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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ทุติยภูมิ สําหรบัการใช้งานแบบพกพา รหสักําหนด TGL-67-12 

 
ผู้ย่ืนคําขอ..................................................................เลขที่คําขอ.....................................วันที่....................................... 
 

ลําดบัท่ี รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

เอกสารเกี่ยวกบับริษัท 

1.  ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขยีว   

2.  แผนผงัโรงงาน   

3.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

4.  หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท   

5.  สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ   

6.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผูร้ับมอบอํานาจ   

7.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)   

8.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   

9.  ทะเบียนพาณิชย์   

เอกสารตามข้อกําหนดท่ัวไป 

10.  
แบตเตอร่ีทุกประเภท ใบอนุญาตทําผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเปน็ไปตามมาตรฐาน มอก. 2217 

   

11.  

แบตเตอร่ีระบบลเิทียม ใบอนุญาตฯ หรือ รายงานผลการทดสอบในหัวข้อ
คุณลักษณะท่ีต้องการให้ตอ้งเป็นไปตาม มอก.2218 หรือ ใบรับรอง หรือ รายงานผล
การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61960 หรือ EN 61960 หรือ JIS C 8711 หรือ 
มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าหรือสูงกว่า  มอก.2218 
แบตเตอร่ีระบบนกิเกิล (นิลเกลิแคดเมียม) ใบรับรอง หรือ รายงานผลการทดสอบ
ตามมาตรฐาน IEC 61951-1 หรือ EN 61951-1 หรอื ใบรบัรอง หรอื รายงานผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
แบตเตอร่ีระบบนกิเกิล (นกิเกลิเมทัลไฮดรายด์) ใบรับรอง หรือ รายงานผลการ
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61951-2 หรือ EN 61951-2 หรือ ใบรับรอง หรือ 
รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

   

12.  

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

   

13.  รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)   

14.  แผนผงัแสดงข้ันตอนการผลติและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์   

15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต   

16.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์   

17.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน   
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18.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน 

   

19.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

20.  สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้   

21.  ผลทดสอบทางสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน   

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

22.  หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่ เป็นไปตามข้อ 5.1    

23.  
รายงานผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักไดแ้ก่ ปรอท และแคดเมียม ด้วยวิธีทดสอบ
ตามมาตรฐาน IEC 62321 

   

24.  ตัวอย่างแบตเตอร่ีท่ีย่ืนขอรับการรับรองฉลากเขียวจาํนวน 1 ช้ิน   

25.  หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่แบตเตอรี่เป็นไปตามข้อ 5.2   

26.  หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่ช้ินส่วนพลาสตกิของแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อ 5.3.1   

27.  หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่พลาสตกิท่ีใช้ทําแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อ 5.3.2   

28.  หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่ช้ินส่วนพลาสตกิท่ีใช้ทําแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อ 5.3.3   

29.  หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่แบตเตอรี่เป็นไปตามข้อ 5.4   

30.  
แสดงการระบุข้อความว่าผู้ย่ืนคําขอมีการเรียกคืนแบตเตอรี่ท่ีสิ้นอายุใช้งาน เช่น บน
เว็บไซต์ รา้นตวัแทนจําหน่าย บนตวัแบตเตอรี่ หรือบนบรรจุภัณฑ์ 

   

31.  แสดงแผนปฏิบัติ และผลการเรียกคืนซากแบตเตอรี่   

32.  
แสดงเอกสารสัญญาและ/หรือ ใบแจ้งหน้ี (invoice) ระหว่างผู้ย่ืนคําขอกับผู้รบักาํจัด
หรือผู้เก็บรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

   

33.  

บรรจุภัณฑ ์
บรรจุภัณฑ์กระดาษ  
-กระดาษผิวกล่อง ใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ 
(TGL-8) หรือ แสดงรายงานผลการทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกาํหนดพิเศษของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ 
-กระดาษทําลอนลูกฟกู ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือ แสดงรายงานผลการทดสอบทีเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรบัผลิตภัณฑ์กระดาษ 
บรรจุภัณฑพ์ลาสติก หนังสือรบัรองว่าเป็นไปตามข้อ 5.5.2 พร้อมท้ังสง่ตัวอย่าง
ช้ินส่วนหรือรูปถ่ายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกของแบตเตอร่ีรุ่นท่ีย่ืนขอรบัการรับรอง 

   

34.  
หนังสือรับรองวา่วสัดุท่ีใช้เพื่อเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ไม่มสี่วนประกอบของ
สาร CFCs 

   

35.  

รายงานผลการทดสอบโลหะหนักในสีท่ีใช้ในการพมิพฉ์ลาก หรือบรรจุภัณฑ์ ตามวธิี
ทดสอบท่ีระบใุนมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335  สาํหรบัตะกั่ว, ISO 
3856-4 หรือ  ASTM D 3335 สาํหรับแคดเมียม, ISO 3856-5 สําหรับโครเมียม (VI) 
และ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 สําหรับปรอท หรือ IEC 62321 หรือ 
รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ี
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
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หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตาม

หนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑ์ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของ
บริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจ 

4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปน้ี 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ หรือ 

• ห้องปฏิบั ติการของเอกชนท่ีไ ด้ รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบั ติการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ีของโครงการฉลากเขียวเป็นผู้กํากับการทดสอบด้วย  

• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีย่ืนขอใช้ฉลากเขียว 
5. เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพ่ิมเติม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี

ร้องขอ  
6. หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ท่ีจะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท่ากับวิธีท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคํา

ขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐาน

วิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด

ฉลากเขียว 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................................   ลงชื่อ.............................................................. 
           ผู้ย่ืนคําขอ                          เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียว 
วันท่ี...............................................................   วันท่ี............................................................... 


