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ใบสมัครขอขึ้นทะเบียน 

 หน่วยตรวจ  (Inspection Bodies Registration)  ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory Registration) 

เลขที่ใบสมัคร.............................................. 
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............  

 

ช่ือหน่วยตรวจหรือห้องปฏิบัติการทดสอบ: ………………..……..……………………….………………………………………………………….. 
ที่อยู่สํานักงานใหญ่: เลขที่..……………….หมู่………….ซอย………………..……..…….…ถนน………………..…………….…..…..…..
แขวง/ตําบล…………………..…….…..เขต/อําเภอ….…..…………..………จังหวัด……….………….…….รหัสไปรษณีย์…………….  
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร......................................................................................... 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่...........................เดือน............................................….....พ.ศ.....……….………..…….
ทะเบียนเลขที่...............................................…….ทะเบียนพาณิชย์เลขที่..............……........................................... 

 
มีความประสงค์ย่ืนคําขอต่อโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 

ขอขึ้นทะเบียน (Registration) 
ขอขยายขอบข่ายการข้ึนทะเบียน (Scope Extension) 
ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน (Renewal)  

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please Specify) ………………………………………………………....................................... 
 

และขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 
1.  ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
ช่ือบริษัท (บุคคล/นิติบุคคล): 
ที่อยู่ (Registered Company/Organization Address of Head Office) 
 
โทรศัพท์ (Phone): โทรสาร (Fax) : 
E-mail: 
 ประเภทหน่วยตรวจ (Inspection Bodies) 

ประเภท A 
ประเภท B 
ประเภท C     

ประเภทห้องปฏิบัติการทดสอบ (Type of Laboratory) 
บุคคลที่ 1  (First Party laboratory)         
บุคคลที่ 3  (Third Party laboratory)          

ประเภทผู้ใช้บริการ (Laboratory Customer) 
        โปรดระบุ (Please Specify)                                                                                                . 
                                                                                                                                          .   
. 
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2.  สํานักงานสาขา หรือภูมิภาค ( Branch or Regional Office ) 
ช่ือบริษัท /หน่วยงาน (Name ): 
ที่อยู่ (Mailing Address): 
โทรศัพท์ (Phone): โทรสาร (Fax) : 
E-mail: 
3.  สถานะทางกฎหมาย (Legal Status) 
     หน่วยงานของรัฐ (Governmental Organization) 
     บริษัท (Company Limited) 

    บริษัท จํากัด (มหาชน)  (Public Company Limited) 
     อ่ืนๆ (Other) : ……………… 
 

4.  ผู้ที่สามารถติดต่อได้ ( Contact Person )  
ช่ือ (Name) : โทรศัพท์ (Phone): 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone): โทรสาร (Fax) : 
5.ขอบข่าย  (Scope) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  การรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการ * (Accreditation Quality System )  
ช่ือหน่วยงาน 
(Name of Accreditation Body) 

หมายเลขใบรับรอง 
(Accreditation Certification No.) 

วันที่รับรอง 
(Issued Date) 

วันที่หมดอายุ 
(Expiry Date) 

    
    
    
    
    

 โปรดแนบสําเนาหนังสือรับรอง (please provide a copy of the memorandum and articles of association or equivalent 
document) 
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7.  จํานวนพนักงาน /เจ้าหน้าที่ (Number of Employees)   โปรดระบุจํานวน แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ
กิจกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ก) ผู้ที่ลงนามเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทําการใดๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท/หน่วยงาน  
(ข) สิ่งที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครเป็นความจริง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ข้าพเจ้าจะจัดหาเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ของบริษัท/
หน่วยงานส่งมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลัก เกณฑ์และเ งื่อนไขการขอการรับรอง และข้าพเจ้ายินยอมให้โครงการ
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ติดต่อสอบถามบุคคลที่ข้าพเจ้าได้อ้างถึงไว้ (ค) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว 
(I hereby certify that [a] The person signing below is duly authorized to sign this document and to proceed with any 
activity complying with requirements on registration process on behalf of the named organization.[b] The 
information provided on the application is true and correct. Due to incomplete documents, I shall be obliged to 
provide complete and accurate documentation needed according to the criteria and condition set by Thai Green 
Label Scheme - TEI hereto is authorized to contact the reference person mentioned above for reconfirmation. [c] 
By signing below, I have read and accepted all of the above criteria and condition as set forth herein.   
 
 
 
 
 
ลงชื่อ :  _______________________________ 
(signature) 
          (                                                  ) 
                          (Printed Name ) 

 
 
 
 
 
ประทับตรา: 
(Seal) 

วัน/เดือน/ปี: 
(Date)  
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เอกสารประกอบการสมัคร 

 

กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ให้แนบเอกสารดังน้ี 

  1. หนังสือแจ้งความประสงค์เพ่ือขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน 

  2. สําเนาเอกสารการรับรองหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการ 

  

กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ให้แนบเอกสารดังน้ี  

  1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  2. กรณีผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิได้ย่ืนคําขอด้วยตนเองให้แนบเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

   2.1 หนังสือมอบอํานาจ  

   2.2 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอํานาจหรือ
  เอกสารอ่ืนที่เทียบเท่า  

  3. สําเนาเอกสารการรับรองหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการ 

  4. สําเนาหลักฐานขอบข่ายการตรวจ/การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 

  5. สําเนาแผนที่ต้ังสํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขาที่ขอขึ้นทะเบียน  

  6. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนะนําองค์กร/หน่วยงานของผู้ย่ืนคําขอ (ถ้ามี)  

* สําเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องลงนามรับรอง โดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 


