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หลกัเกณฑเ์ฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
สําหรับผลิตภัณฑก์ระดาษ (TGL-08-R2-11): กระดาษทําแผ่นยปิซัม 

 
1. การยื่นคําขอ 
 การยื่นคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษทําแผ่นยิปซัม ให้ผู้ย่ืนคําขอ
จัดส่งข้อมูล/เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1.1 เอกสารท่ัวไป 
ลําดับท่ี รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอาํนาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
9 ทะเบียนพาณิชย์ 
10 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถ้ามี) 

- ISO 9001 
- ISO 14001 
- OHSAS/TIS 18001  
- อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 (GI Mark 3) ขึ้นไป  
- Eco Factory 

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลกั (ชนิดและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถ้ามี) 
15 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนํ้าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน  

(แบบ สก.2) 
16 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

(แบบ สก.3) 
17 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน  
 

1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขยีว 
รายละเอียดเอกสารท่ีต้องยื่นเพ่ือขออนุมัติใหใ้ชเ้คร่ืองหมายฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-08-R2-11) ข้อ 7 ข้อกําหนดของกระดาษทําแผ่นยิปซัม 
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หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ียื่นสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตาม

กฎหมาย 
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนาม

ตามกฎหมาย 
4. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 

17025 ในขอบเขตท่ีย่ืนทดสอบเท่าน้ัน 
ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
 
2. การตรวจสอบเพื่อขอรับการรับรองฉลากเขียว 

2.1 การแบ่งรุ่นผลติภัณฑ์ แบ่งตามเคร่ืองหมายการค้า ชนิด และน้ําหนักมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
2.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกําหนดของฉลากเขียว 

2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพื่อทําการทดสอบตามข้อกําหนดท่ัวไป ให้เก็บตัวอย่างจากกระดาษรุ่นเดียวกัน   
(ตามข้อ 2.1) และปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบสําหรับแต่ละคุณลักษณะ 

2.2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบโลหะหนัก, azo-based dyes และ AOX (Adsorbable organic 
halogen) ให้เก็บตัวอย่างจากกระดาษรุ่นเดียวกัน (ตามข้อ 2.1) แล้วนําไปเตรียมชิ้นทดสอบให้มี
ขนาดและจํานวนตามที่กําหนดในแต่ละวิธ ี

 
3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 

3.1  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
3.1.1  การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
เพื่อให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆท่ีชัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีขอรับใบอนุญาต / ได้รับใบอนุญาต 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย 

(1) กําหนดความสามารถท่ีจําเป็น 
(2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม 
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม 
(4) จัดทําและเกบ็รักษาบันทึกประวัติท่ีเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 

3.1.2  การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิ่งท่ีใช้เพื่อช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

งานจ้างทําหรือจ้างเหมา และสิ่งท่ีเป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อให้ม่ันใจว่าวัตถุดิบหรือบริการท่ีจัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์กําหนด

ท่ีใช้ในการจัดซื้อ 
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3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการท่ีจัดซ้ือ โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและจัดทําเป็นเอกสารมีบันทึก
ผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

3.1.2.3 ต้องไม่มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นสารห้ามใช้ในกระบวนการผลิต สําหรับการผลิตในรุ่นที่  
ขอการรับรองฉลากเขียว 

3.1.3  การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต  
 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
การตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมท้ังเกณฑ์
กําหนดท่ีใช้ในการควบคุม 

3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
ท่ีกําหนด ซ่ีงต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้ 
(1) มีข้อมูลซ่ึงระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะท่ีต้องการของผลิตภัณฑ์ 
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(3) มีการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

ก. มีระบบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน 

ข. มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
(4) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง 
(5) มีการดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
(6) มีบันทึกท่ีจําเป็นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์

ท่ีได้เป็นไป ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
3.1.3.3 ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ต้อง

มีหลักฐานท่ีสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ สามารถทําให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

3.1.4  การควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามวิธีการท่ีกําหนด และสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน 
ท้ังนี้ก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปน้ัน ได้ผ่านการตรวจสอบ/
ทดสอบท่ีจําเป็นและได้กําหนดไว้ในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานทุกรายการ 

3.1.4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
3.1.5  การควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเครื่องทดสอบ 

(1) มีการควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเครื่องทดสอบ  สําห รับการตรวจวัด  และการ
เฝ้าระวังมีเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบท่ีจําเป็นเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป อย่างน้อยต้องมี
เคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ เพื่อใช้เป็นประจํา ณ โรงงานท่ีทําผลิตภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะ ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตท่ีกําหนดไว้ 

(2) สอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ ท่ีมีผลต่อคุณภาพ 
โดยต้อง 
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ก. ดําเนินการตามช่วงเวลาท่ีกําหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึง
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล 

ข. แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
ค. มีการป้องกันการปรับแต่งเคร่ืองมือท่ีสอบเทียบแล้ว 
ง. มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้าย การบํารุงรักษา และ

เก็บรักษา 
(3) ดําเนินการเพื่อจัดการกับเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัดและเคร่ืองทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ

ผลกระทบ หากพบว่าเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน 
3.2  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.2.1  ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าท่ี 
เพื่อให้ม่ันใจว่าโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงงาน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าท่ี เพื่อให้ม่ันใจว่า มีการจัดทําระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม และการนําไปปฏิบัติ 
3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหน้าท่ีของบุคคลต่างๆ ทุกระดับอย่างชัดเจน

และครบถ้วน 
3.2.2  กฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานประกอบการต้องมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการ

ติดตามความคืบหน้าของกฎหมายและข้อกําหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะ 
3.2.3  การควบคุมการปฏิบัติ 

สถานประกอบการต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ สถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง รวมถึงแนวทางการแก้ไข กรณีท่ีไม่ได้ตามเป้าหมาย 

(2) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดลอ้มประจําโรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด  
3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางนํ้า สถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและป้องกันนํ้าท้ิงจากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมนํ้าท้ิง 
(2) มีการกําจัดกากตะกอนท่ีได้จากการบําบัดนํ้าเสียอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
(3) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.3.3 การควบคุมสาร เคมีอันตราย  ในกรณี ที่ สถานประกอบการ ท่ีมีการใช้สารเคมีอันตราย 
สถานประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดทําบัญชีรายช่ือสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

อันตรายและต้องจัดเก็บไว้ในจุดท่ีเรียกใช้ได้ทันเวลา 
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(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตามลักษณะ
ความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้น ตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีการจัดทําเขื่อน 
กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายกัน เพื่อป้องกันการร่ัวไหลออกสู่ภายนอก 

(3) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีท่ีเก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดินท่ีเกิด
จากการขุดเจาะ หรือมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน และมีการตรวจสอบ 
บํารุงรักษาท่อและข้อต่อท่ีใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับพนักงาน 
รวมถึง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการทํางานท่ีถูกต้องและปลอดภัย รวมท้ังต้องจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว 

(5) มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณท่ี์ใช้ในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมท้ังการติดตั้ง
ท่ีชําระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ท่ีล้างตาและ/หรือ ฝักบัวชําระล้างร่างกายจากสารเคมีใน
บริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สถานประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการคัดแยก

ขยะแต่ละประเภทและการกําจัดท่ีเป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการยื่นขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และมีการแจ้ง 
(3) ข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทุกชนิดให้กับทางราชการตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
(4) มีการจัดเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสาร เคมีอันตราย ท่ีใช้แล้วซึ่งปนเป้ือน

และยังมิได้กําจัด ให้อยู่ในท่ีท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย 
3.2.3.5 การควบคุมก๊าซ (ถ้ามี) ในก รณี ที ่ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร มีการใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิงใน

กระบวนการผลิต  หรือการขนส่ ง  สถานประกอบการจะต้องมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ควบคุมก๊าซซ่ึงผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีท่ีมีการ
ใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ ต้ังแต่ 20 ถัง ขึ้นไป ท้ังน้ีไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถ้ามี) ในกรณีท่ีสถานประกอบการมีการใช้รังสี สถานประกอบการต้องมีการ
จัดทํารายงานการแจ้งจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการทางด้านเทคนิคในเร่ืองรังสีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหม้อไอนํ้า หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน (ถ้ามี) ในกรณีที่
สถานประกอบการมีการใช้หม้อไอนํ้า หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน 
สถานประกอบการต้องมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอนํ้าประจําปีโดยวิศวกร
เคร่ืองกล และจัดให้มีผู้ควบคุมประจําหม้อไอน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนํา
ความร้อน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.4  การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทํางาน 
สถานประกอบการต้องมีการตรวจ วัดสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี เช่น การตรวจวัดค่าความเข้ม

แสงสว่าง การตรวจวัดค่าความดังเสียง การตรวจวัดค่าความร้อน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง การตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่
ทํางานให้ครอบคลุมทุกจุดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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3.2.5  ความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไข และการป้องกัน 
สถานประกอบการต้องจัดให้ มีการทบทวนผลของการปฏิบั ติการแก้ ไขและป้องกัน ของการปฏิบัติงานท่ี

ไม่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง อย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการในการสื่อสาร
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมจากท้ังภายในและภายนอก ชุมชนรอบข้าง 
หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะห์และนําไปสู่ปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดซํ้า 

3.2.6  การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  
เพื่อให้มั่นใจว่าสถานประกอบการมีก าร เต รียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สถานประกอบการจะต้อง 
3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีสอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานให้กับพนักงาน เช่น ในกรณีไฟไหม้ / 
สารเคมีหกร่ัวไหล / หม้อไอน้ําระเบิด / ก๊าซ หรือรังสีร่ัวไหล 

3.2.6.2 มีการฝึกอบรมพนักงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมและระงับเหตุอันตรายเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ เ มื่ อ เกิด เหตุฉุก เฉิน  เช่น ในกรณี สารเคมีหกร่ัวไหล ก๊าซร่ัวหรือรังสีร่ัวไหล 
หรือหม้อไอนํ้าระเบิด ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด และทําการฝึกอบรมทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น สัญญาณเตือนภัย เคร่ืองดับเพลิง สายฉีดนํ้า 
ท่อนํ้าดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้ งอยู่ ใน ตําแหน่ง ท่ีสามารถใช้งานได้ทันที 
ไม่ถูกปิดกั้น 

3.2.6.4 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
3.2.6.5 มีการจัดอบรมให้ความรู้ ในด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบ้ืองต้น (FIRST AID & CPR) 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.6.6 มีการกําหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคน

รับทราบ 
3.2.6.7 สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน 

3.3  กรณีของผู้นําเข้า/ผู้จัดจําหน่าย  
 ผู้ย่ืนคําขอจะต้องจัดทําเอกสารประกอบย่ืนพร้อมกับแบบคําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทยดังน้ี 

3.3.1  นโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต 
3.3.2  ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3.3.3  ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าและบริการรวมท้ังการบริการหลังการขาย 
3.3.4  ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน และการดําเนินการแก้ไขในการตอบกลับข้อร้องเรียน 
สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน 

3.4  การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการ/โรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้/แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
ตลอดอายุสัญญา  
 
 


