องคประกอบที่ 2

การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

วัตถุประสงคขององคประกอบที่ 2 คือการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) หนวยงานอื่นๆ ในกำกับของรัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสูการ
เสนอนโยบายที่ชัดเจนดานการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทย โดยมีเปาหมายในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
การผลิตและการบริโภคลง หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ดำเนินการใน
องคประกอบนี้ คือ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

Component 2

กิจกรรมที่ผานมา

Objective

ประเทศไทยดำเนินโครงการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐมาตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยเนนที่
หนวยงานภาครัฐระดับกรม ในรางแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ป 2555-2559 จะขยาย
ผลการดำเนินงานไปยัง อปท. และหนวยงานอื่นๆ ในกำกับของรัฐซึ่งเปน
ผูบริโภคกลุมใหญและสำคัญอีกกลุมหนึ่งของสังคม

The objective of the second component of the SCP Policy
Project is to promote Green Procurement among local
authorities, other state institutions and the private sector,
and based on this, to propose new policies to strengthen
green procurement in Thailand. The implementing agency is
the Pollution Control Department (PCD), within the Ministry
of Natural Resources and Environment. The purpose of
promoting green procurement is to reduce the environmental
impact of producing and consuming products.

กิจกรรมรณรงค

คพ. จะจัดกิจกรรมรณรงค เพื่อใหขอมูลกับ
อปท. และหน ว ยงานอื ่ น ๆ ในกำกั บ ของรั ฐ
ฝ ก อบรมเจ า หน า ที ่ ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งเพื ่ อ สามารถ
ถายทอดความรู นอกจากนี้ คพ. จะไดปรับปรุง
ฐานขอมูลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการจัดซือ้ จัดจางทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมใน
เบือ้ งตน เพือ่ ใหสามารถทำงานไดมปี ระสิทธิภาพ
และงายตอการใชงานมากขึ้น

Approach

Based on the lessons learned from
previous activities at central level and
from the experiences in other countries,
PCD will develop a new approach to
make local authorities and other state
institutions interested in Green Procurement. It will also include suggestions
for new products that should be
certified as green products. A special
activity will be to approach the private
sector to conduct green procurement.
PCD will issue guidelines for promoting
Green Procurement among the target
groups.

บทเรียนที่ไดรับ

บทเรี ย นที ่ ไ ด จ ากการดำเนิ น งาน คพ. จะ
เสนอแนะวิธีการและนโยบายตางๆ เพื่อใหการ
จัดซือ้ จัดจางทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมในประเทศ
ไทยมีการพัฒนาไปอยางยั่งยืน

This project is a part
of the EU’s SWITCH Asia Programme

Road shows

PCD will organise a number of road shows, where officials of local
authorities and state institutions will be informed about the benefits of Green
Procurement. Selected staff will subsequently be trained as trainers in
Green Procurement, with the purpose of disseminating the information further
in the local communities. PCD will also ensure that a database that can help
the authorities to estimate the environmental impact of green procurement
is established and made available to the relevant staff.

Lessons learned

Based on the project’s experiences, PCD will suggest new approaches and
policies to strengthen the Green Procurement in the coming years.

Disclaimer: “This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the consultants and can in no
way be taken to reflect the views of the European Union or the Royal Thai Government” February, 2013.

Consultant Consortium

Counterparts

ขอมูลที่

• Improve database for Green Procurement
• Suggest new policies

About this project: The SCP Policy Project is a cooperative project between the Thai Government and the EU, funded by the EU. The objective of
the project is to select and implement new SCP policies to promote SCP, hereby enhancing the sustainability of Thai consumption and production.
For further information: Mr. Niels Juul Busch, Team Leader, c/o Department of Industrial Works, 75/6 Rama 6 Road, Bangkok 10400.
Tel: +66 (0)2354 5105 Fax: +66 (0)2354 3970 Email: niels.busch@giz.de Website: www.scp-thailand.info

โครงการการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน เปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรป เพื่อเลือก ปรับใช และดำเนินการ
เครื่องมือเชิงนโยบาย เชน กฎระเบียบ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอหัวหนาโครงการ มร. นีลส จูล บูช สำนักงานโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2354 5105 โทรสาร 0 2354 3970 อีเมล niels.busch@giz.de เว็บไซต www.scp-thailand.info
Counterparts

In 2008, the Thai Government adopted a strategy for Green
Procurement and this moved into its second phase in 2012.
In the first phase, the focus of the Green Procurement
was central government institutions. In the second phase,
the target groups will be local authorities and other state
institutions, which also represent a large and important
segment of buyers of goods in Thai society.

The component will include, among others, the following activities:
• Suggest approach to promote Green Procurement among local
authorities and other state institutions
• Prepare guidelines
• Conduct road shows and trainings

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการประกอบดวย
• ใหคำแนะนำและสงเสริมให อปท. และหนวยงานอื่นๆ ในกำกับของรัฐ
• ปรับปรุงฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นำนโยบายจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปใชงาน • ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
• จัดทำคูมือสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• จัดกิจกรรมรณรงคและฝกอบรมใหกับ อปท. หนวยงานอื่นๆ ในกำกับของรัฐและภาคเอกชน
จากบทเรียนในการสงเสริมการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ
ภาครั ฐ ในส ว นกลางและประสบการณ จ าก
ตางประเทศ คพ. จะหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการส ง เสริ ม ให อปท. และภาคเอกชนนำ
นโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไปใช รวมถึงการใหคำแนะนำผลิตภัณฑอื่นๆ
ที่ควรไดรับการรับรอง

Previous activities

Project activities

กิจกรรมของโครงการ

วิธีการ

Promoting Green Procurement
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