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ใบสมัครขอการรับรองฉลากเขียว 

สถานที่........................................................ 
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............  

รายละเอียดของผู้ย่ืนคําขอ 
 

เรียน   ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ช่ือบริษัท (บุคคล/นิติบุคคล): ………………..……..……………………….…………………………………….………….…………… 
Company Name: ……………………..………………….…………………………………………………………………...…………...……….….
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่...........................เดือน............................................….....พ.ศ.....……….………..…….
ทะเบียนเลขที่...............................................…….ทะเบียนพาณิชย์เลขที่..............……........................................... 
ที่อยู่สํานักงานใหญ่: เลขที่..……………….หมู่………….ซอย………………..……..…….…ถนน………………..…………….…..…..…..
แขวง/ตําบล…………………..…….…..เขต/อําเภอ….…..…………..………จังหวัด……….………….…….รหัสไปรษณีย์……………. 
Address of Head Office: .………………..Moo…….…Soi……………..…….……….…Road………………...……..…………..……. 
Sub-district….…………………..…….……District.…….……….……………Province………..………….….Postal code….………. 
ย่ืนคําขอต่อโครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 
 (1) ข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ .............................................. (TGL……………….…………..) 

(2) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะสมัครมีดังน้ี 

 ประเภท : …………………………………………………………………………………………………………… 

 Type : …………………………………………………………………………………………………………… 

 เครื่องหมายการค้า : ……………………………………………………………………..…………………………………… 

 Trademark : ……………………………………………………………………………..…………………………… 

 จํานวน…………… รุ่น ได้แก่ ……………………………………………………………………….…………………………. 

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

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

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

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

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

 (กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลให้ตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
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(3) ลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(4) ปริมาณผลิตภัณฑ์ (รุ่นที่ ย่ืนขอฉลากเขียว) ที่สามารถผลิตได้ต่อเดือน/ปี...................................คิดเป็น 
ร้อยละ..................ของปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตได้ 

(5) ปริมาณผลิตภัณฑ์ (รุ่นที่ย่ืนขอฉลากเขียว) ที่คาดว่าจะจําหน่ายได้ต่อเดือน/ปี…………………..…………………… 

 ขณะนี้ข้าพเจ้า  (กรอกเครื่องหมาย  ลงในช่อง ) 

 ไม่มีใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน มอก. กับผลิตภัณฑ์ 
 มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. กับผลิตภัณฑ์ คือ ........................................................ 
ใบอนุญาตที่............................................................................................................................................. 

  มีใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
 ใบอนุญาตที่.......................................................................................................................................... 

 พร้ อม กับ ใบสมั คร น้ีข้ าพ เ จ้ า ไ ด้ส่ ง เอกสาร /หลั กฐานมา เ พ่ือประกอบการ พิจารณา ด้วยแ ล้ว  
ตามรายละเอียดดังแบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว  

รายละเอียดการติดต่อกับโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ช่ือสถานที่ต้ัง............................................................................................................................................. 
……………………………………………………….............................................รหัสไปรษณีย์................................... 
เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ควรติดต่อ 1).......................................................................................................... 
ตําแหน่ง................................................................... โทรศัพท์................................................................... 
โทรสาร...........................................................E-mail .............................................................................. 
เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ควรติดต่อ 2).......................................................................................................... 
ตําแหน่ง....................................................................โทรศัพท์................................................................... 
โทรสาร...........................................................E-mail................................................................................ 
บันทึกเพ่ิมเติม............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อมูลเก่ียวกับโรงงานผลิต  

(กรณีที่ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอฉลากเขียวผลิตจากโรงงานมากกว่า 1 โรงงาน ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทุกโรงงาน)  

1. ช่ือโรงงานท่ีผลิต............................................................................ ทะเบียนโรงงานเลขที่.…….…………….................. 
ที่อยู่สถานที่ผลิต : เลขที่……………….หมู่………..…ซอย………….……….…….…….….ถนน....………..…………………...…..…..... 
แขวง/ตําบล…………………..…….…..เขต/อําเภอ….…..………..………จังหวัด……….…………….…….รหัสไปรษณีย์…..…………. 
Factory name….………………………………………..………………………………………………………………….……..…………………..…. 
Address of factory : ..…………………Moo..….….…Soi…………………..…………….…Road……….…..……..……..……..……… 
Sub-district….…………………..…….……District.…….……….……………Province………..………..….Postal code….………… 
กําลังเคร่ืองจักร..................................................แรงม้า  จํานวนคนงาน.............................................................คน 
กําลังผลิตเต็มที่ต่อเดือน …………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
อัตราผลิตปัจจุบันในรุ่นที่ย่ืนขอฉลากเขียว เฉลี่ยต่อเดือน……………………………………….…………………………………………… 
 
2. ช่ือโรงงานที่ผลิต........................................................................ ทะเบียนโรงงานเลขที่....………………...................... 
ที่อยู่สถานที่ผลิต: เลขที่……………….หมู่………..…ซอย………….……….…….…….….ถนน....………..……………………..……..... 
แขวง/ตําบล………………….…….…..เขต/อําเภอ….…..…………..………จังหวัด……….…………….…….รหัสไปรษณีย์……………. 
Factory name….………………….……………………..………………………………………………………………….……..…………………..… 
Address of factory : ..………………Moo...…..….…Soi……………………..…………….…Road……….…..……..……..……..……. 
Sub-district….…………………..…….……District.…….……….…………Province……...………….….Postal code….…………. 
กําลังเครื่องจักร......................................................แรงม้า  จํานวนคนงาน........................................................คน 
กําลังผลิตเต็มที่ต่อเดือน …………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
อัตราผลิตปัจจุบันในรุ่นที่ย่ืนขอ เฉลี่ยต่อเดือน …………………………………………………………………………………..………………. 
 

 
 
 

รวบรวมเมื่อวันที่ ...................................................... 
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แผนท่ีโรงงานโดยสังเขป 
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ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า  

1. จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ที่โครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกําหนด  
2. ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการรับรองดําเนินการสังเกตการณ์การตรวจ

ประเมินของคณะผู้ตรวจของโครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ สถานประกอบการ ของข้าพเจ้า
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้น้ีเป็นความจริงทุกประการ และได้รับทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่เก่ียวข้องกับการรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว 
 4. กรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ  ที่โครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กําหนด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................................... ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท 

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

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

 
 
 
 
 

      ประทับตราบริษัท 
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