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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องโทรสาร รหัสกําหนด TGL-36-R1-12 

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

ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

เอกสารเกี่ยวกบับริษัท 

1.  ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขยีว    

2.  แผนผงัโรงงาน    

3.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    

4.  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท    

5.  สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ    

6.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผูร้ับมอบอํานาจ    

7.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    

8.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    

9.  ทะเบียนพาณิชย์    

เอกสารตามข้อกําหนดทั่วไป 

10.  

ผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามวธิีทดสอบท่ีกําหนดไวใ้นมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ IEC 60950-1: International Safety Standard for Information 
Technology Equipment หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม บริภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 หรือ 
EN 60950-1 : First Edition Information technology equipment – Safety –
Part 1: General requirements 

   

11.  

ผลการทดสอบความเขา้กันได้ทางแม่เหลก็ไฟฟา้ (Electromagnetic Compatibility: 
EMC) ตามมาตรฐานบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ CISPR 22: Information 
technology equipment-Radio disturbance characteristics-Limits and 
methods of measurement หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสญัญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1956 
หรือ EN 55022: Limits and methods of measurement of radio 
disturbance characteristics of information technology equipment หรือ 
มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า* 

   

12.  

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

   

13.  รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)    

14.  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์    

15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

16.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

17.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    
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18.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน 

   

19.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

20.  สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้    

21.  ผลทดสอบทางส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน    

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

22.  

ผลการทดสอบระดับการใช้ไฟฟา้ของเครื่องโทรสารในสภาวะตา่งๆ โดยทดสอบตาม
วิธีของ International Energy Star ท่ีใช้สําหรับเครือ่งโทรสาร และใบรับรองให้ตดิ
เครื่องหมายรับรอง หรือ แสดงเอกสารอื่นๆท่ีเช่ือได้วา่ผลิตภัณฑ์รุ่นท่ีย่ืนคําขอน้ัน
ได้รับการรบัรองเครื่องหมาย Energy Star 

   

23.  หนังสือรับรองวา่การออกแบบผลติภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดท้ังหมดในข้อ 5.2     

24.  

หนังสือรับรองวา่ช้ินส่วนพลาสติกท่ีมนํ้ีาหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรมั หรือ มี
พื้นท่ีผิวแบนราบมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมลิลิเมตร เป็นไปตามขอ้กําหนดข้อ 
5.3.1 พร้อมท้ังย่ืนช้ินส่วนพลาสตกิท่ีมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกจํานวน 1 
ช้ิน หรือภาพถ่ายช้ินส่วนท่ีมีสญัลกัษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก 

   

25.  
หนังสือรับรองวา่ช้ินส่วนพลาสติกท่ีมนํ้ีาหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรมั เป็นไปตาม
ข้อ 5.3.2 

   

26.  หนังสือรับรองวา่ช้ินส่วนพลาสติกไมม่ีส่วนผสมของสารหน่วงการติดไฟ ตามข้อ 5.3.3    

27.  หนังสือรับรองวา่ช้ินส่วนพลาสติกมปีริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์กาํหนดในข้อ 5.3.4    

28.  
หนังสือรับรองว่าไม่มีพลาสติกคลอรีน (chlorinated plastics) เป็นส่วนประกอบใน
เคร่ืองโทรสาร ยกเว้น ในส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์ 
รวมถึงช้ินส่วนท่ีมีการนํากลับมาใช้ใหม่ 

   

29.  
หนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารเคมีท่ีมีรายช่ือดังแสดงใน ตารางท่ี 1 ข้อ 5.4 ในการผลิต
ขั้นสุดท้าย (end production) ของตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ หรือการทําความ
สะอาดช้ินงานเพื่อนํากลับมาใช้ซํ้า (reuse) 

   

30.  หนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพ (photosensitive drum) ไม่มีส่วนผสมของสาร
และสารประกอบ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ เซเลเนียม 

   

31.  

แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า 
1) หนังสือรับรองว่าแบตเตอร่ี หรืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าเป็นไปตามข้อ 5.6 และ

ช้ีแจงรุ่นของแบตเตอรี่ ท่ีใช้ ซ่ึงแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผู้ ย่ืนคําขอกับ
บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า 

2) หนังสือรับรอง หรือ ผลทดสอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า 

   

32.  

ผงหมึก (Toner) นํ้าหมึก (Ink) แถบพิมพ์ (Ribbon) 
1) รับรองว่าผงหมึก (toner) นํ้าหมึก (ink) แถบพิมพ์ (ribbon) เป็นไปตามข้อ 5.7 

และช้ีแจงรุ่นของผงหมึก (toner) นํ้าหมึก (ink) แถบพิมพ์ (ribbon) ท่ีใช้ ซ่ึง
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างผู้ย่ืนคําขอกับบริษัทผู้ผลิตผงหมึก (toner) นํ้าหมึก 
(ink) แถบพิมพ์ (ribbon) 

2) หนังสือรับรอง จากผู้ผลิตผงหมึก (toner) นํ้าหมึก (ink) แถบพิมพ์ (ribbon) 
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33.  
ผลทดสอบการวัดปริมาณความเข้มข้นของ ฝุ่น โอโซน สไตรีน ตามสภาวะ และวิธี
ทดสอบท่ีกําหนดใน RAL UZ 122 Appendix 2 (Test method for the 
determination of emissions from hard copy devices) หรือ JBMS-66 

   

34.  

ผลทดสอบระดับเสียงของเครื่องโทรสาร ตามวิธีทดสอบท่ีระบุไว้ใน ISO 7779: 
Acoustics-Measurement of airborne noise emitted by computer and 
business equipment การแสดงค่า A-weighted sound power level (LWAd) 
ต้องเป็นไปตาม ISO 9296: Acoustics-Declared noise emission value of 
computer and business equipment หรือ JIS X 7778 

   

35.  
หลักฐานท่ีมีการระบุว่ามีการรับคืนซากตลับหมึกและแม่แบบรับภาพเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องโทรสาร หรือ เอกสาร หรือ ในคู่มือใช้งานท่ีมอบให้แก่
ผู้บริโภคเมื่อซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือ บนเว็บไซต์ของผู้ย่ืนคําขอ 

   

36.  
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
หนังสือรับรองว่าไม่มีส่วนประกอบของโพลิเมอร์ท่ีมีสารฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ 

   

37.  หนังสือรับรองว่ากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามข้อ 5.11.2    

38.  
หนังสือรับรองว่ามีช้ินส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ รวมถึงตลับหมึกพิมพ์ สําหรับใช้
เปลี่ยนหรือซ่อมแซมเครื่องโทรสารรุ่นท่ีย่ืนขอฯอย่างน้อย 5 ปี หลังจากท่ีผู้ผลิตเลิก
ผลิตเครื่องโทรสารรุ่นน้ันแล้ว 

   

39.  หนังสือรับรองว่าเครื่องโทรสารสามารถได้ใช้กับกระดาษพิมพ์เขียนท่ีมีส่วนผสมของ
เย่ือเวียนทําใหม่ (recycled pulp) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยนํ้าหนัก 

   

40.  

คู่มือแนะนําการใช้งาน/เอกสารแนบท่ีมอบให้ผู้บริโภคเมื่อซ้ือผลิตภัณฑ์ ต้องระบุ
รายละเอียดข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1) คําแนะนําในการติดตั้งเครื่องโทรสาร  

2) การรับประกันผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนของเครื่องโทรสาร  

3) ความเร็วในการพิมพ์ (หน้าต่อนาที)   

4) ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีต้องเปลี่ยนแม่แบบรับภาพ และ/หรือ ผงหมึก ลูกยาง
ความร้อน ตามมาตรฐานการพิมพ์ของบริษัทผู้ผลิต 

5) ในกรณีของเครื่องโทรสารท่ีมีวิธีการพิมพ์แบบเลเซอร์และ LED ต้องระบุข้อมูล   
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีต้องเปลี่ยนแผ่นกรองโอโซน (ถ้ามี) 

6) คําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใช้กระดาษ  

7) ในกรณีเครื่องโทรสารท่ีมีวิธีการพิมพ์แบบเลเซอร์และ LED ต้องระบุคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใช้ตลับหมึก 

8) คําแนะนําในการท้ิงซากตลับหมึกท่ีใช้งานแล้วอย่างเหมาะสม 

   

 
 
 



 

FM-018-R1          4/4 

หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับตามข้อกําหนดพิเศษ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต

เครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท และอายุไม่เกิน 
1 ปี นับต้ังแต่วันท่ียื่นขอใช้ฉลากเขียว 

3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของ
บริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจ 

4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของเอกชนท่ีไ ด้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ 

• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ียื่นขอใช้ฉลากเขียว 

• * หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ท่ีจะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเท่ากับวิธีท่ีระบุในข้อกําหนดฉลาก
เขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 

 1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่า
กันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
 2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวธิีทดสอบท่ีผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว 

5. เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพ่ิมเติม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี
ร้องขอ  
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