
 
 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 

 
1. ขอบเขตและคําอธิบาย 
 “ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิวที่มีลักษณะ
แข็ง เชน พื้น เพดาน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ และพื้นผิวอุปกรณในหองครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขจัดคราบ     
สิ่งสกปรกตางๆ ที่เกาะตามพื้นผิว และมีองคประกอบหลักอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ หรือผสมกัน ไดแก สารลด
แรงตึงผิว กรด ดาง หรือตัวทําละลาย 

 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิวแบงออกไดเปนหลายประเภท โดยผลิตภัณฑแตละประเภท
ประกอบดวยสารเคมีหลายชนิด บางชนิดมีความเปนกรดหรือดางที่มีความเขมขนสูง ซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอนและเปน
อันตรายตอผูใชงาน บางชนิดยอยสลายทางชีวภาพไดยาก บางชนิดเปนพิษและเมื่อปลอยสูแหลงน้ําและดิน   
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตได 

 

3. เกณฑขอกําหนด 
 3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 

 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑทําความ
สะอาดพื้นผิวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

 3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 
1) ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนที่เกี่ยวของ หรือ ผานการทดสอบคุณลักษณะที่ตองการตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเทา 

 

หมายเหตุ : กรณีไมใชกรดไฮโดรคลอริกในกระบวนการผลิตตองไมใชสารตองหามหรือสารที่แตกตัวเปนสาร
ตองหาม (สารตามขอกําหนด 3.2.2 2) และใหทดสอบคุณลักษณะที่ตองการอื่นๆ ของผลิตภัณฑตาม มอก. ที่
เกี่ยวของดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสําหรับผลิตภัณฑทําความ
สะอาดพื้นผิว 
 

ลําดับที่ มาตรฐานเลขท่ี ชื่อมาตรฐาน 
1 มอก. 329 ผลิตภัณฑทําความสะอาดประเภทกรดสําหรับกระเบื้องและเครื่อง

สุขภัณฑเซรามิก 
2 มอก. 605 ผลิตภัณฑชําระลาง 
3 มอก. 2083 ผลิตภัณฑทําความสะอาดสําหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑเซรามิก 

ประเภทสารลดแรงตึงผิว 
4 มอก. 2116 ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้น 
5 มอก. 2117 ผลิตภัณฑทําความสะอาดเครื่องครัว 
6 มอก. 2339 ผลิตภัณฑทําความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑเซรามิกประเภท  

ไฮโปคลอไรต 
7 มผช. 177 ผลิตภัณฑทําความสะอาดภาชนะท่ีใชในครัว 
8 มผช. 262 ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นชนิดเหลว 
9 มผช. 663 ผลิตภัณฑทําความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑเซรามิก 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนหรือผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่
เกี่ยวของหรือผลการทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศหรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา 
หมายเหตุ : กรณีไมใชกรดไฮโดรคลอริกในกระบวนการผลิตผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารขอมูลความปลอดภัย
เคมีภัณฑ (SDS) ของกรดที่ใชในกระบวนการผลิต 

 

2) ในกระบวนการผลิต การกําจัด และการขนสงของเสียจากกระบวนการผลิต ตอง
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ หรือการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.14001 หรือ ISO 14001 หรือการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับ    
ที่ 3 ขึ้นไป 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม 
2. เอกสารรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.14001 หรือ ISO 
14001 ของโรงงานผูผลิต 
3. เอกสารการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป 
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 3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 
1) ผลิตภัณฑตองยอยสลายทางชีวภาพได (Ready biodegradability) เมื่อทดสอบตาม

วิธีทดสอบที่กําหนดไวใน OECD 301 B หรือ OECD 301 C หรือ OECD 301 D หรือ OECD 301 F หรือ วิธี
อื่นที่เทียบเทาไมต่ํากวารอยละ 70 หรือ กรณีมีสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑตองสามารถยอยสลายไดไมต่ํากวา
รอยละ 90 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีวิเคราะหและทดสอบผงซักฟอก มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 578 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดไวใน OECD 301 B หรือ 
OECD 301 C หรือ OECD 301 D หรือ OECD 301 F หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวิธีวิเคราะหและ
ทดสอบผงซักฟอก มาตรฐานเลขที่ มอก. 578 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา 

 

2) สารที่หามมีในผลิตภัณฑ 
2.1) สารลดความกระดางของน้ํา ชนิด 

(1) Phosphonates 
(2) Nitrilotriacetic acid (NTA) 

2.2) ตัวทําละลาย ชนิด 
(1) Cyclohexanone 
(2) Hexane 
(3) Methanol 
(4) i-Butanol 
(5) n-Butanol 
(6) t-Butanol 
(7) Dearomatise white spirit, D100 
(8) Dearomatise white spirit, D70 
(9) Cyclohexanol 
(10) Decane 
(11) Heptane 
(12) i-Paraffins 
(13) Methy isobutyl ketone, MIBK 
(14) Higher aromatesเชน mesitylene 
(15) Chlorinated hydrocarbons 
(16) Toluene 
(17) Halogenated organic solvents 

2.3) สารทําอิมัลชัน ชนิด 
(1) Alkylphenol 
(2) Dimethylsilicon copolymers 
(3) Fatty acid salts of di/triethanolamine  
(4) Branched carboxylic acids and alcohols 
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(5) Quaternary protein hydrolysate 
(6) PEG esters of branched carboxylic acids 

2.4) กรด ชนิด 
(1) Sulfuric acid 
(2) Sulphonic acid 

2.5) สารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายชื่อใน group 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยัน
แลว) group 2A และ group 2B (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International Agency for 
Research on Cancer (IARC)  

2.6) สารกอมะเร็งสารกอใหเกิดการกลายพันธุหรือสารที่ทําลายระบบสืบพันธุ
(Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction : CMR-substances) ตามรายชื่อใน Annex I 
ของ CMR substances from Annex VI of the CLP Regulation registered under REACH and/or 
notified under CLP ของ European Chemicals Agency (ECHA) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผู ยื ่นคําขอตองแสดงรายชื ่อสารเคมีที ่ใช เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑทําความสะอาดพื ้นผิวและ            
SDS (Safety Data Sheet) ของผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 
 

3) ตองไมมีสวนผสมของสารตอไปนี้ แตหากมีการปนเปอนตองไมเกินเกณฑที่กําหนด 
ดังนี้ 

(1) ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (คํานวณเปน P2O5) ไมเกินรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก
ของผลิตภัณฑ 

(2) ปริมาณสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds; VOCs) 
ไมเกินรอยละ 10 โดยน้ําหนักของผลิตภัณฑ 

(3) ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ําหนักของผลิตภัณฑ 
(4) สารหนู (Arsenic) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(5) ตะก่ัว (Lead) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(6) แคดเมียม (Cadmium) ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(7) โครเมียม (Chromium) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(8) ปรอท (Mercury) ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(9) เซเลเนียม (Selenium) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(10) นิกเกิล (Nickel) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
1. ผลการทดสอบปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (คํานวณเปน P2O5) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธี
วิเคราะหและทดสอบผงซักฟอก มาตรฐานเลขที่ มอก. 578 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา 
2. ผลการทดสอบปริมาณสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds; VOCs) ตามวิธีทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐาน ISO 11890-2 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเทา 
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3. ผลการทดสอบปริมาณฟอรมาลดีไฮด ตามวิธีทดสอบ ISO 14181-1 หรือ วิธีอื่นเทียบเทา หรือ เอกสาร
รับรองวามีปริมาณฟอรมาลดีไฮดไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ําหนัก โดยหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตรา
สําคัญของบริษัทและลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 
4. ผลการทดสอบโลหะหนัก ไดแก สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ปรอท เซเลเนียม และนิกเกิล โดยวิธี
อะตอมมิกแอบซอรปชันสเปกโตรสโกป (Atomic Absorption Spectroscopy) หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา 
 

4) บรรจุภัณฑ 
4.1) กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ตองมีสัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของ

พลาสติกใหชัดเจนตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 
4.2) กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ 

  - กรณีกลองกระดาษแข็ง ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที ่ 
ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 70 โดยน้ําหนัก 

  - กรณีกลองกระดาษลูกฟูก ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่
ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 60 โดยน้ําหนัก 

4.3) หมึก สี หรือเม็ดสี (Pigment) ที่ใชในผลิตภัณฑหรือพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลาก
ที่ติดบนบรรจุภัณฑตองมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว 
รวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) โดยน้ําหนัก หรือใชหมึกจากธรรมชาติ หรือหมึกฐาน
น้ําที่แตกตัวใหสารแอโรแมติกเอมีนดังตารางแสดงสารแอโรแมติกเอมีน แตละสารตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 สารแอโรแมติกเอมีน 
 

ที ่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) ที ่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) 
1 4-Aminodiphenyl (92-67-1) 13 4,4’ -Methylenedi-o-Toluidine (838-88-0) 
2 Benzidine (92-87-5) 14 p-Cresidine (120-71-8) 
3 4-Chloro-o-Toluidine (95-69-2) 15 4,4’ -Methylene-bis-(2-Chloro-Aniline) 

(101-14-4) 
4 2-Naphthylamine (91-59-8) 16 4,4’ - Oxydianiline (101-80-4) 
5 o-Aminoazotoluene (97-56-3) 17 4,4’ -Thiodianiline (139-65-1) 
6 5-Nitro-o-Toluidine (99-55-8) 18 o-Toluidine (95-53-4) 
7 4-Chloroaniline (106-47-8) 19 4-Methyl-m-Phenylenediamine (95-80-7) 
8 4-Methaxy-m-Phenylenediamine (615-05-4) 20 2,4,5-Trimethylaniline (137-17-7) 
9 4,4’ –Diaminodiphenylmethane (101-77-9) 21 o-Anisidine(90-04-0) 

10 3,3’ –Dichlorobenzidine (91-94-1) 22 2,4-Xylidine (95-68-1) 

11 3,3’ –Dimethoxybenzidine(119-90-4) 23 2,6-Xylidine (87-62-7) 

12 3,3’ –Dimethylbenzidine(119-93-7) 24 4-Aminoazobenzene (60-09-3) 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
1. กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวามีสัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของ
พลาสติกบนบรรจุภัณฑใหเห็นชัดเจนตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 พรอมทั้ง
หลักฐานประกอบ เชน รูปถาย หรือตัวอยางบรรจุภัณฑ 
2. กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อไดวากระดาษที่ใชสําหรับทําผิวกลอง และ
กระดาษลูกฟูก ทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตรตามที่กําหนด 
ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผูผลิต 
3. กรณี หมึก สี หรือเม็ดสี (Pigment) ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
 3.1 หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ที่ออก
ใหโดยผูผลิตสี หรือ 
 3.2 ผลทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดดังตอไปนี ้
  3.2.1 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ 
IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา 
  3.2.2 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา 
  3.2.3 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ 
IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา 
  3.2.4 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ 
ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา หรือ 
 3.3 หนังสือรับรองที่เชื่อถือไดวาผูยื่นคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับ
โดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูยื่นคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 3.4 กรณีใชหมึกฐานน้ํา 
  ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบ Azo dyes ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 14362 
หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา 
 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 
มอก.17025 (ISO/IEC 17025) 
 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคา
และบริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก 
ในกรณีท่ีเกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 
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1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (สินคาและ
บริการประเภทอุปกรณสํานักงาน) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 


