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1. ที่มาและความส าคัญ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ได้แสดงความมุ่งมัน่ในการจัดท าระบบการจดัซือ้จดัจ้างสีเขียวภายใน
องค์กร ผ่านการด าเนินงานนโยบายการจดัซือ้จัดจ้างสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพฒันาเกณฑ์และก าหนดแนวทางการ
ประเมินในรูปแบบ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการประเมินการลดผลกระทบสิง่แวดล้อมในรูปแบบการลดภาวะโลกร้อน หรือ 
Carbon Reduction ซึง่ในปี 2562 นี ้ปตท. ได้พฒันาระบบการประเมินผลความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมในรูปแบบโปรแกรม
ออนไลน์ PTT Smart Vendor Management เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกให้กบัหน่วยงานจดัหากลางในการค้นหา
ข้อมูลสินค้าหรือบริการของคู่ค้า และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทัง้ที่เป็นคู่ค้าและไม่ได้เป็นคู่ ค้ากบั ปตท. โดยคู่ค้าที่ท า
ธุรกรรมกบั ปตท. สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบและเสนอข้อมลูแนะน าบริษัทได้ 

ส าห รับ  Green Evaluation ถือ เป็นอีกหนึ่ ง  System ย่อยของระบบ  Smart Vendor ที่ จัดท าขึ น้มาโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ค้าที่เป็นผู้ ค้ากบับริษัท ปตท. ในการท าแบบประเมินการจดัซือ้จัด
จ้างกับปตท. (ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และเพื่อการวิเคราะห์/พฒันากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการ
ประเมินจะมีกระบวนหรือขัน้ตอนการท างานหลกัๆของระบบ ดงัรูปด้านลา่งนี ้

 
  Business Process Flow  
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2. การเข้าท าแบบประเมินการจัดซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมผ่านอีเมล 

2.1. ตรวจสอบอีเมลเพื่อรับ URL ส าหรับการเข้าท าแบบประเมิน 

ผู้ ค้าตรวจสอบอีเมล เพื่อรับ URL ส าหรับการเข้าท าแบบประเมินการจัดซือ้จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
อีเมลที่ได้รับประกอบไปด้วยเนือ้หาอีเมลภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยจะแสดงเนือ้หาภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเนือ้หา

ภาษาอังกฤษด้านล่าง ซึ่งการเข้าไปท าแบบสอบถามสามารถท าได้ โดยกดที่ปุ่ ม  ส าหรับเข้าไปท า

แบบสอบถาม ในกรณีที่ยงัไมไ่ด้ลงทะเบียนใช้งานในระบบให้กดทีปุ่่ ม  เพื่อท าการลงทะเบียนในระบบ PTT 
Smart Vendor Management System ดงัรูป 

 
 

  ตัวอย่างอีเมลส าหรับรับ URL เพ่ือเข้าท าประเมนิการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม (ภาษาไทย) 

  ตัวอย่างอีเมลส าหรับรับ URL เพ่ือเข้าท าประเมนิการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) 
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2.2. การเข้าท าแบบประเมินการจัดซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

2.2.1. สว่นแบบประเมินการจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 
  ส่วนแบบประเมนิการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 
แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เลขที่ PO/สญัญา/หนงัสอื
สนอง 

แสดงเลขที่ PO/สญัญา/หนงัสอืสนอง 

สถานะแบบประเมิน แสดงช่ือสถานะแบบประเมิน แบง่ออกเป็น 
- รอผู้ ค้าสง่แบบประเมิน 
- รอบนัทกึและสง่แบบประเมิน 
- รอแก้ไขและสง่แบบประเมิน 
- อนมุตัิแล้ว 
- ยกเลกิแบบประเมิน 

ช่ืองาน แสดงช่ืองานจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก แสดงตวัเลขปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง หนว่ยเป็น kgCO2e 
รายการงานประเมิน แสดงรายการงานประเมินที่ผู้ ค้าต้องกรอกข้อมลู 
บนัทกึ แสดงไอคอน  ส าหรับให้ผู้ค้าท าการบนัทกึแบบประเมิน 
สง่แบบประเมิน แสดงไอคอน  ส าหรับให้ผู้ค้าสง่แบบประเมิน 
กลบั แสดงไอคอน  ส าหรับให้ผู้ค้าท าการบนัทกึแบบประเมิน 
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3. การเข้าท าแบบประเมินการจัดซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในระบบ (กรณีที่ไม่ได้คลิก Link ผ่าน 
Email) 

3.1. การเข้าสู่ระบบ 

3.1.1. การเข้าสูร่ะบบ Smart Vendor นัน้ผู้ใช้งานจะต้องโดยเข้าจาก Address ตอ่ไปนี ้https://pttvm.pttplc.com 
โดยระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูป 

 
 

3.1.2. คลกิปุ่ ม  เข้าสูร่ะบบ ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป 
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3.1.3. ระบ ุช่ือผู้ใช้งาน และ รหสัผา่น จากนัน้คลกิปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปถดัไป 

 
 

3.2. การเข้าท าแบบประเมินการจัดซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

3.2.1. ไปท่ีเมนหูลกั ข้อมลูผู้ ค้า 
3.2.2. ไปท่ีเมนยูอ่ย แบบประเมินการจดัซือ้จดัจ้าง 
3.2.3. คลกิเลอืกเมนยูอ่ย แบบประเมินการจดัซือ้จดัจ้าง จะแสดงหน้าจอรายการแบบประเมินการจดัซือ้จดัจ้างกบั

ปตท. (ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม) ดงัภาพ 
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แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

Action แสดงไอคอน  ส าหรับกดเพื่อแสดงแบบประเมินที่ผู้ ค้าได้ตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะแสดงกรณีทีร่ายการแบบประเมินมีสถานะ = รออนุมัติแบบประเมิน และ อนุมัติ
แล้ว 
 

แสดงไอคอน ส าหรับกดเพื่อแสดงแบบประเมินทีร่อการบนัทกึและรอแก้ไขจากผู้ค้า โดย
จะแสดงกรณีที่รายการแบบประเมินมีสถานะ = รอบันทึกและส่งแบบประเมิน และ รอ
แก้ไขและส่งแบบประเมิน 

เลขที ่PO/สญัญา/หนงัสอื
สนอง 

แสดงเลขที่ PO/สญัญา/หนงัสอืสนอง 

ช่ืองานจดัซือ้จดัจ้าง แสดงช่ืองานจดัซือ้จดัจ้าง 
สถานะแบบประเมิน แสดงช่ือสถานะแบบประเมิน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมลู โดยกดที ่Dropdown List ระบบ

จะแสดงข้อมลูให้เลอืก ดงันี ้
- รอผู้ ค้าสง่แบบประเมิน 
- รอบนัทกึและสง่แบบประเมิน 
- รอแก้ไขและสง่แบบประเมิน 
- อนมุตัิแล้ว 
- ยกเลกิแบบประเมิน 

วนัท่ีสง่แบบประเมิน แสดงข้อมลูวนัท่ีที่ผู้ ค้าตอบสง่แบบประเมิน  
 

3.2.4. คลกิที่ไอคอน  เพื่อเข้าท าแบบประเมินการจดัซือ้จดัจ้าง จะแสดงหน้าจอรายการแบบประเมินการจดัซือ้
จดัจ้างกบัปตท. (ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม) ดงัภาพ 
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  ส่วนแบบประเมนิการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 
แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เลขที่ PO/สญัญา/หนงัสอื
สนอง 

แสดงเลขที่ PO/สญัญา/หนงัสอืสนอง 

สถานะแบบประเมิน แสดงช่ือสถานะแบบประเมิน แบง่ออกเป็น 
- รอผู้ ค้าสง่แบบประเมิน 
- รอบนัทกึและสง่แบบประเมิน 
- รอแก้ไขและสง่แบบประเมิน 
- อนมุตัิแล้ว 
- ยกเลกิแบบประเมิน 

ช่ืองาน แสดงช่ืองานจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก แสดงตวัเลขปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง หนว่ยเป็น kgCO2e 
รายการงานประเมิน แสดงรายการงานประเมินทีผู่้ ค้าต้องกรอกข้อมลู 
บนัทกึ แสดงไอคอน  ส าหรับให้ผู้ค้าท าการบนัทกึแบบประเมิน 
สง่แบบประเมิน แสดงไอคอน  ส าหรับให้ผู้ค้าสง่แบบประเมิน 
กลบั แสดงไอคอน  ส าหรับให้ผู้ค้าท าการบนัทกึแบบประเมิน 
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4. แบบประเมินการจัดซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

4.1. รายการแบบประเมิน 

4.1.1. สว่นงานประเมิน (จดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม) ในระบบแบง่ลกัษณะงานออกเป็นหมวดหมูแ่ละ
ลกัษณะงาน (ช่ือแบบประเมิน) ซึง่ผู้ ค้าจะได้ท าแบบประเมินเฉพาะลกัษณะงานท่ีเก่ียวข้องกบัรายละเอียด
งานใน เลขที่ PO/สญัญา/หนงัสอืสนอง เทา่นัน้ โดยลกัษณะงาน Green ทัง้หมดแบง่ออกเป็น  

ล าดับ หมวดหมู่ ลักษณะงาน Green (ชื่อแบบประเมิน) 
1 งานเช่ารถยนต์ 1-เช่ารถยนต์ 
2 งานเช่าคอมพวิเตอร์ 2-เช่าเคร่ืองคอม 
3 งานจ้างท าสือ่สงิพิมพ์ 6-สือ่สิง่พมิพ์ 
4 งานจ้างท าเสือ้ 13-ท าเสือ้ 
5 งานจดัซือ้น า้ดื่ม 15-น า้ดืม่ 
6 งานจ้างเหมาท าความสะอาด 16-ท าความสะอาด 
7 งานจดัซือ้อปุกรณ์ไฟฟา้ 19-เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
8 งานเช่า Printer/Scanner 3-เช่าเคร่ืองพิมพ์  

  4-เช่าสแกนเนอร์  
  5-เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

9 งานจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านกังาน 
(Stationary) 7-กระดาษ  
  14-Ecatalog 

10 งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/
สถานีบริการ 

8-งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการ / 9-งานจ้าง
เหมาปรับปรุงอาคาร  

  11-งานจ้างเหมาระบบปรับอากาศ  
  12-งานจ้างเหมาระบบไฟฟา้  
  17-งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง  
  18-งานจดัซือ้วสัดตุกแตง่  
  21-งานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ 

11 งานจ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ 10-งานจ้างปรับปรุงภมูิทศัน์  
  20-งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ 

12 งานจ้างที่ปรึกษา/จดัอบรม/สมัมนา 22-ที่ปรึกษา  
  23-จดัประชมุ สมัมนา อบรม 

99 งานอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะการจดัซือ้จดัจ้างที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ไมม่ีการท าแบบประเมิน 

0 ไมใ่ช่งานการจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม ไมม่ีการท าแบบประเมิน 
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4.2. งานเช่ารถยนต์ 

 
 

การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ประเภทรถยนต์ ระบบแสดงรายการข้อมลูประเภทรถยนต์ที่มใีนระบบ 
เชือ้เพลงิ ระบบแสดงประเภทของเชือ้เพลงิ 
จ านวนรถ (คนั) ให้ผู้ ค้ากรอกข้อมลูตวัเลขจ านวนรถ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ชื่อ Field รายละเอยีด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการเช่าซือ้รถยนต์ โดยการ
ประหยดัระยะทางและเชือ้เพลงิที่ใช้  
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4.3. งานเช่าคอมพวิเตอร์ 

 
 

การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากคอมพวิเตอร์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ประเภทคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงรายการประเภทคอมพิวเตอร์ 
จ านวนเคร่ือง ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
การใช้พลงังาน (KWh/เคร่ือง/ปี) ที่
ได้รับฉลาด Energy Star 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูตวัเลขการใช้พลงังาน (KWh/เคร่ือง/ปี) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
ชื่อ Field รายละเอียด 

สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงปริมาณรวมการลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลีย่นมาใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีไ่ด้รับฉลาก Energy Star  
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4.4. งานจ้างท าสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 

การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกระดาษ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

รายการ ระบบแสดงรายการกระดาษ 
ความหนา (แกรม) ระบบแสดงตวัเลขความหนาของกระดาษ หนว่ยเป็น แกรม 
ระบ ุ(จ านวนท่ีใช้ในการพิมพ์) ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขจ านวนรีมที่ใช้ในการพิมพ์ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 
  อื่นๆโปรดระบ ุ(กรณีที่ไมไ่ด้ใช้กระดาษตามเง่ือนไขด้านบน) แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิม่รายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
รายการ ให้ผู้ ค้าระบรุายการกระดาษอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเง่ือนไขด้านบน 
ความหนา (แกรม) ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขความหนาของกระดาษ หนว่ยเป็น แกรม 
(ระบ)ุ จ านวนรีมทีใ่ช้ในการพิมพ์ ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขจ านวนรีมที่ใช้ในการพิมพ์ 
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การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากหมกึพมิพ์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

รายการ ระบบแสดงรายการหมกึพิมพ์ 
น า้หนกั (กิโลกรัม) ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขน า้หนกัของหมกึพิมพ์ หนว่ยเป็น กิโลกรัม 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงสามารถลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลีย่นมาใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับฉลาก Energy Star  

 

4.5. งานจ้างท าเสือ้ 

 
 
  บริษัทผู้ผลติ แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิม่รายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
บริษัทผู้ผลติผ้า ให้ผู้ ค้าเลอืกบริษัทผู้ผลติผ้าจาก Drop down list ทีม่ีในระบบ 
ประเภทผ้า ให้ผู้ ค้าเลอืกประเภทผ้าจาก Drop down list ที่มีในระบบ 
ระบจุ านวนเสือ้ (ตวั) ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขจ านวนเสือ้ หนว่ยเป็น ตวั 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

กรณี Vendor ไมใ่ช้ผู้ผลติตามรายการข้างต้น แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
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ชื่อ Field รายละเอียด 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิม่รายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
บริษัทผู้ผลติผ้าอื่นๆ ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูช่ือบริษัทผู้ผลติผ้า 
ประเภทผ้า ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูประเภทของผ้า 
ลกัษณะทีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ให้ผู้ ค้าเลอืกลกัษณะทีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมจาก Drop down list ที่มีในระบบ 
จ านวนเสือ้ (ตวั) ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขจ านวนเสือ้ หนว่ยเป็น ตวั 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงสรุปรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการจดัท าเสือ้ที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม  

 

4.6. งานจดัซือ้น า้ดื่ม 

 
 

การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากน า้ดืม่ แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

กระบวนการผลติ ระบบแสดงข้อมลูกระบวนการผลติ 
ปริมาณที่ลดลง (ตอ่สญัญา) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูปริมาณที่ลดลด (ตอ่สญัญา) 
หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูทีผู่้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการผลติน า้ดืม่  
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4.7. งานจ้างเหมาท าความสะอาด 
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การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการประหยดัน า้ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

รายการทรัพยากรที่ใช้ ระบบแสดงข้อมลูรายการทรัพยากรที่ใช้ 
ปริมาณทรัพยากรท่ีประหยดัได้ 
(m3) 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัได้ หนว่ยเป็น (m3) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการประหยดัไฟฟา้ แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิม่รายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
รายการ 
(ระบกิุจกรรมที่ชว่ยประหยดัไฟฟา้) 

ให้ผู้ ค้าระบกิุจกรรมทีช่่วยประหยดัไฟฟา้ เช่น ปิดไฟ เป็นต้น 

การลดการใช้ไฟฟา้ (kWh/ วนั) ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขการลดการใช้ไฟฟา้ หนว่ยเป็น (kWh/วนั) 
จ านวนวนัท่ีลดการใช้ไฟฟา้ตอ่ปี ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขจ านวนวนัท่ีลดการใช้ไฟฟา้ตอ่ปี 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจดัการขยะที่ดี มีการคดัแยกขยะ ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

องค์ประกอบขยะมลูฝอย ระบบแสดงข้อมลูรายการองค์ประกอบขยะมลูฝอย 
ปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัได้ 
(กิโลกรัม ขยะมลูฝอยแตล่ะ
ประเภท) 

ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัได้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
การใช้วสัสุิน้เปลอืงและวสัดปุระกอบ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
วสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณ์
ประกอบ 

ระบบแสดงข้อมลูรายการวสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณ์ประกอบ 

ปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัได้ ให้ผู้ ค้าระบตุวัเลขปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัได้ 
หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัได้ 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงสามารถลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเลอืกบริการท าความ
สะอาดที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้   

 

4.8. งานจดัซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
รายการอปุกรณ์ไฟฟา้ ผู้ ค้าสามารถเลอืกโดยการติ๊กเลอืกที่อปุกรณ์ไฟฟา้ ดงัรายการตอ่ไปนี ้

- กระติกน า้ร้อน 
- ตู้ เย็น 
- พดัลม 
- เตาไมโครเวฟ 
- เคร่ืองฉายดจิิตอล 
- อื่นๆ 

 
กระติกน า้ร้อน แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
เคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูเคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) 
ช่ือรุ่น ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูช่ือรุ่น 
จ านวน (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวน หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 
ก าลงัไฟฟา้ (วตัต์) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ตู้ เย็น แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
ขนาดตู้เย็น ให้ผู้ ค้าเลอืกข้อมลูขนาดตู้เย็นจาก Drop down list 
เคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูเคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) 
ช่ือรุ่น ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูช่ือรุ่น 
จ านวน (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวน หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 
ขนาดลติร (AV) L ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

พดัลม แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เพิม่รายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
ขนาดใบพดั ให้ผู้ ค้าเลอืกข้อมลูขนาดใบพดัจาก Drop down list 
เคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูเคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) 
ช่ือรุ่น ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูช่ือรุ่น 
ชนิด ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูชนิดของพดัลม 
จ านวน (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวน หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 
ประสทิธิภาพ (m3/นาที/วตัต์) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูประสทิธิภาพ หนว่ยเป็น (m3/นาที/วตัต์) 
Watt ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 
พลงังานไฟฟา้ (kWh/ปี) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูพลงังานไฟฟา้ หนว่ยเป็น (kWh/ปี) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ไมโครเวฟ แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เพิม่รายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
เคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูเคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) 
ช่ือรุ่น ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูช่ือรุ่น 
จ านวน (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวน หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 
ประสทิธิภาพ (m3/นาที/วตัต์) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูประสทิธิภาพ หนว่ยเป็น (m3/นาที/วตัต์) 
ก าลงัไฟฟา้ (วตัต์) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 
พลงังานไฟฟา้ (kWh/ปี) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูพลงังานไฟฟา้ หนว่ยเป็น (kWh/ปี) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

เคร่ืองฉายดจิิตอล แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงข้อมลูเคร่ืองฉายดิจิตอล 
จ านวน (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวน หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 
Watt ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูทีผู่้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

อื่นๆ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
ประเภทอปุกรณ์ไฟฟา้ ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูประเภทอปุกรณ์ไฟฟา้ 
เคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูเคร่ืองหมายการค้า (ยี่ห้อ) 
ช่ือรุ่น ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูช่ือรุ่น 
จ านวน (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวน หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 
ก าลงัไฟฟา้ (วตัต์) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงสามารถลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเลอืกบริการท าความ
สะอาดที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้   

 

4.9. งานเช่า Printer/Scanner 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
งานเช่า Printer/Scanner งานเช่า Printer/Scanner แบง่ออกเป็นหมวดหมูย่อ่ย ดงัรายการตอ่ไปนี ้

- เช่าเคร่ืองพิมพ์ / Print Anywhere 
-  เช่าสแกนเนอร์ 
-  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 
เช่าเคร่ืองพิมพ์ / Print Anywhere 
ข้อมลูการใช้เคร่ืองพิมพ์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เคร่ืองพมิพ์ (Printer) ระบบแสดงจ านวนเคร่ืองพมิพ์ (Printer) 
จ านวนเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ที่สัง่ 
ซือ้/เชา่ 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวนเคร่ืองพมิพ์ (Printer) ที่สัง่ซือ้/เชา่ หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 

 
ข้อมลูการใช้ก าลงัไฟฟา้ของเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ในแตล่ะโหมดการท างาน แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ระบบแสดงรายการสถานะของเคร่ืองพิมพ์ 
การใช้ก าลงัไฟฟา้(Watt/เคร่ือง/hr) 
เคร่ืองพมิพ์ (Printer) ที่ได้รับฉลาก
เขียว 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ทีแ่อดมินก าหนด 

 
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ข้อมลูการใช้สแกนเนอร์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
สแกนเนอร์ ระบบแสดงรายการเคร่ืองสแกนเนอร์ 
จ านวนสแกนเนอร์ (เคร่ือง) ท่ีสัง่ 
ซือ้/เชา่ 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวนสแกนเนอร์ที่สัง่ ซือ้/เช่า หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 

การใช้พลงังาน (KWh/เคร่ือง) 
สแกนเนอร์ ท่ีได้รับฉลาก Energy 
Star 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูพลงังานไฟฟา้ หนว่ยเป็น (kWh/ปี) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงทีท่ีแ่อดมินก าหนด 

 
ข้อมลูการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสารแบบประหยดัพลงังาน แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบแสดงจ านวนเคร่ืองพมิพ์ (Printer) 
จ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสารที่ใช้ ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวนเคร่ืองพมิพ์ (Printer) ที่สัง่ซือ้/เชา่ หนว่ยเป็น (เคร่ือง) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ทีแ่อดมินก าหนด 
 
 

ข้อมลูการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสารแบบฉลากเขียว แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบแสดงรายการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสารที่ใช้ ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวนเคร่ืองถา่ยเอกสารที่ใช้ 
 

ข้อมลูการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสารแบบฉลากเขียว ในแตล่ะโหมดการท างาน แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอยีด 

การใช้งานเคร่ืองถา่ยเอกสาร ระบบแสดงรายการสถานะของเคร่ืองถา่ยเอกสาร 
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ชื่อ Field รายละเอยีด 
การใช้ก าลงัไฟฟา้(Watt/เคร่ือง/hr) 
เคร่ืองถ่ายเอกสารแบบฉลากเขยีว 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
ชื่อ Field รายละเอียด 

สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงข้อมลูสรุปรวมปริมาณการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณการ
เปลีย่นมาใช้เคร่ืองจดัการเอกสารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมได้   

 

4.10. งานจดัซือ้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
งานจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านกังาน 
(Stationary) 

งานจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านกังาน (Stationary) แบง่ออกเป็นหมวดหมูย่่อย ดงัรายการ
ตอ่ไปนี ้

- กระดาษ 
-  E-catalog 

 
 

กระดาษ 
การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกระดาษ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
กระดาษ ระบบแสดงข้อมลูกระดาษ 
แกรม ระบบแสดงความหนาของกระดาษ หนว่ยเป็น แกรม 
ปริมาณกระดาษ (รีม) ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณกระดาษ (รีม) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

อื่นๆโปรดระบ ุ(กรณีที่ไมไ่ด้ใช้กระดาษตามเง่ือนไขด้านบน) แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอยีด 

เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
กระดาษ ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูกระดาษ 
แกรม ให้ผู้ ค้าระบคุวามหนาของกระดาษ หนว่ยเป็น แกรม 
ปริมาณกระดาษ (รีม) ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณกระดาษ (รีม) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 
  E-catalog 

รายการสนิค้า แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

สนิค้า ระบบแสดงรายการสนิค้า 
จ านวนทีซ่ือ้ ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูจ านวนทีซ่ือ้ 
หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงสรุปรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากปริมาณการเปลีย่นมาใช้
อปุกรณ์ส านกังานท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อมได้   

 

4.11. งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้าง
อาคาร/สถานีบริการ 

งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ แบง่ออกเป็นหมวดหมูย่อ่ย ดงั
รายการตอ่ไปนี ้

- งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการ 
- งานจ้างเหมาระบบปรับอากาศ 
- งานจ้างเหมาระบบไฟฟา้ 
- งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
- งานจดัซือ้วสัดตุกแตง่ 
- งานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ 

 
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการ 
การลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้ทรัพยากร แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
ประเภททรัพยากร ระบบแสดงข้อมลูประเภททรัพยากร 
ปริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบั
การท างานปกติ) 

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบัการท างานปกต)ิ 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

การลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการลดปริมาณขยะ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
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ชื่อ Field รายละเอียด 
รายการ ระบบแสดงข้อมลูประเภททรัพยากร 
ปริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบั
การท างานปกติ) 

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบัการท างานปกต)ิ 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ทีแ่อดมินก าหนด 
 

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวสัดกุ่อสร้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

รายการ ระบบแสดงข้อมลูประเภททรัพยากร 
ปริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบั
การท างานปกติ) 

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบัการท างานปกต)ิ 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณทีใ่ห้ผู้ ค้าระบ ุ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

อื่นๆโปรดระบ ุ(ที่นอกเหนือจากวสัดกุ่อสร้างด้านบน) แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เพิม่รายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่มรายการ 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบรายการ 
รายการ ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูที่นอกเหนือจากวสัดกุ่อสร้างด้านบน 
ปริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบั
การท างานปกติ) 

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณที่ใช้ลดลง (เมื่อเทียบกบัการท างานปกต)ิ 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

งานจ้างเหมาระบบปรับอากาศ 
การลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากเคร่ืองปรับอากาศ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสดงข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟา้ 
จ านวน (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวน หนว่ยเป็น เคร่ือง 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ที่ใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้าง (KWh/ปี)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที ่

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณการใช้ไฟฟา้ทีใ่ช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (KWh/ปี) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
งานจ้างเหมาระบบไฟฟ้า 
การลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลีย่นหลอดไฟ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
หลอดไฟ ระบบแสดงข้อมลูประเภทหลอดไฟ 
ก าลงัไฟฟา้ตอ่หลอด (W) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนก าลงัไฟฟา้ตอ่หลอด หนว่ยเป็น วตัต์ 
จ านวนหลอดทีต้่องใช้ (หลอด) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนหลอดที่ต้องใช้ หนว่ยเป็น หลอด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
(kgCO2e) 
(กรณี เปลีย่นจาก T5 เป็น LED) 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
(kgCO2e) 
(กรณี เปลีย่นจาก T8 เป็น LED) 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
งานจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 

ชื่อ Field รายละเอียด 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง แบง่ออกเป็นหมวดหมูย่อ่ย ให้ผู้ ค้าเลอืกติ๊กรายการวสัด ุ

ดงัรายการตอ่ไปนี ้
- กระจกเปลอืกอาคาร 
- กระเบือ้งคอนกรีตมงุหลงัคา 
- กระเบือ้งซีเมนต์มงุหลงัคา 
- กระเบือ้งดินเผามงุหลงัคาและกระเบือ้งเซรามิกมงุหลงัคา 
- ก๊อกน า้และอปุกรณ์ประหยดัน า้ 
- ฉนวนกนัความร้อน 
- ซีเมนต์บอร์ด 
- ทอ่ประปาพลาสติก ประเภทพอลเิอทิลนี 
- ทอ่พีวีซีแขง็ส าหรับน า้ดื่ม 
- ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปนูซเีมนต์ไฮดรอลกิ 
- กระเบือ้งเซรามิกปพูืน้/บผุนงั 
- แผน่ยิปซัม่ (Gypsum Board) 
- แผน่อดัส าหรับงานอาคาร ตกแตง่ และอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน 
- วสัดกุ่อผนงั 
- อื่นๆ 

 
กระจกเปลอืกอาคาร แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณกระจก (ตารางเมตร)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณกระจก หนว่ยเป็น ตารางเมตร 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

กระเบือ้งคอนกรีตมงุหลงัคา แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์กระเบือ้ง ระบบแสดงร้อยละคา่การสะท้อนรังสอีาทิตย์ 
ข้อก าหนด ให้ผู้ ค้าเลอืกข้อก าหนดจาก Drop down list ที่มีในระบบ 
เปอร์เซ็นต์การประหยดัไฟฟา้ได้ 
(%) 

ให้ผู้ ค้าระบเุปอร์เซ็นต์การประหยดัไฟฟา้ได้ หนว่ยเป็น % 

พืน้ท่ีอาคาร (m2) ให้ผู้ ค้าระบพุืน้ท่ีอาคาร หนว่ยเป็น m2 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
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กระเบือ้งซีเมนต์มงุหลงัคา แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์กระเบือ้ง ระบบแสดงร้อยละคา่การสะท้อนรังสอีาทิตย์ 
ข้อก าหนด ให้ผู้ ค้าเลอืกข้อก าหนดจาก Drop down list ที่มีในระบบ 
เปอร์เซ็นต์การประหยดัไฟฟา้ได้ 
(%) 

ให้ผู้ ค้าระบเุปอร์เซ็นต์การประหยดัไฟฟา้ได้ หนว่ยเป็น % 

พืน้ท่ีอาคาร (m2) ให้ผู้ ค้าระบพุืน้ท่ีอาคาร หนว่ยเป็น m2 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

กระเบือ้งดินเผามงุหลงัคาและกระเบือ้งเซรามิกมงุหลงัคา แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์กระเบือ้ง ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณกระเบือ้ง (kg) ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณกระเบือ้ง หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ก๊อกน า้และอปุกรณ์ประหยดัน า้ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
จ านวนสนิค้า (ชิน้)  ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนสนิค้า (ชิน้) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ฉนวนกนัความร้อน แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
จ านวนสนิค้า (ชิน้)  ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนสนิค้า (ชิน้) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ซีเมนต์บอร์ด แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์  
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ทอ่ประปาพลาสติก ประเภทพอลเิอทลินี แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ทีแ่อดมินก าหนด 
 

ทอ่พีวีซีแขง็ส าหรับน า้ดื่ม แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปนูซเีมนต์ไฮดรอลกิ/บผุนงั แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

กระเบือ้งเซรามิกปพูืน้/บผุนงั แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณวตัถดุิบท่ีใช้ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณวตัถดุิบทีใ่ช้ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

แผน่ยิปซัม่ (Gypsum Board) แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณทัง้หมด (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณทัง้หมด หนว่ยเป็น kg 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

แผน่อดัส าหรับงานอาคาร ตกแตง่ และอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณทัง้หมด (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณทัง้หมด หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

วสัดกุ่อผนงั แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณทัง้หมด (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณทัง้หมด หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

อื่นๆ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอยีด 

ผลติภณัฑ์ ให้ผู้ ค้าระบรุายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณวตัถดุิบทีใ่ช้  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณวตัถดุิบทีใ่ช้ 
หนว่ย ให้ผู้ ค้าระบหุนว่ยของปริมาณที่ระบ ุ
 

งานจดัซือ้วัสดุตกแต่ง 
วสัดตุกแตง่ภายในท่ีท าจากกระดาษ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

วสัดตุกแตง่ภายในท่ีท าจากพลาสติก แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ผลติภณัฑ์สเปรย์ แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ผลติภณัฑ์ส ีแสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ขนาด (gallon/ถงั) ให้ผู้ ค้าระบขุนาด หนว่ยเป็น (gallon/ถงั) 
จ านวนตารางเมตรทัง้หมดที่ท าได้ 
(m2)  

ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนตารางเมตรทัง้หมดที่ท าได้ หนว่ยเป็น m2 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ 
ชื่อ Field รายละเอียด 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
งานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ งานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ แบง่ออกเป็นหมวดหมูย่อ่ย ดงัรายการตอ่ไปนี ้

- ผลติภณัฑ์เคร่ืองเรือนไม้ 
- ผลติภณัฑ์เคร่ืองเรือนเหลก็ 
- ผลติภณัฑ์ฉากกัน้ห้อง 
- ผลติภณัฑ์พรม 
- ผลติภณัฑ์มา่น 

 
ผลติภณัฑ์เคร่ืองเรือนไม้ - ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ผลติภณัฑ์เคร่ืองเรือนเหลก็ - ที่มกีารศกึษาคา่คาร์บอนฟตุพริน้ท์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

การลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากผลติภณัฑ์ฉากกัน้ห้อง แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ผลติภณัฑ์พรม - ที่มีการศกึษาคา่คาร์บอนฟตุพริน้ท์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (m2)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น m2 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงทีท่ีแ่อดมินก าหนด 
ผลติภณัฑ์มา่น - ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงสรุปรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากผลติถณัฑ์ก่อสร้างทีเ่ป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อมได้   

 

4.12. งานจ้างเหมาปรับปรุงภมิูทัศน์ 

 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
งานจ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ งานจ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ แบง่ออกเป็นหมวดหมูย่อ่ย ดงัรายการตอ่ไปนี ้

- การลดการใช้ทรัพยากร 
- งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ 

 
  การลดการใช้ทรัพยากร 

การใช้ทรัพยากร แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ประเภททรัพยากร ระบบประเภททรัพยากร 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
ปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัลดลง 
(เมื่อเทียบกบัการท างานปกต)ิ 

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ ปริมาณทรัพยากรที่ประหยดัลดลง (เมื่อเทยีบกบัการท างานปกต)ิ 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

การลดปริมาณขยะ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

รายการขยะ ระบบแสดงรายการผลติภณัฑ์ 
ปริมาณขยะที่ลดลง (kg) 
(เมื่อเทียบกบัการท างานปกต)ิ 

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณขยะที่ลดลง หนว่ยเป็น kg 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
การเลอืกพนัธุ์ไม้เพือ่น ามาปลกูปรับปรุงภมูิทศัน์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
พนัธุ์ไม้ ระบบแสดงรายการพนัธุ์ไม้ 
จ านวนที่ปลกู (ต้น) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนที่ปลกู หนว่ยเป็น ต้น 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

งานจดัซือ้ผลิตภณัฑ์เพื่อปรับปรุงภมิูทัศน์ 
กลุม่ปุ๋ ยเคมี แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
ประเภทปุ๋ ย ระบบแสดงรายการประเภทปุ๋ ย 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หน่วยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์ แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ประเภทปุ๋ ย ระบบแสดงรายการประเภทปุ๋ ย 
ปริมาณ (kg)  ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ หนว่ยเป็น kg 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
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ชื่อ Field รายละเอียด 

สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

ระบบแสดงสรุปรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากงานจ้างเหมาปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมได้   

 

4.13. งานจ้างที่ปรึกษา/จัดอบรม/สัมมนา 

 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
งานจ้างที่ปรึกษา/จดัอบรม/
สมัมนา 

งานจ้างที่ปรึกษา/จดัอบรม/สมัมนา แบง่ออกเป็นหมวดหมูย่อ่ย ดงัรายการตอ่ไปนี ้
- ที่ปรึกษา 
- จดัประชมุ สมัมนา อบรม 

 
  ที่ปรึกษา 

การเปลีย่นมาใช้กระดาษที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

กระดาษ ระบบแสดงข้อมลูกระดาษ 
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ชื่อ Field รายละเอียด 
แกรม ระบบแสดงความหนาของกระดาษ หนว่ยเป็น แกรม 
ปริมาณกระดาษ (รีม) ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณกระดาษ (รีม) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 
 
จากการเลอืกใช้คอมพวิเตอร์ที่ได้ฉลากประหยดัพลงังาน Energy Star แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
ประเภทคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงรายการประเภทคอมพิวเตอร์ 
จ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ หนว่ยเป็น เคร่ือง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ข้อมลูการใช้เคร่ืองพิมพ์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เคร่ืองพมิพ์ ระบบแสดงรายการประเภทเคร่ืองพิมพ์ 
จ านวนเคร่ืองพิมพ์ที่ใช้  ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนเคร่ืองพิมพ์ทีใ่ช้ หนว่ยเป็น เคร่ือง 
 

ข้อมลูการใช้ก าลงัไฟฟา้ของเคร่ืองพิมพ์ ในแตล่ะโหมดการท างาน แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ ระบบแสดงรายการสถานะของเคร่ืองพิมพ์ 
การใช้ก าลงัไฟฟา้(Watt/เคร่ือง/hr) 
เคร่ืองพมิพ์ (Printer) ทีไ่ด้รับฉลาก
เขียว 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
จัดประชุม สัมมนา อบรม 
การอบรม แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
จ านวนผู้เข้าอบรม (จ านวนคน) ให้ผู้ ค้ากรอกจ านวนผู้ เข้าอบรม หนว่ยเป็น คน 
ลกัษณะการอบรมสมัมนา มีการ
พกัแรมตา่งจงัหวดัหรือไม ่

ให้ผู้ ค้าเลอืกค าตอบจาก Drop down list ที่มีในระบบ  

 
การเปลีย่นมาใช้กระดาษที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้
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ชื่อ Field รายละเอียด 
กระดาษ ระบบแสดงข้อมลูกระดาษ 
แกรม ระบบแสดงความหนาของกระดาษ หนว่ยเป็น แกรม 
ปริมาณกระดาษ (รีม) ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณกระดาษ (รีม) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หน่วยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

จากการเลอืกใช้คอมพวิเตอร์ที่ได้ฉลากประหยดัพลงังาน Energy Star แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

ประเภทคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงรายการประเภทคอมพิวเตอร์ 
จ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ หนว่ยเป็น เคร่ือง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

ข้อมลูการใช้เคร่ืองพิมพ์ แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

เคร่ืองพมิพ์ ระบบแสดงรายการประเภทเคร่ืองพิมพ์ 
จ านวนเคร่ืองพิมพ์ที่ใช้  ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนเคร่ืองพิมพ์ที่ใช้ หนว่ยเป็น เคร่ือง 
 

ข้อมลูการใช้ก าลงัไฟฟา้ของเคร่ืองพิมพ์ ในแตล่ะโหมดการท างาน แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
ชื่อ Field รายละเอียด 

การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ ระบบแสดงรายการสถานะของเคร่ืองพิมพ์ 
การใช้ก าลงัไฟฟา้(Watt/เคร่ือง/hr) 
เคร่ืองพมิพ์ (Printer) ที่ได้รับฉลาก
เขียว 

ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลูก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

 
การเลอืกใช้เคร่ืองปรับอากาศประหยดัพลงังาน แสดงรายละเอยีดข้อมลู ดงันี ้

ชื่อ Field รายละเอียด 
รายการ ระบบแสดงรายการเคร่ืองปรับอากาศประหยดัพลงังาน 
จ านวน (วนั) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวน หนว่ยเป็น วนั 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 

การลดการเดินทางจากการอบรม แสดงรายละเอียดข้อมลู ดงันี ้
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ชื่อ Field รายละเอียด 
รายการ ให้ผู้ ค้าเลอืกค าตอบจาก Drop down list ที่มีในระบบ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้  ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า

กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 
 
 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
สรุปการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

สามารถลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้   

 

4.14. ส่วนแนบไฟล์เอกสารใบเสนอราคา 

เมื่อผู้ ค้าท าแบบประเมินครบถ้วนแล้ว ต้องท าการแนบเอกสารใบเสนอราคา ซึง่มีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้
4.14.1. กดปุ่ ม Browse เพื่อเรียกดไูฟล์ทีจ่ะท าการอปัโหลด ในกรณีที่ต้องการลบไฟล์ สามารถกดที่ปุ่ ม Remove 
4.14.2. กดปุ่ ม Add เพือ่ท าการเพิ่มไฟล์ 

 

 
 

ชื่อ Field รายละเอียด 
Browse แสดงไอคอน  ส าหรับเรียกดไูฟล์ที่อยูใ่นเคร่ือง 
Remove แสดงไอคอน  ส าหรับลบไฟล์ 
Add แสดงไอคอน  ส าหรับเพิม่รายการ 
 
 

4.15. การบันทึกแบบและส่งแบบประเมิน 

4.15.1. บนัทกึแบบประเมิน 

เมื่อผู้ ค้าระบขุ้อมลูในแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม  เพื่อบนัทกึข้อมลูที่ระบ ุ 
 

4.15.2. สง่แบบประเมิน 

เมื่อผู้ ค้าระบขุ้อมลูในแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม  เพื่อสง่แบบประเมิน  
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5. ภาคผนวก 

 

คู่มือประกอบการพัฒนาโปรแกรม 
PTT Smart Vendor Management System 

ระบบ Green Evaluation 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
 บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) ห รือ ปตท. ได้ แสดงความมุ่ งมั่นในการจัดท าระบบการจัดซื อ้จัด จ้าง 
สเีขียวภายในองค์กร ผ่านการด าเนินงานนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างสเีขียวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพฒันาเกณฑ์และก าหนด
แนวทางการประเมินในรูปแบบ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการประเมินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการลดภาวะ
โลกร้อน หรือ Carbon Reduction ซึ่งในปี 2562 นี ้ปตท. ได้พฒันาระบบการประเมินผลความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบโปรแกรมออนไลน์ PTT Smart Vendor Management เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานจัดหา
กลางในการค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการของคู่ค้า และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทัง้ที่เป็นคู่ค้าและไม่ได้เป็นคู่ค้ากับ 
ปตท. โดยคูค้่าที่ท าธุรกรรมกบั ปตท. สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบและเสนอข้อมลูแนะน าบริษัทได้ 
 
2. วิธีการด าเนินงาน 

โปรแกรมออนไลน์ PTT Smart Vendor Management ในส่วนงานประเมินการจัดซื อ้จัดจ้างที่ เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมในระบบ Green Evaluation แบง่ออกเป็นหมวดหมูป่ระกอบด้วย 12 หมวดหมู ่และแบง่ลกัษณะงาน Green ซึง่คู่
ค้าจะได้ท าแบบประเมินเฉพาะลกัษณะงานท่ีเก่ียวข้องกบัรายละเอียดงาน ในเลขท่ี PO/ สญัญา/ หนงัสอืสนอง ดงันี ้

หมวด 1  งานเช่ารถยนต์ 
หมวด 2  งานเช่าคอมพิวเตอร์ 
หมวด 3  งานจ้างท าสือ่สิง่พิมพ์ 
หมวด 4  งานจ้างท าเสือ้ 
หมวด 5  งานจดัซือ้น า้ดื่ม 
หมวด 6  งานจ้างเหมาท าความสะอาด 
หมวด 7  งานจดัซือ้อปุกรณ์ไฟฟา้ 
หมวด 8  งานเช่า Printer / Scanner ประกอบด้วย 

▪ เคร่ืองพิมพ์ 
▪ สแกนเนอร์ 
▪ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

หมวด 9  งานจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ส านกังาน 
หมวด 10 งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ  

▪ งานจ้างเหมาก่อสร้าง 
▪ งานจ้างเหมาปรับปรุง 
▪ งานจ้างเหมาระบบปรับอากาศ 
▪ งานจ้างเหมาระบบไฟฟา้ 
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▪ งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
▪ งานจดัซือ้วสัดตุกแตง่ 
▪ งานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ 

หมวด 11 งานจ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ 
▪ งานจ้างปรับปรุงภมูิทศัน์ 
▪ งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ 

หมวด 12 งานจ้างที่ปรึกษา/ อบรม/ สมัมนา 
▪ ที่ปรึกษา 
▪ จดัประชมุ สมัมนา อบรม 

 
3. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Green Evaluation  

เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจในการประเมินการจัดซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและสามารถกรอกข้อมูลด้วย
ความเข้าใจ มีนิยามศพัท์ที่เก่ียวข้องในการประเมินดงันี ้

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas; GHG) หมายถึง  สารประกอบในรูปของก๊าซในบรรยากาศ ทัง้ที่มีอยูใ่นธรรมชาติและ
สร้างขึน้โดยมนษุย์ซึง่มคีณุสมบตัิในการดดูซบัและปลอ่ยรังสคีวามร้อน ท าหน้าที่ในการรักษาอณุหภมูิของชัน้บรรยากาศของ
โลกให้คงที่ ก๊าซเรือนกระจกในท่ีนีร้วมถึง คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) กลุม่ไฮโดรฟลอูอโร
คาร์บอน (HFCs) กลุม่เพอร์ฟลอูอโรคาร์บอน (PFCs) ซลัเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์ (SF6) และไนโตรเจนไตรฟลอูอไรด์ (NF3)  

ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) ค านวนได้จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่ละ
ชนิดที่ปลอ่ยออกมาและแปลงค่าให้อยูใ่นรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ โดยใช้ค่าศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน
ในรอบ 100 ปี ของ IPCC (GWP100) 

ตวัอยา่ง ก๊าซมีเทนมีคา่ GWP100 เทา่กบั 25 หมายความวา่ก๊าซมีเทน 1 กิโลกรัม มีศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะ
โลกร้อนเท่ากบั CO2 25 กิโลกรัม ดงันัน้การปลอ่ยก๊าซมีเทน 1 กิโลกรัมคิดเป็นศกัยภาพในการท าให้เกิดโลกร้อน เท่ากบั 25 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ (kgCO2e)  
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก  (Greenhouse gas Emission Factor; EF) ห ม า ย ถึ ง  
คา่แฟกเตอร์ของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของทรัพยากรตา่ง ๆ  เขน่ เชือ้เพลงิ ไฟฟา้ น า้ประปา กระดาษ และวสัดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง เป็นต้น 
 
4. แบบประเมินการจัดซือ้จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
หมาดที่ 1 งานเช่ารถยนต์ 
 
ขอบเขต 

งานเช่าซือ้รถยนต์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ในที่นีค้รอบคลมุ รถยนต์สว่นบคุคล รถกระบะและรถตู้ 
 
ค าอธิบาย 

บริการเช่าซือ้รถยนต์ หมายถึง ธุรกิจการให้บริการยานพาหนะส าหรับลูกค้าโดยการท าสญัญาเช่าซือ้ ซึ่งผู้ เช่า
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สามารถผอ่นช าระราคาได้ในระยะเวลานานตามที่ระบใุนสญัญา โดยการผ่อนช าระเป็นงวดๆ จนครบก าหนด ซึ่งรถยนต์จะ
ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่าเมื่อครบก าหนดตามสญัญา โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งาน 
เช่น การซอ่มบ ารุง การจดัท าประกนัภยั การตอ่ทะเบียนและภาษีประจ าปี เป็นต้น 
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
งานเช่ารถยนต์    หมายถึง ลกัษณะงานเก่ียวข้องกบัการเช่ารถยนต์ขององค์กร ปตท. 
ประเภทรถยนต์  หมายถึง ประเภทรถยนต์ที่ ปตท. เช่าซือ้จากคู่ค้า โดยแบ่งตามชนิดรถ ขนาดความจุ

ของถงัเชือ้เพลงิ และชนิดเชือ้เพลงิที่ใช้ส าหรับรถยนต์นัน้ ๆ  
เชือ้เพลงิ   หมายถึง เบนซิน ดีเซล CNG LPG  ชนิดเชือ้เพลิงประเภท E20,E85, แก๊สโซฮอล์ 91 

แก๊สโซฮอล์ 95 ให้อ้างอิงคา่ของเบนซินในการค านวณ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการเช่าซือ้รถยนต์ โดยการประหยดั

ระยะทางและเชือ้เพลงิที่ใช้ 
kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น า้มนัแตล่ะชนิดในงานเช่าซือ้รถยนต์ 
1) ในกรณีที่ทราบปริมาณเชือ้เพลงิ ค านวนจากปริมาณน า้มนัแตช่นิดที่ใช้ในการเดินทาง โดยน าปริมาณเชือ้เพลงิที่ใช้คณูกบั
คา่แฟกเตอร์การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดเชือ้เพลงินัน้ ๆ  
2) ในกรณีไมท่ราบปริมาณเชือ้เพลงิแตท่ราบระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง ค านวณจากอตัราการสิน้เปลืองเชือ้เพลงิของรถแต่
ละประเภท น ามาคณูกบัคา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของเชือ้เพลงิ 
 
สมมุติฐานของระบบ 
- อัตราสิน้เปลืองเชือ้เพลิง (กิโลเมตรต่อหน่วยเชือ้เพลิง) ของรถยนต์แต่ละประเภท อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ระยะทางเฉลีย่ของการใช้งานประเมินวา่ประหยดัระยะทางที่ขบัขี่ได้ 10,000 กิโลเมตรตอ่คนัตอ่ปี 
 
ในที่นีร้ะบบ Green Evaluation ของงานเช่าซือ้รถยนต์ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ประเภทรถยนต์ ระบบแสดงรายการข้อมูลประเภท

รถยนต์ที่มีในระบบ 
-  TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ

จดัซือ้ 
เชือ้เพลงิ ระบบแสดงประเภทของเชือ้เพลงิ -  เอกสารเทคนิคคุณลักษณะของ

รถยนต์ที่คูค้่าจดัหาให้กบั ปตท. 
จ านวนรถ (คนั) หมายเลข (1) ให้คู่ ค้ากรอกข้อมูล

ตวัเลขจ านวนรถ  
คนั TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ

จดัซือ้ 

(1) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงป ริมาณ ก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ซึ่งได้จากข้อมลูที่คู่ค้า
กรอก โดยค านวณตามค่าคงที่ที่แอด
มินก าหนดไว้  

kgCO2e / ปี - 

สรุปการลดการปลอ่ย
เรือนกระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงป ริมาณ ก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ จากการเช่าซือ้รถยนต์ 
โดยการประหยัด ระยะทางและ
เชือ้เพลงิที่ใช้  

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
หมวดที่ 2 งานเช่าคอมพวิเตอร์ 
 
ขอบเขต 
การเช่าคอมพิวเตอร์ ในที่นี ้ครอบคลมุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 
ค าอธิบาย 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ (Desk-top Computer) หมายถึง คอมพิวเตอร์ประเภทไมโครคอมพิวเตอร์ โดยเป็น
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบตัง้โต๊ะ ซึ่งประกอบด้วยอปุกรณ์ หน่วยระบบคอมพิวเตอร์ (CSU) และจอแสดงผล (Monitor) ที่
ต้องมีการท างานประมวลผลและแสดงผลร่วมกนั จึงจดัเป็นอปุกรณ์ในหนว่ยคอมพิวเตอร์เดียวกนั 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop Computer or Notebook Computer) หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก 
ซึง่ถกูออกแบบให้มีขนาดเลก็ และน า้หนกัเบาเพื่อความสามารถในการเคลือ่นย้ายหรือพกพาที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ในท่ีตา่ง ๆ โดยสามารถรับพลงังานจากแหลง่พลงังานทัง้ไฟฟา้และแบตเตอร่ี 

 
 

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่

เก่ียวข้อง ในท่ีนี ้คือการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ 
kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
1) ค านวณจากจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) คูณกบัค่าการลดการใช้พลงังานต่อเคร่ืองต่อปี คณูกบัค่าแฟกเตอร์การ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟา้ 
 
สมมุติฐานของระบบ 
การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับฉลากพลงังาน Energy Star สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 
30 
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ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานเช่าคอมพิวเตอร์ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
 

 
 
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

งานเช่าคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

ประเภทคอมพิวเตอร์ ระบบแสดงรายการประ เภท
คอมพิวเตอร์ 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

จ านวนเคร่ือง หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุจ านวน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

การใช้พลงังาน ที่
ได้รับฉลาด Energy 
Star 

หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบุข้อมูล
ตวัเลขการใช้พลงังาน  

(KWh/เคร่ือง/ปี) เอกสารด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ ได้ รับฉลาก Energy 
Star 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

หมายเลข (3) ระบบแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ได้จาก
ข้อมูลที่ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณ
ตามคา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

kgCO2e ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

สรุปการลดการปลอ่ย
เรือนกระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ จากการเปลี่ยนมา
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ประหยัด
ได้ 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตั ิ

 
3) งานจ้างท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
ขอบเขต 
งานจ้างท าสือ่สิง่พิมพ์ คือ ลกัษณะงานเก่ียวข้องกบัการจ้างท าสือ่สิง่พิมพ์องค์กร ปตท.  
 
ค าอธิบาย 

(1) (2) 

(3) 
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บริการจ้างท าสื่อสิง่พิมพ์ หมายถึง งานเก่ียวกบัการรับออกแบบผลติสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ คู่มือ
อบรม เอกสารงานพิมพ์ เป็นต้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. ก่อนจดัพิมพ์  
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
สือ่สิง่พิมพ์  หมายถึง สือ่ที่ได้จากการพิมพ์เป็นหลกัเพื่อติดตอ่สือ่สารโดยใช้วสัดกุระดาษ 
กระดาษพิมพ์และเขียน หมายถึง กระดาษที่ท าขึน้เพื่อให้เหมาะสมส าหรับการพิมพ์และเขียน 
หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง หมึกพิมพ์ที่ไม่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) หรือ สารก่อมะเร็ง ซึ่งหมึก

พิมพ์สามารถยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาติโดยยงัคงคณุภาพของงานพิมพ์ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการจ้างท าสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการใช้

กระดาษที่ได้รับฉลากเขียว 
kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้กระดาษและหมกึพิมพ์ในงานจ้างท าสือ่สิง่พิมพ์ 
1) ค านวณจากจ านวนกระดาษ (รีม) ที่ใช้ในการพิมพ์ คณูกบัค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระดาษ A4 ฉลาก
เขียว 
2) ค านวณจากปริมาณหมกึพิมพ์ (kg) ท่ีใช้ในการพิมพ์ คณูกบัคา่แฟกเตอร์การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของหมกึพิมพ์ 
 
สมมุติฐานของระบบ 
กระดาษ A4 ฉลากเขียว ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 70.81 kgCO2e/ตนักระดาษ อ้างอิงจาก รายงานการจดัซือ้จดัจ้าง
สนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจ สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจ้างท าสือ่สิง่พิมพ์ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
 



         PTT Digital Procurement                                 Page 51 of 100                                    PTT Smart Vendor Management System 
 

 
General Electronic Commerce Services Co., Ltd. PTT Smart Vendor Management System Manual 

 

    
 

 

 

 
 
 
 
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
จ านวนกระดาษ หมายเลข (1), (5) ให้ผู้ ค้ากรอกข้อมูล

ตวัเลขจ านวนกระดาษ 
รีม TOR ของ ปตท./ เอกสาร

สญัญาการจดัซือ้ 
ปริมาณหมกึพิมพ์ หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้ ากรอกข้อมูล

ตวัเลขปริมาณหมกึพิมพ์ 
kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร

สญัญาการจดัซือ้ 
ประเภทกระดาษ ระบบแสดงรายการกระดาษที่มี ใน

ระบบ  
หรือ หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบปุระเภท
ของกระดาษอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากที่มี
ในระบบ 

-  TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ความหนา หมายเลข (4) ระบบแสดงตวัเลขความ
หนาของกระดาษ 

แกรม TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ ซึ่งได้จากข้อมูลที่ผู้ ค้ากรอก 
โดยค านวณตามค่าคงที่ที่แอดมิน

kgCO2e / ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

(4)

 
(3) 

 

(1) 

 

(5)

) 

 
(2) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ก าหนดไว้  

สรุปการลดการปล่อยเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ จากการจ้างท าสื่อสิง่พิมพ์ โดย
การใช้กระดาษที่ได้รับฉลากเขียวและ
หมกึพิมพ์ 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
หมวดที่ 4 งานจ้างท าเสือ้ 
 
ขอบเขต 

งานจ้างท าเสือ้ คือ ลกัษณะงานเก่ียวข้องกบัการท าเสือ้ขององค์กร ปตท. 
 

ค าอธิบาย 
บริการงานจ้างท าเสือ้ หมายถึง งานเก่ียวกับการรับผลิตเสือ้ และพิมพ์ลายหรือปักลาย ซึ่งเป็นการบริการรับตัด

เสือ้ผ้า ต้องมีการน าเสนอรูปแบบของวตัถดุิบ (ผ้า หมึก) และขัน้ตอนการด าเนินงานที่ต้องมีการลดของเสียที่เกิดหรือมีการ
จดัการของเสยี 
 
 
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ผ้า หมายถึง ผ้าทอ ผ้าถกั และผ้าไมท่อ ที่ใช้ส าหรับท าเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและเคหะสิง่ทอ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการจ้างท าเสือ้ โดยการเปลี่ยน

ประเภทเนือ้ผ้าของเสือ้ 
kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ค านวณจากจ านวนเสือ้ (ตวั) คณูกบัคา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของผ้าคลูโหมด (kgCO2e/ตวั) 
 
สมมุติฐานของระบบ 
- 
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจ้างท าเสือ้ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
บริษัทผู้ผลติผ้า ห ม า ย เล ข  ( 1) ใ ห้ ผู้ ค้ า เ ลื อ ก

เค ร่ืองหมายการค้าของเสือ้ที่มี ใน
ระบบ 

- ฉลากผ้าคลูโหมด / เสือ้ผ้า
เบอร์ 5 

ประเภทผ้า หม าย เลข  (2 ) ใ ห้ ผู้ ค้ า ระบุ ผ้ า ที่
ต้องการ 

- ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิ

จ านวนเสือ้ หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้ากรกรอกข้อมลู4 ตวั ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 
บริษัทผู้ผลติผ้าอื่น ๆ หม าย เลข  (4 ) ใ ห้ คู่ ค้ า ระบุ ผ้ า ที่

ต้องการ 
แกรม - 

ลัก ษณ ะที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่แวดล้อม 

หมายเลข (5) ให้คู่ค้าระบุจ านวนที่
ต้องการ 

- ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

สรุปการลดการปล่อยเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงป ริมาณ ก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ จากการจ้างท าเสือ้ 
โดยการใช้จ านวนเสือ้ 

kgCO2e/ ปี - 

 
หมวดที่ 5 งานจดัซือ้น า้ดื่ม 
 
ขอบเขต 

การจดัสง่น า้ดื่มบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทและได้มาตรฐาน ตามขนาด จ านวน วนั เวลา และสถานที่จดัสง่ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดโดย ปตท. 
 
ค าอธิบาย 

น า้ดื่มในที่นี ้หมายถึง น า้ดื่มเพื่อการบริโภคที่ต้องผ่านมาตรฐานคณุภาพน า้ “น า้บริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ตามที่

(2) 

 

(3) 

 

(2) 

 

(1) 

 

(4) 

 

(3) 

 

(5) 
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ก าหนด โดยภาชนะบรรจุต้องเป็นถังพลาสติกใส สภาพใหม่ สะอาด และขนาดบรรจุตามก าหนด พร้อมทัง้มีสภาพบรรจุที่
เหมาะสม มีซีลปิดฝาขวดลกัษณะเรียบร้อย 
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมตา่ง ๆ ในการผลติน า้ดื่ม ในที่นี ้

คือการควบคมุการสญูเสียน า้ประปา และการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในการผลิตน า้
ดื่ม 

kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
1) การค านวณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสามารถค านวณโดยใช้ข้อมลูเบือ้งต้นคือ ข้อมลู กิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ 
ในการด าเนินการ (หน่วย) และค่าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (Emission Factor : EF) ของประเภททรัพยากรนัน้ ๆ  
(kgCO2e/ หนว่ย) 
 
 
สมมุติฐานของระบบ 
การเลอืกจดัหาน า้ดืม่ที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม จากผู้ประกอบการที่มีมาตรการลดการใช้ไฟฟา้ หรือ ลดการสญูเสยีน า้ประปา
ในกระบวนการผลติน า้ดื่ม  
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจดัซือ้น า้ดื่ม แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
 

 
 
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  
 งานจัดซือ้น า้ดื่ม 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
กระบวนการผลติ ร ะ บ บ แ ส ด ง ข้ อ มู ล

กระบวนการผลติ 
- - 

(1) 

(2) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ป ริม าณ ที่ ล ด ล ง   (ต่ อ
สญัญา) 

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ข้อมลูปริมาณน า้ประปาที่ลด
ลด 

ลติร มาตรการควบคุมการใช้น า้ประปาใน
กระบวนการผลิตน า้ดื่ม และหลกัฐาน
ปริมาณน า้ที่ใช้ลดลงจากเดิมหากไม่มี
การควบคมุ 

หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณไฟฟ้าข้อมูลปริมาณ
ที่ลดลด 

kWh มาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้าใน
กระบวนการผลิตน า้ดื่ม และหลกัฐาน
ปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงหากไม่มีการ
ควบคมุ 

หนว่ย ร ะ บ บ แ ส ด งห น่ ว ย ข อ ง
ปริมาณที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ

ลติร, kWh - 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้  หน่วยเป็น 
kgCO2e ซึ่งได้จากข้อมูลที่
ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตาม
คา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

สรุปการลดการปล่อย
เรือนกระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ จากการ
จดัซือ้น า้ดื่ม 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิ

 
หมวดที่ 6 งานจ้างเหมาท าความสะอาด 
 
ขอบเขต 

บริการท าความสะอาดในที่นีค้รอบคลมุบริเวณภายในอาคารส านักงาน อาคารอื่น ๆ และบริเวณพืน้ที่โดยรอบ
อาคารตามที่ ปตท. ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

การจ้างเหมาท าความสะอาด หมายถึง การให้มีการจัดส่งพนกังานไปให้บริการท าความสะอาดยงัสถานที่ของผู้
วา่จ้างภายในอาคารส านกังาน หรือสถานท่ีภายในขอบเขตข้อตกลงของการให้บริการ  
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ  ในที่นี ้คือ การควบคุม

การใช้น า้ตามนโยบายการประหยดัน า้ การควบคุมการใช้ไฟฟ้าตามกิจกรรมที่ช่วย
ประหยัดไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะที่ดี มีการคัดแยกขยะ รวมถึงการลดวัสดุ
สิน้เปลอืงและวสัดทุี่ใช้ในการให้บริการท าความสะอาด 

kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
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การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประหยัดน า้ ค านวณปริมาณน า้ที่ประหยัดได้จากการท าความสะอาดตาม
นโยบายเทียบกบัปริมาณการใช้น า้โดยทัว่ ๆ ไป การไมป่ลอ่ยน า้ทิง้ให้เปลา่ประโยชน์ น ามาคณูกบัค่าสมัประสทิธ์ิการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกของน า้ประปาตามแหลง่ที่ใช้ 
2) การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการประหยดัไฟฟา้ ค านวณปริมาณไฟฟา้ที่ประหยดัได้จากการท าความสะอาดตาม
นโยบายเทียบกบัปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยทัว่ ๆ ไป การไม่เปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทิง้ไว้ น ามาคูณกบัค่าสัมประสิทธ์ิการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของการใช้ไฟฟา้ 
3) การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจดัการขยะที่ดี น าปริมาณขยะน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ได้แก่ กระดาษ เหล็ก 
พลาสติก แก้ว ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการรวบรวมขยะในส านักงาน/ อาคาร รวมถึงเศษอาหารที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ท่ีแยกขยะออกจากขยะท่ีจ าน าสง่ฝังกลบแล้ว มาคณูกบัค่าสมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของ
การก าจดัขยะเหลา่นัน้ 
4) การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้วสัดสุิน้เปลอืงและวสัดปุระกอบในงานท าความสะอาด ได้แก่ กระดาษ
ช าระ กระดาษเช็ดมือ น า้ยาสบู่เหลงล้างมือ ถุงขยะ น า้ยาท าความสะอาดน ามาคูณกับค่าสมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกตอ่หนว่ยของวสัดนุัน้ ๆ 
 
สมมุติฐานของระบบ 
บริษัทรับเหมาท าความสะอาด มกีารก าหนดนโยบายที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม แมบ้่านได้รับการสือ่สารให้ทราบถงึแนว
ทางการท าความสะอาดตามมาตรการประหยดัน า้ ประหยดัไฟ ประหยดัทรัพยากร และคดัแยกขยะน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ออก
จากที่รวมขยะก่อนสง่ก าจดั 
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจ้างเหมาท าความสะอาด แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
 



         PTT Digital Procurement                                 Page 57 of 100                                    PTT Smart Vendor Management System 
 

 
General Electronic Commerce Services Co., Ltd. PTT Smart Vendor Management System Manual 

 

    
 

 

 

 
 

อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  
 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประหยดัน า้ 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
รายการทรัพยากรที่ใช้ ระบ บ แสด ง ข้ อ มู ล ราย ก า ร

ทรัพยากรที่ใช้ 
- - 

ป ริม าณ ท รัพ ย า ก รที่
ประหยดัได้ (m3) 

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุข้อมูล
ปริมาณน า้ประปาที่ประหยดัได้ 
หนว่ยเป็น (m3) 

m3 มาตรการควบคุมการใช้น า้ประปาใน
การท าความสะอาด และหลักฐาน
ปริมาณน า้ที่ใช้ลดลง 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
ก ระ จ ก ที่ ล ด ไ ด้  ห น่ ว ย เป็ น 
kgCO2e ซึ่งได้จากข้อมูลที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามค่าคงที่ที่
แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี - 

 
 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประหยดัไฟฟ้า 

(1) 

(2) 
(3) (4) 

(5) 

ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ (กิโลกรัมขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภท 



         PTT Digital Procurement                                 Page 58 of 100                                    PTT Smart Vendor Management System 
 

 
General Electronic Commerce Services Co., Ltd. PTT Smart Vendor Management System Manual 

 

    
 

 

 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เพิ่มรายการ แสด ง ไอ ค อน   

ส าหรับเพิ่มรายการ 

- - 

ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับ
ลบรายการ 

- - 

รายการ 
(ระบุกิจกรรมที่ช่วยประหยดั
ไฟฟา้) 

หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้ าระบุ
กิจกรรมที่ช่วยประหยดัไฟฟ้า
ปริมาณ เช่น ปิดไฟ เป็นต้น 

- มาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในการ
ท าความสะอาด 

การลดการใช้ไฟฟ้า (kWh/ 
วนั) 

หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้ าระบุ
ปริมาณไฟฟ้าข้อมูลปริมาณ
ที่ลดลด 

kWh/ วนั มาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในการ
ท าความสะอาด การดูแลพืน้ที่  และ
หลกัฐานปริมาณไฟฟา้ที่ลดลง 

จ านวนวันที่ลดการใช้ไฟฟ้า
ตอ่ปี  

หมายเลข (4) ให้ผู้ ค้ าระบุ
ตวัเลขจ านวนวนัที่ลดการใช้
ไฟฟา้ตอ่ปี 

วนั หลกัฐาน บนัทึก วนัที่มีการด าเนินการ
ตามมาตรการ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด
ได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้  หน่วยเป็น 
kgCO2e ซึ่ งได้จากข้อมูลที่
ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตาม
คา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

ระบบแสดงผล
อตัโนมตั ิ

ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะที่ดี มีการคัดแยกขยะ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

องค์ประกอบขยะมลูฝอย
  

ระบบแสดงข้อมลูรายการ
องค์ประกอบขยะมลูฝอย 

- - 

ปริมาณทรัพยากรที่
ประหยดัได้ 

หมายเลข (2) ให้คูค้่าระบุ
ปริมาณขยะทีค่ดัแยกได้ 

กิโลกรัม ขยะมลู
ฝอยแตล่ะ
ประเภท 

บนัทึกส ารวจการคดัแยกขยะ น า้หนกั
ขยะแตล่ะประเภท 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ หนว่ยเป็น 
kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ี
แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตั ิ

การลดการใช้วัสดุสิน้เปลือง และวัสดุประกอบ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
วสัดุสิน้เปลืองและอุปกรณ์
ประกอบ 

ระบบแสดงข้อมูลรายการวสัดุ
สิน้เปลอืงและอปุกรณ์ประกอบ 

- - 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ป ริ ม า ณ ท รั พ ย า ก ร ที่
ประหยดัได้ 

ให้ผู้ ค้ าระบุตัว เลขป ริมาณ
ทรัพยากรที่ประหยดัได้ 

หน่วยตามประเภท
วสัด ุ

หลกัฐานปริมาณการเบิกใช้  

หนว่ย ระบบแสดงหน่วยของปริมาณ
ทรัพยากรที่ประหยดัได้ 

หน่วยตามประเภท
วสัด ุ

- 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
ก ระจกที่ ลด ได้  หน่ วย เป็ น 
kgCO2e ซึง่ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามค่าคงที่
ที่แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
หมวดที่ 7 งานจดัซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
ขอบเขต 
- 
 
ค าอธิบาย 

รายการอปุกรณ์ไฟฟา้ ในที่นี ้ประกอบด้วย กระติกน า้ร้อน ตู้ เย็น พดัลม เตาไมโครเวฟ เคร่ืองฉายดิจิตอล และอื่น ๆ 
กระติกน า้ร้อนไฟฟา้ หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟา้ที่เปลี่ยนไฟฟา้เป็นความร้อนเพื่อใช้ในการต้มน า้อยา่งอตัโนมตัิ พร้อม

ทัง้มีระบบการน าน า้ออกจากกระติกน า้ร้อนโดยไมต้่องยกเท และสามารถรักษาอุณหภมูิความร้อนไว้ได้ระดบัหนึง่ 
ตู้ เย็น หมายถึง ตู้กรุฉนวนความร้อนท่ีอปุกรณ์และปริมาตรเหมาะสมสาหรับใช้ในบ้าน มีเคร่ืองท าความเย็น มีช่อง

เก็บอาหารตัง้แตห่นึง่ช่องขึน้ไปโดยอยา่งน้อยต้องมีช่องแช่เย็นหนึง่ช่อง จะมีช่องอณุหภมูิต ่าหรือไมม่ีก็ได้ 
พดัลม หมายถึง พัดลมที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ทัง้ชนิดตัง้โต๊ะ ติดผนงั ตัง้พืน้ แขวนเพดาน หรือ 

ชนิดระบายอากาศ 
เตาไมโครเวฟ (microwave oven) หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในแถบความถ่ี ISM 

(industrial sciences medicine) แถบหนึ่งหรือหลายแถบ ระหว่าง 300 เมกะเฮิรตซ์กบั 30 จิกะเฮิรตซ์ ส าหรับท าให้อาหาร
และเคร่ืองดื่มในช่องวา่งร้อน 

เคร่ืองฉายดิจิตอล (Digital Projectors) หมายถึง อปุกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพ แบบ 
ดิจิตอลให้ปรากฏขึน้มาบนจอภาพและมองเห็นได้ อาจมีเสยีงหรือไมม่ีเสยีง มีภาพเคลือ่นไหวหรือภาพนิ่ง หรือมีแตข้่อความ
เพียงอยา่งเดียวก็ได้ ขึน้อยูก่บัประเภทของเคร่ืองฉายและวสัดฉุาย 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากผลประหยดัจากการเลอืกซือ้ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ประหยดัพลงังานตา่ง ๆ   
kgCO2e หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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1) การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถค านวณโดยใช้ข้อมูลเบือ้ งต้นคือ ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ในการด าเนินงาน (kWh) และค่าของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor : EF) ของ
การใช้ไฟฟา้  (kgCO2e/ kWh) 
 
สมมุติฐานของระบบ 
- 
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจดัซือ้อปุกรณ์ไฟฟา้ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
 

 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (7) (5) (6) (4) 

(5) 



         PTT Digital Procurement                                 Page 61 of 100                                    PTT Smart Vendor Management System 
 

 
General Electronic Commerce Services Co., Ltd. PTT Smart Vendor Management System Manual 

 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  
 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซือ้กระติกน า้ร้อน 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับ

เพิ่มรายการ 

- - 

ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบ
รายการ 

- - 

เค ร่ืองหมายการค้า 
(ยี่ห้อ)  

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
เคร่ืองหมายการค้า  

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ช่ือรุ่น หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
ช่ือรุ่น 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

จ านวน (เคร่ือง) หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
จ านวนเคร่ือง 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ก าลงัไฟฟา้ (วตัต์) หมายเลข (4) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
ก าลงัไฟฟา้ 

วตัต์ TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

(1) (2) 

(3) (5) (4) (6) 

(1) (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ป ริม าณ ก๊ าซ เ รือ น
กระจกที่ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ี
แอดมินก าหนด 

kgCO2e ระบบจะแสดงผลอตัโนมตั ิ

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซือ้ตู้เยน็ 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับ

เพิ่มรายการ 

- - 

ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบ
รายการ 

- - 

ขนาดตู้ เย็น ให้ผู้ ค้าเลือกข้อมูลขนาดตู้ เย็น
จาก Drop down list 

- - 

เค ร่ืองหมายการค้า 
(ยี่ห้อ)  

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุข้อมูล
เคร่ืองหมายการค้า  

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ช่ือรุ่น หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบุข้อมูล
ช่ือรุ่น 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

จ านวน (เคร่ือง) หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบุข้อมูล
จ านวน 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ขนาดลติร (AV) (L) หมายเลข (4) ให้ผู้ ค้าระบุข้อมูล
ก าลงัไฟฟา้ 

วตัต์ 
 

TOR ของ ปตท ./ เอกสารเทคนิค
คุณ สมบัติ เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้ า  ฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 

พลงังานไฟฟา้ 
(kWh/ปี) 

หมายเลข (5) ให้ผู้ ค้าระบุข้อมูล
พลงังานไฟฟา้ หนว่ยเป็น  

kWh/ปี เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณ ก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมลูที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามค่าคงที่ที่
แอดมินก าหนด 

kgCO2e ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซือ้พัดลม 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เพิ่มรายการ แ ส ด ง ไ อ ค อ น   

ส าหรับเพิ่มรายการ 

- - 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบ

รายการ 

- - 

ขนาดใบพดั ให้ผู้ ค้าเลือกข้อมูลขนาดใบพดั
จาก Drop down list 

- - 

เค ร่ื อ งห ม าย ก า ร ค้ า 
(ยี่ห้อ)  

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
เคร่ืองหมายการค้า  

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ช่ือรุ่น หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
ช่ือรุ่น 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ชนิด หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบุชนิด
พดัลม 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

จ านวน (เคร่ือง) หมายเลข (4) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
จ านวน 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ประสิทธิภาพ (m3/นาที/
วตัต์) 

หมายเลข (5) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
ก าลงัไฟฟา้ 

m3/นาที/วตัต์ TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

Watt หมายเลข (6) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
ก าลงัไฟฟา้ หนว่ยเป็น (วตัต์) 

วตัต์ เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

พลงังานไฟฟา้ (kWh/ปี) หมายเลข (7) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
พลงังานไฟฟา้ หนว่ยเป็น  

kWh/ปี เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมูลที่
ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตาม
คา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

kgCO2e ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซือ้ไมโครเวฟ 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เพิ่มรายการ แ ส ด ง ไ อ ค อ น   

ส าหรับเพิ่มรายการ 

- - 

ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบ
รายการ 

- - 

เค ร่ื อ งห ม าย ก า ร ค้ า 
(ยี่ห้อ)  

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
เคร่ืองหมายการค้า  

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ช่ือรุ่น หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู

ช่ือรุ่น 
- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ

จดัซือ้ 
จ านวน (เคร่ือง) หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู

จ านวน 
เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ

จดัซือ้ 
ประสทิธิภาพ (ร้อยละ) หมายเลข (4) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู

ก าลงัไฟฟา้ 
m3/นาที/วตัต์ TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ

จดัซือ้ 
ก าลงัไฟฟา้ (วตัต์) หมายเลข (5) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู

ก าลงัไฟฟา้  
วตัต์ เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

พลงังานไฟฟา้ (kWh/ปี) หมายเลข (6) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
พลงังานไฟฟา้ หนว่ยเป็น  

kWh/ปี เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมูลที่
ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตาม
คา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซือ้เคร่ืองฉายดิจิตอล 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เพิ่มรายการ แ ส ด ง ไ อ ค อ น   

ส าหรับเพิ่มรายการ 

- - 

ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบ
รายการ 

- - 

ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงข้อมูลเคร่ืองฉาย
ดิจิตอล 

- - 

จ านวน (เคร่ือง) หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
จ านวน 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

Watt หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
ก าลงัไฟฟา้  

วตัต์ เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมูลที่
ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตาม
คา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เพิ่มรายการ แ ส ด ง ไ อ ค อ น   

ส าหรับเพิ่มรายการ 

- - 

ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบ
รายการ 

- - 

ประเภทอปุกรณ์ไฟฟา้ หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
เคร่ืองหมายการค้า 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

เค ร่ื อ งห ม าย ก า ร ค้ า 
(ยี่ห้อ)  

หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
เคร่ืองหมายการค้า  

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ช่ือรุ่น หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
ช่ือรุ่น 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

จ านวน (เคร่ือง) หมายเลข (4) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู
จ านวน 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ก าลงัไฟฟา้ (วตัต์) หมายเลข (5) ให้ผู้ ค้าระบขุ้อมลู

ก าลงัไฟฟา้  
วตัต์ เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

พลงังานไฟฟา้ (kWh/ปี) ให้ ผู้ ค้ าระบุ ข้อมูลพลังงาน
ไฟฟา้ หนว่ยเป็น  

kWh/ปี เ อ ก ส า ร เ ท ค นิ ค คุ ณ ส ม บั ติ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมูลที่
ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตาม
คา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
สรุปการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ส รุ ป ก า ร ล ด ก า ร
ปลดปล่อย ก๊ าซ เรือน
กระจก 

ระบบแสดงสามารถลดการ
ปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจาก
เลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัง้หมด
ในปี 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
หมวดที่ 8 งานเช่า เคร่ืองพิมพ์ / เคร่ืองสแกนเนอร์ / เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 
ขอบเขต 

การให้บริการงานเช่าเคร่ืองพิมพ์/เคร่ืองสแกนเนอร์/เคร่ืองถ่ายเอกสาร และบริการดแูลรักษาตลอดระยะเวลาการ
เช่า เป็นต้น ในท่ีนีค้รอบคลมุเฉพาะ 

• เคร่ืองพิมพ์ทั่วไปที่มีการใช้งานในส านักงาน ได้แก่ printer laser, printer inkjet และ printer dot ซึ่งรวมถึง
เคร่ืองพิมพ์อเนกประสงค์ (multifunction) ที่มีหน้าที่หลกัในการพิมพ์ 

• เคร่ืองสแกนเนอร์ 

• เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบแห้ง เคร่ืองถ่ายเอกสาร อเนกประสงค์ (multifunction copier)  ทัง้ที่ถ่ายเอกสารแบบขาว
ด าหรือแบบส ีทัง้นีไ้มร่วมเคร่ืองท าส าเนาที่ไมม่ีแบบรับภาพ 

 
 
 
 
ค าอธิบาย 

เคร่ืองพิมพ์ (printer) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สร้างภาพลงบนวสัดุสิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จาก single user 
หรือ network computer หรือ อปุกรณ์ input อื่น ๆ (เช่น กล้องดิจิตอล โทรศพัท์มือถือ) โดยเคร่ืองพิมพ์ใช้พลงังานจากแหลง่
พลงังาน 
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เคร่ืองสแกนเนอร์ (scanner) หมายถึง อปุกรณ์ตอ่เช่ือมระบบคอมพิวเตอ์ โดยท าหน้าที่ในการแปลงภาพต้นฉบบัใน
รูปแบบอะนาลอ็กให้เป็นข้อมลูดิจิตอล เพื่อให้สามารถท างานบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีหลกัการท างาน คือ การอา่นข้อมลู
โดยอาศยัหลกัการตกกะทบสะท้อนกลบัของแสง และเปลี่ยนคลื่นของแสงที่สะท้อนกลบัมาเป็นข้อมูลดิจิตอล หลงัจากนัน้
ซอฟแวร์ที่ใช้ส าหรับสแกนภาพก็จะแปลงสญัญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลแล้วสง่ตอ่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ท าส าเนาเอกสาร ซึ่งมีเทคโนโลยี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบอะนาล็อก และ
ระบบดิจิตอล 

• เคร่ืองถ่ายเอกสารอะนาล็อก หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ท าส าเนาเอกสารโดยใช้ระบบแสงท าให้เกิดการสะท้อนภาพ
และเกิดการสะท้อนภาพและเกิดประจุไฟฟ้าดดูผงหมกึเข้าไปติดบนแม่แบบรับภาพ และพิมพ์ลงบนสิ่งรองรับตาม
รูปแบบเดิมของต้นฉบบั 

• เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ท าส าเนาเอกสารใช้ระบบแสงท าให้เกิดการสะท้อนภาพ
และแสงเข้าไปในวงจรเพื่อแผลงสญัญานไฟฟา้ จากนัน้สญัญาณไฟฟา้ถกูเปลีย่นเป็นประจไุฟฟา้เพื่อดดูผงหมกึเข้า
ไปติดในแมแ่บบรับภาพ และพิมพ์ลงบนสือ่รองรับตามรูปแบบเดิมของต้นฉบบั 

• เคร่ืองถ่ายเอกสารอเนกประสงค์ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ท าส าเนาภาพจากเอกสารต้นฉบบัด้วยระบบไฟฟ้าสถิต 
โดยมีหน้าที่หลกัในการท าส าเนาเอกสารแต่สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษหรือรับส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกับ
เคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือเคร่ืองกราดภาพ (Scanner) โดยใช้ระบบผงหมกึ (Toner) 

 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่

เก่ียวข้อง ในท่ีนี ้คือการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ 
kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
 
 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

• งานเช่าเคร่ืองพิมพ์ 
1) ค านวณจากจ านวนเคร่ืองพิมพ์ (เคร่ือง) คูณปริมาณการลดการใช้พลงังาน (kWh/y-เคร่ือง) คณูค่าแฟกเตอร์การปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกของไฟฟา้ 

• งานเช่าเคร่ืองสแกนเนอร์ 
1) ค านวณจากจ านวนเคร่ืองสแกนเนอร์ (เคร่ือง) คณูปริมาณการลดการใช้พลงังาน (kWh/y-เคร่ือง) คูณค่าแฟกเตอร์การ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟา้ 

• งานเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1) ค านวณจากจ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสาร (เคร่ือง) คณูปริมาณการลดการใช้พลงังาน (kWh/y-เคร่ือง) คณูค่าแฟกเตอร์การ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟา้ 
 
สมมุติฐานของระบบ 
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การเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์/เคร่ืองสแกนเนอร์/เคร่ืองถ่ายเอกสาร ที่ได้รับฉลากพลงังาน Energy Star สามารถลดการ
ใช้พลงังานไฟฟา้ได้ประมาณร้อยละ 30 

 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานเช่าเคร่ืองพิมพ์ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
 

 
 
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

งานเช่าเคร่ืองพิมพ์ / Print Anywhere 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

งานเช่า Printer/Scanner/ 
Copier 

หมายเลข (0) ให้ผู้ ค้าระบบแสดง
รายการประเภทงานเช่า 
- เชา่เคร่ืองพิมพ์ / Print Anywhere 

- TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

จ านวนเคร่ืองพิมพ์ หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุจ านวน
เคร่ืองพิมพ์  

เคร่ือง  

การใช้พลังงาน  ที่ ได้ รับ
ฉลาด Energy Star 

หมาย เลข (2) ให้ผู้ ค้ าระบุ ข้อมูล
ตวัเลขการใช้พลงังาน  

kWh/เคร่ือง-ปี เอกสารด้านเทคนิคของ
ผลิตภัณ ฑ์ เค ร่ืองพิมพ์ที่
ได้รับฉลาก Energy Star 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

หมายเลข (3) ระบบแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมลู
ที่ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตามค่าคงที่
ที่แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 

 

(1) 

ช่ือ 
Field 

รายละเอยีด หน่วย ความถี่
ใน 
การ

กรอก
ข้อมูล 

ทีม่า
ของ

ข้อมูล 

งาน
เช่า  
- Printer 
- 
Scanner 
- Copier 

ระบบแสดง
รายการ
ประเภท
คอมพิวเตอร์ 

- เช่า
เคร่ืองพิมพ ์/ 
Print Anywhere 

-  เช่า
สแกนเนอร์ 

- เช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

- - TOR 
ข อ ง 
ป ต ท ./ 
เอกสาร
สัญ ญ า
ก า ร
จดัซ้ือ 

ช่ือ 
Field 

รายละเอยีด หน่วย ความถี่
ใน 
การ

กรอก
ข้อมูล 

ทีม่า
ของ

ข้อมูล 

งาน
เช่า  
- Printer 
- 
Scanner 
- Copier 

ระบบแสดง
รายการ
ประเภท
คอมพิวเตอร์ 

- เช่า
เคร่ืองพิมพ ์/ 
Print Anywhere 

-  เช่า
สแกนเนอร์ 

- เช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

- - TOR 
ข อ ง 
ป ต ท ./ 
เอกสาร
สัญ ญ า
ก า ร
จดัซ้ือ 

) 

(2) 

(0) 

 
ช่ือ 

Field 
รายละเอยีด หน่วย ความถี่

ใน 
การ

กรอก
ข้อมูล 

ทีม่า
ของ

ข้อมูล 

งาน
เช่า  
- Printer 
- 
Scanner 
- Copier 

ระบบแสดง
รายการ
ประเภท
คอมพิวเตอร์ 

- เช่า
เคร่ืองพิมพ ์/ 
Print Anywhere 

-  เช่า
สแกนเนอร์ 

- เช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

- - TOR 
ข อ ง 
ป ต ท ./ 
เอกสาร
สัญ ญ า
ก า ร
จดัซ้ือ 

ช่ือ 
Field 

รายละเอยีด หน่วย ความถี่
ใน 
การ

กรอก
ข้อมูล 

ทีม่า
ของ

ข้อมูล 

งาน
เช่า  
- Printer 
- 
Scanner 
- Copier 

ระบบแสดง
รายการ
ประเภท
คอมพิวเตอร์ 

- เช่า
เคร่ืองพิมพ ์/ 
Print Anywhere 

-  เช่า
สแกนเนอร์ 

- เช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

- - TOR 
ข อ ง 
ป ต ท ./ 
เอกสาร
สัญ ญ า
ก า ร
จดัซ้ือ 

) 

(3) 

(0) (1) (3) (2) 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

งานเช่าเคร่ืองสแกนเนอร์ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

งานเช่า Printer/Scanner/ 
Copier 

หมายเลข (0) ให้ผู้ ค้าระบบแสดง
รายการประเภทงานเช่า 
- เชา่เคร่ืองสแกนเนอร์ 

- TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

จ านวนเคร่ืองสแกนเนอร์ หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุจ านวน
เคร่ืองสแกนเนอร์  

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

การใช้พลังงาน  ที่ ได้ รับ
ฉลาด Energy Star 

หมาย เลข (2) ให้ผู้ ค้ าระบุ ข้อมูล
ตวัเลขการใช้พลงังาน  

kWh/เคร่ือง-ปี เอกสารด้านเทคนิคของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค ร่ื อ ง
สแกนเนอร์ที่ ได้ รับฉลาก 
Energy Star 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

หมายเลข (3) ระบบแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมลู
ที่ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตามค่าคงที่
ที่แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 

 
 
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

งานเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

งานเช่า Printer/Scanner/ 
Copier 

หมายเลข (0) ให้ผู้ ค้าระบบแสดง
รายการประเภทงานเช่า 
- เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 

- TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

จ านวนเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุจ านวน เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสาร

(0) (1) 

(1) 

(3) 

(2) (3) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร สญัญาการจดัซือ้ 

การใช้พลังงาน  ที่ ได้ รับ
ฉลาด Energy Star 

หมาย เลข (2) ให้ผู้ ค้ าระบุ ข้อมูล
ตวัเลขการใช้พลงังาน  

kWh/เคร่ือง-ปี เอกสารด้านเทคนิคของ
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เค ร่ือ งถ่ า ย
เอ ก ส า รที่ ไ ด้ รั บ ฉ ล า ก 
Energy Star 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

หมายเลข (3) ระบบแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมลู
ที่ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตามค่าคงที่
ที่แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
 
หมวดที่ 9 การจัดซือ้อุปกรณ์ส านักงาน E-catalog ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขต 

การจดัซือ้อปุกรณ์ส านกังานผา่นระบบออนไลน์ หรือ E-catalog ในหมวดวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
ค าอธิบาย 

E-catalog เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจัดซือ้จัดหาสินค้าอุปกรณ์ส านกังาน
ผา่นระบบออนไลน์ โดยเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนหรือกระบวนการจดัหาสนิค้า การสรรหาผู้ขายสนิค้า การคดัเลือกผู้ขายสินค้า และ
การท าธุรกรรมการสัง่ซือ้สินค้า รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลการจัดซือ้จดัหาขององค์กร เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการ
จดัซือ้สนิค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่

เก่ียวข้อง ในท่ีนี ้คือการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ 
kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
1) ค านวณจากจ านวนกระดาษ (รีม) ท่ีใช้ในการพิมพ์ คณูคา่การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของกระดาษ A4 ฉลากเขียว 
 
สมมุติฐานของระบบ 
กระดาษ A4 ฉลากเขียว ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 70.81 kgCO2e/ตนักระดาษ อ้างอิงจาก รายงานการจดัซือ้จดัจ้าง
สนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจ สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 

 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานเช่าเคร่ืองพิมพ์ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

กระดาษ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

การจัด ซื อ้ วัสดุอุป ก รณ์
ส านกังาน (Stationary) 

หมายเลข (0) ให้ผู้ ค้าระบบแสดง
รายการประเภทงานจดัซือ้ 
- กระดาษ 

- TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณกระดาษ หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุจ านวน
กระดาษ  

รีม TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

หมายเลข (2) ระบบแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ได้จากข้อมลู
ที่ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณตามค่าคงที่
ที่แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ประเภทกระดาษ หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบุประเภท
ของกระดาษอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่
มีในระบบ 

-  TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ความหนา หมายเลข (4) ระบบแสดงตัวเลข
ความหนาของกระดาษ 

แกรม เอกสารเทคนิคคณุลกัษณะ
ของกระดาษที่ผู้ ค้าจัดหา
ให้กบั ปตท. 

 

(0) (1) 

(3) 

(2) 

(4) (2) 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

รายการสินค้า 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

การจัด ซื อ้ วัสดุอุป ก รณ์
ส านกังาน (Stationary) 

หมายเลข (0) ให้ผู้ ค้าระบบแสดง
รายการประเภทงานจดัซือ้ 
- รายการสนิค้า 

- TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

จ านวนท่ีซือ้ หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุจ านวน
สนิค้าที่ซือ้ 

รีม TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

 
 
10) งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ 
 
ขอบเขต 

งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ ประกอบด้วยลกัษณะงานท่ีเก่ียวข้อง คือ งานจ้างเหมาก่อสร้าง 
งานจ้างเหมาปรับปรุง งานจ้างเหมาระบบปรับอากาศ งานจ้างเหมาระบบไฟฟา้ งานจดัซือ้ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง งานจดัซือ้วสัดุ
ตกแตง่ และงานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ ของ ปตท. 
 
ค าอธิบาย 

งานก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ หมายถึง งานทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารหรือสถานีบริการ  ซึ่ง
รวมถึงสิง่ก่อสร้าง ถงั ทอ่และอปุกรณ์เคร่ืองมือตา่ง ๆ พืน้ท่ีติดตัง้หวัจ่ายและถงัเก็บน า้มนัใต้ดิน การติดตัง้ถงัเก็บก๊าซหรือท่อ
ก๊าซ NGV และ LPG รวมถึงอาคารบริการภายในเขตสถานีบริการเชือ้เพลงิซึง่ใช้เป็นท่ีจ าหนา่ยผลติภณัฑ์หรืออปุกรณ์ส าหรับ
ยานพาหนะ และห้องน า้ห้องส้วม  

(1) (0) 
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งานปรับปรุงอาคาร หมายถึง การออกแบบปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อให้มีความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ การ
เลือกวสัดุ การใช้ทรัพยากร การดดัแปลง ขยาย ต่อเติม ประกอบติดตัง้โดยเน้นเฉพาะส่วนการปรับปรุงโครงสร้าง กรอบ
อาคาร ระบบพืน้ ไมร่วมงานระบบตา่ง ๆ และบริเวณพืน้ท่ีรอบอาคาร เพื่อให้พร้อมส าหรับการตกแตง่ในขัน้ตอนตอ่ไป 

งานระบบปรับอากาศ ครอบคลมุงานบริการจ้างเหมาติดตัง้/บ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นและแบบ
รวมศนูย์ 

งานระบบไฟฟา้ ครอบคลมุงานบริการจ้างเหมาติดตัง้เฉพาะระบบแสงสวา่ง 
 
 
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
งานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ หมายถึง ลกัษณะงานเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารตามแบบ

พิมพ์เขียว ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ผนังและพืน้ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบดบัเพลงิ หรือระบบสาธารณโูภคอื่น 
ๆ ของ ปตท. รวมถึงงานจ้างเหมาปรับปรุงแต่ละระบบข้างต้น งานจดัซือ้วสัดตุกแต่ง 
และงานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกรณีต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

 งานก่อสร้าง/ปรับปรุง หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากทรัพยากรที่ประหยดัได้ (เปรียบเทียบ
ปริมาณทรัพยากรที่ใช้จริงกบั BOQ หรือ มาตรฐานที่ใช้ในงานก่อสร้าง) จากการลด
ปริมาณขยะแต่ละประเภทท่ีต้องน าไปฝังกลบ และจากการเลอืกใช้วสัดกุ่อสร้างที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตสินค้า
เหลา่นัน้ด้วยแล้ว 

งานระบบปรับอากาศ  หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศฉลาก
เขียว ซึง่มีคณุสมบตัิประหยดัพลงังานไฟฟา้กวา่เคร่ืองปรับอากาศทัว่ไป 

งานระบบไฟฟา้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการเลือกใช้อปุกรณ์ประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้ ในการติดตัง้แทนของเดิม 

kgCO2e   หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น า้มันแต่ละชนิดในงานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานี
บริการ 
1) ในงานก่อสร้าง ปริมาณทรัพยากรที่ประหยัดได้ ค านวณผลต่างเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้จริงกับปริมาณที่
คาดการณ์ตาม BOQ น ามาคณูกบัคา่สมัประสทิธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของทรัพยากรนัน้ ๆ 
2) ในงานก่อสร้าง ปริมาณแยกขยะน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ได้แก่ เหลก็ พลาสติก อลมูิเนียม ท่ีถกูคดัแยกจากขยะมลูฝอยทัว่ไป
ที่เกิดในบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง น ามาคณูกบัคา่สมัประสทิธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของการก าจดัขยะเหลา่นัน้รวมกนัไปโดย
การฝังกลบ 
3) ในงานก่อสร้าง ปริมาณการใช้วสัดกุอ่สร้างที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ซึง่มีการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
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ผลติสินค้าเหลา่นัน้ด้วยแล้ว น ามาคณูกบัคา่ปริมาณการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่หนว่ยการขายของวสัดกุ่อสร้างนัน้ 
ๆ 
4) ในงานระบบปรับอากาศและงานระบบไฟฟ้า  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลงังานติดตัง้แทนของเดิม น ามาคณูกบัคา่ปริมาณการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่หนว่ยพลงังานไฟฟา้ 
 
สมมุติฐานของระบบ 
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ในเคร่ืองปรับอากาศทัว่ไปขนาด 22,500 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง อายกุารใช้งาน 10 ปี และมีอตัราการใช้
งาน 8 ชัว่โมง/วนั และ 30 วนั/เดือน โดยการท างานของเคร่ืองปรับอากาศช่วงใช้งานคิดที่ร้อยละ 70 จะมีการใช้พลงังานอยู่ที่ 
4,725 kWh/ ปี จะถกูน ามาใช้เปรียบเทียบกบัเคร่ืองปรับอากาศที่เลอืกน ามาติดตัง้ทดแทน 
อปุกรณ์ประหยดัพลงังานไฟฟ้าที่น ามาติดตัง้แทนของเดิม คือ การเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED แทนหลอด T5 หรือ T8 ด้วย
จ านวนหลอดที่เทา่กนั 
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร/สถานีบริการ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงั
ภาพ 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

งานก่อสร้างสถานีบริการ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

ประเภททรัพยากร ระบบแสดงข้อมลูประเภททรัพยากร -  - 
ปริมาณที่ใช้ลดลง
เมื่อเทยีบกบัการ
ท างานปกต ิ

หมายเลข (1) ให้คูค้่าระบปุริมาณที่
ใช้ลดลง 

-  ผ ล ต่ า ง เป รี ย บ เที ย บ ป ริ ม าณ
ทรัพยากรที่ ใ ช้จ ริงกับป ริมาณที่
คาดการณ์ตาม BOQ 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้คู่
ค้าระบ ุ

ตามประเภท
ทรัพยากร 

- 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ซึง่ได้จากข้อมลูที่คูค้่า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนดไว้  

kgCO2e / ปี - 

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดปริมาณขยะ 
รายการ ระบบแสดงข้อมลูประเภทขยะ - - 
ปริมาณที่ใช้ลดลง
เมื่อเทยีบกบัการ
ท างานปกต ิ

หมายเลข (2) ให้คูค้่าระบปุริมาณ
ขยะที่ถกูคดัแยก 

- ชัง่น า้หนกัขยะที่ถูกคัดแยกจากขยะ
มูลฝอยทั่วไปที่เกิดในบริเวณพืน้ที่
ก่อสร้าง 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้คู่
ค้าระบ ุ

kg - 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ซึง่ได้จากข้อมลูที่คูค้่า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนดไว้  

kgCO2e / ปี  

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รายการ ระบบแสดงข้อมลูประเภทวสัดุ

ก่อสร้างที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
- - 

ปริมาณที่ใช้ลดลง
เมื่อเทยีบกบัการ
ท างานปกต ิ

ให้คูค้่าระบปุริมาณวสัดกุ่อสร้างที่ใช้ 
ลงใน (3) 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

หนว่ย ระบบแสดงหนว่ยของปริมาณที่ให้คู่
ค้าระบ ุ

ตามประเภทวสัด ุ TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ซึง่ได้จากข้อมลูที่คูค้่า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนดไว้  

kgCO2e / ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

อื่น ๆ โปรดระบุ (ที่นอกเหนือจากวัสดุก่อสร้างด้านบน) แสดงรายละเอียดข้อมูล 
เพิ่มรายการ แสดงไอคอน  ส าหรับเพิ่ม

รายการ 

- - 

ลบ แสดงไอคอน  ส าหรับลบ
รายการ 

- - 

รายการ ให้คูค้่าระบขุ้อมลูที่นอกเหนือจาก
วสัดกุ่อสร้างด้านบน 

- TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญาการ
จดัซือ้ 

ปริมาณการใช้วสัดทุี่
ลดลง  

ให้คูค้่าระบปุริมาณทีใ่ช้ลดลง  - ผลตา่งเปรียบเทียบปริมาณ
ทรัพยากรที่ใช้จริงกบัปริมาณที่

คาดการณ์ตาม BOQ 
หนว่ย ให้คูค้่าระบหุนว่ยของวสัดทุี่ใช้ตาม

รายการ 
ตามประเภทวสัด ุ  

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ซึง่ได้จากข้อมลูที่คูค้่า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนดไว้  

kgCO2e  ระบบแสดงคา่อตัโนมตัิ 

 
งานจ้างเหมาระบบปรับอากาศ 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสดงข้อมลูปริมาณการใช้

ไฟฟา้ 
-  TOR ของ ปตท./ เอกสารสัญญา

การจดัซือ้ 
จ านวน (เคร่ือง) ให้คูค้่าระบจุ านวน 

เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 ทีใ่ช้ 
เคร่ือง  

ปริมาณการใช้ไฟฟา้ที่
ใช้ในงานระบบปรับ
อากาศ  
(KWh/ปี) 

ให้คูค้่าระบปุริมาณการใช้ไฟฟา้ที่ใช้
ของเคร่ืองปรับอากาศ  

KWh/ปี เอกสารเทคนิคแสดงคุณลักษณะ
ของเคร่ืองปรับอากาศ หรือ ฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ซึง่ได้จากข้อมลูที่คูค้่า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนดไว้  

kgCO2e / ปี ระบบแสดงคา่อตัโนมตัิ 

 
งานจ้างเหมาระบบไฟฟ้า 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
หลอดไฟ ระบบแสดงข้อมลูประเภทหลอดไฟ -  TOR ของ ปตท./ เอกสารสัญญา

การจดัซือ้ 
ก าลงัไฟฟา้ตอ่หลอด 
(W) 

ให้คูค้่าระบจุ านวนก าลงัไฟฟา้ตอ่
หลอด  

วตัต์ เอกสารเทคนิคแสดงก าลงัไฟฟ้าต่อ
หลอด หรือฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 

จ านวนหลอดทีต้่องใช้ 
(หลอด) 

ให้คูค้่าระบจุ านวนหลอดที่ต้องใช้  หลอด TOR ของ ปตท./ เอกสารสัญญา
การจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้  
(กรณี เปลีย่นจาก T5 
เป็น LED) 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ ซึง่ได้จากข้อมลูที่คูค้่ากรอก 
โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอดมนิ
ก าหนด 

kgCO2e  ระบบแสดงคา่อตัโนมตัิ 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 
(กรณี เปลีย่นจาก T8 
เป็น LED) 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ซึง่ได้จากข้อมลูที่คูค้่า
กรอก โดยค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนดไว้  

kgCO2e  ระบบแสดงคา่อตัโนมตัิ 

 
 
ระบบ Green Evaluation ของงานจดัซือ้ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 
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งานจัดซือ้ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

กระจกเปลอืกอาคาร 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณกระจก (ตาราง
เมตร)  

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณกระจก  

ตารางเมตร TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

กระเบือ้งคอนกรีตมงุหลงัคา  
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณกระจก (ตาราง
เมตร)  

หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณกระจก  

ตารางเมตร TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิ

กระเบือ้งซีเมนต์มงุหลงัคา 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-   

ข้อก าหนด ให้ผู้ ค้าเลอืกข้อก าหนดจาก 
Drop down list ที่มีในระบบ 

-  TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

เปอร์เซ็นต์การประหยดั
ไฟฟา้ได้ (%) 

ให้ผู้ ค้าระบเุปอร์เซ็นต์การ
ประหยดัไฟฟา้ได้ 

% TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

พืน้ท่ีอาคาร (m2) ให้ผู้ ค้าระบพุืน้ท่ีอาคาร m2 TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
กระเบือ้งดินเผามงุหลงัคาและกระเบือ้งเซรามิกมงุหลงัคา 
ผลติภณัฑ์กระเบือ้ง ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณกระเบือ้ง (kg) หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณกระเบือ้ง  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ก๊อกน า้และอปุกรณ์ประหยดัน า้ 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

จ านวนสนิค้า (ชิน้)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
จ านวนสนิค้า 

ชิน้ TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ฉนวนกนัความร้อน 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
- - 

จ านวนสนิค้า (ชิน้)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
จ านวนสนิค้า 

ชิน้ TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 
 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ซีเมนต์บอร์ด 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์  
- - 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ

ปริมาณ  
kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร

สญัญาการจดัซือ้ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ทอ่ประปาพลาสติก ประเภทพอลเิอทิลนี 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
  

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ทอ่พีวีซีแข็งส าหรับน า้ดื่ม 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
  

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปนูซีเมนต์ไฮดรอลกิ/บผุนงั 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
  

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

กระเบือ้งเซรามิกปพูืน้/บผุนงั 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
  

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

แผน่ยิปซัม่ (Gypsum Board) 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
  

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

แผน่อดัส าหรับงานอาคาร ตกแตง่ และอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
  

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
วสัดกุ่อผนงั 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
  

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

อื่น ๆ 
ผลติภณัฑ์ ให้ผู้ ค้าระบรุายการ

ผลติภณัฑ์ 
- TOR ของ ปตท./ เอกสาร

สญัญาการจดัซือ้ 
ปริมาณวตัถดุิบทีใ่ช้
  

ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณวตัถดุิบที่
ใช้ 

- TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

หนว่ย ให้ระบหุนว่ย ตามหนว่ยของผลติภณัฑ์  
 
ระบบ Green Evaluation ของงานจดัซือ้วสัดตุกแตง่ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 



         PTT Digital Procurement                                 Page 86 of 100                                    PTT Smart Vendor Management System 
 

 
General Electronic Commerce Services Co., Ltd. PTT Smart Vendor Management System Manual 

 

    
 

 

 

 
อธิบายการกรอกข้อมูล  

วสัดตุกแตง่ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

วสัดตุกแตง่ภายในท่ีท าจากพลาสติก 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณ (kg) หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ 

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

(1) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ผลติภณัฑ์สเปรย์ 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณ (kg) หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ 

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ผลติภณัฑ์ส ี
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ขนาด (gallon/ถงั) หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ขนาด  

gallon/ถงั)  TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

จ านวนตารางเมตรทัง้หมดที่
ท าได้ (m2)  

ให้ผู้ ค้าระบจุ านวนตาราง
เมตรทัง้หมดที่ท าได้  

m2 เ อ ก ส า ร เท ค นิ ค  ข อ ง
ผลติภณัฑ์ส ี

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
ระบบ Green Evaluation ของงานจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
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อธิบายการกรอกข้อมูล  
เฟอร์นิเจอร์ 

ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ผลติภณัฑ์เคร่ืองเรือนไม้ 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ผลติภณัฑ์เคร่ืองเรือนเหลก็ 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

(1) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ผลติภณัฑ์ฉากกัน้ห้อง 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ผลติภณัฑ์พรม 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณ (m2) หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

m2 TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

ผลติภณัฑ์มา่น 
ผลติภณัฑ์ ระบบแสดงรายการ

ผลติภณัฑ์ 
-  - 

ปริมาณ (kg) หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบุ
ปริมาณ  

kg TOR ของ ปตท./ เอกสาร
สญัญาการจดัซือ้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึง่ได้
จากข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดย
ค านวณตามคา่คงที่ท่ีแอด
มินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
สรุปการลดการปลดปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก 

ระบบแสดงสรุปรวมปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จาก
ผลติถณัฑ์ก่อสร้างทีเ่ป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อมได้ 

kgCO2e ระบบแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
หมวดที่ 11 งานจ้างเหมาปรับปรุงภมิูทัศน์ 
 
ขอบเขต 

งานปรับภมูิทศัน์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ในท่ีนีค้รอบคลมุ การลดการใช้ทรัพยากร การลดปริมาณขยะ การเลือก
พนัธุ์ไม้เพื่อน ามาปลกูปรับปรุงภมูิทศัน์ และการเลอืกใช้ปุ๋ ย ควบคมุวิธีการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มีความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 
ค าอธิบาย 

การปรับภูมิทศัน์ ในที่นีห้มายถึง การปรับลกัษณะภาพภมูิประเทศ โดยทัว่ไปของบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อให้มี
ความสวยงามและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบลกัษณะสงูต ่าของพืน้ที่ การเลือกพนัธุ์ไม้ การเลือกใช้วสัด ุรวมถึง
การวิธีการดแูลรักษาที่ช่วยอนรัุกษ์การใช้ทรัพยากรในการดแูลพืน้ท่ี ท่ีช่วยสง่เสริมให้เกิดการลดการใช้พลงังานและลดมลพิษ
ของอาคาร 

ปุ๋ ยอินทรีย์ มีประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ดดูซบัน า้และระบายอากาศดีขึน้ เมื่อสลายตวัให้
ธาตุอาหารพืชครบทุกชนิด มีปริมาณธาตุอาหารไม่เข้มข้น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงร้อยละ 0.5-2 แต่จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุ
อาหารทีละน้อย คงอยู่ในดินได้นาน ช่วยลดความเป็นกรด-ด่างในดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชไม่รวดเร็ว เพิ่มการดดู
ซบัธาตอุาหารพืชของดินได้มาก ละลายน า้ได้น้อย เพิ่มการอุ้มน า้ของดิน ต้องใช้ปริมาณมาก  

ปุ๋ ยชีวภาพ สว่นใหญ่ไมป่รับปรุงโครงสร้างของดิน นอกจากมีบางชนิดที่ผลติจากจลุนิทรีย์ เช่น สาหร่ายสีเขียวแกม
น า้เงิน ช่วยเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารบางชนิดขึน้อยู่กบัชนิดของเชือ้ ชนิด มีปริมาณธาตอุาหารไม่
แน่นอนและระยะเวลาที่มีผลในดินขึน้กบัประสิทธิภาพของจุลนิทรีย์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชตามสภาพแวดล้อม 
ช่วยเพิ่มปริมาณจลุนิทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน 

ปุ๋ ยเคมี ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มธาตุอาหารหลกั 1-3 ชนิด อาจมีธาตุอาหารอื่นเพิ่มเติมในองค์ประกอบของปุ๋ ย 
ความเข้มข้นขึน้กับชนิดของปุ๋ ย เปลี่ยนความเป็นกรด -ด่างของดินได้ง่าย ละลายน า้ได้ดี กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
รวดเร็ว ไม่ช่วยเพิ่มการดดูซบัธาตอุาหารพืชของดิน ไมป่รับปรุงโครงสร้างดิน ไมเ่พิ่มการอุ้มน า้ แตอ่ยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ใน
ช่วงเวลาสัน้ สญูเสยีได้ง่ายจากการระเหยหรือการชะล้าง ต้องใช้ปริมาณพอเหมาะไมใ่ห้มากจนเกิดความเสยีหายตอ่พืช ควร
ใช้ควบคูก่บัปุ๋ ยอินทรีย์ 
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกรณีต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่

เก่ียวข้อง ดงันี ้
การลดการใช้ทรัพยากร  หมายถึง ป ริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการควบคุม การใช้ทรัพยากร 

(เปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้จริงกบั BOQ หรือมาตรฐานที่ใช้ในกงานปรับปรุง
ภมูิทศัน์) 
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การลดการเกิดขยะมลูฝอยที่ต้องน าไปฝังกลบ หมายถึง การลดปริมาณขยะมลูฝอยในการด าเนินงาน  
การเลอืกพนัธ์ไม้  หมายถึง พนัธุ์ไม้ที่น ามาปลกูเพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ มีสว่นช่วยในการดดูซบัก๊าซเรือน

กระจก 
การเลอืกใช้ปุ๋ ย หมายถึง การเลอืกใช้กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์แทนการใช้กลุม่ปุ๋ ยเคมี ในงานภมูิทศัน์ 

kgCO2e หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
1) ในการลดการใช้ทรัพยากร ปริมาณทรัพยากรที่ประหยัดได้ ค านวณผลต่างเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้จริงกับ 
BOQ หรือมาตรฐานท่ีใช้ในงานปรับปรุงภมูิทศัน์ คณูกบัคา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่หนว่ยของทรัพยากรนัน้ ๆ 
2) ในการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปฝังกลบ  ปริมาณขยะมูลฝอยจากการด าเนินงานที่ลดได้ ค านวณผลต่าง
เปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้จริงกบั BOQ หรือมาตรฐานท่ีใช้ในงานปรับปรุงภมูิทศัน์ น ามาคณูกบัค่าสมัประสทิธ์ิการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของการก าจดัขยะเหลา่นัน้รวมกนัไปโดยการฝังกลบ 
3) ในการเลือกพนัธุ์ไม้ น าจ านวนต้นไม้ที่ปลกูของแต่ละพนัธุ์ไม้ที่เลือกคณูกับค่าความสามารถในการดดูซบัก๊าซ CO2 ของ
พนัธุ์ไม้นัน้ ๆ 
4) ในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี ท าได้โดยการเปรียบเทียบผลตา่งของปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก จากการน าปริมาณปุ๋ ยแต่ละชนิดคณูกับค่าสมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตและการใช้ปุ๋ ย
ชนิดนัน้ ๆ  
สมมุติฐานของระบบ 
- 
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

(1) 

(2) 

(3) 
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 การลดการใช้ทรัพยากร จากการใช้ทรัพยากร 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

ประเภททรัพยากร ระบบประเภททรัพยากร - - 
ปริมาณทรัพยากรที่ประหยัด
ลดลง 
(เมื่อเทียบกบัการท างานปกติ) 

หมาย เลข  (1) ให้ ผู้ ค้ า ระบุ
ปริมาณ ปริมาณทรัพยากรที่
ประหยัดลดลง (เมื่อเทียบกับ
การท างานปกติ) 

ตามประเภท
ทรัพยากร 

TOR /รายละเอียดตามสญัญา
จ้าง / ยอดปริมาณการใช้จริง
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ต้อง
ใช้ใน BOQ 

หนว่ย ระบบแสดงหน่วยของปริมาณ
ที่ให้ผู้ ค้าระบ ุ

kWh, m3, kg - 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด
ได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ ลด ได้  หน่ วย เป็ น 
kgCO2e ซึ่งได้จากข้อมูลที่ผคู่
ค้ ากรอก  โดยค านวณตาม
คา่คงที่ท่ีแอดมินก าหนด 

kgCO2e ระบบแสดงผลรวมอตัโนมตัิใน
สว่นของการใช้ทรัพยากร 

 
 
การลดการใช้ทรัพยากร จากการลดปริมาณขยะ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

ปริมาณขยะที่ลดลง (kg) 
(เมื่อเทียบกับการท างาน
ปกติ) 

ห ม าย เล ข  (2) ใ ห้ คู่ ค้ า ร ะ บุ
ปริมาณ 

kg ขยะมลูฝอย บนัทึกการชัง่น า้หนกัขยะมลูฝอย ก่อน
สง่ก าจดั 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
ก ระ จ ก ที่ ล ด ไ ด้  ห น่ ว ย เป็ น 
kgCO2e ซึ่งได้จากข้อมูลที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามค่าคงที่ที่
แอดมินก าหนด 

kgCO2e/ ปี ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

 
การลดการใช้ทรัพยากร จากการเลือกพนัธ์ุไม้เพื่อน ามาปลกูปรับปรุงภมิูทัศน์ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

พนัธุ์ไม้ ระบบแสดงรายการพนัธุ์ไม้ kg ขยะมลูฝอย บนัทึกการชัง่น า้หนกัขยะมลูฝอย ก่อน
สง่ก าจดั 

จ านวนที่ปลกู (ต้น) หมายเลข (3) ให้ผู้ ค้าระบจุ านวน
ที่ปลกู หนว่ยเป็น ต้น 

ต้น - 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้   

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
ก ระ จ ก ที่ ล ด ไ ด้  ห น่ ว ย เป็ น 
kgCO2e ซึ่งได้จากข้อมูลที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามค่าคงที่ที่
แอดมินก าหนด 

kgCO2e ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิ 

สรุปรวมปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ ในสว่นของการใช้
ทรัพยากร 

kgCO2e ระบบแสดงผลรวมอตัโนมตัิจากงาน
ปรับปรุงภมูิทศัน์ 

 

 
 

 
อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล:  

(1) 
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งานจัดซือ้ผลิตภณัฑ์เพื่อปรับปรุงภมิูทัศน์ กลุ่มปุ๋ยเคมี กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

ประเภทปุ๋ ย ระบบแสดงรายการประเภทปุ๋ ย - - 
ปริมาณ (kg)  หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้าระบปุริมาณ 

การใช้ปุ๋ ยเคมี, ปุ๋ ยอินทรีย์ 
kg TOR , เอกสารสญัญาจ้างงานภูมิ

ทศัน์,บนัทกึการใช้ปุ๋ ย 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้  

ระบบแสดงปริมาณ ก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ จากข้อมูลที่ผู้ ค้า
กรอก โดยค านวณตามค่าคงที่ที่
แอดมินก าหนด 

kgCO2e - 

สรุปรวมปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 

ระบบแสดงสรุปรวมปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้  

kgCO2e  ระบบจะแสดงผลอตัโนมตัิจากการ
ใช้กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์แทนปุ๋ ยเคมี 

 
12) งานจ้างที่ปรึกษา/ อบรม/ สัมมนา 
 
ขอบเขต 

งานจ้างที่ปรึกษา/ อบรม/ สมัมนา ประกอบด้วยลกัษณะงานที่เก่ียวข้อง คือ ที่ปรึกษา และจัดประชุม สมัมนา 
อบรม 
 
ค าอธิบาย 

งานจ้างที่ปรึกษา หมายถึง งานจ้างบริการทางวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานอนัเกิดจากความคิดของที่ปรึกษา
ภายใต้ขอบเขตของการปฏิบตัิที่ผู้ ว่าจ้างก าหนดตามขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) โดยงานที่ปรึกษาสามารถแบ่ง
ประเภทได้ ดงันี ้

• การออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

• การควบคมุและจดัการการก่อสร้าง 

• การศกึษาวิเคราะห์เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อจดัท านโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนการด าเนินงานในระดบั
ตา่ง ๆ สร้างความเข้าใจในปัญหา 

• การศกึษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อจดัท าแผนการลงทนุด าเนินโครงการ 

• การตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 

• การจดัการและบริหารโครงการ (ซึง่ไมใ่ช่งานโครงการก่อสร้าง) 

• การส ารวจรวบรวมข้อมลูทางวิชาการ 

• การจดัท าแผนหลกัและการพฒันาระบบข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมลูเพื่อการจดัการ 
งานจ้างอบรม / สมัมนา หมายถึง งานจ้างบริการท่ีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยาการในสาขาตา่ง 

ๆ และเป็นการสร้างงานให้แกผู่้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องอยา่งกว้างขวาง เมื่อพิจารณาตลอดกิจกรรมของการสมัมนา / อบรม 
พบวา่ มีการใช้ทรัพยากร พลงังาน และวสัดอุปุกรณ์ในกิจกรรมเป็นส าคญั 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ ความช านาญทางวิชาการ 
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และประกอบวิชาชีพให้บริการในการให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิค
วิชาการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
ในด้านตา่ง ๆ 

ผู้ เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเชิงลกึเฉพาะเร่ือง 
ประชมุ หมายถึง การรวมตวักนัของบคุคลเพื่อมาหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ร่วมกนั หรือ

เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาความสามารถทางอาชีพผา่นการเรียนรู้กิจกรรม
ตา่ง ๆ 

สมัมนา หมายถึง การประชมุโดยมีผู้ เช่ียวชาญภายใต้หวัข้อที่ก าหนดไว้มาเป็นวิทยากร
ผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในอนัที่จะท าให้ผู้ เข้ารัยการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ทศันคติ และความช านาญ ในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด และมุ่งหวงัให้เปลี่ยน
พฤติกรรมไปตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

• การใช้กระดาษ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการใช้กระดาษ A 4 ที่ได้รับ
ฉลากเขียว 

• การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการเลือกใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที
ได้รับฉลาก Energy Star  ซึ่งมีคุณสมบัติประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทัว่ไป 

• การใช้เคร่ืองพิมพ์ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก 1) การเลือกใช้เคร่ืองพิมพ์ที่
ได้ รับฉลาก  Energy Star ซึ่ งมี คุณ สมบัติป ระหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า
เค ร่ืองพิมพ์ทั่วไป 2) การเลือกโหมดประหยัดพลังงานการท างานของ
เคร่ืองพิมพ์ 

kgCO2e หมายถึง หนว่ยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
1) ค านวณจากจ านวนกระดาษ (รีม) ท่ีใช้ในการพิมพ์ คณูคา่การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของกระดาษ A4 ฉลากเขียว 
2) ค านวณจากจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) คณูคา่การลดการใช้พลงังาน คณูคา่แฟกเตอร์การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ของไฟฟา้ 
3) ค านวณจากจ านวนเคร่ืองพิมพ์ (เคร่ือง) คูณค่าการลดการใช้พลงังาน คูณค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ไฟฟา้ 
 
สมมุติฐานของระบบ 
กระดาษ A4 ฉลากเขียว ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 70.81 kgCO2e/ตนักระดาษ อ้างอิงจาก รายงานการจดัซือ้จดัจ้าง
สนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจ สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 
 
ในท่ีนีร้ะบบ Green Evaluation ของงานจ้างที่ปรึกษา/ อบรม/ สมัมนา แสดงหน้าจอส าหรับการประเมิน ดงัภาพ 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล: 

ที่ปรึกษา 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

ปริมาณกระดาษ หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้ากรอก
ข้อมลูตวัเลขปริมาณกระดาษ 

รีม TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญา
การจดัซือ้ 

จ านวนการใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

หมายเลข (2) ให้คู่ ค้ากรอก
ข้อมูลตัว เลขจ านวนเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญา
การจดัซือ้ 

จ านวนการใช้
เคร่ืองพมิพ์ 

หมายเลข (3) ให้คู่ ค้ากรอก
ข้ อ มู ล ตั ว เ ล ข จ า น ว น
เคร่ืองพิมพ์ 

เคร่ือง TOR ของ ปตท./ เอกสารสญัญา
การจดัซือ้ 

จ านวนการใช้
เคร่ืองพมิพ์ 

หมาย เลข  (4 ) ให้ ผู้ ค้ า ระบุ
ข้อมลูตวัเลขการใช้พลงังาน  

kWh/เคร่ือง-ปี เอ ก ส า ร ด้ า น เท ค นิ ค ข อ ง
ผลิตภัณ ฑ์ เค ร่ืองพิมพ์ที่ ได้ รับ
ฉลาก Energy Star 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซ kgCO2e / ปี - 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 
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ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 
ที่ลดได้ เรือนกระจกที่ลดได้ ซึ่งได้จาก

ข้อมลูที่ผู้ ค้ากรอก โดยค านวณ
ตามคา่คงที่ท่ีแอดมนิก าหนดไว้  

สรุปการลดการปล่อย
เรือนกระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ จากการใช้
อุปกรณ์ที่ได้รับฉลาก Energy 
Star  แล ะก า ร เลื อ ก โห ม ด
ประหยัดพลังงานการท างาน
ของอปุกรณ์ 

kgCO2e/ ปี - 
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อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล: 

(1) 

(3) 

(2) 

(5) 

(4) 

(7) 

(6) 
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จัดประชุม สัมมนา อบรม 
ชื่อ Field รายละเอียด หน่วย ที่มาของข้อมูล 

จ านวนผู้ เข้าอบรม หมายเลข (1) ให้ผู้ ค้ากรอก
ข้อมลูจ านวนผู้ เข้าอบรม และ
เลือกลกัษณะการอบรม ใช่ / 
ไมใ่ช่ 

คน TOR ของ ปตท./ เอกสารสัญญา
การจดัซือ้ 

ปริมาณกระดาษ หมายเลข (2) ให้ผู้ ค้ากรอก
ข้อมลูปริมาณกระดาษ 

รีม TOR ของ ปตท./ เอกสารสัญญา
การจดัซือ้ 

จ า น วน ก า รใ ช้ เค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์ 

หมายเลข (3) ให้คู่ค้ากรอก
ข้ อ มู ล ตั ว จ า น ว น เค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง เอกสารด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับฉลาก Energy 
Star 

จ านวนการใช้เคร่ืองพมิพ์ หมายเลข (4 ) ให้ผู้ ค้ าระบุ
ข้อมลูตวัเลขการใช้พลงังาน  

เคร่ือง เอกสารด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์ที่ได้ รับฉลาก Energy 
Star 

การใช้ปริมาณไฟฟา้ในแต่
ละโหมดการท างาน 

หมายเลข (5 ) ให้ผู้ ค้ าระบุ
ข้อมลูตวัเลขการใช้พลงังาน  

kWh/เคร่ือง-ปี เอกสารด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์ที่ได้ รับฉลาก Energy 
Star 

ปริมาณการใช้ไฟฟา้ที่ใช้
ในงานระบบปรับอากาศ  
(kWh/ปี) 

หมายเลข (6) ให้คูค้่าระบุ
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ที่ใช้ของ
เคร่ืองปรับอากาศ  

kWh/เคร่ือง-ปี เอกสารเทคนิคแสดงคณุลกัษณะ
ของเคร่ืองปรับอากาศ หรือ ฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 

การลดการเดินทางจาก
การอบรม 

หมายเลข (7) ให้คูค้่าระบุ
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ที่ใช้ของ
เคร่ืองปรับอากาศ 

km การสอบถาม/บนัทกึข้อมลู/ อื่น ๆ  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึ่งได้จาก
ข้ อ มู ล ที่ ผู้ ค้ า ก ร อ ก  โด ย
ค านวณตามค่าคงที่ที่แอดมิน
ก าหนดไว้  

kgCO2e / ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิ

สรุปการลดการปล่อย
เรือนกระจกที่ลดได้ 

ระบบจะแสดงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ จากการ
ใ ช้ อุ ป ก รณ์ ที่ ไ ด้ รับ ฉล าก 
Energy Star  และการเลือก
โหมดประหยัดพลังงานการ
ท างานของอปุกรณ์ 

kgCO2e/ ปี ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิ

 
 


