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Corporate Sustainability Handprint (CSH)
“As a company operating internationally in the field of sustainable development,
it is both our mandate and our mission to promote
corporate sustainability as a matter of priority.”
The CSH is a management tool that helps measuring the effectiveness of GIZ’s
corporate sustainability performance at almost 100 offices in our partner countries
around the world.The tool does not only focus on the negative impacts of our work
on the environment, our ‘ecological footprint’, but also on the positive impacts
we have, our ‘handprint’. We use the CSH tool to continuously develop our
sustainability profile worldwide.
Every two years, the CSH team in each country compiles and analyses key data on
sustainability performance based on four dimensions of sustainability: ecological
balance, social responsibility, economic capability and political participation. Data
tracked includes carbon dioxide emissions resulting from official travel, consumption
of utilities and supplies in offices, or the percentage of management posts held by
women. Each country is able to set its own sustainability targets that fits its local
context and to design action plans to reach these targets. As a result, CSH can
contribute to improving our corporate sustainability on a country-specific basis.
Since 2016, GIZ has been implementing the CSH in all its offices worldwide,
including in its Bangkok Offices, where CSH targets and results have since been
communicated annually. GIZ Thailand’s CSH team has defined measures in each
sustainability area which have not only mobilised the wider staff community,
but have already contributed to significant improvements of GIZ Thailand’s
sustainability performance, notably in the field of resource efficiency.
In 2018, sustainable procurement has been selected as a primary field of action of
GIZ Thailand’s sustainability efforts. As the country office is turning into a regional
hub, centralising training and other services, it is of key importance to ensure the
most efficient and sustainable standards in the delivery of this function. The present
Sustainable Procurement Guideline was developed with the aim to provide
general information on corporate sustainability as well as to guide the daily
operations of the Country Director, Head of Administration and Finance, Project
Directors, Office Managers, Procurers, and all GIZ staff in the procurement of goods
and services. The guideline explains and compiles environmentally-friendly criteria of
selected office supplies and services, such as paper choice and use, printer toners,
photocopiers, event management and printing services. Please note that this list is
neither exhaustive nor definitive and can be extended to further product groups
and services at any time to ensure an increasingly higher level of sustainability in
the activities of our offices.
We sincerely hope that this guideline, together with other CSH initiatives, will
constitute another step to make sustainability part of our standards and operations.

Corporate
Sustainability
Handprint ®

Tim Mahler
GIZ Country Director
Thailand and Malaysia
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Keywords for Sustainable
Procurement Criteria for Products
Fundamental Criteria
The products received Thai Industrial Standard Certification from the Thai Industrial
Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
The products received Thailand Green Label certification (or EU Green Label, Blue Angel,
SCG eco value, etc.).
Packaging must be recyclable and does not contain foam, unrecyclable resin, polymers
containing halogen and ink, color or pigments with heavy metals.
Plastic and paper used for packaging are recycled.

COPY PAPER (A3, A4)
Recycled pulp content of 50% or higher.
No heavy metal and their compounds in the product.

LAPTOP / NOTEBOOK
Components for replacement/repairing purposes are
available for at least 3 years after the termination of
the product’s production.
No chlorine compounds are contained in the product.
There is technically sound and effective take back policy,
including mouse.

WHITEBOARD MARKER
Markers should be made, at least, partially, with recycled
materials.
No heavy metals, or aromatic and halogen solvents are
contained in the product.
Ink solvent is alcohol or water based.
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PHOTOCOPIER

Energy consumption meets International Energy Star
Programme Requirements.
Duplex and 100% recycled pulp paper printing options are
available.
Components are available for replacement/repairing purposes
for at least 5 years after the termination of the product’s
production.
Batteries are replaceable and do not contain lead.
There is technically sound and effective take back policy for
spent toner cartridges and imaging drums.

PRINTER

Energy consumption meets International Energy Star
Programme Requirements.
Electricity consumption in the plug-in off mode is not greater
than 2 watts.
Duplex and 100% recycled pulp paper printing options are
available.
Handbook includes information on suitable product placement,
take back policies, time to change the ozone filter, warranty,
product return policy and appropriate use of recycled paper.

TONER

No lead, mercury, chromium hexagonal or cadmium, except
for the electrical components and wires, is contained in the
product.
No harmful or carcinogenic substances are contained in
the product.
There is technically sound and effective take back policy.

TISSUE PAPER
The product is produced from 100% recycled pulp or
agricultural residues pulp.
The product does not contain (lead, mercury, cadmium
and chromium hexavalent) and azo-based dyes.

Practical Handbook “Green Procurement”
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COPY PAPER (A3, A4)
Essential Requirements
• Recycled pulp content is 50% or higher.
• No heavy metal and their compounds
are contained in the product.

Aspects
Environmental and Health Impacts:
In pulp and paper production processes, there
is a great release of toxic chemicals into the environment, especially into water.
One example is an effluent containing dioxin from the pulp bleaching process,
since chlorine is used as a bleaching agent. These toxic chemicals can endanger
marine organisms by causing a change in pH level and a reduction of oxygen
concentration in water. In terms of air pollution, the pulp and paper industry emit
air pollutions such as SOX and NOx to the atmosphere, which can in turn be
dispersed and accumulated in living organisms and the environment. From the
Thailand Pollution Annual Report in 2004, used paper could also cause environmental problems as the weight of paper waste has been as high as 8.19 % of the
municipal solid waste countrywide.
Criteria for Product Quality (fundamental criteria):
The product received Thai Industrial Standard Certification from the Thai
Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
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Natural Resources

• The recycled pulp content must be 50% or higher.
• Or, the product is certified with the Thailand Green Label or
other labels, such as the EU Green Label, Blue Angel, and SCG
eco value.

Energy

• Electricity consumption in pulp and paper production must
be assessed in terms of PE, where PE must be equal to or
less than 1.5 (referred to the EU Green label for photocopy
paper) or
• The product is certified with the Thailand Green Label or
other labels, such as the EU Green Label, Blue angel, and SCG
eco value.

Use of Chemicals

• The product must contain no heavy metal and their compounds
including mercury, lead, cadmium and chromium hexavalent. The
impurity allowance for each heavy metal is as followings;
-

Transportation / Packaging

• Plastic and foam are not used as packaging and cushioning
materials.

Mercury content: no greater than 5 mg per kilogramme
Lead content: no greater than 100 mg per kilogramme
Cadmium content: no greater than 20 mg per kilogramme
Chromium hexavalent: no greater than 100 mg per kilogramme or

• The product is certified with the Thailand Green Label or other
labels, such as the EU Green Label, Blue Angel, and SCG eco
value.

Product Disposal

- Not applicable for this product -

Products

Updated Models

The product directory of environmentally-friendly and green
products is available at http://gp.pcd.go.th or www.tei.or.th
(Thailand Eco product directory) or on the mobile application
“Thai GPP”.

Copy paper (A3, A4)
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LAPTOP / NOTEBOOK

Essential Requirements
• Components are available for replacement/
repairing purposes for at least 3 years after
the termination of the product’s production.
• No chlorine compounds are contained in
plastic keyboards and mouse.
• The product has a technically sound and
effective take back policy.

Aspects
Environmental and Health Impacts:
Environmental impacts for these products
are primarily caused by energy consumption during
product use. If the energy source is fossil fuel-based, it will
cause non-renewable natural resource depletion and greenhouse gas emissions
to the atmosphere. In addition, unsustainable end of life management of these
products can have negative impacts on human health and the environment due
to contamination caused by heavy metals and hazardous substances used in the
components, such as battery and circuit boards.
Criteria for Product Quality (fundamental criteria):
The product received Thai Industrial Standard Certification from the Thai Industrial
Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
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Natural Resources

• There is a guarantee that components and parts will be available
for replacement or repairing purposes for a least 3 years after
the termination of the product’s production.
• The product must be certified with the Thailand Green Label or
other certified labels, such as the EU Green Label, Blue Angel,
and SCG eco value.

Energy

• Qualified energy consumption level at stand-by mode is in
accordance with the International Electronic Commission-IEC
62301 standard or other equivalent standards, where the
energy consumption is less than 1 watt at stand-by mode.
• The level of heavy meals content in batteries must comply
with the latest EU DIRECTIVE 2006/66 regarding batteries
and accumulators, waste batteries and accumulators, and
repealing, or
• The product must be certified with the Thailand Green Label
or other certified labels, such as the EU Green Label, Blue
angel, SCG eco value, etc.

Use of Chemicals

• Keyboard and mouse made from plastic must contain no
chlorine compounds.

Transportation / Packaging

• Plastic packaging must not contain halogenated hydrocarbons.

- Blacklight must have a mercury content of less than
0.1 mg/tube.

• Plastic packaging must be made from recycled pulp, where
the corrugating medium must be made of 100% recycled pulp,
while craft liner boards must be made by at least 50% of
recycled pulp. Therefore, the final paper packaging will have
the total recycled pulp content of no less than 70%.

- Raw materials must not include prohibited substances or
carcinogenic chemicals.

• Ink, color or pigments used for packaging or label printing
must contain no heavy metal.

• Monitor:

• Foam must not be used as the cushioning materials for
packaging.

Product Disposal

Manufacturers or dealers must have an effective take back
policy and plan, which is technically sound, realistic and can
be monitored.

Products

Updated Models

The product directory of environmentally-friendly and green
products is available at http://gp.pcd.go.th or www.tei.or.th
(Thailand Eco product directory) or on the mobile application
“Thai GPP”.

Laptop / Notebook
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3

PHOTOCOPIER
Essential Requirements
• Energy consumption meets International Energy Star
Programme Requirements.
• Duplex and 100% recycled pulp papers printing/
photocopying options are available.
• Components are available for replacement/repairing
purposes for at least 5 years after the termination of
the product’s production.
• Batteries are replaceable and do not contain lead.
• Technically sound, effective take back policy for
spent toner cartridges and imaging drums.

Aspects
Environmental and Health Impacts:
When using the product, ozone (O3) is generated. Ozone gas can cause eye and
skin irritation. Its chronic effect can cause lung disease.
Criteria for Product Quality (fundamental criteria):
The product received Thai Industrial Standard Certification from the Thai Industrial
Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
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Natural Resources

• Plastic casing parts weighting more than 25 grammes must be
made of a mixture of less than 4 types of polymer.
• If the casing part is attached with permanent labels or stickers
that are difficult to remove, these labels or stickers must be
made from the same raw materials as the casing, so to make
recycling easier.

Energy

• Energy consumption meets the latest International Energy
Star Programme Requirements for Imaging Equipment
standards (must have obtained the Energy Star label).
• Batteries used in the product must be replaceable without
removing the entire board.

• The photocopier can be used with 100% recycled pulp papers.
• There is a guarantee that components or parts will be available
for replacement or repairing purposes for at least 5 years after
the termination of the product’s production.
• Duplex printing options must be available, or
• The product is certified with the Thailand Green Label or other
labels, such as the EU Green Label, Blue Angel, and SCG eco
value, etc.

Use of Chemicals

Transportation / Packaging

• Batteries, especially those used in the circuit board, must not
contain lead or its compounds. The amount of mercury and
cadmium in batteries must comply with the latest EU Directive
related to batteries, or

• Packaging for photocopier machines and toner cartridges
must not be made of polymers containing halogen.

• The product is certified with the Thailand Green Label or other
labels, such as the EU Green Label, Blue angel, and SCG eco
value, etc.

• Packaging must not be plated, coated, or attached with labels
that can impede the recycle.

• Packaging made from resin must be recyclable.

• The cushioning materials must not use CFCs as foaming
agent.

Product Disposal

Manufactures must take back their spent toner cartridges and
imaging drums by stating the information clearly on the
machine and in the documents or handbook given to customers
or posting on the website.

Products

Updated Models

The product directory of environmentally-friendly and green
products is available at http://gp.pcd.go.th or www.tei.or.th
(Thailand Eco product directory) or on the mobile application
“Thai GPP”.

Photocopier
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PRINTER
Essential Requirements
• Energy consumption meets International Energy
Star Programme Requirements.
• Electricity consumption in the plug-in off mode is
not greater than 2 watts.
• Duplex and 100% recycled pulp papers printing
options are available.
• Handbook includes information on suitable product
placement, take back policies, time to change the
ozone filter, warranty, product return policy and
appropriate use of recycled paper.

Aspects
Environmental and Health Impacts:
During the production and use of the product,
there are environment impacts caused by emission of substances
such as ozone, polystyrene and dust into the atmosphere. Ozone can cause eye and
skin irritations. Moreover, continuous exposure and chronic effects can cause lung
diseases. During printing, noise and electromagnetic waves are generated.
Criteria for Product Quality (fundamental criteria):
The product received Thai Industrial Standard Certification from the Thai Industrial
Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
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Natural Resources

Energy

• Printers must be able to perform a duplex printing (printing on
both sides of paper).

• The product must comply with requirements of the International Energy Star Programme.

• The printer can operate with 100% recycled pulp papers.

• The product must be qualified with electrical safety tests
according to TISI1561 or IEC60950 Part 1: Information
technology equipment-Safety P1: General requirements or
other tests, which are equivalent.
• Electricity consumption in the plug-in off mode must not be
greater than 2 watts. (Printers equipped with fax system do
not need to apply this criterion).

Use of Chemicals

Others

• The plastic parts weighting more than 25 grammes must have
a limited concentration of flame retardant, such as PBBs (polybrominated biphenyls), PBDES (polybromodiphenyl ethers) and
must have a content of short-chain chlorinated paraffins (C=
10~13) of 50% or lower.

• The handbook needs to include suggestions and information
such as a suitable way to place the product, product take back
policies, time to change the ozone filter (if applicable), detail
of warranty, product return policy and appropriate use of
recycled paper.

• The imaging drum must contain no cadmium, lead, mercury and
selenium.

• If the printing causes a noise level greater than 63 decibels,
it should be placed in a separated area.

Transportation / Packaging

• No foam packaging is used.

Products

Updated Models

The product directory of environmentally-friendly and green
products is available at http://gp.pcd.go.th or www.tei.or.th
(Thailand Eco product directory) or on the mobile application
“Thai GPP”.

Printer
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TISSUE PAPER
Essential Requirements
• The product is produced from 100% recycled
pulp or agricultural residues pulp.
• It does not contain heavy metals (lead, mercury,
cadmium and chromium hexavalent) and
azo-based dyes.

Aspects
Environmental and Health Impacts:
The production of tissue paper, such as toilet paper, causes pollution, especially in
terms of water pollution. In addition, pulp production can also cause air pollution.
A large quantity of water is used in the tissue paper production. The ratio of water
to pulp is as high as 19:1. Besides, there will be a municipal waste problem if used
tissue paper is not properly managed.

Criteria for Product Quality (fundamental criteria):
The product received Thai Industrial Standard Certification from the Thai Industrial
Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
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Natural Resources

• Tissue paper must be produced from 100% recycled pulp or
pulp from agricultural residues.

Energy

- Not applicable for this product -

• Water consumption in production process must not be greater
than 45 cubic meter per tonne of product at dry weight, or
• The product is certified with the Thailand Green Label or other
labels, such as the EU Green Label, Blue Angel, and SCG eco
value, etc.

Use of Chemicals

• The product does not contain heavy metals: lead, mercury,
cadmium and chromium hexavalent.
• It does not contain azo-based dyes (the impurity is accepted if
it does not exceed 30 mg/kg).
• It contains AOX (Absorbable Organic Halogen) less than
0.12kg/ ADT paper, or
• The product is certified with the Thailand Green Label or other
labels, such as the EU Green Label, Blue Angel, and SCG eco
value, etc.

Product Disposal

- Not applicable for this product -

Products

Transportation / Packaging

• For plastic packaging, there must be a clear sign and code
that can identify the type of plastic used according to TISI
standards 1310, ISO 1043 or the ISO 11469.
• For paper packaging:
- If the cardboard box is applied, the agricultural residues of
the pulp must be used at 70% by weight or greater.
- If the corrugated box is applied, the recycled or agricultural
residues of the pulp must be used at 60% by weight or greater.
• Ink, colour or pigments used for packaging or label printing
must contain no heavy metals, including mercury, lead, cadmium
and chromium.

Updated Models

The product directory of environmentally-friendly and green
products is available at http://gp.pcd.go.th or www.tei.or.th
(Thailand Eco product directory) or on the mobile application
“Thai GPP”.

Tissue Paper
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TONER
Essential Requirements
• No lead, mercury, chromium hexagonal or cadmium,
except for the electrical components and wires, are
contained in the product.
• No harmful or carcinogenic substances are contained
in the product.
• The product has a technically sound, effective take
back policy.

Aspects
Environmental and Health Impacts:
Toner cartridges comprise of plastic, metals and toners.
During printing and toners replacement, the toners can be dispersed and cause
negative health impacts on respiratory system and other diseases related to
carcinogenic substances and heavy metals, such as lead, mercury, chromium
and cadmium. Upon disposal, if the toner cartridge is not properly managed and
treated, the hazardous substances will contaminate the environment.

Criteria for Product Quality (fundamental criteria):
The product received Thai Industrial Standard Certification from the Thai
Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
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Natural Resources

- Not applicable for this product -

Use of Chemicals

• The product must not contain lead, mercury, chromium hexagonal
or cadmium, except for the electrical components and wires.

Energy

- Not applicable for this product -

Transportation / Packaging

• No foam packaging is used.

• It must not contain harmful or carcinogenic substances listed
in the EU Commission Directive 93/72/EEC and International
Agency for Research on Cancer (IARC) (Group 1, group 2A and
2B).
• Carbon black is allowed.
• For colour-ink cartridges, inks must not contain amines.

Product Disposal

The product provides a take back policy and disseminates the
information through handbooks, websites or other materials.

Products

Updated Models

The product directory of environmentally-friendly and green
products is available at http://gp.pcd.go.th or www.tei.or.th
(Thailand Eco product directory) or on the mobile application
“Thai GPP”.

Toner

19

7

WHITEBOARD MARKER
Essential Requirements
• The product should be made, at least partially,
with recycled materials.
• No heavy metal, aromatic and halogen solvents
are contained in the product.
• Ink solvent is alcohol or water based.

Aspects
Environmental and Health Impacts:
Whiteboard markers use chemicals such as toluene as an ink solvent. Vapors of
toluene can be harmful to workers in manufacturing plants, as well as to end users.
They can cause eye irritation and affect the respiratory system. Moreover, the vapor
deriving from some solvents can produce photochemical oxidants, which can have a
negative impact on plants, animals, rubber and plastic. If ink contains heavy metals,
it can cause health impacts to users. Upon disposal, if the whiteboard marker is
disposed as general municipal waste, soil and water can be contaminated.

Criteria for Product Quality (fundamental criteria):
The product received Thai Industrial Standard Certification from the Thai Industrial
Standards Institute (TISI), Ministry of Industry.
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Natural Resources

• Recycled materials should be used as components in the
product, or

Energy

- Not applicable for this product -

• The product is certified with the Thailand Green Label or other
labels, such as the EU Green Label, Blue Angel, and SCG eco
value, etc.

Use of Chemicals

• There is no harmful chemical contained in the product.
• No carcinogenic substances listed in the International Agency
for Research on Cancer (IARC) in Group 1 and Group 2A are
contained in the product.
• Halogenated organic components such as 1,1,1-trichloroethane
are not contained in the product.
• There is no harmful content of the following chemicals in the
product’s ink.
• Heavy metal: antimony, arsenic, barium, cadmium, mercury,
selenium, lead, chromium hexavalent.
• Aromatic and halogen solvents including volatile organic
compounds. (Ethanol is allowed for chemical marker).
• The solvent in the ink must be alcohol or water based.
• The product is certified with the Thailand Green Label or other
labels, such as the EU Green Label, Blue angel, and SCG eco
value, etc.

Product Disposal

- Not applicable for this product -

Products

Transportation / Packaging

• For plastic packaging, the plastic code must be shown to
identify the plastic type according to TISI 1310 for recycled
plastic or ISO 1043--Plastics-Symbols and Abbreviated Terms.
• Plastic contains no chlorine.
• Paper packaging must be made from recycled pulp of 70% or
greater.

Updated Models

The product directory of environmentally-friendly and green
products is available at http://gp.pcd.go.th or www.tei.or.th
(Thailand Eco product directory) or on the mobile application
“Thai GPP”.

Whiteboard Marker
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HOTEL SERVICES

Aspects
Criteria for Sustainable Service Procurement:
Meeting room and F&B requirements should be part of
the specifications when making contracts with hotels.
Please note that all non-optional items in the following
list are to be considered as minimum requirements for
hotel procurement. An example of good practice in
sustainable management for hotels is the use of natural
organic bottles made from plants instead of plastic
ones, such as bagasse or paper.
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Meeting room

Accommodation

• Provide water coolers or water in glass containers. No plastic
bottles should be provided.

• Provide towels and bed sheets reuse signs in the guests’
room.

• Set up coffee break stations sustainably. For example, served
snacks should be locally sourced.

• Use energy efficient appliances, such as energy efficient
light bulbs, air conditioners, refrigerators and televisions.

• Maintain room temperature at 25°C. Meeting rooms with
independent air conditioning systems should be preferred.

• Use dispensers that can be refilled with liquid body wash,
soap or shampoo, or use alternative ways to avoid single use
products and packaging.

• Provide necessary stationery on small tables in easily seen areas.
• Reusable backdrops are preferred. Avoid polystyrene foam/
Styrofoam.
• Digital backdrops or eco-friendly backdrops are preferred options.
• Reusable/recyclable displays, banners and name badges are
preferred.
• Meeting rooms with natural daylight and/or LED lighting
systems will get extra sustainability points (Optional).

Food and Beverage

• Use locally sourced, organic and seasonal foods and beverages,
including vegetables, fruit, desserts, wine, tea, coffee, and sugar.
• Use sustainable and organic supplies/materials.
• Use recyclable packaging, bags and containers.
• Offer a selection of creative and innovative vegetarian and/or
vegan meals.
• Apply sustainable waste management programme (Optional).
• Donate excess food and/or compost organic waste (Optional).

Updated list of certified hotel :
Hotel Services

• Use water saving tools in the bathroom, such as water
saving technologies for faucets, toilet bowls, and shower
heads.
• Provide water in glass bottles in the rooms.
• Use eco-labeled toilet paper.
• Provide motion sensors for lighting in wardrobes and
shut-down function through the use of sensors for air conditioners and heaters when windows are opened (Optional).

Transportation

• Offer easy access to public transportation, i.e. BTS or MRT
- For visitors to arrive at the hotel by public transportation
- For visitors departing from the hotel to other places by
public transportation
• Offer easy access to airports, by providing easy access to
express ways that will use less driving time and consume less fuel.
• Use environmentally friendly vehicles such as biodiesel or
gasohol vehicles, hybrid or electric cars.

http://www.greenleafthai.org/th/green_hotel/
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PRINTING SERVICES

Aspects
Criteria for Sustainable Service Procurement:
The following criteria shall be part of printing
specifications and procurement criteria for
all GIZ Bangkok offices and activities.

• Use good quality recycled paper, preferably locally manufactured and procured.
A percentage of recycled pulp of 30% or higher is preferred.
• Use delivery packages/cartons made from recycled paper.
• Use soy or other vegetable-based inks.
• Use eco-friendly printing machine to get extra sustainability points.
- Computer to Plate (CTP) technology is preferred.
- Use water-based coating.
• Provide the Carbon Footprint information of the entire printing process, including
natural resource consumption, such as water consumption in the production
process.
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คู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปเกณฑ์การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
มีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มีใบรับรองฉลากเขียวของประเทศไทย (หรือใบรับรองฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, ฉลากสิ่งแวดล้อม บลู
เองเจิ้ล ประเทศเยอรมนี, ฉลากรับรองสินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าหรือบริการอื่นทั่วไป เช่น
SCG eco value หรือใบรับรองอื่นๆ)
ใช้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้และไม่มีส่วนผสมของโฟม, พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้,
โพลิเมอร์ที่มีฮาโลเจนและหมึกสี หรือสีที่มีโลหะหนัก
บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นพลาสติกและกระดาษรีไซเคิล

กระดาษพิมพ์ (A4 และ A3)
มีเยื่อกระดาษรีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 50
ไม่มีโลหะหนักและสารประกอบของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์แบบพกพา

มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ทดแทนอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังสิ้นสุดการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนในคีย์บอร์ดพลาสติก และเม้าส์
มีนโยบายการรับผลิตภัณฑ์คืนหลังหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายและนำไป
รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

ปากกาไวท์บอร์ดแบบลบได้
มีบางส่วนที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
ไม่มีโลหะหนัก กลิ่น หรือตัวทำละลายฮาโลเจน
ตัวทำละลายของหมึกควรเป็นแอลกอฮอลล์หรือน้ำ
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เครื่องถ่ายเอกสาร

ระดับการใช้พลังงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านพลังงาน
ของผลิตภัณฑ์ไอทีสากล (International Energy Star)
สามารถพิมพ์ได้สองด้าน และรองรับการพิมพ์บนกระดาษรีไซเคิลได้
ร้อยละ 100
มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ทดแทนอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากการ
สิ้นสุดการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ใช้แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้และไม่มีสารตะกั่ว
มีนโยบายการรับผลิตภัณฑ์คืนหลังหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายและ
นำไปรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตลับหมึกและลูกดรัม

เครื่องพิมพ์

ระดับการใช้พลังงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านพลังงาน
ของผลิตภัณฑ์ไอทีสากล (International Energy Star)
ปริมาณการกินไฟในขณะเสียบปลั๊กในออฟโหมดต้องไม่เกิน 2 วัตต์
สามารถพิมพ์ได้สองด้าน และรองรับการพิมพ์บนกระดาษรีไซเคิลได้
ร้อยละ 100
คู่มือการใช้งาน ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมี
นโยบายการรับผลิตภัณฑ์คืนหลังหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายและนำ
ไปรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระยะเวลาการเปลี่ยนตัวกรองโอโซน
ระยะเวลาการประกันสินค้า นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

หมึกพิมพ์

ไม่มีสารตะกั่ว ปรอท เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (สารก่อมะเร็ง)
หรือแคดเมียม ยกเว้นชิ้นส่วนไฟฟ้าและสายไฟที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์
ไม่มีสารเคมีอันตรายและสารก่อมะเร็ง
มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดีและมีนโยบายการรับผลิตภัณฑ์คืนหลัง
หมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายและนำไปรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

กระดาษทิชชู่และกระดาษชำระ
ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ร้อยละ 100
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก (สารตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม
หรือเฮกซะวาเลนต์โครเมียม สารก่อมะเร็ง) และสีย้อมเอโซ่

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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กระดาษพิมพ์ (A4 และ A3)
สิ่งสำคัญในการเลือก
• มีเยื่อกระดาษรีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 50
• ไม่มีโลหะหนักและสารประกอบของโลหะหนัก
ในผลิตภัณฑ์

ประเด็นในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ มีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางน้ำ ตัวอย่างเช่น น้ำเสียที่ปนเปื้อนไดออกซินจากกระบวนการ
ฟอกเยือ
่ โดยใช้คลอรีน สารพิษทีเ่ กิดขึน
้ ในขัน
้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดอันตราย
ต่ อ สิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นแหล่ ง น้ ำ นั ้ น เช่ น การเปลี ่ ย นแปลงค่ า ความเป็ น กรดด่ า งในน้ ำ
การลดลงของค่าออกซิเจนในน้ำ นอกจากนี้ยังเกิดมลพิษทางอากาศจากก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ นำไปสู่การสะสม
ของสารพิษต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากการใช้งาน กระดาษยังก่อให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยอีกด้วย จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ.2547
พบว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประเภทกระดาษคิดเป็นร้อยละ 8.19 ของน้ำหนักขยะมูลฝอย
ทั้งหมด
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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ทรัพยากรธรรมชาติ

• มีการใช้เยือ
่ เวียนทำใหม่ในผลิตภัณฑ์ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 50 หรือ
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ เช่น
ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG Eco
Value เป็นต้น

การใช้สารเคมี

• ผลิตภัณฑ์ตอ
้ งไม่มโี ลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่
ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม โดยปริมาณ
โลหะหนักที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ ดังนี้
- ปรอท ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ตะกั่ว ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- แคดเมียม ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- เฮกซะวาเลนต์โครเมียม ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือ

พลังงาน

• มีการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเยื่อและกระดาษ
รวมทั้งแสดงผลในรูปแบบ PE โดยมีค่า PE น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5
(อ้างอิงจากฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปสำหรับกระดาษถ่าย
เอกสาร) หรือ
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ
เช่น ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG
Eco Value เป็นต้น

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ์

• ไม่ใช้โฟม หรือพลาสติกเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์กน
ั กระแทก

• ได้รบ
ั เครือ
่ งหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิง่ แวดล้อมประเภทอืน
่ ๆ
เช่น ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล้ ประเทศเยอรมนี, SCG

Eco Value เป็นต้น

การกำจัดหลังใช้

-ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำหรับประเด็นดังกล่าว-

ผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ได้รับการรับรอง

สามารถเช็ครุน
่ และยี่ห้อของสินค้าที่ได้รับการรับรองได้ท่ ี
http://gp.pcd.go.th หรือ www.tei.or.th (Thailand Eco
product directory) หรือ mobile application “Thai GPP”

กระดาษพิมพ์ (A4 และ A3)
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เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

สิ่งสำคัญในการเลือก
• มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ทดแทนอย่างน้อยเป็นระยะ
เวลา 3 ปีหลังสิ้นสุดการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ
• ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนในคีย์บอร์ดพลาสติก
และเม้าส์
• มีนโยบายการรับผลิตภัณฑ์คืนหลังหมดอายุการใช้
งานเพือ
่ ทำลายและนำไปรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในขณะใช้งานเครื่องจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด กล่าวคือเกิดการใช้พลังงาน
ในปริมาณมากและหากพลังงานที่ใช้นี้เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล จะทำให้สูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลสารชนิดอื่นๆ ออกสู่
บรรยากาศอีกด้วย นอกจากนีก
้ ารจัดการซากหลังหมดอายุการใช้งานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นอันตรายและโลหะหนักที่อยู่ในส่วนประกอบต่างๆ
ของเครื่อง เช่น แบตเตอรี่ แผงวงจรต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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ทรัพยากรธรรมชาติ

• ผู้ยื่นคำขอต้องรับประกันได้ว่าสามารถจัดหาอะไหล่สำรองสำหรับใช้
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับตั้งแต่
ยกเลิกการผลิต
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ เช่น
ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG Eco
Value เป็นต้น

พลังงาน

• ผ่ า นการทดสอบค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า ในสภาวะพั ก การใช้ ง านตาม
มาตรฐานคณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยมาตรฐานสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ (International Electronic Commission-IEC
62301) หรือมาตรฐานอืน
่ ๆ ทีเ่ ทียบเท่า โดยมีคา่ พลังงานขณะผลิตภัณฑ์
อยู่ในสภาวะพักใช้งานไม่เกิน 1 วัตต์
• แบตเตอรี ่ ท ี ่ ใ ช้ ก ั บ คอมพิ ว เตอร์ ต ้ อ งมี ป ริ ม าณโลหะหนั ก ตาม
มาตรฐาน EU DIRECTIVE 2006/66 ฉบับปรับปรุงล่าสุด
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ
เช่น ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG
Eco Value เป็นต้น

การใช้สารเคมี

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ์

• แป้นพิมพ์และเม้าส์ทผ
่ี ลิตจากพลาสติกต้องไม่มส
ี ว่ นประกอบของสารคลอรีน

• บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกต้องไม่มสี ว่ นผสมของสารฮาโลจิเนเตดไฮโดรคาร์บอน

• ระบบจอภาพ

• บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษต้องทำมาจากเยือ
่ เวียนทำใหม่ (Recycled Pulp)
โดยทำมาจากกระดาษทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
ทีเ่ ป็นเยือ
่ เวียนทำใหม่รอ
้ ยละ 100 และทำมาจากกระดาษคราฟสำหรับ
ทำผิวกล่อง (Kraft liner Board) ที่เป็นเยื่อเวียนทำใหม่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ซึง่ เมือ
่ ประกอบเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกแล้วจะมีสด
ั ส่วน
เยื่อเวียนทำใหม่ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- ส่วนทีใ่ ห้แสงสว่าง (backlight) มีสารปรอทได้ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม
ต่อหลอด
- วัตถุดิบที่ใช้ในการทำหน้าจอต้องไม่ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งหรือสาร
ต้องห้าม

• หมึก สี หรือเม็ดสี (Pigment) ทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์หรือพิมพ์บนบรรจุ
ภัณฑ์หรือฉลากทีต
่ ด
ิ บนบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ
้ งไม่มโี ลหะหนักเป็นส่วนผสม
• ไม่ใช้โฟมเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์

การกำจัดหลังใช้

สินค้าที่ได้รับการรับรอง

ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ผู ้ จ ั ด จำหน่ า ยต้ อ งมี น โยบายรั บ คื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี
ประสิทธิภาพและมีวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและตรวจสอบได้

สามารถเช็ครุ่นและยี่ห้อของสินค้าที่ได้รับการรับรองได้ที่
http://gp.pcd.go.th หรือ www.tei.or.th (Thailand Eco
product directory) หรือ mobile application “Thai GPP”

ผลิตภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
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3

เครื่องถ่ายเอกสาร
สิ่งสำคัญในการเลือก
• ระดับการใช้พลังงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
ด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอทีสากล (International
Energy Star)
• สามารถพิมพ์ได้สองด้านและรองรับการพิมพ์บนกระดาษ
รีไซเคิลได้ร้อยละ 100
• มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ทดแทนอย่างน้อยเป็นระยะเวลา
5 ปีหลังจากการสิ้นสุดการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ
• ใช้แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้และไม่มีสารตะกั่ว

ื หลังหมดอายุการใช้งานเพือ
่
• มีนโยบายการรับผลิตภัณฑ์คน
ทำลายและนำไปรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตลับ
หมึกและลูกดรัม

ประเด็นในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร คือ การเกิดก๊าชโอโซน (O3) ที่ทำ
ให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบประสาทตาและผิวหนังและเมื่อสูดดมนานๆ อาจทำให้เกิด
โรคทางปอดได้
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงาน

• โครงภายนอกที่เป็นพลาสติก (Plastic Casing Part) ที่มีน้ำหนัก
มากกว่า 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่ผลิตจากการผสมกันของโพลิเมอร์เกินกว่า
4 ชนิด ในรูปแบบของโพลิเมอร์ผสม (Polymer Blends)

• การใช้พลังงานไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ International
Energy Star Programme Requirements for Imaging
Equipment ฉบับปรับปรุงล่าสุด (มีเครือ
่ งหมายรับรอง Energy Star)

• กรณีโครงภายนอกที่เป็นพลาสติกและมีการติดฉลาก เครื่องหมาย หรือ
รูปลอกที่ยากต่อการแกะออก ฉลากเครื่องหมายหรือรูปลอกดังกล่าวต้อง
ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันกับชิ้นส่วนพลาสติกที่ติดอยู่เพื่อไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการรีไซเคิลชิ้นส่วนพลาสติกชิ้นนั้น

• แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้อง
ถอดแผงวงจรทั้งชุด

• สามารถใช้กับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนทำใหม่ร้อยละ 100 ได้
• มีการรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์สำหรับใช้เปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายหลังจากที่เลิกทำการผลิต
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวหรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ เช่น
ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG Eco
Value เป็นต้น

การใช้สารเคมี

• แบตเตอรี่ (เฉพาะรุน
่ ทีม
่ แี บตเตอรีส
่ ำรองข้อมูลในแผงวงจร) ต้องไม่มส
ี ว่ น
ประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว อีกทั้งปริมาณสารปรอท
และแคดเมียมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ตาม EU
Directive ฉบับล่าสุด
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวหรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ เช่น
ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG Eco
Value เป็นต้น

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ์

• บรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับตัวเครือ
่ งและตลับหมึกต้องไม่ใช้พลาสติกโพลิเมอร์
ที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ
• บรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกเรซินเป็นวัตถุดิบ ต้องสามารถนำไปแปรใช้
ใหม่ได้
• บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ
้ งไม่ทำการชุบติดฉลากหรือเคลือบผิว ซึง่ ทำให้ยากต่อ
การนำไปแปรใช้ใหม่
• วัสดุกันกระแทกต้องไม่ใช้สารซีเอฟซี (CFCs) เป็นสารเป่าโฟม

การกำจัดหลังใช้

ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ผู ้ จ ั ด จำหน่ า ยต้ อ งมี น โยบายรั บ คื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี
ประสิทธิภาพและมีวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และตรวจสอบได้

ผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ได้รับการรับรอง

สามารถเช็ครุ่นและยี่ห้อของสินค้าที่ได้รับการรับรองได้ที่
http://gp.pcd.go.th หรือ www.tei.or.th (Thailand Eco
product directory) หรือ mobile application “Thai GPP”

เครื่องถ่ายเอกสาร
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4

เครื่องพิมพ์
สิ่งสำคัญในการเลือก
• ระดับการใช้พลังงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านพลังงาน
ของผลิตภัณฑ์ไอทีสากล (International Energy Star)

๊ ในออฟโหมดต้องไม่เกิน 2 วัตต์
• ปริมาณการกินไฟในขณะเสียบปลัก
• สามารถพิมพ์ได้สองด้าน และรองรับการพิมพ์บนกระดาษรีไซเคิลได้
ร้อยละ 100

่ อ
ื การใช้งานต้องมีขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการจัดวางผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสม
• คูม
มีนโยบายการรับผลิตภัณฑ์คน
ื หลังหมดอายุการใช้งานเพือ
่ ทำลายและ
นำไปรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระยะเวลาการเปลีย
่ นตัวกรอง
โอโซน ระยะเวลาการประกันสินค้านโยบายการคืนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ประเด็นในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดได้ทั้งจากกระบวนการผลิต และการใช้งานซึ่งมีการปล่อยมลสาร
ได้แก่ โอโซน สไตรีน และฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ โอโซนเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดการระคายเคือง
ต่อประสาทตาและผิวหนัง เมือ
่ สูดดมนานๆ อาจทำให้เกิดโรคทางปอดได้ ในขณะทีเ่ ครือ
่ งทำงาน
อาจเกิดมลสารทางเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

• เครื่องพิมพ์ต้องสามารถพิมพ์ได้ 2 หน้า

พลังงาน

• ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของ International Energy Star
Programme
• ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย เลขที่ มอก.1561
หรือตาม IEC60950 Part 1: Information technology equipment-Safety P1: General requirements หรือเทียบเท่า
• การใช้ พ ลั ง งานในโหมด plug-in off ต้ อ งไม่ เ กิ น 2 วั ต ต์
(เกณฑ์นี้ไม่ได้ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่มีระบบโทรสารร่วมด้วย)

การใช้สารเคมี

ข้อเสนอเพิ่มเติม

• ต้องไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟ ได้แก่ PBBs (polybrominated biphenyls) PBDES (polybromodiphenyl ethers) short-chain chlorinated
paraffins (C= 10~13) ทีม
่ ค
ี วามเข้มข้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ในชิน
้ ส่วน
โครงพลาสติกทีม
่ น
ี ำ้ หนักตัง้ แต่ 25 กรัมขึน
้ ไป

• คูม
่ อ
ื การใช้งานต้องมีคำแนะนำในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่นตำแหน่ง
การจัดวางผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การคืนซากผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่
ต้องเปลี่ยนตัวกรองโอโซน (ถ้ามี) การรับประกัน การคืนผลิตภัณฑ์การ
ใช้งานของเครื่องหากใช้กระดาษรีไซเคิล

• แม่แบบรับภาพในเครือ
่ งพิมพ์ตอ
้ งไม่มส
ี ว่ นประกอบของแคดเมียม ตะกัว่
ปรอท และเซเลเนียม

• หากเสียงเกิดจากการใช้งานเกินกว่า 63 เดซิเบล ควรจัดวางในพืน
้
ที่เฉพาะ

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ์

• ไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟม

ผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ได้รับการรับรอง

สามารถเช็ครุ่นและยี่ห้อของสินค้าที่ได้รับการรับรองได้ที่
http://gp.pcd.go.th หรือ www.tei.or.th (Thailand Eco
product directory) หรือ mobile application “Thai GPP”

เครื่องพิมพ์
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5

กระดาษทิชชู่และกระดาษชำระ
สิ่งสำคัญในการเลือก
• ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรร้อยละ 100
• ไม่มสี ว่ นประกอบของโลหะหนัก (สารตะกัว่ สารปรอท แคดเมียม
หรือเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (สารก่อมะเร็ง) และสียอ
้ มเอโซ่

ประเด็นในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การผลิตกระดาษอนามัย (เช่น กระดาษชำระ) มีการปล่อยมลพิษออกมาในปริมาณมาก โดย
เฉพาะมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิต มลพิษทางอากาศจากการผลิตเยื่อ
กระดาษ นอกเหนือจากนี้ การผลิตกระดาษอนามัยใช้น้ำในการผลิตปริมาณมาก โดยคิดเป็น
สัดส่วนของน้ำต่อเยือ
่ กระดาษ 19:1 อีกทัง้ ภายหลังจากการใช้งาน หากจัดการไม่ถก
ู ต้องยังก่อให้
เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตามมาอีกด้วย
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

• กระดาษอนามัยทำจากเยื่อเวียนทำใหม่หรือเยื่อกระดาษที่ทำจากวัสดุ
เหลือทางการเกษตรร้อยละ 100

-ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำหรับประเด็นดังกล่าว-

• ใช้น้ำดีในกระบวนการผลิตไม่เกิน 45 ลูกบาศก์เมตรต่อตันของปริมาณ
กระดาษ (น้ำหนักแห้ง) หรือ
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ เช่น
ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG Eco
Value เป็นต้น

การใช้สารเคมี

• ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ต้องไม่พบโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม
- ต้องไม่พบสารกลุ่ม azo-based dyes (ปริมาณ azo-based
dyes ทีเ่ กิดจากความไม่บริสท
ุ ธิแ์ ละปนเปือ
้ นต้องไม่เกิน 30 mg/kg)
- มีปริมาณสาร AOX (Adsorbable Organic Halogen) ไม่เกิน
0.12 kg/ADT paper หรือ
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ เช่น
ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG Eco
Value เป็นต้น

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ์

• กรณีบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกต้องมีสญ
ั ลักษณ์และตัวย่อบ่งบอกประเภท
ของพลาสติกให้ชัดเจนตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการ
ระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043
หรือ ISO 11469
• กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ
- กรณีกล่องกระดาษแข็งต้องทำจากเยือ
่ เวียนทำใหม่หรือเยือ
่ กระดาษ
ทีท
่ ำจากวัสดุเหลือทางการเกษตรไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก
- กรณีกล่องกระดาษลูกฟูกต้องทำจากเยือ
่ เวียนทำใหม่และ/หรือเยือ
่
กระดาษที่ทำจากวัสดุเหลือทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โดยน้ำหนัก
• หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลาก
ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
และโครเมียม

ผลิตภัณฑ์

การกำจัดหลังใช้

สินค้าที่ได้รับการรับรอง

-ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำหรับประเด็นดังกล่าว-

สามารถเช็ครุ่นและยี่ห้อของสินค้าที่ได้รับการรับรองได้ที่
http://gp.pcd.go.th หรือ www.tei.or.th (Thailand Eco
product directory) หรือ mobile application “Thai GPP”

กระดาษทิชชู่และกระดาษชำระ
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ตลับหมึกพิมพ์
สิ่งสำคัญในการเลือก
• ไม่มีสารตะกั่ว ปรอท เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (สารก่อ
มะเร็ง) หรือแคดเมียม ยกเว้นชิ้นส่วนไฟฟ้าและสายไฟ
ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์
• ไม่มีสารเคมีอันตรายและสารก่อมะเร็ง

ุ สมบัตท
ิ างเทคนิคทีด
่ ี และมีนโยบายการรับผลิตภัณฑ์
• มีคณ
คืนหลังหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายและนำไปรีไซเคิล
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตลับหมึกประกอบด้วยพลาสติก โลหะ และผงหมึก ขณะใช้งานหรือถอดเปลี่ยนอาจเกิดการ
แพร่กระจายของผงหมึกที่มีสารเคมีที่เป็นสารอันตราย ซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจและโรคต่างๆ จากโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม หรือ
สารก่อมะเร็ง เป็นต้น เมื่อหมดอายุการใช้งาน ซากตลับหมึกนี้จะถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอย
ชุมชน อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมได้
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

-ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำหรับประเด็นดังกล่าว-

การใช้สารเคมี

• ไม่ใช้สารประกอบปรอท ตะกั่ว เฮกซะวาเลนต์โครเมียม และแคดเมียม
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วน
ทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ และสายไฟ

พลังงาน

-ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำหรับประเด็นดังกล่าว-

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ์

• ไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟม

• ไม่ใช้สารเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสารก่อมะเร็งทีห
่ า้ มใช้ ตามที่
ระบุใน EU Commission Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุ
ในข้อแนะนำของ International Agency for Research on
Cancer (IARC) (กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2A และกลุ่มที่ 2B ทั้งนี้ ยกเว้นผง
ถ่าน (Carbon black) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
• ผงหมึกในตลับสีต้องไม่มีสารเอมีนที่เป็นพิษ

การกำจัดหลังใช้

สินค้าที่ได้รับการรับรอง

มีการรับคืนตลับหมึกทีใ่ ช้แล้ว โดยให้ขอ
้ มูลผ่านสือ
่ ต่างๆ เช่นคูม
่ อ
ื การ
ใช้งาน เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

สามารถเช็ครุ่นและยี่ห้อของสินค้าที่ได้รับการรับรองได้ที่
http://gp.pcd.go.th หรือ www.tei.or.th (Thailand Eco
product directory) หรือ mobile application “Thai GPP”

ผลิตภัณฑ์

ตลับหมึกพิมพ์
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ปากกาไวท์บอร์ดแบบลบได้
สิ่งสำคัญในการเลือก
• มีบางส่วนที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
• ไม่มีโลหะหนัก กลิ่น หรือตัวทำละลายฮาโลเจน
• ตัวทำละลายของหมึกควรเป็นแอลกอฮอลล์หรือน้ำ

ประเด็นในการพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปากกาไวท์บอร์ดมีก ารใช้สารเคมีที่เป็นตัวทำละลาย ซึ ่ งไอระเหยของตั วทำละลายในหมึ ก
เช่น โทลูอีน อาจมีผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ เช่น ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดิน
หายใจ และไอระเหยของตัวทำละลายบางชนิดเป็นสาเหตุของการเกิด Photochemical
Oxidant ซึ่งทำความเสียหายแก่ยาง พลาสติก พืช และสัตว์ได้ หากมีการใช้โลหะหนัก
เป็นส่วนประกอบของสี อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และก่อให้เกิดอันตรายหากมีการทิ้งปะปน
กับขยะชุมชนทั่วไปทำให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น ดินและน้ำ
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (เกณฑ์พื้นฐาน)
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

• มีการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบในด้ามปากกา หรือ

-ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำหรับประเด็นดังกล่าว-

• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ เช่น
ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG Eco
Value เป็นต้น

การใช้สารเคมี

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ์

• ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ
- สารก่อมะเร็งตามรายชือ
่ ของ International Agency for Research
on Cancer (IARC) ใน Group 1 (สารก่อมะเร็งที่ได้รับการยืนยันแล้ว)
และ Group 2 A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอว่าก่อมะเร็ง)
- สารประกอบอินทรีย์ฮาโลเจน เช่น สาร 1,1,1-Trichloroethane

• กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก

• ในน้ำหมึกต้องไม่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ
- สีที่ใช้ในหมึกต้องไม่มีโลหะหนัก ได้แก่ พลวง สารหนู แบเรียม
แคดเมียม ปรอท ซีลเี นียม ตะกัว่ เฮกซะวาเลนต์โครเมียม
- สารอะโรมาติก และตัวทำละลายจำพวกสารละลายฮาโลเจน รวมทัง้ ตัว
ทำละลายทีเ่ ป็นสารอินทรียร์ ะเหย ยกเว้นเอทานอลทีใ่ ช้กบ
ั ปากกาเคมี

• กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่อย่างน้อยร้อย
ละ 70

- ต้องใช้สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ตาม
มาตรฐาน มอก. 1310 สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ หรือ
ISO 1043 Plastics-Symbols and Abbreviated Terms
- ไม่ใช้พลาสติกที่มีส่วนประกอบของคลอรีน

• หมึกที่ใช้ต้องใช้ตัวทำละลายที่เป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำ
• หรือได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ
เช่น ฉลากเขียวของสหภาพยุโรป, บลูเองเจิล
้ ประเทศเยอรมนี, SCG
Eco Value เป็นต้น

การกำจัดหลังใช้

-ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำหรับประเด็นดังกล่าว-

ผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ได้รับการรับรอง

สามารถเช็ครุ่นและยี่ห้อของสินค้าที่ได้รับการรับรองได้ที่
http://gp.pcd.go.th หรือ www.tei.or.th (Thailand Eco
product directory) หรือ mobile application “Thai GPP”

ปากกาไวท์บอร์ดแบบลบได้
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บริการโรงแรม

เกณฑ์ในการพิจารณา
ข้ อ กำหนดในการใช้ ห ้ อ งประชุ ม และการบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มควรเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกทำสัญญากับโรงแรม
เกณฑ์การพิจารณาต่อไปนีเ้ ป็นข้อกำหนดเบือ
้ งต้นในการเลือก
ใช้บริการของโรงแรม
ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีในการจัดการโรงแรมอย่างยั่งยืน
คือการใช้ขวดทีผ
่ ลิตจากพืชธรรมชาติแทนการใช้ขวดพลาสติก
เช่นชานอ้อย และกระดาษ ขวดที่โรงแรมในกรุงเทพใช้การ
ปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ย ั ่ ง ยื น นี ้ ค วรถู ก นำมาเป็ น เกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรมสำหรับกิจกรรมต่างๆ
ของสำนักงานจีไอแซดประเทศไทย

42

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ห้องประชุม

ห้องพัก

• ใช้คล
ู เลอร์นำ้ หรือแก้วน้ำแทนขวดพลาสติก

• มีการวางป้ายการใช้ผา้ เช็ดตัวและผ้าปูทน
่ี อนซ้ำในห้องพัก

• จัดอาหารว่างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น จัดหา
อาหารว่างที่มีวัตถุจากท้องถิ่น

• ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟแบบประหยัด
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และโทรทัศน์ทม
่ี ส
ี ญ
ั ลักษณ์ประหยัดไฟ

• รักษาอุณหภูมภ
ิ ายในห้องให้อยูท
่ ่ี 25 องศาเซลเซียส ควรใช้หอ
้ งประชุม
ที่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่แยกออกจากส่วนกลาง

• ควรใช้อุปกรณ์จ่ายสบู่เหลวและยาสระผม หรือวิธีการอื่นเพื่อหลีก
เลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง

• จัดวางเครือ
่ งเขียนทีจ่ ำเป็นบนโต๊ะเล็กๆ ในบริเวณทีส
่ งั เกตเห็นได้งา่ ย

• ใช้สขุ ภัณฑ์แบบประหยัดน้ำในห้องน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ โถสุขภัณฑ์ และฝัก
บัวทีม
่ เี ทคโนโลยีทช่ี ว่ ยประหยัดน้ำ

• หลีกเลีย
่ งการใช้โฟมหรือวัสดุทม
่ี ส
ี ว่ นผสมของโฟมในการทำฉาก ควรใช้วส
ั ดุ
ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

• บริการน้ำดืม
่ ด้วยขวดแก้ว

• ควรใช้ฉากที่เป็นดิจิทัล หรือฉากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ใช้กระดาษชำระทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองฉลากสิง่ แวดล้อม

• อุปกรณ์การจัดแสดง ป้ายชือ
่ และแบนเนอร์ ควรเป็นวัสดุทน
่ี ำกลับมาใช้ใหม่
หรือรีไซเคิลได้

• ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสำหรับการให้แสงสว่างภายใน
ตู้เสื้อผ้าและระบบการปิดอัตโนมัติผ่านทางเซ็นเซอร์ของเครื่องปรับ
อากาศ และฮีทเตอร์เมื่อหน้าต่างเปิดอยู่ (ถ้าทำได้)

• ห้องประชุมทีม
่ แี สงสว่างจากธรรมชาติและ/หรือ ระบบแสงสว่างแบบแอลอีดี
จะได้คะแนนรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ (ถ้าทำได้)

อาหารและเครื่องดื่ม

การขนส่ง

• มีการบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามฤดูกาลทีจ่ ด
ั หาได้ภายในท้องถิน
่ ปลูก
ด้วยวิถเี กษตรอินทรีย์ รวมไปถึงพืชผัก ผลไม้ ของหวาน ไวน์ ชา กาแฟ และ
น้ำตาล

• ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสัมมนา สามารถเดินทางไปได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ
เช่น รถไฟลอยฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดน
ิ

• ใช้วส
ั ดุอป
ุ กรณ์และเครือ
่ งใช้ตา่ งๆ ทีผ
่ ลิตจากวัสดุอน
ิ ทรียแ์ ละคำนึงถึงผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม

- เดินทางจากโรงแรมไปยังสถานทีต
่ า่ งๆ ได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ

• ใช้หบ
ี ห่อ กล่อง และบรรจุภณ
ั ฑ์ทส
่ี ามารถนำไปรีไซเคิลได้
• มีเมนูอาหารมังสวิรัติที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่และชวนให้รับประทาน
(ถ้าทำได้)

- เดินทางไปยังโรงแรมได้ดว้ ยระบบขนส่งสาธารณะ
- เดินทางไปท่าอากาศยานได้สะดวก เช่น ใกล้ทางด่วน ใช้เวลาในการ
เดินทางโดยรถยนต์นอ
้ ยลง และประหยัดเชือ
้ เพลิง
- ใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
แก๊สโซฮอลล์ เชือ
้ เพลิงแบบไฮบริดสองระบบ และการขับเคลือ
่ นด้วยไฟฟ้า

• มีการบริจาคอาหารทีเ่ หลือ และ/หรือการจัดการขยะอินทรียด
์ ว้ ยการนำไปทำ
ปุย
๋ หมัก (ถ้าทำได้)

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรอง :
บริการโรงแรม

http://www.greenleafthai.org/th/green_hotel/
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บริการโรงพิมพ์

เกณฑ์ในการพิจารณา
เกณฑ์การจัดหาบริการอย่างยั่งยืนต่อไปนี้ควรถูก
นำมาพิจารณาในการกำหนดคุณสมบัตขิ องการพิมพ์

• ใช้กระดาษรีไซเคิลคุณภาพดี โดยเฉพาะกระดาษทีผ
่ ลิตในประเทศและมีเยือ
่ กระดาษรีไซเคิลอย่าง
น้อยร้อยละ 30
• ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ หีบห่อทีท
่ ำจากกระดาษรีไซเคิล
• ใช้หมึกพิมพ์ทท
่ี ำจากถัว่ เหลืองหรือหมึกทีผ
่ ลิตจากพืช
• ใช้เครือ
่ งพิมพ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และเพือ
่ ให้ได้คะแนนรักษ์สง่ิ แวดล้อมเป็นพิเศษ อาทิเช่น
- ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดว้ ยระบบดิจท
ิ ล
ั ทีเ่ รียกว่า คอมพิวเตอร์ทเู พลท (CTP)
- ใช้การเคลือบเงาด้วยน้ำ
• ให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน
้ จากกระบวนการพิมพ์ทง้ั หมด รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ เช่น การใช้นำ้ ในกระบวนการผลิต เกณฑ์เหล่านีค
้ วรใช้ในกระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้าง และ
การเสนอราคาสำหรับการสัง่ ซือ
้ ทีม
่ จี ำนวนมาก
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PROCESS

(As of January
October 2019)
2018)

Products
Key Actors

(who will involve?)

Phases

Steps

(how to perform?)
GIZ Office Bangkok
Procurement Threshold

Office Manager and AV/DV

Planning and Budgeting

• If total amount exceeds 1,000
EUR, at least 3 quotations must
be requested.
• Project can proceed procurement
up to 2,500 EUR.
All procurement orders must
follow project budget plan.

Office Manager
and AV/DV

Office Manager and
Contract & Procurement
Officer

46
26

Tendering

Procurement Management

**If you need advice, please
contact Contract & Procurement
Officer at GIZ Office Bangkok.**

If total amount is above 2,500 EUR,
All procurement
orders exceed
Contract
& Procurement
Officer
EUR 2500 with
musttender
be contacted
proceeds
bidding
procurement
and
issues POofficer
after making
award decision.

PROCESS (as of January 2019)

PROCESS

(As of January 2019)

Hotel Services
Key Actors

(who will involve?)

Phases

Steps

(how to perform?)

Project plans budget.

Project

Planning and Budgeting

If total amount is below 20,000 EUR,
the project processes directly.

If total amount is above 20,000 EUR,
the project requests Contract &
Procurement Officer to do tender
bidding.

Contract &
Procurement
Officer

Tendering

• Project provides TOR, assessment
grid for technical and shortlist of
potential hotels.
• Contract & Procurement Officer
sends out invitation letter with
relevant documents and sets deadline.
• Project and Contract & Procurement
Officer set date to open bid and
evaluation.

Contract &
Procurement
Officer
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Procurement Management

Contract & Procurement Officer
concludes contract after making
award decision.

PROCESS (as of January 2019)

PROCESS

(As of January 2019)

Printing Services
Key Actors

(who will involve?)

Phases

Steps

(how to perform?)

Project plans budget.

Project

Contract &
Procurement
Officer

Planning and Budgeting

• If total amount is up to 1,000 EUR,
the project processes directly.
• If total amount is up to 2,500 EUR,
the project processes directly with 3
offers as reference.
If total amount is above 2,500 EUR,
the project requests Contract &
Procurement Officer to do tender
bidding.

Tendering

• Project provides specification and
shortlist of potential suppliers.
• Contract & Procurement Officer
sends out letter request for
quotation with specification
and sets deadline.
• Project and Contract &
Procurement Officers set date
to open bid and evaluation.

Contract & Procurement
Officer

PROCESS (as of January 2019)

Procurement Management

Contract & Procurement Officer
issues PO.
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GIZ Office Bangkok
193/63 Lake Rajada Office Complex, 16th Fl.
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Bangkok 10110 Thailand
T +66 2661 9273
F +66 2661 9281
E giz-thailand@giz.de
E csh.thailand@giz.de
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