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แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กรุณากรอกแบบรายงานผลตามที่หน่วยงานของท่านจัดซื้อในแต่ละรายการสินค้าหรือบริการ  
ทั้งที่เป็นสินค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ผ่านเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
1. รายการจัดซือ้สินค้าในช่วงเดือน____มกราคม 2564____ ถึง___มิถุนายน 2564____  

 

ที ่ รายการ ยี่ห้อ รุ่นสินค้า 
ความเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ปริมาณสินค้า (หน่วย) มูลค่าสนิค้า (บาท) 

ทั้งหมด เป็นมิตรฯ ทั้งหมด เป็นมิตรฯ 

1 ปากกาสีน ้ามันแท่งเล็ก ยูน ิ PX-21 0 3 ด้าม - 150 0 
2 สบู่เหลวล้างมือ เดทตอล  ใบไม้เขียว 4 ขวด 4 316 316 

3 
ผลิตภณัฑ์ท้าความสะอาด 
ฆ่าเชื อ 

จัสมิน 
เฟรซ 

 0 4 กล. - 1,510.84 0 

4 ถุงขยะด้า ขนาด 23x30   0 10 กก. - 481.50 0 

5 กระดาษเชด็มือ สก๊อต 
M-Fold 

Compact 
FSC 16 ห่อ 16 920.20 920.20 

6 กระดาษช้าระม้วนใหญ ่ คิมซอฟ 
JRT 

Compact 
2 ply 

FSC 12 มว้น 12 877.40 877.40 

7 เครื่องพ่นแอลกอฮอล ์
Healthy 
Lifestyle 

Healthy 
Lifestyle  

RoHS 2 อัน 2 2,033 2,033 

8 
เครื่องสแกนวัดอณุหภมูิ
พร้อมจ่ายแอลกอฮอล ์

K9 Pro K9 Pro RoHS 2 ชุด 2 2,490 2,490 

9 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
Double 

A 
80g ฉลากเขียว 100 รีม 100 10,500 10,500 

รวม 153 136 19,278.94 17,136.60 
 

รอยละของสนิคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเทียบกับปริมาณการซ้ือ  
มูลคาสินคา 

 

 88.89%  88.89 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 6.1 (2)  
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2. รายการงานจ้างบริการในช่วงเดือน____มกราคม 2564____ ถึง___มิถุนายน 2564____ 
 

ที ่ ประเภทงานจ้าง บริษัท/หน่วยงาน 
ความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม* 
มูลค่างานจ้าง 

(บาท) 

1 จ้างบริการก้าจัดแมลง 
บริษัท อีโค เพส โซลูชั่น 

จ้ากัด 
- 

29,496 
 

2 จ้างบริการท้าความสะอาด บริษัท เควี เพสท์ จ้ากัด 
ตะกร้าเขียว 

49,920 
 

49,920 
 

3 
จ้างจัดท้าแผ่นพับปฏิทิน
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ร้านฟลุ๊ค กราฟิคดีไซน์ 
แอนด์ ปริ นติ ง 

- 9,000 

4 
จ้างจัดท้าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

นายพัชรพงษ์ ทวีเกียรติ
ไพศาล 

- 3,424 

5 
 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP 
LaserJet Pro  

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

- 4,601 

6 
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า
พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 

ร้านคนท้าสวน - 1,150 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม 49,920 97,591 
รอยละของการจัดจ้างที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเทียบกับ 

มูลค่างานจ้าง 
51.15%  
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3. การจัดจ้างบริการท าความสะอาดในส านักงาน 

- ชื่อบริษัทที่รับจ้าง...........บริษัท เควีเพสท์ จ้ากัด....................... 
-  จ้านวนพนักงาน.............................1......................................(คน) 
- งบประมาณท่ีใช้..................99,840..........................บาท/ปี 

 

 เกณฑ์ในการคัดเลือก หรือจัดหาบริการท้าความสะอาดในส้านักงานที่ใช้พิจารณามีดังนี  
 

เกณฑ์ในการพิจารณา มี ไม่มี 
1.  ไมใ่ช้ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย /  
2.  พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนบ
หลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน 

/  

3.  มีการด้าเนินการ อธิบายขั นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงาน
ท้าความสะอาดคัดแยกบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ นจากขยะท่ัวไปที่มีอยู่
ในอาคารส้านักงาน เพ่ือน้ากลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรายงานผลการด้าเนินการคัดแยกขยะตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

/  

 
 

4. รายละเอียดของการใช้บริการโรงแรมในการจัดประชุม สัมมนา และอบรม  
ในช่วงเดือน................มกราคม 2564................ถึงเดือน ........มิถุนายน 2564.................... 
 

รายการกิจกรรม สถานที่จัดงาน/โรงแรม 
จ้านวน

ผู้เข้าร่วม (คน) 

ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม 

(วัน) 

งบประมา
ณท่ีใช้ 
(บาท) 

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม* 

ไม่มีการใช้บริการโรงแรมในการจัดประชุม สัมมนา และอบรม 
แต่มีแนวทางแนวทางส้าหรับการจัดประชุมนอกสถานที่ พร้อมทั งบัญชีรายชื่อโรงแรมที่ได้รับค้ารับรองการบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ของส่วนงาน กรณีท่ีมีความจ้าเป็นต้องมีการจัดประชุม สัมมนา และอบรม 

นอกส้านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
      
      

 
หมายเหตุ  *กรณีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ระบุด้วยว่าได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว หรือ ได้รับการรับรอง ISO 14001 
หรือได้รับการรับรอง Green Hotel 
 



 

 4 

 
5. บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

1) ชื่อบริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร..........บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ้ากัด........... 

2) จ้านวนเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าบริการ...................1..........................เครื่อง 

3) งบประมาณท่ีใช้....................48,000..................บาท/ปี 

4) ระบุยี่ห้อและรุ่นที่ใช้บริการ 

1) ………RICOH MP C2004ex……………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………………… 

5) เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าเป็นไปตามเกณฑ์สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ไม่เป็น  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ 

1)  .………………………………...........………………………………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ….………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

1)  .………………………………...........………………………………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ….………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
ผู้ให้ข้อมูล 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………วนิดา………………….……………………….นามสกุล………เชื อค้าฟู.………………… 

ต้าแหน่ง…………หัวหน้างานบริหารทั่วไป………………… ระดับ…………….……………………………….………………. 

หน่วยงาน ………ส้านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...............…………………………………….. 

โทร. ………053-943635…………………………… .โทรสาร………053-222680..…………………………..…………….. 

 
**************************************************************** 

 


