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หลักเกณฑเฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
สําหรับผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคา 

(TGL-85-R2-20) 

1. การย่ืนคําขอ 
 ในการยื่นคําขอรับการอนุมัติใหใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรบัผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคา ใหผูยื่นคําขอจัดสง
ขอมลู/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 1.1 เอกสารท่ัวไป 

ลําดับที่ รายการ 
1 ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
9 ทะเบียนพาณชิย 
10 ใบรบัรองมาตรฐานสากล  

   - ISO 9001 (โรงงานผลิตตองไดรับการรับรอง) 
- ISO 14001 หรือ GI mark ระดับ 3 ข้ึนไป หรือ Eco factory หรือ EMS-DIW ข้ันที่ 2 ขึ้นไป    

(ถามี) 
11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนดิและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ 
13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถามี) 
15 หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 

(แบบ สก.2) 
16 ใบแจงเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว สําหรับผูกอกําเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช

แลว (แบบ สก.3) 
17 สัญญาการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรือ สัญญาซื้อขายวัสดุที่ไมใชแลว 
18 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน  

 
 1.2  เอกสารตามขอกําหนดฉลากเขียว 

รายละเอียดเอกสารที่ตองย่ืนเพ่ือขออนุมัติใหใชเคร่ืองหมายฉลากเขียวใหเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว

สําหรบัผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสนิคา (TGL-85-R2-20) 
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หมายเหตุ  : 1.  กรณทีี่มีการจางคนหรือองคกรท่ีจัดหาสินคาและบริการใหกับบริษัทผูยื่นขอ (Supplier) ในการผลิตบรรจุภัณฑ 
    พลาสติก หรือ บรรจุภัณฑกระดาษ ฯลฯ เปนตน ตองย่ืนหนังสือรับรองจาก Supplier โดยตองลงนามรับรองโดยผูมี
    อํานาจลงนามตามกฎหมาย พรอมแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 
 2.  เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงตองเปนปจจุบัน หรือมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันท่ียื่นสมัคร 
 3. หนงัสือรับรองทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรบัรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
 4. เอกสารสําเนาทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย
 5. ผลทดสอบตองทดสอบจากหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน
   ขอบเขตที่ย่ืนทดสอบเทาน้ัน 
 6.  ผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว  
 ทั้งน้ีเจาหนาที่ฉลากเขียวอาจรองขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคลองเปนไปตาม
ขอกําหนดฉลากเขียว 

 

2. การตรวจสอบเพื่อขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
2.1 การแบงรุนผลิตภัณฑ แบงตามเคร่ืองหมายการคา ประเภท และ ปริมาตรรวม 

 

เคร่ืองหมายการคา ประเภท ปริมาตรรวม 

ตามที่ระบุ ตูแชเย็น แบบฝากระจกแนวตั้ง ตามที่ระบุ 

 
2.2 การเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจสอบตามขอกําหนดของฉลากเขียว 

2.2.1 การเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบใหสุมตัวอยางจากรุนเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
 เดียวกัน 
2.2.2 การเก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดท่ัวไปขอ 4.1 และ ขอกําหนดพิเศษขอ 5.1 ใหปฏิบัติตามเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่มอก. 1235 หรือมาตรฐาน ISO 23953-2 
2.2.3 การเก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดทั่วไปขอ 4.2 ใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน IEC 60335-2-89 

หรอืมาตรฐานท่ีสามารถทดสอบความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑประเภทนั้น ๆ ได  
2.2.4 การเก็บตัวอยางเพ่ือทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.5 โดยสุมตัวอยางจากชิ้นสวนพลาสติกที่เปน

สวนประกอบหลัก ตางชนิดกันที่มีน้ํ าหนักมากที่สุด 3 ชิ้น ในกรณี ท่ีชิ้นสวนพลาสติกที่ เปน
สวนประกอบหลักเปนชนิดเดียวกันทั้งหมดใหชักตัวอยางเพียง 1 ชิ้น ท่ีมีน้ําหนักมากที่สุด เพื่อเปน
ตัวแทนในการทดสอบได 

2.2.5 การเก็บตัวอยางสีหรือสารเคลือบผิวที่ใช เพ่ือทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.7 ตองเก็บตัวอยางให
ครอบคลุมทุกกลุมสี (กลุมสีขาว กลุมสีดํา กลุมสีน้ําเงิน กลุมสีเหลือง และกลุมสีแดง) ในกรณีท่ีมี
ลักษณะสีพิเศษใหทดสอบแยก 

2.2.6 การเก็บตัวอยางสีหรือเม็ดสีที่ใชพิมพบนผลิตภัณฑหรือฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ เพื่อทดสอบตาม
ขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.11.3 ตองเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุกกลุมสี (กลุมสีขาว กลุมสีดํา กลุมสีน้ําเงิน 
กลุมสีเหลือง และกลุมสีแดง) ในกรณีที่มีลักษณะสีพิเศษใหทดสอบแยก หรือนําฉลากบรรจุภัณฑที่มี
การพิมพสีหรือลวดลายเรียบรอยแลวไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด 
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3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 
 3.1  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 
  3.1.1  การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 
      เพ่ือใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ขอรบัใบอนุญาต/ไดรบัใบอนุญาตมีคณุภาพเปนไปตามมาตรฐานอยาง 
      สม่ําเสมอและตอเนื่องผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
      3.1.1.1 มีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของหนาที่และความ 
         รบัผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
      3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ท่ีชัดเจน 
      3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต / ไดรับ 
         ใบอนุญาต 
      3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานโดย 
         (1) กําหนดความสามารถที่จําเปน 
         (2) จัดใหมีการพัฒนาและฝกอบรม 
         (3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝกอบรม 
         (4) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติท่ีเก่ียวกับความรูความสามารถของบุคลากร 
  3.1.2 การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
      วัตถุดิบหมายรวมถึงชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑสิ่งที่ใชเพ่ือชวยในการผลิตผลิตภัณฑ 
      บรรจุภัณฑงานจางทําหรือจางเหมาและสิ่งที่เปนทรัพยสินของลกูคาเพ่ือใชในการผลิตผลิตภัณฑ 
      เปนตนผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
      3.1.2.1 มีระบบควบคมุการจัดซื้อเพ่ือใหมั่นใจวาวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อสอดคลองกับเกณฑ 
         กําหนดท่ีใชในการจัดซื้อ 
      3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อโดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเปนเอกสารมี 
         บันทึกผลการตรวจรับและเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
      3.1.2.3 ตองไมมีการจัดซื้อวัตถุดิบที่เปนสารหามใชในกระบวนการผลิต สําหรับการผลิตในรุนที่ขอการ
         รบัรองฉลากเขียว 
 
  3.1.3 การควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต 
      ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
      3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑการควบคุมสภาวะในกระบวนการผลติ  
         ผลิตภัณฑการตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนตางๆระหวางกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ 
         รวมทั้งเกณฑกําหนดที่ใชในการควบคุม 
      3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑและควบคุม/ตรวจสอบตามแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิต 
         ผลิตภัณฑที่กําหนด ซี่งตองควบคุมปจจัยดังตอไปนี้ 
         (1) มีขอมูลซึ่งระบุถึงขอกําหนดหรือคณุลักษณะที่ตองการของผลิตภัณฑ 
         (2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน 
         (3) มีการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณที่เหมาะสม 
          ก.  มีระบบการซอมแซมและการบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถผลิตผลิตภัณฑใหเปนไป 
           ตามมาตรฐาน 
           ข. มีและจัดเก็บบันทึกการซอมแซมและการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม 
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          (4) มีการดําเนินการตรวจวัดและเฝาระวัง 
          (5) มีการดําเนินการตรวจปลอยการสงมอบและกิจกรรมหลังการสงมอบ 
          (6) มีบันทึกที่จําเปนเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑและ 
           ผลิตภัณฑที่ไดเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
      3.1.3.4 ในกรณท่ีีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑไดโดยตรง 
         ตองมีหลักฐานที่สามารถพิสูจนใหเห็นวากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑที่ใชสามารถทํา 
         ใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
  3.1.4 การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
      ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
      3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรปูตามวิธีการที่กําหนดและสอดคลองกับขอกําหนดของ 
         มาตรฐานทั้งนี้กอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑตองมั่นใจวาผลิตภัณฑสําเร็จรูปนั้นไดผาน 
         การตรวจสอบ/ทดสอบที่จําเปนและไดกําหนดไวในข้ันตอนตางๆครบถวนแลวและเปนไป 
         ตามขอกําหนดของมาตรฐานทุกรายการ 
      3.1.4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบและเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
  3.1.5 การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
      3.1.5.1 มีการควบคุมเครื่องตรวจเครื่องวัดและเคร่ืองทดสอบสําหรับการตรวจวัดและการเฝาระวัง 
         (1) มีเครื่องตรวจเครื่องวัดและเครื่องทดสอบที่จําเปนเพ่ือใชในการควบคุมคุณภาพ 
          ผลิตภัณฑในทุกขั้นตอนและในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูปอยางนอยตอง 
          มีเครื่องตรวจเคร่ืองวัดและเครื่องทดสอบเพ่ือใชเปนประจําณโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ 
          ตามหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว 
         (2) สอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องตรวจเคร่ืองวัดและเครื่องทดสอบที่มีผลตอคณุภาพโดย 
          ตอง 
          ก.  ดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนการใชงานและสามารถสอบกลับไดถึง 
           มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล 
          ข.  แสดงสถานะการสอบเทียบไวชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 
          ค. มีการปองกันการปรบัแตงเครื่องมือที่สอบเทียบแลว 
          ง. มีการปองกันความเสียหายและเส่ือมสภาพระหวางการเคลื่อนยายการบํารุงรักษา 
           และเก็บรักษา 
         (3) ดําเนินการเพื่อจัดการกับเคร่ืองตรวจเคร่ืองวัดและเครื่องทดสอบรวมถึงผลิตภัณฑที่ 
          ไดรบัผลกระทบหากพบวาเครื่องตรวจเครื่องวัดและเคร่ืองทดสอบไมเปนไปตาม 
          ขอกําหนดดวยวิธีการที่เหมาะสม 
         (4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไวเปนหลักฐาน 
 3.2 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
  3.2.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ี 
      เพ่ือใหมั่นใจวาโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑท่ีขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาตมีระบบการจัดการ 
      สิ่งแวดลอมภายในโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
      3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
      3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่เพ่ือใหมั่นใจวา มีการจัดทําระบบ 
         การจัดการสิ่งแวดลอม และการนําไปปฏิบัติ 
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      3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของบุคคลตาง ๆ ทุกระดับอยาง 
         ชัดเจนและครบถวน 
  3.2.2 กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 
      สถานประกอบการตองมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม  
      รวมถึงมีการติดตามความคืบหนาของกฎหมายและขอกําหนดใหมๆดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของเปน 
      ระยะ 
   3.2.3 การควบคมุการปฏิบัติ 
       สถานประกอบการตองมีการวางแผนการปฏิบัติการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการควบคุมปญหาดาน 
       สิ่งแวดลอม ดังน้ี 
       3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศสถานประกอบการตอง 
          (1) มีการควบคุมและจัดการปญหาฝุนละอองไมใหมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน และ 
           สรางความเดอืดรอนรําคาญตอชุมชนใกลเคียง รวมถึงแนวทางการแกไข กรณีที่ 
           ไมไดตามเปาหมาย 
          (2) มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 
       3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางน้ําสถานประกอบการตอง 
          (1) มีการควบคุมและปองกันนํ้าทิ้งจากโรงงานเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมน้ําทิ้ง 
          (2) มีการกําจัดกากตะกอนที่ไดจากการบําบัดน้ําเสียอยางถูกวิธีและเปนไปตามที่ 
           กฎหมายกําหนด 
          (3) มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 
       3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณทีี่สถานประกอบการที่มีการใชสารเคมีอันตราย  
          สถานประกอบการจะตอง 
          (1) มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของ 
           สารเคมีอันตรายและตองจัดเก็บไวในจุดที่เรียกใชไดทันเวลา 
          (2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอยางเหมาะสมตาม 
           ลักษณะความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลานั้น ตามที่กฎหมายกําหนด และมี 
           การจัดทําเข่ือน กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน เพ่ือปองกัน 
           การร่ัวไหลออกสูภายนอก 
          (3) มีมาตรการปองกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีท่ีเก็บสารเคมีอันตรายไวใตดิน 
           ท่ีเกิดจากการขุดเจาะ หรือมีเครื่องหมายแสดงตาํแหนงจัดเก็บใหเห็นชัดเจน และมี 
           การตรวจสอบ บํารุงรักษาทอและขอตอที่ใชในการสงสารเคมีอันตรายใหอยูใน 
           สภาพสมบูรณพรอมใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา 
          (4) มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอใหกับ 
           พนักงานรวมถึง การฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายใหมีความรูความ 
           ชํานาญในการปฏิบัติงาน และเขาใจวิธีการทํางานที่ถูกตองและปลอดภัย รวมทั้ง 
           ตองจัดใหมีมาตรการควบคุมพนักงานใหปฏิบัติตามวิธีการดังกลาว 
          (5) มีการเตรียมความพรอมของอุปกรณที่ใชในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมท้ัง 
           การติดต้ังที่ชําระลางสารเคมีอันตรายเชนท่ีลางตาและ/หรือ ฝกบัวชําระลาง 
           รางกายจาก สารเคมีในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถใชไดทันทวงที 
           เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
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       3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลว สถานประกอบการจะตอง 
          (1) มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมี 
           การคดัแยกขยะแตละประเภทและการกําจัดที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
          (2) มีการย่ืนขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน และมี 
           การแจง 
          (3) ขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิดใหกับทางราชการตามท่ี 
           กฎหมายกําหนด 
          (4) มีการจัดเก็บหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายที่ใชแลวซึ่ง 
           ปนเปอนและยังมิไดกําจัดใหอยูในท่ีที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี 
           อันตราย 
       3.2.3.5 การควบคุมกาซ (ถามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใชกาซเปนเชื้อเพลิงใน 
          กระบวนการผลิตหรือการขนสง สถานประกอบการจะตองมีเจาหนาที่ ที่ขึ้นทะเบียน 
          เปนผูควบคุมกาซ ซึ่งผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง 
          (กรณีท่ีมีการใชหรือเก็บกาซในภาชนะบรรจุกาซ ตั้งแต 20 ถัง ขึ้นไป ทั้งนี้ไมรวมกาซ 
          ปโตรเลียมเหลว) 
       3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถามี) ในกรณีท่ีสถานประกอบการมีการใชรงัสี สถานประกอบการ 
          ตองมีการจัดทํารายงานการแจงจํานวนและปริมาณรังส ีรวมถึงแบบแจงชื่อและ 
          คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดําเนินการทางดานเทคนิคในเรื่องรังสตีามที่กฎหมายกําหนด 
       3.2.3.7 การควบคุมหมอไอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน (ถามี)ใน 
          กรณีที่ สถานประกอบการมี การใชหมอไอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อ 
          นําความรอนสถานประกอบการตองมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอไอน้ํา 
          ประจําปโดยวิศวกรเครื่องกล และจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา หรือหมอตมที่ใช 
          ของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ตามที่กฎหมายกําหนด 
   3.2.4 การเฝาติดตามและการตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางาน 
       สถานประกอบการตองมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําป เชน การตรวจวัดคา 
       ความเขมแสงสวางการตรวจวัดคาความดังเสยีง การตรวจวัดคาความรอน การตรวจวิเคราะห 
       คุณภาพน้ําทิ้ง การตรวจวัดปรมิาณฝุนละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปลอง และระดับ 
       ความเขมขนของสารเคมอัีนตรายในบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหครอบคลุมทุกจุดตามท่ี 
       กฎหมายกําหนด 
   3.2.5 ความไมสอดคลอง มาตรการแกไขและการปองกัน 
       สถานประกอบการตองจัดใหมีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ของการ 
       ปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองตอกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ อยางสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ มีแนว
       ทางการดําเนินการในการสื่อสารชองทางการแจงขอรองเรียน และแกไขปญหาขอรองเรียน 
       ทางดานสิ่งแวดลอม จากทั้งภายในและภายนอก ชุมชนรอบขาง หรอืจากภาครัฐ รวมถึงมีการ 
       วิเคราะหและนําไปสูปฏิบัติการปองกันไมใหเกิดซ้ํา 
   3.2.6 การเตรยีมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน 
       เพ่ือใหมั่นใจวาสถานประกอบการมีการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณ 
       ฉุกเฉินสถานประกอบการจะตอง 



7/7                                                                               FM-201/01-TGL85R220                                                                                                                             
Rev.02/2559 

       3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเตรยีมความพรอมและการตอบสนองตอ 
          สถานการณ ฉุกเฉินท่ีสอดคลองกับการดาํเนินกิจกรรมในโรงงานใหกับพนักงาน เชน  
          ในกรณีไฟไหม/สารเคมีหกรั่วไหล / หมอไอน้ําระเบิด /กาซ หรือรังสีร่ัวไหล 
       3.2.6.2 มีการฝกอบรมพนักงานที่มีหนาที่ควบคุมและระงบัเหตุอันตรายเพื่อเตรียมความพรอม 
          รบัสถานการณเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ในกรณี สารเคมีหกรั่วไหล กาซรั่วหรือรงัสี 
          รั่วไหล หรือหมอไอน้ําระเบิด ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด และทําการ 
          ฝกอบรมทบทวนอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
      3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณที่ใชระงับเหตุฉุกเฉิน เชน สัณญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง สาย 
         ฉีดน้ําทอน้ําดับเพลิง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และติดตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถใชงาน 
         ไดทันที ไมถูกปดก้ัน 
      3.2.6.4 มีการฝกอบรมดับเพลิงข้ันตน และการอพยพหนีไฟ ใหกับพนักงาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
      3.2.6.5 มีการจัดอบรมใหความรูในดานการปฐมพยาบาลและการกูชีพเบ้ืองตน (FIRST AID &  
         CPR) ใน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
      3.2.6.6 มีการกําหนดเสนทางอพยพและจุดรวมพลไวอยางชัดเจนและมีการสื่อสารใหพนักงานทุก 
         คนรับทราบ 
      3.2.6.7 สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวของไวเปนหลักฐาน 
 3.3 กรณีของ ผูนําเขา/ผูจัดจําหนาย  
  ผูยื่นคําขอจะตองจัดทําเอกสารประกอบยื่นพรอมกับแบบคําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑเปน 
  ภาษาไทยดังนี้ 
  3.3.1 นโยบายหรือหลักเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต 
  3.3.2 ข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
  3.3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการรับประกันสินคาและบริการรวมทั้งการบริการหลังการขาย 
  3.3.4 ข้ันตอนการรบัเร่ืองรองเรยีน และการดาํเนินการแกไขในการตอบกลับขอรองเรียน 
      สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลักฐาน 
 3.4 การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ 
  ผูประกอบการ/โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหใช/แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ จะตองปฏิบัติตาม 
  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหการรบัรองฉลากเขียว และหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชเครื่องหมาย 
  รับรองฉลากเขียวตลอดอายุสัญญา  
 
 

 
 


