
แบบตรวจเอกสารประกอบใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ ทีน่อน รหัสขอ้กําหนด TGL-88-13 

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

ลําดับที่ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 

1. ใบสมัครขอสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว    

2. แผนผังโรงงาน    

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    

4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท    

5. สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ    

6. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ    

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)    

8. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    

9. ทะเบียนพาณิชย์    

เอกสารตามข้อกําหนดทั่วไป 

10. แสดงใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 จากหน่วยรับรองที่เชื่อถือได้    

11. ใบรับรองมาตรฐานสากล 
- ISO 14001 
- ISO 18001  
- อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................... 

   

12. รายละเอียดแสดงวัตถุดิบหลัก (ชนิดและปริมาณ)    

13. แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์    

14. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต    

15. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์    

16. เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน    

17. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน 

   

18. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

   

19. สัญญาการให้บริการบําบัดและกําจัดของเสีย และ/หรือ สัญญาซ้ือขายวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
และแบบ กอ.1 

   

20. ผลทดสอบทางสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน    

เอกสารตามข้อกําหนดพิเศษ  

วัสดุที่ทําจากยางลาเทกซ์ และวัสดุที่ทําจากใยมะพร้าว 

21. ผลการทดสอบ formaldehyde ในวัสดุท่ีทําจากยางลาเทกซ์และวัสดุท่ีทําจากใย
มะพร้าว ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.1 ข้อ 1) 
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22. ผลการทดสอบ chlorophenols (including salts and esters) ในวัสดุท่ีทําจากยาง
ลาเทกซ์และวัสดุท่ีทําจากใยมะพร้าว ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.1 ข้อ 2) 

   

23. ผลการทดสอบ Butadiene ในวัสดุท่ีทําจากยางลาเทกซ์และวัสดุท่ีทําจากใยมะพร้าว 
ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.1 ข้อ 3) 

   

24. ผลการทดสอบ N-nitrosamines ในวัสดุท่ีทําจากวัสดุท่ีทําจากยางลาเทกซ์และวัสดุท่ี
ทําจากใยมะพร้าว ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.1 ข้อ 4) 

   

25. ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักในวัสดุท่ีทําจากยางลาเทกซ์และวัสดุท่ีทําจากใย
มะพร้าวไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนดในตารางที่ 1 ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.1 ข้อ 5) 

   

วัสดุที่ทําจากโฟมโพลิยูรีเทน 

26. ผลการทดสอบ formaldehyde ในวัสดุท่ีทําจากโฟมโพลิยูรีเทน ตามข้อกําหนดพิเศษ
ข้อ 5.1.2 ข้อ 1) 

   

27. ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักในวัสดุท่ีทําจากโฟมโพลิยูรีเทนไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนด
ในตารางที่ 2 ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.2 ข้อ 2) 

   

28. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารประกอบอินทรีย์ดีบุก (Tin in organic form: tin 
bonded to a carbon atom) สําหรับวัสดุท่ีทําจากโฟมโพลิยูรีเทน ตามข้อกําหนด
พิเศษข้อ 5.1.2 ข้อ 3) 

   

29. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) เป็น  
blowing agent สําหรับวัสดุท่ีทําจากโฟมโพลิยูรีเทน และ ย่ืนรายชื่อสาร blowing 
agent ท่ีใช้ในการผลิตโฟมโพลิยูรีเทน 

   

วัสดุที่ทําจากโฟมพลาสติกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฟมโพลิยูรีเทน 

30. ผลการทดสอบ formaldehyde ในโฟมพลาสติกอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากโฟมโพลิยูรีเทน 
ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.3 ข้อ 1) 

   

31. ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักใน ในโฟมพลาสติกอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากโพลิยูรีเทน
ไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนดในตารางที่ 3 ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.3 ข้อ 2) 

   

32. ใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผ้าและเคหะสิ่งทอที่
ใช้สําหรับท่ีนอน หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6 ของข้อกําหนด
พิเศษ หัวข้อผ้า 

   

33. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในการผลิตลวดและสปริงสําหรับท่ีนอน การล้างไขมัน ด้วย
ตัวทําละลายอินทรีย์ทําในระบบปิด 

   

34. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ชุบเคลือบลวดและสปริงด้วยวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้า    

บรรจุภัณฑ์

35. 

กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
- แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้ทําผิวกล่อง หรือ 
แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษที่ใช้ทําผิวกล่อง 
- แสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลอนลูกฟูก หรือ แสดงผล
ทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษ
ทําลอนลูกฟูก 
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36. 
กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกท่ี 
พร้อมทั้งส่งตัวอย่างชิ้นส่วนหรือรูปถ่ายของบรรจุภัณฑ์ท่ีแสดงสัญลักษณ์ 

   

37. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบนพลาสติกทําจาก PVC    

38. ผลการทดสอบโลหะหนักในหมึก สี หรือเม็ดสี ท่ีใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติด
บนบรรจุภัณฑ์ ตามข้อกําหนด 5.2.4 

   

 
หมายเหตุ  : 

1. เอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงต้องเป็นปัจจุบัน หรือมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนสมัคร 
2. หนังสือรับรองทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย กรณีบรรจุภัณฑ์

ต้องประทับตราสําคัญของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงตามตามหนังสือ
รับรองของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

3. เอกสารสําเนาทุกฉบับต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 
4. การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

• ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ ไ ด้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) หรือ 

• ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ีของโครงการฉลากเขียวเป็นผู้กํากับการทดสอบด้วย  

• ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ย่ืนขอใช้ฉลากเขียว 
5. เอกสารที่เจ้าหน้าท่ีโครงการฉลากเขียวร้องขอเพิ่มเติม ให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี

ร้องขอ  
 
 

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