แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครือ่ งหมายรับรองฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์สําหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า รหัสกําหนด TGL-16-R2-11
ผู้ยื่นคําขอ..................................................................เลขที่คําขอ.....................................วันที่.......................................
ลําดับที่

รายการ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

เอกสารเกี่ยวกับบริษัท
1. ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
2. แผนผังโรงงาน
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทมี่ ีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท
5. สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
6. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผูร้ ับมอบอํานาจ
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
8. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
9. ทะเบียนพาณิชย์
เอกสารตามข้อกําหนดทั่วไป
ผ้า ผลิตภัณฑ์ทาํ จากผ้า(ยกเว้นเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป) และเคหะสิ่งทอ
ต้องได้รบั การรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้า: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
มาตรฐานเลขที่ มอก.2231 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือ
มาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือ
เป็นที่ยอมรับ เช่น ASTM หรือ JIS
เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าเด็กอ่อน ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบ
คุณลักษณะที่ต้องการตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก
มาตรฐานเลขที่ มอก.2435 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือ
มาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือ
เป็นที่ยอมรับ เช่น ASTM หรือ JIS
เสื้อผ้าสําเร็จรูป รวมของใช้เด็ก ของใช้เด็กอ่อน ต้องได้รับการรับรอง หรือ
10.
ผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสําเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย มาตรฐาน
เลขที่ มอก.2346 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือ มาตรฐานระดับ
ภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นที่ยอมรับ เช่น
ASTM หรือ JIS
หมายเหตุ
1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า ที่นอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้กําหนดในข้อกําหนด
ทั่วไปข้อ 5.1.1-5.1.3 นั้น ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่
ต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กําหนดในข้อกําหนดทั่วไปข้อ 5.1.1-5.1.3
และหากไม่มีการทดสอบในรายการใดรายการหนึ่งทีก่ าํ หนดในข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 5.1.1-5.1.3 จะต้องทําการทดสอบเพิ่มในรายการนั้นๆ
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หมายเหตุ

2. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้าที่ใช้สยี ้อมธรรมชาติต้องได้รับการรับรอง หรือผ่าน
การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
กําหนดตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะขอการรับรอง ยกเว้น ในรายการ ความ
คงทนของสี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าํ หนด ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคงทนของสี สําหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้าที่ใช้สี
ย้อมธรรมชาติ
ใบรับรองมาตรฐานสากล
- ISO 9001
11. - ISO 14001
- ISO 18001
- อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................
12. รายละเอียดวัตถุดบิ หลัก (ชนิดและปริมาณ)
13. แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
14. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
15. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
16. เอกสารแสดงการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในโรงงาน
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
17.
บริเวณโรงงาน
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูล
18.
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3)
19. สัญญาการให้บริการบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรือ สัญญาซื้อขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
20. ผลทดสอบทางสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ
21. ผลการทดสอบตามวิธีทดสอบคุณภาพที่กําหนดในตารางที่ 2
หนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารฟอกขาวที่มีองค์ประกอบของคลอรีน พร้อมทั้ง แสดง
22.
รายชื่อของสารฟอกขาวทีใ่ ช้
หนังสือรับรองว่าไม่ได้ใช้ halogenated carrier ในการย้อมพอลิเอสเตอร์ และ ระบุ
23.
วิธีอื่นที่มาใช้ทดแทนในการย้อม
ผลการทดสอบปริมาณสารกลุม่ พาทาเลตทีก่ ําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 6.6 ทีผ่ ลิต
24.
จากผ้าพิมพ์สพี ิกเมนต์ สําหรับเสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าเด็กอ่อน และของใช้เด็กอ่อน
25. ผลการทดสอบปริมาณนิกเกิล สําหรับวัสดุตกแต่งที่เป็นโลหะ
ผลการทดสอบหาปริมาณสารหนู ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด โครเมียม (+6)
26.
โคบอลต์ ทองแดง และปรอท สําหรับวัสดุตกแต่งที่ไม่ใช้โลหะ
หนังสือรับรองว่าไม่มีการตกแต่งด้วยสารหน่วงไฟตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 6.8
27.
พร้อมทั้ง แสดงรายชื่อสารเฉื่อนติดไฟที่ใช้
บรรจุภัณฑ์
กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อการขนส่ง
28. - กระดาษทําผิวกล่อง: ใบอนุญาตเครือ่ งหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําผิวกล่อง
หรือ ผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับล่าสุดสําหรับ
กระดาษทําผิวกล่อง
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- กระดาษทําลอนลูกฟูก: ใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลอน
ลูกฟูก หรือ ผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับล่าสุด
สําหรับกระดาษทําลอนลูกฟูก
กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก: ชิ้นส่วนที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกทีใ่ ช้ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ พร้อมทั้ง หนังสือรับรองที่
ประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูม้ อี ํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองนิติบุคคลของบริษัท
สีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์: ผลการทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้พมิ พ์บนบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ :
1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นสมัคร
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตาม
หนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑ์ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของ
บริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจ
4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ หรือ
• ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของเอกชนที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ

• ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฉลากเขียวเป็นผู้กํากับการทดสอบด้วย
• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอใช้ฉลากเขียว
5. เอกสารที่เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวร้องขอเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่
ร้องขอ
ลงชื่อ..............................................................
ผู้ยื่นคําขอ
วันที่...............................................................
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