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หลักเกณฑเฉพาะในการขอการรับรองฉลากเขียว 
สําหรับผลิตภัณฑปูนซีเมนตปอรตแลนดและปูนซเีมนตไฮดรอลิก 

 (TGL-99-15) 
1. การย่ืนคําขอ 
 ในการยื่นคําขอรับการอนุมัติใหใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑปูนซีเมนตปอรตแลนดและ
ปูนซีเมนตไฮดรอลิก ใหผูยื่นคาํขอจัดสงขอมูล/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 1.1 เอกสารท่ัวไป 

ลําดับที่ รายการ 
1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
2 แผนผังโรงงาน 
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป 30 บาท 
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
6 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 
8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
9 ทะเบียนพาณิชย 
10 ใบรบัรองมาตรฐานสากล  (ถามี) 

- ISO 9001  
- ISO 14001 หรือ GI mark ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ Eco factory  
- ISO 18001  

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปรมิาณ) 
12 แผนผังแสดงข้ันตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถามี) 
15 หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 

(แบบ สก.2) 
16 ใบแจงเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สําหรับผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช

แลว (แบบ สก.3) 
17 สัญญาการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรอื สัญญาซื้อขายวัสดุที่ไมใชแลว (แบบ กอ.1) 
18 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
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 1.2  เอกสารตามขอกําหนดฉลากเขียว 

 รายละเอียดเอกสารท่ีตองย่ืนเพ่ือขออนุมัติใหใชเคร่ืองหมายฉลากเขียวใหเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว
สําหรบัผลิตภัณฑปูนซีเมนตปอรตแลนดและปูนซีเมนตไฮดรอลิก (TGL-99-15) 
 
หมายเหตุ  : 1. กรณีที่มีการจางคนหรือองคกรที่จัดหาสินคาและบริการใหกับบริษัทผูย่ืนขอ (Supplier) ในการผลิตบรรจุภัณฑ

พลาสติก หรือบรรจุภัณฑกระดาษ ฯลฯ เปนตน ตองย่ืนหนังสือรับรองจาก Supplier โดยตองลงนามรบัรองโดยผูมี
อํานาจลงนามตามกฎหมาย พรอมแนบหนังสือรับรองนิตบิุคคล และหนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานา 

2. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงตองเปนปจจุบัน หรือมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันที่ย่ืนสมัคร หรือตามที่ขอกําหนดระบุ 
3. หนังสือรับรองทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบรษิัท และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
4. เอกสารสําเนาทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
5. ผลทดสอบตองทดสอบจากหองปฏิบัตกิารของทางราชการ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน

ขอบเขตที่ย่ืนทดสอบเทานั้น 

ท้ังนี้เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวอาจรองขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความ
สอดคลองเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว 
 

2. การตรวจสอบเพื่อขอรับการรับรองฉลากเขียว 
2.1 การแบงรุนผลิตภัณฑ แบงตามเคร่ืองหมายการคา ประเภท หรือชนิดของปูนซเีมนต ดังน้ี 

2.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 
ปูนซีเมนตประเภทเดียวกันที่ทําตอเนื่องกันคราวเดียวกันและแหลงเดียวกันที่สงมอบในคราวเดียวกัน หรือที่

เขาไซโลเดียวกันหรือหลายไซโลเรียงกันตามลําดับ หรือที่บรรจุในภาชนะขนสงซึ่งอาจเปนรถหนึ่งคันหรือมากกวาก็ได 
แตตองเปนปูนตซีเมนตท่ีขนมาจากไซโลเดียวกัน (อางอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก 15 เลม 1-2555) 

 

ปูนซีเมนต ประเภท 

ปูนซีเมนตปอรตแลนด 

1. ปูนซีเมนตท่ีใชทั่วไปท่ีไมตองการคุณภาพพิเศษ 

2. ปูนซีเมนตท่ีใชเมื่อตองการความทนซัลเฟตปานกลางหรือความรอนปานกลาง
ขณะทําปฏิกิริยากับน้ํา 

3. ปูนซีเมนตท่ีใชเมื่อตองการคาความตานแรงอัดสูงไดเร็ว 

4. ปูนซีเมนตท่ีใชเมื่อตองการความรอนต่ําขณะทําปฏิกิริยากับน้ํา 

5. ปูนซีเมนตท่ีใชเมื่อตองการความทนซัลเฟตสูง 

 
2.1.2 ปูนซีเมนตไฮดรอลิก 
ปูนซีเมนตไฮดรอฃนิดเดียวกันท่ีทําตอเนื่องในคราวเดียวกันและแหลงเดียวกันท่ีสงมอบในคราวเดียวกัน หรือ

ท่ีเขาไซโลเดียวกันหรือหลายไซโลเรียงกันตามลําดับ หรือที่บรรจุ ในภาชนะขนสงซึ่ ง อาจ เปนรถหนึ่ ง คันหรือ
มากกวาก็ได แตตองเปนปูนตซีเมนตไฮดรอลิกที่ขนมาจากไซโลเดียวกัน (อางอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก 2594-2556) 
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ปูนซีเมนต ชนิด 

ปูนซีเมนตไฮดรอลิก 

1. ใชงานทั่วไปสัญลักษณ GU 

2. ใชงานที่ใหคาแรงอัดตนสูง (High early strength) สัญลักษณ HE 

3. ใชงานที่ตองการความทนซัลเฟตปานกลาง (Moderate sulfate resistance) 
สัญลักษณ MS 

4. ใชงานที่ตองการความทนซัลเฟตสูง (Moderate sulfate resistance) สัญลักษณ 
HS 

5. ใชงานที่ตองการความรอนปานกลางขณะทาํปฏิกิริยากับน้ํา (Moderate heat of 
hydration) สัญลักษณ MH 

6. ใชงานที่ตองการความรอนต่ําขณะทําปฏิกิริยากับน้ํา (Low heat of hydration) 
สัญลักษณ LH 

 
2.2 การเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจสอบตามขอกําหนดของฉลากเขียว 

2.2.1 การเก็บตัวอยางเพ่ือทําการทดสอบตามขอกําหนดทั่วไปขอ 4.1 ใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 การเก็บตัวอยางเพ่ือทดสอบการทดสอบโลหะหนักในหมึก สี หรือเม็ดสี ท่ีใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือ

ฉลากท่ีติดบนบรรจุภัณฑตามขอ กําหนดพิ เศษขอ 5.3 ตองเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุกกลุมสี 

(กลุมสีขาว กลุมสีดํา กลุมสีน้ําเงิน กลุมสีเหลือง และกลุมสีแดง) ในกรณีที่มีลักษณะสีพิเศษใหทดสอบ

แยก หรอืนําฉลากหรือบรรจุภัณฑที่มีการพิมพสีหรือลวดลายเรียบรอยแลวไปทดสอบตามวิธีที่กําหนด 
 

3. รายการตรวจประเมินงานรับรองฉลากเขียว 
3.1  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 

3.1.1 การบรหิารจัดการองคกรและบุคลากร 
 เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาตมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ

และตอเนื่อง ผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
3.1.1.1 มีการจัดโครงสรางการบริหารงานที่แสดงให เห็นถึงความสัมพันธของหนาที่และความ

รับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
3.1.1.2 มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในตําแหนงตางๆ ที่ชัดเจน 
3.1.1.3 มีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลิตผลิตภัณฑท่ีขอรบัใบอนุญาต / ไดรับใบอนุญาต 
3.1.1.4 มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานโดย 
 (1) กําหนดความสามารถที่จําเปน 
 (2) จัดใหมีการพัฒนาและฝกอบรม 
 (3) ประเมินผลของการพัฒนาและฝกอบรม 
 (4) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกประวัติที่เก่ียวกับความรูความสามารถของบุคลากร 

3.1.2 การจัดซื้อและการควบคุมคณุภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ หมายรวมถึงชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑสิ่งที่ใชเพ่ือชวยในการผลิตผลิตภัณฑ

บรรจุภัณฑงานจางทําหรือจางเหมา และสิ่งที่เปนทรัพยสินของลูกคาเพ่ือใชในการผลิตผลิตภัณฑ เปนตน ผูผลิต
ผลิตภัณฑตอง 
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3.1.2.1 มีระบบควบคุมการจัดซื้อเพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบหรือบริการที่ จัดซื้อสอดคลองกับเกณฑ
กําหนดท่ีใชในการจัดซื้อ 

3.1.2.2 มีการตรวจรับวัตถุดิบหรือบริการที่จัดซื้อ โดยวิธีการที่เหมาะสมและจัดทําเปนเอกสารมี
บันทึกผลการตรวจรับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 

3.1.2.3 ตองไมมีการจัดซื้อวัตถุดิบที่เปนสารหามใชในกระบวนการผลิต สําหรับการผลิตในรุนที่ขอการ
รับรองฉลากเขียว 

3.1.3 การควบคมุคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต 
ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
3.1.3.1 มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ การควบคุมสภาวะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

การตรวจสอบและทดสอบในขั้นตอนตางๆ ระหวางกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ รวมทั้งเกณฑ
กําหนดท่ีใชในการควบคุม 

3.1.3.2 ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ และควบคุม/ตรวจสอบ ตามแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิต
ผลิตภัณฑท่ีกําหนด ซี่งตองควบคุมปจจัยดังตอไปนี้ 

 (1) มีขอมูลซึ่งระบุถึงขอกําหนดหรือคุณลักษณะที่ตองการของผลิตภัณฑ 
 (2) มีเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน 
 (3) มีการใชเคร่ืองมือเครื่องจักรและอุปกรณที่เหมาะสม 

ก.  มีระบบการซอมแซมและการบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถผลิตผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 

ข. มีและจัดเก็บบันทึกการซอมแซมและการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม 
 (4) มีการดาํเนินการตรวจวัดและเฝาระวัง 
 (5) มีการดาํเนินการตรวจปลอย การสงมอบ และกิจกรรมหลังการสงมอบ 

(6) มีบันทึกที่ จําเปนเพื่อเปนหลักฐานแสดงวากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑและ
ผลิตภัณฑท่ีไดเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

3.1.3.3 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑไมสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑไดโดยตรง
ตองมีหลักฐานที่สามารถพิสูจนใหเห็นวากระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑที่ใชสามารถทําให
ผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

3.1.4 การควบคมุผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 ผูผลิตผลิตภัณฑตองดําเนินการ และแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

3.1.4.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูปตามวิธีการที่กําหนดและสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน
ทั้งนี้กอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑตองมั่นใจวาผลิตภัณฑสําเร็จรูปนั้น ไดผานการตรวจสอบ/
ทดสอบที่จําเปนและไดกําหนดไวในข้ันตอนตางๆครบถวนแลว และเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานทุกรายการ 

3.1.4.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ/ทดสอบและเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
3.1.5 การควบคมุเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 

3.1.5.1 มีการควบคมุเคร่ืองตรวจเครื่องวัดและเคร่ืองทดสอบสําหรับการตรวจวัดและการเฝาระวัง 
(1) มีเครื่องตรวจเคร่ืองวัดและเครื่องทดสอบท่ีจําเปนเพ่ือใชในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

ในทุกขั้นตอน และในการตรวจสอบควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป อยางนอยตองมี
เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพ่ือใชเปนประจํา ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑตาม
หลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่กําหนดไว 
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(2) สอบเทียบหรือทวนสอบเคร่ืองตรวจเคร่ืองวัดและเคร่ืองทดสอบที่มีผลตอคณุภาพโดยตอง 
ก. ดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนการใชงาน และสามารถสอบกลับไดถึง

มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล 
ข. แสดงสถานะการสอบเทียบไวชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 
ค. มีการปองกันการปรับแตงเครื่องมือที่สอบเทยีบแลว 
ง. มีการปองกันความเสียหายและเสื่อมสภาพระหวางการเคลื่อนยาย การบํารุงรักษา และ

เก็บรกัษา 
(3) ดําเนินการเพ่ือจัดการกับเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัดและเครื่องทดสอบ รวมถึงผลิตภัณฑที่

ไดรับผลกระทบ หากพบวาเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเคร่ืองทดสอบไมเปนไปตาม
ขอกําหนดดวยวิธีการที่เหมาะสม 

(4) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบและการทวนสอบไวเปนหลักฐาน 
3.2 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

3.2.1 ทรพัยากร บทบาท ความรบัผิดชอบ และอํานาจหนาท่ี 
เพื่อใหมั่นใจวาโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑที่ขอรับใบอนุญาต/ไดรับใบอนุญาตมีระบบการจัดการส่ิงแวดลอม

ภายในโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑตอง 
3.2.1.1 มีการจัดทําโครงสรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน 
3.2.1.2 มีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหมั่นใจวา มีการจัดทําระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม และการนําไปปฏิบัติ 
3.2.1.3 มีการสื่อสารบทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของบุคคลตางๆทุกระดับอยางชัดเจน

และครบถวน 
3.2.2 กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 
สถานประกอบการตองมีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการ

ติดตามความคืบหนาของกฎหมายและขอกําหนดใหมๆดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของเปนระยะ 
3.2.3 การควบคมุการปฏิบัติ 
สถานประกอบการตองมีการวางแผนการปฏิบัติการตางๆ ที่เก่ียวของกับการควบคุมปญหาดานสิ่งแวดลอม 

ดังนี้ 
3.2.3.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศสถานประกอบการตอง 

(1) มีการควบคุมและจัดการปญหาฝุนละอองไมใหมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน และสรางความ
เดือดรอนรําคาญตอชุมชนใกลเคียง รวมถึงแนวทางการแกไข กรณีที่ ไมไดตามเปาหมาย 

(2) มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
3.2.3.2 การควบคุมมลพิษทางน้ําสถานประกอบการตอง 

(1) มีการควบคุมและปองกันน้ําทิ้งจากโรงงานเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมนํ้าทิ้ง 
(2) มีการกําจัดกากตะกอนท่ีไดจากการบําบัดน้ําเสียอยางถูกวิธีและเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด 
(3) มีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.3.3 การควบคุมสารเคมีอันตราย ในกรณีท่ีสถานประกอบการที่มีการใชสารเคมีอันตรายสถาน
ประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี

อันตรายและตองจัดเก็บไวในจุดที่เรียกใชไดทันเวลา 



  6/7                                                                 FM-201/01-TGL9915 
                                                                                                                                                                Rev. 05/2561 

(2) มีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการเก็บรักษาอยางเหมาะสมตาม
ลักษณะความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลานั้น ตามที่กฎหมายกําหนด และมีการ
จัดทําเขื่อน กําแพง ทํานบ ผนัง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน เพ่ือปองกันการร่ัวไหล
ออกสูภายนอก 

(3) มีมาตรการปองกันความเสียหายหรืออันตรายในกรณีท่ีเก็บสารเคมีอันตรายไวใตดินที่เกิด
จากการขุดเจาะ หรือมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงจัดเก็บใหเห็นชัดเจน และมีการ
ตรวจสอบ บํารุงรักษาทอและขอตอที่ใชในการสงสารเคมีอันตรายใหอยูในสภาพสมบูรณ
พรอมใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา 

(4) มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีที่เหมาะสมและเพียงพอใหกับ
พนักงานรวมถึง การฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายใหมีความรูความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน และเขาใจวิธีการทํางานที่ถูกตองและปลอดภัย รวมท้ังตองจัดให
มีมาตรการควบคุมพนักงานใหปฏิบัติตามวิธีการดังกลาว 

(5) มีการเตรียมความพรอมของอุปกรณท่ีใชในการดูดซับและเก็บกวาดสารเคมี รวมทั้งการ
ติดตั้งที่ชําระลางสารเคมีอันตรายเชนท่ีลางตาและ/หรือ ฝกบัวชําระลางรางกายจาก
สารเคมีในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถใชไดทันทวงทีเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 

3.2.3.4 การควบคุมกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว สถานประกอบการจะตอง 
(1) มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมของเสีย และการจัดการขยะโดยมีการคัด

แยกขยะแตละประเภทและการกําจัดที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
(2) มีการย่ืนขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน และมีการแจง 
(3) ขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิดใหกับทางราชการตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
(4) มีการจัดเก็บหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายท่ีใชแลวซึ่งปนเปอน

และยังมิไดกําจัดใหอยูในที่ท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย 
3.2.3.5 การควบคุมกาซ (ถามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใชกาซเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการ

ผลิตหรือการขนสง สถานประกอบการจะตองมีเจาหนาท่ี ที่ขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมกาซ ซึ่ง
ผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง (กรณีที่มีการใชหรือเก็บ
กาซในภาชนะบรรจุกาซ ตั้งแต 20 ถัง ขึ้นไป ทั้งนี้ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลว) 

3.2.3.6 การควบคุมรังสี (ถามี) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใชรังสี สถานประกอบการตองมีการ
จัดทํารายงานการแจงจํานวนและปริมาณรังสี รวมถึงแบบแจงชื่อและคุณสมบั ติของ
ผูรับผิดชอบดําเนินการทางดานเทคนิคในเรื่องรงัสีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.3.7 การควบคุมหมอไอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน (ถามี) ในกรณีที่
สถานประกอบการมี การใชหมอไอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน
สถานประกอบการตองมีบันทึกการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอไอน้ําประจําปโดยวิศวกร
เครื่องกล และจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนํา
ความรอน ตามที่กฎหมายกําหนด 

3.2.4 การเฝาตดิตามและการตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางาน 
สถานประกอบการตองมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําป เชน การตรวจวัดคาความเขมแสง

สวางการตรวจวัดคาความดังเสียง การตรวจวัดคาความรอน การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้ง การตรวจวัดปริมาณ
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ฝุนละออง การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปลอง และระดับความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของ
สถานท่ีทํางานใหครอบคลุมทุกจุดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.5 ความไมสอดคลอง มาตรการแกไขและการปองกัน 
สถานประกอบการตองจัดใหมีการทบทวนผลของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน ของการปฏิบัติงานท่ีไม

สอดคลองตอกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ อยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ มีแนวทางการดําเนินการในการ
สื่อสารชองทางการแจงขอรองเรียน และแกไขปญหาขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอม จากทั ้ ง ภ าย ในแล ะ
ภายนอก ชุมชนรอบขาง หรือจากภาครัฐ รวมถึงมีการวิเคราะหและนําไปสูปฏิบัติการปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

3.2.6 การเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน 
เพ่ือใหมั่นใจวาสถานประกอบการมีการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินสถานประกอบการ

จะตอง 
3.2.6.1 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอสถานการณ

ฉุกเฉินที่สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมในโรงงานใหกับพนักงาน เชน ในกรณีไฟไหม/
สารเคมีหกร่ัวไหล / หมอไอนํ้าระเบิด /กาซ หรอืรังสีร่ัวไหล 

3.2.6.2 มีการฝกอบรมพนักงานที่มีหนาที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเพ่ือเตรียมความพรอมรับ
สถานการณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ในกรณี สารเคมีหกรั่วไหล กาซรั่วหรือรังสีรั่วไหล หรือ
หมอไอน้ําระเบิด ตามหลักสูตรท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และทําการฝกอบรมทบทวนอยางนอย ป
ละ 1 คร้ัง 

3.2.6.3 มีการตรวจสอบอุปกรณที่ใชระงับเหตุฉุกเฉิน เชน สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง สายฉีด
น้ําทอน้ําดับเพลิง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และติดตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถใชงานไดทันที 
ไมถูกปดก้ัน 

3.2.6.4 มีการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน และการอพยพหนีไฟ ใหกับพนักงาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.6.5 มีการจัดอบรมใหความรูในดานการปฐมพยาบาลและการกูชีพเบื้องตน (FIRST AID & CPR) 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหกับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
3.2.6.6 มีการกําหนดเสนทางอพยพและจุดรวมพลไวอยางชัดเจนและมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคน

รับทราบ 
3.2.6.7 สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บบันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลกัฐาน 

3.3 กรณขีอง ผูนําเขา/ผูจัดจําหนาย  
ผูยื่นคําขอจะตองจัดทําเอกสารประกอบยื่นพรอมกับแบบคําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑเปน

ภาษาไทยดังนี้ 
3.3.1 นโยบายหรือหลักเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต 
3.3.2 ขั้นตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ 
3.3.3 ขั้นตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการรบัประกันสินคาและบริการ รวมทั้งการบริการหลังการขาย 
3.3.4 ขั้นตอนการรับเร่ืองรองเรียน และการดําเนินการแกไขในการตอบกลับขอรองเรียน 
สถานประกอบการตองมีการจัดเก็บเอกสาร/บันทึกที่เก่ียวของไวเปนหลักฐาน 

3.4 การแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ 
ผูประกอบการ/โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหใช/แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหการรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลาก
เขียวตลอดอายุสัญญา  


