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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการ

ตอบสนองจากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการ
จัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 

 
3



 
TGL-17-R1-13

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 
 

1.  2.  3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตู้เย็น 

4.  5.  6. สี เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7.  8.  9. เครื่องปรับอากาศ กระดาษ สเปรย์ 

10.  11.  12. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร์ 

13.  14.  15. เครื่องซักผ้า ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน 

16.  17.  18. มอเตอร์ ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19.  20. 21. แชมพู ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม น้ํามันหล่อลื่น 

22.  23.  24. เครื่องเรือนเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25.  26.  27. สบู่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28.  29.  30. เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องเขียน 

31.  32.  33. ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34.  35.  36. โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร รถยนต์นั่ง 

37.  38.  39. เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. 44.  45. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผ่นยิปซัม

        และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา

 

46.  47.  48. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน ซีเมนต์บอร์ด หมึกพิมพ์

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ

51.  ปั๊มความร้อน

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หน้าต่างพร้อมวงกบ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68.  กระจกสําหรับอาคาร  69.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง
       : กระจกเปลือกอาคาร

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71.  เครื่องเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 78. กาว
      แท่นประทับตรา
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ต่อ) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนา

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า

85. เครื่องล้างจาน 86. เคร่ืองเป่าผม 87. ตู้แช่แสดงสินค้า

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน

91. รองเท้า   

   

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ที่ เ ว็บไซต์ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรที อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 17 
โครงการฉลากเขียว 

บริการซักน้าํและบริการซักแห้ง บริการจัดประชุมสัมมนาและบริการทําความสะอาด 
 
ประธานอนุกรรมการ 
นายอิสสระ โชติบุรการ     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
อนุกรรมการ 
คุณพิศมัย ลิขติบรรณกร     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
นางมะลิ รักเป่ียม     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
        ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นายวีระศักด์ิ เพ้งหล้ง     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
 นางสาวปริญา จันทรัตน ์    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ     ผู้แทนจากสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม

นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม    รายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 
นางนิชาภา ยศวีร์     ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริม 
 นางสาวนวลรัมภา งามบรรหาร    การจัดประชุมและนิทรรศการ  
       (องค์การมหาชน) 
 
รองศาสตราจารย์อุษา วิเศษสมุน    ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ 
       และเทคโนโลย ี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
 
นางทิพวรรณ พานิชการ     ผู้แทนจากสถาบันพัฒนา 
 นางสาวสนธิลักษณ์ สขุะสุคนธ์    อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 
นายชัชวาล สิงหกันต์     ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

นางสาววิธิดา พัฒนอิสรานุกูล    มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
นางสาวสาวิตรี พัฒน์เกิดผล    ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 นางสาวอําไพ เวชวิฐาน 
 
นายชัชวาล ศุภชยานนท์     ผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทย  
 นายประเวศ อรรคนิมาตย์  
  
นายกมล รัตนวิระกุล     ผู้แทนจากสมาคมการบริหาร 
 นางรัชนีวรรณ รัตนวิระกุล    โรงแรมไทย 
  
นายทนงศักด์ิ สมวงศ์     ผู้แทนจากโรงแรมสมุยพาราไดซ์  
       เฉวง บีชรีสอร์ท  
 
นางสาวธนัฐศร ปัญญวุฒิ     ผู้แทนจากบ้านอัมพวา รีสอร์ท  
       แอนด์ สปา 
 
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล    ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการ 
 นายธนาเศรษฐ์ เปรมะไตรศกัด์ิ    รักษาความสะอาด 
 
นางสาวดุษฎี พาณิชย์พิศาล    ผู้แทนจากบรษิัท  คลีนเฮ้าส ์ 

       เซอร์วิส จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์     โครงการฉลากเขียว 
 นางสาวกมลชนก แสงสว่าง    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบริการซักน้ําและบริการซักแห้ง  
 (Laundry Services and Dry Cleaning Services) 

(TGL-17-R1-13)  
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 17 
โครงการฉลากเขียว 

 
 
1. เหตุผล  
 

ในการซักน้ําจะมีการใช้ทรัพยากรน้ําและปล่อยน้ําเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก ถ้าใช้
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ดีหรือเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีคุณภาพต่ําจะทําให้เกิด
การปนเปื้อนและ มีการสะสมของสารเคมีและธาตุอาหารในปริมาณที่มากเกินไปในสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ําและดินได้ ส่วนการซักแห้งเป็นกระบวนการกําจัดรอยเปื้อนและ
คราบสกปรกจากผ้าโดย ตัวทําละลายที่ไม่ใช่น้ํา ตัวทําละลายหลัก เช่น เปอร์คลอโรเอทิลีน
และไฮโดรคาร์บอน ทั้งสองชนิดนี้อาจปนเปื้อนลงในแหล่งน้ํา รวมตัวกับดินและซึมเข้าไป
ปนเปื้อนน้ําใต้ดิน สิ่งมีชีวิตในน้ําอาจได้รับสารปนเปื้อนเหล่านี้จากตะกอนดิน ตัวทําละลาย
ไฮโดรคาร์บอนยังทํา ให้เกิดโอโซนในบรรยากาศชั้นล่างซึ่งเป็นมลสารที่อันตรายต่อสุขภาพและ
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนเปอร์คลอโรเอทิลีนเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการให้บริการส่งผ้าไปยังลูกค้า ยังใช้
ถุงพลาสติกและไม้แขวน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดขยะมูลฝอย
จําพวกพลาสติกซึ่งย่อยสลายได้ยากในเวลาต่อมา 
 
ดังนั้น การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบริการซักน้ําและบริการซักแห้ง เพื่อกําหนด
ให้บริการซักน้ําต้องใช้น้ําอย่างเหมาะสมและใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าคุณภาพดี จะช่วยลดปริมาณน้ํา
เสียที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมลง และเพื่อกําหนดให้บริการซักแห้งต้องเป็นระบบปิดและใช้ตัวทํา
ละลายในปริมาณน้อยลง จะช่วยจํากัดการปลดปล่อยตัวทําละลายออกมาสู่สิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์การใช้ทรัพยากร 
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2. ขอบเขต  
 

บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ 
1. บริการซักน้ํา (laundry service) 
2. บริการซักแห้ง (dry cleaning service) 

เฉพาะร้านค้าที่มีการจดทะเบียนการค้า โรงงาน บริการในโรงแรมและโรงพยาบาล 
 

3. บทนิยาม   
 

3.1 บริการซักน้ํา หมายถึง กระบวนการทําความสะอาดและขจัดคราบสกปรกหรือสิ่ง
สกปรกอื่นๆ จากเสื้อผ้าที่สวมใส่และสิ่งทออื่นๆ โดยอาศัยน้ําและผลิตภัณฑ์ซักผ้าเป็น
ปัจจัยสําคัญ และมีการจัดการกระบวนการที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
3.2 บริการซักแห้ง หมายถึง กระบวนการทําความสะอาดและขจัดคราบสกปรกหรือสิ่ง

สกปรกอื่นๆ จากเสื้อผ้าที่สวมใส่และสิ่งทออื่นๆ โดยตัวทําละลายที่ไม่มีส่วนประกอบของ
น้ํา หรือมีเพียงเล็กน้อย และมีการจัดการกระบวนการที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
3.3 ตัวทําละลายซักแห้ง (drycleaning solvent) หมายถึง ตัวทําละลายอินทรีย์ชนิด

เหลวที่ใช้เป็นตัวกลางในการซักแห้ง มีสมบัติสามารถละลายสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ํา 
(waterinsoluble soil) ออกได้ 

 
3.4 การซักแห้งระบบปิด (close circuit system) หมายถึง กระบวนการซักแห้งที่มีการ

ซักและอบในเครื่องเดียวกัน โดยไม่มีการระบายตัวทําละลายซักแห้งออกจากระบบไปสู่
บรรยากาศ 

 
3.5 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง 

(Certification Body) ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง
ระบบงานของประเทศ (Accreditation Body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF 
(International Accreditation Forum)  
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3.6 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรอง
ที่ออกโดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับบริการที่ย่ืนขอ  

 
3.7 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์
 
4. ข้อกําหนดทั่วไป   
 

4.1 กระบวนการให้บริการ การขนส่งเสื้อผ้า และการกําจัดของเสียหลังให้บริการ ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของราชการ ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารหรือหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ในกระบวนการให้บริการ การขนส่งเสื้อผ้า 
และการกําจัดของเสียหลังให้บริการ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ  
 

5.1 บริการซักน้ํา 
5.1.1 สถานประกอบการต้องใช้เครื่องซักผ้าแต่ละครั้งโดยบรรจุผ้าไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 

80 โดยนํ้าหนักของ capacity ของเครื่อง 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. Specification ของเครื่องซักผ้า 
2. บันทึกข้อมูลนํ้าหนักผ้าที่โหลดเข้าเครื่องซักผ้าเป็นเวลา 7 วัน และนํามาคํานวณเป็นค่าเฉลี่ย

น้ําหนักผ้า 

 
5.1.2 ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว หรือผ่านการ

ทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้า   
(TGL-10) ข้อ 4.1 และข้อ 5 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ ย่ืนคําขอต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้า หรือแสดง 
ผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้า (TGL-10) ข้อ 4.1 
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และข้อ 5 

5.2 บริการซักแห้ง 
5.2.1 การซักแห้งต้องเป็นระบบปิด และภายในสถานที่ประกอบการต้องมีการถ่ายเท

อากาศที่เหมาะสม 

เอกสารสําหรบัยื่นขอการรบัรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนขอต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของเครื่องซักแห้งที่ใช้ในการให้บริการว่าเป็นเครื่องซัก
แห้งระบบปิด และแผนผังโรงงาน (plant lay-out) ว่ามีการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม และลงชื่อ
กํากับโดยผู้มีอํานาจลงนามของสถานประกอบการ 

 
5.2.2 ตัวทําละลายซักแห้ง 

5.2.2.1 ในกรณีที่ซักแห้งด้วยตัวทําละลายเปอร์คลอโรเอทธิลีน 
 1) ต้องมีสัดส่วนปริมาณตัวทําละลายที่ใช้ (หน่วยเป็นกิโลกรัม) 

ต่อน้ําหนักผ้าแห้ง (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ไม่เกิน 1 ต่อ 40    
 2) ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปกติของสาร   

 เปอร์คลอโรเอทธิลีน ในบริเวณสถานที่ทําการซักแห้ง ต้องมี
 ค่าไม่เกิน 100 ส่วนต่อล้านส่วน (100 ppm)1

5.2.2.2 ในกรณีที่ซักแห้งด้วยตัวทําละลายไฮโดรคาร์บอน ต้องมีสัดส่วน
ปริมาณตัวทําละลายที่ใช้ (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ต่อน้ําหนักผ้า
แห้ง (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ไม่เกิน 1 ต่อ 15 

เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. ต้องทํารายงานปริมาณการใช้ตัวทําละลายเปอร์คลอโรเอทธิลีน หรือตัวทําละลาย

ไฮโดรคาร์บอนต่อน้ําหนักผ้า 1,000 กิโลกรัม และลงชื่อกํากับโดยผู้มีอํานาจลงนามของสถาน
ประกอบการ รายงานดังกล่าวต้องนําเสนอแก่โครงการฉลากเขียวทุกๆ 6 เดือน 

2. ต้องยื่นผลการทดสอบการตรวจวัดปริมาณสารเปอร์คลอโรเอทธิลีนในบริเวณสถานที่ทําการ
ซักแห้งทุกๆ 6 เดือน 

 
 
 
 

                                             
1 Notification of the Ministry of Interior, issued under the Announcement of the Revolutionary Party, No. 103, 

dated may 30, B.E. 2520 (1977), publisher in the Royal Government Gazette, vol.94, Part 64, data July 12, B.E. 
2520 (1977) 
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5.2.3 ในกรณีที่มีน้ําหล่อเย็นในระบบการซักผ้า ต้องมีระบบหมุนเวียนนําน้ําหล่อเย็น

กลับมาใช้ใหม่ 

เอกสารสําหรบัยื่นขอการรบัรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนขอใช้ฉลากเขียว ต้องยื่นใบรับรองว่าในกระบวนการซักแห้งมีระบบหมุนเวียนนําน้ําหล่อเย็น
กลับมาใช้ใหม่ พร้อมแสดงแผนผังของระบบท่อ และลงชื่อกํากับโดยผู้มีอํานาจลงนามของสถาน
ประกอบการ 

 
5.3 สถานประกอบการมีมาตรการในการประหยัดพลังงาน โดยแสดงผลการดําเนินการ  

ในปัจจุบันและแผนในอนาคต 

เอกสารสําหรบัยื่นขอการรบัรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการดําเนินการที่เช่ือได้ว่า สถานประกอบการมีมาตรการในการประหยัด
พลังงาน ทั้งในปัจจุบันและแผนการในอนาคต 

 
5.4 สถานประกอบการต้องมีการรณรงค์ให้ลูกค้านําที่แขวนเสื้อกลับมาใช้ใหม่ในการ

บริการ 

เอกสารสําหรบัยื่นขอการรบัรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องเสนอวิธีการหรือแผนการในการรณรงค์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการนําที่แขวนเสื้อ
กลับมาใช้ใหม่ในการใช้บริการครั้งต่อไป 

 
5.5 สถานประกอบการต้องมีการบริหารจัดการสารเคมีที่ใช้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และ

ปลอดภัย ตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เอกสารสําหรบัยื่นขอการรบัรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องมีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย 

 
5.6 ถุงบรรจุผ้า ควรทําความสะอาดด้วยการซักได้และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 

(reuse) หลายครั้ง ในกรณีที่เป็นถุงพลาสติกต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารสําหรบัยื่นขอการรบัรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนต้องผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.6 
พร้อมทั้งส่งตัวอย่างหรือรูปถ่ายของถุงบรรจุผ้าที่ใช้และถุงบรรจุผ้าที่เป็นพลาสติกที่แสดง
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สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก เพื่อการตรวจพินิจ 

6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

 
6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการ 
ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ 
ที่ ไ ด้ รั บการแ ต่ ง ต้ั งตามมาตรา  5  แห่ งพระราชบัญญั ติมาตรฐาน
ผลิต ภัณฑ์อุ ตสาหกรรม  พ .ศ .  2511 (และที่ แก้ ไข เพิ่ ม เติม )  หรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 
 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียวกรณี   

ผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่
เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืน

ว่า วิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว 

 
6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี)  
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ภาคผนวก 
 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขยีว 
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2. ผลกระทบของบริการซักน้ําและบริการซักแห้งต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบของการบริการซักน้ําและบริการซักแห้งต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของการ
บริการ (ตารางที่ 1 และ 2) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ในระหว่างการซักแห้งหรือซักอบรีด และ
ภายหลังการให้บริการ 
 
ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของบริการซักน้ําต่อสิ่งแวดล้อม 

วัฏจักรชีวิตของบริการซักน้ําต่อสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 

ก่อนให้บริการ ขณะซัก ขณะอบ ขณะรีด ภายหลังการซักน้ํา 

การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น  
- วัตถุดิบ 
- พลังงาน 
- น้ํา 

  

× 
1

1

 

× 
3

× 

 

 × 
3

× 

 
4,5

× 
× 

การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย  2
× × × 

การปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
- อากาศ 
- น้ํา 
- ดิน 

  

× 
 * 
 * 

 

× 
× 
× 

 

× 
× 
× 

 

× 
× 
× 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts) 
- เสียง 
- กลิ่น 
- อุณหภูมิ 

  

× 
× 
× 

 

× 
× 
× 

 

× 
× 
× 

 

× 
× 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)  × × × 
4,5

ความปลอดภัย (safety)      
 

หมายเหตุ  พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 

   มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด 

× ไม่เกี่ยวข้อง 
  * มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  
1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน และ น้ํา ในระหว่างการซัก 
2 ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 
3 พลังงานไฟฟ้า  
4 ถุงบรรจุผ้า 
5 ไม้แขวนเสื้อ 

 
15



 
TGL-17-R1-13

ตารางที่ 2 ผลกระทบเบื้องต้นของบริการซักแห้งต่อสิ่งแวดล้อม 

วัฏจักรชีวิตของบริการซักแห้งต่อสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 

ก่อนให้บริการ ขณะซัก ขณะอบ ขณะรีด ภายหลังการซักแห้ง 

การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น  
- วัตถุดิบ 
- พลังงาน 
- น้ํา 

  

× 
1

1

 

× 
3

× 

 

 × 
3

× 

 
7,8

× 
× 

การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย  2
× × × 

การปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
- อากาศ 
- น้ํา 
- ดิน 

  
 * 
 * 
 * 

 
4

5

× 

 
6

× 
× 

 

× 
× 
× 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts) 
- เสียง 
- กลิ่น 
- อุณหภูมิ 

  

× 
 * 

× 

 

× 
× 
× 

 

× 
× 
× 

 

× 
× 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)  × × × 
7,8

ความปลอดภัย (safety)      
 

หมายเหตุ  พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 

   มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด 

× ไม่เกี่ยวข้อง 
  * มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  
1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน และ น้ํา ในระหว่างการซัก 
2 ตัวทําละลายเปอร์คลอโรเอทธิลีน (เมื่อถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจน จะเกิดออกไซด์ของ      

เปอร์คลอโรเอทธิลีน ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง) 
3 พลังงานไฟฟ้า 
4 การระเหยของตัวทําละลาย 
5 น้ําหล่อเย็น 
6 เกิดไอระเหยของตัวทําละลาย ถ้าผ้ายังไม่แห้ง 
7 ถุงบรรจุผ้า 
8 ไม้แขวนเสื้อ 
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1. ในระหว่างการซัก 
 1.1 การซักน้ํา 
 ในระหว่างการซัก มีการใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า น้ํา และผลิตภัณฑ์ซักผ้า เพื่อทําให้เสื้อผ้า
 สะอาด  และมีการใช้ไฟฟ้าหรือก๊าซ ในการอบและรีดผ้า 
 
 1.2 การซักแห้ง 
 ตัวทําละลายในกระบวนการซักแห้งชนิดที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ไวต์สปิริต จะทําให้เกิดการ
 ระเบิดและไฟไหม้ได้ เนื่องจากเป็นตัวทําละลายที่มีจุดวาบไฟสูงต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิด
 การจุดติดไฟและการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทํางาน ในแง่
 ความปลอดภัยมีการทดสอบให้คน 6 คนสูดดมไวต์สปิริต โดยกําหนด threshold ของกลิ่นที่ 
 0.005 mg/l (ประมาณ 1.0 ppm) พบว่าในระหว่าง 15 นาทีของการสูดดม มีเพียง 1 รายที่
 เกิดอาการระคายเคืองตาเล็กน้อยที่ 0.85 mg/l (ประมาณ 150 ppm) ส่วนผลต่อจมูก
 เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น แต่เมื่อได้รับอากาศสดชื่นเป็นเวลา 10 นาที ก็จะกลับเป็นปกติเช่นเดิม 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ไวต์สปิริตจะไม่เป็นพิษต่อร่างกายแต่ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตในใช้ได้คือ 
 500 ppm ส่วนการใช้ตัวทําละลายที่ไม่ติดไฟ เช่น เปอร์คลอโรเอทิลีน ต้องมีการป้องกันที่
 เหมาะสม เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง การสัมผัสกับเปอร์คลอโรเอทิลีนในปริมาณมากจะมีผล
 ต่อระบบประสาทและทําลายตับและไต สถาบัน Occupational Safety and Health 
 Administration ของอเมริกาได้กําหนดให้ปริมาณของเปอร์คลอโรเอทิลีนที่มีได้ในระหว่าง
 ทํางาน (permissible exposure limit: PEL) ต้องไม่เกิน 25 ppm พบว่าคนงานที่ทํางานใน
 ระบบเปิด (wet-to-dry shop) จะมีโอกาสสัมผัสสารสูงกว่าคนงานที่ทํางานในระบบปิด 
 (dry-to-dry shop) ถึง 5 เท่า (58 ppm: 11 ppm) การป้องกันทําได้โดยลดการสมัผสักับผา้
 ในขณะที่เปียกด้วยตัวทําละลาย และป้องกันการสัมผัสกับไอของสารพิษในขณะทํางาน การ
 จํากัดการสัมผัสระหว่างการใช้งานมีวิธีการควบคุมเก็บรักษา การวางแผนและหา
 ทําเลที่ต้ัง และมีการระบายอากาศที่เพียงพอ 

 
2. การทิ้งหลังซัก 
 2.1 การซักน้ํา 
 หลังการซักน้ําจะมีการปล่อยน้ําเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก ถ้าใช้สารซักฟอกที่ไม่
 สามารถย่อยสลายได้ดีหรือเป็นสารซักฟอกที่มีคุณภาพต่ําจะเกิดการสะสมของสารเคมีและ
 ธาตุอาหาร ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ําและดินได้ 
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 2.2 การซักแห้ง 
 ตัวทําละลายที่ถูกปลดปล่อยออกไปหลังซัก เช่น เปอร์คลอโรเอทธิลีน และไฮโดรคาร์บอน 
 สามารถปนเปื้อนลงไปในน้ํารวมตัวกับดินที่มีสารอินทรีย์สูงและตะกอนดิน ซึมเข้าไปสู่น้ําใต้
 ดินและปนเปื้อนน้ําใต้ดิน สิ่งมีชีวิตในน้ํา อาจจะได้รับสารปนเปื้อนเหล่านี้จากตะกอนดินนี้
 ด้วย นอกจากนี้ตัวทําละลายพวกไฮโดรคาร์บอนยังทํา ให้เกิดโอโซนในบรรยากาศชั้นล่างซึ่ง
 เป็นมลสารที่อันตราย ทําให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ และความผิดปกติ
 ของปอดโดยทําลายเนื้อเยื่อปอด นอกจากนี้ยังเป็น photochemical oxidant ทําความ
 เสียหายแก่ยาง พลาสติก พืชทุกชนิด และสัตว์ เมื่อรวมตัวกับไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียของ
 รถยนต์และไอน้ํามัน (evaporated gasoline) จะเกิดเป็น secondary organic 
 pollutants เช่น aldehydes และ ketones ในสหรัฐอเมริกาพบว่าการสูญเสียของผลผลิต
 ทางการเกษตรต่อปีที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศนั้น ปริมาณร้อยละ 90 เกิดจากโอโซน หรือ
 เกิดการรวมตัวระหว่างโอโซนกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์การปล่อย
 ตัวทําละลายออกมาจากการซักแห้งขึ้นกับการปฏิบัติการ การบํารุงรักษา และขั้นตอนการ
 เก็บสารเคมี การซักแห้งในระบบปิดจะช่วยจํากัดการปลดปล่อยตัวทําละลายออกมาสู่
 สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์การใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ในการให้บริการส่งผ้าไปยังลูกค้ายังใช้
 ถุงพลาสติกและไม้แขวน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดขยะมูลฝอย
 จําพวกพลาสติกซึ่งย่อยสลายได้ยากในเวลาต่อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอา้งอิง 
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Notification of the Ministry of Interior, issued under the Announcement of the 
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