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หลักเกณฑ์เฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
สําหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอัดสาํหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

(TGL-41-R1-11) 

1. การย่ืนคําขอ 
 การย่ืนคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร 
ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ให้ผูย่ื้นคําขอจัดส่งข้อมูล/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 GL mark ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ Eco Factory 
- OHSAS/TIS 18001  

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
13 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและใช้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
14 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
15 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถ้าม)ี 
16 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ

โรงงาน (แบบ สก.2) 
17 ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สาํหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่

ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 
18 สัญญาการให้บริการบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรือ สัญญาซื้อขายวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ (กอ.1) 
19 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน  
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1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขียว  
รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นเพือ่ขอการรับรองฉลากเขียวให้เปน็ไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง่ และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน (TGL-41-R1-11) 
 
หมายเหตุ  : 

1. กรณีท่ีมีการจ้างคนหรือองค์กรท่ีจัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัทผู้ย่ืนขอ (Supplier) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ ฯลฯ เป็นต้น ต้องย่ืนหนังสือรับรองจาก Supplier โดยต้องลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 

2. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร  
3. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
4. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
5. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน

ขอบเขตท่ีย่ืนทดสอบเท่าน้ัน โดยให้ย่ืนเอกสารใบรับรอง (Certificate ISO/IEC 17025) พร้อมขอบเขต (Scope) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้วย 

ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ โครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความสอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
 

2. การตรวจสอบเพ่ือขอรับการรับรองฉลากเขียว 
2.1 การแบ่งรุ่นผลติภัณฑ์ แบ่งตามเครื่องหมายการค้า และประเภทของผลิตภัณฑ์  
2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามข้อกําหนดของฉลากเขียว 

2.2.1 ไม้เปลือย 
2.2.1.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทําการทดสอบตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.1 ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ี
เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว หรือ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ (ISO) หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ASTM หรือ JIS 

2.2.1.2 การเก็บตัวอย่างทดสอบตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3 ให้เก็บตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกัน ทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดียวกัน นํ้าหนักรวมกันไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม กรณีที่ตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพ่ิม
จนมีปริมาณนํ้าหนักรวมเพียงพอสําหรับการทดสอบและนําไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด 

 
2.2.2 วัสดุปิดผิว 

2.2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบพาทาเลต โดยเก็บตัวอย่างจากวัสดุปิดผิวที่ทําจากวัสดุ
เดียวกัน สีเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน จํานวน 5 แผ่น 
และแต่ละแผ่นให้ตัดช้ินทดสอบ ขนาด 21 เซนติเมตร × 29.7 เซนติเมตร เป็นจํานวน 
5 ช้ินทดสอบต่อกลุ่มสี ซึ่งตัวแทนของกลุ่มสีที่ใช้ในการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 
2.2.2.2 

2.2.2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบโลหะหนัก โดยเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสี (กลุ่มสี
ขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีนํ้าเงิน กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง) โดยให้เลือกเฉดสีที่เข้มที่สุด
ของแต่ละกลุ่มสี 
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2.2.3 การเก็บตัวอย่างสีที่ใช้พิมพ์บนฉลาก หรือบนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือทดสอบโลหะหนักให้เก็บตัวอย่างสี
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสี (กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีนํ้าเงิน กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง) แล้ว
นําไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด ในกรณีที่มีลักษณะสีพิเศษให้ทดสอบแยก หรือโดยนําบรรจุภัณฑ์ 
หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่มีการพิมพ์สีหรือลวดลายเรียบร้อยแล้วไปทดสอบตามวิธีที่
กําหนด 
 

3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 
3.1  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3.1.1  การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ

และต่อเนื่อง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมกีารดําเนินการ ดงันี ้
3.1.1.1 มีการจดัโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงให้เหน็ถึงความสัมพนัธ์ของหน้าที่และความ

รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆที่เกีย่วขอ้ง 
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ที่ชัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรบัใบอนุญาต / ได้รับ

ใบอนุญาต 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัตงิาน โดย 

(1) กําหนดความสามารถที่จําเป็น 
(2) จัดให้มกีารพัฒนาและฝึกอบรม 
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม 
(4) จัดทําและเก็บรกัษาบันทึกประวัติที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบคุลากร 

3.1.2  การจดัซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ส่ิงที่ใชเ้พื่อช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุ

ภัณฑ์ งานจ้างทาํหรือจ้างเหมา และส่ิงที่เป็นทรพัย์สินของลูกค้าเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ต้องมกีารดําเนนิการ ดงันี ้

3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจดัซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถดุบิหรือบริการทีจ่ัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์
กําหนดที่ใชใ้นการจัดซื้อ 

3.1.2.2 มีการตรวจรับวตัถุดิบหรือบริการที่จดัซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเป็นเอกสารมี
บันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

3.1.2.3 ต้องไม่มกีารจดัซื้อวัตถดุิบที่เปน็สารห้ามใช้ในกระบวนการผลิต สําหรับการผลิตในรุ่นที่ขอ
การรับรองฉลากเขยีว 

3.1.3  การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต  
 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดงัต่อไปนี้ 

3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์  การตรวจสอบ และทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการควบคุม 

3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่กําหนด ซี่งต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้ 
(1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ 
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
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(3) มีการใช้เครื่องมอื เครื่องจักร และอุปกรณท์ี่เหมาะสม 
ก. มีระบบการซอ่มแซมและการบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้เปน็ไปตาม 

มาตรฐาน 
ข. มีและจัดเก็บบนัทึกการซ่อมแซมและการบํารงุรกัษาอย่างเหมาะสม 

(4) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง 
(5) มีการดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ 
(6) มีบันทึกที่จําเปน็เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ และ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 
3.1.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงถงึคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง 

ต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช ้สามารถทาํ
ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

3.1.4  การควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรปู  
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดงัต่อไปนี้ 

3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามวิธีการทีก่ําหนด และสอดคล้องกับขอ้กําหนดของ
มาตรฐาน ทั้งนีก้่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรปูนั้น ได้ผ่าน
การตรวจสอบ/ทดสอบทีจ่ําเปน็และได้กําหนดไว้ในขั้นตอนตา่งๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไป
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานทกุรายการ 

3.1.4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
3.1.5  การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 

3.1.5.1 มีการควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ สําหรับการตรวจวัดและการเฝ้าระวงั 
(1) มีเครื่องตรวจ เครื่องวดั และเคร่ืองทดสอบที่จาํเป็นเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
ในทกุขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรปู อย่างน้อยต้องมี

เครื่องตรวจ  
เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อใช้เป็นประจาํ ณ โรงงานทีท่าํผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ 
เฉพาะ ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว ้

(2) สอบเทียบหรือทวนสอบเครือ่งตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ  
 โดยต้อง 
ก. ดําเนินการตามช่วงเวลาที่กําหนดหรือก่อนการใชง้าน และสามารถสอบกลับได้ถึง

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบัสากล 
ข. แสดงสถานะการสอบเทยีบไว้ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
ค. มีการป้องกันการปรับแตง่เครื่องมือที่สอบเทียบแล้ว 
ง. มีการป้องกันความเสียหายและเส่ือมสภาพระหว่างการเคล่ือนย้าย การบํารงุรกัษา 

และเก็บรักษา 
(3) ดําเนินการเพื่อจัดการกับเครื่องตรวจ เครื่องวดั และเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับผลกระทบ หากพบว่าเครือ่งตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

(4) เก็บรกัษาบันทกึผลการสอบเทยีบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน 
3.2  ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

3.2.1  ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที ่
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เพื่อให้มั่นใจว่ า โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง 

3.2.1.1 มีการจดัทําโครงสร้างระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที ่เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดทําระบบ

การจดัการส่ิงแวดล้อม และการนําไปปฏิบัต ิ
3.2.1.3 มีการส่ือสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหน้าทีข่องบุคคลต่างๆ ทุกระดับอย่าง

ชัดเจนและครบถ้วน 
3.2.2  กฎหมายและขอ้กําหนดด้านส่ิงแวดล้อม 
สถานประกอบการต้องมกีารรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและข้อกาํหนดด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงมี

การตดิตามความคืบหน้าของกฎหมายและข้อกําหนดใหม่ๆ ดา้นส่ิงแวดล้อมที่เกีย่วขอ้งเป็นระยะ 
3.2.3  การควบคุมการปฏิบัต ิ
สถานประกอบการต้องมกีารวางแผนการปฏิบตัิการต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการควบคุมปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

ดังน้ี 
3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ สถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้าง
ความเดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง รวมถึงแนวทางการแก้ไข กรณีที่ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

(2) มีบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด  
3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางน้ํา สถานประกอบการต้อง 

(1) มีการควบคุมและป้องกันน้ําทิง้จากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมน้ําทิ้ง 
(2) มีการกําจัดกากตะกอนที่ได้จากการบําบัดน้ําเสียอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนด 
(3) มีบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย  ในกรณทีี่สถานประกอบการที่มกีารใช้สารเคมีอันตราย 
สถานประกอบการจะตอ้ง 
(1) มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของ

สารเคมีอันตรายและตอ้งจัดเก็บไว้ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา 
(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตาม

ลักษณะความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้นตามที่กฎหมายกําหนด และมีการ
จัดทําเขื่อน กําแพง ทํานบ ผนัง หรือส่ิงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อป้องกันการ
รั่วไหลออกสู่ภายนอก 

(3) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีที่ เ ก็บสาร เคมีอันตรายไว้ใต้
ดินที่เกิดจากการขุดเจาะ หรือมีเครื่องหมายแสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน และมี
การตรวจสอบ บํารุงรักษาท่อ และข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับ
พนักงาน รวมถึง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัด
ให้มีมาตรการควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว 

(5) มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการ
ติดตั้งที่ชําระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ที่ล้างตาและ/หรือ ฝักบัวชํา ระล้า งร่ า งกาย
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จากสารเคมีในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน 

3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ่ช้แล้ว สถานประกอบการจะตอ้ง 
(1) มีการจดัทําระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมี

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทและการกําจดัที่เป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการยื่นขออนุญาตนําส่ิงปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานและมีการ

แจ้ง 
(3) ข้อมูลการขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้วทกุชนิดให้กับทางราชการตามทีก่ฎหมาย

กําหนด 
(4) มีการจดัเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซ่ึง

ปนเปื้อนและยังมิได้กําจัดให้อยูใ่นทีท่ี่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
อันตราย 

3.2.3.5 การควบคุมก๊า ซ  (ถ้ามี) ในกรณีที่ส ถ านประกอบการ มีการใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิงใน
กระบวนการผลิตหรือการขนส่ง สถานประกอบการจะต้องมี เจ้ าหน้าที่ที่ ขึ้ นทะเบียน
เป็นผู้ควบคุมก๊าซซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มี
การใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซตั้งแต่ 20 ถัง ขึ้นไป ทั้งนี้ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้รังสี สถานประกอบการต้องมี
การจัดทํารายงานการแจ้งจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหม้อไอ นํ้า  หรือหม้อต้มที่ ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นส่ือนําความร้อน (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ ส ถ านประกอบการ มีการใช้หม้อไอน้ํา หรือหม้อต้มที่ ใ ช้ขอ ง เหลวหรือ
ก๊าซ เป็นส่ือนําความร้อน สถานประกอบการต้องมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัย
หม้อไอนํ้าประจําปีโดยวิศวกรเครื่องกล และจัดให้มีผู้ควบคุมประจําหม้อไอนํ้า หรือหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นส่ือนําความร้อนตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.4  การเฝ้าตดิตามและการตรวจวดัสภาพแวดล้อมการทํางาน 
สถานประกอบการต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํา งานประจําปี  เช่น การตรวจวัด

ค่าความเข้มแสงสว่าง การตรวจวัดค่าความดังเสียง การตรวจวัดค่าความร้อน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง การ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายใน
บรรยากาศของสถานที่ทํางานให้ครอบคลุมทุกจุดตามที่กฎหมายกําหนด  

3.2.5  ความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไข และการป้องกัน 
สถานประกอบการต้องจัดให้มีก า รทบทวนผลขอ งก า รปฏิบัติก า รแก้ ไ ข และป้องกัน ของการ

ปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอเป็นระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการใน
การส่ือสารช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางด้านส่ิงแวดล้อมจากทั้งภายในและภายนอก 
ชุมชนรอบข้าง หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะห์และนําไปสู่ปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 

3.2.6  การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  
เพื่อให้มั่นใจว่าสถานประกอบการมีการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สถานประกอบการจะตอ้ง 
3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์

ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานให้กับพนักงาน เช่น ในกรณีไฟไหม้ / 
สารเคมีหกรั่วไหล / หม้อไอนํ้าระเบิด / ก๊าซ หรือรังสีรั่วไหล 
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3.2.6.2 มีการฝึกอบรมพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับ เหตุอันตรายเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณีสารเคมีหกรั่วไหล ก๊าซรั่ว หรือรังสี
รั่วไหล หรือหม้อไอนํ้าระเบิด ตามหลัก สูต รที ่ อ ธิบ ดีป ร ะก าศกํา หนด และทําการ
ฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ใช้ ระงับเหตุ ฉุก เ ฉิน  เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง 
สายฉีดน้ํา ท่อนํ้าดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ในตําแหน่งที่สามารถใช้
งานได้ทันที ไม่ถูกปิดกั้น 

3.2.6.4 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ใหก้ับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.6.5 มีการจัดอบรมให้ความรู้ ในด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (FIRST AID & 

CPR) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.6.6 มีการกําหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้อย่างชัดเจนและมีการส่ือสารให้พนักงานทุกคน

รับทราบ 
3.2.6.7 สถานประกอบการต้องมกีารจดัเก็บบันทึกที่เกีย่วข้องไว้เป็นหลักฐาน 

3.3  กรณขีองผู้นําเข้าและ/หรือผู้จดัจําหน่าย  
 ผู้ยื่นคําขอจะตอ้งจัดทําเอกสารประกอบยื่นพร้อมกับแบบคําขอรับการรับรองฉลากเขยีวเป็นภาษาไทยดงันี ้

3.3.1  นโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต 
3.3.2  ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3.3.3  ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกบัการรับประกนัสินค้า/บริการ รวมทัง้การบรกิารหลังการขาย 
3.3.4  ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการดําเนินการแก้ไขในการตอบกลับข้อรอ้งเรียน 
สถานประกอบการต้องมกีารจดัเก็บเอกสาร/บันทึกที่เกีย่วขอ้งไว้เป็นหลักฐาน 

3.4  การแสดงเครื่องหมายฉลากเขยีวบนผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการ/โรงงานที่ไดร้ับอนุญาตใหใ้ช้/แสดงเครือ่งหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้การรับรองฉลากเขยีว และหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการใช้เครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ตลอดอายุสัญญา 


