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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องสูบน ้ำ รหัสข้อก าหนด TGL-94-14 

 
ผู้ยื่นค าขอ.............................................................................................เลขท่ีค าขอ.......................................วันท่ี........................................ 
 

ล าดับที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 

1.  ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว    
2.  แผนผังโรงงาน    
3.  หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล    
4.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) และตดิอากรแสตมป ์30 บาท    
5.  ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบและผูร้ับมอบอ านาจ    
6.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ    
7.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    
8.  หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    
9.  ทะเบียนพาณิชย ์    

เอกสารตามข้อก าหนดทั่วไป 
10.  ใบรับรอง หรือผลการทดสอบที่เปน็ไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.1548 หรือ 

มาตรฐาน IEC60335-2-41 หรือ มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
   

11.  ใบรับรองมาตรฐานสากล  
   - ISO 9001 

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

   

12.  รายละเอียดแสดงวัตถดุิบหลัก (ชนิดและปริมาณ)    
13.  แผนผังแสดงข้ันตอนการผลติและการควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์    
14.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติ    
15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์    
16.  เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน    
17.  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้น าสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว

ออกนอกบริเวณโรงงาน 
   

18.  ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส าหรับผู้กอ่ก าเนิดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

   

19.  สัญญาการให้บริการบ าบดัและก าจัดของเสีย และ/หรือ สญัญาซื้อขายวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว 

   

20.  ผลทดสอบทางสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน    
เอกสารตามข้อก าหนดพิเศษ  

21.  หลักฐานเรื่องนโยบายและแผนงานของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล    
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ล าดับที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
ในการใช้วัตถุดิบและเศษวัสดุทีส่ามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ได้ใหม ่และลงนาม
รับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราส าคัญ 

22.  ผลการทดสอบสีที่ใช้ส าหรับผลิตภณัฑ์มโีลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะ
หนัก ได้แก ่ปรอทตะกั่ว แคดเมยีม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ ์(Cr6+) ที่เกิด
จากความไม่บรสิุทธ์ิและปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ 

   

กรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีระบบบริหารจัดการ การผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม (ยื่นเอกสารตามข้อ 23-24) 
กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่มีระบบบริหารจัดการ การผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม (ยื่นเอกสารตามข้อ 25) 

23.  หนังสือรับรองของผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภณัฑ์ที่เช่ือได้ว่ามีปริมาณโลหะหนัก
และสารหน่วงการติดไฟ ไม่เกินเกณฑ์ก าหนด พร้อมท้ังยื่นคู่มือหรือเอกสาร
หลักฐานที่เช่ือได้ว่าโรงงานผูผ้ลติชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์มีการระบุถึงขั้นตอนใน
การมีระบบบริหารจดัการ การผลติสินค้าปลอดสารต้องห้าม 

   

24.  หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภณัฑ์ที่เช่ือ
ได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไมเ่กินเกณฑ์ก าหนด โดยใช้
วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

   

25.  ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟช้ินส่วนของ
ผลิตภณัฑ ์โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC62321 หรือหรือมาตรฐานอื่นท่ี
เทียบเท่า 

   

26.  หนังสือรับรองที่เช่ือได้ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อช้ิน 
ต้ อ ง มี สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง บ อ ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง พ ล า ส ติ ก ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติก
ตามมาตรฐาน ISO 1043-1หรือ ISO 11469 

   

บรรจุภัณฑ ์

27.  

- แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับกระดาษที่ใช้ท าผิวกล่อง หรือ 
แสดงผลทดสอบทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษของข้อก าหนดฉลากเขียว
ส าหรับกระดาษท่ีใช้ส าหรับท าผิวกล่อง 
- แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับกระดาษท าลอนลูกฟูก หรือ 
แสดงผลทดสอบทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษของข้อก าหนดฉลากเขียว
ส าหรับกระดาษท าลอนลูกฟูก 

   

28.  

ผลการทดสอบหมึก ส ีหรือเม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ ์หรือ
ฉลากที่ติดบนบรรจภุัณฑ์ต้องมีปรมิาณโลหะหนักได้แก ่ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) ที่เกิดจากความไม่บรสิุทธ์ิและ
ปนเปื้อน  
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หมำยเหตุ  : ข้อก าหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

1. การทดสอบ 
1.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือ 
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่        
มอก.17025 หรือ ISO/IEC17025 

2. ผลการทดสอบ 
2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
2.2 กรณี ผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อก าหนด

ฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่าวิธีทดสอบนั้นสามารเทียบเท่า

กันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่

ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

3. หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
3.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
3.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 

 
 
ลงช่ือ..............................................................   ลงช่ือ.............................................................. 
           ผู้ยื่นค าขอ                          เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียว 
 
วันท่ี...............................................................   วันท่ี............................................................... 

 
 
 
 


