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ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)

หลักเกณฑเฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 

สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพและเคร่ืองถายเอกสาร 

 (TGL-124-20) 

  
1. การย่ืนคําขอ 

ในการยื่นคําขอรับการอนุมัติใหใชเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพและเคร่ืองถาย
เอกสาร ใหผูยื่นคําขอจัดสงขอมูล/เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้

1.1 เอกสารทั่วไป 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป 30 บาท 
5 สาํเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
6 สาํเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
8 หนังสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
9 ทะเบียนพาณิชย 
10 ใบรับรองมาตรฐานสากล  

- ISO 9001 
- ISO 14001 

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ) 
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ 
13 เอกสารแสดงการจัดการส่ิงแวดลอมภายในโรงงาน 
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก 1) 

(ถามี) 
15 หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลวออกนอกบริเวณ

โรงงาน (แบบ สก.2) 
16 ใบแจงเก่ียวกับรายละเอียดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สําหรับผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไมใชแลว (แบบ สก.3) 
17 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน  
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1.2 เอกสารตามขอกําหนดฉลากเขียว 
รายละเอียดเอกสารที่ตองยื่นเพ่ือขอการรับรองฉลากเขียวใหเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพและเคร่ืองถายเอกสาร (TGL-124-20) 
หมายเหตุ  :  

1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงตองเปนปจจุบัน หรือมีอายุไมเกิน 3 ป นับถึงวันที่ยื่นสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลง

นามตามกฎหมาย 
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจ

ลงนามตามกฎหมาย 
4. ผลทดสอบตองทดสอบจากหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรอง 

ISO/IEC 17025 ในขอบเขตที่ย่ืนทดสอบเทานัน้ 
ทั้งนี้เจาหนาที่ฉลากเขียวอาจรองขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความ
สอดคลองเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว 

 
2. การตรวจสอบเพ่ือขอการรับรองฉลากเขียว 

2.1 การแบงรุนผลิตภัณฑ 
เคร่ืองหมายการคา ประเภท แบงรุน 

  เคร่ืองพิมพ 
- เคร่ืองพิมพดอตแมทริกซ (Dot-matrix printer) 
- เคร่ืองพิมพแบบพนหมึก (Inkjet printers)  

- เคร่ืองพิมพเลเซอร (Laser printer)  

- พล็อตเตอร(Plotter) 

ตามที่ระบุ 

  เคร่ืองถายเอกสาร 
- เคร่ืองถายเอกสารชนิดสี 

(Multifunction Color Copier) 
- เคร่ืองถายเอกสารชนิดขาว-ดํา 

(Multifunction Monochrome Copier) 

ตามที่ระบุ 

 
 

2.2  การเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจสอบตามขอกําหนดของฉลากเขียว 
2.2.1 การเก็บตัวอยางเพ่ือทําการทดสอบตามขอกําหนดทั่วไปขอ 4.1, 4.2 และ 5.1 ใหปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
2.2.2 การเก็บตัวอยางเพ่ือทําการทดสอบตามขอกําหนดท่ัวไปขอ 5.2 และ 5.3 การเก็บตัวอยางตอ 
ประเภท ความเร็วสูงสุด รูปแบบการทํางาน ตามที่ผู ย่ืนคําขอระบุ กรณีที่ย่ืนขอเปนกลุมให เก็บ
ตัวอยาง ที่มีประเภท เหมือนกันโดยเก็บตัวอยางบริภัณฑที่มีความเร็วสูงสุดสูงสุด ตามที่ผูยื่นคําขอ
ระบ ุ
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หมายเหตุ: วิ ธีทดสอบ Emission rate ตามขอกําหนดขอ 5.2 อางอิงตาม Appendix 2 ของ
ขอกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมน ีRAL-UZ-205 
2.2.3 การเก็บตัวอยางทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.5.1 และ 5.8.1 ใหสุมตัวอยางจากชิ้นสวน
พลาสติกท่ีเปนสวนประกอบหลัก และเปนพลาสติกตางชนิดกันที่มีขนาดใหญท่ีสุด 3 ชิ้น (มีพ้ืนท่ีผิว
มากที่สุด) ในกรณีที่ชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบหลักเปนชนิดเดียวกันทั้งหมดใหชักตัวอยาง
เพียง 1 ชิ้น ที่มขีนาดใหญที่สุด เพื่อเปนตัวแทนในการทดสอบได 
 

3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 
3.1  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 

3.3.1 การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาต มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง ผูผลิตผลติภณัฑตอง 
3.3.1.1 มีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3.3.1.2 มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ท่ี

ชัดเจน 
3.3.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต / ไดรับ

ใบอนุญาต 
3.3.1.4 มีบคุลากรท่ีมคีวามรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดย 

(1) กาํหนดความสามารถที่จําเปน 
(2) จัดใหมีการพัฒนาและฝกอบรม 
(3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝกอบรม 
(4) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวติัที่เกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคลากร 

3.3.2 การจัดซื้อและการควบคุมคณุภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นสวนท่ีเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ส่ิงที่ใชเพ่ือชวยในการผลิต

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ งานจางทําหรือจางเหมา และส่ิงท่ีเปนทรัพยสินของลูกคาเพ่ือใชในการผลิต
ผลิตภัณฑ เปนตน ผูผลิตผลิตภณัฑตอง 

3.3.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อ เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซ้ือสอดคลองกับ
เกณฑกําหนดท่ีใชในการจัดซ้ือ 

3.3.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการท่ีจัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทาํเปนเอกสาร
มีบนัทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 

3.1.2.3 ตองไมมีการจัดซ้ือวัตถุดบิที่เปนสารหามใชในกระบวนการผลิต สําหรับการผลิตในรุนที่  
ขอการรับรองฉลากเขียว 

3.3.3 การควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต  
ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

3.3.3.1 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ การตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนตาง ๆ ระหวางกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ รวมทั้งเกณฑกําหนดที่ใชในการควบคุม 
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3.3.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิต
ผลิตภัณฑที่กําหนด ซี่งตองควบคุมปจจัยดังตอไปนี ้
(1) มีขอมูลซ่ึงระบุถึงขอกาํหนดหรือคุณลักษณะที่ตองการของผลติภัณฑ 
(2) มีเอกสารวิธปีฏิบัติงานตามความจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน 
(3) มีการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณที่เหมาะสม 

ก. มีระบบการซอมแซมและการบํารุงรักษา เพ่ือใหสามารถผลิตผลิตภัณฑให
เปนไปตามมาตรฐาน 

ข. มีและจัดเกบ็บันทึกการซอมแซมและการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม 
(4) มีการดําเนินการตรวจวัด และเฝาระวัง 
(5) มีการดําเนินการตรวจปลอย การสงมอบ และกิจกรรมหลังการสงมอบ 
(6) มีบันทึกที่จําเปนเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ และ

ผลิตภัณฑที่ไดเปนไป ตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
3.3.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑได

โดยตรง ตองมีหลักฐานที่สามารถพิสูจนใหเห็นวากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑที่
ใช สามารถทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

3.3.4  การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป  
ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปน้ี 
3.3.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปตามวิธีการท่ีกําหนด และสอดคลองกับขอกําหนดของ

มาตรฐาน ทั้งน้ีกอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑตองมั่นใจวาผลิตภัณฑสําเร็จรูปนั้น ได
ผานการตรวจสอบ/ทดสอบท่ีจําเปนและไดกําหนดไวในขั้นตอนตาง ๆ ครบถวนแลว 
และเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานทุกรายการ 

3.3.4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบ และเก็บรักษาไวเปนหลกัฐาน 
3.3.5  การควบคุมเครื่องตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ 

3.3.5.1 มีการควบคุมเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ สําหรับการตรวจวัด และการ
เฝาระวัง 
(1)  มีเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบที่จําเปนเพื่อใชในการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป อยาง
นอยตองมีเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ เพ่ือใชเปนประจาํ ณ โรงงานที่
ทําผลิตภัณฑตามหลักเกณฑเฉพาะ ในการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาตที่กําหนดไว 

(2)  สอบเทียบหรือทวนสอบ เคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ ที่มีผลตอ
คุณภาพ โดยตอง 
ก. ดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนการใชงาน และสามารถสอบกลับได

ถึง 
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดบัสากล 

ข. แสดงสถานะการสอบเทียบไวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
ค. มีการปองกันการปรับแตงเคร่ืองมือที่สอบเทียบแลว 
ง. มีการปองกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหวางการเคล่ือนยาย การ

บาํรุงรักษา และเก็บรักษา 
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(3) ดําเนินการเพ่ือจัดการกับเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัดและเคร่ืองทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ
ที่ไดรับผลกระทบ หากพบวาเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบ ไมเปนไป
ตามขอกําหนด ดวยวธีิการที่เหมาะสม 

(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไวเปนหลักฐาน 
3.2 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

3.2.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที ่
เพื่อใหมั่นใจวาโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาต มีระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมภายในโรงงาน ผูผลิตผลติภัณฑตอง 
3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหมั่นใจวา มีการจัดทํา

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม และการนําไปปฏิบตั ิ
3.2.1.3 มีการส่ือสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของบุคคลตาง ๆ ทุกระดับ

อยางชัดเจนและครบถวน 
3.2.2 กฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม 

สถานประกอบการตองมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม 
รวมถึงมีการติดตามความคืบหนาของกฎหมายและขอกําหนดใหมๆ ดานส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของเปน
ระยะ 
3.2.3 การควบคุมการปฏิบัต ิ

สถานประกอบการตองมีการวางแผนการปฏิบัติการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการควบคุมปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ดังนี ้

3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ สถานประกอบการตอง 
(1) มีการควบคุมและจัดการปญหาฝุนละอองไมใหมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน และ

สรางความเดือดรอนรําคาญตอชุมชนใกลเคียง รวมถึงแนวทางการแกไข กรณีท่ี
ไมไดตามเปาหมาย 

(2) มีบคุลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด  
3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางนํ้า สถานประกอบการตอง 

(1) มีการควบคุมและปองกันน้ําทิ้งจากโรงงานเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมน้ําท้ิง 
(2) มีการกําจัดกากตะกอนที่ไดจากการบําบัดน้ําเสียอยางถูกวิธีและเปนไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
(3) มีบคุลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณีที่สถานประกอบการท่ีมีการใชสารเคมีอันตราย 
สถานประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําบญัชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของ

สารเคมีอนัตรายและตองจัดเก็บไวในจุดที่เรียกใชไดทันเวลา 
(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอยางเหมาะสม

ตามลักษณะความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลานั้น ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และมีการจัดทําเขื่อน กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายกัน เพ่ือ
ปองกันการร่ัวไหลออกสูภายนอก 
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(3) มีมาตรการปองกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไวใต
ดินที่เกิดจากการขุดเจาะ หรือมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงจัดเก็บใหเห็นชัดเจน 
และมีการตรวจสอบ บํารุงรักษาทอและขอตอที่ใชในการสงสารเคมีอันตรายใหอยู
ในสภาพสมบูรณ พรอมใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีท่ีเหมาะสมและเพียงพอใหกับ
พนักงาน รวมถึง การฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายใหมีความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน และเขาใจวิธีการทํางานที่ถูกตองและปลอดภัย 
รวมทั้งตองจัดใหมีมาตรการควบคุมพนักงานใหปฏิบัติตามวิธีการดังกลาว 

(5) มีการเตรียมความพรอมของอุปกรณท่ีใชในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี 
รวมทั้งการติดต้ังที่ชําระลางสารเคมีอันตราย เชน ที่ลางตาและ/หรือ ฝกบัวชําระ
ลางรางกายจากสารเคมีในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถใชได
ทนัทวงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว สถานประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมี

การคัดแยกขยะแตละประเภทและการกําจัดที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการยื่นขออนุญาตนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน และมี

การแจง 
(3) ขอมูลการขนสงส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไมใชแลวทุกชนิดใหกับทางราชการตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
(4) มีการจัดเก็บหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายที่ใชแลวซ่ึง

ปนเปอนและยังมิไดกําจัด ใหอยูในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
อนัตราย 

3.2.3.5 การควบคุมกาซ (ถามี) ในกรณีท่ีสถานประกอบการมีการใชกาซเปนเชื้อเพลิงใน
กระบวนการผลิต หรือการขนสง สถานประกอบการจะตองมีเจาหนาท่ี ที่ข้ึนทะเบียน
เปนผูควบคุมกาซซึ่งผานการฝกอบรมจากหนวยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง 
(กรณีที่มีการใชหรือเก็บกาซในภาชนะบรรจุกาซ ต้ังแต 20 ถัง ขึ้นไป ทั้งนี้ไมรวมกาซ
ปโตรเลียมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใชรังสี สถานประกอบการ
ตองมีการจัดทํารายงานการแจงจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจงชื่อและ
คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดําเนินการทางดานเทคนิคในเร่ืองรังสีตามที่กฎหมาย
กําหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหมอไอนํ้า หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนส่ือนําความรอน (ถามี) 
ในกรณีท่ีสถานประกอบการมีการใชหมอไอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปน
ส่ือนําความรอน สถานประกอบการตองมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอ
ไอน้ําประจําปโดยวิศวกรเคร่ืองกล และจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา หรือหมอตม
ท่ีใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.4  การเฝาติดตามและการตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางาน 
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สถานประกอบการตองมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําป เชน การตรวจวัด
คาความเขมแสงสวาง การตรวจวัดคาความดังเสียง การตรวจวัดคาความรอน การตรวจวิเคราะห
คุณภาพนํ้าทิ้ง การตรวจวัดปริมาณฝุนละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปลอง และระดับความ
เขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหครอบคลุมทุกจุดตามที่กฎหมายกําหนด  
3.2.5  ความไมสอดคลอง มาตรการแกไขและการปองกัน 

สถานประกอบการตองจัดใหมีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ของการ
ปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองตอกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ อยางสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ มีแนวทาง
การดําเนินการในการสื่อสารชองทางการแจงขอรองเรียน และแกไขปญหาขอรองเรียนทางดาน
สิ่งแวดลอม จากทั้งภายในและภายนอก ชุมชนรอบขาง หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะหและ
นําไปสูปฏิบัติการปองกันไมใหเกิดซํ้า 
3.2.6  การเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน  

เพื่อใหมั่นใจวาสถานประกอบการมีการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณ
ฉุกเฉิน สถานประกอบการจะตอง 

3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอ
สถานการณฉุกเฉินที่สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานใหกับพนักงาน เชน 
ในกรณีไฟไหม / สารเคมีหกร่ัวไหล / หมอไอน้ําระเบดิ / กาซ หรือรังสีรั่วไหล 

3.2.6.2 มีการฝกอบรมพนักงานที่มีหนาที่ควบคมุและระงับเหตุอันตรายเพ่ือเตรียมความพรอม
รับสถานการณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ในกรณี สารเคมีหกร่ัวไหล กาซร่ัวหรือรังสี
ร่ัวไหล หรือหมอไอน้ําระเบิด ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด และทําการ
ฝกอบรมทบทวนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณที่ใชระงับเหตุฉุกเฉิน เชน สัญญาณเตือนภัย เคร่ืองดับเพลิง 
สายฉีดน้ํา ทอน้ําดับเพลิง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และติดต้ังอยูในตําแหนงที่
สามารถใชงานไดทันที ไมถูกปดกั้น 

3.2.6.4 มีการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน และการอพยพหนีไฟ ใหกับพนักงาน ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

3.2.6.5 มีการจัดอบรมใหความรูในดานการปฐมพยาบาลและการกูชีพเบื้องตน (FIRST AID & 
CPR) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.6.6 มีการกําหนดเสนทางอพยพและจุดรวมพลไวอยางชัดเจนและมีการส่ือสารใหพนักงาน
ทุกคนรับทราบ 

3.2.6.7 สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลกัฐาน 
3.3 กรณีของ ผูนําเขา/ผูจดัจําหนาย  

 ผูยื่นคําขอจะตองจัดทําเอกสารประกอบย่ืนพรอมกับแบบคําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑเปน
ภาษาไทยดงันี้นโยบายหรือหลักเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต 

3.3.1  ข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
3.3.2  ข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการรับประกันสินคาและบริการรวมทั้งการบริการหลังการ     

ขาย 
3.3.3  ข้ันตอนการรับเร่ืองรองเรียน และการดําเนินการแกไขในการตอบกลับขอรองเรียนสถาน

ประกอบการตองมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลักฐาน 
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3.4  การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ 
ผูประกอบการ/โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหใช/แสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ จะตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหการรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชเคร่ืองหมาย
รับรองฉลากเขียว ตลอดอายุสัญญา  
 


