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หลักเกณฑเฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
สําหรับผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟา (TGL-117-16) 

 
1. การย่ืนคําขอ 
 การยื่นคําขอรับการอนุมัติใหใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟา ใหผูยื่นคําขอจัดสง
ขอมูล/เอกสาร เพือ่ประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
1.1 เอกสารทัว่ไป 

ลําดับที ่ รายการ 

1 ใบสมคัรขอสทิธิใ์นการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล 
4 หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคา 
9 ทะเบียนพาณชิย 
10 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถามี) 

- ISO 9001 
- ISO 14001 
- OHSAS/TIS 18001  

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดบิหลัก (ชนิดและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงข้ันตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
13 เอกสารแสดงการจดัการสิง่แวดลอมภายในโรงงาน 
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุีไ่มใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถาม)ี 
15 หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ 

สก.2) 
16 ใบแจงเก่ียวกับรายละเอียดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สาํหรับผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

(แบบ สก.3) 
17 ผลการตรวจวัดสิง่แวดลอมภายในโรงงาน  

 
1.2 เอกสารตามขอกําหนดฉลากเขียว 

รายละเอียดเอกสารที่ตองยื่นเพือ่ขออนุมัติใหใชเคร่ืองหมายฉลากเขียวใหเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟา (TGL-117-16) 
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หมายเหต ุ : 
1. กรณีที่มีการจางคนหรือองคกรที่จัดหาสินคาและบริการใหกับบริษัทผูยื่นขอ (Supplier) ในการผลิตบรรจุ

ภัณฑพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑกระดาษ ฯลฯ เปนตน ตองยื่นหนังสือรับรองจาก Supplier โดยตองลง
นามรับรองโดยผู มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย พรอมแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบ
อํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 

2. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงตองเปนปจจุบัน หรือมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันที่ยื่นสมัคร 
3. หนังสือรับรองทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู มีอํานาจลงนามตาม

กฎหมาย 
4. เอกสารสําเนาทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม

ตามกฎหมาย 
5. ผลทดสอบตองทดสอบจากหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหนวยงานอืน่ทีไ่ดรับการรับรอง ISO/IEC 

17025 ในขอบเขตทีย่ืน่ทดสอบเทานัน้ ทั้งนี้ตองยื่น Certificate ISO/IEC 17025 พรอม Scope ที่ไดรับ
การรับรอง 

ทั้งนี้เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวอาจรองขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคลอง
เปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว 
 
 
2. การตรวจสอบเพ่ือขอรับการอนุมัติใหใชเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
 

2.1 การแบงรุนผลิตภัณฑ แบงตามเคร่ืองหมายการคา ชนิด และ ขนาดหมอแปลง ดังนี ้
 
 

ชนิด ขนาดหมอแปลง (kVA) 

หมอแปลงไฟฟาชนดิน้าํมัน 

50 
100 
160 
250 
315 
400 
500 

หมอแปลงไฟฟาชนดิน้าํมัน 

630 
1,000 
1,250 
1,500 
2,000 

หรืออ่ืนๆ ตามที่คํานวณคาพิกัดกําลังไฟฟา     
สูญเสียสูงสุดตามวธิีอินเตอรโพเลชั่นเชงิเสน             

(Linear interpolation) 
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ชนิด ขนาดหมอแปลง (kVA) 

หมอแปลงไฟฟาชนดิแหง 

50 
100 
160 
250 
315 
400 
500 
630 

1,000 
1,250 
1,500 
2,000 

หรืออ่ืนๆ ตามที่คํานวณคาพิกัดกําลังไฟฟา     
สูญเสียสูงสุดตามวธิีอินเตอรโพเลชั่นเชงิเสน             

(Linear interpolation) 
 
 

2.2 การเก็บตวัอยางเพือ่ตรวจสอบตามขอกําหนดของฉลากเขียว 
2.2.1 การเก็บตัวอยางเพือ่ทําการทดสอบตามขอกําหนดทัว่ไปขอ 4.1 ใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 384 หรือมาตรฐานระหวางประเทศที ่สูงกวาหรือ
เทียบเทา ที่ผูยื่นคําขอใชอางอิง 

2.2.2 การเก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.1 และ 5.2 ใหใชตัวแทนของขนาดหมอแปลง : kVA  
นั้นๆ เปนตัวแทนการทดสอบ 

2.2.3 การเก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.3 โดยสุมตัวอยางจากชิน้สวนพลาสติกที่เปน
สวนประกอบหลัก และเปนพลาสติกตางชนิดกันทีมี่ขนาดใหญที่สุด 3 ชิ้น (มีพื้นทีผ่ิวมากทีสุ่ด) ใน
กรณีทีช่ิน้สวนพลาสติกทีเ่ปนสวนประกอบหลักเปนชนิดเดียวกันทัง้หมดใหชักตัวอยางเพียง 1 ชิ้น 
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด เพ่ือเปนตัวแทนในการทดสอบได 

2.2.4 เก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.4 ดังนี้ 

•  กรณีสีท่ีใชกับผลิตภัณฑ เก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุกกลุมสี (กลุมสีขาว กลุมสีดํา กลุมสีน้ําเงิน 
กลุมสีเหลือง และกลุมสีแดง) โดยใหเลือกเฉดสีท่ีเขมท่ีสุดของแตละกลุมสี  

•  กรณีสารเคลือบที่ไมใชสี เก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุกชนดิสารเคลอืบ 
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3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขยีว 
3.1  การควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑ 

3.1.1  การบริหารจดัการองคกรและบคุลากร 
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาต มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่าํเสมอและ

ตอเนือ่ง ผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
3.1.1.1 มีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของหนาที่และความรับผิดชอบ

ของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ 
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหนงตางๆทีช่ัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต / ไดรับใบอนุญาต 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย 

(1) กําหนดความสามารถที่จําเปน 
(2) จัดใหมีการพัฒนาและฝกอบรม 
(3) ประเมนิผลของการพฒันาและฝกอบรม 
(4) จัดทําและเก็บรักษาบนัทึกประวัติที่เก่ียวกับความรูความสามารถของบคุลากร 

3.1.2  การจัดซื้อและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ สิ่งที่ใชเพื่อชวยในการผลิตผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

งานจางทาํหรือจางเหมา และสิง่ที่เปนทรัพยสินของลูกคาเพื่อใชในการผลติผลิตภัณฑ เปนตน ผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบหรือบริการที่จดัซื้อสอดคลองกับเกณฑกําหนด

ที่ใชในการจัดซื้อ 
3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทาํเปนเอกสารมีบนัทึก

ผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
3.1.3  การควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต  

 ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนนิการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี ้
3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลติผลิตภัณฑ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ การ

ตรวจสอบและทดสอบในข้ันตอนตางๆ ระหวางกระบวนการผลติผลิตภัณฑ รวมทั้งเกณฑ
กําหนดที่ใชในการควบคุม 

3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลติผลิตภัณฑ
ที่กําหนด ซี่งตองควบคุมปจจัยดังตอไปนี ้
(1) มีขอมูลซึ่งระบุถึงขอกําหนดหรือคุณลักษณะที่ตองการของผลิตภัณฑ 
(2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเปนสําหรับผูปฏิบัตงิาน 
(3) มีการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณที่เหมาะสม 

ก. มีระบบการซอมแซมและการบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถผลิตผลติภัณฑใหเปนไปตาม 
มาตรฐาน 

ข. มีและจัดเก็บบนัทึกการซอมแซมและการบาํรุงรักษาอยางเหมาะสม 
(4) มกีารดาํเนนิการตรวจวดั และเฝาระวัง 
(5) มีการดําเนินการตรวจปลอย การสงมอบ และกิจกรรมหลงัการสงมอบ 
(6) มีบันทึกที่จําเปนเพื่อเปนหลักฐานแสดงวากระบวนการในการผลติผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ

ที่ไดเปนไป ตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
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3.1.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑไดโดยตรง ตอง
มีหลักฐานที่สามารถพิสจูนใหเห็นวากระบวนการในการผลิตผลติภัณฑที่ใช สามารถทาํให
ผลิตภัณฑทีไ่ดมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

3.1.4  การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป  
ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนนิการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี ้

3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑสาํเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนด และสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน 
ทั้งนี้กอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑตองมั่นใจวาผลิตภัณฑสาํเร็จรูปนั้น ไดผานการตรวจสอบ/
ทดสอบที่จาํเปนและไดกําหนดไวในข้ันตอนตางๆ ครบถวนแลว และเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานทกุรายการ 

3.1.4.2 จัดทําบนัทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
3.1.5  การควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ 

3.1.5.1 มีการควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ สาํหรับการตรวจวดั และการเฝาระวัง 
(1) มีเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบที่จําเปนเพื่อใชในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 

ในทกุข้ันตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑสาํเร็จรูป อยางนอยตองมีเคร่ืองตรวจ  
เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ เพื่อใชเปนประจาํ ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑตามหลักเกณฑ 
เฉพาะ ในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว 

(2) สอบเทยีบหรือทวนสอบ เคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ ที่มีผลตอคุณภาพ โดย 
ตอง 
ก. ดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนการใชงาน และสามารถสอบกลบัไดถงึ 

มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดบัชาติหรือระดับสากล 
ข. แสดงสถานะการสอบเทียบไวชดัเจน และสามารถตรวจสอบได 
ค. มีการปองกันการปรับแตงเคร่ืองมือที่สอบเทียบแลว 
ง. มีการปองกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหวางการเคลื่อนยาย การบาํรุงรักษา และ

เก็บรักษา 
(3) ดําเนินการเพื่อจัดการกับเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวดัและเคร่ืองทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑทีไ่ดรับ 

ผลกระทบ หากพบวาเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ ไมเปนไปตามขอกําหนด 
ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไวเปนหลักฐาน 
3.2  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

3.2.1  ทรัพยากร บทบาท ความรับผดิชอบ และอํานาจหนาที ่
เพื่อใหมั่นใจวาโรงงานผูผลติผลติภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาต มีระบบการจดัการสิง่แวดลอมภายใน

โรงงาน ผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผดิชอบ และอํานาจหนาที ่เพื่อใหมั่นใจวา มีการจัดทาํระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม และการนาํไปปฏิบัต ิ
3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผดิชอบและอํานาจหนาที่ของบุคคลตางๆ ทุกระดบัอยางชัดเจน

และครบถวน 
3.2.2  กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 
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สถานประกอบการตองมีการรวบรวมและจัดทาํทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการ
ติดตามความคืบหนาของกฎหมายและขอกําหนดใหมๆ ดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของเปนระยะ 

3.2.3  การควบคุมการปฏิบัติ 
สถานประกอบการตองมีการวางแผนการปฏิบัติการตางๆ ที่เกีย่วของกับการควบคุมปญหาดานสิ่งแวดลอม ดังนี ้

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 

3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณทีีส่ถานประกอบการทีม่กีารใชสารเคมอัีนตราย สถาน
ประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําบญัชีรายชื่อสารเคมอัีนตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี  

 อันตรายและตองจัดเก็บไวในจุดที่เรียกใชไดทันเวลา 
(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอยางเหมาะสมตามลักษณะ

ความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลานั้น ตามที่กฎหมายกําหนด และมีการจัดทาํเข่ือน 
กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายกัน เพื่อปองกันการร่ัวไหลออกสูภายนอก 

(3) มีมาตรการปองกันความเสยีหายหรืออันตรายในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไวใตดินที่เกิด
จากการขุดเจาะ หรือมีเคร่ืองหมายแสดงตาํแหนงจัดเก็บใหเห็นชัดเจน และมีการตรวจสอบ 
บํารุงรักษาทอและขอตอที่ใชในการสงสารเคมีอันตรายใหอยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชงาน
ไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอใหกับพนักงาน 
รวมถึง การฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายใหมีความรูความชาํนาญในการ
ปฏิบัติงาน และเขาใจวิธีการทาํงานที่ถูกตองและปลอดภัย รวมทั้งตองจัดใหมีมาตรการ
ควบคุมพนักงานใหปฏิบัติตามวธิีการดังกลาว 

(5) มีการเตรียมความพรอมของอุปกรณที่ใชในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการติดตั้ง
ที่ชําระลางสารเคมีอันตราย เชน ที่ลางตาและ/หรือ ฝกบัวชําระลางรางกายจากสารเคมีใน
บริเวณที่ปฏิบัตงิาน เพื่อใหพนักงานสามารถใชไดทนัทวงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สถานประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการคัดแยก 

ขยะแตละประเภทและการกําจดัที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการยื่นขออนุญาตนาํสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน และมกีารแจง 
(3) ขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิดใหกับทางราชการตามที่กฎหมาย

กําหนด 
(4) มีการจัดเก็บหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายที่ใชแลวซึง่ปนเปอนและยัง 
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 มิไดกําจัด ใหอยูในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย 
3.2.3.5 การควบคุมกาซ (ถามี) ในกรณีทีส่ถานประกอบการมกีารใชกาซเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการ

ผลติ หรือการขนสง สถานประกอบการจะตองมีเจาหนาที่ ที่ข้ึนทะเบียนเปนผูควบคุมกาซซึง่
ผานการฝกอบรมจากหนวยงานทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มีการใชหรือเก็บกาซ
ในภาชนะบรรจุกาซ ตัง้แต 20 ถัง ข้ึนไป ทัง้นีไ้มรวมกาซปโตรเลียมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถามี) ในกรณทีีส่ถานประกอบการมกีารใชรงัส ีสถานประกอบการตองมีการ
จัดทํารายงานการแจงจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจงชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิดชอบ
ดําเนินการทางดานเทคนิคในเร่ืองรังสีตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหมอไอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน (ถาม)ี ในกรณทีี่
สถานประกอบการมีการใชหมอไอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน 
สถานประกอบการตองมีบนัทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอไอน้ําประจาํปโดยวิศวกร
เคร่ืองกล และจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอไอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนํา
ความรอน ตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.4  การเฝาติดตามและการตรวจวดัสภาพแวดลอมการทาํงาน 
สถานประกอบการตองมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําป เชน การตรวจวัดคาความเขมแสง

สวาง การตรวจวดัคาความดงัเสยีง การตรวจวัดคาความรอน การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํทิ้ง การตรวจวัดปริมาณฝุน
ละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปลอง และระดบัความเขมขนของสารเคมอัีนตรายในบรรยากาศของสถานที่
ทํางานใหครอบคลุมทุกจุดตามที่กฎหมายกําหนด  

3.2.5  ความไมสอดคลอง มาตรการแกไขและการปองกัน 
สถานประกอบการตองจัดใหมีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ของการปฏิบัติงานทีไ่ม

สอดคลองตอกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ อยางสม่าํเสมอเปนระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการในการสื่อสาร
ชองทางการแจงขอรองเรียน และแกไขปญหาขอรองเรียนทางดานสิง่แวดลอม จากทัง้ภายในและภายนอก ชุมชนรอบขาง 
หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะหและนาํไปสูปฏิบัติการปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

3.2.6  การเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉกุเฉิน  
เพื่อใหมั่นใจวาสถานประกอบการมีการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉกุเฉิน สถาน

ประกอบการจะตอง 
3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณ

ฉุกเฉินที่สอดคลองกับการดําเนนิกิจกรรมในโรงงานใหกับพนักงาน เชน ในกรณีไฟไหม / 
สารเคมีหกร่ัวไหล / หมอไอน้ําระเบิด / กาซ หรือรังสีร่ัวไหล 

3.2.6.2 มีการฝกอบรมพนักงานที่มีหนาที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเพื่อเตรียมความพรอมรับ
สถานการณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ในกรณี สารเคมีหกร่ัวไหล กาซร่ัวหรือรังสีร่ัวไหล หรือหมอ
ไอน้ําระเบิด ตามหลักสูตรที่อธบิดีประกาศกําหนด และทําการฝกอบรมทบทวนอยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

3.2.6.3 มกีารตรวจสอบอุปกรณทีใ่ชระงบัเหตุฉุกเฉิน เชน สัณญาณเตือนภัย เคร่ืองดับเพลิง สายฉีดน้าํ 
ทอน้ําดับเพลิง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และติดตั้งอยูในตาํแหนงที่สามารถใชงานไดทันที ไม
ถูกปดก้ัน 

3.2.6.4 มีการฝกอบรมดับเพลิงข้ันตน และการอพยพหนีไฟ ใหกับพนักงาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
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3.2.6.5 มีการจัดอบรมใหความรูในดานการปฐมพยาบาลและการกูชีพเบื้องตน (FIRST AID & CPR) ใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.6.6 มีการกําหนดเสนทางอพยพและจุดรวมพลไวอยางชัดเจนและมกีารสื่อสารใหพนักงานทุกคน
รับทราบ 

3.2.6.7 สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลกัฐาน 
3.3  กรณขีอง ผูนําเขา/ผูจัดจําหนาย  

 ผูยื่นคําขอจะตองจัดทําเอกสารประกอบยื่นพรอมกับแบบคําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑเปนภาษาไทยดังนี ้
3.3.1  นโยบายหรือหลักเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต 
3.3.2  ข้ันตอนการดําเนนิงานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
3.3.3  ขั้นตอนการดําเนนิงานเกี่ยวกับการรับประกันสนิคาและบริการรวมทัง้การบริการหลงัการขาย 
3.3.4  ข้ันตอนการรับเร่ืองรองเรียน และการดาํเนนิการแกไขในการตอบกลบัขอรองเรียน 
สถานประกอบการตองมกีารจดัเก็บเอกสาร/บันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลักฐาน 

3.4  การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ 
ผูประกอบการ/โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหใช/แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ จะตองปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑและเงือ่นไขในการใหการรับรองฉลากเขียว และหลกัเกณฑและเงือ่นไขการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
ตลอดอายุสัญญา  


