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หลักเกณฑ์เฉพาะในการอนมัุติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
สําหรบัผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

(TGL-105-15) 

1. การย่ืนคําขอ 
 ในการย่ืนคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสาํหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้
ย่ืนคําขอจัดส่งข้อมูล/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1.1 เอกสารทัว่ไป 

ลําดับที ่ รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

2 แผนผังโรงงาน 

3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

5 สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

6 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

9 ทะเบียนพาณิชย์ 

10 ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถา้มี) 
- ISO 9001 
- ISO 14001 
- ISO 18001  

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ) 

12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 

14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถ้า
มี) 

15 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน (แบบ สก.2) 

16 ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สาํหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

17 สัญญาการให้บริการบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรือ สัญญาซื้อขายวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 
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ลําดับที ่ รายการ 

18 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 

1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

ลําดับที ่ รายการ 

1 ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ 
มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า หรือ มาตรฐานอ่ืนที่สามารถอ้างอิงได้ 

2 ผลการทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 623212 หรือวิธี
ทดสอบที่เทียบเท่าตามมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM หรือ JIS หรือมาตรฐานระดับภูมิภาค
เช่น EN หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ 

3 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2 ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ 

4 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าชนิดและปริมาณของส่วนผสมที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นไปตาม
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3 

5 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ 
ISO 11469 พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์ 

6 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทําจากเยื่อเวียนทําใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย
นํ้าหนัก 

7 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีส่วนผสมของวัสดุแปรใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
โดยนํ้าหนัก และมีสญัลักษณบ่์งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติกแปรใช้ใหม ่มาตรฐานเลขที ่มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้งส่ง
รูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ์ 

8 ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์
ที่ออกให้โดยผูผ้ลิตส ีหรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 

 

 

 

 



 

3 
FM-201/01-00 

      04/11/2558 

หมายเหตุ  : 
1. กรณีท่ีมีการจ้างคนหรือองค์กรท่ีจัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัทผู้ย่ืนขอ (Supplier) ในการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ ฯลฯ เป็นต้น ต้องย่ืนหนังสือรับรองจาก Supplier โดยต้องลงนาม
รับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ ใน
กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 

2. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร 
3. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตาม

กฎหมาย 
4. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามตาม

กฎหมาย 
5. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 

17025 ในขอบเขตท่ีย่ืนทดสอบเท่านั้น 
ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวอาจร้องขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

 

2. การตรวจสอบเพ่ือขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
2.1 การแบ่งรุ่นผลติภัณฑ์ แบ่งตามเครื่องหมายการค้าและชนิดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกดังน้ี 

2.1.1 กระสอบพลาสติก 
 กระสอบประเภทและแบบเดียวกัน ทําด้วยวัสดุอย่างเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน (อ้างอิง
จาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก 729-2553) 
 

ประเภท แบบ 

นํ้าหนักบรรจุไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
แบบธรรมดา 
แบบขยายข้าง 

นํ้าหนักบรรจุเกิน 25 กิโลกรมั ถึง 50 กิโลกรัม 
แบบธรรมดา 
แบบขยายข้าง 

 
2.1.2 ถุงพลาสติกใส่ขยะ 
 ถุงพลาสติกแบบและชนิดเดียวกัน ความหนาระบุเดียวกัน ทําด้วยวัสดุอย่างเดียวกัน โดย
กรรมวิธีเดียวกัน (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก 1314-2538) 
 

แบบ 

แบบไม่ขยายขา้ง 

แบบขยายข้าง 

แบบก้นรวบหรือแบบสตาร์ซลี 
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2.1.3 ถุงพลาสติกห้ิวรูปตัวยู 
 ถุงพลาสติกที่มรีูปร่างและความหนาระบุเดียวกัน ทําด้วยวัสดุอย่างเดียวกัน โดยกรรมวิธี
เดียวกัน (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก 1116-2535) 
 
2.1.4 ถุงพลาสติกแบบกดปิด 
 ถุงพลาสติกที่มีรูปร่างและความหนาระบุเดียวกัน ทําด้วยวัสดุอย่างเดียวกัน โดยกรรมวิธี
เดียวกัน (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก 1254-2537) 

 
2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามข้อกําหนดของฉลากเขียว 

2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทําการทดสอบตามข้อกําหนดข้อ 4.1 ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบการทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ จะต้องชักตัวอยาง 1 ชุด
ตัวอย่างต่อประเภทต่อฃนิดต่อแบบ ตามการจําแนกประเภทผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

• กระสอบพลาสติก 
 

ขนาดรุ่น (ใบ) ขนาดตัวอย่าง (ใบ) เลขที่ยอมรับ 

ไม่เกิน 100,000 
100,001 ถึง 350,000 
351,001 ถึง 500,000 

เกิน 500,000 

13 
20 
32 
50 

1 
2 
3 
5 

  

• ถุงพลาสติกห้ิวรูปตัวยู 
 

ขนาดรุ่น (ใบ) ขนาดตัวอย่าง (ใบ) เลขที่ยอมรับ 

ไม่เกิน 100,000 
100,001 ถึง 350,000 
350,001 ถึง 500,000 

เกิน 500,000 

3 
13 
20 
32 

0 
1 
2 
3 

 
 
 
 



 

5 
FM-201/01-00 

      04/11/2558 

• ถุงพลาสติกแบบกดปิด 
 

ขนาดรุ่น (ใบ) ขนาดตัวอย่าง (ใบ) เลขที่ยอมรับ 

ไม่เกิน 100,000 
100,001 ถึง 350,000 
350,001 ถึง 500,000 

เกิน 500,000 

3 
13 
20 
32 

0 
1 
2 
3 

 
 

• ถุงพลาสติกใส่ขยะ 
 

ขนาดรุ่น (ใบ) ขนาดตัวอย่าง (ใบ) เลขที่ยอมรับ 

ไม่เกิน 100,000 
100,001 ถึง 350,000 
350,001 ถึง 500,000 

เกิน 500,000 

3 
13 
20 
32 

0 
1 
2 
3 

 
 2.2.3 การทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ในหมึก สี หรือ

เม็ดสี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หรือพิมพ์บนผลิตภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ์ ต้องเก็บตัวอย่างให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสี (กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีนํ้าเงิน กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง) ในกรณีที่
มีลักษณะสีพิเศษให้ทดสอบแยก 

 
หมายเหตุ :  (1) การจะใช้ผลการตรวจสอบเพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มต้องเป็นการเก็บตัวอย่างในคราว

เดียวกันเท่านั้น 
(2) ผลการตรวจสอบตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนกลุ่มท้ังหมดในกลุ่มนั้นต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดทุกรายการ จึงจะการอนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี
ย่ืนขอ 
(3) กรณีย่ืนขอเป็นกลุ่ม ต้องมีรายละเอียดแสดงผลการออกแบบ และการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงว่าเป็นไปตามตามข้อกําหนดทุกรายการ ทุกชื่อขนาดท่ีย่ืนขอการ
อนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียว 
(4) กรณีท่ีเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในเอกสารนี้ให้
พิจารณาการสุ่มตัวอย่างทดสอบตาม มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศท่ีเทียบเท่า หรือ มาตรฐานอ่ืนท่ีสามารถอ้างอิงได้ ท่ีผู้ย่ืนคําขอใช้อ้างอิง 


