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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

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

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 
 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

        และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. หมึกพิมพ์ 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

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.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 63. เคร่ืองดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
      หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68.  กระจกสําหรับอาคาร  
       : กระจกเปลือกอาคาร 

69.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71.  เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
      แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ต่อ) 
79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองล้างจาน 86. เคร่ืองเป่าผม 87. ตู้แช่แสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. รองเท้า   

   

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมนุเวียน (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 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

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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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 17 

โครงการฉลากเขียว 
บริการทําความสะอาด 

 
ประธานอนุกรรมการ 
นายอิสสระ โชติบุรการ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
อนุกรรมการ 
คุณพิศมัย ลิขติบรรณกร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
นายวีระศักด์ิ เพ้งหล้ง     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
 นางสาวปริญา จันทรัตน์    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นางมะลิ รักเป่ียม     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
        ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ     ผู้แทนจากสํานกัพัฒนาอุตสาหกรรม 

นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม     รายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 
นางนิชาภา ยศวีร์     ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริม 
 นางสาวนวลรัมภา งามบรรหาร    การจัดประชุมและนิทรรศการ  
       (องค์การมหาชน) 
 
รองศาสตราจารย์อุษา วิเศษสมุน    ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ 
       และเทคโนโลยี 
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
 
นางทิพวรรณ พานิชการ     ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 

นางสาวสนธิลักษณ์ สขุะสุคนธ์    สิ่งทอ 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 
นายชัชวาล สิงหกันต ์     ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

นางสาววิธิดา พัฒนอิสรานุกูล     มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
นางสาวสาวิตรี พัฒน์เกิดผล    ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 นางสาวอําไพ เวชวิฐาน 
 
นายชัชวาล ศุภชยานนท์     ผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทย  
 นายประเวศ อรรคนิมาตย์ 
 
นายกมล รัตนวิระกุล     ผู้แทนจากสมาคมการบรหิารโรงแรมไทย 

 นางรัชนีวรรณ รัตนวิระกุล 
 
นายทนงศักด์ิ สมวงศ์     ผู้แทนจากโรงแรมสมุยพาราไดซ์  
       เฉวง บีชรีสอร์ท  
 
นางสาวธนัฐศร ปัญญวุฒิ     ผู้แทนจากบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ 
       สปา 
 
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล    ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการรักษา 
นายธนาเศรษฐ์ เปรมะไตรศกัด์ิ    ความสะอาด 
 
นางสาวดุษฎี พาณิชย์พิศาล    ผู้แทนจากบรษิัท  คลีนเฮ้าส ์เซอร์วิส  

       จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์     โครงการฉลากเขียว 
 นางสาวชฎาพร สุขแจ่ม    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบริการทําความสะอาด 

TGL-78-13 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 17 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
บริการทําความสะอาดเป็นงานบริการที่ทําให้อาคารสะอาดขึ้นโดยส่งพนักงานเข้าไปทําความ
สะอาดอาคาร ในบริการทําความสะอาดน้ันจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ซึ่งอาจมีการ
ใช้สารเคมีในปริมาณไม่เหมาะสม เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์ โลหะหนักและสารเคมีบางชนิดย่อย
สลายได้ยากทางชีวภาพ หากรับสารเหล่าน้ีสู่ร่างกายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสาร
เหล่าน้ีเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและห่วงโซ่อาหารในแหล่งนํ้า
และดิน รวมถึงบริการทําความสะอาดจะมีการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายใน
อาคาร หากมีการจัดการกับขยะดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 

ดังน้ัน การกําหนดข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบริการทําความสะอาดจึงมุ่งเน้นลดการใช้
สารเคมีที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก จํากัดการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย
ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปสู่กระบวนการแปรใช้ใหม่  

 
2. ขอบเขต 

บริการทําความสะอาดในข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะบริการรับจ้างทําความ
สะอาดในอาคารและบริเวณรอบอาคาร ทั้งน้ีไม่ครอบคลุมบริการทําความสะอาดกระจก
ภายนอกอาคารที่มีความสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป1 

 
3. บทนิยาม 
 
 บริการทําความสะอาด หมายถึง ธุรกิจการให้บริการจัดส่งพนักงานไปให้บริการทําความ

สะอาดยังสถานที่ของผู้ว่าจ้าง  

                                             
1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543. 
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ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารท่ีมีคุณสมบัติในการกําจัด
ความสกปรกต่างๆ2 

หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดย
ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
บริการที่ย่ืนขอ  

ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) 
ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(Accreditation Body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF (International Accreditation 
Forum) 

ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป  
 

4.1 บริการทําความสะอาดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 
4.1.1 ต้องมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นําไปปฏิบัติ รักษา

ไว้ ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อยต้อง
คลุมกิจกรรมดังน้ี 
1) ขั้นตอนการทําความสะอาด 
2) ข้อปฏิบัติการบริหารจัดการสารเคมีที่ใช้ในการบริการทําความสะอาด 
3) ขั้นตอนการจัดเก็บบํารุงรักษาและการใช้งานอุปกรณ์ทําความสะอาด 
4) การสื่อสารข้อมูล (นําคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารกับพนักงานได้รับทราบ) 
5) การฝึกอบรมและการตรวจสอบ (ฝึกอบรมพนักงานแล้วประเมินพนักงานจาก

การทํางานจริง) 
6) รายงานและบันทึก (รายงานและบันทึกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ข้อ 1)-5) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนดในข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.1  

 
 

                                             
2 ดัดแปลงจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้  “ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด (Cleaning Products)”, 2535. 
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4.1.2 ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานเป็นใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม ISO 9001 จากหน่วย
รับรองที่เช่ือถือได้ 

 
4.3 พนักงานทําความสะอาดต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานที่เช่ือได้ว่าพนักงานทําความสะอาดเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(การตรวจประเมินน้ันจะให้พิจารณาจากใบอนุญาตแรงงานและประกันสังคม) 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับบริการทําความ
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของ
พนักงาน 

 
5.2 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

5.2.1 กรณีผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมีข้อกําหนดฉลากเขียวรองรับ3 ผลิตภัณฑ์ต้องได้
การรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว หรือ ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อกําหนด
พิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียว 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดที่ใช้ หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดที่ใช้ 

 
 
 
 
 

                                             
3 ปัจจุบันฉลากเขียวมีข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (TGL-10-R1-10)ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ถ้วยชาม (TGL-19-R1-11) สบู่ (TGL-24-R1-11) ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว (TGL-25-R1-11) 
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5.2.2 กรณีผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดไม่มีข้อกําหนดฉลากเขียวรองรับ ผลิตภัณฑ์ต้อง

เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ.
2546 “รายช่ือวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา”4 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังน้ี 
1) หลักฐานที่เช่ือได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือ

วัตถุ อันตราย พ .ศ .  2546 “รายช่ือวัตถุ อันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารายช่ือสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด” 

2) รายช่ือของสารท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
3) MSDS (Material Safety Data Sheet) ของสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

 
5.3 มีการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

ทําความสะอาด 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนแผนการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 

 
5.4 มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานทํา

ความสะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการทํา
ความสะอาดออกจากขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอาคารสํานักงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพ่ือนํากลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ พร้อมจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา (อย่างน้อย 6 เดือนคร้ัง)  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนแผนการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้
พนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการทํา
ความสะอาดออกจากขยะทั่วไปท่ีมีอยู่ในอาคารสํานักงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือ
นํากลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่ พร้อมจัดทํารายงานผลการดําเนินการการคัดแยก
ขยะตามระยะเวลา (อย่างน้อย 6 เดือนคร้ัง) 

 
                                             
4 รายช่ือวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 
2546, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 , ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555) 
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6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

 
6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังน้ี 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับ
การแต่งต้ังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ 
ISO/IEC 17025 

 
6.1.2 ผลการทดสอบ 

6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียวกรณี ผู้ย่ืน
คําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสาร
ดังต่อไปน้ีแนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1)  เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ

ว่าวิธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลาก
เขยีว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย
ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามข้อกําหนดฉลากเขียว

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค

ร้องขอไปยังผู้ยื่นสมัคร

ผ่านเกณฑ์ ต้องการเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม

พิธีลงนาม

ชําระค่าธรรมเนียม และจัดทําสัญญา

ต่อสัญญาทุกๆ 1-2 ปี
จนครบ 3 ปี

สัญญา 3 ปี

เร่ิมกระบวนการขอรับการรับรองฉลากเขียว
ท้ังหมดใหม่อีกคร้ังเมื่อครบ 3 ปี

ตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2.ผลกระทบของบริการทําความสะอาดต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของบริการทําความสะอาดต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของบริการ
ทําความสะอาด (Life Cycle Consideration) (ตารางที่ 1) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการ
ให้บริการ ระหว่างการให้บริการ หลังการให้บริการ 

 

 ตารางที่ 1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของบริการทําความสะอาดต่อสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วัฏจักรชวีิตของบริการทําความสะอาด 

ก่อนการให้บรกิาร ระหว่างการใหบ้ริการ หลังการให้บริการ 

การใช้ทรัพยากร เช่น  
 - วัตถุดิบ   

 

 

 
X 

 

× 
- พลังงาน  X × 
- น้ํา  X × 
การเกิดวตัถุอันตราย  × x x 

การปล่อยมลสารไปสู่ 
- อากาศ ∗ 

 
   

 

× 
- น้ํา ∗ X × 
- ดิน ∗ X × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย ∗ X 1 

ผลกระทบอื่นๆ          4 X × 
ความปลอดภัย  ×  ∗∗ × 

 

หมายเหตุ    

  มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

              มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 

 ∗  มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

 ∗∗ มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1. บรรจุภัณฑ์ 

2. สารฟอร์มาลดีไฮด์  
3. โลหะหนัก 

4. กล่ิน 
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1 . ก่อนการให้บริการ 
 

ในขั้นตอนก่อนการให้บริการ มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม คือ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เช่น 
สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาทําความสะอาด เป็นต้น ซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การผลิตคือ การใช้ทรัพยากร เช่น นํ้า วัตถุดิบ และพลังงาน  นอกจากน้ี ยังมีการปล่อยมลสารไปสู่
อากาศ นํ้าและดิน เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์ และโลหะหนัก เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและห่วง
โซ่อาหารในแหล่งนํ้าและดิน ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุวัตถุดิบก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาขยะสู่
สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีกลิ่นจากสารเคมีในการผลิตยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ันอีกด้วย 
 
2. ระหว่างการให้บริการ 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการให้บริการ คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ซึ่ง

อาจมีการใช้สารเคมีในปริมาณไม่เหมาะสม ได้แก่ สารฟอร์มาลดีไฮด์ โลหะหนัก  ซึ่งไอระเหยของสาร
ทั้งสองชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ดังน้ี ไอของฟอร์มัลดีไฮด์จะระคายตา จมูก และ
ผิวหนัง ทําให้เป็นแผลหรือถึงขั้นตาบอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะทําให้นํ้าท่วมปอด จนหายใจไม่ออก 
แน่นหน้าอก อาการเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นหลายช่ัวโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บปวด หาก
ได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบ เป็นต้น ส่วน
โลหะหนัก เมื่อเข้าไปในสิ่งมีชีวิต จะไปรบกวนการทํางานของเซลล์โดย  

1. ยับย้ังการทํางานของเอนไซม์บางชนิด 
2. แทนที่โลหะสําคัญของ enzymes ทําให้เอนไซม์ทํางานได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย 
3. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชีวโมเลกุล 

 
  3. หลังการให้บริการ 
 

ในบริการทําความสะอาดน้ันจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดหลังการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก เน่ืองจากพลาสติกเป็นสารที่
สลายตัวได้ยากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางเคมี (เช่น การละลายนํ้า อิทธิพลของความร้อน แสงหรือ
สารเคมี) หรือกระบวนการทางกายภาพ (เช่น การสึกกร่อนโดยลม) หรือกระบวนการทางชีวภาพ 
(เช่น การย่อยสลายของบักเตรีหรือเช้ือรา) หากไม่มีการจัดเก็บขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม จะ
ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน ควรส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปสู่กระบวนการแปรใช้ใหม่ 
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เอกสารอ้างอิง 
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