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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องรับโทรทศัน์ รหัสกําหนด TGL-34-R1-12 

 
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.  
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์เกี่ยวข้องท่ีใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟา้ประธาน สําหรับใช้ในท่ีอยู่อาศัยและงาน
ท่ัวไปท่ีมีลกัษณะคล้ายกันเฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1195 

   

11.  
ผลการทดสอบความเขา้กันได้ทางสนามแม่เหล็กตามวธิกีารทดสอบท่ีระบใุนมาตรฐาน
ระดับประเทศ หรือ CISPR 13 หรือ EN 55013 หรือ มาตรฐานที่เทียบเท่า* 

   

12.  

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

   

13.  รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)    

14.  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์    

15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

16.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

17.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    

18.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน 

   

19.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

20.  สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้    

21.  ผลทดสอบทางส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน    

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

22.  
ผลทดสอบค่ากําลงัไฟฟ้าขณะรอใช้งาน หรือ หนังสือแจ้งผลการทดสอบค่ากําลังไฟฟ้า
ขณะรอใช้งาน จากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยตามมาตรฐาน IEC 62301 ใน
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ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

23.  

องค์ประกอบภายนอกท้ังหมดท่ีสามารถสมัผสัได้ของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 
กรณีมรีะบบควบคุมสารอันตราย 
1. หนังสือรับรองของผู้ผลติเครื่องรบัโทรทัศน์ท่ีเช่ือได้ว่าองค์ประกอบภายนอก

ท้ังหมดท่ีสามารถสัมผสัได้ ได้แก ่ฝาครอบเครื่อง, หน้าจอ, ปุ่มกด, สายไฟ, 
ปลั๊กไฟ, ขาตัง้ และเคร่ืองควบคุมระยะไกล มีปรมิาณโลหะหนักและสารหน่วงการ
ติดไฟตามข้อ 5.2.1 ไม่เกินเกณฑ์กําหนด 

2. ใบรับรอง (certificate) และ/หรือ ผลการทดสอบจากผู้ผลิตองค์ประกอบ
ภายนอกท้ังหมดท่ีสามารถสัมผสัได ้ท่ีเช่ือได้ว่าองค์ประกอบภายนอกท้ังหมดที่
สามารถสัมผสัได ้ได้แก่ ฝาครอบเครื่อง, หน้าจอ, ปุ่มกด, สายไฟ, ปลั๊กไฟ, ขาตัง้  
และเครื่องควบคุมระยะไกล มีปรมิาณโลหะหนักและสารหน่วงการตดิไฟ ตามข้อ 
5.2.1 

กรณีไมม่ีระบบควบคุมสารอันตราย 
ผลการทดสอบปรมิาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟในองค์ประกอบภายนอก
ท้ังหมดท่ีสามารถสัมผสัได้ ได้แก ่ฝาครอบเครื่อง, หน้าจอ, ปุ่มกด, สายไฟ, ปลั๊กไฟ, 
ขาตั้ง และเครื่องควบคุมระยะไกล โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ 
มาตรฐานระหวา่งประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ีเทียบเท่า* 

   

24.  
หนังสือรับรองวา่ไม่ใช้สารในกลุม่ฮาโลเจนเป็นสารเตมิแต่งในช้ินส่วนพลาสตกิ ยกเว้น 
กรณีท่ีมกีารใช้สารฟลูออโรออร์กานกิ (fluorooganic additives) อนุญาตให้มี
ปริมาณได้ไม่เกิน 0.5% โดยนํ้าหนัก 

   

25.  
หนังสือรับรองวา่ไม่ใช้สารท่ีระบุใน Regulation (EC) No 1272/2008 ตามท่ีระบใุน
ข้อ 5.4 

   

26.  
หนังสือรับรองวา่ช้ินส่วนหรือสว่นประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องรบัโทรทัศน์สามารถ
นํากลบัมาใช้ซํ้า และ/หรอื นํากลับไปแปรใช้ใหม่ได้รวมกันอย่างน้อย 65% โดย
นํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ 

   

27.  

หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่มีสญัลกัษณบ์่งบอกประเภทของพลาสติกบนผลติภัณฑ์ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณส์ําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1310 หรือ มีการระบุตวัย่อบ่งบอกประเภทของพลาสตกิตามมาตรฐาน 
ISO 1043 หรือ ISO 11469 

   

28.  

คู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบท่ีมอบให้ผู้บริโภค ต้องแจ้งข้อมูลท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนแก่
ผู้บริโภคโดยระบุบนบรรจุภัณฑ์ตัวเครื่องรับโทรทัศน์ หรือในคู่มือการใช้งาน ใน
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1) คําแนะนําในการปิดการทํางานโดยการปิดสวิตช์เพ่ือลดการใช้พลังงาน 

2) การแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์มีการใช้พลังงานในสภาวะรอใช้งาน และ
คําแนะนําในการลดการใช้พลังงานในสภาวะดังกล่าว 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์  

4) คําแนะนําในเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน 

   

หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร 
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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............................................................... 


