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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ หลงัคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับยานพาหนะ รหัสกําหนด TGL-53-11 

 
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.  แสดงรายการวสัดท่ีุใช้ในผลิตภัณฑ์ของรุ่นท่ีย่ืนขอ    

11.  
วัสดุท่ีทําจากโลหะ ย่ืนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมสําหรับเหลก็
ประเภทน้ันๆ ท่ีใช้ทําผลติภัณฑ ์ 

   

12.  
วัสดุท่ีทําจากพลาสติก ย่ืนผลการทดสอบท่ีกาํหนดในตารางท่ี 1 ตามวธิท่ีีกําหนด 
หรือ ย่ืนผลการทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดในตารางท่ี 1  

   

13.  

วัสดุท่ีทําจากไฟเบอร์กลาสส ์
- แผ่นใยแกว้ ย่ืนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นใยแก้ว มาตรฐาน
เลขท่ี มอก.487 หรือ ผลทดสอบ ตามข้อ 6.3.2 
- เรซ่ิน ผูผ้ลิตต้องย่ืนผลการทดสอบท่ีเป็นตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASTM D 2196 
ตามข้อ 6.3.3 

   

14.  
วัสดุท่ีทําจากกระจก ย่ืนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมสําหรับกระจก
ประเภทน้ันๆ 

   

15.  ผลิตภัณฑ์สาํเร็จ ผู้ผลติต้องย่ืนผลการทดสอบท่ีกาํหนดในตารางท่ี 2 ตามข้อ 6.5     

16.  

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

   

17.  ขอรายละเอียดวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ)    
18.  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์    
19.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    
20.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    
21.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    

22.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน 

   

23.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

24.  
สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้
แล้ว 

   

25.  ผลทดสอบทางส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน    
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ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

26.  
วัสดุท่ีทําจากพลาสติก ย่ืนหนังสือรบัรองผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติกแปรใช้ใหม่ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 30 โดยนํ้าหนักของวัสดุท่ีเป็นพลาสตกิ 

   

27.  

วัสดุท่ีทําจากโลหะ 
-หนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้ว่าไม่เคลือบผิวดว้ยโครเมียม (+6) นิกเกลิ และปรอท จาก
ผู้ผลติสารเตรียมผวิ 
-หนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้ว่าไม่ใช้สารประกอบ 1,1,1- trichloroethane ในการเตรียม
ผิววสัดุท่ีทําจากโลหะจากผู้ผลิตสารเตรียมผิว 
-หนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้ว่าวัสดุท่ีทําจากอลูมิเนียมไมพ่บตะกั่วโดยผูผ้ลิต 

   

28.  

วัสดุท่ีทําจากพลาสติก 
- ผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และโครเมียม (+6) ตาม
ข้อ 6.8.1 
- หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้ว่าไม่มสีารหน่วงการติดไฟ (flame retardant) ท่ีกําหนดใน
ข้อกําหนด ข้อ 5.3.2 
-หนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้ว่าไม่มีพทาเลตในวัสดุท่ีทําจากพลาสตกิ 
-หนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้ว่ามีสญัลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสตกิ 

   

29.  

วัสดุท่ีทําจากไฟเบอร์กลาสส ์
-ผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก ่ตะกั่ว ปรอท แคดเมยีม และโครเมียม (+6) ตาม
ข้อ 6.9.1  
-หนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้ว่าไม่มีสารหน่วงการติดไฟ (flame retardant) ท่ีกําหนดใน
ข้อกําหนด ตามขอ้ 5.4.2 
-หนังสอืรับรองท่ีเช่ือได้ว่าไม่มีแร่ใยหินในวสัดุท่ีทําจากไฟเบอร์กลาสส ์

   

30.  
หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่ยางท่ีมีนํ้าหนักตั้งแต่ 200 กรมัขึ้นไป มสีัญลักษณ์สําหรับ
ยางตามมาตรฐาน ISO 1629 

   

31.  ผลการทดสอบโลหะในสีท่ีใช้สําหรบัผลิตภัณฑ์ ตามขอ้ 6.1.1    

32.  
หนังสือรับรองท่ีเช่ือได้วา่ไม่มอีาร์เซนิก  พลวง  สารประกอบไตรเฟนิลทินส์ 
(Triphenyl tins: TPT) และสารประกอบไตรบิวทิลทินส์ (Tributyl tins: TBT) ในสี
ท่ีใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ 

   

บรรจุภัณฑ ์

33.  
บรรจุภัณฑ์กระดาษ  
แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษ หรือ แสดงผลทดสอบ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษ 

   

34.  

พลาสติก 
หลักฐานท่ีเช่ือได้วา่มีสญัลกัษณ์บง่บอกประเภทของพลาสติกท่ีใช้ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณส์าํหรบัพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 
1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 

   

35.  
ผลการทดสอบโลหะหนัก หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ท่ีใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ ์
หรือฉลากท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ ตามขอ้ 6.13.3 

   

 
หมายเหตุ  : 

1. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตาม

หนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑ์ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของ
บริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจ 
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4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ หรือ 

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

• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีย่ืนขอใช้ฉลากเขียว 
5. เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพ่ิมเติม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี

ร้องขอ  
 

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


