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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัด
จําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตราย
อ่ืนๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเอง
ในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภค
ของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลติภัณฑ์ 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ

ผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง

สิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เครื่องถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน์ 38. เครื่องพิมพ์ 39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 
และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 
       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เครื่องล้างจาน 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบ 
พกพา 

65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68. กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71. เครื่องเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว(ตอ่) 
79. บริการส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เครื่องฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เครื่องเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เครื่องฟอกอากาศ 92. เครื่องปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เครื่องสูบน้ํา 95. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 

 
การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนาํโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรที อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 30 
โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ตลับหมึก 

 

ประธานอนุกรรมการ 

นายโกศล   ใจรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
อนุกรรมการ 

ศ.ดร. สุดา เกียรติกําจรวงศ์  ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผศ.ดร. ศิราณี ศรีใส ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
นางสาวปริญา   จันทรันต์ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นายนารถ   พรหมรังสรรค ์ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 ดร. มาณพ  สทิธิเดช  
 
นายทรงกฤษณ์   ประภัคดี ผู้แทนสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
นางสาวสฤษดิ์พรรณ   จันทรล์ะออ ผู้แทนสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 
 นางอภิพร   เกศกนกวรกิจ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
 
นางสาวจิราภรณ์   นกิรถา ผู้แทนบริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
 นางสาวสุภมาส  จาระเวชสาร 
        
นางสาวปฏิมากร   ยุติธรรม ผู้แทนบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
       
นายทวีศักด์ิ   ธีระรัตนา ผู้แทนบริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยเลนด์) จํากัด 
 นางสาวนัยนา  เลิศโกเมนกุล 
  
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร. ปวีณ์นุช อุดมมณีธนกิจ  โครงการฉลากเขียว  
ดร.กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์ตลบัหมึก 
(Toner Cartridge) 
TGL-30/1-R4-15  

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที่ 30 

โครงการฉลากเขียว 
 
1.   เหตุผล 
 

 ตลับหมึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สํานักงานหลายชนิดที่มีแนวโน้มความต้องการใช้งาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์สําหรับใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสารเครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ ส่วนประกอบสําคัญของตลับหมึกประกอบ 
ด้วยวัสดุที่ทําจากพลาสติก ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผงหมึก ซึ่งในการใช้งานหรือถอดเปลี่ยนอาจมีการ
แพร่กระจายของผงหมึกที่มีองค์ประกอบของสารเคมีอันตรายบางชนิดที่สามารถปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และซากตลับหมึกรวมถึงผงหมึกเมื่อถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนและปล่อยสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

 ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ตลับหมึก จึงมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย
กําหนดให้มีช้ินส่วนพลาสติกภายนอกของตลับหมึกมีปริมาณโลหะหนักตามที่กําหนด มีสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทพลาสติก รวมถึงส่งเสริมให้มีนโยบายการรับคืนซากตลับหมึกที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากผงหมึก และสนับสนุนการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  

 
2.  ขอบเขต 
 

 ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึก (Toner Cartridges) ประเภทตลับ
หมึก (Toner Cartridges) 

 
3.  บทนิยาม 
 

 3.1 ตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึก (Toner Cartridge) หมายถึง ตลับซึ่งบรรจุผงหมึกที่มีหรือไม่มีแม่แบบรับ
ภาพ (Drum) และชุดสร้างภาพ (Developing Unit) ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) 
เครื่องพิมพ์สําหรับใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Computer Printer) เครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopiers) 
เครื่องโทรสาร (Facsimile Machine) และเครื่องถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ (Multifunction Copiers) 

 
 3.2 ตลับหมึก (Toner Cartridge) หมายถึง ตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึกที่ผลิตหรือได้รับมอบหมายให้ผลิต

โดยผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์สําหรับใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Printer) เครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopiers) เครื่องโทรสาร (Facsimile Machine) และเครื่องถ่าย
เอกสารเอนกประสงค์ (Multifunction Copiers) 
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4.   ข้อกําหนดทั่วไป 
 
 4.1  ผลิตภัณฑ์ตลับหมึกต้องได้คุณภาพและปริมาณตามที่ผู้ผลิตกําหนด โดยทดสอบตามมาตรฐาน 
   ISO/IEC 19752 1 หรือ ISO/IEC 197982 

   หมายเหตุ: ข้อ 4.1 ยกเว้นตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร   

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองพร้อมแนบผลการทดสอบของผู้ผลิตตลับหมึกโดยทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 19752 หรือ ISO/IEC 19798 ที่ออกให้โดยผู้ผลิตตลับหมึก 

 
 4.2  โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ เช่น มาตรฐาน ISO 90013 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามที่กําหนดในข้อกําหนดข้อ 4.2  

 
 4.3  กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

 
5.  ข้อกําหนดพิเศษ 
 5.1 มีระบบการรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ผลิตต้องมีนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีระบบการรับคืน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไว้ในเอกสารของผลิตภัณฑ์ หรือบนบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานนโยบายวิธีปฏิบัติในระบบการรับคืนตลับหมึกที่ใช้แล้ว รวมถึงวิธีที่ระบุ
ระบบการรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในเอกสารผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ และแสดงเอกสารขั้นตอนสําหรับ
หน่วยงานที่รับทําลาย ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือ แสดงหลักฐานว่ามีการส่งซากตลับหมึกไปกําจัด
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 

                                                 
1 ISO/IEC 19752: Method for the determination of toner cartridge yields for monochromatic electro photographic printers and multi-function devices 
that contain printer components.     
2 ISO/IEC 19798: Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers and multi-function devices that contain printer components. 
3 ISO 9001: Quality management. 
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 5.2 เปลือกภายนอกของตลับหมึกต้องมีการออกแบบโดยคํานึงถึงการรีไซเคิล (Recycle) และการนํา
กลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) ดังนี้ 

  (1) ช้ินส่วนตลับหมึกต้องสามารถถอดและแยกชิ้นส่วนได้โดยง่าย 
  (2) วัสดุและส่วนประกอบที่ใช้สามารถนํามารีไซเคิลได้ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าการออกแบบตลับหมึกเป็นไปตามหลักการ Eco-design หรือ3R Design 

  
5.3  ช้ินส่วนพลาสติกที่สามารถแยกออกจากกันได้ ที่มีน้ําหนักเท่ากับหรือมากกว่า 25 กรัม หรือพื้นที่ผิว

เท่ากับหรือมากกว่า 200 ตารางมิลลิเมตร ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 13104 หรือมี
การระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 10435 หรือมาตรฐาน ISO 114696 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าช้ินส่วนพลาสติก มีสัญลักษณ์และคําย่อบ่งบอกประเภทของ
พลาสติกให้เห็นชัดเจน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1310 หรือมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายของชิ้นส่วนพลาสติกที่
แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกเพื่อการตรวจพินิจ 

 
 5.4  โครงภายนอกที่เป็นพลาสติก (Plastic Casing Part) แต่ละชิ้น ที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม ต้อง

ผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเมอร์เด่ียว (One Single Polymer) หรือ พอลิเมอร์ผสม (Polymer 
Blends) ทั้งนี้ช้ินส่วนพลาสติกที่ใช้เป็นโครงสร้างภายนอกทั้งหมดที่มีน้ําหนักรวมมากกว่า 25 กรัม
ขึ้นไป จะต้องผลิตจากการผสมกันของพอลิเมอร์ไม่เกิน 4 ชนิดในรูปของ Mutually Separable 
Polymers หรือ พอลิเมอร์ผสม (Polymer Blends) 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกของตลับหมึกเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.4 

 
5.5 ช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของตลับหมึกที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่มีปริมาณ

โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟ กรณีมีการปนเปื้อนของโลหะ
หนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ในชิ้นส่วนพลาสติกที่เกิดจากความไม่
บริสุทธ์ิและปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg) 
แคดเมียมให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 mg/kg) และสารหน่วงการติดไฟ 
PBB และ PBDE ให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg) 
หมายเหตุ ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (Total Chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

1,000 mg/kg ให้ถือว่าเปน็ไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 

                                                 
4 มอก. 1310: สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่. 
5 ISO 1043: Plastics –Symbols and abbreviated terms. 
6 ISO 11469: Plastics –Generic identification and marking of plastic products. 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นสําเนาเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
     1.1  หนังสือรับรองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์

กําหนดพร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสาร
ต้องห้าม 

      1.2  หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผู้ผลิตช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนัก
และสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์กําหนดโดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 623217  หรือ
มาตรฐานที่เทียบเท่า 

2.  กรณีที่ผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม และสารหน่วงการติดไฟชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โดย
ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า 

 
 5.6 แม่แบบรับภาพของตลับหมึก ต้องไม่ใช้ธาตุแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ซลีีเนียม และสารประกอบของ

ธาตุเหล่านี้ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพของตลับหมึก เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.6 

 
5.7    ในกระบวนการล้างทําความสะอาดชิ้นส่วน ต้องไม่ใช้สารประกอบอินทรีย์ของคลอรีน (Organic 

Chlorinated Compounds) เช่น คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ตามรายชื่อในตารางที่ 2  
   ตารางที่ 2 กลุ่มของสารเคมีสังเคราะห์ที่มีคลอรีนผสมอยู่8  

Specific CFCs  
(five types of CFCs) 

 

Trichlorofluoromethane Dichlorotetrafluoroethane 
Dichlorodifluoromethane Chloropentafluoroethane 
Trichlorotrifluoroethane  

Other CFCs 
 
 

Chlorotrifluoromethane Pentachlorotrifluoropropane 
Pentachlorofluoromethane Tetrachlorotetrafluoropropane 
Tetrachlorodifluoroethane Trichloropentafluoropropane 
Heptachlorofluoropropane Dichlorohexafluoropropane 
Hexachlorodifluorpropane Chloroheptafluoropropane 

 Carbon Tetrachloride  
 1,1,1-Trichloroethane  

CFC substitutes 
(HCFCs) 

 

Dichlorofluoromethane Pentachlorofluoropropane 
Chlorodifluoromethane Tetrachlorodifluoropropane 
Chlorofluoroethane Trichlorotrifluoropropane 
Tetrachlorofluoroethane Dichlorotetrafluoropropane 
Trichlorodifluoroethane Chloropentafluoropropane 
Dichlorotrifluoroethane Tetrachlorofluoropropane 
Chlorotetrafluoroethane Trichlorodifluoropropane 

CFC substitutes Trichlorofluoroethane Dichlorotrifluoropropane 

                                                 
7 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl ethers). 
8 Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer  (2012) 
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(HCFCs) 
 

Dichlorodifluoroethane Chlorotetrafluoropropane 
Chlorotrifluoroethane Trichlorofluoropropane 
Dichlorofluoroethane Dichlorodifluoropropane 
Chlorodifluoroethane Chlorotrifluoropropane 
Chlorofluroethane Dichlorofluoropropane 
Hexachlorofluoropropane Chlorodifluoropropane 
Pentachlorodifluoropropane Chlorofluoropropane 
Tetrachlorotrifluoropropane  
Trichlorotetrafluoropropane  
Dichloropentafluoropropane  
Chlorohexafluoropropane  

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.7 

 
5.8  มีคําแนะนําการใช้งานผลิตภัณฑ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือ ในคู่มือการใช้งาน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเห็นได้

อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ช่ือบริษัท (หรือเครื่องหมายการค้า) และมีการระบุช่ือรุ่นที่ชัดเจน 
(2) คําแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และมีการระบุรุ่นของอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน

ร่วมกับตลับหมึกได้ 
(3) การบริการหลังการขายสําหรับผู้บริโภคและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  
(4) การรับคืนตลับหมึก รวมถึงแสดงรายละเอียดข้อมูลและสถานที่ในการรับคืนตลับหมึกที่ใช้แล้ว

ให้ชัดเจน โดยมีข้อมูลตามสื่อต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ของบริษัท หรือสื่อสิ่งพิมพ์
อ่ืนๆ 

(5) ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
• วิธีการเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งานที่ถูกต้อง 
• วิธีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และพ้นมือเด็ก 
• มาตรการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือรับประทานผงหมึกเข้าไป 
• มาตรการจัดการผงหมึกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าหรือมือหรือเมื่อมีการปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายท้ัง

ทางตาและปาก 
• ข้อควรระวังในการหลีกเลี่ยงการสูดดมผงหมึก หรือ การสัมผัส 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรอง พร้อมแสดงหลักฐานคําแนะนําการใช้งาน/คู่มือการใช้งานที่เชื่อได้ว่าเป็นไป
ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.8 
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 5.9  ผงหมึกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

5.9.1 ไม่ใช้ธาตุ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ นิกเกิล และสารประกอบของ
ธาตุเหล่านี้ เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์9 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าผงหมึกไม่มีส่วนผสมของธาตุ เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.9.1 

 

5.9.2  ไม่ใช้สารเคมีดังต่อไปนี้เป็นส่วนผสมในผงหมึก 

(1)  สารใน Annex I of EC Directive 67/548/EEC ที่ต้องระบุสัญลักษณ์อันตราย “R” 
หรือ สารใน Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/200810 ที่ต้องระบุ
สัญลักษณ์อันตราย “H” ดังต่อไปนี้ 

- R40 หรือ H351 หลักฐานจํากัดของผลในการก่อมะเร็ง (Limited Evidence of a 
Carcinogenic Effect) 

- R45 หรือ H350 อาจก่อใหเ้กิดมะเร็ง (May Cause Cancer) 
- R46 หรือ H340 อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทางพันธุกรรมที่สามารถถา่ยทอดได้ 
 (May Cause Heritable Genetic Damage) 
- R49 หรือ H350i อาจก่อให้เกิดมะเร็งจากการสูดดม/หายใจเข้า                             

(May Cause Cancer by Inhalation) 
- R60 หรือ H360F อาจทําให้ภาวะการเจริญพันธ์ุบกพร่อง (May Impair Fertility) 
- R61 หรือ H360D อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ (May Cause Harm to 

the Unborn Child)   
- R62 หรื H361f โอกาสเสี่ยงต่อภาวะเจริญพันธ์ุบกพร่อง                                     

(Risk of Impaired Fertility) 
- R63 หรือ H361d อาจมีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดกับทารกในครรภ์  

(Possible Risk of Harm to the Unborn Child) 
- R68 หรือ H341 อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อผลกระทบถาวร (Possible Risk of 

Irreversible Effects) 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารเคมีที่ระบุใน Annex I of EC Directive 
67/548/EEC หรือ Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008 ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษ 
ข้อ 5.9.2 (1) 

                                                 
9 Eco Mark. Toner Cartridge (A. Original toner cartridge). No.132 Version 1.9. Japan, 2013. [Online]. 
10 รายชื่อสารเคมีสามารถดูได้จาก 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) 
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   (2)  สารท่ีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธ์ุ และสารที่เป็นพิษ
ต่อระบบสืบพันธ์ุที่กําหนดความเข้มข้นที่ยอมให้มีได้ตามข้อกําหนด TRGS 90511 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง สารก่อการ
กลายพันธ์ุ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ ตามท่ีกําหนดใน TRGS 905  

 
 (3)  สารที่ระบุสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายบนผลิตภัณฑ์ ตาม Annex II of Directive 

67/548/EEC และ EC Directive 1999/45/EC 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารเคมีที่แสดงสัญลักษณ์สารอันตราย ตามที่ระบุ
อยู่ใน Annex II of EC Directive 67/548/EEC และ EC Directive 1999/45/EC 

       
      (4)  สารที่มีการระบุสัญลักษณ์ R43 (มีความเป็นไปได้ทีจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง

เมื่อสัมผสักับผวิหนัง) ตามท่ีระบุใน Annex III of EC Directive 67/548/EEC 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารเคมีในกลุม่ R43 ตามท่ีระบุใน Annex III of 
EC Directive 67/548/EEC 

    
5.9.3  ต้องไม่ใช้กลุ่มสารแอโซ (Azo Group) ที่สามารถสลายตัวเปลี่ยนรูปเป็นเอมีน (Amines) 

ตามท่ีระบุในตารางที่ 3 

   ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของกลุ่มสารแอโซ 
(Azo Group) (According to EU Assembly/Council Directive 2002/61/EC) 

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  The German Technical Rule for Hazardous substance. 
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No. Substances CAS no. 
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 
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 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าผงหมึกไม่มีส่วนผสม เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษข้อ 5.9.3 
 
  5.10  บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุ 
คําย่อบ่งบอกประเภทของ พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกเป็นตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 และยื่นหลักฐานประกอบ 
เช่น ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือรูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 
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6. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
6.1 การทดสอบ 

6.1.1     ห้องปฏิบัติการ 
  ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการ
แต่งต้ังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 1702512 หรือ ISO/IEC 1702513 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียวกรณี ผู้ย่ืนคําขอ

ประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผล
การทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบเทียบเท่ากับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2    หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 มอก. 17025 ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
13 ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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2.  ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตลบัหมึกต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตลับหมึก (Life Cycle of Toner Cartridge) ในตารางที่ 1 
ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ตลับหมึกต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต 
ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ตลับหมึกต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตลับหมึกต่อสิ่งแวดล้อม 
ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น  
       -  วัตถุดิบ  
       -  พลังงาน  
       -  น้ํา 

 

 
1 

2 

2 

 
X 

3
 

X 

 
X 
X 
X 

 
 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย  1  1, 6 1 
การปล่อยสารมลพิษ (Emission/Release 
of pollutants) 

 

 
 

  1, * 

  
 

6 

 
 
X       - อากาศ 

      - น้ํา  *  X 6 

      - ดิน  *  X   1,4,5 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)  *  X   1,4,5 
ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)          X 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
 

 

ความปลอดภัย (Safety)    1  
 
หมายเหตุ พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
       มีผลกระทบแต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด 
     X  ไม่เกี่ยวข้อง 
    *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
     หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า 
     1    สารเคมีท่ีอาจใช้ในการผลิตชิ้นประกอบพลาสติก ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ตลับหมึก ผงหมึก  
   2  ผลจากการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และน้ํา 
   3  ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOxและ NOx 
   4  ผลจากวัตถุดิบท่ีไม่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
   5  ผลจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
   6   ผลจากการปล่อยสารอันตรายในผงหมึก  
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1  ขณะผลิต 
 

การผลิตตลับหมึกมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขั้นตอนการผลิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 
พลังงานจากไฟฟ้าและน้ํา การผลิตตลับหมึกมีหลายขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนจะใช้ตัวทําลาย สารที่ใช้เป็น
ส่วนผสมในพลาสติก ผงหมึก สีหรือเม็ดสีที่ใช้ในชิ้นส่วนพลาสติก ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารโลหะหนักและสารอันตราย ที่จะก่อให้เกิดมลพิษ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา 
และมลพิษทางดิน เมื่อสารปนเปื้อนถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ขยะจากภาชนะบรรจุสารเคมี 
พลาสติก กล่องกระดาษที่ใช้บรรจุสารเคมี ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แหล่งน้ําหรือที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ได้ ถ้าไม่มีการควบคุมการใช้และการกําจัดของเสียหลังการผลิต 

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ตลับหมึก จึงมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิต การกําจัด
ของที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายทางราชการ และการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิต การกําจัดของเสียภายในโรงงาน 

 
2   ขณะขนส่ง 
 

การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ 

 
3   ขณะใช้งาน  
   

การใช้งานผลิตภัณฑ์ตลับหมึกเป็นผลจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสมในผงหมึก เมื่อผู้บริโภคอาจมีการสัมพัส
กับสารในการเปลี่ยนตลับหมึก รวมถึงหลังการใช้งานและขณะใช้งานที่อาจมีการปล่อยสารหรือไอระเหย
ของสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของผงหมึกออกมา  

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับตลับหมึก จึงมุ่งเน้นการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย หรือสารเคมีที่ใช้
ผสมในผงหมึก ให้มีความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 
 

4   ทิ้งหลังใช ้
   

ผลกระทบของตลับหมึกหลังการใช้งานอาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ําและมลพิษทางดิน จากการปนเป้ือน
ของสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนพลาสติกและผงหมึก ซึ่งชิ้นส่วนพลาสติกเป็นส่วนที่ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ ถ้าไม่มีการคัดแยกและกําจัดก่อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม หรือไม่มีการนํากลับมาใช้
ใหม่ผงหมึก สีที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นได้ 

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับตลับหมึก จึงมุ่งเน้นการใช้ส่วนประกอบที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภท
พลาสติก บนบรรจุภัณฑ์พลาสติก ช้ินส่วนพลาสติก ต้องคัดแยกได้ง่ายและย่อยสลายทางชีวภาพได้ 
รวมถึงสารเคมี โลหะหนักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสี ผงหมึก ต้องมีการคัดแยกและนําไปกําจัดอย่าง
ถูกต้องหลังการใช้งาน 
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