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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ พรม รหัสกําหนด TGL-54-11 

 
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 

พรมหน้ากว้าง  

กรณีท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม : แสดงใบอนญุาตแสดง
เครื่องหมาย มอก .2502 โดยตอ้งผา่นเกณฑ์การทดสอบตามข้อ 5.5.1 และ 5.5.5 ตาม 
มอก. 2502 และ ผลการทดสอบดา้นคุณภาพตามตารางที่ 1  

   

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ผลทดสอบตามข้อ 5.1-
5.4, 5.5.1 และ 5.5.5 ตามมอก. 2502 และ ผลการทดสอบดา้นคุณภาพตามตารางที่ 1 

   
10.  

กรณีท่ีไม่ได้ใช้วธิีการทดสอบตามมาตรฐานที่กาํหนด : ผลทดสอบตามขอ้ 5.1-5.4, 
5.5.1 และ 5.5.5 ตาม มอก .2502 โดยวิธีทดสอบท่ีเทียบเท่าหรือสูงกวา่ และ ผลการ
ทดสอบดา้นคุณภาพตามตารางที่ 1 โดยวิธีทดสอบท่ีเทียบเท่าหรือสูงกวา่ 

   

11.  

พรมแผ่น 
ผลการทดสอบที่ผา่นเกณฑก์ําหนดดา้นคุณภาพตามวิธทีดสอบในตารางที่ 2 หรือ ผล
การทดสอบที่ผา่นเกณฑ์กาํหนดโดยใช้วิธีทดสอบท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่า ตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (ISO) หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เป็นท่ียอมรับ เช่น ASTM หรือ JIS 

   

12.  

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

   

13.  รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)    

14.  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

16.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

17.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    
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18.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน 

   

19.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

20.  สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้    

21.  ผลทดสอบทางสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน    

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

22.  ผลการทดสอบปรมิาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในผลติภัณฑ ์    

23.  
หนังสือรับรองวา่ไม่มีโลหะหนกั จากบริษัทผู้ผลิตสี หรือ ผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในสีท่ีกาํหนดในข้อกาํหนดพิเศษ ข้อ 5.2.1.1 

   

24.  
หนังสือรับรองวา่ไม่มีสี azo-based dyes ท่ีแตกตวัใหส้าร aromatic amine ใน
ผลิตภัณฑ์ จากบรษิัทผู้ผลติสี หรือ ผลการทดสอบสี azo-based dyes ในข้อกาํหนด
พิเศษ ข้อ 5.2.1.2 ในผลิตภัณฑ ์

   

25.  
ฐานพรม 

- หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่ไม่ม ีN-nitrosamines ในฐานพรม หรือ ผลการ
ทดสอบปริมาณสาร N-nitrosamines 

   

26.  

ขนพรมที่ทําจากเส้นใยขนสตัว ์
- ผลการทดสอบสาร pentachlorophenol ในขนพรม 
- หนังสือรับรอง หรอื ผลการทดสอบสารในขนพรม ท่ีกาํหนดในข้อกําหนด

พิเศษ ข้อ 5.2.3.1 ข้อ 2) และ ข้อ 3)  

   

27.  
ขนพรมที่ทําจากพชื 

- ผลการทดสอบสารในขนพรม ท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดพิเศษ ข้อ 5.2.3.2 
   

28.  หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่ไม่มสีารหนว่งการติดไฟในผลติภัณฑ ์    

29.  ผลการทดสอบสารพลาสติไซเซอร ์กลุ่มสารพาทาเลตในผลติภัณฑ ์    

30.  
หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่ไม่มสีารพลาสติไซเซอร ์กลุม่สารท่ีกาํหนดใน Annex I of 
Directive 67/548/EEC ในผลิตภัณฑ์ 

   

บรรจุภัณฑ์

31.  

- แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้ทําผิวกล่อง หรือ 
แสดงผลทดสอบคณุลักษณะของผลติภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามข้อกาํหนดฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษทีใ่ช้ทําผวิกล่อง 
- แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลอนลูกฟูก หรือ แสดงผล
ทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามข้อกาํหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษ
ทําลอนลกูฟูก 
- แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับแกนกระดาษ หรือ แสดงผลทดสอบ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับแกนกระดาษ 

   

32.  
หนังสือรับรองและหลักฐานที่เช่ือไดว้่ามกีารระบุสญัลกัษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกบนบรรจภัุณฑ์พลาสตกิ 

   

33.  
ผลทดสอบโลหะหนักในหมึก สี หรือ เม็ดส ีท่ีใช้พิมพบ์นบรรจุภัณฑ์หรอืฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ 
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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............................................................... 


