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คำนำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีนโยบายดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว พื้นท่ี อาคารเรียนรวม

และอำนวยการ (อาคาร 14 )  และอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเพิ่มเติม  เพื่อทำหน้าท่ีปรับปรุงแผนการดำเนินการ

งาน พัฒนา และรักษามาตรฐานโครงการสำนักงานสีเขียว ระดับเหรียญทอง  รวมถึงการผลักดันให้บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะเป็นผู้บริโภคใช้สินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้

สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

จากการเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีมีจำหน่ายโดยท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้กำหนดนโยบาย 

เพื่อให้บุคลากรตระหนัก และเห็นประโยชน์ในการเลือกสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

อนึ่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ จึงมีคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีออกความตาม พรบ.ฯ 

ในการนี้ บุคลากรประจำงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มเติม  จึงได้ร่วมกันปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

และส่ิงแวดล้อม หลักเกณฑ์การเลือกซื้อเลือกจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อกำหนดเป็น

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

 
         กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

     และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนที่   
ความเป็นมาของนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน 
ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม สำหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดัน แนวคิด 
“เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) มาปรับเปล่ียนแนวทางการผลิตและแนวทางการผลิตและการบริโภค
ของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน   
 กรมควบคุมมลพิษ  ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ของภาครัฐ  โดยได้จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ระยะแรกปี พ.ศ. 2551-2554 และระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2555- 2559 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการ
จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน  รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคผู้ผลิต และผู้ประกอบการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จากระยะท่ี 1 สู่ระยะท่ี 2  
 เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564  แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์
การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาเดียวกันของการ
ประกาศใช้มาโดยตลอดโดยยังคงเน้นหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน ในขณะเดียวกันจะขยายไปสู่
ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิต
และการบริโภคท่ียั่งยืนในทุกๆ ภาคส่วนต่อไป  
 
 
 



 
  2 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ส่วนที่   
 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ ่งแวดล้อมมาตั ้งแต่ในกระบวนการผลิต เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองและสารท่ีเป็นพิษต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ทำให้มีผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมโดยรวม 
รวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปด้วย 

2.2 ประโยชน์ต่อผู้ผลิต 

 เมื่อสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณการ
จำหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกท้ังในกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนั้น ยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ท้ังในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ 

2.3 ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม  

 เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
มากขึน้แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตท่ีอาจเกิดอันตรายต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังช่วยลดการปล่อยมลพิษท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลก
ร้อนอีกด้วย 
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ส่วนที่   
 

นิยามการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว หมายถึง 
การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง บริการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติท่ัวไปท่ีทำ
หน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้
พลังงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลัง
หมดอายุการใช้งาน  และเป็นสินค้าและบริการตามรายการสินค้าและบริการที่ผ่านการพิจารณาเกณฑ์ 
ข้อกำหนดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ตะกร้าเขียว) สินค้าท่ีได้ฉลากเขียว บริการโรงแรม
ท่ีได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว บริการโรงแรมท่ีผ่านเกณฑ์ประกอบการท่ีพักสีเขียว และผลิตภัณฑ์ผ้าท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น
ท่ีทำหน้าท่ีอย่างเดียวกัน 

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง  บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการและการจัดการของเสียทีเกิดขึ้นจากการให้บริการ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใช้บริการอื่นท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน 

ฉลากสิ่งแวดล้อม หมายถึง ฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการท่ีมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนด ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (ISO14024) เป็นฉลากท่ีบ่งบอกความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะ
มอบให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดโดยองค์กรอิสระท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Third party) โดย
จะพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อมแบบใช้วิธีพิจารณาแบบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Consideration) ใน
ประเทศไทยมีการออกฉลากประเภทท่ี 1 ซึ่งรู้จักกันดีในนาม “ฉลากเขียว” ซึ่งปัจจุบันมีการออกข้อกำหนด
ผลิตภัณฑ์กว่า 39 ชนิด 
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ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ( ISO14021)เป็นฉลากท่ีผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้ส่งออก 
จะเป็นผู้บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือแสดงค่าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตนเอง (Self-
declared Environmental Claims)  ซึ่งอาจจะแสดงในรูปของข้อความ หรือสัญลักษณ์ รูปภาพ เช่น การใช้
พลังงานอย่างประหยัด การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น โดยฉลากนี้ จะไม่มีองค์กรกลางในการดูแล แต่ทางผู้ผลิต 
จะต้องสามารถหาหลักฐานมาแสดงเมื่อมีคนสอบถาม ดังนั้น ฉลากประเภทนี้ผู้ผลิตสามารถทำการศึกษาหรือ
ประเมินผลได้ด้วยตนเอง 

 
 

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ( ISO14025)เป็นฉลากท่ีบ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการแสดงข้อมูลส่ิงแวดล้อมโดยรวม (Environmental information) โดยการใช้เครื่องมือ
การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment) เข้ามาประเมิน ตาม
มาตรฐาน ISO 14040 โดยฉลากนี้ จะมีหน่วยงานอิสระ หรือองค์กรกลางในการทำหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนท่ีจะประกาศลงกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต่อไป• 
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ส่วนที่   
แนวทางการเลือกสินค้าและบริการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

4.1 ความสำคัญ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว พื้นท่ี อาคารเรียนรวม
และอำนวยการ (อาคาร 14 ) และอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเพิ่มเติม เพื่อใหป้รับปรุง พัฒนา แผนการดำเนินงาน
และรักษามาตรฐานโครงการสำนักงานสีเขียว ระดับเหรียญทอง และเพื่อทำหน้าที่ผลักดันให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะเป็นผู้บริโภคใช้สินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
จากการเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีมีจำหน่ายโดยท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้กำหนดนโยบาย 
เพื่อให้บุคลากรตระหนัก และเห็นประโยชน์ในการเลือกสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 
4.2 การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐ (Green Public Procurement) 
 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐ หมายถึง การจัดซื้อหรือจัดจ้าง      
บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณา
ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงาน และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง  การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการ
ใช้งาน โดยเรียกรายการสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีภาครัฐสนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างว่า 
“ตะกร้าเขียว” 
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4.3 วิธีการเลือกซ้ือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อควรคำนึงถึง 

 1.สินค้าท่ีได้รับฉลากเขียว 
 2. โรงแรมท่ีได้รับใบไม้เขียว หรือ ได้รับ ISO 14001 
 3. สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีภาครัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อกำหนดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 30 ประเภท   โดย
แบ่งเป็น 3 หมวด  ได้แก่ การบริการ   สินค้า   และอื่นๆ (โดยมีรายละเอียดในคู่มือบัญชีรายการสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) ดังนี้  
  3.1 หมวดบริการ จำนวน 6 ประเภท ได้แก่  
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3.2 หมวดสินค้า

 
  3.3 หมวดอื่นๆ  
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4.4 ตัวอย่าง สินค้า “รักษ์โลก”  
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4.5 ฉลากท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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4.6 ช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
1.ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ เว็บไซต์ของงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
https://pcm.kpru.ac.th/ 

 

 
 

https://pcm.kpru.ac.th/
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2.เข้าใช้งานในระบบของกรมควบคุมมลพิษ 
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ส่วนที่   
 

แนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และฎกระทรวง 
 

5.1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 1) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท 

 

ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน

แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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 2) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีวงเงินงบประมาณต้ังแต่ 5,000 บาท แต่ไม่
เกิน 100,000 บาท  

 
 
 

ลงนามข้อตกลงการ

ปฏิบัติงานแบบใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม 
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 3) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีวงเงินงบประมาณต้ังแต่ 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท 

 

ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน

แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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 4) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีวงเงินงบประมาณต้ังแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป 
 

 

ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน

แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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5.2 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 1) สินค้า ให้พิจารณาเลือกซื้อสินค้ที่ได้รับการการรับเครื่องหมายฉลากเขียวหรือสินค้าที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ท่ีเว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห่า
วิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร https://pcm.kpru.ac.th/ 
 2) บริการโรงแรม ให้พิจารณาเลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วม
โครงการใบไม้สีเขียว หรือบริการโรงแรมที่ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 3) บริการอื่นๆ ให้พิจารณาเลือกใช้บริการตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และสามารถค้นหาได้ท่ีเว็ปไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห่าวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร https://pcm.kpru.ac.th/   
 4) หากไม่มีสินค้าท่ีได้รับการรับรองฉลากสีเขียวหรือตะกร้าสีเขียว ให้เลือกซื้อสินค้าท่ีผลิตจากสถาน
ประกอบการท่ีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวต้ังแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือสินค้าและบริการท่ีได้รับฉลากท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5) ตัวอย่างฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดในเว็ปไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล (https://pcm.kpru.ac.th/) 
 6) เมื่อพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาแล้ว ใหด้ำเนินการดังนี้ 
  6.1) กรณี ที่ไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอ
ความร่วมมือในการส่ังซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6.2) ผู ้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกและลงนามเป็นคู่สัญญาแล้ว ให้ดำเนินการลงนาม
สัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานและปฏิบัติงานแบบใส่ใจส่ิงแวดล้อม ในแต่ละครั้งที่มี
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่วงเงินงบประมาณ 5,000 บาท  
  6.3)  หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาแล้วต้องดำเนินการอบรม หรือ
ส่ือสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
 7) กรณีเลือกใช้บริการของหน่วยงานภายนอก ให้ดำเนินการดังนี้ 
  7.1) พิจารณาการใช้บริการที่มีฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการให้บริการท่ี
เกี่ยวข้องกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น บริการโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการประชุม การเช่ารถยนต์ การ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
  7.2) แหล่งข้อมูล สามารถเข้าถึงได้จากเว็ปไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (https://pcm.kpru.ac.th/) หรือเว็บไซต์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้
จัดทำไว้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

https://pcm.kpru.ac.th/
https://pcm.kpru.ac.th/
https://pcm.kpru.ac.th/
https://pcm.kpru.ac.th/
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5.3 วิธีการซื้อหรือจ้าง  
1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  หมายถึง หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ ได้แก่ 
 1.1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ คือการซื้อหรือการจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีไม่

ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้
ดำเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งสามารถทำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  -การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 
บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

  -การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกนิ 
5,000,000 บาท  

 1.2) วิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื ้อหรือการจ้าง ซึ ่งมีวงเง ินเกิน 
5,000,000 บาท และเป็นสินค้าหรือบริการท่ีไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e- 
bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง และวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  

 1.3  วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 
บาท ให้กระทำได้ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนั้น ต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้
ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ท้ังนี้ ให้เจ้าหน้าท่ี
ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามข้อ 22 ด้วย 

2) วิธีคัดเลือก  หมายถึง หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานั้นมีผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดน้อยกว่าสามราย  

3) วิธีเฉพาะเจาะจง หมายถึง การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัด
ซ้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
มาตรา 96 วรรคสอง 
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การกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้ การจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ท่ีมีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกนิ 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ท้ังนี้ ขั้นตอนรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
และระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ(3D-GF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  19 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ส่วนที่   
ประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว พื้นท่ี อาคารเรียนรวม
และอำนวยการ (อาคาร 14 ) และอาคารพิพิธภัณฑ์เร ือนไทย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุง พัฒนาแผนการ
ดำเนินงาน และเพื่อทำหน้าที่ผลักดันให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะเป็นผู้บริโภคใช้
สินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ให้สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติได้ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน จากการเลือกใช้สินค้าและบริการที ่มีจำหน่าย
โดยท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้บุคลากรตระหนัก และเห็นประโยชน์
ในการเลือกสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาเกณฑ์และ
ขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐ 
(Green Public Procurement) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พัฒนา 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง   

ท้ังนี้ รวมถึงการกำหนดข้อพิจารณาในการเลือกซื้อ ตรวจสอบ และตรวจรับพัสดุ  สินค้าและบริการ ท่ี
ผู้ประกอบการใส่ใจการดำเนินงานกระบวนการซื้อหรือจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีส่วนในการช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลบัญชี
รายการสินค้าและบริการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี 
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 ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกรมควบคุมมลพิษ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวง   

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะ
ดำเนินการกำหนดแผนและเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ของหน่วยงานกองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานท่ีมีสำนักงานต้ังอยู่  ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)   

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ถือว่าการมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ออม 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทุก
คนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติที ่ดี ท่ี
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมกำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะทำงาน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และต่อมหาวิทยาลัย  

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะให้การสนับสนุนท่ีจำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การชี้แจง ทำความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้บริหาร คณะทำงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม จะทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ทุกปี 
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คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

กรมควบคุมมลพิษ.คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560. 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
กฎกระทรวง 
เว็บไซต์  http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2016/05/ebook_Envo_04 
เว็บไซต์  http://www.csrwaterchalk.com/Green-Teacher-Green-School/ 
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เว็บไซต์ http://www.tei.or.th/greenlabel/ 
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เว็บไซต์ http://labelling.dede.go.th/survey/product/list-product?productTypeId=1 
เว็บไซต์ https://www.thaiecoproducts.com/ 
เวบ็ไซต์ https://www.peerapat.com/th/environmental-conservation.html 
เว็บไซต์ https://www.energystar.gov/products 
เวบ็ไซต์ http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/page/mobile-application-306 
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