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หลักเกณฑ์เฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
ส าหรับผลิตภัณฑ์กระจกที่ใช้ภายในอาคาร (TGL-108-16) 

 
1. การยื่นค าขอ 
 การยื่นค าขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์กระจกที่ใช้ภายในอาคาร ให้ผู้ยื่นค าขอ
จัดส่งข้อมูล/เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
1.1 เอกสารทั่วไป 

 
ล าดับที ่ รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล 
4 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
5 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
6 ส าเนาทะเบียนบา้นของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
8 หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้า 
9 ทะเบียนพาณชิย ์
10 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถ้ามี) 

- ISO 9001 
- ISO 14001 หรือ GI mark ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ Eco factory หรือ EMS-DIW ขัน้ที่ 2 ขึ้นไป  

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดบิหลัก (ชนิดและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถ้ามี) 
15 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  

(แบบ สก.2) 
16 ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส าหรับผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

(แบบ สก.3) 
17 ผลการตรวจวัดสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน  

 
1.2 เอกสารตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นเพือ่ขออนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กระจกใช้ภายในอาคาร (TGL-108-16) 
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หมายเหตุ  : 

1. กรณีที่มีการจ้างคนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัทผู้ยื่นขอ (Supplier) ในการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ ฯลฯ เป็นต้น ต้องยื่นหนังสือรับรองจาก Supplier โดยต้องลง
นามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบ
อ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ 

2. เอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นสมัคร 
3. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามตาม

กฎหมาย 
4. เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนาม

ตามกฎหมาย 
5. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 

17025 ในขอบเขตที่ยื่นทดสอบเท่านั้น 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
 
2. การตรวจสอบเพื่อขอรับการอนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียว 

2.1 การแบ่งรุ่นผลิตภัณฑ์ แบง่ตามเคร่ืองหมายการค้า และประเภท หรือ ชั้นคุณภาพ หรือ สีของผลิตภัณฑ ์
- กระจกแผ่น แบ่งประเภท ชั้นคณุภาพ ดังนี้ 
 

ประเภท ชั้นคุณภาพ 
กระจกแผ่นใส A 

B 
กระจกแผ่นฝ้า - 

 
- กระจกส าหรับอาคาร: กระจกนริภัยเทมเปอร์ แบ่งตามประเภท ชนิดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
- กระจกโฟลตใส แบ่งเป็น 2 ชัน้คุณภาพ 

• ชั้นคุณภาพทั่วไป 
• ชั้นคุณภาพพิเศษ 
 

ประเภท ชนิด 
แผ่นเรียบ I 

II 
III 

แผ่นโค้ง I 
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- กระจกส าหรับอาคาร: กระจกนริภัยหลายชั้น แบ่งตามประเภท ชนิด 
 
 
 

 
 

- กระจกส าหรับอาคาร: กระจกฉนวน แบง่ตามลักษณะความทนต่อสภาวะเร่งเป็น 3 ชัน้คุณภาพ  
• ชั้นคุณภาพ I เป็นกระจกฉนวนที่ทนต่อสภาวะเร่งได้ดีมาก 
• ชั้นคุณภาพ II เป็นกระจกฉนวนที่ทนต่อสภาวะเร่งได้ดี 
• ชั้นคุณภาพ III เป็นกระจกฉนวนที่ทนต่อสภาวะเร่งได้ดีพอสมควร 

- กระจกโฟลตสีตัดแสงและกระจกแผ่นสีตัดแสง แบ่งตามส ี
• สีฟ้า 
• สีชา 
• สีบรอนซ ์
• สีอื่นๆ 

- กระจกลวดลาย แบ่งเปน็ 2 แบบ 
• แบบลวดลายใสไม่ม ี
• แบบลวดลายใสมีส ี

2.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อก าหนดของฉลากเขียว 
2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพื่อท าการทดสอบตามข้อก าหนดทั่วไปข้อ 4.1 ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามตาราง

ที่ 1 หรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า ที่ผูย้ืน่ค าขอใช้อ้างอิง 
ตารางที่ 1 รายชื่อมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
ล าดับที ่ มาตรฐาน ชื่อมาตรฐาน 

1 มอก. 54 กระจกแผ่น  
2 มอก. 965 กระจกส าหรับอาคาร: กระจกนริภัยเทมเปอร์ 
3 มอก. 880 กระจกโฟลตใส  
4 มอก. 1222 กระจกส าหรับอาคาร:กระจกนิรภัยหลายชัน้ 
5 มอก. 1231 กระจกส าหรับอาคาร:กระจกฉนวน  
6 มอก. 1344 กระจกโฟลตสีตัดแสง  
7 มอก. 1345 กระจกแผ่นสีตัดแสง  
8 มอก. 2203 กระจกลวดลาย (Patterned Glass) 

9 
JIS R 3204 
หรือ ASTM C1036 

กระจกเสริมลวด (Wired Glass) 

10* 
JIS R 3222 
หรือ ASTM C1048 

กระจกฮีทสเตรงค์เท้น (Heat Strengthened Glass) 

ประเภท ชนิด 
แผ่นเรียบ I 

II 
แผ่นโค้ง I 
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ล าดับที ่ มาตรฐาน ชื่อมาตรฐาน 
หรือ EN 1863 

หมายเหตุ: *หมายเหตุ หากมีการประกาศใช้ มอก. กระจก Heat Strengthened Glass  
          (ช่ือภาษาไทยอาจไม่ใช้ค าว่า กระจกกึ่งนิรภัย) ขอให้ข้อก าหนดนี้อ้างอิง มอก. ที่ประกาศใหมน่ั้นแทน 

2.2.2 การเก็บตัวอย่างทดสอบตามข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.5.1 ในกรณีที่ไม่ได้การรับรองฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) ให้เก็บตัวอย่างกระดาษชนิดนั้นๆ ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ แล้วน าไปทดสอบตาม
วิธีที่ก าหนด  

2.2.3 การทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ให้ท าการเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1) ให้ทดสอบแยกตามสีที่ใช้จริง 
2) ให้เก็บตัวอย่างตามสีที่ใช้จริงในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
3) ให้น าบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ท่ีมีการพิมพ์สีหรือลวดลายเรียบร้อยแล้วไป

ทดสอบ 
 
3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 

3.1  การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
3.1.1  การบริหารจัดการองค์กรและบคุลากร 
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รบัใบอนุญาต มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานตา่งๆที่เก่ียวข้อง 
3.1.1.2 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในต าแหน่งต่างๆทีช่ัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต / ได้รบัใบอนุญาต 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย 

(1) ก าหนดความสามารถที่จ าเป็น 
(2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม 
(3) ประเมินผลของการพฒันาและฝกึอบรม 
(4) จัดท าและเก็บรักษาบนัทึกประวัติที่เก่ียวกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 

3.1.2  การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิน้ส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ใช้เพื่อช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

งานจา้งท าหรือจ้างเหมา และสิง่ที่เป็นทรัพยส์ินของลูกค้าเพื่อใช้ในการผลติผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑต์้อง 
3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการที่จดัซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนด

ที่ใช้ในการจัดซื้อ 
3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดท าเป็นเอกสารมีบนัทึก

ผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
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3.1.3  การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต  
 ผู้ผลิตผลิตภัณฑต์้องด าเนนิการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลติผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การ
ตรวจสอบและทดสอบในขัน้ตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการผลติผลิตภัณฑ์ รวมทัง้เกณฑ์
ก าหนดที่ใช้ในการควบคุม 

3.1.3.2 ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ก าหนด ซี่งต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้ 
(1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อก าหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ 
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจ าเป็นส าหรับผูป้ฏิบัตงิาน 
(3) มีการใช้เครื่องมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

ก. มีระบบการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถผลิตผลติภัณฑ์ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน 

ข. มีและจัดเก็บบนัทึกการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
(4) มีการด าเนินการตรวจวดั และเฝ้าระวัง 
(5) มีการด าเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
(6) มีบันทึกที่จ าเป็นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงวา่กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์

ที่ได้เป็นไป ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 
3.1.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑไ์ด้โดยตรง ต้อง

มีหลักฐานที่สามารถพิสจูน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตผลติภัณฑ์ที่ใช้ สามารถท าให้
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

3.1.4  การควบคุมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
ผู้ผลิตผลิตภัณฑต์้องด าเนนิการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปตามวิธีการที่ก าหนด และสอดคลอ้งกับข้อก าหนดของมาตรฐาน 
ทั้งนี้ก่อนการตรวจปล่อยผลิตภณัฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปนั้น ได้ผา่นการตรวจสอบ/
ทดสอบที่จ าเป็นและได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานทุกรายการ 

3.1.4.2 จัดท าบนัทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เปน็หลักฐาน 
3.1.5  การควบคุมเคร่ืองตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 

3.1.5.1 มีการควบคุมเคร่ืองตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ส าหรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง 
(1) มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จ าเปน็เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ในทุกข้ันตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป อย่างน้อยต้องมีเครื่องตรวจ  
เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อใช้เป็นประจ า ณ โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ 
เฉพาะ ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่ก าหนดไว้ 

(2) สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ โดย 
ต้อง 
ก. ด าเนินการตามช่วงเวลาที่ก าหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึง 

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติหรือระดับสากล 
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ข. แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้
ค. มีการป้องกันการปรับแตง่เคร่ืองมือที่สอบเทียบแล้ว 
ง. มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนยา้ย การบ ารุงรักษา และ

เก็บรักษา 
(3) ด าเนินการเพื่อจัดการกับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับ 

ผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไม่เปน็ไปตามข้อก าหนด 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เปน็หลักฐาน 
3.2  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.2.1  ทรัพยากร บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าที ่
เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานผู้ผลติผลติภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รบัใบอนุญาต มีระบบการจัดการสิง่แวดล้อมภายใน

โรงงาน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.2.1.1 มีการจัดท าโครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการก าหนดบทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดท าระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม และการน าไปปฏิบัติ 
3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผดิชอบและอ านาจหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ทุกระดบัอย่างชัดเจน

และครบถ้วน 
3.2.2  กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานประกอบการต้องมีการรวบรวมและจัดท าทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดดา้นสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการ

ติดตามความคบืหน้าของกฎหมายและข้อก าหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องเป็นระยะ 
3.2.3  การควบคุมการปฏิบัต ิ

สถานประกอบการต้องมีการวางแผนการปฏบิัติการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ สถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบต่อผูป้ฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง รวมถึงแนวทางการแก้ไข กรณีที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

(2) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานตามที่กฎหมายก าหนด  
3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางน้ า สถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและป้องกนัน้ าทิ้งจากโรงงานเปน็ไปตามมาตรฐานการควบคุมน้ าทิ้ง 
(2) มีการก าจัดกากตะกอนทีไ่ด้จากการบ าบดัน้ าเสียอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
(3) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานตามที่กฎหมายก าหนด 

3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณีที่สถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีอันตราย สถาน
ประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดท าบญัชีรายชื่อสารเคมอัีนตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  

 อันตรายและต้องจัดเก็บไว้ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา 
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(2) มีการจ าแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตามลักษณะ
ความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้น ตามที่กฎหมายก าหนด และมีการจัดท าเข่ือน 
ก าแพง ท านบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคลา้ยกัน เพื่อป้องกันการร่ัวไหลออกสู่ภายนอก 

(3) มีมาตรการป้องกันความเสยีหายหรืออันตรายในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดินที่เกิด
จากการขุดเจาะ หรือมีเครื่องหมายแสดงต าแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน และมีการตรวจสอบ 
บ ารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับพนักงาน 
รวมถึง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการท างานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามวธิีการดังกล่าว 

(5) มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการติดตั้ง
ที่ช าระล้างสารเคมีอันตราย เชน่ ที่ลา้งตาและ/หรือ ฝักบัวช าระล้างรา่งกายจากสารเคมีใน
บริเวณที่ปฏิบัตงิาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ได้ทนัท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สถานประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดท าระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการคัดแยก 

ขยะแต่ละประเภทและการก าจดัที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
(2) มีการยื่นขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และมีการแจ้ง

ข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดให้กับทางราชการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(3) มีการจัดเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซึง่ปนเปื้อนและยัง 
 มิได้ก าจัด ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย 

3.2.3.5 การควบคุมก๊าซ (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิต หรือการขนส่ง สถานประกอบการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมก๊าซซึง่
ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซ
ในภาชนะบรรจุก๊าซ ตัง้แต่ 20 ถัง ขึ้นไป ทัง้นีไ้ม่รวมก๊าซปโิตรเลียมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้รังสี สถานประกอบการต้องมีการ
จัดท ารายงานการแจ้งจ านวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการทางดา้นเทคนิคในเร่ืองรังสีตามที่กฎหมายก าหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหม้อไอน้ า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน าความร้อน (ถ้าม)ี ในกรณีที่
สถานประกอบการมีการใช้หม้อไอน้ า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน าความร้อน 
สถานประกอบการต้องมีบนัทึกการตรวจทดสอบความปลอดภยัหม้อไอน้ าประจ าปโีดยวิศวกร
เครื่องกล และจัดให้มีผู้ควบคุมประจ าหม้อไอน้ า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน า
ความร้อน ตามที่กฎหมายก าหนด 

3.2.4  การเฝ้าติดตามและการตรวจวดัสภาพแวดล้อมการท างาน 
สถานประกอบการต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี เช่น การตรวจวัดคา่ความเข้มแสง

สว่าง การตรวจวดัค่าความดังเสยีง การตรวจวัดค่าความร้อน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง การตรวจวัดปริมาณฝุ่น
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ละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง และระดบัความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่
ท างานให้ครอบคลุมทุกจุดตามที่กฎหมายก าหนด  

3.2.5  ความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไขและการป้องกัน 
สถานประกอบการต้องจัดให้มีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ของการปฏบิัติงานทีไ่ม่

สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง อย่างสม่ าเสมอเป็นระยะๆ มีแนวทางการด าเนินการในการสื่อสาร
ช่องทางการแจ้งขอร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม จากทัง้ภายในและภายนอก ชุมชนรอบขา้ง 
หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะห์และน าไปสูป่ฏิบัติการปอ้งกันไม่ให้เกิดซ้ า 

3.2.6  การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  
เพื่อให้มั่นใจว่าสถานประกอบการมีการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุเฉิน สถาน

ประกอบการจะต้อง 
3.2.6.1 มีการจัดท าระเบียบปฏบิัติเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์

ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับการด าเนนิกิจกรรมในโรงงานให้กับพนักงาน เชน่ ในกรณีไฟไหม้ / 
สารเคมีหกร่ัวไหล / หม้อไอน้ าระเบิด / ก๊าซ หรือรังสีรั่วไหล 

3.2.6.2 มีการฝึกอบรมพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณี สารเคมีหกร่ัวไหล ก๊าซรั่วหรือรังสีรั่วไหล หรือหม้อ
ไอน้ าระเบิด ตามหลักสูตรที่อธบิดีประกาศก าหนด และท าการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระงบัเหตุฉุกเฉิน เช่น สัณญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ า 
ท่อน้ าดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่สามารถใช้งานได้ทันที ไม่
ถูกปิดกั้น 

3.2.6.4 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นตน้ และการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน ตามที่กฎหมายก าหนด 
3.2.6.5 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (FIRST AID & CPR) ใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด 
3.2.6.6 มีการก าหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้อย่างชัดเจนและมกีารสื่อสารให้พนักงานทุกคน

รับทราบ 
3.2.6.7 สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวข้องไว้เปน็หลกัฐาน 

3.3  กรณีของ ผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหนา่ย  
 ผู้ยื่นค าขอจะต้องจัดท าเอกสารประกอบยื่นพร้อมกับแบบค าขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทยดังนี้ 

3.3.1  นโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต 
3.3.2  ขั้นตอนการด าเนนิงานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3.3.3  ขั้นตอนการด าเนนิงานเก่ียวกับการรับประกันสนิค้าและบริการรวมทั้งการบริการหลังการขาย 
3.3.4  ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนนิการแก้ไขในการตอบกลับข้อร้องเรียน 
สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกที่เก่ียวข้องไว้เป็นหลักฐาน 

3.4  การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการ/โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้/แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ตลอดอายุสัญญา  


