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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ พลาสติกสลายตวัได้ทางชีวภาพ รหัสกําหนด TGL-44-12 

 
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 

10.  

ใบรับรองตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑท่ี์ย่ืนขอรับ
การรบัรอง หรือ ย่ืนผลการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอรับการรับรอง หรือ ใบรับรอง
หรือผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศ เช่น ASTM JIS ท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอรับการรับรอง  

   

11.  

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

   

12.  รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)    

13.  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

14.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

16.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    

17.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน 

   

18.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

19.  สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้    

20.  ผลทดสอบทางสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน    
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ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

21.  

ย่ืนผลการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสตกิสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอ้กาํหนดพลาสติกสลายตัวได้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17088 
หรือตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO 17088 หรือมาตรฐานระดบัภูมิภาค 
เช่น EN 13432  หรือมาตรฐานระดบัประเทศ เช่น ASTM D 6400 หรอืมาตรฐานอื่น
ท่ีเทียบเท่า หรือ ใบรับรอง (certificate) ของเม็ดพลาสติกและต้องยื่นหนังสือรับรอง
จากบริษัทผูผ้ลติเม็ดพลาสติกพร้อมท้ังต้องยื่นผลการทดสอบการแตกเป็นส่วน
ระหว่างการหมัก (disintegration during composting) ของผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานระหวา่งประเทศ เช่น ISO 17088 หรือมาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN 
13432 หรือมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM D 6400 หรือมาตรฐานอื่นท่ี
เทียบเท่า หรือ ใบรับรอง (certificate) ของผลติภัณฑพ์ลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO 17088 หรอืมาตรฐานระดับภูมภิาค เช่น       
EN 13432 หรอืมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM D 6400 หรือมาตรฐานอื่นท่ี
เทียบเท่า 

   

22.  
หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่ไมใ่ช้สารเตมิแต่ง (additive) ท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษ 
ข้อ 5.2 ในการผลติผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตวัได้ทางชีวภาพ 

   

23.  

หลักฐานวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดในขอ้กําหนดพิเศษข้อท่ี 5.3.1 โดยหลกัฐาน
ประกอบดว้ย  
-ใบอนญุาตเครื่องหมายฉลากเขียวสาํหรบัผลติภัณฑก์ระดาษ (TGL-8) หรือแสดงผล
ทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกาํหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
-ใบอนญุาตเครื่องหมายฉลากเขียวสาํหรบัผลติภัณฑก์ระดาษ (TGL-8) หรือแสดงผล
ทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกาํหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 

   

24.  

หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่บรรจุภัณฑพ์ลาสติก มีสญัลกัษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกท่ีใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณส์ําหรับพลาสตกิแปรใช้
ใหม ่มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตวัย่อบ่งบอกประเภทของพลาสตกิ
ตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

   

25.  

ผลการทดสอบโลหะหนักในหมกึ ส ีหรือเมด็สี (pigment) ท่ีใช้พิมพ์บน   บรรจุภัณฑ์ 
หรือฉลากท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ ตามวธิีทดสอบท่ีระบุในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ 
มาตรฐานระหวา่งประเทศ (ISO) หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เป็นท่ียอมรับ เช่น 
ASTM 

   

 
หมายเหตุ  : 

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

หนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑ์ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
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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  
6. หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ท่ีจะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคํา

ขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐาน

วิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด

ฉลากเขียว 
 

 
 

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


