
แนวทางแ

หลักสูตร

บริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
บริการท าความสะอาดเป็นงานบริการท่ีท าให้อาคารสะอาดขึน้โดยพนักงานท าความสะอาดมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

ซึง่อาจมีการส่วนผสมของสารเคมีท่ีไม่เหมาะสม เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์ โลหะหนักและสารเคมีบางชนิดย่อยสลายได้ยากทา งชีวภาพ 
หากผู้ ใช้ได้รับสารเหล่านีเ้ข้าสู่ร่างกายอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรือหากสารเหล่านีต้กค้างในสิ่งแวดล้อมจะส่ งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และห่วงโซอ่าหารในแหล่งน า้และดิน นอกจากนีบ้ริการท าความสะอาดยงัมีการจดัการกบัขยะท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมภายในอาคาร หากมี
การจดัการขยะไมถ่กูต้องอาจสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมได้

ดงันัน้ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนงานบริการท าความสะอาดให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ เพ่ือผลท่ีดีตอ่คณุภาพชีวิตของ
พนกังาน ผู้อยู่อาศยัในอาคาร และระบบนิเวศ

หัวข้อการฝึกอบรม

• แนวทางความเป็นมาและความส าคญัของบริการท าความ
สะอาดท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

• การจดัการบริการท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
• หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการขอรับรองฉลากเขียว
• ขัน้ตอนการขอรับรองฉลาเขียวบริการท าความสะอาด

ก าหนดการและสถานท่ีฝึกอบรม

วนัพฤหสับดีท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชมุธีระ พนัธุมวนิช  
สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือให้ผู้ ประกอบการมีความเข้าใจเพ่ือจัดการการ ใช้
สารเคมีท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้ผู้ ประกอบการมีความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเข้า ใจ
แนวทางการคดัแยกขยะเพ่ือน าไปสูก่ระบวนการแปรใช้ใหม่

3) เพ่ือให้ผู้ ประกอบการตระหนักถึงความส าคัญของการ
รับรองฉลากเขียวและเข้าใจต่อหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ขอรับรองฉลากเขียวบริการท าความสะอาด 

วิธีการสมัคร

อัตราค่าลงทะเบียนและวิธีการช าระ

300 บาท / ท่าน 
(ราคานีร้วมเอกสาร อาหาร และใบประกาศนียบตัร)
โดยโอนเงินเข้าบญัชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี 
บญัชีออมทรัพย์  เลขท่ีบญัชี 147-0-02020-3
ช่ือบญัชี มลูนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)

ดาวน์โหลดใบสมคัร ท่ี 
www.tei.or.th/th/courses_training.php
กรอกข้อมลูในใบสมคัรและสง่มาท่ี
อีเมล : training@tei.or.th
โทรสาร   : 02-504-4826

ตดิต่อสอบถาม
ส่วนฝึกอบรม  สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย  โทรศพัท์  02-503-3333 ต่อ 531 , 517

ใบสมัครอบรม

หมายเหตุ
การอบรมนีไ้ม่มีผลต่อการได้รับการรับรองฉลากเขียว



ความสาํคัญ บริการทําความสะอาดเป็นงานบริการทีทําให้อาคารสะอาดขึนโดยพนกังานทําความสะอาดมีการใช้

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ซึงอาจมีการส่วนผสมของสารเคมีทีไม่เหมาะสม เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์ 

โลหะหนกัและสารเคมีบางชนิดยอ่ยสลายได้ยากทางชีวภาพ หากผู้ ใช้ได้รับสารเหล่านีเข้าสู่ร่างกายอาจเป็น

อนัตรายตอ่สุขภาพหรือหากสารเหล่านีตกค้างในสิงแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อสิงมีชีวิตและห่วงโซ่อาหาร

ในแหล่งนําและดิน นอกจากนีบริการทําความสะอาดยังมีการจัดการกับขยะทีเกิดขึนจากกิจกรรมภายใน

อาคาร หากมีการจดัการขยะไม่ถกูต้องอาจสง่ผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมได้

ดงันนั จําเป็นต้องมีการปรับเปลียนงานบริการทําความสะอาดให้เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมมากขึน 

เพือผลทีดีต่อคณุภาพชีวิตของพนักงาน ผู้อยู่อาศยัในอาคาร และระบบนิเวศ

วัตถุประสงค์ 1) เพือให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเพือจดัการการใช้สารเคมีทีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ส่งเสริมให้มี

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพือให้ผู้ ประกอบการมีความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม และ

เข้าใจแนวทางการคดัแยกขยะเพือนําไปสูก่ระบวนการแปรใช้ใหม่

3) เพือให้ผู้ ประกอบการตระหนักถึงความสําคญัของการรับรองฉลากเขียวและเข้าใจต่อหลักเกณฑ์และ

เงือนไขการขอรับรองฉลากเขียวบริการทําความสะอาด 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการบริการทําความสะอาด จํานวน 30 บริษัท

หลกัสตูรนีเหมาะสมกบัผู้ให้บริการทําความสะอาด ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด ผู้ รับผิดชอบเกียวกบั

ระบบคณุภาพ การจดัซือ งานบคุคล งานจดัการสิงแวดล้อม เป็นต้น

ขอบเขตเนือหา 1) ความสําคญั ประโยชน์ และหลกัเกณฑ์ของบริการทําความสะอาดทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม

2) การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม

3) การบริหารจดัการสารเคมีทีใช้ในการบริการทําความสะอาด

4) การจดัการของเสียทีเกิดจากการบริการ 

ระยะเวลา 6 ชวัโมง

รูปแบบกิจกรรม - บรรยายความรู้ทวัไปทีเกียวข้อง 30 นาที 

- บรรยายความรู้เฉพาะทาง 4 ชวัโมง

- ซกัถามและแลกเปลียนความเห็น 1  ชวัโมง

- ให้คําแนะนําและซกัซ้อมความเข้าใจ 30 นาที

การประเมินผล ผู้ เข้าร่วมอบรมไมน้่อยกว่า ร้อยละ 80% มีความเข้าใจสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์การอบรม ทําการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

เมือสนิสดุการอบรม

หลักสูตร

บริการทาํความสะอาดทเีป็นมิตรกับสงิแวดล้อม
วันพฤหสับดีที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 9.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชัน 6  สถาบันสงิแวดล้อมไทย



กาํหนดการอบรม

หลักสูตร  “บริการทาํความสะอาดทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม”
วันพฤหสับดีที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 9.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชัน 6   สถาบันสิงแวดล้อมไทย

เวลา รายละเอียด

09:00 – 09:30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 12.00 น.  แนะนําความเป็นมาและความสําคญัของบริการทําความสะอาดที

เป็นมิตรต่อสงิแวดล้อม

 บรรยายการจดัการบริการทําความสะอาดทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม

 ถาม-ตอบ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 16.00 น.  บรรยายหลกัเกณฑ์และเงือนไขการขอรับรองฉลากเขียว

 บรรยายขนัตอนการขอการรับรองฉลากเขียวบริการ

ทําความสะอาด

• การเตรียมเอกสาร 

• การทดสอบตวัอย่างในห้องปฏิบตัิการ

• ถาม-ตอบ

16:00 – 16:30 น. ประเมินผล สรุปผล และปิดการประชมุ

**หมายเหตุ  การอบรมนีไมม่ีผลตอ่การได้รับการรับรองฉลากเขียว **



 หลักสูตร 

บริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วันพฤหัสบดีที ่ 3  ตลุาคม  พ.ศ. 2562 

ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
  

ชื่อบริษัท  .................................................................................................................................................................................................................................................. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  .............................................................................................................................  สาขา  ........................................................................ 

(ที่อยู่) เลขที่ .................................................................................................................................................................................................  หมู่ที ่ ............................ 

ซอย ........................................................   ถนน...................................................................  แขวง / ต าบล ................................................................................. 

เขต / อ าเภอ ...................................................................   จังหวัด .........................................................................  รหัสไปรษณีย์  .......................................... 
  

  

ชื่อบริษัท  ................................................................................................................................................................................................................................................ 

(ที่อยู่) เลขที่ .................................................................................................................................................................................................  หมู่ที ่ ............................ 

ซอย ........................................................   ถนน...................................................................  แขวง / ต าบล ................................................................................. 

เขต / อ าเภอ ...................................................................   จังหวัด .........................................................................  รหัสไปรษณีย์  .......................................... 
  

  

1. ชื่อ-นามสกลุ  (นาย / นาง / นางสาว)  ............................................................................................................. สัญชาติ ...................  ศาสนา .................. 

โทรศัพท์ หรือ โทรศัพท์มือถือ  ....................................................................... อีเมล ................................................................................................................. 

2. ชื่อ-นามสกลุ  (นาย / นาง / นางสาว)  ............................................................................................................. สัญชาติ ...................  ศาสนา .................. 

โทรศัพท์ หรือ โทรศัพท์มือถือ  ....................................................................... อีเมล ................................................................................................................. 
  

  

ชื่อ-นามสกุล  (นาย / นาง / นางสาว)  .............................................................................................................. โทรศัพท.์........................................................... 

โทรศัพท์มือถือ  .................................................................................... อีเมล ........................................................................................................................................ 
  

 

อัตราค่าลงทะเบียน    300 บาท/ท่าน 
วิธชี าระเงิน  

สั่งจ่ายเช็ค “มลูนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม)”  หรือ 
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 147-0-02020-3            
ชื่อบัญชี มลูนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฝึกอบรม) 

ส่งใบสมัคร    
Email   : training@tei.or.th 
โทรสาร  : 02-504-7826       

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ส่วนฝึกอบรม) 
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 531 , 517   

 

 ข้อมูลบริษัท 
 

 ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน              
 

 ข้อมูลผู้สมัคร 
0 

 ข้อมูลผู้ประสานงาน 
 

    ที่อยู่เดียวกับข้อมูลบริษัท                
   


