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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพแ์ละเครื่องถ่ำยเอกสำร 
Printers and Copiers 

TGL-124-2020 

1. เหตุผล 

เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์และส าเนาเอกสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้งาน
ส่วนใหญ่ในส านักงานหากมีการเปิดไว้โดยไม่ได้ใช้งาน จะท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเกิดความร้อน
ในส านักงาน นอกจากนี้สารเคมีที่อยู่ในผงหมึกอาจถูกปล่อยสู่บรรยากาศในระหว่างการพิมพ์หรือการถ่าย
เอกสารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่ต้องใช้งานเป็นประจ า และยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้ง
เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่มีเสียงที่ค่อนข้างดังซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงได้ รวมถึง
ในขณะท าการพิมพ์หรือส าเนาเอกสารอาจมีการปล่อยมลสารออกมา เช่น สไตรีน โอโซน สารอินทรีย์ที่
ระเหยได้ และฝุ่นละออง เป็นต้น นอกจากนี้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม เช่น ตลับหมึก ยังมี
ส่วนผสมของโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ หากทิ้งหรือก าจัดไม่
ถูกต้องอาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ 

 

การก าหนดให้เครื่องถ่ายเอกสารที่จะได้รับฉลากเขียว ต้องสามารถเปลี่ยนโหมดการท างาน (Mode) เข้าสู่
โหมดประหยัดพลังงาน (Energy Saving Mode) โหมดพักเครื่อง (Sleep Mode) และต้องผ่านการ
ทดสอบระดับความเข้มข้นของฝุ่น สารเคมีต่าง ๆ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ รวมถึงผ่านการทดสอบระดับ
เสียง จะท าให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ นอกจากนี้การมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกจะช่วยสนับสนุนการน าทรัพยากรกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ อีกท้ังไม่เป็นภาระในการก าจัดทิ้งหลังการ
ใช้งาน 
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2. ขอบเขต 

ข้อก าหนดฉลากเขียวครอบคลุม เครื่องพิมพ์ (printer) เฉพาะผลิตภัณฑ์สร้างภาพ ข้อความลงบนวัสดุ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จาก single user หรือ networked computers หรืออุปกรณ์ input อ่ืนๆ 
(เช่น กล้องดิจิตอล) โดยเครื่องพิมพ์ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายพลังงาน ครอบคลุมถึงเครื่องพิมพ์แบบมัลติ
ฟังก์ชั่น (multifunction printer) ที่มีหน้าที่หลักในการพิมพ์  และเครื่องถ่ำยเอกสำรเฉพาะเครื่องถ่าย
เอกสารระบบแห้งทุกขนาด เครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น (multifunction copier) ทั้งที่ถ่ายเอกสาร
แบบขาว-ด า หรือสี โดยมีการสั่งท าภาพซึ่งควบคุมการท างานด้วยมือและ/หรืออัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องท า
ส าเนาที่ไม่มีแม่แบบรับภาพ   

3. บทนิยำม 

3.1 เครื่องพิมพ ์(printers) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่แสดงภาพ ข้อความ และกราฟิกด้วยการพิมพ์ 

3.2 เครื่องถ่ำยเอกสำร (copiers) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ท าส าเนาเอกสาร ซึ่งมีเทคโนโลยีการท างาน 2 
ระบบ ได้แก่ ระบบอะนาล็อก (analog) และระบบดิจิตอล (digital) โดยใช้ระบบแสงท าให้เกิดการ
สะท้อนภาพและเกิดประจุไฟฟ้าที่ดูดผงหมึกเข้าไปติดบนแม่แบบรับภาพ หรือการใช้ระบบแสงท าให้
เกิดการสะท้อนภาพและแสงเข้าไปในวงจรเพ่ือแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้น
สัญญาณไฟฟ้าท าให้เกิดประจุไฟฟ้าที่ดูดผงหมึกเข้าไปในแม่แบบรับภาพและพิมพ์ลงบนสิ่งรองรับตาม
รูปแบบเดิมของต้นฉบับ 

3.3 เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ท าส าเนาเอกสาร ใช้ระบบแสงท าให้เกิดการ
สะท้อนภาพและแสงเข้าไปในวงจรเพื่อแปลงสัญญาณภาพไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นสัญญาณไฟฟ้า
ถูกเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าเพ่ือดูดผงหมึกเข้าไปติดในแม่แบบรับภาพ และพิมพ์ลงบนสิ่งรองรับตามรปู
แบบเดิมของต้นฉบับ 

3.4 เครื่องถ่ำยเอกสำรแบบมัลติฟังก์ชั่น (multifuntion copier)  หมายถึง เครือ่งมือที่ใช้ท าส าเนาภาพ
จากเอกสารต้นฉบับด้วยหลักการทางไฟฟ้าสถิตย์ โดยมีหน้าที่หลักในการท าส าเนาเอกสารแต่สามารถ
พิมพ์งานลงบนกระดาษหรือรับ-ส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสาร หรือ เครื่อง
กราดภาพ (scanner) โดยใช้ระบบผงหมึก (toner) 

3.5 แม่แบบรับภำพ หมายถึง ตัวรับภาพซึ่งท าหน้าที่ดูดผงหมึกโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าสถิตย์มีรูปร่างเป็น
แบบทรงกระบอก (drum) หรือรูปแบบอื่น 

3.6 กำรพิมพ์เอกสำรสองหน้ำ (double - side copying หรือ duplex unit) หมายถึง การพิมพ์กระดาษ 
1 แผ่นทั้งสองด้าน  

3.7 เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น (multifuntion printer; MFP) เครื่องที่มีหน้าที่หลักในการพิมพ์โดย
เพ่ิมฟังชั่นการท างานอ่ืนๆ เข้าไป เช่น การสแกนหรือแฟกซ์1  

                                                 
1 Eco Mark No.155 “Imaging Equipment Such As Copiers, Printers, etc. Version 1. 
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3.8 สำรอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมด (TVOC) หมายถึง สารอินทรีย์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมด
ที่ ล ะ ล า ย ออก ใ น ช่ ว ง ข อ ง  n-hexane แ ล ะ  n-hexadecane ร ะห ว่ า ง ก า ร แ ย ก ด้ ว ย  gas 
chromatographic separation บน non-polar column.2  

3.9 ฝุ่นละออง หมายถึง ฝุ่นรวม (total suspended particulate) อนุภาคของแข็งและหยดละออง
ของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศอนุภาคที่กระจายในอากาศนี้บางชนิดมีขนาดใหญ่ และมีสีด า
จนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น 3 

3.10 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษท่ีระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นขอ  

3.11 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (certification body) ซึ่ง
หน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ (accreditation 
body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF (international accreditation forum) 

3.12 ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 (EC-24-17) Printers, copiers, faxes and consumables (The New Zealand Ecolabelling Trust) 
file:///C:/Users/tanomlap/Downloads/_assets_Specifications_2017-08-02-EC-24-17.pdf  
3 ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ http://aqnis.pcd.go.th/basic/pollution_pm.htm  

about:blank
http://aqnis.pcd.go.th/basic/pollution_pm.htm
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4. ข้อก ำหนดทั่วไป 

4.1 ผลิ ตภัณฑ์ต้ อ ง ได้ รั บการรั บรอง  หรื อ  ผ่ านการทดสอบความปลอดภั ยตามมาต รฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.15614 หรือ มาตรฐาน IEC 60950 part 15 หรือ EN 60950-16 
หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงใบรับรอง หรือ ผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1561 หรือ มาตรฐาน IEC 60950 part 1 หรือ EN 60950-1 
หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
 

4.2 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง หรือ  ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่ เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic compatibility: EMC) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 19567 
หรือ มาตรฐาน CISPR 228 หรือ มาตรฐาน EN 550329 หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงผลทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่ เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 หรือ มาตรฐาน EN 55032
หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
หมำยเหตุ   1) กรณีชื่อรุ่นที่ยื่นขอไม่ตรงกับผลการทดสอบ EMC ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารและ

หลักฐานแสดงความเชื่อมโยงของรหัส หรือ ชื่อรุ่นที่ผลิตจากโรงงานกับชื่อทางการ
ค้าของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ยื่นขอ ที่แสดงว่ารหัสหรือชื่อรุ่นที่ผลิตจากโรงงานนั้น
สอดคล้องกัน 

2) หากผู้ยื่นค าขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตาม วิธีทดสอบอ่ืนที่
เทียบเท่ำกับวิธีที่ระบุในข้อก ำหนดฉลำกเขียว ผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
▪ เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก าหนด
ฉลากเขียว  

▪ เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 

                                                 
4 มอก.1561: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดา้นความปลอดภัย  
5 IEC 60950 part 1: Information technology equipment -Safety - P.1: General requirements 
6 EN 60950-1 : Information technology equipment - Safety - P.1: General requirements 
7 มอก. 1956: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทย ุ
8 CISPR 22: Information technology equipment-Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement 
9 EN 55032 : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements 

https://www.nwemc.com/news/2014/09/04/en-550322012-required-starting-march-5-2017  

https://www.nwemc.com/news/2014/09/04/en-550322012-required-starting-march-5-2017
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4.3 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของทางราชการ หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
1400110 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
หมายเหตุ กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้า โรงงานผู้ผลิตต้องผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001 
 

5. ข้อก ำหนดพิเศษ 

5.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า 

5.1.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าโหมดการท างานทั่วไป 
ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดที่อนุญาต (TECMZul) ขึ้นอยู่กับปริมาณหน้าที่พิมพ์ได้ (SM) การค านวณ
ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดก าหนดไว้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1-1 ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดที่อนุญาต (TECMZul) ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบขาว-ด า 

(monochrome)  

Page throughput TECMZul [kWh/week] 
SM ≤ 25 0,95 +15/100000 x SM 
SM > 25 0,35 +105/100000 x SM

2 
 

ตารางที่ 1-2 ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดที่อนุญาต (TECMZul) ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบสี (colour) 

Page throughput TECMZul [kWh/week] 
SM ≤ 25 1,05 +665/100000 x SM

1,4 
SM > 25 0,85 +145/100000 x SM

2 
 

ตารางที่ 1-3 ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดที่อนุญาต (TECMZul) ส าหรับอุปกรณ์การพิมพ์แบบมัลติ
ฟังก์ชั่น แบบขาว-ด า (monochrome) 

Page throughput TECMZul [kWh/week] 
SM ≤ 25 1,35 +30/100000 x SM

1,8 
SM > 25 0,8 +105/100000 x SM

2 
 

                                                 
10 ISO 14001: Environmental Management System 
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ตารางที่ 1-4 ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดที่อนุญาต (TECMZul) ส าหรับอุปกรณ์การพิมพ์แบบมัลติ
ฟังก์ชั่น แบบสี (colour) 

Page throughput TECMZul [kWh/week] 
SM ≤  25 1,3 +650/100000 x SM

1,3 
SM > 25 0,9 +145/100000 x SM

2 
หมำยเหตุ: อุปกรณ์การพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (Multifuntion) คือ เครื่องพิมพ์ออลอินวัน (All in one) ที่

ผสมผสานฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์หลายๆ ส่วนในชุดเดียวกัน ซึ่งประกอบไป
ด้วย เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และ เครื่องสแกน เป็นต้น อาจจะมี
ส่วนประกอบแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น 

 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐาน ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
1. ผลทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์การพิมพ์ในสภาวะต่าง ๆ โดยทดสอบตามวิธีของ 

International energy star program requirements for imaging equipment ฉ บั บ
ปรับปรุงล่าสุด  

2. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ยื่นค าขอนั้นได้รับการรับรองเครื่องหมาย 
International energy star program requirements for imaging equipment เช่น 
ใบรับรองฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี, ญี่ปุ่น เป็นต้น  

 
5.1.2 การใช้ไฟฟ้าโหมดพัก (sleep mode) อุปกรณ์ต้องมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 2 วัตต์ ยกเว้น

อุปกรณ์ที่มีจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 3 วัตต์  
 
5.1.3 การใช้ไฟฟ้าขณะเครื่องพร้อมใช้งาน (standby mode) อุปกรณ์ต้องมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่

เกิน 0.4 วัตต์ 
 
 
เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานผลทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์การพิมพ์ในสภาวะดังข้อ 5.1.2 และ 5.1.3 
โดยทดสอบตามวิธีของ International energy star program requirements for imaging equipment 

ฉบับปรับปรุงล่าสุด  หรือเอกสารที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ยื่นค าขอนั้นได้รับการรับรองเครื่องหมาย 
International energy star program requirements for imaging equipment เช่น ใบรับรองฉลากเขียว
ของประเทศเยอรมนี, ญี่ปุ่น เป็นต้น 
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5.2 อัตราการปล่อยมลพิษ (Emission rate) ได้แก่ ฝุ่น (Dust), โอโซน (Ozone), สารอินทรีย์ระเหย
ทั้งหมด (TVOC), สไตรีน (Styrene) และ เบนซีน (Benzene) ในขณะใช้งานของเครื่องต้องไม่เกิน
ค่าท่ีก าหนด ดังแสดงในตารางที่ 211 

 
ตำรำงท่ี 2 อัตราการปล่อยมลพิษในขณะใช้งาน 

ประเภทของมลสาร 
อัตราการปล่อยมลพิษ  
(มิลลิกรัมต่อชั่วโมง) 

Monochrome Color 
ฝุ่น (Dust) ≤ 4.0 ≤ 4.0 
โอโซน (Ozone) ≤ 1.5 ≤ 3.0 
สารอินทรีย์
ระเหยทั้งหมด
(TVOC) 

print phase ≤ 10 ≤ 18 

Ready 
phase 

Floor-
mounted  

≤ 2.0 ≤ 2.0 

Table top ≤ 1.0 ≤ 1.0 
สไตรีน (Styrene) ≤ 1.0 ≤ 1.8 
เบนซีน (Benzene) ≤ 0.05 ≤ 0.05 

หมำยเหตุ  : วธิีทดสอบอ้างอิงตาม Appendix 2 ของข้อก าหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนีเลขที่ DE-UZ-
20512 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงผลทดสอบอัตราการปล่อยมลพิษตามตารางที่ 2 โดยใช้วิธีทดสอบอ้างอิงดัง 
Appendix 2 ของข้อก าหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี DE-UZ-205 

5.3 ระดับเสียงของเครื่องในระหว่างการใช้งานต้องอยู่ในช่วงที่ก าหนด ค านวณโดยใช้สูตรที่แสดงดัง
ตารางที่ 3 แต่ทั้งนี้ค่า A-weighted sound power level (LWAd ) ต้องไม่เกิน 75 เดซิเบล (dB)   

ตำรำงท่ี 3 ระดับเสียงของเครื่องในระหว่างการใช้งาน  
ระดับเสียงLWAd 

กำรพิมพ์แบบขำวด ำ (Monochrome) กำรพิมพ์แบบสี (Color) 
≤47+15 x log(SM+10) ≤47+15 x log(SF+10) 

หมำยเหตุ    วิธีค านวณตามข้อก าหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี DE-UZ-205 
SM = Operating speed in pages per minute for monochrome printing 
SF = Operating speed in pages per minute during color printing 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 

                                                 
11 Eco Mark No.155 “Imaging Equipment Such As Copiers, Printers, etc. Version 1. 
12 DE-UZ-205 Equipment with printing function ((Printers and Multifunction Devices) edition 2017  

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20205-201701-en%20Criteria.pdf
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ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงผลทดสอบระดับเสียงของเครื่อง ตามวิธีทดสอบท่ีระบุไว้ใน ISO 777913 โดย
การแสดงค่า A-weighted sound power level (LWAd) ต้องเป็นไปตาม ISO 929614  

5.4 3R Design of equipment15 

5.4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง ต้องเป็นไปตามหลักการ 3R design ตามที่ได้ระบุใน Check 
list for 3R Design  

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า การออกแบบเครื่องเป็นไปตามหลักการ 3R design ที่ระบุใน 
Check list for 3R design (ภาคผนวก 1.)  

5.4.2 โครงภายนอกที่เป็นพลาสติก (Plastic casing part) แต่ละชิ้น ที่มีน้ าหนักมากกว่า 25 กรัม 
ต้องผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเมอร์ชนิดเดียว  หรือ พอลิเมอร์ผสม ทั้งนี้ชิ้นส่วนพลาสติกที่
ใช้เป็นโครงสร้างภายนอกทั้งหมดที่มีน้ าหนักรวมมากกว่า 25 กรัมขึ้นไป จะต้องผลิตจาก
การผสมกันของพอลิเมอร์ไม่เกิน 4 ชนิด 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.4.2 และต้องแสดงรายการ
ชนิดพลาสติกที่ใช้และฉลากที่ใช้ เป็นต้น 

5.5 วัสดุที่ท ำจำกพลำสติกต้องเป็นดังนี้ (Requirements for plastic materials) 
5.5.1 ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่มี

ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ และพลาสติไซเซอร์  
กรณีมีการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ ได้แก่  
 ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 

mg/kg) แคดเมียมต้องไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก (100 mg/kg)  

หมำยเหตุ ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1,000 mg/kg ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวา
เลนซ์ (Cr6+) 

 สารหน่วงการติดไฟและพลาสติไซเซอร์ ได้แก่  
 PBB  
 PBDE 
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), 
 Butyl benzyl phthalate (BBP),  
 Dibutyl phthalate (DBP) 
 Diisobutyl phthalate (DIBP)  

                                                 
13 ISO 7779 : Acoustics-Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment   
14 ISO 9296 : Acoustics-Declared noise emission value of computer and business equipment   
15 Eco Mark No.155 “Imaging Equipment such as Copiers, Printers, etc. Version 1. 
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แต่ละชนิดให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 mg/kg)  

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นส าเนาเอกสาร

หลักฐานหนังสือรับรองของผู้ผลิตที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่
เกินเกณฑ์ก าหนดข้อ 5.5.1 พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม 

2.  กรณีท่ีผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นผลการทดสอบ
ปริมาณสารต้องห้ามในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ าหนักมากกว่า 25 กรัม โดยใช้วิธี
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

 

5.5.2 โครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมข้ึนไป ต้องไม่มีสารพอลิเมอร์ที่มี
ส่วนประกอบของฮาโลเจน (Polymer containing halogen) ยกเว้น 
▪ สารเติมแต่ง Fluoroorganic ที่ใช้ส าหรับการปรับปรุงลักษณะกายภาพของพลาสติก 

ต้องมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก 
▪ Fluoroplastic พลาสติก เช่น เทฟลอน ฯลฯ  
▪ ชิ้นส่วนพลาสติกในอุปกรณ์ชุดความร้อน  
▪ โครงภายนอกท่ีเป็นพลาสติกขนาดใหญ่ที่ท ามาจากพลาสติกน ากลับมาใช้ซ้ าและแสดง

เครื่องหมาย ตาม ISO 104316 หรือ ISO 1146917 

 

5.5.3 สารหน่วงการติดไฟที่ใช้ในโครงภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมข้ึนไป ต้อง
แสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ และ CAS number ตามหลักการท่ีระบุภายใน ISO 1043-
418 ยกเว้น โครงภายนอกท่ีเป็นพลาสติกใช้ซ้ าขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมข้ึนไป 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องต้องแสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ พร้อม CAS number หรือ The code 
number ที่สอดคล้องกับ ISO 1043-4 ยกเว้น โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกใช้ซ้ าขนาดใหญ่ที่มี
น้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป พร้อมทั้งหนังสือรับรองว่าสารหน่วงการติดไฟที่ใช้ว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.5.3 

 

                                                 
16 ISO 1043: Plastics –Symbols and abbreviated terms 
17 ISO 11469: Plastics –Generic identification and marking of plastic products 
18 ISO 11469-4: Plastics - symbols and abbreviated terms - part 4: flame retardants 
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5.5.4 ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัมต้องไม่มีสารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 
3.1 Annex VI of EU regulation (EC no.1272/2008) ใน category ดังต่อไปนี้ 19 

- Carcinogenic category Carc.1A, 1B 
- Mutagenic category Muta.1A, 1B 
- Toxic to reproduction category Repr.1A, 1B 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม ไม่มี
สารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 3.1 Annex VI of EU regulation (EC no.1272/2008) ใน category 
ดังกล่าว 

5.5.5 ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ (flat 
surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทของพลาสติก โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก.131020 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ ISO 11469  

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป และมี
พ้ืนที่ผิวราบเรียบตั้งแต่ 200 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป มีสัญลักษณ์หรือตัวย่อบ่งบอกประเภทของ
พลาสติกให้เห็นชัดเจน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก . 1310 หรือมีการระบุตัว
ย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้งส่งตัวอย่าง
ชิ้นส่วน หรือรูปถ่ายของชิ้นส่วนพลาสติกที่แสดงสัญลักษณ์หรือค าย่อบ่งบอกประเภทพลาสติกเพ่ือ
การตรวจพินิจ 

5.6 แบตเตอรี่ (เฉพำะรุ่นที่มีแบตเตอรี่ส ำรองข้อมูลในแผงวงจร) 
5.6.1  ต้องไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว 
5.6.2  ปริมาณสารปรอท และแคดเมียมต้องเป็นไปตาม ข้อก าหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ ตาม EU 

directive ฉบบัล่าสุด 
5.6.3  แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดแผงวงจรทั้งชุด 

(Printed circuit board)  

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นไปตามข้อ 5.6 พร้อมทั้งหนังสือรับรองจาก
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ 

                                                 
19 รายชือ่สารเคมีสามารถดูได้จาก Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the council of 16 
December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006, annex VI harmonised classification and labeling 
– tables, table 3.2 : The list of harmonised classification and labelling of hazardous substances from Annex I to Directive 
67/548/EEC (หน้า L 353/923 เป็นต้นไป) 
20 มอก.1310: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
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5.7 หมึกพิมพ์ (Toners) 
5.7.1 หมึกพิมพ์ (Toners) จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสารประกอบของปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 

นิกเกิล และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
ยกเว้น สารประกอบของนิกเกิลมวลโมเลกุลสูง (High molecular weight nickel) ที่อยู่ใน
สารให้สีในหมึกพิมพ์ 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกเป็นไปตามข้อ 5.7.1 พร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ 

5.7.2 หมึกพิมพ์ (Toners) ต้องไม่ใช้สี Azo dye (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในหมึกท่ีสามารถเปลี่ยนรูปเป็น
สาร amines ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวได้ (ตามวิธีทดสอบที่เป็นไปตามมาตรา 35 ของ
กฎหมายว่าด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน) ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 4 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของ Azo groups21   
No. Substances CAS no. 
1 Biphenyl-4-ylamine, 4-aminobiphenyl xenylamine 92-67-1 
2 Benzidine 92-87-5 
3 4-chloro-o-toluidine 95-69-2 
4 2-naphthylamine 91-59-8 
5 o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-dimethylazobenzene, 

4-o-tolylazo-o-toluidine 
97-56-3 

6 5-nitro-o-toluidine 99-55-8 
7 4-chloroaniline 106-47-8 
8 4-methoxy-m-phenylenediamine  615-05-4 
9 4,4'-methylenedianiline 

4,4'-diaminodiphenylmethane 
101-77-9 

10 3,3'-dichlorobenzidine 
3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 

91-94-1 

11 3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine 119-90-4 
12 3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine 119-93-7 
13 4,4'-methylenedi-o-toluidine 838-88-0 
14 6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) 120-71-8 
15 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 

2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline 
101-14-4 

16 4,4'-oxydianiline 101-80-4 

                                                 
21 REACH Regulations: Annex XVII Appendix 8 Entry 43 – Azocolurants 
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No. Substances CAS no. 
17 4,4'-thiodianiline 139-65-1 
18 o-toluidine, 2-aminotoluene 95-53-4 
19 4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7 
20 2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 
21 o-Anisidine       90-04-0 

22 4-Aminoazobenzene      60-09-3 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า หมึกพิมพ์ที่ใช้ไม่ใช้สี Azo (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในน้ าหมึก พร้อมทั้งหนังสือ
รับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ หรือ ยื่นผลการทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีต้องเป็นไปตาม มาตรา 35 ของกฎหมายว่า
ด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน 
  

5.7.3 หมึกพิมพ์ (Toners) ที่ใช้จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายที่ระบุอยู่ใน Table 3.1 
Annex VI of EU regulation (EC no.1272/2008)22 ในกลุ่มสารดังต่อไปนี้ 
- Carcinogenic category Carc.1A, 1B 
- Mutagenic category Muta.1A, 1B 
- Toxic to reproduction category Repr.1A, 1B 

 
เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกเป็นไปตามข้อ 5.7.3 พร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ 

5.8 ตลับหมึก (Toner cartridges และ Toner containers) 

5.8.1 ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่มี
ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ และพลาสติไซเซอร์  
กรณีมีการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ ได้แก่  
 ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 

mg/kg) แคดเมียมต้องไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก (100 mg/kg)  

หมำยเหตุ ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1,000 mg/kg ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 

 สารหน่วงการติดไฟและพลาสติไซเซอร์ ได้แก่  
 PBB  
 PBDE 
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), 
 Butyl benzyl phthalate (BBP),  

                                                 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN
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 Dibutyl phthalate (DBP) 
 Diisobutyl phthalate (DIBP)  

แต่ละชนิดให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 mg/kg)  

 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นส าเนาเอกสารหลักฐาน    

หนังสือรับรองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์
ก าหนดที่ระบุในข้อ 5.8.1 พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหารจัดการการผลิต
สินค้าปลอดสารต้องห้าม 

2.  กรณีท่ีผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ าหนักมากกว่า 25 กรัม และสารหน่วงการติดไฟชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

 

5.8.2 ชิ้นส่วนพลาสติกของตลับหมึก ต้องผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเมอร์เดี่ยว (One single 
polymer) หรือ พอลิเมอร์ผสม (Polymer blends) ทั้งนี้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดต้องผลิต
จากการผสมกันของพอลิเมอร์ไม่เกิน 4 ชนิด ในรูปของ Mutually separable polymers 
หรือ พอลิเมอร์ผสม (Polymer blends) 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าชิ้นส่วนพลาสติกของตลับหมึกเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ   
ข้อ 5.8.2 

 

5.9 ต้องสามารถใช้กับกระดาษท่ีมีปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
ประเภทของอุปกรณ์ ประมาณเยื่อเวียนท าใหม่ของกระดาษท่ีสามารถใช้ได้ 

 เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องถ่ายเอกสาร
อเนกประสงค์ 

ร้อยละ 100 

 เครืองพิมพ์และเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ อย่างน้อยร้อยละ 70 

 
เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าอุปกรณส์ามารถใช้กับกระดาษท่ีมีปริมาณของเยื่อเวียนท า
ใหมต่ามท่ีก าหนด   
 



TGL-124-20 

- 14 - 

5.10 ต้องรับประกันว่ามีชิ้นส่วน อะไหล่หรืออุปกรณ์ ส าหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมภายหลังจากที่เลิก
ผลิตรุ่นนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรือ
อุปกรณ์ ส าหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 5 ปี  ภายหลังจากท่ีเลิกท าการผลิต  

5.11 แม่แบบรับภาพ (photosensitive drum) ต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ
ซีลีเนียม  

 

วิธีทดสอบคุณภำพและเอกสำรประกอบกำรขอใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียว 

ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพ (photosensitive drum) ไม่มีส่วนประกอบ
ของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และซีลีเนียม  

5.12 การพิมพ์ และถ่ายเอกสารสองหน้า (Double - side copying หรือ Duplex unit) ต้องสามารถ
พิมพ์บนกระดาษส านักงานได้ทั้ง 2 หน้าโดยเป็นไปตามเกณฑ์ในตารางที่ 5 หากผ่านการทดสอบ
ความสามารถในการพิมพ์บนกระดาษส านักงานได้ทั้ง 2 หน้าภายใต้สภาวะสี (Color) ไม่
จ าเป็นต้องทดสอบในสภาวะขาวด า (Monochrome) อีก 

ตำรำงท่ี 5 ข้อก าหนดความเร็วการพิมพ์ขั้นต่ าของเครื่องส าหรับการประหยัดกระดาษ23 
ควำมเร็วกำรพิมพ์ของกระดำษ A4 

(หน้ำต่อนำที (Pages per minute; PPM)) ข้อก ำหนดขั้นต่ ำส ำหรับกำรพิมพ์/ถ่ำยเอกสำร  
2 หน้ำ 

พิมพ์ส ี (Color) 
พิมพ์ขำวด ำ 

(Monochrome) 

≤19 ≤24 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีระบบการป้อนด้วยมือให้เป็นทางเลือก
ส าหรับการถ่ายเอกสาร 2 หน้า 

>19-35 >24-37 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับหน้าที่ในการ
ถ่ายเอกสาร 2 หน้า เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) 
หรือต้องมีอุปกรณ์เสริมมากับเครื่อง 

>35 >37 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับหน้าที่ในการ
ถ่ายเอกสาร 2 หน้าเป็นตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) 

 
เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าสามารถพิมพ์บนกระดาษส านักงานได้ทั้ง  2 หน้า เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในตารางที่ 5 และเปิดเผยข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
                                                 
23 DE-UZ-205 Equipment with printing function ((Printers and Multifunction Devices) edition 2017 

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20205-201701-en%20Criteria.pdf
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5.13 ในกระบวนการผลิต ต้องไม่ใช้สารเคมีตามรายชื่อในตารางที่ 6 ใน ขั้นตอนการผลิตสุดท้าย (The 
final manufacturing stage) ของตัวเครื่อง  ขั้นตอนการผลิตแผงวงจร หรือการท าความสะอาด
ชิ้นงานเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า (reuse) 

ตำรำงท่ี 6 กลุ่มของสารเคมีสังเคราะห์ที่มีคลอรีนผสมอยู่ 
CFC5s 

 
Trichlorofluoromethane HCFCs 

 
Pentachlorofluoropropane 

Dichlorodifluoromethane Tetrachlorodifluoropropane 
Trichlorotrifluoroethane Trichlorotrifluoropropane 
Dichlorotetrafluoroethane Dichlorotetrafluoropropane 
Chloropentafluoroethane Chloropentafluoropropane 

Other 
CFCs 

 

Chlorotrifluoromethane Tetrachlorofluoropropane 
Pentachlorofluoromethane Trichlorodifluoropropane 
Tetrachlorodifluoroethane Dichlorotrifluoropropane 
Heptachlorofluoropropane Chlorotetrafluoropropane 
Hexachlorodifluorpropane Trichlorofluoropropane 
Pentachlorotrifluoropropane Dichlorodifluoropropane 
Tetrachlorotetrafluoropropane Chlorotrifluoropropane 
Trichloropentafluoropropane Dichlorofluoropropane 
Dichlorohexafluoropropane Chlorodifluoropropane 
Chloroheptafluoropropane Chlorofluoropropane 

 Carbon Tetrachloride   
 1,1,1-Trichloroethane   

HCFC
s 

 

Dichlorofluoromethane   
Chlorodifluoromethane   
Chlorofluoroethane   
Tetrachlorofluoroethane   
Trichlorodifluoroethane   
Dichlorotrifluoroethane   
Chlorotetrafluoroethane   
Trichlorofluoroethane   
Dichlorodifluoroethane   
Chlorotrifluoroethane   
Dichlorofluoroethane   
Chlorodifluoroethane   
Chlorofluroethane   
Hexachlorofluoropropane   
Pentachlorodifluoropropane   
Tetrachlorotrifluoropropane   
Trichlorotetrafluoropropane   
Dichloropentafluoropropane   
Chlorohexafluoropropane   
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 

ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีท่ีมีรายชื่อดัง
แสดงในตารางที่ 6 ในกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย (The final manufacturing stage) ของ
ตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ หรือการท าความสะอาดชิ้นงานเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)   

5.14 บรรจุภัณฑ์ 

5.14.1 กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

(1)  วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 6  

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 6  

(2)  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจนและ organic halogenides 
เป็นองค์ประกอบ 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจนและ 
Organic halogenides เป็นองค์ประกอบ 

(3)  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก . 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอก
ประเภทของ พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกเป็นตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 และยื่นหลักฐานประกอบ เช่น 
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือรูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 
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5.14.2 กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

ต้องผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่ และ/หรือ เยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรตาม
เกณฑ์ก าหนดดังตาราง 7 หรือเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104)  

ตำรำงท่ี 7 ปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เยื่อเวียนท ำใหม่และ/หรือเยื่อกระดำษที่ผลิตจำก  
วัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร (ร้อยละโดยน้ ำหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 
ถาด >  75 
กล่องกระดาษแข็ง > 70 
กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 
ซองกระดาษคราฟท์ >  50 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 

ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1.  ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 

2.  หนังสือรับรองที่แสดงว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษ ผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่
ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.14.2 โดย
หนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
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5.15 บริษัทผู้ยื่นขอการรับรองจะต้องรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่ลูกค้าน ามาคืน 
โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสารหรือคู่มือการใช้งาน
ที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ยื่นค าขอ    

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่มีการระบุว่ามีการรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่
ลูกค้าน ามาคืน โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสารหรือ
คู่มือการใช้งานที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์   

 

5.16  มีการระบุรายละเอียดข้อมูล (ภาษาไทย) ดังต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้ 
ผู้บริโภคเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์ 
(1)   ค าแนะน าในการจัดวางตัวเครื่อง  
(2)   ระบุความประสงค์และสถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนทุกชนิดเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร

โดยน าไปแปรใช้ใหม่หรือก าจัดตามกฎหมายก าหนด  
(3) ความเร็วในการพิมพ์ (จ านวนหน้าต่อนาที)  
(4) ให้แสดงข้อมูลระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Mode) โดยแสดงข้อมูล Typical 

Electricity Consumption (TEC) ตาม Energy Star ฉบับล่าสุด 
(5) ระบุว่าสามารถถ่ายส าเนาได้บนกระดาษทั้ง 2 หน้า  
(6) ค าแนะน าให้ปิดเครื่องเม่ือไม่ต้องการใช้งาน 
(7) จ านวนแผ่นที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองโอโซน(ถ้ามี) แม่แบบรับภาพ ลูกยางความร้อน 
(8) ระบุค่าระดับเสียงของเครื่องในระหว่างการใช้งาน หากเสียงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์มีค่า LWAd 

เกินกว่า 63 เดซิเบล (dB) โปรดระบุในค าแนะน าว่าไม่ควรน ามาวางในห้องที่มีคนนั่ง
ท างานอยู่ปกติ ควรมีพื้นที่เฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 

 

เอกสำรประกอบกำรขอใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานเป็นคู่มือแนะน าการใช้งาน/คู่มือความปลอดภัยการใช้งาน          
(product safety data sheet)/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริ โภค โดยระบุรายละเอียดตาม
ข้อก าหนด 5.16 
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6. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 
6.1.1 ห้องปฏิบัติการ 

ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ. 2511 
(และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม ) หรือห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก . 1702524 หรือ ISO/IEC 1702525 หรือ 
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียว 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว กรณี   ผู้ยื่นค าขอ

ประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุใน
ข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผล
การทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นว่าวิธีทดสอบ

นั้นเทียบเท่ากับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีขอการรับรองครั้งแรก ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง

เครื่องหมายฉลากเขียว 
6.1.2.3 กรณีผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นที่ผ่านการรับรองฉลากเขียวมาก่อนหน้าและต้องการขอ

การรับรองซ้ า สามารถใช้ผลการทดสอบเดิมที่อายุเกิน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
ผลการทดสอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบใด ๆ ของเครื่อง 

 
6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี 

6.3     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือเกณฑ์มาตรฐานที่ข้อก าหนดฉบับนี้อ้างอิง ให้
พิจารณารับผลทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับล่าสุดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

                                                 
24 มอก. 17025 ข้อก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏบิัติการสอบเทยีบ. 
25 ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 


