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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสิทธ์ิในการใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ ปุยอินทรีย และปุยชวีภาพ รหัสกําหนด TGL-31-02 

 

ผูย่ืนคําขอ................................................................................................................................................................................... 
 

ลําดับที ่ รายการ มี ไมม ี หมายเหต ุ

เอกสารเกีย่วกบับริษทั 

1 ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว    
2 แผนผังโรงงาน    
3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    
4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป 30 บาท    
5 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ    
6 สําเนาทะเบยีนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ    
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    
8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา    
9 ทะเบยีนพาณิชย    

เอกสารตามขอกําหนดทั่วไป 

10 หนังสือรับรองการผานมาตรฐานตามพระราชบัญญติัปุย พ.ศ. 2518 หรือ
ฉบับลาสุด 

   

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

   

12 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปรมิาณ)    
13 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ    
14 รายการเครื่องมอืและอุปกรณทีใ่ชในการผลิต    
15 รายการเครื่องมอืและอุปกรณทีใ่ชในการควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑ    
16 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน    
17 หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ออกนอกบริเวณโรงงาน 
   

18 ใบแจงเกี่ยวกับรายละเอยีดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สําหรับผูกอกําเนิด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (แบบ สก.3) 

   

19 สัญญาการใหบรกิารบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรือ สัญญาซื้อขายวัสดุที่
ไมใชแลว 

   

20 ผลทดสอบทางสิง่แวดลอมภายในโรงงาน    
เอกสารตามขอกําหนดพิเศษ  

ปุยหมัก 
21 ผลทดสอบปริมาณอินทรียวัตถ ุ    
22 ผลทดสอบอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน    
23 ผลทดสอบคาการนําไฟฟา    
24 ผลทดสอบคาความเปนกรด-ดาง    
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25 ผลทดสอบปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช    
26 ผลทดสอบความชื้นและสิ่งที่ระเหยได    
27 ผลทดสอบขนาดผานตะแกรงรอนชองสีเหล่ียม    
28 ผลทดสอบเศษวสัดุที่ไมตองการ    
29 ผลทดสอบวัสดุอนัตราย    
30 ผลทดสอบธาตุโลหะหนัก    

ปุยคอก 
31 ผลทดสอบธาตุโลหะหนัก    
32 หนังสือรับรองวาไมมจีุลินทรยีทีท่าํใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว และพืช    
33 ผลทดสอบคาการนําไฟฟา    
34 ผลทดสอบปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช    
35 ผลทดสอบปริมาณอินทรียวัตถ ุ    
36 ผลทดสอบความชื้นและสิ่งที่ระเหยได    

ปุยชีวภาพสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว 
37 ผลทดสอบวามีสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนได    
38 หนังสือรับรองระบุชนิดของสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวที่เปนองคประกอบของ

ปุยชีวภาพ 
   

39 หนังสือรับรองจํานวนสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว    
40 เอกสารระบุชนิดของวัสดุรองรับ    
41 ผลทดสอบความชื้น    
42 ผลทดสอบลักษณะเปนเม็ด    
43 ผลทดสอบธาตุโลหะหนักและสารพิษที่เปนอันตราย    
44 หนังสือรับรองวาไมมจีุลินทรยีทีท่าํใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว และพืช     
45 หนังสือรับรองวาปุยบรรจุกระสอบ 2 ช้ัน โดยช้ันในเปนกระสอบพลาสติก

เหนียว ผนึกแนนหนา สามารถปองกันความชื้นได และระบุวันหมดอายุบน
ผลิตภัณฑ 

   

ปุยชีวภาพเช้ือไรโซเบียมชนิดผง (วัสดุรองรับไมผานการฆาเชื้อ) 
46 แสดงรายชื้อเช้ือไรโซบียมถั่ว .......    
47 ผลทดสอบจํานวนเช้ือไรโซเบียม    
48 ผลทดสอบวัสดุรองรับผานตะแกรง    
49 ผลทดสอบความเปนดาง    
50 ผลทดสอบความชื้น    
51 หนังสือรับรองภาชนะบรรจุสามารถปองกันความชืน้ซึ่งอากาศถายเทเขาออก

ได 
   

52 ผลทดสอบโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอนัตราย    
ปุยชีวภาพเช้ือไรโซเบียมชนิดผง (วัสดุรองรับผานการฆาเชื้อ) 

53 แสดงรายชื้อเช้ือไรโซบียมถั่ว .......    
57 ผลทดสอบจํานวนเช้ือไรโซเบียม    
55 ผลทดสอบวัสดุรองรับผานตะแกรง    
56 ผลทดสอบความเปนดาง    
57 ผลทดสอบความชื้น    
58 หนังสือรับรองภาชนะบรรจุสามารถปองกันความชืน้ซึ่งอากาศถายเทเขาออก    



 

FM-028-R1          3/3 

ลําดับที ่ รายการ มี ไมม ี หมายเหต ุ

ได 
59 ผลทดสอบโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอนัตราย    
60 ผลทดสอบจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว และ พืช    

ปุยชีวภาพเช้ือไรโซเบียมชนิดน้ํา 
61 แสดงรายชื้อเช้ือไรโซบียมถั่ว .......    
62 ผลทดสอบจํานวนเช้ือไรโซเบียม    
63 หนังสือรับรองภาชนะบรรจุไมชํารดุเสียหาย    
64 ผลทดสอบโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอนัตราย    
65 ผลทดสอบจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว และ พืช    

ปุยชีวภาพเช้ือราไมคอรไรซา 
66 แสดงรายชื่อผลิตภัณฑทีม่ีเช้ือราไมคอรไรซา    
67 แสดงรายชื้อเช้ือราไมคอรไรซา    
68 ผลทดสอบจํานวนเช้ือราไมคอรไรซา    
69 ระบุวัสดุรองรับ    
70 ผลทดสอบความชื้น    
71 ผลทดสอบขนาด    
72 ผลทดสอบความเปนดาง    
73 ผลทดสอบโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอนัตราย    
74 ผลทดสอบจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว และ พืช    

ปุยชีวภาพเช้ือจลิุนทรียละลายฟอสเฟต 
75 ระบุชนิดของจุลินทรียละลายฟอสเฟต    
76 ระบุชนิดวัสดุรองรับ    
77 ผลทดสอบความชื้น    
78 ผลทดสอบโลหะหนัก และสารพิษที่เปนอนัตราย    
79 ผลทดสอบจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว และ พืช    

 
หมายเหตุ  : 

1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงตองเปนปจจุบัน หรือมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันที่ย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงตาม

ตามหนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑตองประทับตราสําคัญของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ และลงนามรับรองโดย
กรรมการผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 

3. เอกสารสําเนาทุกฉบับตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรอง
ของบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจ 

4. ผลทดสอบตองทดสอบจากหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน
ขอบเขตที่ย่ืนทดสอบเทานั้น 

5. เอกสารที่เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวรองขอเพ่ิมเติม ใหผูย่ืนคําขอจัดสงเอกสารภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันที่
เจาหนาที่รองขอ  

 
ลงชื่อ..............................................................   ลงชื่อ.............................................................. 
           ผูย่ืนคําขอ                          เจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 
วันที่...............................................................   วันที่............................................................... 


