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หลักเกณฑ์เฉพาะในการอนมัุติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
สําหรบับริการทําความสะอาด 

(TGL-78-13)                                                                          
 
1. การย่ืนคําขอ 
 ในการยื่นคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบริการทําความสะอาด ให้ผู้ย่ืนคําขอ
จัดส่งข้อมูล/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1.1 เอกสารทัว่ไป 
ลําดับที ่ รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังที่ต้ังสํานักงานใหญ ่
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการ   
8 8.1 ใบรับรองมาตรฐาน 

- ISO 9001 
8.2 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถ้าม)ี 
- ISO 14001 
- GI mark ระดับ 3 ขึ้นไป 
- Eco Factory 

9 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ) 
10 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
11 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท 

 
1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

รายละเอียดเอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ือขออนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลาก
เขียวสําหรับบริการทําความสะอาด (TGL-78-13) 

หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม

ตามกฎหมาย 
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจ

ลงนามตามกฎหมาย 
4. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง 

ISO/IEC 17025 ในขอบเขตที่ย่ืนทดสอบเท่าน้ัน 
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ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
 
2. การตรวจสอบเพื่อขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

2.1 การแบ่งรุ่น : การขอรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวคิดเป็น 1 รุ่นบริการ 
2.2 การสุ่มเข้าตรวจประเมินสถานที่ให้บริการทําความสะอาด เพ่ือประเมินความสอดคล้องกับตาม

ข้อกําหนดของฉลากเขียว  
กรณีการสุ่มตัวอย่างประเภทการให้บริการให้มีแผนการสุ่มตัวอย่างดังน้ี คือ สุ่มตัวอย่างจํานวน

ร้อยละ 10 ของแต่ละประเภทธุรกิจ แต่ทั้งน้ีจํานวนรวม ไม่เกิน 10 แห่ง ของประเภทธุรกิจทั้งหมด 
 

3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 
3.1  การควบคุมคุณภาพของการบริการ 

3.1.1  การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
เพ่ือให้มั่นใจว่า การบริการ มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ต้อง 
3.1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าที่และความ

รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆท่ีชัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงาน 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย 

(1) กําหนดความสามารถที่จําเป็น 
(2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม 
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม 
(4) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เก่ียวกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 

3.1.2  การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด สิ่งที่ใช้เพ่ือช่วยในการ 

ดําเนินงาน การจ้างทําหรือจ้างเหมา และสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพ่ือใช้ในการให้บริการ ผู้ให้บริการต้อง 
3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์

กําหนดที่ใช้ในการจัดซื้อ 
3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเป็นเอกสารมี

บันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
3.1.3  การควบคุมคุณภาพระหว่างให้บริการ  

 ผู้ให้บริการต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการ การควบคุมสภาวะในกระบวนการ การตรวจสอบและ

ทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการ ให้บริการรวมท้ังเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการ
ควบคุม 
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3.1.3.2 ดําเนินการ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการที่กําหนด ซี่ง
ต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปน้ี 
(1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการ 
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(3) มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

ก. มีระบบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษา  
ข. มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

(4) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง 
(5) มีการดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
(6) มีบันทึกที่จําเป็นเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่ากระบวนการในการให้บริการได้เป็นไป 

ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
3.2  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.2.1  ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้ให้บริการต้อง 

3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการจัดทํา

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการนําไปปฏิบัติ 
3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ทุกระดับอย่าง

ชัดเจนและครบถ้วน 
3.2.2  กฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานประกอบการต้องมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง

มีการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายและข้อกําหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องเป็นระยะ 
3.2.3  การควบคุมการปฏิบัติ 
สถานประกอบการต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
3.2.3.1 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณีที่สถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีอันตราย 

สถานประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดทําบัญชีรายช่ือสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมีอันตรายและต้องจัดเก็บไว้ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา 
(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

ตามลักษณะความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่าน้ัน ตามที่กฎหมายกําหนด 
และมีการจัดทําเขื่อน กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เพ่ือ
ป้องกันการร่ัวไหลออกสู่ภายนอก 

(3) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้
ดินที่เกิดจากการขุดเจาะ หรือมีเครื่องหมายแสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน 
และมีการตรวจสอบ บํารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 
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(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับ
พนักงาน รวมถึง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัย 
รวมท้ังต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว 

(5) มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้ง
การติดต้ังที่ชําระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ที่ล้างตาและ/หรือ ฝักบัวชําระล้าง
ร่างกายจากสารเคมีในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถใช้ได้ทันท่วงที
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.2.3.2 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สถานประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมี

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทและการกําจัดที่เป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการย่ืนขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และมี

การแจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดให้กับทางราชการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) มีการจัดเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซึ่ง
ปนเป้ือนและยังมิได้กําจัด ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
อันตราย 

3.2.4  ความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไขและการป้องกัน 
สถานประกอบการต้องจัดให้มีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ของการปฏิบัติงานที่

ไม่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง อย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการในการ
สื่อสารช่องทางการแจ้งขอร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม จากทั้งภายในและ
ภายนอก ชุมชนรอบข้าง หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะห์และนําไปสู่ปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 

3.2.5  การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  
เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานประกอบการมีการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สถานประกอบการจะต้อง 
3.2.5.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานให้กับพนักงาน เช่น ใน
กรณีไฟไหม้ / สารเคมีหกรั่วไหล / หม้อไอนํ้าระเบิด / ก๊าซ หรือรังสีรั่วไหล 

3.2.5.2 มีการฝึกอบรมพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเพ่ือเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณี สารเคมีหกรั่วไหล ก๊าซรั่วหรือรังสีรั่วไหล 
หรือหม้อไอนํ้าระเบิด ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด และทําการฝึกอบรม
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.2.5.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น สัณญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง 
สายฉีดนํ้า ท่อนํ้าดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดต้ังอยู่ในตําแหน่งที่
สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ถูกปิดก้ัน 

3.2.5.4 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
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3.2.5.5 มีการจัดอบรมให้ความรู้ ในด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบ้ืองต้น (FIRST AID 
& CPR) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.5.6 มีการกําหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ 

3.2.5.7 สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวข้องไว้เป็นหลักฐาน 
3.3  การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียว 

ผู้ประกอบการ/โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้/แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ตลอดอายุสัญญา  
 


