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หลักเกณฑ์เฉพาะในการอนมัุติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
สําหรบัผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ขอ้ต่อ 

(TGL-119-16) 
 
1. การย่ืนคําขอ 
 ในการย่ืนคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ข้อต่อ ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่ง
ข้อมูล/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1.1 เอกสารทัว่ไป 
ลําดับที ่ รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
9 ทะเบียนพาณิชย์ 
10 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถา้มี) 

- ISO 9001  
- ISO 14001 หรือ GI mark ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ Eco factory  
- ISO 18001 

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถ้าม)ี 
15 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 

(แบบ สก.2) 
16 ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สาํหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้

แล้ว (แบบ สก.3) 
17 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน  

 
 
1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นเพือ่ขออนุมตัิใหใ้ชเ้ครื่องหมายฉลากเขยีวให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ขอ้ต่อ (TGL-119-16) 
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หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
4. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน

ขอบเขตท่ีย่ืนทดสอบเท่านั้น 
ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
 
2. การตรวจสอบเพ่ือขอรับการรับรองฉลากเขียว 

2.1 การแบ่งรุ่นผลติภัณฑ์ แบ่งตามเครื่องหมายการค้า สูตรการผลิต ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 

ประเภท ลักษณะเกลียว ทําจาก 
อัดแบบชนิดฉีด 

ภายในและ/หรือภายนอก พลาสติกและ/หรือโลหะ  

ขึ้นรูปด้วยความร้อน 
ข้อต่อฟิวชัน 
ข้อต่อแบบประกอบ 
ข้อต่อแบบใช้แรงทางกล 
ข้อต่อแบบหน้าจาน 
 

2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามข้อกําหนดของฉลากเขียว 
2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพื่อทําการทดสอบตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ  4.1 ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตราฐานเลขที่ มอก. 1131 หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1410 หรือ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2678 หรือ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า ที่ผู้ยื่นคําขอใช้
อ้างอิง 

2.2.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.2 ให้เก็บตวัอย่างพอลิไวนิลคลอไรด์เรซินที่นํามาใช้
เป็นวัตถดุิบในการผลิต ให้ได้น้ําหนักรวมกันไมน่้อยกว่า 100 กรัม กรณทีี่ตัวอย่างไม่พอให้ชกัตัวอย่างเพิ่มจน
มีน้ําหนักรวมเพยีงพอสําหรับการทดสอบ แล้วนาํไปทดสอบตามวิธีทีก่ําหนด 

2.2.3 การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2 ใหเ้ก็บตัวอย่างของโลหะตามประเภทที่ใช้ทาํ
อุปกรณ์ข้อต่อ ให้ได้น้ําหนักรวมกันไม่น้อยกว่า 100 กรัม กรณทีี่ตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มจนมีน้ําหนัก
รวมเพยีงพอสําหรับการทดสอบ แล้วนําไปทดสอบตามวิธีทีก่าํหนด 

2.2.4 การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3 ใหเ้ก็บตัวอย่างของพลาสติกทีใ่ช้ทาํอุปกรณ์ข้อต่อ 
ให้ได้น้ําหนกัรวมกันไม่น้อยกว่า 100 กรัม กรณทีี่ตัวอย่างไมพ่อให้ชักตัวอย่างเพิ่มจนมีน้ําหนักรวมเพยีงพอ
สําหรับการทดสอบ แล้วนําไปทดสอบตามวธิทีี่กําหนด 

2.2.5 การทดสอบโลหะหนักในสีทีใ่ชพ้ิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ให้ทําการเก็บตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบ อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 
1.  ให้ทดสอบแยกตามสีที่ใช้จริง 
2.  ให้เก็บตัวอย่างตามสีที่ใช้จริงในอัตราส่วนที่เทา่กันแล้วผสมให้เป็นเนื้อเดยีวกนั 
3.  ให้นําบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลากทีต่ิดบนบรรจุภัณฑ์ที่มีการพิมพ์สีหรือลวดลายเรยีบร้อยแล้วไปทดสอบ 
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3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 
3.1  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3.1.1 การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาตมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ

และต่อเน่ือง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าที่และความ

รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ที่ชัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต / ได้รับใบอนุญาต 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานโดย 
 (1) กําหนดความสามารถที่จําเป็น 
 (2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม 
 (3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม 
 (4) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เก่ียวกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 

3.1.2 การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงช้ินส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สิ่งที่ใช้เพ่ือช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์งานจ้างทําหรือจ้างเหมา และสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ต้อง 

3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อเพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการท่ีจัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์
กําหนดที่ใช้ในการจัดซื้อ 

3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการท่ีจัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเป็นเอกสารมี
บันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

3.1.2.3 ต้องไม่มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นสารห้ามใช้ในกระบวนการผลิต สําหรับการผลิตในรุ่นที่ขอการ
รับรองฉลากเขียว 

3.1.3 การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์
กําหนดที่ใช้ในการควบคุม 

3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่กําหนด ซี่งต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปน้ี 

 (1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ 
 (2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (3) มีการใช้เครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

ก.  มีระบบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ข. มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
 (4) มีการดําเนินการตรวจวัดและเฝ้าระวัง 
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 (5) มีการดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
(6) มีบันทึกที่จําเป็นเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์และ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
3.1.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง

ต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้สามารถทําให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

3.1.4 การควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามวิธีการท่ีกําหนดและสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน
ทั้งน้ีก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปน้ัน ได้ผ่านการตรวจสอบ/
ทดสอบที่จําเป็นและได้กําหนดไว้ในขั้นตอนต่างๆครบถ้วนแล้ว และเป็นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานทุกรายการ 

3.1.4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
3.1.5 การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเคร่ืองทดสอบ 

3.1.5.1 มีการควบคุมเครื่องตรวจเคร่ืองวัดและเคร่ืองทดสอบสําหรับการตรวจวัดและการเฝ้าระวัง 
(1) มีเครื่องตรวจเครื่องวัดและเครื่องทดสอบที่จําเป็นเพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

ในทุกขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป อย่างน้อยต้องมี
เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเคร่ืองทดสอบ เพ่ือใช้เป็นประจํา ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาตที่กําหนดไว้ 

(2) สอบเทียบหรือทวนสอบเคร่ืองตรวจเคร่ืองวัดและเคร่ืองทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพโดยต้อง 
ก. ดําเนินการตามช่วงเวลาที่กําหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึง

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล 
ข. แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
ค. มีการป้องกันการปรับแต่งเคร่ืองมือที่สอบเทียบแล้ว 
ง. มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคล่ือนย้าย การบํารุงรักษา และ

เก็บรักษา 
(3) ดําเนินการเพื่อจัดการกับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน 
3.2 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาตมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 
3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการจัดทําระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม และการนําไปปฏิบัติ 
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3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ของบุคคลต่างๆทุกระดับอย่างชัดเจน
และครบถ้วน 

3.2.2 กฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานประกอบการต้องมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการ

ติดตามความคืบหน้าของกฎหมายและข้อกําหนดใหม่ๆด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องเป็นระยะ 
3.2.3 การควบคุมการปฏิบัติ 
สถานประกอบการต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ดังน้ี 
3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศสถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง รวมถึงแนวทางการแก้ไข กรณีที่ ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

(2) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางนํ้าสถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและป้องกันนํ้าทิ้งจากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมนํ้าทิ้ง 
(2) มีการกําจัดกากตะกอนที่ได้จากการบําบัดนํ้าเสียอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
(3) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณีที่สถานประกอบการท่ีมีการใช้สารเคมีอันตรายสถาน
ประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดทําบัญชีรายช่ือสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

อันตรายและต้องจัดเก็บไว้ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา 
(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตาม

ลักษณะความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่าน้ัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีการ
จัดทําเขื่อน กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เพ่ือป้องกันการรั่วไหล
ออกสู่ภายนอก 

(3) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดินที่เกิด
จากการขุดเจาะ หรือมีเครื่องหมายแสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน และมีการ
ตรวจสอบ บํารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับ
พนักงานรวมถึง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้
มีมาตรการควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว 

(5) มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการ
ติดต้ังที่ชําระล้างสารเคมีอันตรายเช่นที่ล้างตาและ/หรือ ฝักบัวชําระล้างร่างกายจาก
สารเคมีในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
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3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สถานประกอบการจะต้อง 
(1) มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการคัด

แยกขยะแต่ละประเภทและการกําจัดที่เป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการย่ืนขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และมีการแจ้ง 
(3) ข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดให้กับทางราชการตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
(4) มีการจัดเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซึ่งปนเป้ือน

และยังมิได้กําจัดให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย 
3.2.3.5 การควบคุมก๊าซ (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการ

ผลิตหรือการขนส่ง สถานประกอบการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมก๊าซ ซึ่ง
ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มีการใช้หรือเก็บ
ก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ ต้ังแต่ 20 ถัง ขึ้นไป ทั้งน้ีไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้รังสี สถานประกอบการต้องมีการ
จัดทํารายงานการแจ้งจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจ้งช่ือและคุณสมบัติของ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน (ถ้ามี) ในกรณีที่
สถานประกอบการมี การใช้หม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน
สถานประกอบการต้องมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอนํ้าประจําปีโดยวิศวกร
เครื่องกล และจัดให้มีผู้ควบคุมประจําหม้อไอนํ้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนํา
ความร้อน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.4 การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทํางาน 
สถานประกอบการต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี เช่น การตรวจวัดค่าความเข้มแสง

สว่างการตรวจวัดค่าความดังเสียง การตรวจวัดค่าความร้อน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง การตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของ
สถานที่ทํางานให้ครอบคลุมทุกจุดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.5 ความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไขและการป้องกัน 
สถานประกอบการต้องจัดให้มีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ของการปฏิบัติงานที่ไม่

สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง อย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการในการ
สื่อสารช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม จากทั้ งภาย ในและ
ภายนอก  ชุมชนรอบข้าง หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะห์และนําไปสู่ปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 

3.2.6 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานประกอบการมีการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินสถานประกอบการ

จะต้อง 
3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์

ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานให้กับพนักงาน เช่น ในกรณีไฟไหม้/
สารเคมีหกรั่วไหล / หม้อไอนํ้าระเบิด /ก๊าซ หรือรังสีรั่วไหล 

3.2.6.2 มีการฝึกอบรมพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณี สารเคมีหกรั่วไหล ก๊าซรั่วหรือรังสีรั่วไหล หรือ
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หม้อไอนํ้าระเบิด ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด และทําการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง สายฉีด
นํ้าท่อนํ้าดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดต้ังอยู่ในตําแหน่งที่สามารถใช้งานได้ทันที 
ไม่ถูกปิดก้ัน 

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

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
3.2.6.6 มีการกําหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคน

รับทราบ 
3.2.6.7 สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวข้องไว้เป็นหลักฐาน 

3.3 กรณีของ ผู้นําเข้า/ผู้จัดจําหน่าย  
ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องจัดทําเอกสารประกอบย่ืนพร้อมกับแบบคําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็น

ภาษาไทยดังน้ี 
3.3.1 นโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต 
3.3.2 ขั้นตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3.3.3 ขั้นตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการรับประกันสินค้าและบริการ รวมทั้งการบริการหลังการขาย 
3.3.4 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการดําเนินการแก้ไขในการตอบกลับข้อร้องเรียน 
สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกที่เก่ียวข้องไว้เป็นหลักฐาน 

3.4 การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการ/โรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้/แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลาก
เขียวตลอดอายุสัญญา  
 
 
 
 
 
 
 


