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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์สําหรับผา้และผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า รหสักําหนด TGL-16-R2-11 

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

ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

เอกสารเกี่ยวกบับริษัท 

1. ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขยีว    

2. แผนผงัโรงงาน    

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    

4. หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท    

5. สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ    

6. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผูร้ับมอบอาํนาจ    

7. ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    

8. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    

9. ทะเบียนพาณิชย์    

เอกสารตามข้อกําหนดทั่วไป 

ผ้า ผลิตภัณฑ์ทาํจากผา้(ยกเว้นเสือ้ผ้าสําเร็จรูป) และเคหะสิ่งทอ  
ต้องได้รบัการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้า: ความปลอดภัยจากสแีละสารเคมีท่ีเป็นอันตราย 
มาตรฐานเลขที ่มอก.2231 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือ 
มาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐานระดบัประเทศที่เทียบเท่าหรือ 
เป็นท่ียอมรับ เช่น ASTM หรือ JIS 

   

เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผา้เด็กอ่อน ต้องไดร้ับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบ 
คุณลักษณะที่ต้องการตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก 
มาตรฐานเลขที่ มอก.2435 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือ 
มาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐานระดบัประเทศที่เทียบเท่าหรือ 
เป็นท่ียอมรับ เช่น ASTM หรือ JIS 

   

เสื้อผ้าสําเร็จรูป รวมของใช้เด็ก ของใช้เด็กอ่อน ต้องได้รับการรับรอง หรือ 
ผ่านการทดสอบคณุลักษณะที่ต้องการตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เสื้อผา้สาํเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีท่ีเป็นอันตราย มาตรฐาน 
เลขที่ มอก.2346 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือ มาตรฐานระดับ 
ภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรอืเป็นท่ียอมรับ เช่น 
ASTM หรือ JIS 

   

10. 

หมายเหตุ  
1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องกับ 
ผ้าและผลติภัณฑทํ์าจากผา้ ท่ีนอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้กําหนดในขอ้กําหนด 
ท่ัวไปข้อ 5.1.1-5.1.3 นั้น ผลติภัณฑ์จะต้องผา่นการทดสอบคุณลักษณะที่ 
ต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ไดก้ําหนดในขอ้กําหนดทั่วไปข้อ 5.1.1-5.1.3 
และหากไมม่ีการทดสอบในรายการใดรายการหนึ่งทีก่าํหนดในข้อกําหนดทั่วไป 
ข้อ 5.1.1-5.1.3 จะต้องทําการทดสอบเพิ่มในรายการนั้นๆ 
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 2. ผา้และผลิตภัณฑ์ทําจากผา้ท่ีใช้สย้ีอมธรรมชาติต้องได้รับการรบัรอง หรือผา่น 
การทดสอบคุณลกัษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 
กําหนดตามประเภทของผลติภัณฑท่ี์จะขอการรับรอง ยกเว้น ในรายการ ความ 
คงทนของสี ให้เปน็ไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ดังนี ้
ตารางที่ 1 เกณฑค์วามคงทนของสี สําหรับผา้และผลติภัณฑ์ทําจากผ้าท่ีใช้ส ี
ย้อมธรรมชาต ิ

11. 

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

   

12. รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)    

13. แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

14. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

15. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

16. เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    

17. หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน 

   

18. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

19. สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้    

20. ผลทดสอบทางสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน    

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

21. ผลการทดสอบตามวิธีทดสอบคุณภาพที่กําหนดในตารางที่ 2    

22. หนังสือรับรองวา่ไม่ใช้สารฟอกขาวที่มีองค์ประกอบของคลอรีน พร้อมทั้ง แสดง
รายชื่อของสารฟอกขาวทีใ่ช้ 

   

23. หนังสือรับรองวา่ไม่ได้ใช้ halogenated carrier ในการย้อมพอลิเอสเตอร์ และ ระบุ
วิธีอื่นท่ีมาใช้ทดแทนในการย้อม 

   

24. ผลการทดสอบปรมิาณสารกลุม่พาทาเลตท่ีกําหนดในขอ้กําหนดพิเศษข้อ 6.6 ท่ีผลิต
จากผ้าพิมพ์สพีิกเมนต์ สาํหรับเสื้อผา้เด็ก เสื้อผ้าเดก็ออ่น และของใช้เดก็อ่อน 

   

25. ผลการทดสอบปรมิาณนกิเกิล สาํหรบัวัสดตุกแต่งที่เปน็โลหะ    

26. ผลการทดสอบหาปริมาณสารหน ูตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมท้ังหมด โครเมียม (+6) 
โคบอลต์ ทองแดง และปรอท สําหรบัวัสดตุกแต่งที่ไมใ่ช้โลหะ 

   

27. หนังสือรับรองวา่ไม่มีการตกแต่งด้วยสารหนว่งไฟตามข้อกําหนดพิเศษขอ้ 6.8  
พร้อมทั้ง แสดงรายชื่อสารเฉื่อนติดไฟท่ีใช้ 

   

28. 

บรรจุภัณฑ ์
กรณีบรรจุภัณฑก์ระดาษเพื่อการขนส่ง  
- กระดาษทาํผิวกลอ่ง: ใบอนุญาตเครือ่งหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําผิวกล่อง 
หรือ ผลการทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับล่าสดุสาํหรบั
กระดาษทาํผิวกลอ่ง 
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- กระดาษทาํลอนลกูฟูก: ใบอนญุาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลอน
ลูกฟูก หรือ ผลการทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับลา่สดุ
สําหรับกระดาษทาํลอนลูกฟกู 

กรณีบรรจุภัณฑพ์ลาสติก: ช้ินส่วนท่ีมีสัญลักษณบ์่งบอกประเภทพลาสติกท่ีใช้ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสตกิแปรใช้ใหม ่พร้อมทั้ง หนังสือรับรองที่
ประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูม้อีํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองนติิบุคคลของบริษัท 
สีที่ใช้พิมพบ์นบรรจุภัณฑ:์ ผลการทดสอบโลหะหนักในสีท่ีใช้พมิพ์บนบรรจุภัณฑ ์

 
หมายเหตุ  : 

1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตาม

หนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑ์ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของ
บริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจ 

4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ ไ ด้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ีของโครงการฉลากเขียวเป็นผู้กํากับการทดสอบด้วย  

• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ย่ืนขอใช้ฉลากเขียว 
5. เอกสารที่เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพิ่มเติม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี

ร้องขอ  
 

ลงชื่อ..............................................................   ลงชื่อ.............................................................. 
           ผู้ย่ืนคําขอ                          เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียว 
วันที่...............................................................   วันที่............................................................... 


