(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สิ่งที่สงมาดวย 2

(รางฉบับที่ 1)
แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ป พ.ศ. 2550 - 2554
หลักการและเหตุผล
นโยบายเกี่ยวกับการผลิตทีส่ ะอาดที่ปรากฎในแผนตางๆ ไดแก
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)
(2) แผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด
(3) แผนปฏิบัติการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดกําหนดใหภาคสวนตางๆมีบทบาทในการสนับสนุน ไมเพียงแตการผลิตทีส่ ะอาดเทานั้นแตยังรวมถึง
การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะหนวยงานหลัก
ในการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ จึงไดมอบหมายให กรม
ควบคุมมลพิษ จัดทําแผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐป
พ.ศ. 2550 – 2554 ขึ้น โดยสอดคลองกับหลักการ นโยบายสินคาครบวงจร (Green Paper on Integrated
Product Policy -IPP) ซึ่งเปนมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่สากลยอมรับ โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับวัฏจักรชีวติ
ผลิตภัณฑ(Product Life Cycle Approach) มาพิจารณาวาผลิตภัณฑนั้น ๆ จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
อยางไร ตั้งแตการใชวัตถุดบิ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตลอดจนกระบวนการจําหนาย การใชงาน รวมไปถึง
การกําจัดทิ้งเมื่อหมดอายุการใชงาน โดยแนวคิดดังกลาวสอดคลองตามโครงการสูเสนทางการผลิตและการ
บริโภคอยางยั่งยืนของประเทศไทย ที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยจัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2549
ภารกิจหลัก
(1) สงเสริม สนับสนุนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหภาครัฐเปน
ผูนําในการบริโภคสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
(2) ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) สนับสนุนหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน อุตสาหกรรม ผูผลิต ผูจัดจําหนาย และ ผูใหบริการ ใน
การพัฒนามาตรฐาน และ กลไก ในการรับรองสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ใหมี
การยกระดับคุณภาพและเพิ่มปริมาณของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) กระตุนตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) สนับสนุนเครือขายการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมีการประสานงาน
เชื่อมโยงการทํางานทั้งในประเทศและระหวางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ
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กลุมเปาหมาย
1. หนวยงานและบุคลากรภาครัฐ
2. อุตสาหกรรม ผูประกอบการผลิต ผูใหบริการ ผูจัดจําหนาย
เปาหมายการดําเนินการ
1. ใหภาครัฐเปนผูนําในการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีปริมาณการจัดซื้อทั้งหมด
ของสินคาและบริการแตละประเภทเปนรอยละ 50 ในป 2554
2. สนับสนุนการสรางเครือขายที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหขยายผลนําไปสูการยอมรับของผูบริโภค
เกิดตลาดของสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดวัดคาระดับประเทศดวย
ดัชนี Green GDP
3. สนับสนุนใหภาครัฐมุงสูการบริโภคอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดวงจร
ชีวติ ของสินคาและบริการ
มาตรการดําเนินการ
การดําเนินการประกอบดวยมาตรการสําหรับภาคสวนตาง ๆ ดังนี้
1. มาตรการสําหรับภาคราชการ
2. มาตรการสําหรับภาคผูผลิต ผูจําหนาย ผูใหบริการ
3. มาตรการสําหรับภาคการทดสอบรับรอง
4. มาตรการสําหรับภาคการศึกษา ประชาสัมพันธ และ การตลาด
1. มาตรการสําหรับภาคราชการ
1.1 การประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐเพือ่
สนับสนุนใหภาครัฐมีปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน
รอยละ 50 ในป 2554 ดังตารางที่ 1 ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาตามแผนที่นําทาง และเพิ่มเติม
รายการในการจัดซื้อในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และใหมีการแตงตัง้ คณะกรรมการเพื่อติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบและกลไกการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพและดําเนินการไดอยางยั่งยืน
ตารางที่ 1 ปริมาณการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ป 2550-2554
ปริมาณการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คิดเปนรอยละ 20
คิดเปนรอยละ 30
คิดเปนรอยละ 40
คิดเปนรอยละ 50

ของสินคาและบริการทั้งหมด
ของสินคาและบริการทั้งหมด
ของสินคาและบริการทั้งหมด
ของสินคาและบริการทั้งหมด
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ระยะเวลา
ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55
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1.2 การแตงตั้งคณะทํางานของแตละสินคาและบริการที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนที่นําทางสําหรับผูผลิต
ผูจําหนาย ผูเกี่ยวของในการทราบกําหนดการจัดซื้อของภาครัฐ ที่ระบุกําหนดเวลาและชนิดประเภทของ
สินคาและบริการในแตละชนิดตามกําหนดดังตารางที่ 2 เพื่อประกาศใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไดมี
เวลาเตรียมปรับตัวลวงหนา โดยมีการปรับทบทวนระยะเวลาทุก 1 ป
ตารางที่ 2 แสดงกําหนดการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ
สินคา/บริการ

เปาหมาย (ป)
50 51 52 53 54

• ตลับหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร/เครือ่ งพิมพ/เครื่องโทรสาร
กระดาษคอมพิวเตอร
แฟมเอกสาร ซองบรรจุภณ
ั ฑ กลองใสเอกสาร กระดาษสีทําปก ผลิตภัณฑลบคําผิด
หลอดฟลูออเรสเซนต
• บริการโรงแรม บริการทําความสะอาด
• แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เครื่องถายเอกสาร เครือ่ งพิมพ เครือ่ งเรือนเหล็ก สีทาอาคาร กระดาษชําระ
ปากกาไวตบอรด (#1)
• บริการเชาเครื่องถายเอกสาร (#1)
• คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เครื่องเขียน (ปากกาลูกลื่น
ปากกาเคมี ดินสอกดไส) (#1) *
• สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานบริการรถยนต (#1) *
• ฉนวนกระดาษกันความรอน ฉนวนยางกันความรอน ผลิตภัณฑสาํ เร็จรูปทําจากพลาสติกที่ใช
แลว บรรจุภณ
ั ฑที่นํากลับมาเติมหรือใชใหมได เครื่องเรือนไมยางพารา โทรทัศน โทรสาร
เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง เตาไมโครเวฟ มอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟา ผลิตภัณฑ
ทําจากผา บริการรานอาหาร ภัตตาคาร เครื่องเขียน (ดินสอดํา ดินสอตอไส ดินสอสี สีเทียน)
(#1) *
• ผลิตภัณฑลางจาน บริการซักน้ํา บริการซักแหง สบู เครื่องซักผา น้ํามันหลอลื่น เครื่อง
สุขภัณฑ กอกน้าํ และอุปกรณตาง ๆ วัสดุกอสรางที่ใชทดแทนไม สีอะคริลิกเคลือบกระเบือ้ งใย
หินมุงหลังคา ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ (#1) *
• กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเช็ดหนา สมุดนักเรียน ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดพื้น ยางรถยนต
ยางรถจักรยานยนต แบตเตอรี่รถยนต โทรศัพทเคลือ่ นที่ แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่
ผงซักฟอก น้าํ ยาซักฟอก ผลิตภัณฑขจัดคราบ ผลิตภัณฑฟอกขาว น้ํายาปรับผานุม
ผลิตภัณฑชําระลางสุขภัณฑและหองน้ํา ผลิตภัณฑทําความสะอาดเฟอรนิเจอร ไมอัด อิฐมอญ
อิฐมวลเบา คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ พืน้ คอนกรีตสําเร็จรูป น้ําแข็ง น้ําดื่มบรรจุภาชนะ
ผนึก แทงคน้ํา ถังเก็บน้ํา ถังดักไขมัน โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกใสขยะ
ถุงพลาสติกหูหิ้ว พลาสติกหออาหาร สารเคมีกําจัดแมลง สารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช รถยนต
นั่ง รถจักรยานยนต รถจักรยาน (#2) *
หมายเหตุ 1. #1 สินคา/บริการที่มีขอกําหนดฉลากเขียว
2. #2 สินคา/บริการที่อยูใน Watch List ของกระทรวงพาณิชย สามารถกําหนด สําหรับป 2555 เปนตนไป
3. * รายการตามกําหนดเวลานี้เปนการประกาศแจงลวงหนา เพือ่ ใหผูที่เกี่ยวของไดมีเวลาในการเตรียมตัวซึ่ง
กําหนดเวลาจริงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม,สินคาทางอุตสาหกรรม/การเกษตรอยูระหวางการพิจารณา
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1.3 การจัดทําแผนที่นําทาง สําหรับภาครัฐในการจัดซื้อ โดยทยอยเริ่มใหมีการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
เริ่มจากหนวยงานภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและขยายไปยังหนวยงานภายใต
กระทรวงอื่น ๆ ทั้งหมด 100 % ภายในป พ.ศ. 2555 ดังตารางที่ 3 และ จัดทําดัชนีวัดปริมาณและมูลคา
ของสินคาและบริการที่ไดรับการพัฒนาใหเปนสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green GDP)
ตารางที่ 3 ลําดับเวลาในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ
กําหนดการใชในการจัดซื้อ
ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55

หนวยงานภาครัฐ
บังคับใชในหนวยงานภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขยายผลไปหนวยงานภายใตกระทรวงอื่น ๆ 10 % ของจํานวนหนวยงาน
ขยายผลไปหนวยงานภายใตกระทรวงอื่น ๆ 20 % ของจํานวนหนวยงาน
ขยายผลไปหนวยงานภายใตกระทรวงอื่น ๆ 40 % ของจํานวนหนวยงาน
ขยายผลไปหนวยงานภายใตกระทรวงอื่น ๆ 60 % ของจํานวนหนวยงาน
ขยายผลไปหนวยงานภายใตกระทรวงอื่น ๆ 100% ของจํานวนหนวยงาน

1.4 การปรับปรุง แกไข พัฒนา ออก กฎหมาย ระเบียบ และระบบการบริหารงาน ที่เกี่ยวของ ในการ
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก
1.4.1 ระเบียบใหหนวยงานภาครัฐจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.4.2 ระเบียบใหหนวยงานภาครัฐรายงานผลการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.4.3 กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Product Designing and
Manufacturing Law)
1.4.4 กฎหมายการสงเสริมการใชวัสดุนํากลับมาใชใหม (Law for Promotion of Utilization of
Recycled Resource)
1.4.5 กฎหมายการใชบรรจุภัณฑใชซ้ําหรือทําจากวัสดุนํากลับมาใชใหม (Containers and
Packaging Recycling Law)
1.4.6 กฎหมายสงเสริมเครือขายสนับสนุนการนํากลับมาใชใหม (Law for Promoting the
creation of a recycling-oriented society)
1.4.7 กฎหมายการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Purchasing Law)
1.4.8 กฎหมายการทิ้งขยะที่เหมาะสม (Proper Waste Disposal Law) อาทิ กฎหมายการ
กําจัดซากยานพาหนะ (End-of-Life Vehicles Recycling Law) กฎหมายการกําจัด
ซากตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เฟอรนิเจอร
1.4.9 กฎหมายการกําจัดซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (End-of-Life Electrical and
Electronic Recycling Law)
1.4.10 กฎหมายการสนับสนุนดานเศรษฐศาสตร การเงิน ภาษี สําหรับผูผลิต ในการวิจัย
พัฒนาหรือ ผลิต สินคา/บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน สวนลดคาทดสอบ
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เงินอุดหนุน ฯลฯ
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(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1.4.11 กฎหมายการสนับสนุนดานเศรษฐศาสตร การเงิน ภาษี สําหรับผูซื้อ ในการ
สนับสนุนการซื้อสินคา/บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.5 การจัดทําแผนที่นําทาง สําหรับภาครัฐในการพัฒนากลไกทางการเงิน Green Finance และ
มาตรการภาษี มาสนับสนุนการลงทุนผลิต / การซื้อ สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวมถึงการพัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะกองทุนหมุนเวียน เพื่อใหเกิด
ระบบกลไกการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
1.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชในการ
1.6.1 บริหารทรัพยากร และ การวางแผนการใชทรัพยากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.6.2 ติดตามประเมินผล ระบบจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.6.3 ใหบริการขอมูลความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมใหขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบของสินคาตอสภาวะแวดลอม ตลอดชวงวัฏจักรอายุของสินคาแก
ผูบริโภค
1.6.4 เชื่อมโยงกับเครือขายระบบสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของ ใหสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.7 การประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรวมกันจัดทําแผนและติดตามประเมินผล
รวมกัน
1.8 การจัดอบรม สัมมนา ขาราชการฝายจัดซื้อของภาครัฐ และ ผูเ กี่ยวของ ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อสินคา/บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากของเหลือใช การกําจัดของเสีย
อยางถูกวิธี สงเสริมการมีสวนรวม สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม ในการซื้อสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
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(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2. มาตรการสําหรับภาคผูผลิต ผูจําหนาย ผูใหบริการ
2.1 การจัดกลุมประเภทสินคา/บริการ เรียงลําดับสินคา/บริการที่มีความพรอม กําหนดในแผนที่
นําทาง ทั้งสินคาอุตสาหกรรม สินคาเกษตร ( ทั้งสินคานําเขา สินคาที่สามารถผลิตไดใน
ประเทศ) และ บริการ
2.2 การสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร ทางวิชาการ
2.2.1 การจัดอบรม สัมมนา ใหแกผูผลิต ผูจําหนาย ผูใหบริการ เกี่ยวกับการผลิตทีส่ ะอาด
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-design)
2.2.2 การจัดตั้งเครือขายศูนยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใหครอบคลุมแตละสินคา/บริการ
2.2.3 การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม ดูงาน รวมประชุม สัมมนา
2.3 การสนับสนุนดานการเงิน และภาษี สําหรับการวิจัย พัฒนาสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2.4 การสนับสนุนดานอุตสาหกรรม/บริการสนับสนุน เชน
• งานบริการซอม - การสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา ใหแกผูใหบริการซอมเพื่อลดปริมาณของ
เสีย และการใชทรัพยากร
เกี่ยวกับ เทคนิคการซอม เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร
โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟา รถยนต ฯลฯ
• การสงเสริมเครือขายผูผลิต ผูใหบริการ สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหรวมกลุม
เปนเครือขายผูผลิตในการแลกเปลีย่ นขอมูลเพื่อรวมกันพัฒนาสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และ พัฒนามาตรฐานสินคา
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3. มาตรการสําหรับภาคการทดสอบรับรอง
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรที่มีหนาที่ดูแลสิทธิผูบริโภคและองคกรที่สงเสริม
การผลิต การอนุญาต การกํากับควบคุม และ ตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวย
3.1 การสรางระบบ กลไก ในการกําหนดเกณฑขอกําหนดและแนวทางการตรวจสอบของ
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3.2 การสรางกลไกในการปองกันและควบคุมสินคาที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.3 การพัฒนาปรับปรุงระบบการใหฉลากใหไดมาตรฐาน เชน เครื่องหมายฉลาก ระบบการ
ขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลาก
3.4 การพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน
3.4.1 การสนับสนุนการพัฒนาเครือขายศูนยทดสอบ
3.4.2 การสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและคุณภาพหองปฏิบัติการ ให
หองปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน มีความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กาํ หนด มีองคความรูดานระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ระบบการ
รับรองมาตรฐานสากล ระบบการตรวจประเมิน รวมทั้งมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชในการรับรองและพัฒนาหองปฏิบัติการ
3.4.3 การสนับสนุนการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรูดานระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ระบบการตรวจประเมิน มาตรฐานสินคา ใหสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4.4 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ถายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบระหวางศูนย
ทดสอบ
3.4.5 การสนับสนุนการเปนสมาชิกสมาคม เครือขายหองปฏิบัติการทั้งในและตางประเทศ
3.4.6 การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยผูชํานาญทดสอบเฉพาะดาน ใหครอบคลุมทุกสาขาและ
เปนไปตามเกณฑสากล
3.4.7 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหองปฏิบัติการทดสอบ
รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธดานการบริการและรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ
3.5 การพัฒนา ปรับปรุง ระบบกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สินคา/บริการที่ไดรับการรับรอง เพื่อ
คุมครองผูบริโภค
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(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4. มาตรการสําหรับภาคการศึกษา ประชาสัมพันธ และ การตลาด
การพัฒนาระบบเผยแพรองคความรู และขอมูลดานสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดังนี้
4.1 การจัดทําสื่อสนับสนุน ดานวิชาการและการประชาสัมพันธ ในการสงเสริมสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การจัดทําเอกสารเผยแพรความรู การจัดทําสื่อ
โทรทัศน การจัดทําคูมือแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
4.2 การจัดอบรม สัมมนา ใหแก สื่อมวลชน ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับสินคา/บริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาสื่อมวลชนสีเขียว ใหชว ยกระจายความรูใหประชาชน ผูบริโภค
มีความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติ และ จิตสํานึก ในการสนับสนุนการบริโภคที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4.3 การสงเสริม สนับสนุน ใหภาครัฐ สถานศึกษา และองคกรเอกชน จัดกิจกรรม สงเสริม
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา เชน
การสอดแทรกไวในหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา
4.4 การสรางระบบคุมครองผูบริโภค การสรางกลไกรับประกันคุณภาพของสินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม หากผูบริโภคซื้อ แลวเกิดเสียภายในระยะเวลารับประกัน สามารถนํามา
เปลี่ยนคืนไดที่รานที่จําหนายไดโดยแสดงสําเนาใบเสร็จเปนหลักฐานประกอบ
4.5 การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยแสดง / จําหนายสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.6 การลดอุปสรรคในการจําหนายสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในประเทศ และ การสงออก
สินคาที่ผลิตในประเทศ
4.7 การสงเสริมเครือขายผูผ ลิต/ผูจําหนาย ผูใหบริการ สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ใหรวมกลุมเปนเครือขาย เพื่อสงเสริมใหมีจําหนาย/ใหบริการในทุกจังหวัด
อยางกวางขวาง เชน ประชาคมผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
และ ประกอบธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4.8 การสนับสนุนกลไกดานราคา เพื่อสนับสนุนใหสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถ
จําหนายไดในราคาที่เหมาะสม เชน การจัดมหกรรมสินคาฉลากเขียวเพื่อจําหนายในราคา
ถูก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราต่ําสําหรับสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ
4.9 การประสานความรวมมือจากสื่อมวลชน สถานีวทิ ยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และโดยเฉพาะ
สื่อของภาครัฐ ในการประชาสัมพันธสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานทุกรูปแบบในสื่อทุกชนิด อยางตอเนื่อง กวางขวาง
และทั่วถึง การใหการสนับสนุนดานโฆษณา เชน ขอความรวมมือสื่อมวลชนในการขยาย
ระยะเวลาเครดิตการเรียกเก็บเงินคาโฆษณาสําหรับสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การสรางมาตรการจูงใจดานภาษี ฯลฯ
4.10 การประสานหนวยงาน เชน กระทรวง สมาคม ที่เกี่ยวของ ในการจัดกิจกรรม ยกยอง
ผูประกอบการ ที่ผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
8

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เชน Eco-product Award การรับรองฉลากเขียว มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ใบไม
เขียว รางวัล Energy Award สินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับมาตรฐาน GAP อาหารและ
เครื่องดื่มที่ไดรับมาตรฐาน HACCP ฯลฯ
4.11 การสงเสริมเครือขายผูบริโภคสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เชน เครือขายเยาวชน
เพื่อการบริโภคอยางยั่งยืนฯลฯ ในการแลกเปลีย่ นประสบการณและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเขามามีสว นรวมในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการ
บริโภคอยางยั่งยืนในระดับชุมชนและครัวเรือน และ การมีสวนรวม ติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบ โครงการของภาครัฐ และ ใหขอ เสนอแนะ ผลักดันมาตรการตอภาครัฐ

9

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 3 แผนการดําเนินงานของแผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลา (พ.ศ.)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
(สนับสนุน)

50

51

52

53

54

0

0

0

0

0

0

หลัก ทส.
สนับสนุน สผ.,คพ.,สลน.
กค.

0

10

5

3

2

20

หลัก คพ.
สนับสนุน สส.

0

5

1

1

1

8

หลัก สศช.
สนับสนุน กค.,ธปท.

1. มาตรการสําหรับภาคราชการ
1.1 ประกาศนโยบายการจัดซือ้ o ประกาศนโยบายสนับสนุนใหภาครัฐมีการจัดซื้อ o ประกาศนโยบายการจัดซื้อจัด
จางสินคาและบริการที่เปน
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
มิตรกับสิ่งแวดลอม
o การแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ ติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอมของภาครัฐ และ
และปรับปรุงระบบและกลไกการจัดซื้อที่เปนมิตร o แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
กับสิ่งแวดลอม
และกลไกการจัดซื้อทีเ่ ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
o คณะทํางานแตละสินคาและ
1.2 การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ o แตงตั้งคณะทํางานแตละสินคาบริการ เพื่อ
จัดทําแผนที่นําทาง เพื่อใหผูผลิต ผูจําหนาย
บริการ โดยมีการ
จัดทําแผนที่นําทาง สําหรับ
และผูที่เกีย่ วของทราบ
กําหนดเวลา ชนิดและ
ผูผลิต ผูจําหนาย และ
o ระบุกําหนดเวลา ชนิดและประเภทสินคาและ
ประเภทสินคา
ผูเกี่ยวของ
บริการ เพื่อประกาศใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ไดมีเวลาปรับตัวลวงหนา โดยมีการทบทวนทุก
1 ป
o จัดทําแผนที่นําทาง สําหรับภาครัฐในการจัดซื้อ o แผนที่นําทาง สําหรับภาครัฐ
1.3 การจัดทําแผนที่นําทาง
โดยเริ่มจาก ทส. และขยายไปยังหนวยงานอืน่ ๆ o ดัชนีวัดปริมาณ และมูลคา
สําหรับภาครัฐในการจัดซื้อ และ
ภายในป 2555
ของสินคาและบริการที่ไดรับ
จัดทําดัชนีวัดปริมาณและมูลคา
การพัฒนาใหเปนสินคาและ
ของสินคาและบริการที่ไดรับการ o จัดทําดัชนีวัดปริมาณ และมูลคาของสินคาและ
บริการที่ไดรับการพัฒนาใหเปนสินคาและบริการ
บริการที่เปนมิตรกับ
พัฒนาใหเปนสินคาและบริการที่
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green GDP)
สิ่งแวดลอม (Green GDP)
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
GDP)

10

11

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ
1.4 ปรับปรุง แกไข พัฒนา
ออก กฎหมาย ระเบียบ และ
ระบบการบริหารงาน

รายละเอียด
o ระเบียบใหหนวยงานภาครัฐจัดซือ้ สินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
o ระเบียบใหหนวยงานภาครัฐรายงานผลการ
จัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
o กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
o กฎหมายการสงเสริมการใชวัสดุนาํ กลับมาใช
ใหม
o กฎหมายการใชบรรจุภณ
ั ฑใชซ้ําหรือทําจากวัสดุ
นํากลับมาใชใหม
o กฎหมายสงเสริมเครือขายสนับสนุนการนํา
กลับมาใชใหม
o กฎหมายการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
o กฎหมายการทิ้งขยะทีเ่ หมาะสม
o กฎหมายการกําจัดซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
o กฎหมายการสนับสนุนดานเศรษฐศาสตร
การเงิน ภาษี สําหรับผูผลิต ในการวิจัย พัฒนา
หรือ ผลิต สินคา/บริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
o กฎหมายการสนับสนุนดานเศรษฐศาสตร
การเงิน ภาษี สําหรับผูซื้อ ในการสนับสนุนการ
ซื้อสินคา/บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วของ
ในการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

11

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา (พ.ศ.)
50
0

51
20

52
20

53
20

54
20

80

หนวยงาน
(สนับสนุน)
หลัก สส.
สนับสนุน ทส,กษ.,
สธ.,อก.,กค.
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(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ
1.5 การจัดทําแผนที่นําทาง
สําหรับภาครัฐในการพัฒนา
กลไกทางการเงิน Green
Finance และ มาตรการภาษี

1.6 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

1.7 การจัดทําแผนและ
ประเมินผลระหวางภาครัฐและ
เอกชน
1.8 การจัดอบรม สัมมนา ฝาย
จัดซื้อของภาครัฐ และ

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
(สนับสนุน)

50
0

51
20

52
50

53
80

54
100

250

หลัก สส.
สนับสนุน กค., ทส.,
ธปท., อก.

0

10

10

5

3

28

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,คพ.,กษ.,สธ.

จัดประชุมรวมกันระหวางภาครัฐ
และเอกชน

0

1

1

0.5

0.5

3

o ผูเกี่ยวของมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดซือ้ สินคาและ

0

10

8

5

3

26

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,คพ.,กษ.,สธ.
หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.

o จัดทําแผนที่นําทาง สําหรับภาครัฐในการพัฒนา o แผนที่นําทาง สําหรับภาครัฐ
ในการพัฒนากลไกทาง
กลไกทางการเงิน Green Finance และ
การเงิน Green Finance
มาตรการภาษี มาสนับสนุนการลงทุนผลิต / การ
o มาตรการภาษี สนับสนุนการ
ซื้อ สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ลงทุนผลิต / การซื้อสินคาและ
o พัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใน
บริการที่เปนมิตรกับ
ลักษณะกองทุนหมุนเวียน เพื่อใหเกิดระบบ
สิ่งแวดลอม
กลไกการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
o กองทุนเสนับสนุนการ
ดําเนินงานในลักษณะกองทุน
หมุนเวียน
o บริหารทรัพยากร และวางแผนการใชทรัพยากร ระบบสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
o ติดตามประเมินผล ระบบจัดซือ้ จัดจางที่เปนมิตร สิ่งแวดลอม
กับสิ่งแวดลอม
o ใหบริการขอมูลสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
o เชื่อมโยงกับเครือขายระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวของ ใหสามารถใชประโยชนรวมกันได
o ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการรวมกันจัดทําแผนและติดตามประเมินผล
รวมกัน
o จัดอบรม สัมมนา ขาราชการฝายจัดซื้อของ
ภาครัฐ และ ผูเกี่ยวของ ใหมีความเขาใจ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา (พ.ศ.)

12

13

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

ตัวชี้วัด
50

ผูเกี่ยวของ

เกี่ยวกับการจัดซือ้ สินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
o สงเสริมการมีสวนรวม และพัฒนาพฤติกรรมใน
การซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา (พ.ศ.)
51

52

53

หนวยงาน
(สนับสนุน)

54
,พพ.,คพ.,กษ.,สธ.

บริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
o พฤติกรรมในการซื้อสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

2. มาตรการสําหรับภาคผูผลิต ผูจําหนาย ผูใหบริการ
2.1 จัดทําแผนที่นําทางสินคา o จัดกลุมประเภทสินคา/บริการ
และบริการ
o เรียงลําดับสินคา/บริการที่มีความพรอม
o กําหนดแผนที่นําทางสินคา และบริการ

แผนที่นําทางสินคาและบริการ
โดยเรียงลําดับสินคา/บริการที่มี
ความพรอม

0

10

8

5

3

26

2.2 การสนับสนุนดานการ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

การสนับสนุน/การอบรม และ
ฐานขอมูลผูผ านการอบรม

0

10

20

50

80

160

0

10

15

20

25

70

0

5

10

15

20

50

0

20

50

80

100

250

0

10

10

10

10

40

2.3 การสนับสนุนดานการเงิน
และภาษี

2.4 การสนับสนุนดาน
อุตสาหกรรม/บริการสนับสนุน

o การจัดอบรม สัมมนา ใหแกผผู ลิต ผูจําหนาย ผู
ใหบริการ เกี่ยวกับการผลิตที่สะอาด การ
ออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-design)
o จัดตั้งเครือขายศูนยผเู ชี่ยวชาญเฉพาะดาน ให
ครอบคลุมแตละสินคา/บริการ
o สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม ดูงาน รวม
ประชุม สัมมนา
o การสนับสนุนดานการเงิน และภาษี สําหรับการ
วิจัย พัฒนาสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

การสนับสนุนดานการเงิน และ
ภาษี

o สนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา ใหแกผูใหบริการ o การจัดอบรม สัมมนา ใหแกผู
เกี่ยวกับ เทคนิคการซอม เชน โทรทัศน
ใหบริการ ดานเทคนิค
o เครือขายผูผลิต ผูใหบริการ
คอมพิวเตอร โทรศัพทมอื ถือ เครือ่ งใชไฟฟา
13

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,คพ.,กษ.,สธ.
หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,คพ.,กษ.,สธ.,อก.
,รง.

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส
ปน.พพ.,คพ.,กษ.,สธ.,
สงป.,สกว.
หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส
ปน.พพ.,คพ.,กษ.,สธ.

14

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ

รายละเอียด
รถยนต ฯลฯ
o สงเสริมเครือขายผูผลิต ผูใหบริการ สินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหรวมกลุมเปน
เครือขายผูผลิตในการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อ
รวมกันพัฒนาสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และ พัฒนามาตรฐานสินคา

ตัวชี้วัด
สินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา (พ.ศ.)
50

51

52

53

54

0

1

1

1

1

4

หนวยงาน
(สนับสนุน)

3. มาตรการสําหรับภาคการทดสอบรับรอง
3.1 การสรางระบบ กลไก ใน
การกําหนดเกณฑขอกําหนด
และแนวทางการตรวจสอบของ
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3.2 การสรางกลไกในการ
ปองกันและควบคุมสินคาทีไ่ ม
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.3 พัฒนาปรับปรุงระบบฉลาก
เชน เครื่องหมายฉลาก ระบบ
การขึ้นทะเบียน
3.4 การพัฒนาปรับปรุงระบบ
การตรวจรับรองมาตรฐาน

แนวทางการตรวจสอบสินคาและ
o สรางระบบ กลไก ในการกําหนดเกณฑ
ขอกําหนดและแนวทางการตรวจสอบของสินคา บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

0

10

15

20

25

70

หลัก คพ.
สนับสนุน ททท.,สส
ปน.พพ.,กษ.,สธ.

o สรางกลไกในการปองกันและควบคุมสินคาทีไ่ ม
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลไกในการปองกันและควบคุม
สินคาที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

0

5

5

5

5

20

o การพัฒนาปรับปรุงระบบฉลาก เชน
เครื่องหมายฉลาก ระบบการขึ้นทะเบียน และ
ออกใบรับรองเครือ่ งหมายฉลาก
o สนับสนุนการพัฒนาเครือขายศูนยทดสอบเพื่อ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
o สนับสนุนการพัฒนาความสามารถและคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ใหหองปฏิบัติการของภาครัฐและ
เอกชน มีความสามารถและมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ

เครื่องหมายฉลาก การขึ้น
ทะเบียนสินคาและบริการทีเ่ ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
ระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน

0

5

5

5

5

20

0

5

5

5

5

20

0

20

20

20

20

80

หลัก คพ.
สนับสนุน ททท.,สส
ปน.พพ.,กษ.,สธ.
หลัก คพ.
สนับสนุน ททท.,สส
ปน.พพ.,กษ.,สธ.,สมอ.
หลัก คพ.
สนับสนุน ททท.,สส
ปน.พพ.,กษ.,สธ.,สมอ.

14

15

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

o

o
o
o

o

3.5 การพัฒนา ปรับปรุง ระบบ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
สินคา/บริการที่ไดรับการรับรอง

o

มาตรฐานที่กําหนด มีองคความรูดานระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการ ระบบการรับรอง
มาตรฐานสากล ระบบการตรวจประเมิน
รวมทั้งมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อ
ใชในการรับรองและพัฒนาหองปฏิบัติการ
การสนับสนุนการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ใหมีความรูดานระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ระบบการตรวจประเมิน
มาตรฐานสินคา ใหสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ถายทอด
เทคโนโลยีการตรวจสอบระหวางศูนยทดสอบ
การสนับสนุนการเปนสมาชิกสมาคม เครือขาย
หองปฏิบัติการทั้งในและตางประเทศ
การสนับสนุนการจัดตั้งศูนยผูชํานาญทดสอบ
เฉพาะดาน ใหครอบคลุมทุกสาขาและเปนไป
ตามเกณฑสากล
การสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับหองปฏิบัติการทดสอบ รวมทั้งการ
เผยแพรประชาสัมพันธดานการบริการและ
รับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ
การพัฒนา ปรับปรุง ระบบกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ สินคา/บริการที่ไดรับการรับรอง เพือ่
คุมครองผูบริโภค

ตัวชี้วัด

สินคา/บริการที่ไดรับการรับรอง
เพื่อคุมครองผูบริโภค

15

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา (พ.ศ.)
50

51

52

53

54

0

5

5

5

5

20

0

2

2

2

2

8

0

1

1

1

1

4

0

5

10

15

20

50

0

5

3

2

1

11

0

10

10

10

10

40

หนวยงาน
(สนับสนุน)

หลัก คพ.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.,สมอ.,สคบ.

16

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลา (พ.ศ.)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
(สนับสนุน)

50

51

52

53

54

เอกสารเผยแพร สื่อโทรทัศน
คูมือแนวปฏิบัติ

0

5

5

5

5

20

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

เอกสารเผยแพร สื่อโทรทัศน
คูมือแนวปฏิบัติ

0

5

4

3

2

14

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

กิจกรรมสงเสริมสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

0

5

4

3

2

14

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

ใบรับประกันคุณภาพของสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

0

5

5

5

5

20

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

ศูนยแสดง / จําหนายสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

0

5

5

5

5

20

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

เพื่อคุมครองผูบริโภค

4. มาตรการสําหรับภาคการศึกษา ประชาสัมพันธ และ การตลาด
4.1 การจัดทําสื่อสนับสนุน
ดานวิชาการ และการ
ประชาสัมพันธ
4.2 การจัดอบรม สัมมนา
ใหแกสื่อมวลชน

4.3 การสงเสริมสนับสนุน ให
ภาครัฐ สถานศึกษา และ
องคกรเอกชน จัดกิจกรรม
สงเสริมสินคาและบริการทีเ่ ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
4.4 การสรางระบบคุมครอง
ผูบริโภค การสรางกลไก
รับประกันคุณภาพของสินคาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

o การจัดทําสื่อสนับสนุน ดานวิชาการ และการ
ประชาสัมพันธ เชน การจัดทําเอกสารเผยแพร
การจัดทําสื่อโทรทัศน การจัดทําคูมือแนว
ปฏิบัติ
o การจัดทําสื่อสนับสนุน ดานวิชาการ และการ
ประชาสัมพันธ เชน การจัดทําเอกสารเผยแพร
การจัดทําสื่อโทรทัศน การจัดทําคูมือแนว
ปฏิบัติ
o สงเสริมสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา เชน สอกแทรกไวในหลักสูตร
ในทุกระดับการศึกษา
o สรางกลไกรับประกันคุณภาพของสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หากผูบริโภค
ซื้อแลวเกิดเสียหาย สามารถนําสินคามาเปลี่ยน
คืนไดที่รานจําหนาย

4.5 การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย o จัดตั้งศูนยแสดง / จําหนายสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
แสดง / จําหนายสินคาที่เปน
o จัดงาน Eco Product Fair
มิตรกับสิ่งแวดลอม

16

17

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

o ลดอุปสรรคในการจําหนายสินคาที่เปนมิตรกับ
4.6 การลดอุปสรรคในการ
สิ่งแวดลอมในประเทศ
จําหนายสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในประเทศ และ การ o สงออกสินคาทีผ่ ลิตในประเทศ
สงออกสินคาทีผ่ ลิตในประเทศ
4.7 การสงเสริมเครือขายผูผ ลิต/ o สงเสริมใหมีการจําหนายสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกจังหวัดอยางกวางขวาง
ผูจําหนาย ผูใหบริการ สินคา
และบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
o สนับสนุนกลไกดานราคา ใหสินคาที่เปนมิตรกับ
4.8 การสนับสนุนกลไกดาน
สิ่งแวดลอมสามารถจําหนายไดในราคาที่
ราคา ใหสินคาที่เปนมิตรตอ
เหมาะสม เชน การจัดมหกรรมสินคาฉลากเขียว
สิ่งแวดลอมสามารถจําหนายได
เพื่อจําหนายในราคาถูก การจัดเก็บ
ในราคาที่เหมาะสม
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราต่ําสําหรับสินคาที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ
4.9 การประสานความรวมมือ o ประสานความรวมมือจากสื่อมวลชน สถานีวิทยุ
โทรทัศน สือ่ สิ่งพิมพ และโดยเฉพาะสื่อของ
กับสื่อมวลชน ในการ
ภาครัฐ ในการประชาสัมพันธสินคาและบริการที่
ประชาสัมพันธสนิ คาและบริการ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
o สนับสนุนดานโฆษณา เชน ขยายเวลาเครดิต
การเรียกเก็บเงินคาโฆษณาสําหรับสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางมาตรการ
จูงใจดานภาษี

ระยะเวลา (พ.ศ.)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
(สนับสนุน)

50
ลดอุปสรรคในการจําหนายสินคาที่ 0
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในประเทศ
และสามารถสงออกสินคาที่ผลิตใน
ประเทศ

51
1

52
1

53
1

54
1

4

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

มีสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมจําหนายในทุกจังหวัด

0

1

1

1

1

4

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

ราคาที่เหมาะสมในการจําหนาย
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และภาษีมูลคาเพิ่ม
ในอัตราต่ํา

0

10

10

10

10

40

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.

มีการประชาสัมพันธสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ทั้งทางสื่อมวลชน สถานีวิทยุ
โทรทัศน และสือ่ ของภาครัฐ

0

10

10

5

5

30

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.,อส.,มท.
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18

(ราง) แผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงาน / โครงการ
4.10 การจัดกิจกรรมยกยอง
ผูประกอบการทีผ่ ลิตสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4.11 สงเสริมเครือขายผูบริโภค
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียด
o การประสานหนวยงานที่เกีย่ วของ ในการจัด
กิจกรรมยกยองผูป ระกอบการที่ผลิตสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การรับรอง
ฉลากเขียว มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ใบไมเขียว
รางวัล Energy Award สินคาเกษตรอินทรียที่
ไดรับมาตรฐาน GAP อาหารและเครื่องดืม่ ที่
ไดรับมาตรฐาน HACCP ฯลฯ
o สงเสริมเครือขายผูบริโภคสินคาและบริการทีเ่ ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เชน เครือขายเยาวชนเพื่อ
การบริโภคอยางยั่งยืน
o การแลกเปลี่ยนประสบการณ และเขามามีสวน
รวมในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการบริโภค
อยางยั่งยืนในระดับชุมชนและครัวเรือน
o การมีสวนรวม ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
โครงการของภาครัฐ และใหขอเสนอแนะผลักดัน
มาตรการตอภาครัฐ

ระยะเวลา (พ.ศ.)

ตัวชี้วัด
จัดกิจกรรมยกยองผูประกอบการ
ที่ผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

เครือขายผูบริโภคสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
(สนับสนุน)

50
0

51
2

52
2

53
2

54
2

8

หลัก สส.
สนับสนุน ททท.,สส ปน.
,พพ.,กษ.,สธ.,อส.,มท.

0

1

1

1

1

4

หลัก สส.
สนับสนุน คพ.

