติ ยั่งยืน)
ผอ.ฝกก.

ซ-7
ซ-7

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ซ-8 เอกสารตัวอยางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กระดาษคอมพิวเตอร
จำนวน 2,000 รีม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. กระดาษขนาด 80 แกรม A4
2. ผลิตภัณฑตองทำจากเยื่อเวียนทำใหมไมนอยกวารอยละ 30 หรือเปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
เครือ่ งหมายฉลากสิง่ แวดลอม เชน ฉลากเขียว โดยผูเ สนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐาน
แสดงรอยละของการใชเยื่อเวียนทำใหม ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษั ท
ผูผลิตกระดาษ หรือผูมีอำนาจลงนามของบริษั ทผูผลิตกระดาษ ในกรณีที่ผลิตภัณฑไดรับ
เครื่ อ งหมายฉลากเขี ย วให แ สดงเครื่ อ งหมายหรื อใบรั บ รองหรื อ สั ญ ญาอนุ ญ าตให ใ ช
เครื่องหมายดังกลาว
ขอกำหนดอื่นๆ
กำหนดระยะเวลาสงของ 30 วัน

ซ-8
ซ-8

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ซ-9 ตัวอยางเอกสารบันทึกสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเสนอตอผูมีอำนาจอนุมัติผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ฝคป. /กลุมหองปฏิบัติการ/2545
ฝกค.(พ) 35 / 2549
ที่
วันที่
6 มกราคม 2549
ผลการพิจารณาสอบราคากระดาษ
เรื่อง
เรียน ผอ.ฝกก. ผาน หน. เจาหนาที่พัสดุ
ตามคำสั่ง กรมควบคุมมลพิษ ที่ 123/2549 ลงวันที่ 3 มกราคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคากระดาษคอมพิวเตอร คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคา และประกาศชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปดซองในใบเสนอราคาจำนวน 5 ราย ในวันที่ 7 มกราคม 2549 และเปดซองราคาทุกราย ในวันที่ 8
มกราคม 2549 ไดผลดังนี้
ลำดับ
1

รายการครุภัณฑ

บริษัทผูเสนอราคา

รายละเอียดครุภัณฑที่เสนอ

กระดาษคอมพิ ว เตอร 1. บริษัท ไทยกรีนเปเปอร จำกัด
จำนวน 2,000 รีม แบบ
แผน ขนาด 80 แกรม A4 2. บริษัท เมเจอรเปเปอร จำกัด
และเปนผลิตภัณฑตอง
ทำจากเยื่อเวียนทำใหม 3. บริษัท กระดาษไทย จำกัด
ไมนอยกวา รอยละ 30
4. บริษัท เปเปอรลายน จำกัด

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
คพ.กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
คพ.กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
คพ.กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
คพ.กำหนด
5. บริษัท กระดาษกรุงเทพ จำกัด คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
คพ.กำหนด

ราคาที่เสนอ งบประมาณ
รวมภาษีมูลคา
(บาท)
เพิ่ม (บาท)
176,550.00 180,000.00
185,000.00

180,000.00

200,000.00

180,000.00

250,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

ในการนีค้ ณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาผูเ สนอราคากระดาษคอมพิวเตอร จำนวน 2,000 รีม แบบแผน
ขนาด 80 แกรม A4 แลว โดยมีผูเสนอราคา 5 ราย และทั้ง 5 รายเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ค.พ.
กำหนด โดยบริษั ทไทยกรีนเปเปอร จำกัด เสนอราคาต่ำสุดคือ 176,550.00 บาท ซึ่งอยูภายในวงเงินงบประมาณ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จึงมีมติใหจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร จำนวน 2,000 รีม แบบแผน ขนาด 80 แกรม
A4 จากบริษัทไทยกรีนเปเปอร จำกัดในราคา 176,550 บาท ซึ่งอยูภายในวงเงินงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อกระดาษคอมพิวเตอร ดังกลาวขางตน

.......................................
(นางสาวพอใจ อยูเย็น)
ประธานกรรมการ

..................................
(นายพรศักดิ์ สองหลา)
กรรมการ

..................................
(นายเปยมใจ สดใส)
กรรมการ

..................................
(นายมานะ พยายาม)
กรรมการ

ซ-9
ซ-9

ซ-10

กรมควบคุมมลพิษ

ภาคผนวก ฌ
เอกสารที่ใชในวิธีการจางบริการทำความสะอาด
โดยวิธีสอบราคา
รูปที่ ฌ-1 ตัวอยางบันทึกความตองการ รายชื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและตรวจรับการจาง

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สลก.
ที่
วันที่
4 มกราคม 2549
สลก. (สบ.) 201 / 2549
ขออนุมัติจัดจางเหมาทำความสะอาดโดยวิธีสอบราคา
เรื่อง
เรียน ลนก.
ดวย สบ.ลนก. มีความประสงคจะจัดจางเหมาทำความสะอาดอาคาร คพ. และอาคารหองปฏิบตั กิ าร
ประจำป 2549 โดยวิธีสอบราคา ในวงเงิน 1,600,000.-บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) โดยมี
รายละเอียดการจางตามเอกสารแนบ และขอแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. นางกาญจนา
แขไข
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมากทรัพย อยูดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
กรรมการ
3. นายเจริญยิ่ง
สุขสันต
เจาหนาที่ธุรการ 5
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจรับการจาง
1. นางสาวสังขทอง แกวกาญจน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
ประธานกรรมการ
2. นายกนก
นกแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
กรรมการ
3. นายละเอียด
สิงหโต
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
กรรมการ
4. นายสมบูรณ
พวงพี
เจาพนักงานธุรการ 5
กรรมการ
5. นางสาวฟาใส
ทะเลสวย
เจาหนาที่ธุรการ 5
กรรมการ
6. นางสาวสดใส
โชติชวง
เจาหนาที่ธุรการ 5
กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...........................................
(นางสาวแผนดิน พัฒนาไทย)
หัวหนางานสารบรรณ
ฌ-1
ฌ-1

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฌ-2 ตัวอยางเอกสารแสดงการจางเหมาทำความสะอาดที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ
1. จางเหมาทำความสะอาดอาคาร คพ. ชัน้ 1-13
ยกเวนชั้น 4, อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3,
บริเวณรอบอาคาร พืน้ ทีจ่ อดรถชัน้ ใตดนิ และ
พื้นที่หองอาหาร

จำนวน
11 เดือน

ฌ-2
ฌ-2

หมายเหตุ
เป น ไปตามเกณฑ ข อ กำหนดใน
การจัดจางบริการทำความสะอาด
ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
(ดังเอกสารแนบ)

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ฌ-3 ตัวอยางเอกสารแสดงเกณฑในการจัดจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑในการจัดจางบริการทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. เกณฑกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทำความสะอาด
ตองไมใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. เกณฑกำหนดเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐาน
ยืนยันการฝกอบรมพนักงาน
3. เกณฑกำหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มีการดำเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทำความ
สะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคาร
สำนักงานเพื่อนำกลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
พรอมรายงานผลการดำเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ฌ-3
ฌ-3

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฌ-4 เอกสารตัวอยางใบเสนอราคาจากบริษัทรับจางทำความสะอาด

แบบใบเสนอราคา
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
1. ขาพเจา บริษั ท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จำกัด อยูเลขที่ 123 ถนน บรมราชชนนี ตำบล/แขวง
ตลิ่งชัน อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-1234567 โทรสาร 02-7654321 โดย
นางสาวมรกต สดใส ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารสอบราคาจางเลขที่ 123/2549
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ ...-... (ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา
ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอทีจ่ ะทำงานจางทำความสะอาดอาคาร คพ. ชัน้ 1-13 ยกเวนชัน้ 4 อาคารหองปฏิบตั กิ าร
ชั้น 1-3 บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ตามขอกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแหงเอกสารสอบราคา ตามราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,600,000.00 บาท (หนึ่งลาน
หกแสนบาทถ ว น) ซึ่ งได ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม จำนวน 112,000.00 บาท ตลอดจนภาษี อ ากรอื่ น ๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว
3. คำเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันเปดซองสอบราคา และกรมฯ อาจรับคำเสนอนี้
ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
กรมฯ รองขอ
4. กำหนดเวลาสงมอบ ขาพเจาขอรับรองที่จะเริ่มงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ไดรับแจงจากกรม
ควบคุมมลพิษ วาใหเริ่มทำงานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถวนถูกตองภายใน
5 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับกรมฯ ภายใน 5 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหทำสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7. ของเอกสารสอบราคาใหแก
กรมควบคุมมลพิษกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญา เปนจำนวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไว
ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกกรมฯ
และกรมฯ มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรือกรมฯ อาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวากรมฯ ไมมคี วามผูกพันทีจ่ ะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทัง้ ไมตอ งรับผิดชอบ
ในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ทีไ่ ดยนื่ พรอมใบเสนอราคานีโ้ ดยละเอียดแลว
และเขาใจดีวากรมฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดยไม
ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนใดๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
ลงชื่อ...........................................
(นางสาวมรกต สดใส)
ตำแหนง...ผูรับมอบอำนาจ
ประทับตรา (ถามี)
ฌ-4
ฌ-4

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ฌ-5 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดจาง

บันทึกขอความ
สวนราชการ

ฝายการคลังและพัสดุ/สำนักงานเลขานุการกรม/2038

ที่

ฝกค.(พ) 479 / 2549

วันที่

เรื่อง

ขออนุมัติดำเนินการจัดจางเหมาทำความสะอาดอาคาร คพ. โดยวิธีสอบราคา

10 มกราคม 2549

เรียน ลนก. ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ดวย สบ. มีความประสงคจะจัดจางเหมาทำความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13 ยกเวนชั้น 4,
อาคารหองปฏิบัติการชั้น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้นที่จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร ดังนั้น ฝกค.
ใครขออนุมัติดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจำเปนที่ตองจาง เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร คพ.
2. รายละเอียดของงานที่จะจาง ตามรายละเอียดที่แนบทาย
3. ราคาที่เคยจางครั้งสุดทาย ตามรายละเอียดที่แนบทาย
4. วงเงินที่จะจาง ภายในวงเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน)
5. กำหนดเวลาที่ตองการใหงานนั้นแลวเสร็จ ภายใน 11 เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญา
6. วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ 20 เนื่องจากเปนการจางครั้งหนึ่งมีราคา
เกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
7. ขอเสนออื่นๆ 1. ขออนุมัติจายเงินเปนรายเดือน
2. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (1) และ (6) ดังคำสั่งที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัต...........................................
ิ

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

(นายนักรบ กลาหาญ)
ลนก.

ฌ-5
ฌ-5

1

ลำดับ
ที่
จำนวน

ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว

จ า งเหมาทำความสะอาดอาคาร คพ. 11 เดือน
ชัน้ 1-13 ยกเวนชัน้ 4, อาคารหองปฏิบตั ิ
การชั้น 1-3, บริเวณรอบอาคาร พื้น ที่
จอดรถชั้นใตดินและพื้นที่หองอาหาร

รายการ
ราคาตอหนวย

เปนเงิน

1,600,000.00

1,600,000.00

พัสดุที่จัดจางครั้งนี้
ราคาตอหนวย

เมื่อวันที่

พัสดุที่จัดจางครั้งสุดทาย

รูปที่ ฌ-6 รายละเอียดประกอบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจาง ที่ ฝกค. (พ) 479/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549

เป น ไปตามเกณฑ ข อ
กำหนดในการจั ด จ า ง
บริการทำความสะอาดที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ฌ-6

ฌ-6

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ฌ-7 ตัวอยางเอกสารสอบราคาฉบับยอ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ที่ 466 /2549
เรื่อง สอบราคาจางเหมาบริการ
ดวย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงคจะสอบราคาจางทำความสะอาดอาคาร คพ. ชั้น 1-13
ยกเว น ชั้ น 4, อาคารห อ งปฏิ บั ติ ก ารชั้ น 1-3, บริ เ วณรอบอาคาร พื้ น ที่ จ อดรถชั้ น ใต ดิ น และพื้ น ที่
หองอาหาร
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูที่ไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรมควบคุมมลพิษ
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหวางวันที่ 12 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 ตั้งแต
เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ ฝายการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1
และจะเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป บริเวณหนา
หองเลขานุการกรม ชั้น 1 (ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา
10.00 น. ณ ปายประกาศกลาง ชั้น 1)
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุ ม มลพิ ษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิ น 7 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ระหวางวันที่ 12 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 21
มกราคม 2549 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2298 2038 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549
.........................................
(นายนักรบ กลาหาญ)
ลนก.
ฌ-7
ฌ-7

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฌ-8 เอกสารตัวอยางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดจางบริการทำความสะอาด

คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตองไมใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย พรอมแนบหลักฐาน
ยื น ยั น ส ว นผสมของผลิ ต ภั ณ ฑ ท ำความสะอาด โดยจะต อ งไม มี ส ารอั น ตรายที่ ห า มใช
ในสารทำความสะอาดดังแสดงในตารางที่ 1
2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐาน
ยืนยันการฝกอบรมพนักงาน
3. มีการดำเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทำ
ความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู
ในอาคารสำนักงานเพือ่ นำกลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
พรอมรายงานผลการดำเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทำความสะอาด
รายชื่อสารอันตรายที่หามใชในสารทำความสะอาด
1. Phosphonates
2. Nitrilotriacetic Acid (NTA)
3. Cyclohexanone
4. Hexane
5. Methanol
6. i-Butanol
7. n-Butanol
8. t-Butanol
9. Dearomatised White Spirit, D 100
10. Dearomatised White Spirit, D 70
11. Cyclohexanol
12. Decane
13. Heptane
14. i-Paraffins
15. Methyl Isobutyl Ketone, MIBK
16. Higher Aromates เชน Mesitylene
17. Chlorinated Hydrocarbons
18. Toluene
19. Halogented Organic Solvents

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

ฌ-8
ฌ-8

กรมควบคุมมลพิษ

รูปที่ ฌ-9 ตัวอยางเอกสารรับรองผลิตภัณฑทำความสะอาดทีไ่ มใชสารทำความสะอาดทีม่ สี ว นผสมของสารอันตราย

ABC บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จำกัด
หนังสือรับรองผลิตภัณฑทำความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วันที่ 31 มีนาคม 2549
บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จำกัด เปนบริษัทรับจางบริการทำความสะอาด
ขอรับรองวาผลิตภัณฑทำความสะอาดดังตอไปนี้
1. น้ำยาลางพื้นและลอกแวกซ
2. น้ำยาฆาเชื้อและดับกลิ่นหองน้ำ
3. น้ำยาลางหองน้ำและกัดสนิม
4. น้ำยาเช็ดกระจก
5. น้ำยาขัดอะลูมิเนียม
6. น้ำยาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ำ
7. น้ำยาซักพรม
8. น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
9. น้ำยาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน
เปนผลิตภัณฑทำความสะอาดที่ไ มมีสวนผสมของสารอันตรายที่หามใชในสาร
ทำความสะอาด และไดผา นตามเกณฑในการจัดจางบริการทำความสะอาดทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม คือ
1. ไมใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2. พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการดำเนินการ อธิบายขัน้ ตอน และเสนอแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการใหพนักงาน
ทำความสะอาด คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคาร
สำนักงานเพือ่ นำกลับไปแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมรายงาน
ผลการดำเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
เสนอมา ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
ขอแสดงความนับถือ
........................................
(นางสุจริต คิดรอบคอบ)
กรรมการผูจัดการ
ฌ-9
ฌ-9

ภาคผนวก คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ ฌ-10 ตัวอยางเอกสารบันทึกสรุปผลการจัดจางเสนอตอผูมีอำนาจอนุมัติผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บันทึกขอความ
สวนราชการ

สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 2006

ที่

สบ.124/2549

วันที่

เรื่อง

ผลการพิจารณาจางเหมาทำความสะอาดอาคาร คพ. โดยวิธีสอบราคา

1 กุมภาพันธ 2549

เรียน ลนก. ผาน หน. เจาหนาที่พัสดุ
ตามคำสั่ง กรมควบคุมมลพิษ ที่ 1234/2549 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549 เรื่องแตงตั้งคณะ
กรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพือ่ จางเหมาทำความสะอาดอาคาร คพ.
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดเปดซองสอบราคาของผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปดซองสอบราคา
จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ปรากฏผลราคารวมภาษีมลู คาเพิ่ม ดังนี้
1. บริษัท สิทธิชัย คลีนนิ่ง จำกัด

เสนอราคา 1,374,736.00 บาท

2. บริษัท เมเจอร ทรีทเมนท เซอรวิส จำกัด เสนอราคา 1,381,600.00 บาท
3. บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จำกัด

เสนอราคา 1,598,366.00 บาท

4. บริษัท สยาม คลีนนิ่ง จำกัด

เสนอราคา 1,385,780.00 บาท

5. บริษัท เอ.เอส.คลีนนิ่ง จำกัด

เสนอราคา 1,539,780.00 บาท

โดยคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิจารณาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมา
ทำความสะอาดของ คพ.แลว ปรากฏวามีผูเสนอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนและอยูในวงเงินงบประมาณ
ตามที่ คพ. กำหนด เพียง 1 ราย คือ บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จำกัด โดยมีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาดังนี้

ฌ-10
ฌ-10

กรมควบคุมมลพิษ

1. ราคาที่เสนอ
2. ใบอนุญาตการมีวัตถุอันตราย
3. ใบอนุญาตการมีวตั ถุอนั ตรายไวในครอบครอง
4. ผลิตภัณฑทำความสะอาดทีใ่ ชไมมสี ว นผสมของ
สารอันตราย ดังตารางที่ ผ-5 ในภาคผนวก
- น้ำยาลางพื้นและลอกแวกซ
- น้ำยาฆาเชื้อและดับกลิ่นหองน้ำ
- น้ำยาลางหองน้ำและกัดสนิม
- น้ำยาเช็ดกระจก
- น้ำยาขัดอะลูมิเนียม
- น้ำยาเคลือบเงาพื้นชนิดน้ำ
- น้ำยาซักพรม
- น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- น้ำยาขัดเงาพื้นหินขัด, หินออน
5. อุปกรณทำความสะอาดตามที่ คพ. กำหนด
6. มีเอกสารการฝกอบรมพนักงานดานการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือ
ใช อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากขยะทั่ ว ไปที่ มี อ ยู ใ น
อาคารสำนักงานเพื่อนำกลับไปแปรรูปหรือ
เวียนใชใหมรวมถึงจัดการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ พรอมรายงานผลการดำเนินการ
การคัดแยกขยะตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
= ตรงตามคุณสมบัตทิ ี่กำหนด/มี
- = ไมมี

บ. เมเจอร
บ. เอ.บี.ซี.
บ. สิทธิชัย
บ. สยาม
บ. เอ.เอส.
ทรี
ท
เมนท
่ง
คลีนนิ่ง จำกัด เซอรวิส จำกัด เซอรคลีวิสนซิจำกั
คลี
น
นิ
ง
่
จำกั
ด
คลี
นนิ่ง จำกัด
ด
1,374,736.00 1,381,600.00 1,538,366.00 1,385,780.00 1,539,780.00
-

-

-

-

-

-

-

ไมครบ

ไมครบ
-

-

-

ในการนี้ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิจารณาผูเสนอราคาจางเหมาทำความสะอาดแลว โดยมี
ผูเสนอราคาซึ่งมีรายละเอียดครบถวนเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ คพ. กำหนดและอยูในวงเงิน
งบประมาณเพียง 1 ราย คือ บริษัท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จำกัด คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จึงมีมติ
ใหจัดจางบริการทำความสะอาดจากบริษั ท เอ.บี.ซี. คลีนซิ่ง เซอรวิส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม
1,538,366.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยหกสิบหกบาทถวน) ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจางทำความสะอาดอาคาร คพ. ดังกลาวขางตน

.......................................
(นางกาญจนา แขไข)
ประธานกรรมการ

..................................

..................................

(นางสาวมากทรัพย อยูดี)
กรรมการ

(นายเจริญยิ่ง สุขสันต)
กรรมการ

ฌ-11
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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายชื่อคณะทำงานการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ
1. นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายชนินทร ทองธรรมชาติ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3. นายวิจารย สิมาฉายา
ผูอำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
4. นางสาวจินตนา แสงเงิน
สำนักเลขานุการกรม
5. นางอำไพพรรณ เชื้อทองดี
สำนักเลขานุการกรม
6. นายภัทรพล ตุลารักษ
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
7. นางสาววาสนา แจงประจักษ
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
8. นางรัชนี ยิ้มออน
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
9. นางอภิญญา สินชัย
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
10. นายมนตชัย วงษการคา
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
11. นางสมใจ เต็งประเสริฐ
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
12. นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท
กองแผนงานและประเมินผล
13. นางสาวสินีนาฏ วรรณศรี
กองแผนงานและประเมินผล
14. นายสุชิน สังขพงษ
กองนิติการ
15. นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ
ฝายตรวจการและบังคับการ
16. นางสาวสรัลพร เหลืองนฤทัย
ฝายตรวจการและบังคับการ
17. นางสาวอนุดา ทวัฒนสิน
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
รายชื่อคณะผูจัดทำคูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ฉบับปรับปรุง)
1. นายวิจารย สิมาฉายา
ผูอำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ
ผูอำนวยการฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
3. นายชานัน ติรณะรัต
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
4. นางสาวอนุดา ทวัฒนสิน
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
5. นางอภิพร เกศกนกวรกิจ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
6. นางสาวกรรณิกา ทิพยประเสริฐสิน
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
7. นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
8. นางสาวกรกฎ ตรงการดี
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
9. นายพลาวัตร พุทธรักษ
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
รายชื่อคณะผูดำเนินการศึกษา
1. นางสาวพงษวิภา หลอสมบูรณ
2. นายปฐม ชัยพฤกษทล
3. นางสาวเพ็ญลักษณ เทศสุวรรณ
4. นางสาวอโณทัย สังขทอง
5. นางสาวนุชสรา เทียนไชย
6. นายกิตติ สุขุตมตันติ

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
บริษัท ไดเร็คชั่นแพลน จํากัด

ฌ-12
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กรมควบคุมมลพิษ

บันทึก
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บันทึก
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กรมควบคุมมลพิษ

บันทึก
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บันทึก

ฌ-16

คพ. 08-041

คู มื อ

ดำเนินการศึกษาโดย กลุมเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
(Pollution Management Technology Group / ptech)
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธน 7
ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2298 2137 โทรสาร 0 2298 2552
http://www.pcd.go.th
E-mail : ptech@pcd.go.th

คูมือการจัดซ้อจัดจางสินคาและบรการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คูมือการจัดซ้อจัดจางสินคาและบรการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ฉบับปรับปรุง)

การจั ด ซื้ อจั ด จางสิ น คาและบริก าร
ที่ เ ป น มิตรกั บ สิ ่ ง แวดล อม (ฉบั บ ปรั บ ปรุง )

รวมกับ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
10/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรท ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร 11120
โทรศัพท 0 2503 3333 โทรสาร 0 2504 4826 - 8
http://www.tei.or.th
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กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม

