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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ พัดลม  รหัสกําหนด TGL-51-11 

 
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.  

ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ 
เฉพาะดา้นความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 934 หรือ ใบอนุญาตนําผลติภัณฑ์
เข้ามาเพ่ือจาํหน่ายในราชอาณาจักร ใหต้้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 934 

   

11.  

ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษข้อท่ี 4.2 (มอก.92, มอก.127, มอก.205, มอก.572, มอก.710) หรือ แสดงผล
ทดสอบคุณลักษณะท่ีต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันๆ  
หรือ ใบอนุญาตนําผลติภัณฑ์เข้ามาเพ่ือจําหน่ายในราชอาณาจักรใหต้้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีกาํหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อท่ี 4.2 หรือ แสดงผล
ทดสอบคุณลักษณะท่ีต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันๆข้ึนอยู่กับ
ชนิดของผลติภัณฑ์ท่ีขอการรับรองฉลากเขียว 

   

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.  
ใบอนุญาตแสดงสญัลักษณ์พัดลมประหยัดไฟ เบอร ์5 หรือ ผลทดสอบคุณลักษณะ
ของผลติภัณฑ์ตาม มาตรฐานฉลากแสดงระดับประสทิธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทพัด
ลม ระดับท่ี 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

   

23.  
หลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย หรือ หนังสือรับรองวา่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2368 หรือ ผ่านการทดสอบ
ตามวิธีทดสอบท่ีกาํหนดใน Directive 2002/95/EC 

   

24.  
หลักฐานแสดงวา่ไม่ได้มีการใช้สารหน่วงการติดไฟ และสารท่ีมีข้อระบุอนัตราย ตามท่ี
กําหนดในข้อกําหนดพิเศษท่ี 5.3 

   

25.  
หลักฐานรับรองวา่ช้ินส่วนพลาสตกิในผลิตภัณฑ์มีการแสดงสัญลักษณ์บง่บอกประเภท
พลาสติก พร้อมท้ังช้ินส่วนพลาสติกท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของพัดลมท่ีมนํ้ีาหนักไม่
น้อยกว่า 50 กรมั จํานวน 1 ช้ิน 

   

26.  

บรรจุภัณฑ ์
กรณีกระดาษท่ีใช้สําหรับทําผิวกล่อง ใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษท่ีใช้สําหรับทําผิวกล่อง หรือ แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษท่ีใช้สําหรับทําผิวกล่อง 
กรณีกระดาษทําลอนลูกฟูก ใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทํา
ลอนลูกฟูก หรือ แสดงผลทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษทําลอนลูกฟูก 

   

27.  
หนังสือรับรองแสดงวา่วัสดุท่ีใช้เพื่อเป็นวัสดกุันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ไม่มี
ส่วนประกอบของสาร CFCs 

   

28.  
กรณีบรรจุภัณฑพ์ลาสติก ผูผ้ลิตตอ้งย่ืนหนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้วา่มีสญัลักษณบ์่งบอก
ประเภทของพลาสติกท่ีใช้ ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมสญัลกัษณ์สําหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรอื ISO 1043 หรือ ISO 11469 

   

29.  

ผลทดสอบโลหะหนักในสีท่ีใช้ในการพิมพ์ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ตามวิธีทดสอบท่ีระบุ
ในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335  สาํหรับตะกัว่, ISO 3856-4 หรอื   
ASTM D 3335 สําหรบัแคดเมียม, ISO 3856-5 สําหรับโครเมียม (VI) และ ISO 
3856-7 หรือ ASTM D 3624 สาํหรับปรอท หรือ แสดงผลทดสอบตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ีสูงกว่าหรือเทียบเท่า 

   

30.  คู่มือการใช้งานท่ีให้มาพร้อมกับพัดลม   
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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............................................................... 


