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บทที่ 3
เกณฑการจัดจางบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1 การจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1.1

ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
บริการทําความสะอาด ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะบริการรับจางทําความสะอาดในอาคาร
และบริเวณรอบอาคาร
คําอธิบาย
บริการทําความสะอาด หมายถึง ธุรกิจการใหบริการจัดสงพนักงานไปใหบริการทําความ
สะอาดยั ง สถานที่ ข องผู วาจ าง ได แก อาคารสํา นัก งาน สถานที่ ร าชการ บริษั ท ห าง รา น ธนาคาร
โรงพยาบาล และบานพักตางๆ ในขอบเขตขอตกลงของการใหบริการ
3.1.2 วัตถุประสงคการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมบริ ก ารทํ า ความสะอาดที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญดังตอไปนี้
1) ลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑทํา
ความสะอาด
2) เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะและการนํากลับไปสูก ระบวนการแปรรูปหรือเวียนใชใหม
3.1.3 เกณฑในการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อการจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เกณฑขอกําหนดสําหรับการจัดจางบริการทําความสะอาด
1 เกณฑกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด
ตองไมใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวนผสมของสารอันตราย
2 เกณฑกําหนดเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนบหลักฐานยืนยันการ
ฝกอบรมพนักงาน
3 เกณฑกําหนดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทําความสะอาด คัด
แยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานเพื่อ
นํากลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือเวียนใชใหม รวมถึงจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ พรอม
รายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยใหผูรับจางยื่นหลักฐานรับรองวาไมมีสารอันตรายที่หามใชในผลิตภัณฑทําความสะอาด
หลักฐานการฝกอบรมพนักงานดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การแยกขยะ และการจัดการ
ขยะอยางถูกตอง
สํ า หรั บ รายชื่ อ สารอั น ตรายที่ ห า มใช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาดตามเกณฑ กํ า หนด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด แสดงในตารางที่ ค-1 ในภาคผนวก ค
3.1.4 เกณฑการตรวจรับบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผูตรวจรับบริการทําความสะอาดตองใหผูรับจางลงนามรับรองในสัญญาจางที่ระบุตามขอ
3.1.3 และใหผูตรวจรับตรวจสอบผูรับจางใหปฏิบัติตรงกับที่ระบุในสัญญา
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3.2 การเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.2.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
บริการโรงแรมในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมการจัดสัมมนา ประชุม ฝกอบรมของสวนราชการ
คําอธิบาย
โรงแรม หมายถึง สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคล
ที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราว
3.2.2 วัตถุประสงคการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังตอไปนี้
1) มีการควบคุมคุณภาพและการบําบัดน้ําทิ้ง ตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทาง
ราชการ
2) มาตรการทางดานความปลอดภัย การเก็บรักษา ใช และจัดการเชื้อเพลิง แกส และสารพิษ
ตองเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของทางราชการ
3) มีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน เชน นโยบายดานสิ่งแวดลอม การจัดการของ
เสีย การใชพลังงานและทรัพยากร การจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ มาตรการในการ
ลดผลกระทบตอระบบนิเวศน และการมีสวนรวมกับชุมชนและทองถิ่น
3.2.3 เกณฑในการเลือกใชบริการโรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาเลือกใชบริการโรงแรมที่ไดรับการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชนเกียรติ
บัตรใบไมเขียว หรือไดรับการรับรอง ISO 14001 โดยมีรายชื่อดังตารางที่ ง-1 และ ง-2 ในภาคผนวก ง หาก
โรงแรมใดไมไดรับการรับรองการจัดการสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาขอกําหนดสําหรับโรงแรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของตารางที่ 3.2 และหากผานเกณฑใ นหั ว ขอที่ 1 และ 2 แล ว จึงพิจารณาเกณฑดาน
สิ่งแวดลอมในตารางที่ 3.3 โดยตองมีคะแนนรวมไมต่ํากวา 60 คะแนน จึงจะผานเกณฑดานสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 3.2 ขอกําหนดสําหรับโรงแรมที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ขอกําหนดสําหรับโรงแรมที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
1. มีระบบบําบัดน้ําเสียทีบ่ าํ บัดไดตามมาตรฐาน และ/หรือ ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณ
2. ไมอยูระหวางการถูกกลาวโทษหรือถูกตรวจสอบเรือ่ งรองเรียนดานสิ่งแวดลอม
3. ผานเกณฑดานสิ่งแวดลอมในตารางที่ 3.3 โดยไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 60
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ตารางที่ 3.3 เกณฑดานสิ่งแวดลอม
ประเด็น
นโยบายดาน
สิ่งแวดลอม
(10)
การจัดการน้ําเสีย
(10)
ความปลอดภัย
(10)

การจัดการขยะ
(15)
การใชพลังงานและ
ทรัพยากร
(20)

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

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

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

5
รวม
*
หมายเหตุ : หากไมมหี ลักฐานประกอบการพิจารณาตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม คะแนนทีไ่ ดจะเปนรอยละ 50
ของคะแนนเต็มในหัวขอนั้นๆ
**
หากโรงแรมไมมี Boiler หรือปญหาจากเสียงดังรบกวน ใหไดคะแนนเต็มในหัวขอนั้นๆ
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โดยในแต ล ะหั ว ข อให เ จ าหน าที่ที่ เ กี่ย วขอ งของทางโรงแรมแนบหลัก ฐานเพื่ อ แสดงว า
โรงแรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หลังจากที่ไดรับแบบสอบถามเรื่องการจัดการของเสียของโรงแรมภายใน
2 สั ป ดาห เช น สํ า เนาผลการวิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง ที่ มี อ ายุ ไ ม เ กิ น 1 ป ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารบางประเภท และบางขนาด หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของโรงแรม นโยบายดานสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการในการลดการเกิดของเสีย ผังพื้นที่สีเขียว การ
รณรงคและประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่โรงแรมมี
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง ดังตารางที่ ซ-4 ในภาคผนวก ซ

- 48 -

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3.3 การจัดจางบริการเชาเครือ่ งถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.3.1 ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอบเขต
เครื่องถายเอกสาร ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ เครื่องถายเอกสารระบบแหง เครื่องถายเอกสาร
อเนกประสงค (multifunction copier) ทั้งที่ถายเอกสารแบบขาว-ดํา หรือแบบสี ทั้งนี้ไมรวมเครือ่ งทํา
สําเนาที่ไมมีแมแบบรับภาพ
คําอธิบาย
1) เครื่องถายเอกสาร
หมายถึง เครือ่ งมือที่ใชทําสําเนาเอกสาร ซึ่งมีเทคโนโลยีการทํางาน 2 ระบบ ไดแก
ระบบอะนาล็อก (analog) และระบบดิจิตอล (digital)
2) เครื่องถายเอกสารระบบอะนาล็อก
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาเอกสารโดยใชระบบแสงทําใหเกิดการสะทอนภาพ
และเกิดประจุไฟฟาที่ ดูดผงหมึกเขาไปติดบนแมแบบรับภาพ และพิมพลงบนสิ่ง
รองรับตามรูปแบบเดิมของตนฉบับ
3) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําสําเนาเอกสารใชระบบแสงทําใหเกิดการสะทอนภาพและ
แสง เขาไปในวงจรเพื่อแปลงสัญญาณภาพไปเปนสัญญาณไฟฟา จากนั้นสัญญาณ
ไฟฟาถูกเปลีย่ นเปนประจุไฟฟาเพื่อดูดผงหมึกเขาไปติดในแมแบบรับภาพ และพิมพ
ลงบนสิ่งรองรับตามรูปแบบเดิมของตนฉบับ
4) เครื่องถายเอกสารอเนกประสงค (multifunction copier)
หมายถึง เครือ่ งมือที่ใชทําสําเนาภาพจากเอกสารตนฉบับดวยระบบไฟฟาสถิตย โดย
มีหนาที่หลักในการทําสําเนาเอกสาร แตสามารถพิมพงานลงบนกระดาษ หรือ รับ-สง
ขอมูลไดเชนเดียวกับเครื่องพิมพ หรือเครื่องโทรสาร หรือ เครื่องกราดภาพ(scanner)
3.3.2 วัตถุประสงคการจัดจางบริการเชาเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เพื่อสนับสนุนบริการเชาเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังตอไปนี้
1) ลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการปลอยมลสารขณะใชเครื่องถายเอกสาร
และจากการใชสารเคมีอันตรายในตลับหมึก และชิ้นสวนของเครื่องถายเอกสาร
2) เพื่อสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการซากชิ้นสวนและการนํากลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือเวียน
ใชใหม
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คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3.3.3 เกณฑขอกําหนดเครื่องถายเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาดําเนินการเชาเครื่องถายเอกสารที่ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน
ฉลากเขียว หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาตามเกณฑขอกําหนดในขอ 2.5.3
3.3.4 เกณฑการตรวจรับบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ผูตรวจรับบริการเชาเครื่องถายเอกสารตองใหผูรับจางลงนามรับรองในสัญญาจางที่ระบุ
ตามขอ 3.3.3 และใหผูตรวจรับตรวจสอบผูรับจางใหปฏิบัติตรงกับที่ระบุในสัญญา
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