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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสทิธิ์ในการใชเ้ครือ่งหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ ปรบัผ้านุ่ม รหสักําหนด TGL-66-12 

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

ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

เอกสารเกี่ยวกบับริษัท 

1.  ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขยีว    

2.  แผนผงัโรงงาน    

3.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    

4.  หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท    

5.  สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ    

6.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผูร้ับมอบอาํนาจ    

7.  ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    

8.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    

9.  ทะเบียนพาณิชย์    

เอกสารตามข้อกําหนดทั่วไป 

10.  

ผลการทดสอบ 
- ประสิทธิภาพทําให้ผ้านุม่และความสามารถในการดดูซับน้ําตามวธิีทดสอบท่ีกําหนด
ในมาตรฐาน ASTM D5237 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบท่ีเทียบเท่าตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

- ความเป็นกรด-ด่าง วิเคราะห์โดยเครื่องวัด pH 
- ลักษณะทางกายภาพ การทดสอบโดยการตรวจพนิิจ 
- การทดสอบความคงสภาพ ใช้วธิีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสบู่
เหลว มาตรฐานเลขที่ มอก. 1403-2551 ข้อ 9.5 การทดสอบเสถียรภาพต่อการเก็บ 
โดยให้มีการทดสอบจํานวน 3 ตัวอย่าง 

   

11.  

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

   

12.  รายละเอียดวตัถุดบิหลกั (ชนิดและปริมาณ)    

13.  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลติและการควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

14.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

15.  รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์    

16.  เอกสารแสดงการจัดการสิง่แวดล้อมภายในโรงงาน    

17.  
หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรอืวสัดุท่ีไมใ่ช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน 
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ลําดบัที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหต ุ

18.  
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกาํเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไมใ่ช้แลว้ (แบบ สก.3) 

   

19.  สัญญาการใหบ้ริการบาํบัดและกําจดัของเสีย และ/หรือ สญัญาซ้ือขายวัสดุท่ีไมใ่ช้แลว้    

20.  ผลทดสอบทางสิ่งแวดลอ้มภายในโรงงาน    

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

21.  

ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปรับผา้นุ่ม2 
ตามวิธีทดสอบท่ีกาํหนดในมาตรฐาน OECD 301 B หรือ OECD 301 C หรือ OECD 
301 D หรือ OECD 301 F หรือ ISO 9439 หรือ ISO 14851 หรือ ISO 10707 หรือ 
ISO 9408 หมายเหต ุยังไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชวีภาพของ
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม จึงอนุโลมให้ผูย่ื้นคําขอสามารถใช้ผลการทดสอบการย่อยสลาย
ทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลักของผลติภัณฑป์รับผา้นุ่มได้ 
โดยใช้ผลการทดสอบจากผูผ้ลิตสารลดแรงตึงผิว ตามวิธีทดสอบท่ีกาํหนดในข้อ 6.2 

   

22.  
หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่สารกันเสีย (preservatives) ท่ีใช้ในผลิตภัณฑป์รับผา้นุ่ม
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

   

23.  
หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่ไมใ่ช้สารทีก่ําหนดในขอ้กําหนดพิเศษ ข้อ 5.3 ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 

   

24.  

หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่น้ําหอมที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑป์รับผา้นุ่มได้รับการรับรองจาก 
International Fragrance Association หรือ หนังสือรับรองที่เช่ือไดว้่าผลิตภัณฑ์
ปรับผา้นุ่มได้รับการรับรองจาก U.S. EPA's Design for the Environment 
(Laundry Product : Fabric Softeners) 

   

25.  
หนังสือรับรองที่เช่ือได้วา่มีการแสดงข้อมูลคําแนะนําในการใช้งาน และปริมาตรการใช้
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มบนฉลากหรือบนบรรจุภัณฑ ์

   

26.  

บรรจุภัณฑ ์
บรรจุภัณฑ์กระดาษ ย่ืนใบอนญุาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดท่ีใช้
ทําบรรจุภัณฑ์ หรอื ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามขอ้กําหนดพิเศษของข้อกําหนด
ฉลากเขียวสาํหรับกระดาษชนิดนั้นๆ 
บรรจุภัณฑพ์ลาสติก หนงัสือรบัรองท่ีเช่ือได้ว่ามสีัญลกัษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกของพลาสติกท่ีใช้ทําบรรจภัุณฑ์ ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม
สัญลกัษณส์ําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที ่มอก. 1310 หรอื มีการระบุตวั
ย่อบ่งบอกประเภทของพลาสตกิตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้ง
ส่งตัวอย่างช้ินสว่นหรือรูปถ่ายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาํหรบัผลิตภัณฑ์รุ่นท่ีย่ืน
ขอรับการรับรอง 

   

27.  หลักฐานและหนงัสือรับรองที่เช่ือไดว้่ามกีารทําสญัลกัษณ์ห้ามเผาบนพลาสตกิ PVC    

28.  

รายงานผลการทดสอบโลหะหนักในได้แก่ ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม (+6) 
ในหมกึสี และเมด็สีท่ีใช้ในการพมิพฉ์ลาก หรือบรรจุภัณฑ์ วธิีทดสอบตามเอกสารทีใ่ช้
ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีวข้อ 6.7.4 หรือตามมาตรฐาน  
IEC 62321 หรือ มาตรฐานระหวา่งประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า
หรือสงูกวา่ 
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หมายเหตุ  : 
1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตาม

หนังสือรับรองของบริษัท กรณีบรรจุภัณฑ์ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือรับรองของ
บริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจ 

4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ หรือ 

• ห้องปฏิบั ติการของเอกชนที่ ไ ด้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบั ติการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ีของโครงการฉลากเขียวเป็นผู้กํากับการทดสอบด้วย  

• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ย่ืนขอใช้ฉลากเขียว 
5. เอกสารที่เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพิ่มเติม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันที่เจ้าหน้าท่ี

ร้องขอ  
6. หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ท่ีจะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคํา

ขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐาน

วิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด

ฉลากเขียว 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................................   ลงชื่อ.............................................................. 
           ผู้ย่ืนคําขอ                          เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียว 
วันที่...............................................................   วันที่............................................................... 


