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หลักเกณฑเฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
สําหรับผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดี  

(TGL-86-R1-17) 
 
1.  การยื่นคําขอ 

 การยื่นคําขอรับการอนุมัติใหใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดี ใหผูยื่นคําขอจัดสง
ขอมูล/เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.1 เอกสารทั่วไป 

ลําดับที ่ รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง.4) 
8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา 
9 ทะเบียนพาณชิย 
10 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถามี) 

- ISO 9001 
- ISO 14001 หรือ GI mark ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ Eco Factory 

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดบิหลัก (ชนิดและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ 
13 รายการเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตและใชควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ 
14 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
15 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก. 1) (ถามี) 
16 หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) 
17 ใบแจงเก่ียวกับรายละเอียดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวสาํหรับผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว (สก.3) 
18 หนังสือยินยอมระหวางผูใชและผูใหบริการบําบดั/กําจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อประกนัความรับผิด-

Liability (กอ.1)  
19 ผลการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน  
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1.2 เอกสารตามขอกําหนดฉลากเขียว 

รายละเอียดเอกสารที่ตองย่ืนเพ่ือขอการรบัรองฉลากเขียวใหเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ
สองสวางแอลอีดี (TGL-86-R1-17) 

หมายเหตุ  : 
1. กรณีที่มีการจางคนหรือองคกรที่จัดหาสินคาและบริการใหกับบริษัทผู ยื ่น ขอ  (Supplier) ในการผลิต

บรรจุภัณฑพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑกระดาษ ฯลฯ เปนตน ตองยื่นหนังสือรับรองจาก Supplier โดย
ตองลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย พรอมแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือ
มอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 

2. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงตองเปนปจจุบัน หรือมีอายุไมเกิน 3 ป นับถึงวันที่ยื่นสมัคร 
3. หนังสือรับรองทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม

กฎหมาย 
4. เอกสารสําเนาทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม

ตามกฎหมาย 
5. ผลทดสอบตองทดสอบจากหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 

17025 ในขอบเขตที่ยื่นทดสอบเทานั้น โดยใหย่ืนเอกสารใบรับรอง (Certificate ISO/IEC 17025) พรอม
ขอบเขต (Scope) หองปฏิบัติการทดสอบดวย 

ทั้งนี้ เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวอาจรองขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคลอง
เปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว 

 

2.  การตรวจสอบเพื่อขอรับการรับรองฉลากเขียว 

2.1 การแบงรุนผลิตภัณฑ แบงตามเครื่องหมายการคา ชนิด และ ขนาดกําลังไฟฟา ดงันี้ 

ชนิด ขนาดกําลังไฟฟา (Watt, W) 

ดวงโคมไฟฟา 
ไมเกิน 70 W 

เกิน 70 W 

หลอดแอลอีดี ที่มีอุปกรณขับหลอดในตัว 

ไมเกิน 15 W 

เกิน 15 แตไมเกิน 30 W 

เกิน 30 แตไมเกิน 100 W 

เกิน 100 W 
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2.2 การเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจสอบตามขอกําหนดของฉลากเขียว 
2.2.1 การเก็บตัวอยางเพื่อทําการทดสอบตามขอกําหนดทั่วไปขอ 4.1 ใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955  
2.2.2 การเก็บตัวอยางเพื่อทําการทดสอบตามขอกําหนดทั่วไปขอ 4.2 สําหรับผลิตภัณฑประเภทโคมไฟถนนให

ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่  มอก. 1955 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2624 เลม 2 (1) หรือตามมาตรฐาน IEC 62722-2-1 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

2.2.3 การเก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.1 ใหเก็บตัวอยางผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสีของแสงสูง
ที่สุด (สีเดยไลท) เปนตัวแทนรุนนั้นๆ ในการสงทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงานตามฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2.2.4 การเก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.2 ใหเก็บตัวอยางผลิตภัณฑรุนละ 1 ตัวอยาง น้ําหนัก
รวมกันไมนอยกวา 100 กรัม กรณีที่ตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มจนมีมีน้ําหนักรวมเพียงพอสําหรับ
การทดสอบ แลวนําไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด 

2.2.5 การเก็บตัวอย างทดสอบตามขอ กําหนดพิเศษขอ 5.4 โดยสุมตัวอย างจากชิ้นสวนพลาสติกที่
เปนสวนประกอบหลัก และเปนพลาสติกตา งชนิดกันที่มีขนาดใหญที่สุด 3 ชิ้น (มีพ้ืนที่ผิวมากที่สุด) 
ในกรณีที่ชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบหลักเปนชนิดเดียวกันทั้งหมดใหชักตัวอยางเพียง 1 ชิ้น ที่มี
ขนาดใหญที่สุด เพื่อเปนตัวแทนในการทดสอบได 

2.2.6 การ เก็บตั วอยา งสีที่ ใชพิมพบน บรรจุภัณฑ  ห รือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ  เพื่ อทดส อบ
โลหะ ตามขอ กําหนดพิ เศษขอ  5.6 .3 ให เ ก็บตัวอย างสี ใหครอบคลุมทุกกลุมสี  (กลุมสีขาว 
กลุมสีดํา  กลุมสีน้ํา เ งิน  กลุมสี เหลือง  และกลุมสีแดง )  แลวนํา ไปทดสอบตามวิ ธีที่ กําหนด 
ในกรณีที่มีลักษณะสีพิเศษใหทดสอบแยก หรือโดยนําบรรจุภัณฑ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑที่มีการ
พิมพสีหรือลวดลายเรียบรอยแลวไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด  

 
3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 

3.1  การควบคุมคณุภาพของผลิตภัณฑ 
3.1.1  การบริหารจัดการองคกรและบคุลากร 
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรบัใบอนุญาต มคีณุภาพเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่าํเสมอและ

ตอเนื่อง ผูผลิตผลิตภัณฑตองมกีารดําเนินการ ดงันี ้
3.1.1.1 มีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของหนาที่และความรับผิดชอบ

ของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ 
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหนงตางๆ ที่ชัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต / ไดรบัใบอนุญาต 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย 

(1) กําหนดความสามารถที่จาํเปน 
(2) จัดใหมีการพัฒนาและฝกอบรม 
(3) ประเมินผลของการพฒันาและฝกอบรม 
(4) จัดทําและเก็บรักษาบนัทึกประวัติที่เก่ียวกับความรูความสามารถของบุคลากร 

3.1.2  การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
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วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิน้สวนที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ สิ่งที่ใชเพื่อชวยในการผลิตผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 
งานจางทาํหรือจางเหมา และสิง่ที่เปนทรัพยสินของลูกคาเพื่อใชในการผลติผลิตภัณฑ เปนตน ผูผลิตผลิตภัณฑตองมีการ
ดําเนินการ ดงันี ้

3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบหรือบรกิารที่จัดซื้อสอดคลองกับเกณฑกําหนด
ที่ใชในการจัดซื้อ 

3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบรกิารที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทาํเปนเอกสารมีบันทึก
ผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 

3.1.3  การควบคุมคณุภาพระหวางกระบวนการผลิต  
 ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนนิการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ  การควบคุมสภาวะในก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต
ผลิตภัณฑ  การตรวจสอบ และทดสอบในขั้นตอนตางๆ ระหวางกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ 
รวมทั้งเกณฑกําหนดที่ใชในการควบคมุ 

3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ
ที่กําหนด ซี่งตองควบคุมปจจัยดังตอไปนี้ 
(1) มีขอมูลซึ่งระบุถึงขอกําหนดหรือคุณลักษณะที่ตองการของผลิตภัณฑ 
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเปนสําหรับผูปฏิบัตงิาน 
(3) มีการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่เหมาะสม 

ก. มีระบบการซอมแซมและการบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถผลิตผลติภัณฑใหเปนไปตาม 
มาตรฐาน 

ข. มีและจัดเก็บบนัทึกการซอมแซมและการบาํรุงรักษาอยางเหมาะสม 
(4) มีการดาํเนินการตรวจวัด และเฝาระวัง 
(5) มีการดาํเนินการตรวจปลอย การสงมอบ และกิจกรรมหลังการสงมอบ 
(6) มีบันทึกที่จาํเปนเพื่อเปนหลักฐานแสดงวากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ

ที่ไดเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
3.1.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑไดโดยตรง ตอง

มีหลักฐานที่สามารถพิสจูนใหเห็นวากระบวนการในการผลิตผลติภัณฑที่ใช สามารถทาํให
ผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

3.1.4  การควบคุมผลิตภัณฑสําเรจ็รูป  
ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนนิการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑสาํเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนด และสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน 
ทั้งนี้กอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑตองม่ันใจวาผลิตภัณฑสาํเรจ็รูปนั้น ไดผานการตรวจสอบ/
ทดสอบที่จาํเปนและไดกําหนดไวในขั้นตอนตางๆ ครบถวนแลว และเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานทุกรายการ 

3.1.4.2 จัดทําบนัทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
3.1.5  การควบคุมเคร่ืองตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 

3.1.5.1 มีการควบคุมเคร่ืองตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ สาํหรับการตรวจวัด และการเฝาระวัง 
(1) มีเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบที่จําเปนเพื่อใชในการควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ 

ในทุกขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑสาํเรจ็รูป อยางนอยตองมีเคร่ืองตรวจ  
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เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อใชเปนประจาํ ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑตามหลักเกณฑ 
เฉพาะ ในการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาตที่กําหนดไว 

(2) สอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่มีผลตอคุณภาพ โดย 
ตอง 
ก. ดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนการใชงาน และสามารถสอบกลับไดถึง

มาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับในระดบัชาติหรือระดับสากล 
ข. แสดงสถานะการสอบเทยีบไวชดัเจน และสามารถตรวจสอบได 
ค. มีการปองกันการปรับแตงเครื่องมือที่สอบเทียบแลว 
ง. มีการปองกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหวางการเคลื่อนยาย การบาํรุงรักษา และ

เก็บรักษา 
(3) ดําเนินการเพ่ือจัดการกับเครื่องตรวจ เคร่ืองวัด และเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑทีไ่ดรับ

ผลกระทบ หากพบวาเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ไมเปนไปตามขอกําหนด 
ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไวเปนหลักฐาน 
3.2  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

3.2.1  ทรัพยากร บทบาท ความรับผดิชอบ และอํานาจหนาที่ 
เพื่อใหมั่นใจวา โรงงานผูผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาต มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

ภายในโรงงาน ผูผลติผลิตภัณฑตอง 
3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรบัผดิชอบ และอํานาจหนาที่ เพื่อใหมั่นใจวามีการจัดทาํระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม และการนาํไปปฏิบัติ 
3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรบัผดิชอบและอํานาจหนาที่ของบุคคลตางๆ ทุกระดบัอยางชัดเจน

และครบถวน 
3.2.2  กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 
สถานประกอบการตองมีการรวบรวมและจัดทาํทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการ

ติดตามความคบืหนาของกฎหมายและขอกําหนดใหมๆ ดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของเปนระยะ 
3.2.3  การควบคุมการปฏิบัต ิ
สถานประกอบการตองมีการวางแผนการปฏิบัติการตางๆ ที่เก่ียวของกับการควบคมุปญหาดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ สถานประกอบการตอง 
(1) มีการควบคุมและจัดการปญหาฝุนละอองไมใหมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน และสรางความ

เดือดรอนรําคาญตอชุมชนใกลเคียง รวมถึงแนวทางการแกไข กรณีที่ไมไดตามเปาหมาย 
(2) มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจาํโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด  

3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางน้ํา สถานประกอบการตอง 
(1) มีการควบคุมและปองกันน้าํทิ้งจากโรงงานเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมน้าํทิ้ง 
(2) มีการกําจัดกากตะกอนทีไ่ดจากการบําบดัน้าํเสียอยางถูกวิธีและเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด 
(3) มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจาํโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 
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3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณีที่สถานประกอบการที่มีการใชสารเคมีอันตราย สถาน
ประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี

อันตรายและตองจัดเก็บไวในจุดที่เรยีกใชไดทันเวลา 
(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอยางเหมาะสมตามลักษณะ

ความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลานั้นตามที่กฎหมายกําหนด และมีการจัดทําเข่ือน 
กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายกัน เพื่อปองกันการรั่วไหลออกสูภายนอก 

(3) มีมาตรการปองกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีที่ เก็บสารเคมีอันตรายไวใตดินที่
เกิดจากการขุดเจาะ หรือมีเครื่องหมายแสดงตําแหนงจัดเก็บใหเห็นชัดเจน และมีการ
ตรวจสอบ บํารุงรักษาทอ และขอตอที่ใชในการสงสารเคมีอันตรายใหอยูในสภาพสมบูรณ 
พรอมใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอใหกับพนักงาน 
รวมถึง การฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายใหมีความรูความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และเขาใจวิธีการทํางานที่ถูกตองและปลอดภัย รวมทั้งตองจัดใหมีมาตรการ
ควบคุมพนักงานใหปฏิบัติตามวิธีการดังกลาว 

(5) มีการเตรยีมความพรอมของอุปกรณที่ใชในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการติดตั้ง
ที่ชําระลางสารเคมีอันตราย เชน ที่ลางตาและ/หรือ ฝกบั วชําระลา งร างกายจากสารเคมี
ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานสามารถใชไดทันทวงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สถานประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําระ เบียบปฏิบัติ เก่ียวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการ

คัดแยกขยะแตละประเภทและการกําจัดที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการย่ืนขออนุญาตนาํสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานและมีการแจง 
(3) ขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิดใหกับทางราชการตามที่กฎหมาย

กําหนด 
(4) มีการจัดเก็บหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอ หุ มสารเคมี อันตรายที่ใชแลวซึ่งปนเปอน

และยังมิไดกําจัดใหอยูในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย 
3.2.3.5 ก า ร ค ว บ คุม กา ซ  (ถามี) ในกรณีที่ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร มีการใชกาซเปนเชื้อเพลิงใน

กระบวนการผลิตหรือการขนสง สถานประกอบการจะตองมี เจ าหนาที่ ที่ ขึ้นทะเบียนเปน
ผูควบคุมกาซซึ่งผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มีการใช
หรือเก็บกาซในภาชนะบรรจุกาซตั้งแต 20 ถัง ขึ้นไป ทั้งนี้ไมรวมกาซปโตรเลยีมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใชรังสี สถานประกอบการตองมีการ
จัดทํารายงานการแจงจํานวนและปรมิาณรังสี รวมถึงแบบแจงชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิดชอบ
ดําเนินการทางดานเทคนิคในเรื่องรังสีตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหมอไอน้ํา หรือหมอตมที่ ใชของ เหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน (ถามี) 
ในกรณีที ่ สถานประกอบการมีการใชหมอไอน้ํา หรือหมอตมที ่ ใชขอ ง เหลวหรือกา ซ
เปนสื่อนําความรอน สถานประกอบการตองมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอไอน้ํา
ประจําปโดยวิศวกรเครื่องกล และจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
หรือกาซเปนสื่อนําความรอนตามที่กฎหมายกําหนด 
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3.2.4  การเฝาติดตามและการตรวจวัดสภาพแวดลอมการทาํงาน 
สถานประกอบการตอ งมีก ารตรวจวัดสภาพแวดลอม ในการทํา งานประ จําป  เชน การตรวจวัดคา

ความเขมแสงสวาง การตรวจวัดคาความดังเสียง การตรวจวัดคาความรอน การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง การตรวจวัด
ปริมาณฝุนละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปลอง และระดับความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของ
สถานที่ทํางานใหครอบคลุมทุกจุดตามที่กฎหมายกําหนด  

3.2.5  ความไมสอดคลอง มาตรการแกไข และการปองกัน 
สถานประกอบการตองจัดใหมีการทบทวนผลของการป ฏิบัติการแก ไขและปองกัน ของการปฏิบัติงาน

ที่ไมสอดคลองตอกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการในการสื่อสาร
ชองทางการแจงขอรองเรียนและแกไขปญหาขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอมจากทั้งภายในและภายนอก ชุมชนรอบขาง 
หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะหและนําไปสูปฏิบัติการปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

3.2.6  การเตรยีมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน  
เพื่อใหมั่นใจวาสถานประกอบการมีการ เตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน 

สถานประกอบการจะตอง 
3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณ

ฉุกเฉินที่สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานใหกับพนักงาน เชน ในกรณีไฟไหม / 
สารเคมีหกรั่วไหล / หมอไอน้ําระเบิด / กาซ หรือรังสีรั่วไหล 

3.2.6.2 มีก า รฝก อบ รม พ นัก ง าน ที่มีหนาที่ควบคุมและร ะ งับ เห ตุอัน ต ร าย เพื่อเ ต รีย มค ว าม
พรอมรับสถานการณเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ในกรณีสารเคมีหกรั่วไหล กาซรั่ว หรือรังสีรั่วไหล 
หรือหมอไอน้ําระเบิด ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด และทําการฝกอบรมทบทวน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.2.6.3 มีก า รตรวจสอบอุปกรณที่ ใ ช ร ะ งับ เหตุฉุก เฉิน  เชน สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง 
สายฉีดน้ํา ทอน้ําดับเพลิง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และติดตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถใชงาน
ไดทันที ไมถูกปดก้ัน 

3.2.6.4 มีการฝกอบรมดับเพลิงข้ันตน และการอพยพหนีไฟ ใหกับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.6.5 มีการจัดอบรมใหความรู ในดานการปฐมพยาบาลและการกูชีพเบื้องตน (FIRST AID & CPR) 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.6.6 มีการกําหนดเสนทางอพยพและจุดรวมพลไวอยางชัดเจนและมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคน

รับทราบ 
3.2.6.7 สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลกัฐาน 

3.3  กรณีของผูนําเขาและ/หรือผูจัดจําหนาย  
 ผูยื่นคําขอจะตองจัดทําเอกสารประกอบยื่นพรอมกับแบบคําขอรับการรับรองฉลากเขียวเปนภาษาไทยดังนี้ 

3.3.1  นโยบายหรือหลักเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต 
3.3.2  ขั้นตอนการดําเนนิงานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
3.3.3  ขั้นตอนการดําเนนิงานเก่ียวกับการรับประกันสนิคา/บริการ รวมทั้งการบริการหลังการขาย 
3.3.4  ขั้นตอนการรบัเรื่องรองเรยีน และการดําเนนิการแกไขในการตอบกลับขอรองเรยีน 
สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลักฐาน 
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3.4  การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ 
ผูประกอบการ/โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหใช/แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหการรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ตลอดอายุสัญญา  


