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หลักเกณฑ์เฉพาะในการอนมัุติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
สําหรบัผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก  

(TGL-21-14) 
 

1. การย่ืนคําขอ 
 ในการย่ืนคําขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่ง
ข้อมูล/เอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1.1 เอกสารทัว่ไป 

ลําดับที ่ รายการ 

1 ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

2 แผนผังโรงงาน 

3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

5 สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

6 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

9 ทะเบียนพาณิชย์ 

10 

ใบรับรองมาตรฐานสากล (ถา้มี) 
- ISO 9001 
- ISO 14001 
- ISO 18001  

11 รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ) 

12 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

13 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 

14 แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก 1) (ถ้าม)ี 

15 
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 
(แบบ สก.2) 

18 
ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สาํหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(แบบ สก.3) 

17 สัญญาการให้บริการบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรือ สัญญาซื้อขายวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 

18 ผลทดสอบทางสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 
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1.2 เอกสารตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

  รายละเอียดเอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ือขออนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก (TGL-21-R2-14) 
 

2. การตรวจสอบเพ่ือขอรับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
2.1 การแบ่งรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

2.1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 
 แบ่งรุ่นตามเคร่ืองหมายการค้า และชนิด ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก. 63-2523) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก ตามท่ีผู้ทําระบุ 
เก็บเอกสารขนาด A4 

เก็บเอกสารขนาดฟุลสแกป 
 

2.1.2 ตู้เหล็กเก็บบัตรในสํานักงาน 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า และจํานวนแถว ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก. 345-2523) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) จํานวนแถว 

ตู้เหล็กเก็บบัตรในสํานักงาน ตามท่ีผู้ทําระบุ 
แถวเดียว 
แถวคู ่

 
2.1.3 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า และประเภท ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก. 353-2532) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ประเภท 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ตามท่ีผู้ทําระบุ 
ประตูบานพับ 
ประตูบานเลื่อน 

 

2.1.4 ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี 
 แบ่งรุ่นตามเคร่ืองหมายการค้า และชนิด ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก. 436-2525) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด 

ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี ตามท่ีผู้ทําระบุ 
A6 – B7 
A5 – B6 
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2.1.5 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก 
 แบ่งรุ่นตามเคร่ืองหมายการค้า และชนิด ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก. 518-2527) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก ตามท่ีผู้ทําระบุ 
A4 
B4 

 
2.1.6 เครื่องเรือนเหล็กสําหรับสํานักงาน เก้าอ้ีทํางาน 
 แบ่งรุ่นตามเคร่ืองหมายการค้า และแบบ ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก. 930-2533) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) แบบ 

เครื่องเรือนเหล็กสําหรับสํานักงาน เก้าอ้ีทํางาน ตามท่ีผู้ทําระบุ 
มีเท้าแขน 

ไม่มีเท้าแขน 

 
2.1.7 เครื่องเรือนเหล็กสําหรับสํานักงาน โต๊ะทํางาน 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า และแบบ ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี 
มอก. 931-2533) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) แบบ 

เครื่องเรือนเหล็กสําหรับสํานักงาน โต๊ะทํางาน ตามท่ีผู้ทําระบุ 
แบบมีตู้และ/หรือลิ้นชัก 
แบบไม่มีตู้และลิ้นชัก 

 

2.1.8 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน ตู้และช้ัน 
 ไม่มีการแบ่งรุ่นสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน ตู้และช้ัน แต่สามารถระบุประเภทของตู้
และช้ันตามความหมาย ดังน้ี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1051-2534) 
 - ตู้ หมายถึง เครื่องใช้สําหรับเก็บหรือใส่สิ่งของ ภายในอาจมีพ้ืนซึ่งใช้เป็นที่วางของซ้อนกันหลายช้ัน จะ
 มีหรือไม่มีลิ้นชักก็ได้ มีบานตู้สําหรับเปิดปิดทั้งหมดหรือบางส่วน บางตู้อาจเป็นบานเปิด แบบบานเลื่อน 
 แบบบานเปิดหงาย หรือแบบอ่ืน   
 - ช้ัน หมายถึง ที่สําหรับวางของ มีพ้ืนซ้อนกันหลายตู้ แต่ไม่มีบานเปิดปิด (อ้างอิงจาก มาตรฐาน 
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2.1.9 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน โต๊ะทํางานเหล็กกล้า 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า และชนิด ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี 
มอก. 1183-2536) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด 

เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน โต๊ะทํางานเหล็กกล้า ตามท่ีผู้ทําระบุ 
โต๊ะเขียนหนังสือ 

โต๊ะพิมพ์ดีด 

2.1.10 เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย โต๊ะรับแขก 
         แบ่งรุ่นตามเคร่ืองหมายการค้า และชนิด ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 
1208-2536) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด 

เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย โต๊ะรับแขก ตามท่ีผู้ทําระบุ 
โต๊ะกลาง 
โต๊ะข้าง 

 

2.1.11 ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า และชนิด ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี 
มอก. 1284-2538) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด 

ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ ตามท่ีผู้ทําระบุ 
บานนอก 
บานใน 

 
2.1.12 เครื่องเรือนสาธารณะ เก้าอ้ีแถว 

 ไม่มีการแบ่งรุ่นสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนสาธารณะ เก้าอ้ีแถว แต่สามารถระบุขนาดของผลิตภัณฑ์
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1308-2538)  
 - ความลึกของพ้ืนรองน่ังต้องไม่น้อยกว่า 380 มิลลิเมตร 
 - ความสูงของพ้ืนรองน่ังต้องเท่ากับ 425 ± 5 มิลลิเมตร ในกรณีพ้ืนรองน่ังแข็ง และต้องเท่ากับ 425 ± 
   7 มิลลิเมตร ในกรณีพ้ืนรองน่ังบุนวม 
 - ความสูงของพนักพิงต้องไม่น้อยกว่า 335 มิลลิเมตร 
 - ความกว้างของพ้ืนรองน่ังต้องไม่น้อยกว่า 405 มิลลิเมตร 
 - ระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีในแถวต้องไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 
 - มิติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้หําหนดไว้ในแบบ (Drawing) โดยจะคลาดเคลื่อนได้ ± 3 มิลลิเมตร 
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2.1.13 ช้ันโลหะ 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า และประเภท ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี 
มอก. 1316-2538) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ประเภท 

ช้ันโลหะ ตามท่ีผู้ทําระบุ 
ใช้งานทั่วไป 

ใช้ในร้านค้าปลีก 
ใช้ในงาน อุตสาหกรรมเบา 

2.1.14 เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า ชนิด และแบบ ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก. 1326-2539) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด แบบ 

เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า ตามท่ีผู้ทําระบุ 
1 บาน 
2 บาน 

มีลิ้นชัก 
ไม่มีลิ้นชัก 

 

2.1.15 เครื่องเรือนเอนกประสงค์ ม้าน่ังเด่ียว 
 แบ่งรุ่นตามเครื่องหมายการค้า ชนิด และแบบ ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก. 1409-2540) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เครื่องหมายการค้า) ชนิด แบบ 

เครื่องเรือนเอนกประสงค์ ม้าน่ังเด่ียว ตามท่ีผู้ทําระบุ 
ปรับไม่ได้ 
ปรับได้ 

ไม่มีก้ันหลัง 
มีก้ันหลัง 

 

2.1.16 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน ชุดตู้เหล็กเลื่อน 
 แบ่งรุ่นตามเคร่ืองหมายการค้า ประเภท และชนิด ดังน้ี (อ้างอิงจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก. 1496-2541) 

เครื่องเรือนเหล็ก ช่ือผู้ทํา (เคร่ืองหมายการค้า) ประเภท ชนิด 

เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน ชุดตู้เหล็กเลื่อน ตามท่ีผู้ทําระบุ 
เปิดตามแนวลึก 

ไม่มีเครื่องผ่อนแรง 
มีเครื่องผ่อนแรง 

เปิดตามแนวกว้าง ไม่มีเครื่องผ่อนแรง 
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2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามข้อกําหนดของฉลากเขียว 
2.2.1 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทําการทดสอบตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.1 การทดสอบตามวิธีทดสอบคุณลักษณะที่

ต้องการ ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องตามขอบเขต
ข้อกําหนดฉลากเขียว ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้อ้างอิง  

2.2.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3.4 สีเคลือบผิวหรือสารเคลือบผิวที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต้องไม่มีอนุภาคของโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และ
สารประกอบโครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ และ 5.3.5 สีเคลือบผิวหรือสารเคลือบผิวที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์เสริมมีส่วนประกอบของตัวทําละลายที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่ระเหยได้ (volatile organic 
compounds: VOCs) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สําหรับสีเคลือบผิวต้องเก็บตัวอย่างให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสี (กลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีนํ้าเงิน กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง) ในกรณีที่มีลักษณะ
สีพิเศษให้ทดสอบแยก และสําหรับสารเคลือบผิวต้องเก็บตัวอย่างให้ครบทุกสารที่ใช้ 

2.2.3 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบการทดสอบโลหะหนักในหมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก
ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.8 ต้องเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสี (กลุ่มสีขาว กลุ่ม
สีดํา กลุ่มสีนํ้าเงิน กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง) ในกรณีที่มีลักษณะสีพิเศษให้ทดสอบแยก 


