
 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บริการทําความสะอาด 

 
1. ขอบเขตและคําอธิบาย 
 “บริการทําความสะอาด” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะบริการรับจางทําความสะอาดในอาคารและบริเวณ 
รอบอาคาร 

 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 การจัดจางบริการทําความสะอาดเปนกิจกรรมหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐดําเนินการจัดจางเพื่อทําความ
สะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ การทําความสะอาดมีปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ไดแก การเลือกใช
น้ํายาทําความสะอาดที่ปลอดภัยตอผูใชและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ
การคัดแยกขยะเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี การเลือกใชบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงเปน
การสนับสนุนผูใหบริการที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่งดวย 

 

3. เกณฑขอกําหนด 
 3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 

 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับบริการทําความ
สะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

 3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 
  1) บริการทําความสะอาดตองเปนไปตามเกณฑขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

1.1) ตองไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามที่กําหนดในขอกําหนด 

 

1.2) มีระบบการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานดังนี้ 
1.2.1) ตองมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไวเปนลายลักษณอักษร นําไปปฏิบัติ 

รักษาไว ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยคูมือการปฏิบัติงานอยางนอยตองคลุมกิจกรรมดังนี ้
- ขั้นตอนการทําความสะอาด 
- ขอปฏิบัติการบริหารจัดการสารเคมีที่ใชในการบริการทําความสะอาด 
- ขั้นตอนการจัดเก็บบํารุงรักษาและการใชงานอุปกรณทําความสะอาด 

1.2.2) การสื่อสารขอมูล (นําคูมือการปฏิบัติงานสื่อสารกับพนักงานไดรับทราบ) 
1.2.3) การฝกอบรมและการตรวจสอบ (ฝกอบรมพนักงานแลวประเมินพนักงาน

จากการทํางานจริง) 
1.2.4) รายงานและบันทึก (รายงานและบันทึกท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารคูมือการปฏิบัติงานที่กําหนดในขอกําหนด 
 

2) พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานที่เชื่อไดวาพนักงานทําความสะอาดเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 
1) พนักงานตองไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับบริการทําความ

สะอาดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานแสดง หัวขอและเนื้อหาหลักสูตร ภาพถายหรือรายชื่อ เพ่ือยืนยันการฝกอบรมดาน
การใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับบริการทําความสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2) ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
2.1) กรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ผลิตภัณฑตองได

การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว หรือ ผานเกณฑการทดสอบตามขอกําหนดพิเศษของขอกําหนดฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑทําความสะอาด
ที่ใช หรือ ยื่นผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑขอกําหนดพิเศษสําหรับผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใช 

 

2.2) กรณีผลิตภัณฑทําความสะอาดไมมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 “รายชื่อวัตถุอันตรายในความ
รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารดังนี้ 
1) หลักฐานที่เชื่อไดวาผลิตภัณฑเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2556 “รายชื่อวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 
2) รายชื่อและสวนประกอบของสารที่ใชในผลิตภัณฑทําความสะอาด 
3) SDS (Safety Data Sheet) ของสารที่ใชในผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 

3) มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นแผนการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด 

 



 

4) มีการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทํา
ความสะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการทําความสะอาดออกจาก
ขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อนํากลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือ
เวียนใชใหม พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา (อยางนอย 6 เดือนครั้ง) 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นแผนการดําเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใหพนักงานทํา
ความสะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการทําความสะอาดออกจาก
ขยะทั่วไปที่มีอยูในอาคารสํานักงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อนํากลับไปสูกระบวนการแปรรูปหรือ
เวียนใชใหม พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการการคัดแยกขยะตามระยะเวลา (อยางนอย 6 เดือนครั้ง) 
 

หมายเหตุ:  1) หนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดตองมีอายุไมเกิน 1 ปนับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง และ
ตองลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือ ผูมีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถาม)ี 
 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคา
และบริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก 
ในกรณีท่ีเกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว  
 
  

 

 
ตัวอยางเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน 
บริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
ตัวอยางหนังสือขอขึ้นทะเบียนเปนบริการทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวอยางเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน 
บริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บริการทําความสะอาด 
  

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(สินคาและบริการประเภทอุปกรณสํานักงาน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคดิเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  
 



 

บริษัท ทําความสะอาดไทย จํากัด 
เลขที่ xxxxxxxxxx 
โทร xxxxxx 

 
 
 
 
ที่ xx/xx   
 วันท่ี 29 เมษายน 2559 
 
เร่ือง  ขอขึ้นทะเบียนเปนบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เรียน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
สิ่งท่ีสงมาดวย  เอกสารประกอบการตรวจรับรองบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอม 
 
 ดวย บริษัท ทําความสะอาดไทย จํากัด เปนผูใหบริการทําความสะอาดอาคารตางๆ 
ทางบริษัทฯ ไดตระหนักถงึความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม จึงนําเกณฑขอกําหนดสําหรับ
บริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมาใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
 บริษัทฯ มีความประสงคจะขอยี่นเอกสารหลักฐานดังสิ่งทีส่งมาดวย เพื่อขอความ
อนุเคราะหกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเปนบริการทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (นายไทย ใจภักดิ์) 
 กรรมการผูจัดการ 
 บริษัท ทําความสะอาดไทย จํากัด 
 



 

3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 
 

 
 

 

 
 เลขที� GL xxxx/xxx 

 ที� xxxxxxxxxxxxxxx 
 วนัที� xxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 
 

 
    

 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)   (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 Xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
  



 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับบริการทําความสะอาดที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 
1) บริการทําความสะอาดตองเปนไปตามเกณฑขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

3.2.1.1.1) ตัวอยาง ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 

 
 
 



 

หรือ 3.2.1.1.2) ตัวอยางคูมือการปฏิบัติงาน 
 

คูมือการปฏิบัติงานบรกิารทําความสะอาด 
ของบริษัท ทําความสะอาดไทย จํากัด 

 

เนื้อหาคูมือการปฏิบัติงานอยางนอยตองคลุมกจิกรรมดังน้ี 
 ขั้นตอนการทําความสะอาด 

ตัวอยางเชน 1. การทําความสะอาดพื้น 
2. การทําความสะอาดเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน 
3. ... 
 

 
 ขอปฏิบัติการบริหารจัดการสารเคมีที่ใชในการบริการทําความสะอาด 

ตัวอยางเชน 1. จัดทําบัญชีรายการสารเคมี ประกอบดวย วิธีและปริมาณที่ใช 
2. วันเดือนปที่จัดซื้อและนํามาใช 
3. ... 

 
 

 ขั้นตอนการจัดเก็บบํารุงรักษาและการใชงานอุปกรณทําความสะอาด 

ตัวอยางเชน 1. สถานที่เก็บสารเคมี 
2. วิธีเก็บรักษาอุปกรณทําความสะอาด 
3. ... 

 
 
และ รายงานผลการฝกอบรม (เชน รายงานสรุป รายชื่อ ภาพถาย) ทั้งนี้ สามารถใชขอมูลการ
ฝกอบรมรวมกับ ขอกําหนดพิเศษ 3.2.2.1) ได 
  



 

และ 2) พนักงานทําความสะอาดตองเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย 

3.2.1.2) ตัวอยาง 
หลักฐานที่เชื่อไดวาพนกังานทําความสะอาดเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย ไดแก  

1) กรณีมีแรงงานสญัชาติไทย 
รายชื่อ เลขบัตรประชาชน 

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x 
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x 
3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x 
4. ...  
...  
 
2) กรณีมีแรงงานตางดาว 

รายชื่อ เลขที่ใบอนุญาต วันหมดอาย ุ
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx   
2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx   
3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx   
4. ...   
...   
 
  



 

3.2.2.1) ตัวอยางหลักฐานแสดงการฝกอบรม 
ดานการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับบริการทําความสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การฝกอบรมหลักสตูรการใชทรัพยากรในการทําความสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ 
วันที่ xxxxxxxx 

 

1. กําหนดการ หัวขอ และเนือ้หาหลักสูตรการฝกอบรม 
9.30 – 10.00 น. กลาวเปดและแถลงนโยบายบริการทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โดย xxxx xxxxx 

10.00 – 11.00 น. การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
โดย xxxx xxxxx 

11.00 – 12.00 น. การจัดการขยะตามหลักวิชาการ 

โดย  xxxx xxxxx 
เนื้อหาหลักสูตร 

 การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวอยางเชน 1. ไมเปดน้ําทิ้งไวขณะซักลางอุปกรณทําความสะอาด เชน ไมถูพื้น ผาเช็ดโตะ 
2. นําน้ําทิ้งที่ใชแลวไปหมุนเวียนใชใหม เชนอ 
3. ... 

 การจัดการขยะและของเสยีตามหลักวิชาการ 

ตัวอยางเชน 1. ลดปริมาณ และคัดแยกขยะตามหลักวิชาการ 
2. นําขยะไปใชประโยชน 
3. ... 

2. ภาพประกอบการฝกอบรม  
 

   
 

3. รายชื่อผูเขารวมการอบรม 
xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
คูมือ/เอกสารประกอบการฝกอบรม 

3.2.2.2.1) ตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
กรณีผลิตภณัฑทาํความสะอาดมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ 

 



 

ใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑทําความ
สะอาดที่ใช  
 
 
 
   

 
 
 เลขที� GL xxxx/xxx 

 ที� xxxxxxxxxxxxxxx 
 วนัที� xxxxxxxxxxxxx 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

    
 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 Xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 



 

หรือ 
ยื่นผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑขอกําหนดพิเศษสําหรับผลติภณัฑทําความ
สะอาดที่ใช 
 

 ขอกําหนดฉลากเขยีวสําหรับผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว (TGL-25-R2-15) 
ขอกําหนดทั่วไป 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 

ขอกําหนดพิเศษ 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx 

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
  



 

3.2.2.2.2) ตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
กรณีผลิตภณัฑทาํความสะอาดไมมีขอกําหนดฉลากเขียวรองรับ 

 
1. หลักฐานที่เชื่อไดวาผลิตภัณฑเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บัญชี
รายชื่อวัตถอุันตราย พ.ศ. 2556 “รายชื่อวัตถุอนัตรายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา” 

 
 

  



 

หรือ คนหาจากบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ

 

1. เขาเมนสูวนบริการ >

 

 

 

บริการตรวจสอบผลิตภัณฑของ อย. (http://www.fda.moph.go.th/

> ประชาชน > ตรวจสอบผลิตภัณฑ 

http://www.fda.moph.go.th/)   

 

 



 

2. เขาหนาสืบคนขอมลูผลติภัณฑ

 

3. ใสชื่อผลิตภณัฑ 

 

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx 
YYYYYYYYYY 

หนาสืบคนขอมลูผลติภัณฑ 

xxxxxx 

AAAAAAA 

 

 



 

2. รายชื่อและสวนประกอบของสารที่ใชในผลติภัณฑทําความสะอาด  
 

 
สวนประกอบของผลิตภณัฑทําความสะอาด ปริมาณ (รอยละโดยน้ําหนัก) 
 สารชําระลาง 

o Nonyl phenol surfactant 1% 
 สารฆาเชื้อโรค 

o Alkyl dinethyl 2.5% 
o Benzyl ammonium 0.4% 
o Chloride disinfectant 1.2% 
o Germicide 0.05% 

 สารปรุงแตงกลิ่น (หัวน้ําหอม) 0.1% 

 ส ี 0.5% 
 
  



 

3. SDS (Safety Data Sheet) ของสารที่ใชในผลิตภัณฑทําความสะอาด 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet: MSDS 

หรือ Safety Data Sheet:SDS) เปนเอกสารที่แสดงขอมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
เกี่ยวกับลักษณะความเปนอันตราย พิษ วิธีใช การเก็บรักษา การขนสง การกําจัดและ
การจัดการอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเปนไปอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

 
 



 

3.2.2.3) ตัวอยาง แผนการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน  
และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บผลิตภัณฑทําความสะอาด 

 
แผนการดําเนินการ อธบิายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

รายการ การจัดเก็บผลิตภัณฑ กําหนดเวลาดําเนินการ 
1. น้ํายาทําความสะอาดพื้น - จัดเก็บเมื่อใชเสร็จแลวใน

หองเก็บสารเคมีท่ีมีอากาศ
ถายเท อุณหภูมิไมสูงเกินไป 

การทําความสะอาดประจําวัน 

2. น้ํายาขัดพื้นและเคลอืบเงาพื้น - จัดเก็บเมื่อใชเสร็จแลวใน
หองเก็บสารเคมีท่ีมีอากาศ
ถายเท อุณหภูมิไมสูงเกินไป 

การทําความสะอาดทุก 3 เดือน 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

 
  



 

3.2.2.4) ตัวอยาง แผนการดําเนินการ อธิบายข้ันตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การใหพนักงานทําความสะอาดคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ หรอืวัสดุเหลือใชอื่นๆ ที่เกิดข้ึน

จากการบริการทําความสะอาด 
 
แผนการดําเนินการคัดแยกของเสยีที่เกิดจากบรกิารทําความสะอาด 

รายการ กําหนดเวลาดําเนินการ 
1. กําหนดภาชนะรองรบัขยะประเภทตางๆ เชน 

 ขยะยอยสลายได ถังสีเขียว 
 ขยะรีไซเคิล ถังสีเหลือง 

 ขยะอันตราย ถังสีแดง 

 ขยะทั่วไป ถังสีน้ําเงิน 

 

2. รวบรวมขยะแตละประเภท  

3. จัดเก็บตามเวลาที่กําหนด กําหนดเวลาจัดเก็บขยะแตละ
ประเภท เชน ทุกวัน ทุกสัปดาห 

หรือทุกเดือน 

4. คัดแยกประเภทขยะอีกครั้งกอนนําไปจัดการขยะแตละ
ประเภท 

กําหนดเวลาที่เหมาะสม 

5. ดําเนินการจัดการขยะแตละประเภทตามหลกัวิชาการ 
เชน  

 ขยะยอยสลายได – นําไปทําปุยหมัก 
 ขยะรีไซเคิล – นําไปขายเพื่อแปรรูปใชใหม 
 ขยะอันตราย – รวบรวมไปฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

 ขยะทั่วไป – รวบรวมไปกําจัด 

กําหนดเวลาที่เหมาะสม 

... ... 

... ... 

10. จัดทํารายงานผลการดําเนินการคัดแยกขยะตาม
ระยะเวลา 

อยางนอย 6 เดือน/ครั้ง 

 



 

รายงานผลการดําเนินการคัดแยกขยะ 
ของบริษัท ทําความสะอาดไทย จํากัด* 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
ประเภทขยะ เวลาจัดเก็บ ปริมาณ วิธีการจัดเก็บ 

1. ขยะยอยสลาย 1 สัปดาห xxx กิโลกรัม - รวบรวมแลวนําไปหมกัเปนสารปรับปรุงดิน 
2. ขยะรีไซเคิล 
   2.1 กระดาษ 
        1) กระดาษสํานกังาน 
        2) 
   2.2 โลหะ 
   2.3 เศษแกว 
   2.4 พลาสติก 
   ... 

 
 

6 เดือน 
6 เดือน 

… 
… 
 

 
 

xxx กิโลกรัม 
xxx กิโลกรัม 

… 
… 

 
 
- แยกประเภทแลวนาํไปขาย 
... 
... 

3. ขยะอันตราย 6 เดือน xxx กิโลกรัม - รวบรวม ไปฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
4. ขยะทั่วไป 6 เดือน xxx กิโลกรัม - รวบรวม แลวนําไปกําจัดโดยเทศบาล 
 
หมายเหตุ *จะสุมตรวจภายหลังการใหการรับรองแลว อยางนอย 6 เดือน 


