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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมคัรขอสิทธิ์ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสก าหนด TGL-23-R2-12 

 
ผู้ยื่นค าขอ................................................................................................................................................................................... 
 

ล าดับที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว    
2 แผนผังโรงงาน    
3 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล    
4 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) และตดิอากรแสตมป ์30 บาท    
5 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบและผูร้ับมอบอ านาจ    
6 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ    
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    
8 หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    
9 ทะเบียนพาณิชย ์    

เอกสารตามข้อก าหนดทั่วไป 
10 ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ( แบบ มอ.2) 

หรือผลทดสอบผลติภณัฑ์ตาม มอก. 
   

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

   

12 รายละเอียดแสดงวัตถดุิบหลัก (ชนิดและปริมาณ)    
13 แผนผังแสดงข้ันตอนการผลติและการควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์    
14 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติ    
15 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์    
16 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน    
17 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้น าสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วออก

นอกบริเวณโรงงาน 
   

18 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส าหรับผู้กอ่ก าเนิดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

   

19 สัญญาการให้บริการบ าบดัและก าจัดของเสีย และ/หรือ สญัญาซื้อขายวัสดุทีไ่ม่ใช้
แล้ว 

   

20 ผลทดสอบทางสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน    
เอกสารตามข้อก าหนดพิเศษ  

21 ผลการทดสอบอายุการใช้งานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามข้อ 5.1    
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ล าดับที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
22 หนังสือรับรองว่าสามารถใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกสไ์ดภ้ายใต้การท างานในสภาวะที่

ระบุตามข้อก าหนด 5.2 
   

23 ผลการทดสอบ ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ballast efficiency) ตามเกณฑ์
ข้อก าหนด 5.3 โดยวิธีทดสอบตาม ข้อ 6.6 

   

24 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าการออกแบบผลติภณัฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ตาม
เกณฑ์ข้อก าหนด 5.4 

   

25 วีดีทัศน์ หรือ คู่มือแสดงข้ันตอนการถอดชิ้นส่วน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) หรือ 
ผู้ยื่นค าขอสาธติการถอดชิ้นส่วนตอ่เจ้าหน้าที่ของโครงการฉลากเขียว 

   

26 ผลทดสอบปรมิาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมยีม และโครเมียม (+6) ใน
ช้ินส่วนพลาสติกว่าเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดข้อ 5.5.1 โดยทดสอบตามวิธีข้อ 6.8 

   

27 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารตามที่ระบุในข้อ 5.5.2 ในช้ินส่วนพลาสติก    
28 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าเปลือกภายนอกและโครงสร้างของผลิตภณัฑ์บัลลาสต ์

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถน ากลับมาแปรใช้ใหม่ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก
ของเปลือกภายนอกและโครงสร้างพลาสติก 

   

29 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสญัลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนผลติภณัฑ์    
30 หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารตามที่ก าหนดในข้อก าหนดพเิศษข้อท่ี 5.8    
31 แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับกระดาษที่ใช้ส าหรับท าผิวกล่อง หรือ 

แสดงผลทดสอบทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษของข้อก าหนดฉลากเขียว
ส าหรับกระดาษท่ีใช้ส าหรับท าผิวกล่อง 

   

32 แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับกระดาษท าลอนลูกฟูก หรือ 
แสดงผลทดสอบทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษของข้อก าหนดฉลากเขียว
ส าหรับกระดาษท าลอนลูกฟูก 

   

33 บรรจภุัณฑ์พลาสติก แสดงหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามสีัญลักษณบ์่งบอกประเภท
ของพลาสติกที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส าหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือ มีการระบตุวัย่อบ่งบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

   

34 แสดงผลทดสอบโลหะหนักในหมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนฉลาก 
หรือ บรรจภุัณฑ์ โดยทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่า 

   

 
หมายเหตุ  : 

1. เอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ียื่นสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจลงตามตาม

หนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑ์ต้องประทับตราส าคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

3. เอกสารส าเนาทุกฉบับต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงตามตามหนังสือรับรองของ
บริษัทหรือผู้รับมอบอ านาจ 
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4. ผลทดสอบต้องทดสอบจากห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ในขอบเขตที่
ยื่นทดสอบเท่านั้น 

5. เอกสารที่เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันท าการนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่
ร้องขอ  

 
 

 
ลงช่ือ..............................................................   ลงช่ือ.............................................................. 
           ผู้ยื่นค าขอ                          เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียว 
 
วันท่ี...............................................................   วันท่ี............................................................... 
 

 
 
 


