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แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
การบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสก าหนด TGL-80-13 

 
ผู้ยื่นค ำขอ.............................................................................................เลขท่ีค ำขอ.......................................วันท่ี........................................ 
 

ล าดับที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 

1.  ใบสมัครขอสิทธ์ิในกำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว    
2.  หนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนนิตบิุคคล    
3.  หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีทีม่ีกำรมอบอ ำนำจ) และตดิอำกรแสตมป ์30 บำท    
4.  ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้มอบและผูร้ับมอบอ ำนำจ    
5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ    
6.  ใบอนุญำตประกอบกิจกำร     
7.  ทะเบียนพำณิชย ์    

เอกสารตามข้อก าหนดทั่วไป 
8.  แสดงหลักฐำนทีเ่ชื่อได้ว่ำกำรท ำสญัญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นไปตำม

กฎหมำยและข้อบังคับของทำงรำชกำร 
   

เอกสารตามข้อก าหนดพิเศษ  
9.  หลักฐำนว่ำมีกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย 
และประทับตรำส ำคัญ 

   

10.  หลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย และประทับตรำส ำคัญ 

   

11.  แสดงใบรับรองฉลำกสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำร    
12.  เอกสำรและหลักฐำนกำรเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับ วิธีกำรใช้ อันตรำย และกำร

ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ที่อำจเกิดจำกกำรใช้หรือสัมผัสสำรเคมีอันตรำย และ
ผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนประกอบสำรเคมีอันตรำย ให้แกผู่้เช่ำบริกำร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

   

13.  แผนผังกำรจัดวำงเครื่องถ่ำยเอกสำรภำยในห้องหรืออำคำรที่ถูกต้องเหมำะสม
ให้แก่ผู้เช่ำบริกำร โดยพิจำรณำตำมข้อปฏิบัติดังกล่ำว พร้อมท้ังต้องลงนำมโดย
ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย และประทับตรำส ำคญั 

   

14.  เอกสำรบันทึกกำรติดตำมตรวจสอบ กำรปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมแผนผังกำรจัด
วำงเครื่องถ่ำยเอกสำร 

   

15.  เอกสำรกำรรับคืน จดัเก็บ ก ำจดัซำก ช้ินส่วนผลิตภณัฑ์และของเสียอันตรำยที่
เกิดจำกกำรให้บริกำร 

   

16.  เอกสำรสัญญำ และ/หรือ ใบแจ้งหนี้ (invoice) ระหว่ำงผูย้ื่นค ำขอกับผู้รับ
ก ำจัดหรือผู้เก็บรวบรวมเพื่อน ำไปก ำจัดที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย 

   

17.  เอกสำรคู่มือหรือป้ำยติดประกำศ เกี่ยวกับวิธีกำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำรที่ถูกต้อง 
ปลอดภัย และประหยัดพลังงำน 

   

18.  เอกสำรคู่มือหรือป้ำยติดประกำศ เกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรท ำงำนกับเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร 

   

19.  เอกสำรข้อมลูรำยชื่อสำรเคมี หรือวัตถุอันตรำย พร้อมกบัข้อมูลควำมปลอดภัย
ในกำรใช้สำรเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) 

   

20.  เอกสำรข้อมลูแนะน ำวิธีกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal    
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ล าดับที ่ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
Protective Equipment: PPE) เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรใช้หรอืสัมผสั
สำรเคมีอันตรำย 

21.  เอกสำรคู่มือหรือป้ำยติดประกำศ เกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้องและเหมำะสม ในกำรคัด
แยก กำรจัดเก็บ ซำกช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน ำไปแปรใช้ใหม่ได้ และของ
เสียอันตรำย  

   

22.  เอกสำรขอ้มลูบันทึกกำรตรวจสอบ และซ่อมบ ำรุงรักษำ ประจ ำในแต่ละเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร 

   

23.  แสดงเอกสำรข้อมูลกำรตดิต่อ เพือ่ให้ค ำปรึกษำ และกำรรับแจ้งข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับกำรใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำ 

   

24.  เอกสำรและหลักฐำนกำรเข้ำร่วมอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ ข้ันตอนกำร
ให้บริกำร วิธีกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  ในกำรบริกำรตรวจสอบ ซ่อม
บ ำรุงรักษำ เครื่องถ่ำยเอกสำรในแต่ละรุ่น ก่อนปฏิบัติงำน 

   

25.  เอกสำรและหลักฐำนกำรเข้ำร่วมอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ วิธีกำรใช้ อันตรำย 
และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ท่ีอำจเกิดจำกกำรใช้หรือสมัผสัสำรเคมีอันตรำย 
และผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบสำรเคมีอันตรำย 

   

26.  เอกสำรประเภทและจ ำนวนอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment: PPE) พร้อมท้ังเอกสำร และหลักฐำนกำรเข้ำร่วม
อบรมวิธีใช้อุปกรณ์ดังกลำ่ว 

   

27.  เอกสำรและหลักฐำนกำรเข้ำร่วมอบรมควำมรู้เกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้องและ
เหมำะสม ในกำรคดัแยก กำรจัดเก็บ ซำกช้ินส่วนผลติภณัฑ์ที่สำมำรถน ำไป
แปรใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตรำย 

   

28.  เอกสำรกำรจัดซื้อ หรือทะเบียนอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment: PPE) พร้อมท้ังต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม
ตำมกฎหมำย และประทับตรำส ำคัญ 

   

29.  เอกสำรนโยบำยหรือข้อปฏิบัติในกำรควบคุมคณุภำพกำรให้บริกำร พร้อมท้ัง
ต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย และประทับตรำส ำคญั 

   

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : 

1. เอกสำรหลักฐำนที่น ำมำแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ียื่นสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัท และลงนำมรับรองโดยกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้มีอ ำนำจลงตำมตำม

หนังสือรับรองของบริษัท  
3. เอกสำรส ำเนำทุกฉบับต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัท และลงนำมรับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงตำมตำมหนังสือรับรองของ

บริษัทหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
4. กำรทดสอบต้องท ำในห้องปฏิบัติกำรดังต่อไปนี้ 

 ห้องปฏิบัติกำรของรำชกำร หรือ ห้องปฏิบัติกำรภำยใต้ก ำกับของรำชกำร หรือ 

 ห้องปฏิบัติกำรของเอกชนที่ ได้ รับกำรรับรองควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบตำมมำต รฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ
มำตรฐำนเลขท่ี มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ 

 ห้องปฏิบัติกำรของผู้ผลิต โดยต้องมีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรฉลำกเขียวเป็นผู้ก ำกับกำรทดสอบด้วย  
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 ผลกำรทดสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอใช้ฉลำกเขียว 
5. เอกสำรที่เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฉลำกเขียวร้องขอเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นค ำขอจัดส่งเอกสำรภำยใน 10 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันท่ีเจ้ำหน้ำที่

ร้องขอ  
 

 
 
 
ลงช่ือ..............................................................   ลงช่ือ.............................................................. 
           ผู้ยื่นค ำขอ                          เจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรฉลำกเขียว 
 
วันท่ี...............................................................   วันท่ี............................................................... 


