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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้าที่ใชใ้นท่ีอยู่อาศัย รหัสกําหนด TGL-13-R2-12 

 
ผู้ย่ืนคําขอ..................................................................เลขที่คําขอ.....................................วันที่....................................... 

ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

เอกสารเกี่ยวกบับริษัท 

1.  ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขยีว    

2.  แผนผงัโรงงาน    

3.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    

4.  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท    

5.  สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ    

6.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผูร้ับมอบอํานาจ    

7.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    

8.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    

9.  ทะเบียนพาณิชย์    

เอกสารตามข้อกําหนดทั่วไป 

10.  
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม เครื่องซัก
ผ้าใช้ในท่ีอยู่อาศัย มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1462 

   

11.  

ใบรับรองมาตรฐานสากล 
- ISO 9001 
- ISO 14001 
- ISO 18001  
- อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................... 

   

12.  รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)    

13.  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์    

14.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

16.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    

17.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน 

   

18.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

19.  สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้    

20.  ผลทดสอบทางส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน    

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

21.  

ผลการทดสอบระดับประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องซักผ้า และ ต้องระบุโปรแกรม
อ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานดังตอ่ไปน้ี  
1) เครื่องซักผ้าแบบแนวแกนตั้ง ให้ย่ืนผลทดสอบตามวธิีทดสอบของการไฟฟ้าฝา่ยผลิต
แห่งประเทศไทย 
2) เครื่องซักผ้าแบบแนวแกนนอน ให้ย่ืนผลทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกาํหนดในมาตรฐาน 
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22.  

ผลการทดสอบมรรถนะของการซัก (Washing performance) ตามวิธีทดสอบ และต้อง
ระบุโปรแกรมอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานดังต่อไปน้ี  
1) เครื่องซักผ้าแบบแนวแกนตั้งทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน JIS C 
9606 หรือ วิธกีารทดสอบตาม มอก. 1462  
2) เครื่องซักผ้าแบบแนวแกนนอนทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน IEC 
60456 Edition 4 : 2003 หรือฉบบัล่าสดุ หรือ วิธีการทดสอบตาม มอก. 1462 

   

23.  

ผลการทดสอบปรมิาณนํ้า (water consumption)ท่ีเครื่องซักผา้ใช้ไปท้ังหมดสําหรับ
กระบวนการซักหน่ึงรอบ และ ต้องระบุโปรแกรมอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ ตาม
มาตรฐานดังต่อไปนี้ 
1) เครื่องซักผ้าแบบแนวแกนตั้งทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน JIS C 
9606 หรือ วิธีทดสอบตาม มอก. 1462  
2) เครื่องซักผ้าแบบแนวแกนนอนทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน IEC 
60456 Edition 4 : 2003 หรือ ฉบบัล่าสุด หรือ วิธกีารทดสอบตาม มอก. 1462 

   

24.  
ผลการทดสอบเสยีง ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน JIS C 9606 ข้อ 8.7 หรือ EN 
60704-2-4  หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ*   

   

25.  หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่ช้ินส่วนพลาสตกิไม่มสีารในกลุ่มฮาโลเจน    

26.  

หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่ช้ินส่วนพลาสตกิ ไมม่ีสารหนว่งการติดไฟ ไดแ้ก่ 
polybrominated biphenyls (PBBs) polybromodiphenyl ethers (PBDEs) และ 
สารคลอโรพาราฟิน (chloroparaffins) ท่ีมีหว่งโซ่คารบ์อนอยู่ในช่วง10-13 คาร์บอน
อะตอม และมีองค์ประกอบคลอรีนมากกวา่ร้อยละ 50 โดยนํ้าหนัก 

   

27.  
แสดงผลการทดสอบโลหะหนักในช้ินส่วนพลาสติกตามวิธีทดสอบท่ีระบใุน มาตรฐาน 
IEC 62321 หรือ มาตรฐานระหวา่งประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ* 

   

28.  
หนังสือรับรองวา่ เปลือกภายนอกและโครงสร้างท่ีเป็นพลาสติกของเคร่ืองซักผา้ ต้อง
สามารถนาํกลับมาแปรใช้ใหม่ (recycling)  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยน้ําหนักของ
เปลือกภายนอกและโครงสร้างท่ีเป็นพลาสติก 

   

29.  

หนังสือรับรองวา่มสีัญลกัษณบ์่งบอกประเภทของพลาสติกบนผลติภัณฑ ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณส์าํหรบัพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 
1310 หรือ มีการระบุเครื่องหมายบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ ISO 11469 สําหรับช้ินสว่นท่ีมีนํ้าหนักมากกว่า 25 กรัมและมีพื้นท่ีผิว
มากกวา่ 200 ตารางมลิลิเมตร 

   

30.  

บรรจุภัณฑ ์
กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก: ย่ืนหนังสอืรับรองท่ีเช่ือไดว้า่มีสญัลกัษณ์บง่บอกประเภทของ
พลาสติกท่ีใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณส์ําหรับพลาสติกแปรใช้
ใหม ่มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือ ระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

   

31.  
สารสี เมด็สี (pigment) หรือ สารเติมแตง่ (additive) อื่นๆ ท่ีใช้ในการพิมพ์ฉลาก หรือ
บรรจุภัณฑ:์ ผลทดสอบโลหะหนักในสารสี เมด็สี (pigment) หรือ สารเติมแตง่ 
(additive) ท่ีใช้ในการพมิพ์ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ตามวิธีทดสอบ มาตรฐาน IEC 62321 
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32.  

คู่มือการใช้งาน ซ่ึงต้องมีภาษาไทยกาํกับอยู่ดว้ย โดยมรีายละเอียด ไดแ้ก ่ 
1. แสดงการทํางานของเครื่องซักผ้าตามประเภทของผ้า และวิธีการซัก 
2. วธิีการเลือกใช้ระบบประหยัดพลงังานและการซักผา้แบบประหยัดนํ้า(ท้ังด้าน
ประสิทธิภาพและด้านสิง่แวดล้อม) 
3. คําแนะนําเกี่ยวกับใช้สารซักฟอกท่ีเหมาะสมกับเครือ่งซักผา้  
4. ข้อมลูแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าและปรมิาณนํ้าท่ีใช้ในการซักผ้า(ท้ังด้าน
ประสิทธิภาพและด้านสิง่แวดล้อม)   

   

 
หมายเหตุ  : 

1. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับตามข้อกําหนดพิเศษ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเคร่ือง

ซักผ้า หรือ ผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท  
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของ

บริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจ 
4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของเอกชนท่ีไ ด้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ 

• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ีย่ืนขอใช้ฉลากเขียว 

• โปรแกรมการทดสอบในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ5.3 ต้องใช้โปรแกรมเดียวกันในการซักเท่าน้ัน 

• * หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ท่ีจะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท่ากับวิธีท่ีระบุในข้อกําหนดฉลาก
เขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 

 1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่า
กันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
 2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวธิีทดสอบท่ีผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว 

5. เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพ่ิมเติม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี
ร้องขอ  

 
ลงชื่อ..............................................................   ลงชื่อ.............................................................. 
           ผู้ย่ืนคาํขอ                          เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียว 
วันท่ี...............................................................   วันท่ี............................................................... 


