หลักเกณฑ์เฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน (TGL-08/1-15)
1. การยื่นคําขอ
การยื่นคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน ให้ผู้ยื่นคําขอ
จัดส่งข้อมูล/เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.1 เอกสารทั่วไป
ลําดับที่
รายการ
1
ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
2
แผนผังโรงงาน
3
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท
5
สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
6
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
7
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
8
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
9
ทะเบียนพาณิชย์
10 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถ้ามี)
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS/TIS 18001
- อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (GI Mark 3) ขึ้นไป
- Eco Factory
11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ)
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถ้ามี)
15 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
(แบบ สก.2)
16 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(แบบ สก.3)
17 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขียว
รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขออนุมตั ิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน (TGL-08/1-15)
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หมายเหตุ :
1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นสมัคร
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตาม
กฎหมาย
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ตามกฎหมาย
4. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC
17025 ในขอบเขตที่ยื่นทดสอบเท่านั้น
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว
2. การตรวจสอบเพื่อขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
2.1 การแบ่งรุ่นผลิตภัณฑ์ แบ่งตามเครื่องหมายการค้า ประเภทกระดาษ และน้ําหนักมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
2.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบตามข้อกําหนดของฉลากเขียวให้เก็บตัวอย่างจากกระดาษประเภทเดียวกัน ทําจาก
วัตถุดิบอย่างเดียวกัน น้ําหนักมาตรฐานเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดียวกัน
(1) กระดาษพิมพ์และเขียนไม่เคลือบผิว และกระดาษพิมพ์และเขียนเคลือบผิว ให้เก็บตัวอย่างแผ่นทดสอบ
ขนาด 300 มิลลิเมตร X 450 มิลลิเมตร โดยให้ด้านยาวเป็นแนวขนานเครื่อง จํานวน 40 แผ่น ในกรณีที่ไม่
ทราบแนวขนานเครื่อง ให้ตัดตัวอย่างเป็นแผ่นทดสอบขนาด 450 มิลลิเมตร X 450 มิลลิเมตร จํานวน 40
แผ่น ถ้าตัวอย่างกระดาษมีขนาดเล็กกว่าแผ่นทดสอบที่กําหนด ให้ใช้ขนาดเดิมของตัวอย่างกระดาษ โดยแต่
ละแผ่นต้องไม่มีรอยตําหนิเสียหายใดๆ แล้ ว นํา ไปเตรี ย มชิ้ น ทดสอบให้มีขนาดและจํานวนตามที่กําหนด
ในแต่ละวิธี

(2) กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ให้เก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 40 แผ่น เพื่อนําไปเตรียมเป็นชิ้นทดสอบในแต่ละ
รายการ
(3) กระดาษถ่ายเอกสาร ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1054 หรื อ มาตรฐานระดั บ ประเทศที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ สู ง กว่ า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO
(4) กระดาษหนังสือพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษหนังสือพิมพ์
มาตรฐานเลขที่ มอก. 758 หรื อ มาตรฐานระดั บ ประเทศที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ สู ง กว่ า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO
2.3 การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบ pentachlorophenol (PCP), AOX (Adsorbable organic halogen),
โลหะหนัก และ azo-based dyes ให้เก็บตัวอย่างจากกระดาษประเภทเดียวกัน ทําจากวัตถุดิบอย่างเดียวกัน
น้ําหนักมาตรฐานเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน แล้วนําไป
เตรียมชิ้นทดสอบให้มีขนาดและจํานวนตามที่กําหนดในแต่ละวิธี
2.4 การเก็บตัวอย่างหมึก สี หรือ เม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อทดสอบ
โลหะหนัก ให้เก็บตัวอย่างหมึก สี หรือ เม็ดสี ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสี (กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีน้ําเงิน
กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง) ในกรณีที่มีลักษณะสีพิเศษให้ทดสอบแยก หรือนําบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติด
บนบรรจุภัณฑ์ที่มีการพิมพ์สีหรือลวดลายเรียบร้อยแล้วไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด
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3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว
3.1 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.1.1 การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเนื่อง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง
3.1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆที่ชัดเจน
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต / ได้รับใบอนุญาต
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย
(1) กําหนดความสามารถที่จําเป็น
(2) จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝึกอบรม
(4) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
3.1.2 การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ใช้เพื่อช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
งานจ้างทําหรือจ้างเหมา และสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง
3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคล้องกับเกณฑ์กําหนด
ที่ใช้ในการจัดซื้อ
3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเป็นเอกสารมีบันทึก
ผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
3.1.2.3 ต้องไม่มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นสารห้ามใช้ในกระบวนการผลิต สําหรับการผลิตในรุ่นที่ขอการ
รับรองฉลากเขียว
3.1.3 การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การ
ตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์
กําหนดที่ใช้ในการควบคุม
3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่กําหนด ซี่งต้องควบคุมปัจจัยดังต่อไปนี้
(1) มีข้อมูลซึ่งระบุถึงข้อกําหนดหรือคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(3) มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ก. มีระบบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ข. มีและจัดเก็บบันทึกการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม
(4) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวัง
(5) มีการดําเนินการตรวจปล่อย การส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
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(6) มีบันทึกที่จําเป็นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ที่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
3.1.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ต้อง
มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สามารถทําให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
3.1.4 การควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนด และสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน
ทั้งนี้ก่อนการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ/
ทดสอบที่จําเป็นและได้กําหนดไว้ในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเป็นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานทุกรายการ
3.1.4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
3.1.5 การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
3.1.5.1 มีการควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ สําหรับการตรวจวัด และการเฝ้าระวัง
(1) มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จําเป็นเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในทุกขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป อย่างน้อยต้องมีเครื่องตรวจ
เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อใช้เป็นประจํา ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
เฉพาะ ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว้
(2) สอบเที ย บหรื อ ทวนสอบเครื่ อ งตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลต่อคุณภาพ
โดยต้อง
ก. ดําเนินการตามช่วงเวลาที่กําหนดหรือก่อนการใช้งาน และสามารถสอบกลับได้ถึง
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล
ข. แสดงสถานะการสอบเทียบไว้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ค. มีการป้องกันการปรับแต่งเครื่องมือที่สอบเทียบแล้ว
ง. มีการป้องกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้าย การบํารุงรักษา และ
เก็บรักษา
(3) ดําเนินการเพื่อจัดการกับเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ หากพบว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไว้เป็นหลักฐาน
3.2 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.2.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่
เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต/ได้รับใบอนุญาต มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงงาน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้อง
3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการนําไปปฏิบัติ
3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ทุกระดับอย่างชัดเจน
และครบถ้วน
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3.2.2 กฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการต้องมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการ
ติดตามความคืบหน้าของกฎหมายและข้อกําหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ
3.2.3 การควบคุมการปฏิบัติ
สถานประกอบการต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ สถานประกอบการต้อง
(1) มีการควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง รวมถึงแนวทางการแก้ไข กรณีที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(2) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด
3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางน้ํา สถานประกอบการต้อง
(1) มีการควบคุมและป้องกันน้ําทิ้งจากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมน้ําทิ้ง
(2) มีก ารกําจัด กากตะกอนที่ ไ ด้จ ากการบํ า บัด น้ําเสี ย อย่า งถูก วิธีแ ละเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
(3) มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด
3.2.3.3 การควบคุ ม สารเคมี อั น ตราย ในกรณีที่ส ถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีอันตราย
สถานประกอบการจะต้อง
(1) มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
อันตรายและต้องจัดเก็บไว้ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา
(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตามลักษณะ
ความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้น ตามที่กฎหมายกําหนด และมีการจัดทําเขื่อน
กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
(3) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดินที่เกิด
จากการขุดเจาะ หรือมีเครื่องหมายแสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน และมีการตรวจสอบ
บํารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา
(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับพนักงาน
รวมถึง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายให้มีความรู้ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว
(5) มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการติดตั้ง
ที่ชําระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ที่ล้างตาและ/หรือ ฝักบัวชําระล้างร่างกายจากสารเคมีใน
บริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สถานประกอบการจะต้อง
(1) มีการจั ด ทํา ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการ
คัดแยกขยะแต่ละประเภทและการกําจัดที่เป็นไปตามกฎหมายกําหนด
(2) มีการยื่นขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และมีการแจ้ง
(3) ข้อ มูล การขนส่ งสิ่ ง ปฏิกูล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ วทุก ชนิ ด ให้ กับ ทางราชการตามที่ก ฎหมาย
กําหนด
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(4) มีการจัดเก็บหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวั ส ดุ ห่ อ หุ้ ม สารเคมีอันตรายที่ ใ ช้ แ ล้ ว ซึ่งปนเปื้อน
และยังมิได้กําจัด ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย
3.2.3.5 การควบคุมก๊าซ (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิต หรือการขนส่ง สถานประกอบการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมก๊าซซึ่ง
ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซ
ในภาชนะบรรจุก๊าซ ตั้งแต่ 20 ถัง ขึ้นไป ทั้งนี้ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถ้ามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้รังสี สถานประกอบการต้องมีการ
จัดทํารายงานการแจ้งจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีตามที่กฎหมายกําหนด
3.2.3.7 การควบคุมหม้อไอน้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน (ถ้ามี) ในกรณีที่
สถานประกอบการมีการใช้หม้อไอน้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน
สถานประกอบการต้องมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ําประจําปีโดยวิศวกร
เครื่องกล และจั ด ให้ มี ผู้ ค วบคุ ม ประจํา หม้อไอน้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อ
นําความร้อน ตามที่กฎหมายกําหนด
3.2.4 การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทํางาน
สถานประกอบการต้องมีก ารตรวจวั ด สภาพแวดล้ อ มในการทํางานประจําปี เช่น การตรวจวัดค่าความเข้ม
แสงสว่าง การตรวจวัดค่าความดังเสียง การตรวจวัดค่าความร้อน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง การตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่
ทํางานให้ครอบคลุมทุกจุดตามที่กฎหมายกําหนด
3.2.5 ความไม่สอดคล้อง มาตรการแก้ไข และการป้องกัน
สถานประกอบการต้องจัดให้มีก ารทบทวนผลของการปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขและป้ อ งกั น ของการปฏิบัติงานที่
ไม่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ําเสมอเป็นระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการในการสื่อสาร
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม จากทั้งภายในและภายนอก ชุมชนรอบข้าง
หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะห์และนําไปสู่ปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา
3.2.6 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจว่าส ถานประกอบการมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
สถานประกอบการจะต้อง
3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมในโรงงานให้ กั บ พนั ก งาน เช่ น ในกรณี ไ ฟไหม้ /
สารเคมีหกรั่วไหล / หม้อไอน้ําระเบิด / ก๊าซ หรือรังสีรั่วไหล
3.2.6.2 มี ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งานที่มี ห น้ า ที่ ควบคุ ม และระงับ เหตุอั น ตรายเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ
สถานการณ์ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น เช่น ในกรณี สารเคมีหกรั่วไหล ก๊าซรั่วหรือรังสีรั่วไหล
หรือหม้อไอน้ําระเบิด ตามหลั ก สู ต รที่ อ ธิ บ ดี ประกาศกําหนด และทําการฝึกอบรมทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ํา
ท่อน้ําดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติ ด ตั้ ง อยู่ ใ นตํา แหน่ ง ที่สามารถใช้งานได้ทันที
ไม่ถูกปิดกั้น
3.2.6.4 มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน ตามที่กฎหมายกําหนด
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3.2.6.5 มีก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ในด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (FIRST AID & CPR)
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด
3.2.6.6 มีการกําหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลไว้อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคน
รับทราบ
3.2.6.7 สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน
3.3 กรณีของผู้นําเข้า/ผู้จัดจําหน่าย
ผู้ย่นื คําขอจะต้องจัดทําเอกสารประกอบยื่นพร้อมกับแบบคําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทยดังนี้
3.3.1 นโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต
3.3.2 ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.3.3 ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าและบริการรวมทั้งการบริการหลังการขาย
3.3.4 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการดําเนินการแก้ไขในการตอบกลับข้อร้องเรียน
สถานประกอบการต้องมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน
3.4 การแสดงเครื่องหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ/โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้/ แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
ตลอดอายุสัญญา
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