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หลกัเกณฑเ์ฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
สําหรับบริการโรงแรม 

(TGL-116-16) 
  
1. การย่ืนคําขอ 
 ในการยื่นคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับ บริการโรงแรม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่ง 
ข้อมูล/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1.1 เอกสารทัว่ไป 

ลําดับท่ี รายการ 
1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงแรม (หมายถึง อาคารภายในพ้ืนที่ของโรงแรม) 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มกีารมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
7 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า 
8 ทะเบียนพาณชิย ์
9 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถ้ามี) 

- ISO 9001 
- ISO 14001 
- OHSAS/TIS 18001  

 
1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

รายละเอียดเอกสารที่ตอ้งย่ืนเพ่ือขออนุมัตใิห้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับ บริการโรงแรม (TGL-116-16) 

หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
4. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 

ในขอบเขตที่ยื่นทดสอบเท่าน้ัน 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องเป็นไป
ตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
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2. การตรวจสอบเพ่ือขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
2.1 การแบ่งรุ่นผลิตภัณฑ์ แบ่งตามสถานที่ตั้งโรงแรม 
2.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกําหนดของฉลากเขียว 
 2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ 5.3.5 ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด พ.ศ. 2548 
 
3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 
    การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 1. การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่าง 

สม่ําเสมอและต่อเน่ือง ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
1.2 มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆที่ชัดเจน 
1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการทําผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต / ได้รับใบอนุญาต 
1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย 

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

2. การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ใช้เพ่ือช่วยในการทําผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ งานจ้างทําหรือจ้างเหมา และสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพ่ือใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผู้ทํา 
ผลิตภัณฑ์ต้อง 

2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์กําหนดท่ี 
ใช้ในการจัดซื้อ 

2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการท่ีจัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเป็นเอกสารมีบันทึกผล 
การตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

3. การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.1 มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนการทําผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทําผลิตภัณฑ์ การ 

ตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการทําผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการ 
ควบคุม 

3.2 ดําเนินการทําผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงข้ันตอนการทําผลิตภัณฑ์ท่ี 
กําหนด ซี่งต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ 
3.2.2 มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
3.2.3 มีการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

• มีระบบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษา เพ่ือให้สามารถทําผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป 
      ตามมาตรฐาน 

• มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
3.2.4 มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง 
3.2.5 มีการดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
3.2.6 มีบันทึกที่จําเป็นเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่ากระบวนการในการทําผลิตภัณฑ์ และ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไป ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ต้องมี 

หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการทําผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ 
เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

4. การควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 
4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามวิธีการท่ีกําหนด และสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน 

ทั้งน้ีก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปน้ัน ได้ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบที่จําเป็น 
และได้กําหนดไว้ในข้ันตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานทุกรายการ 

4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
5. การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 

5.1 มีการ การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเคร่ืองทดสอบ สําหรับการตรวจวัด และการเฝ้า 
ระวัง 

5.1.1 มีเคร่ืองตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จําเป็นเพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ในทุกข้ันตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป อย่างน้อยต้องมี 
เคร่ืองตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพ่ือใช้เป็นประจํา ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์ตาม 
หลักเกณฑ์เฉพาะ ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว้ 

5.1.2 สอบเทียบหรือทวนสอบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ท่ีมีผลต่อคุณภาพ 
โดยต้อง 

(1) ดําเนินการตามช่วงเวลาท่ีกําหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ 
ถึงมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล 
(2) แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
(3) มีการป้องกันการปรับแต่งเคร่ืองมือท่ีสอบเทียบแล้ว 
(4) มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้าย การ 
บํารุงรักษา และเก็บรักษา 

5.1.3 ดําเนินการเพื่อจัดการกับเคร่ืองตรวจ เครื่องวัดและเคร่ืองทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไม่เป็นไปตาม 
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ข้อกําหนด ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
5.1.4 เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ผู้ทําผลิตภัณฑ์ต้อง 

1.1 มีการจัดทําโครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการจัดทําระบบการ 

จัดการสิ่งแวดล้อม และการนําไปปฏิบัติ 
1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ทุกระดับอย่างชัดเจน 

และครบถ้วน 
2. กฏหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

สถานประกอบการต้องมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฏหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายและข้อกําหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะ 

3. การควบคุมการปฏิบัต ิ
สถานประกอบการต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ สถานประกอบการต้อง 

3.1.1 มีการควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ 
เดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง รวมถึงแนวทางการแก้ไข กรณีที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
3.1.2 มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2 การควบคุมมลพิษทางน้ํา สถานประกอบการต้อง 
3.2.1 มีการควบคุมและป้องกันนํ้าทิ้งจากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมนํ้าทิ้ง 
3.2.2 มีการกําจัดกากตะกอนที่ได้จากการบําบัดนํ้าเสียอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามที่กฏหมาย
กําหนด 
3.2.3 มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 

3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย 
ในกรณีที่สถานประกอบการท่ีมีการใช้สารเคมีอันตราย สถานประกอบการจะต้อง 

3.3.1 มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคม ี
อันตรายและต้องจัดเก็บไว้ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา 
3.3.2 มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่าน้ัน ตามที่กฎหมายกําหนด และมีการจัดทําเขื่อน 
กําแพง ทํานบ ผนังหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เพ่ือป้องกันการร่ัวไหลออกสู่ภายนอก 
3.3.3 มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดินที่เกิด
จากการขุดเจาะ หรือมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน และมีการตรวจสอบ 
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บํารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้
อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 
3.3.4 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายจากสารเคมีท่ีเหมาะสมและเพียงพอให้กับพนักงาน 
รวมถึง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุม
พนักงานให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว 
3.3.5 มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการ
ติดตั้งที่ชําระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ที่ล้างตาและ/หรือ ฝักบัวชําระล้างร่างกายจากสารเคมีใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสถานประกอบการจะต้อง 
3.4.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการคัด
แยกขยะแต่ละประเภทและการกําจัดที่เป็นไปตามกฏหมายกําหนด 
3.4.2 มีการย่ืนขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และมีการแจ้ง 
ข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดให้กับทางราชการตามที่กฏหมายกําหนด 
3.4.3 มีการจัดเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซึ่งปนเป้ือนและ
ยังมิได้กําจัด ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย 

3.5 การควบคุมก๊าซ (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต 
หรือการขนส่ง สถานประกอบการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ควบคุมก๊าซซึ่งผ่านการฝึกอบรมจาก 
หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ ตั้งแต่ 20 ถัง ข้ึน 
ไป ท้ังน้ีไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

3.6 การควบคุมรังสี (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้รังสี สถานประกอบการต้องมีการจัดทํา 
รายงานการแจ้งจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดําเนินการทางด้าน 
เทคนิคในเรื่องรังสีตามที่กฏหมายกําหนด 

3.7 การควบคุมหม้อไอนํ้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน (ถ้ามี) ในกรณีที่สถาน 
ประกอบการมีการใช้หม้อไอนํ้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน สถานประกอบการ 
ต้องมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอนํ้าประจําปีโดยวิศวกรเครื่องกล และจัดให้มีผู้ควบคุม 
ประจําหม้อไอนํ้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ตามที่กฎหมายกําหนด 

4. การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทํางาน 
สถานประกอบการต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี เช่น การตรวจวัดค่าความ 

เข้มแสงสว่าง การตรวจวัดค่าความดังเสียง การตรวจวัดค่าความร้อน การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง การ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ 
ทํางานให้ครอบคลุมทุกจุดตามท่ีกฏหมายกําหนด 

5. ความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไขและการป้องกัน 
สถานประกอบการต้องจัดให้มีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ของการปฏิบัติงาน 

ที่ไม่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง อย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการใน 
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การส่ือสารช่องทางการแจ้งขอร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม จากทั้งภายในและ 
ภายนอก ชุมชนรอบข้าง หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะห์และนําไปสู่ปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 

6. การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานประกอบการมีการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สถานประกอบการจะต้อง 
6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานให้กับพนักงาน เช่น ในกรณีไฟไหม้ / สารเคมีหกร่ัวไหล / 
หม้อไอนํ้าระเบิด / ก๊าซ หรือรังสีรั่วไหล 

6.2 มีการฝึกอบรมพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ 
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณี สารเคมีหกร่ัวไหล ก๊าซร่ัวหรือรังสีรั่วไหล หรือหม้อไอนํ้าระเบิด 
ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด และทําการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระงับเหตุฉุกเฉนิ เช่น สัณญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง สายฉีดนํ้า 
ท่อนํ้าดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ในตําแหน่งที่สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ถูกปิดก้ัน 

6.3 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน ตามที่กฏหมายกําหนด 
6.4 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบ้ืองต้น (FIRST AID & CPR) ใน 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานตามที่กฏหมายกําหนด 
6.5 มีการกําหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้อย่างชัดเจนและมีการส่ือสารให้พนักงานทุกคน 

รับทราบ 
6.6 สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวข้องไว้เป็นหลักฐาน 

การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการ/โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้/แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้เครื่องหมาย 
รับรองฉลากเขียว ตลอดอายุสัญญา 
        
         
 


