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ใบสมัครขอการรับรองฉลากเขียว 
สถานที.่....................................................... 
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............  

รายละเอียดของผู้ย่ืนค าขอ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ชื่อบริษัท (บุคคล/นิติบุคคล): ………………..……..……………………… .…………………………………….………….…………… 
Company Name: ……………………..………………….…………………………………………………………………...…………...……….….
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่...........................เดือน............................................….....พ.ศ.....……….………..…….
ทะเบียนเลขที่...............................................…….ทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี..............……..................... ...................... 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่: เลขที่..……………….หมู่………….ซอย………………..……..…….…ถนน………………..…………….…..…..…..
แขวง/ต าบล…………………..…….…..เขต/อ าเภอ….…..…………..………จังหวัด……….………….…….รหัสไปรษณีย…์…………. 
Address of Head Office:……......………..Moo…….…Soi……………..…….……….…Road………………...……..…………..……. 
Sub-district….…………………..…….……District.…….……….……………Province………..………….….Postal code….………. 
ยื่นค าขอต่อ ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์/บริการ .............................................. (TGL……………….…………..) 

(2) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะสมัครมีดังนี้ 

 ประเภท : ………………………………………………………………………………………………………
……  Type : ………………………………………………………………………………………………………
……  เครื่องหมายการค้า : ……………………………………………………………………..………………………………
……  Trademark : ……………………………………………………………………………..………………………
……  จ านวน…………… รุ่น ได้แก่ 
……………………………………………………………………….………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Model.…………… : ………………………………………………………………………………………………………
……  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลให้ตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 ลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 ปริมาณผลิตภัณฑ์ (รุ่นที่ยื่นขอฉลากเขียว) ที่สามารถผลิตได้ต่อเดือน/ปี...................................คิดเป็น  
ร้อยละ..................ของปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดท่ีผลิตได้ 

 ปริมาณผลิตภัณฑ์ (รุ่นที่ยื่นขอฉลากเขียว) ที่คาดว่าจะจ าหน่ายได้ต่อเดือน/ปี…………………..…………………… 
(3) รายละเอียดบริการที่ประสงค์จะสมัครมีดังนี้ 
 เครื่องหมายการค้า : ……………………………………………………………………..…………………………………… 
 Trademark : ……………………………………………………………………………..…………………………… 
 ขอบข่ายของการให้บริการ : ……………………………………………………………………..…………………………………… 
 Scope of Service : ……………………………………………………………………..…………………………………… 
 (กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลให้ตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 ขณะนี้ข้าพเจ้า  (กรอกเครื่องหมาย  ลงในช่อง) 

 ไม่มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. กับผลิตภัณฑ์ 
 มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. กับผลิตภัณฑ์ คือ ........................................................ 

ใบอนุญาตที.่............................................................................................................................................ 
  มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
 ใบอนุญาตที.่......................................................................................................................................... 

 พร้ อมกับ ใบสมั ครนี้ ข้ าพ เจ้ า ได้ ส่ ง เอกสาร /หลั กฐานมา เ พ่ือประกอบการ พิจารณาด้ วยแล้ ว  
ตามรายละเอียดดังแบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว  

รายละเอียดการติดต่อกับโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อสถานที่ตั้ง............................................................................................................................................. 
……………………………………………………….............................................รหสัไปรษณีย์................................... 
เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ควรติดต่อ 1).......................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................... โทรศัพท.์.................................................................. 
โทรสาร...........................................................E-mail .............................................................................. 
เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ควรติดต่อ 2).......................................................................................................... 
ต าแหน่ง....................................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
โทรสาร...........................................................E-mail................................................................................ 
บันทึกเพ่ิมเติม...................................................................................... ...................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิต  

(กรณีที่ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอฉลากเขียวผลิตจากโรงงานมากกว่า 1 โรงงาน ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทุกโรงงาน)  

1. ชื่อโรงงานที่ผลิต............................................................................ ทะเบียนโรงงานเลขที่.…….…………….................. 
ที่อยู่สถานที่ผลิต : เลขที่……………….หมู่………..…ซอย………….……….…….…….….ถนน....………..…………………...…..…..... 
แขวง/ต าบล…………………..…….…..เขต/อ าเภอ….…..………..………จังหวัด……….…………….…….รหัสไปรษณีย์…..…………. 
Factory name….………………………………………..………………………………………………………………….……..…………………..…. 
Address of factory : ..…………………Moo..….….…Soi…………………..…………….…Road……….…..……..……..……..……… 
Sub-district….…………………..…….……District.…….……….……………Province………..………..….Postal code….………… 
ก าลังเครื่องจักร..................................................แรงม้า  จ านวนคนงาน.............................................................คน 
ก าลังผลิตเต็มที่ต่อเดือน …………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
อัตราผลิตปัจจุบันในรุ่นที่ยื่นขอฉลากเขียว เฉลี่ยต่อเดือน……………………………………….…………………………………………… 
 
2. ชื่อโรงงานที่ผลิต........................................................................ ทะเบียนโรงงานเลขที่....………………...................... 
ที่อยู่สถานที่ผลิต: เลขที่……………….หมู่………..…ซอย………….……….…….…….….ถนน....………..……………………..……..... 
แขวง/ต าบล………………….…….…..เขต/อ าเภอ….…..…………..………จังหวัด……….…………….…….รหัสไปรษณีย์……………. 
Factory name….………………….……………………..………………………………………………………………….……..…………………..… 
Address of factory : ..………………Moo...…..….…Soi……………………..…………….…Road……….…..……..……..……..……. 
Sub-district….…………………..…….……District.…….……….…………Province……...………….….Postal code….…………. 
ก าลังเครื่องจักร......................................................แรงม้า  จ านวนคนงาน ........................................................คน 
ก าลังผลิตเต็มที่ต่อเดือน …………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
อัตราผลิตปัจจุบันในรุ่นที่ยื่นขอฉลากเขียว เฉลี่ยต่อเดือน…………………………………………………………………..………………. 
 

 
 
 

รวบรวมเม่ือวันที่ ...................................................... 
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แผนที่โรงงานโดยสังเขป 
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ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า  

1. จะปฏิบัติตามรูปแบบการรับรองฉลากเขียวตามที่มีประกาศส าหรับการรับรองในแต่ละผลิตภัณฑ์  รวมถึง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียวที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก าหนด และท่ีอาจมี
ประกาศแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 

2. จะให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประเมินในการตรวจประเมินและตรวจติดตาม ณ สถาน
ประกอบการ และยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองด าเนินการสังเกตการณ์การ
ตรวจประเมินของคณะผู้ประเมินของฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ สถานประกอบการ ของข้าพเจ้าตามที่
ได้รับการร้องขอ ได้แก่ การให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว  บริเวณ
อาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ พ้ืนที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบบันทึก รายงาน และการสัมภาษณ์
พนักงาน ณ สถานที่ท าการของผู้ประกอบการ 

3. จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลต่อความสามารถในการด าเนินการตามข้อก าหนดฉลากเขียวของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง ให้เจ้าหน้าที่ฉลากเขียวฯ ทราบโดยไม่ชักช้า  

4. จะช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการรับรองฉลากเขียวตามอัตราที่ฉลากเขียวฯ  ก าหนด ส าหรับ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ช าระแล้วนั้นไม่สามารถเรียกคืนได้ 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่เก่ียวข้องกับการรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว 

6. กรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง  ๆที่ ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก าหนด 
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว 

7. การด าเนินการเพ่ือขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว เช่น การยื่นค าขอ การติดต่อประสานงาน การ
ตรวจประเมิน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

(......................................................................) 

      วันที่............................................................... 

 
 
 
 
 

      ประทับตราบริษัท 

 


