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

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
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 โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
• 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. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75.  หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78.  กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว(ตอ่) 
79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 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 37 
โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 

 
ประธานอนุกรรมการ 
นายโกศล ใจรงัษ ี ผู้ทรงคุณวุฒิ  

    
อนุกรรมการ 
นายกิติพงศ์ อตชิาติพงศ์กุล ผู้แทนจากสํานกังานมาตรฐาน 

นายนภดล หอมสุวรรณ  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นายชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 

นายสุรัตน์ เพชรเกษม   
 
นางประไพรัตน ์ลาวัณย์วัฒนกลุ สํานักเทคโนโลยีน้ําและน้ําเสีย 

นายบุญรวย เลศิวนิชย์ทิพย ์  จากโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   

นายทศพร อุดมศินศิริกุล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
นายคมกริช คะระนันท ์  

 
นางสาวกนกวรรณ โกมลวรีะเกตุ กรมควบคุมมลพิษ 

  
รศ.ดร.วนดิา จนีศาสคร์ ผู้แทนจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

นายสิทธิศักดิ์ ประภัสสรวิทยา 
ศ.ดร.สุดา เกยีรติกําจรวงศ์ 
 

นางมีนา พิทยโสภณกิจ ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รศ.ดร.วราวุธ เสือดี แห่งประเทศไทย 

  
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.อิสรทตั พึ่งอ้น  พระจอมเกล้าธนบุร ี
 
นายทวีศักดิ์ ธีระรัตนา บริษทั แคนนอน มาร์เกต็ติ้ง  

นายพิเภก โพภา (ไทยแลนด)์ จํากัด 
นางสาวนัยนา เลิศโกเมนกุล 

 
นายบัญชา สิมปาภากรณ ์ บริษทั Canon Hi-tech 

 (Thailand) จํากัด 
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นายฐิติพล บุญประสิทธิ ์ บริษทั ฮิวเลตต ์– แพคการืด  
นางสาวจิตสุดา สกุลจันทร ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
นางสุดาวดี รักกสิกร บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 

นางสาวนาตยา สุขประเสริฐ  
 
นางสาวจิราภรณ์ นิกรถา บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จาํกัด 

นางสาวศุภมาส จาระเวชสาร   
   

นายภนต รัตโนภาส บริษทั ฟูจิ ซรี็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
นางสาวปฎิมากร ยุติธรรม  

 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร. ปวีณ์นุช อุดมมณีธนกิจ  โครงการฉลากเขียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TGL-37-R2-15 

- 8 - 

ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์เครื่องพิมพ์ 
(Printers) 

TGL-37-R2-15 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 37 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่แสดงภาพ ข้อความ และกราฟิกด้วยการพิมพ์ นิยมใช้อย่างแพร่หลาย
และมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานหมดเปลืองไปกับ
การผลิตและการใช้งานมากขึ้น ในขณะทําการพิมพ์เครื่องพิมพ์อาจจะมีการปล่อยมลสารออกมาเช่น  
โอโซน สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ทั้งหมด เบนซีน และฝุ่นละออง เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ เช่น ตลับหมึก ยังมีส่วนผสมของ
โลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม หากทิ้งหรือกําจัดไม่ถูกต้องอาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับเครื่องพิมพ์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและ
ประหยัดพลังงานในขณะใช้ งาน  มีการควบคุมการปล่อยมลสารสู่ สิ่ งแวดล้อม  เช่น  โอโซน  
สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ทั้งหมด เบนซีน และฝุ่นละออง เป็นต้น และการใช้สัญลักษณ์บ่งบอกประเภท
พลาสติก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งไม่เป็นภาระในการกําจัดทิ้งหลังการใช้
งาน  

 
2. ขอบเขต  

ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สร้างภาพ ข้อความ และกราฟิก 
ลงบนวัสดุใช้พิมพ์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จาก Single user หรือ Networked computers หรืออุปกรณ์ 
Input อ่ืนๆ (เช่น กล้องดิจิตอล) โดยเครื่องพิมพ์ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมถึง
เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ (Multifunction device) ที่มีหน้าที่หลักในการพิมพ์1 

   
3. บทนิยาม  
 

3.1 เครื่องพิมพ์ (Printers) หมายถึง อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่แสดงภาพ ข้อความ และกราฟิกด้วยการพิมพ์ 
3.2 ความเร็วในการพิมพ์ หมายถึง จํานวนหน้าในการพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 มีหน่วยเป็นหน้าต่อ

นาที  (Pages per minute; PPM) ที่ค่าความละเอียดต้ังต้นของเครื่อง หรือ พิจารณาได้จากจํานวน
จุดที่พิมพ์บนกระดาษต่อวินาที (Dot per second; DPS)  

                                        
1 Nordic Ecolabelling of  Imaging equipment Version 6.2 
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หมายเหตุ : สําหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้กระดาษขนาดใหญ่ ให้วัดความเร็วในการพิมพ์โดยเทียบกับ
กระดาษ A4 แล้วแปลงค่าโดยนําตัวประกอบเปลี่ยนแปลง (Conversion factor) ดังในตาราง ไปคูณ
กับเวลาที่ใช้ในการพิมพ์  
 

ขนาดกระดาษ A2 A1 A0 
ตัวประกอบเปลี่ยนแปลง 4 เท่า 8 เท่า 16 เท่า 

 

3.3 การพิมพ์เอกสารสองหน้า หมายถึง การพิมพ์กระดาษ 1 แผ่นทั้งสองด้านในการป้อนกระดาษครั้ง
เดียว  

3.4 เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ (Multifunctional device; MFD) หมายถึง เครื่องที่มีหน้าที่หลักในการ
พิมพ์โดยเพิ่มฟังชั่นการทํางานอื่นๆเข้าไป เช่น การสแกนหรือแฟกซ์2 

3.5 สารอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมด (TVOC) หมายถึง สารอินทรีย์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมด
ที่ละลายออกในช่วงของ n-hexane และ n-hexadecane ระหว่างการแยกด้วย Gas 
chromatographic separation บน Non-polar column3 

3.6 ฝุ่นละออง หมายถึง ฝุ่นรวม (Total suspended particulate matter) อนุภาคของแข็งและหยด
ละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคที่กระจายในอากาศนี้บางชนิดมีขนาดใหญ่ 
และมีสีดําจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น4  

3.7 สารประกอบนิกเกิลที่มีมวลเลกุลสูง (High molecular weight nickel) หมายถึง สารประกอบออร์
แกโนเมทัลลิก หรือสารประกอบโลหะอินทรีย์ของนิกเกิลที่มีมวลโมเลกุลต้ังแต่ 1,000 ขึ้นไป 
ประกอบด้วยบริเวณโลหะตรงกลางคือนิกเกิล และมีแขนลิแกนด์ขนาดใหญ่เพื่อให้อิเล็กตรอน มักใช้
ในด้านอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอัลลอย เป็นตัวเร่งในปฎิกิริยาบางประเภท รวมถึงใช้ในโลหะเซรา
มิกและเครื่องประดับต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
2 Eco Mark No.155 “Imaging Equipment Such As Copiers, Printers, etc. Version 1. 
3 EcoLogo Program Certification Criteria CCD-035 Office Machines , North America (Environmental Choice(Ecologo) 
4 สํานักจัดการคณุภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ http://aqnis.pcd.go.th/basic/pollution_pm.htm 
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4.   ข้อกําหนดทั่วไป  
 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.15615 หรือ มาตรฐาน IEC 60950 part 16 หรือ EN 60950-17 
หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคํ าขอต้องแสดงใบรับรอง  หรือ  ผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1561 หรือ มาตรฐาน IEC 60950 part 1 หรือ EN 60950-1 หรือ 
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

 
4.2 ผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการรับรอง  หรือ ผ่านการทดสอบความเข้า กันได้ทางแม่ เหล็กไฟฟ้า 

(Electromagnetic compatibility: EMC) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 19568 
หรือ มาตรฐาน CISPR 229 หรือ มาตรฐาน EN 5502210 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงผลทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 หรือ มาตรฐาน EN 55022 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
หมายเหตุ กรณีช่ือรุ่นที่ย่ืนขอไม่ตรงกับผลการทดสอบ EMC ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดง
ความเช่ือมโยงของรหัส หรือ ช่ือรุ่นที่ผลิตจากโรงงานกับช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอ ที่แสดงว่า
รหัสหรือชื่อรุ่นที่ผลิตจากโรงงานนั้นสอดคล้องกัน 

 
4.3 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

 
 
 
 
                                        
5 มอก.1561: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย  
6 IEC 60950 part 1: Information technology equipment -Safety - P.1: General requirements 
7 EN 60950-1 : Information technology equipment - Safety - P.1: General requirements 
8 มอก. 1956: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทย ุ
9 CISPR 22: Information technology equipment-Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement 
10 EN 55022 : Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ  
 

5.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ International energy star program 
requirements for imaging equipment  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐาน ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
1. ผลทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องถ่ายเอกสารในสภาวะต่างๆ โดยทดสอบตามวิธีของ 

International energy star program requirements for imaging equipment ฉบับปรับปรุงล่าสุด
ที่ใช้สําหรับเครื่องถ่ายเอกสาร  

2. ใบรับรองให้ติดเครื่องหมายรับรอง Energy star  
3. แสดงเอกสารอื่นๆที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนคําขอนั้นได้รับการรับรองเครื่องหมาย International 

energy star program requirements for imaging equipment 
 

5.2  ระดับเสียงของเครื่องพิมพ์ในระหว่างการใช้งานจะต้องอยู่ในช่วงที่กําหนด และคํานวณโดยใช้สูตรที่
แสดงดังตาราง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 75 เดซิเบล (dB)  
สําหรับเครื่องพิมพ์ชนิด Wire dot หรือ Dot matrix ให้ย่ืนผลทดสอบเสียงโดยให้วัดเสียงการทํางาน
ของเครื่องที่ Full speed mode โดยไม่ต้องคํานวณค่า LWAd ด้วยสูตรในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับเสียงของเครื่องพิมพ์ในระหว่างการใช้งาน 
ระดับเสียง LWAd (หน่วย: เดซิเบล) 

การพิมพ์แบบขาวดํา 
 (Monochrome) 

การพิมพ์แบบสี  
(Color) 

≤0.35*Sbw+59 และ ≤75 Parallel equipment : ≤0.3*Sco+61 และ ≤75  
    หมายเหต ุ : Sbw = Operation speed for monochrome printer in pages per minute 

    Sco = Operation speed for color printer in pages per minute  
อ้างอิงวิธีคํานวณตามข้อกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-122:2006 (ข้อ 3.5) 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงผลทดสอบระดับเสียงของเครื่องพิมพ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุไว้ใน ISO 7779: 
Acoustics-measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment 
โดยการแสดงค่า A-weighted sound power level (LWAd) ต้องเป็นไปตาม ISO 9296: Acoustics-
declared noise emission value of computer and business equipment  ในการคํานวณให้ใช้ค่า
ความเร็วในการพิมพ์เป็น Page per minute (PPM) 
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5.3  อัตราการปล่อยมลพิษ (Emission rate) ได้แก่ ฝุ่น (Dust), โอโซน (Ozone), สารอินทรีย์ระเหย
ทั้งหมด (TVOC), สไตรีน (Styrene) และ เบนซีน (Benzene) ในขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ต้องไม่เกิน
ค่าที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 211 
ยกเว้น เครื่องพิมพ์ Ink Jet, เครื่องพิมพ์ชนิดถ่ายโอนความร้อน และเครื่องพิมพ์ชนิด wire dot ให้
ทดสอบเฉพาะ TVOC อย่างเดียวเท่านั้น 

 
ตารางที่ 2 อัตราการปล่อยมลพิษได้แก่ ฝุ่น โอโซน สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด สไตรีน และ  

            เบนซีน ในขณะใช้งานของเครื่องพิมพ์ 

ประเภทของมลสาร 
อัตราการปล่อยมลพิษ  
(มิลลิกรัมต่อชั่วโมง) 

Monochrome Color 
ฝุ่น (Dust) ≤ 4.0 ≤ 4.0 
โอโซน (Ozone) ≤ 1.5 ≤ 3.0 
สารอินทรีย์ระเหย
ท้ังหมด(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 

หมายเหตุ: 1. สําหรับเครื่องพิมพ์แบบการพิมพ์สี จะต้องทดสอบทั้งโหมดการพิมพ์ขาวดํา 
(Monochrome) และการพิมพ์สี (Color) และหากผลการทดสอบในโหมดการพิมพ์สีนั้นผ่านตาม
เกณฑ์ของโหมดการพิมพ์ขาวดํา ไม่ต้องทดสอบในโหมดการพิมพ์ขาวดํา  
2.  วิธีทดสอบอ้างอิงตาม Appendix 2 ของข้อกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-171  

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงผลทดสอบอัตราการปล่อยมลพิษ ได้แก่ ฝุ่น, โอโซน, สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด, สไตรีน 
และ เบนซีน ตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นไปตาม Appendix 2 ของข้อกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี 
RAL-UZ-171 

 
 5.4  ช้ินส่วนพลาสติก  

 5.4.1  สารหน่วงการติดไฟที่ใช้ในโครงภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป 
ต้องแสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ และ CAS Number ตามหลักการที่ระบุภายใน ISO 
1043-412 ยกเว้น โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกใช้ซ้ําขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัม
ขึ้นไป 

 

 
                                        
11 Eco Mark No.155 “Imaging Equipment Such As Copiers, Printers, etc. Version 1. 
12 ISO 11469-4: Plastics - symbols and abbreviated terms - part 4: flame retardants 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าสารหน่วงการติดไฟที่ใช้ในโครงภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ําหนัก
ต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไปต้องแสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ พร้อม CAS Number หรือ     The code 
number ที่สอดคล้องตาม ISO 1043-4 ยกเว้น โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกใช้ซ้ําขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนัก
ต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป 

 
 5.4.2  ช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสารที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป 

ต้องไม่มีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟ กรณี
มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ในชิ้นส่วน
พลาสติกที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 
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)) มีค่าน้อยกว่าหรือ   
             เท่ากับ 1,000 mg/kg ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ 
1.1  หนังสือรับรองของผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟ

ไม่เกินเกณฑ์กําหนด พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม 

1.2  หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผู้ผลิตช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะ
หนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์กําหนดโดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 6232113 

หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
2.  กรณีที่ผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณ

โลหะหนักในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม และสารหน่วงการติดไฟชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

  

5.4.3  ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ (flat 
surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ ตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

                                        
13 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl ethers). 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป และมีพ้ืนที่ผิว
ราบเรียบต้ังแต่ 200 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป โดยมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุ
ตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้งส่งตัวอย่างชิ้นส่วน 
หรือ รูปถ่ายของชิ้นส่วนพลาสติกที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกเพื่อการตรวจพินิจ 

 
 5.4.4  ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัมต้องไม่มีสารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 

3.2 of Appendix VI of EU Regulation No.1272/2008/ECใน category ดังต่อไปนี้ 14 
- Carcinogenic Category 1 (Carc. 1) 
- Carcinogenic Category 2 (Carc. 2) 
- Carcinogenic Category 3 (Carc. 3) 
- Mutagenic Category 1 (Mut. 1) 
- Mutagenic Category 2 (Mut. 2) 
- Mutagenic Category 3 (Mut. 3) 
- Toxic to Reproduction Category 1 (Repr. 1) 
- Toxic to Reproduction Category 2 (Repr. 2) 
- Toxic to Reproduction Category 3 (Repr. 3)  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัมต้องไม่มีสารที่ถูก
ระบุอยู่ใน Table 3.2 of appendix VI of regulation (EC) No.1272/2008   

 
5.5  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ต้องเป็นไปตามหลักการ 3R design ตามท่ีได้ระบุใน 

Check list for 3R design  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า การออกแบบเครื่องถ่ายเอกสารเป็นไปตามหลักการ 3R design ที่ระบุ
ใน Check list for 3R design (เอกสารในภาคผนวก)  

 
5.6  แม่แบบรับภาพในเครื่องพิมพ์ต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และเซเลเนียม  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และเซเล
เนียม  

                                        
14 รายช่ือสารเคมีสามารถดูได้จาก 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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5.7  แบตเตอรีเพื่อสํารองข้อมูล (Data back up) ที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ 
5.7.1  ต้องไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว 
5.7.2  ปริมาณสารปรอท และแคดเมียมต้องเป็นไปตาม ข้อกําหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ ตาม EU 

directive ฉบับล่าสุด 
5.7.3  แบตเตอรี่ที่ติดต้ังในผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดแผงวงจร (Printed 

circuit board) ทั้งชุด 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นไปตามข้อ 5.7 พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
แบตเตอรี่ 

 
5.8  การประหยัดการใช้กระดาษ 

5.8.1  เครื่องพิมพ์อิเล็กโตรโฟโตกราฟฟีต้องสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้ทั้ง 2 หน้าโดย
เป็นไปตามเกณฑ์ในตารางที่ 3 หากผ่านการทดสอบความสามารถในการพิมพ์บนกระดาษ
สํานักงานได้ทั้ง 2 หน้าภายใต้สภาวะสี (Color) ไม่จําเป็นต้องทดสอบในสภาวะขาวดํา 
(Monochrome) อีก 

ตารางที่ 3 ข้อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับการประหยัดกระดาษในเครื่องพิมพ์อิเล็กโตรโฟโตกราฟฟี15 
ความเร็วการพิมพ์ของกระดาษ A4 

(หน้าต่อนาที (Pages Per Minute; PPM)) 
ข้อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับการพิมพ์ 2 หน้า 

พิมพ์สี  (color) พิมพ์ขาวดํา 
(monochrome) 

≤19 ≤24 
ผลิตภัณฑ์ต้องมี software (กรณีเป็นเครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติ
ฟังชัน) ให้เป็นทางเลือกสําหรับการพิมพ์ 2 หน้า 

>19-39 >24-44 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับหน้าท่ีในการพิมพ์ 2 
หน้า เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ (default) หรือต้องมีอุปกรณ์เสริมมา
กับเครื่อง 

>39 >44 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับหน้าท่ีในการพิมพ์ เป็น
ตัวเลือกอัตโนมัติ ( Default) 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องพิมพ์อิเล็กโตรโฟโตกราฟฟีสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้
ทั้ง 2 หน้า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 3 และเปิดเผยข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์ 

  

 

 

                                        
15 The blue angel RAL-UZ 171 Office Equipment with Printing Function (Printers, Copiers, Multifunction Devices) edition July 2012. 
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5.8.2  เครื่องพิมพ์ทุกชนิดต้องสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานที่ทําจากเยื่อเวียนทําใหม่ 
(Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า เครื่องพิมพ์ทุกชนิดต้องสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานที่ทําจาก
เยื่อเวียนทําใหม่ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเปิดเผยข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์ 

 
5.9  ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงในตารางที่ 4 ในการผลิตขั้น

สุดท้าย (End production) ของตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํา
กลับมาใช้ซ้ํา (Reuse)  
ตารางที่ 4 กลุม่ของสารเคมีสังเคราะห์ที่มีคลอรนีผสมอยู่ 

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   

HCFCs 
 

Dichlorofluoromethane   
Chlorodifluoromethane   
Chlorofluoroethane   
Tetrachlorofluoroethane   
Trichlorodifluoroethane   
Dichlorotrifluoroethane   
Chlorotetrafluoroethane   
Trichlorofluoroethane   
Dichlorodifluoroethane   
Chlorotrifluoroethane   
Dichlorofluoroethane   
Chlorodifluoroethane   
Chlorofluroethane   
Hexachlorofluoropropane   
Pentachlorodifluoropropane   
Tetrachlorotrifluoropropane   
Trichlorotetrafluoropropane   
Dichloropentafluoropropane   
Chlorohexafluoropropane   
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า ไม่ใช้สารเคมีที่มีรายช่ือดังแสดงในตารางที่ 4 ในการผลิตขั้นสุดท้าย 
(End production) ของตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา 
(Reuse)  
 

5.10  หมึกพิมพ์ และแถบพิมพ์ (Ribbon)  

 5.10.1 หมึกพิมพ์ที่มีลักษณะที่เป็นของแข็ง หรือ ของเหลว และแถบพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึก   
จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสาร ดังต่อไปนี้ 

  (1) สารประกอบของปรอท ตะกั่ว แคดเมียม นิกเกิล และโครเมียม (+6) 
ยกเว้น สารประกอบที่มีนิกเกิลที่มีมวลโมเลกุลสูง (High molecular weight nickel) ที่
อยู่ในสารให้สีในหมึกพิมพ์และแถบพิมพ์ 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 5.10.1 (1) พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
หมึกพิมพ์ 

 
(2) หมึกพิมพ์ (Toners) ที่ใช้จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายที่ระบุอยู่ใน 

Table 3.1 of Appendix VI of EU Regulation No.1272/2008/EC ในกลุ่มสาร
ดังต่อไปนี้ 

- Carcinogenic according to categories 1A, 1B or 2  
- Mutagenic according to categories 1A, 1B or 2 
- toxic to reproduction according to categories 1A, 1B or 2 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกเป็นไปตามข้อ 5.10.1 (2)  พร้อมทั้งหนังสือ
รับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ 

 
 5.10.2  หมึกพิมพ์ (Toners) ต้องไม่ใช้สี Azo dye (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในหมึกที่สามารถเปลี่ยนรูป

เป็นสาร amines ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวได้ (ตามวิธีทดสอบที่เป็นไปตามมาตรา 35 
ของกฎหมายว่าด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน) ดังต่อไปนี้ 
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     ตารางที่ 5 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของ Azo groups16   
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 
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 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า หมึกพิมพ์ที่ใช้ไม่ใช้สี Azo (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในหมึกเหลว พร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ หรือ ย่ืนผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่ต้องเป็นไปตาม มาตรา 35 ของ
กฎหมายว่าด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน 

 
 

                                        
16

 REACH Regulations: Annex XVII Appendix 8 Entry 43 – Azocolurants 
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 5.10.3  ช้ินส่วนพลาสติกของตลับหมึก 
 (1)  ช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของตลับหมึกที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป 

ต้องไม่มีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟ
ของผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ:  1. กรณีมีการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟ ได้แก่ ตะกั่ว 
(Pb), แคดเมียม (Cd), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+), Polybrominated 
Biphenyl (PBB) และ Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE) ต้องมีปริมาณไม่
เกินเกณฑ์กําหนด ดังตารางที่ 6 

2.  ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1,000 ppm ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 

ตารางที่ 6 ปริมาณโลหะหนกัหรือสารประกอบของโลหะหนักในชิ้นส่วนพลาสติกของตลับหมึก17 

สาร 
โลหะหนักหรอืสารประกอบของโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ 

Pb Cd Hg Cr6+ PBB PBDE 
ปริมาณ  
(mg/kg) 

 

<1,000 <100 <1,000 <1,000 <1,000 <1,000 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ย่ืนผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
     1.1  หนังสือรับรองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์
กําหนด พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสาร
ต้องห้าม 

      1.2  หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผู้ผลิตช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่า มีปริมาณโลหะ
หนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์กําหนด โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 6232118 หรือมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

2.  กรณีที่ผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม และสารหน่วงการติดไฟชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเท่า 

  
(2)  เปลือกภายนอกและโครงสร้างที่เป็นพลาสติกของตลับหมึก ต้องสามารถนํากลับมา

แปรใช้ใหม่ (Recycling) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยน้ําหนัก 
                                        
17 RoHS Directive (2011/65/EU) 
18 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, 
hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers). 



TGL-37-R2-15 

- 20 - 

  (3)  โครงภายนอกที่เป็นพลาสติก (Plastic casing part) แต่ละชิ้น ที่มีน้ําหนักมากกว่า 
25 กรัม ต้องผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเมอร์เด่ียว (One single polymer) หรือ 
พอลิเมอร์ผสม (Polymer blends) ทั้งนี้ช้ินส่วนพลาสติกที่ใช้เป็นโครงสร้าง
ภายนอกทั้งหมดที่มีน้ําหนักรวมมากกว่า 25 กรัมขึ้นไป จะต้องผลิตจากการผสมกัน
ของพอลิเมอร์ไม่เกิน 4 ชนิดในรูปของ Mutually separable polymers หรือ พอ
ลิเมอร์ผสม (Polymer blends) 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า ช้ินส่วนพลาสติกเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.10.3 (2) และ (3)   

 
5.10.4 ต้องมีการรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วที่ลูกค้านํามาคืน โดยให้มีข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น คู่มือ

การใช้งาน เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานรับรองว่า สามารถรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วที่ลูกค้านํามาคืน โดยให้มีข้อมูล
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ   

5.11  บรรจุภัณฑ์ 

 5.11.1  กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

 (1) วัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 8 ดังต่อไปนี้  
  ตารางที ่7 กลุม่ของสารเคมสีังเคราะห์ที่มคีลอรีนผสมทีห่้ามใช้ในชิ้นสว่นพลาสติก 

CFC5s  Trichlorofluoromethane  Dichlorotetrafluoroethane  
 Dichlorodifluoromethane Chloropentafluoroethane  
 Trichlorotrifluoroethane  
Other CFCs  Chlorotrifluoromethane  Pentachlorotrifluoropropane  
 Pentachlorofluoromethane Tetrachlorotetrafluoropropane  
 Tetrachlorodifluoroethane Trichloropentafluoropropane  
 Heptachlorofluoropropane Dichlorohexafluoropropane  
 Hexachlorodifluoropropane Chloroheptafluoropropane  
 Carbon Tetrachloride 
 1,1,1-Trichloroethane 
HCFC  Dichlorofluoromethane  Dichloropentafluoropropane  
 Chlorodifluoromethane Chlorohexafluoropropane  
 Chlorofluoroethane Pentachlorofluoropropane  
 Tetrachlorofluoroethane Tetrachlorodifluoropropane  
 Trichlorodifluoroethane Trichlorotrifluoropropane  
 Dichlorotrifluoroethane Dichlorotetrafluoropropane  
 Chlorotetrafluoroethane Chloropentafluoropropane  
 Trichlorofluoroethane Tetrachlorofluoropropane  
 Dichlorodifluoroethane Trichlorodifluoropropane  
 Chlorotrifluoroethane Dichlorotrifluoropropane  
 Dichlorofluoroethane Chlorotetrafluoropropane  
 Chlorodifluoroethane Trichlorofluoropropane  
 Chlorofluroethane Dichlorodifluoropropane  
 Hexachlorofluoropropane Chlorotrifluoropropane  
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 Pentachlorodifluoropropane Dichlorofluoropropane  
 Tetrachlorotrifluoropropane Chlorodifluoropropane  
 Trichlorotetrafluoropropane Chlorofluoropropane  

 
(2)   บรรจุ ภัณฑ์พลาส ติก ต้อง ไม่ มี ส่ วนประกอบของฮาโล เจนและ  Organic 

halogenides เป็นองค์ประกอบ 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
1. ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 7 
2. ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจน

และ Organic halogenides เป็นองค์ประกอบ  
 

5.12  มีการระบุรายละเอียดข้อมูลภาษาไทย ดังต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้
ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 

  (1)  คําแนะนําการจัดวางผลิตภัณฑ์ในตําแหน่งที่เหมาะสม 
   (2)  ในกรณีที่ผู้ผลิตมีบริการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และซากชิ้นส่วนที่ต้องมีการเติม 
  หรือเปลี่ยนเมื่อมีการใช้งาน ต้องมีคําแนะนําในการคืนซาก 

  (3)  สําหรับเครื่องพิมพ์อิเล็กโตรโฟโตกราฟีต้องมีคําแนะนําเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ 
  เปลี่ยนตัวกรองโอโซนที่ใช้แล้ว (ถ้ามี) 
  (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์  
  (5)  ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งานร่วมกับกระดาษเยื่อเวียนทําใหม่ 
  (6)  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 
  (7)  คําแนะนําความปลอดภัยในการใช้งานตลับหมึก 

  (8)  หากเสียงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เกินกว่า 63 เดซิเบล (เอ) (dB (A)) ไม่ควรนํามาวางในห้องที่มี 
  คนนั่งทํางานอยู่ปกติ ควรมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานเป็นคู่มือแนะนําการใช้งาน/คู่มือความปลอดภัยการใช้งาน (Product safety 
data sheet)/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริโภค โดยระบุรายละเอียดตามข้อกําหนดที่ 5.12 
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6. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสอืรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิ ธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิ ธีทดสอบที่ระบุ ใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 

 
 
 

 
 
 
 
 



TGL-37-R2-15 

- 23 - 

ภาคผนวก 
 

1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขียว 
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2.  ตารางผลกระทบของเครื่องพิมพ์ต่อสิง่แวดล้อม  

เมื่อพิจารณาตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life cycle consideration) สามารถแบ่งได้เป็น 5 
ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ และทิ้งหลังใช้ โดยในที่นี้จะพิจารณา 4 ระยะ ได้แก่ ก่อน
ผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้งาน เท่านั้น  

ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ครื่องพิมพ์ต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์  

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน ทิ้งหลังใช้งาน 
การใช้ทรัพยากร       
− วัตถุดิบ   × × 

7) 
− พลังงาน    1)  × 
− น้ํา  × × × × 
การปล่อยของเสียไปสู่      
− อากาศ  **   2) × 
− น้ํา  **  × × × 
− ดิน   × × × 
การเกิดของเสียอันตราย   × 

4)  5) 6)  
ขยะมูลฝอย   **  × ×  8)  
มลพิษอื่นๆ  
− เสียง 

  
**  

 
 

 
3)  

 
× 

− แสง  **  ×  × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน    *  × 
ความปลอดภัย     *  × 

 
หมายเหตุ     มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  
   มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด 

*  มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
**  มีข้อบังคับตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน   
×        ไม่เกี่ยวข้อง 

1)   ไฟฟ้า   

2)   TVOC, ฝุ่น โอโซน สไตรีน เบนซีน      
3)    เสียง   
4)  สารเคลิอบลูกดรัม (แคดเมียม) ,flame retardant เช่น PBB PBDE  
5)   แบตเตอรี่  
6)   สารเคมีในผงหมึก  
7)   กระดาษสําหรับใช้งาน 
8)   บรรจุภัณฑ์  
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2.1 ระหว่างการผลิต 
วัตถุดิบหลักที่ใช้จะเป็นพลาสติก ซึ่งพลาสติกเหล่านี้สามารถนําไปแปรใช้ใหม่ได้ เพื่อลดของเสียและ
ประหยัดการใช้ทรัพยากร แต่ช้ินส่วนบางชนิด เช่น แผ่นพิมพ์วงจร แม่แบบรับภาพ ยังคงทําให้เกิด
มลพิษ และของเสียตามมาจากการใช้สาร CFCs ในกระบวนการชะล้าง สารดังกล่าวเป็นสารที่ทําลาย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดสารโลหะหนักจากกระบวนการเชื่อม และสารอื่นๆ เช่น 
น้ํามัน ตัวทําละลาย สี ในกระบวนการผลิต รวมถึงมลภาวะทางเสียง  

 
2.2 ระหว่างการขนส่ง 

การขนส่ง มีการใช้โฟมในบรรจุภัณฑ์เพื่อกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการกระแทก 
สําหรับเหตุผลที่เลือกใช้โฟมเพราะมีน้ําหนักเบา ราคาถูก และง่ายต่อการขึ้นรูป อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบที่เกิดตามมาคือ ปัญหาโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลงเพราะโฟมที่ใช้นั้นผลิตมาจากสารเป่า
โฟมที่มี CFCs เป็นส่วนประกอบ  

 
2.3 ขณะใช้งาน 

ในการใช้งานของเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ส่วนใหญ่ จะเป็นการใช้พลังงานในสภาวะ
เตรียมพร้อมใช้งาน (stand-by mode) ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ประมาณร้อยละ 
20-50 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งในเครื่องพิมพ์บางรุ่นไม่มีระบบการประหยัดพลังงาน ดังนั้นจึง
จําเป็นต้องพิจารณาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้มีระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติใน
ขณะที่เครื่องอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมใช้งาน (stand-by mode) นอกจากนี้ในขณะใช้งานเครื่องพิมพ์
ยังมีการปล่อยมลสาร ได้แก่ โอโซน สไตรรีน และฝุ่นละออง สู่บรรยากาศ รวมถึงมลพิษทางเสียง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะที่เครื่องทํางาน   

 
2.4 ทิ้งหลังใช้งาน 

การกําจัดทิ้งหลังใช้งาน หลังทิ้งเครื่องพิมพ์แล้วจะทําให้เกิดของเสียเป็นจํานวนมาก ซึ่งประกอบไปด้วย
โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว  แคดเมียม  โครเมียม  เซเลเนียม เป็นต้น ในชิ้นส่วนพลาสติก เช่น โฟโต้-เซมิคอน
ดักเตอร์ แผ่นวงจรพิมพ์ หรือแบตเตอรี่ อันเป็นสาเหตุให้ดินหรือระบบนิเวศเกิดการปนเปื้อนได้ 
โดยเฉพาะพลาสติกที่มีส่วนประกอบของ    โบรมิเนต หรือ คลอริเนเต็ด ผสมอยู่ หากนําไปกําจัดโดยการ
เผาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมจะทําให้เกิดสารก่อมะเร็งได้แก่ สารไดออกซิน นอกจากนี้หมึกหรือผงหมึกที่ใช้
พิมพ์ยังมีสารเอโซ ที่จัดเป็นสารก่อมะเร็งอีกประเภทหนึ่งดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้บริษัทมีการรับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปแปรใช้ใหม่ 
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3. Checklist for 3R design of equipment/consumables 

 Group A  Ink jet, dot impact and thermo sensitive equipment 



TGL-37-R2-15 

- 27 - 

 Group B Electrophotographic equipment 
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เอกสารอา้งอิง  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย: ข้อกําหนด
ทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 Nordic eco labeling of imaging equipment version 6.2 (20 June 2013 - 30 June 2016). 

 CCD-035 office machines last revised: 2007/09 (Minor edits 2008/01) EcoLogo Program 
Certification Criteria Document. 

DIRECTIVE 2002/96/EC of the European parliament and of the council of 27 January 
2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 

DIRECTIVE 2002/95/EC of the European parliament and of the council of 27 January 
2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment 

DIRECTIVE 1272/2008/EC of the European parliament and of the council of 16 
December 2008 on classification, labeling and packaging of substances and 
mixtures, amending and repealing 

Eco mark no.155 “Imaging equipment such as copiers, printers, etc. version 1 (1 May 
2014 - 30 April 2021). 

ENERGY STAR program requirements for imaging equipment version 2.0 revised June-
2013 

Korea eco label EL142. printers EL 142-1999/10/2013-23. 

The blue angel RAL-UZ 171 Office equipment with printing function (printers, copiers, 
multifunction devices) edition July 2012. 

The New Zealand ecolabelling trust (Copying machines, printers, fax, machines and 
multifunctional devices) EC-24-09 May 2009. 

 

 
 
 
 


