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

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ 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.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 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 แบบถังน้ําคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องหนัง 102. ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต ์

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 108. วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ 

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร  110. ฉากก้ันห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

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) 
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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. บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 111 
โครงการฉลากเขียว 

ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ  
 
ประธานอนุกรรมการ 
นายรัชดา สิงคาลวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    
อนุกรรมการ 
นายณฤทธิ์ ฤกษ์ม่วง ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

นายวิทยา อินทร์สุวรรณ 
       
นางสาวอภิรมย์ กงกะนันท์ ผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

นางวรนุช ช่ืนฤดีมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     

นางสาวธนิษฐา ภูลวรรณ ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
นางนิชาภา บัวสุวรรณ  

  
นางสาวพรนลัท สิงห์รัตนพันธ์ุ ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

นางสุทธิวรรณ ธรรมสกนธ ์
 

นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
นางสุนันทา พลทวงษ์  

  
นายทวีสิทธ์ิ บัวมี ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ดร. วรวิทย์ จิรฐัิติเจริญ  
 
ผศ.ดร. พิชิต สมบูรณ ์ ผู้แทนจากคณะวนศาสตร์ 

ผศ.ดร. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
นายอัฐ อุตสาหกิจอํานวย ผู้แทนจากกลุม่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

นายวัสส์ธนพน ศุภสัญญา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 
นายทวีทรัพย์ นามขจรโรจน ์ ผู้แทนจากกลุม่รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน 

นางรุ่งรักษ์ เสรีโรจน์ 
  
นายศิริชัย เลิศศิริมิตร ผู้แทนจากสมาคมของขวัญของชําร่วยไทยและ 

นางชุติมา ชุณหเสถียร ของตกแต่งบ้าน 
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อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร. กัญญาณ ีแสงเกียรติยุทธ  โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

นางสาวสุพฤกษา ยาพรม 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ  
(Natural material toys)  

(TGL-111-16) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 111 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
การออกแบบและการผลิตของเล่นเด็กได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ทั้งของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ
หรือของเล่นที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในปัจจุบันประเภทของเล่นเพื่อการศึกษาและของเล่น
ประเภทจําลองที่ผลิตด้วยวัตถุดิบที่ทําจากวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะจากไม้ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์
ของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบของเล่นเด็ก
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ของเล่นเด็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
 
ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติในที่นี้จะครอบคลุมของเล่นเด็กที่ทําจากไม้ กระดาษ และยางธรรมชาติ  
โดยผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ที่ได้รับฉลากเขียวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคุม
ปริมาณโลหะหนักให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนจํากัดปริมาณสารประกอบที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งชว่ยลดปริมาณมลสารที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคมากขึ้น 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่ทําจากไม้ กระดาษ และยาง
ธรรมชาติ 
 

3. บทนิยาม 
 
3.1 ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและทําให้เด็กเล่น ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 6851 โดยทําจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ 
กระดาษ และยางธรรมชาติ 

3.2 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์1 

3.3 ไม้ หมายถึง เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทําสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น แบ่งเป็น
ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่แดง และไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้สน ไม้ยางพารา  

                                             
1 มอก. 685: มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ของเล่น. 



TGL-111-16 

10/25 

 

3.4 ยางธรรมชาติ (natural rubber) หมายถึง ยางที่ได้จากต้นพืช โดยทั่วไปหมายถึงยางพาราหรือ
ยางที่ได้จากต้นฮีเวียบราซิลเลียนซิสเท่านั้น2 ยางธรรมชาติเป็นสารประกอบในกลุ่มพอลิเมอร์ที่มี
โมเลกุลขนาดใหญ่ โครงสร้างทางเคมีของหน่วยย่อยของยางธรรมชาติประกอบด้วยคาร์บอน 5 
อะตอมและไฮโดรเจน 8 อะตอม (C5H8) 3 

3.5 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.6 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับ
การรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum – IAF) หรือหน่วยรับรองระบบงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารโครงการฉลากเขียวให้ความเห็นชอบ 

3.7 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป 

 
4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 685 

 
4.2    กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือ โรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140014 

 
 
 

                                             
2 เทคโนโลยยีางธรรมชาติ, 2553. 
3 สถาบันวิจัยยาง, 2555. 
4 ISO 14001: Environmental management system. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 685  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
    ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ 
 
5.1 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องไม่ใช้สารเติมแต่ง (Additive) ดังนี้ 

5.1.1 น้ําหอม5 
5.1.2 สารหน่วงการติดไฟชนิดฮาโลเจน (Halogenated flame retardant) เช่น 

Polybrominated Biphenyls (PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)5 
5.1.3 กลุ่มสารก่อมะเร็งที่ระบุใน International Agency for Research on Cancer (IARC)   

ได้แก่ Group 1, Group 2A และ Group 2B6 

 
5.2 สารยึดติด (Adhesive) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารดังต่อไปนี้7 

5.2.1 Alkylphenol Ethoxilates และอนุพันธ์อ่ืนๆของ Alkylphenol  
5.2.2 Ethylene Glycol Ethers (CAS Nos. 109-86-4, 110-49-6, 110-80-5, 111-15-9, 

111-77-3 และ 111-90-0) 
5.2.3 ตัวทําละลายฮาโลเจน 
5.2.4 สารหน่วงการติดไฟชนิดฮาโลเจน (Halogenated flame retardant) เช่น PBBs, PBDEs 

 
5.3 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องไม่ใช้สีย้อมประเภทสีดีสเพอร์สที่ก่ออาการแพ้ สีย้อมที่มีสารก่อ

มะเร็ง และสีอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนภาคผนวก 3.8 

                                             
5 Nordic Ecolabelling of Toys, Korea Eco-label: Toys. 
6 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. 
7 Nordic Ecolabelling of Toys, ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์กาว. 
8 Korea Eco-label: Toys. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ใช้สารเติมแต่งตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 พร้อมแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใช้และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) 
ของสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลง
นามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าสารยึดติด (Adhesive) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารตามที่
กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2 พร้อมแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใช้และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ 
(SDS) ของสารยึดติดที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท 
และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ใช้สีย้อมตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3 พร้อมแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใช้และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) 
ของสีย้อมที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนาม
โดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 
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5.4 ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ 
5.4.1 ต้องทําจากไม้ที่มาจากแหล่งที่มีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ไม้ที่ได้รับการรับรองถิ่น

กําเนิด 

 
5.4.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีไม้เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ําหนัก9 

 
5.4.3 ต้องไม่ใช้สารรักษาเนื้อไม้ที่เป็นอันตราย ตามรายชื่อสารเคมีที่กําหนดโดย WHO ได้แก่ 

กลุ่มสารอันตรายร้ายแรง (Class 1a) และ กลุ่มสารอันตรายมาก (Class 1b) 8 

 
5.5 ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกระดาษ 

5.5.1 ต้องไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในกระบวนการฟอกเยื่อ10 

 
 
 

                                             
9 ข้อกําหนดฉลากเขยีวสาํหรับผลิตภณัฑ์ทีท่ําจากไม้ยางพารา. 
10 Nordic Ecolabelling of Toys, Korea Eco-label: Toys, ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลติภัณฑ์กระดาษ. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
กรณีไม้จริงภายในประเทศต้องมีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ผลิต/ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินแล้ว โดยได้มีการรังวัดและจัดทําแผนที่ของที่ดินแล้ว (นส.3) 
หรือ โฉนด หรือ หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีไม้จริงที่
นําเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นไม้ที่ได้รับการรับรองถิ่นกําเนิด ผู้ผลิต/ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นใบรับรองจาก
ประเทศที่ขายไม้ (certificate of origin) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์มีไม้เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดย
น้ําหนัก ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
ของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ใช้สารรักษาเนื้อไม้ที่เป็นอันตราย 
ตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.4.3 พร้อมแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใช้และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ 
(SDS) ของสารรักษาเนื้อไม้ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของ
บริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ากระดาษที่ใช้เป็นวัสดุจะต้องไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในกระบวนการฟอก
เยื่อ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิตเยื่อกระดาษ 
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5.5.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีกระดาษเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ําหนัก 

 
5.6 ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางธรรมชาติ 

5.6.1 ผลิตภัณฑ์ต้องมียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ําหนัก 

 
5.6.2 วัตถุดิบจากยางธรรมชาติต้องมีปริมาณสารไนโตรซามีนไม่เกิน 0.05 mg/kg และ ปริมาณ

สารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนได้ (N-nitrosatable substances) ต้องไม่เกิน 1 
mg/kg 11 

 
5.6.3 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องไม่ใช้สาร ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม 

เฮกซะวาเลนซ์ และสารประกอบออการ์โนทิน (TBT, TPT) 8 

 
 
 
 

                                             
11  EN 71-12: Safety of toys Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์มีกระดาษเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดย
น้ําหนัก ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
ของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
โดยน้ําหนัก ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณสารไนโตรซามีนและปริมาณสารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตร

ซามีนได้ในผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางธรรมชาติ ที่ออกให้โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณสารไนโตรซามีนและปริมาณสารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนได้ โดยใช้วิธี

ทดสอบตามมาตรฐาน EN 71-12 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางธรรมชาติไม่ใช้สาร
ตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.6.2 พร้อมแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใช้และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
เคมีภัณฑ์ (SDS) ของสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญ
ของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 
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5.7 บรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี) 
5.7.1 บรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 685 เล่ม 212 

5.7.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องได้รับการรรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105) 

หรือ 
(2) ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 131013 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติก
ตามมาตรฐาน ISO 104314 หรือ ISO 1146915 

 
5.7.3 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
หรือ 

(2) ต้องทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1 ของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

 

                                             
12  มอก.685 เล่ม 2: มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก. 
13 มอก.1310: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์สาํหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่. 
14 ISO 1043: Plastics - Symbols and abbreviated terms. 
15 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 685 เล่ม 2 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1.  ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 
2.  หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทําจากเยื่อเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนด

พิเศษ ข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) โดยหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
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5.7.4 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
น้ําหนัก 
หมายเหตุ กรณีที่บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุ ภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอไม่ต้องยื่นหลักฐานตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 
5.7.4 

 
 

                                             
16ISO 3856-7: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 7: Determination of mercury content of the pigment portion of the 
paint and of the liquid portion of water-dilatable paints. 
17ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
18IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers). 
19ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content. 
20ISO 6503: Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method. 
21ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
22ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. 
23 ISO 3856-5: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 5: Determination of chromium hexavalent content of the pigment 
portion of theliquid paint or the paint in powder. 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 

ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่ 
   กําหนดดังต่อไปนี้ 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-716 หรือ ASTM D 362417 
หรือ IEC 6232118 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-119หรือ ISO 650320 
หรือ ASTM D 333521 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 22 หรือ ASTM D 
3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-523 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 
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6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 24 หรือ ISO/IEC 1702525 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุ สมผลของวิ ธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

                                             
24มอก. 17025: ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของหอ้งปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
25 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเลน่ที่ทาํจากวัสดุธรรมชาตต่ิอสิ่งแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ (Life cycle of natural 
toy) ในตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
แบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่ทําจากวัสดุธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวขอ้ทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเล่นทีท่ําจากวสัดุธรรมชาติต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช ้
การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น  
        -  วัตถุดบิ  
        -  พลังงาน  
        -  น้ํา 

 
 2 
 2 

 
2 

 
 2 

2 

2 

 
X 

2 

X 

 
X 
X 
X 

 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย 1 1 X X  

การปล่อยสารมลพิษ 
(Emission/Release of pollutants) 

 
 

 * 

 
 

 *3 

 
 

4 

 
 
X  

 
 
 
4        - อากาศ 

       - น้ํา  * * X X  5,6 

       - ดิน    
4 * X X  5,6 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)    
4 * X X 5 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)    
7 *7 7 X X 

ความเหมาะสมสําหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
  ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)      **  
 

หมายเหตุ พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบแตไ่ม่รวมอยูใ่นขอ้กําหนด 
     X  ไม่เกี่ยวข้อง 
   *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญตัิโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   **  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
     1    สารเคมีที่อาจใช้ในวัตถุดิบและในขั้นตอนการผลิต 
   2   ผลจากการใช้วตัถุดิบ พลงังาน และน้ํา  
   3   ผลจากฝุ่นละออง ควัน ของเสยีที่อาจก่อให้เกดิมลพิษทางอากาศ 
   4   ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOx และ NOx  
   5   ผลจากขยะเศษไม้ กระดาษ ยางทิง้เหลือใช้ บรรจุภัณฑ์พลาสตกิ บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
   6  ผลจากสารเคมทีี่ใชใ้นผลิตภัณฑ์  

7 ผลกระทบจากเสียง กล่ิน 
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2.1 ก่อนผลิต 

    ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่ใช้วัตถุดิบจากไม้ และกระดาษซึ่งใช้วัตถุดิบคือเยื่อไม้ มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในกรณีที่ไม้นั้นไม่ได้มาจากป่าปลูก การตัดไม้ทําลายป่าทําให้สภาวะแวดล้อมเกิดความ
เสียหาย เช่น เกิดน้ําท่วมหรืออุณหภูมิอากาศสูงขึ้น ถึงแม้จะปลูกป่าเพิ่มเติมก็ไม่สามารถทดแทนป่าไม้
ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ เพราะขาดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หรือพืชที่อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมายควบคุมการบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมถึงป่าปลูกที่ใช้ในการ
ผลิตกระดาษหรือใช้ในอุตสาหกรรมไม้ โดยเฉพาะไม้ยางพาราซึ่งนิยมนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของ
เล่น เมื่อต้นยางพาราหมดอายุในการกรีดน้ํายางแล้ว สามารถนําไม้ยางพาราไปทําเป็นเครื่องเรือนหรือ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปอ่ืนๆ ทําให้ลดการพึ่งพาไม้จากป่าธรรมชาติ และลดการทําลายป่าไม้ลงซึ่งจะส่งผลดี
ต่อสภาวะแวดล้อม และดํารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ของป่าไม้ในภูมิภาคน้ี 

ทั้งนี้ป่าปลูกที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เช่น การใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่ถูกวิธี ทําให้เกิดการสะสมสารเคมีในดินและในร่างกายโดยการสัมผัสหรือการ
หายใจ เมื่อร่างกายได้รับสารเคมีในปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ก่อนกระบวนการ
แปรรูปไม้ อาจมีการนําไม้มาอัดน้ํายากันมอดและแมลงด้วยสารเพนตาคลอโรฟินอล ซึ่งเป็นสารที่ไม่ติด
ไฟ ระเหยยาก แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์ เบนซิน และละลายได้เล็กน้อยในปิโตรเลียมอีเทอร์ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ พืชและสิ่งมีชีวิต กล่าวคือเมื่อร่างกายได้รับสารเหล่านี้ในช่วงสั้นๆ จะทําให้ผิวหนัง
เป็นผื่นคัน เหงื่อออกมาก ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เจ็บที่หน้าอกและช่องท้อง สารเหล่านี้สามารถ
ทําลายตับ ปอด ผิวหนัง เม็ดเลือด ระบบประสาทได้ และถ้าร่างกายได้รับสารนี้ติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานานๆ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (mutation) ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและอาจ
ทําลายพัฒนาการของตัวอ่อน นอกจากนี้ยังจะทําลายตับ ไต เม็ดเลือด และระบบประสาทอีกด้วย  

ส่วนของเล่นที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบ ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการลงทุนที่สูงมาก และใช้พลังงาน
อย่างมหาศาล ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษคิดเป็นค่าพลังงานถึงร้อยละ 15 ของราคาต้นทุน
การผลิตทั้งหมด พลังงานที่ใช้ส่วนมากใช้ไปกับการทําเยื่อ ซึ่งขึ้นกับชนิดของเยื่อที่ผลิตด้วย เยื่อไม้บดใช้
พลังงานมากที่สุด รองลงมาคือเยื่อเคมี ส่วนเยื่อที่ผลิตจากเศษกระดาษนั้นใช้พลังงานน้อยที่สุด เพียง
หนึ่งส่วนในสี่ส่วนของเยื่อไม้บด นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตกระดาษยังก่อให้เกิดมลพิษด้านอื่นๆ 
อาทิ มลพิษทางน้ําจากคลอรีนในกระบวนการฟอกเยื่อ มลพิษจากสารประกอบซัลเฟอร์ในกระบวนการ 
sulfate pulping เป็นต้น 

สําหรับของเล่นที่ทําจากยางธรรมชาติอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีต้ังแต่กระบวนการเก็บน้ํา
ยางจากต้นยางพารา จากสารเคมีที่ใช้เร่งผลผลิตน้ํายาง จากยาปราบศัตรูพืชและสารเคมีเพื่อป้องกันโรค
ระบาดในสวนยาง เป็นต้น หลังจากที่เก็บเกี่ยวน้ํายางแล้วจะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ํายางข้น ซึ่งมีการ
ผสมสารเคมีต่างๆ ในน้ํายาง เช่น แอมโมเนีย TMTD (tetramethyl thiuram disulphide) และ zinc 
oxide ในขั้นตอนการรักษาสภาพน้ํายาง การใช้กรดซัลฟิวริก ซึ่งมีความเป็นพิษ มีกลิ่นเหม็น หากมีการ
ปนเปื้อนหรือรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได้ ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้งานหรือใช้สารเคมีที่สามารถทดแทน
สารเคมีอันตรายเหล่านี้ นอกจากนี้ในการผลิตวัตถุดิบยังมีการปลดปล่อยของเสียออกสู่อากาศ น้ํา และ
ดิน รวมถึงเสียง และกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  
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2.2 ขณะผลิต 

ในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้จะมีฝุ่นละอองไม้จากการขัดและตัด ละอองไอระเหย
จากการเคลือบผิวด้วยทินเนอร์และสี ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds: 
VOCs)  มีอันตรายต่อตับและไต เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน นอกจากนี้ VOCs สามารถเปลี่ยนเป็นโอโซน
และมลสารอื่นๆ เมื่อถูกกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยแสงแดด เกิดเป็นหมอก (Photochemical smog) ใน
บรรยากาศชั้นล่างได้ อันตรายของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศอาจทําอันตรายต่อผิวหนัง หรือซึม
ผ่านเข้าสู่ร่างกายได้แต่ต้องการความเข้มข้นของสารพิษสูง  ส่วนใหญ่จะเข้าทางการหายใจ  และซึมผ่าน
เยื่อบุของทางเดินหายใจ  ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการละลายน้ําของสารแต่ละชนิด ผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
อาการเฉียบพลันที่เกิดจากสารมลพิษความเข้มข้นสูง และผลเรื้อรัง ได้แก่ มะเร็ง ผลทางประสาท
พฤติกรรม (Neurobehavioral effect) และอาการไตเสื่อม เมื่อหายใจเอาไอระเหยของสารอินทรีย์
เหล่านี้เข้าไปจะทําให้เกิดอาการคอแห้ง  คลื่นไส้ อาเจียน  มึนงง ทางเดินหายใจถูกกด หายใจไม่สะดวก 
ปวดศีรษะและเมื่อยล้า ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดอันตรายจากฝุ่นและไอระเหย
จากสารเคลือบ โดยการกําจัดฝุ่นสามารถทําได้โดยติดต้ังท่อดูดอากาศดูดฝุ่นบริเวณเครื่องจักรเพื่อ
ลําเลียงฝุ่นไปกําจัดโดยไซโคลนหรือถุงกรอง ฝุ่นเหล่านี้จํานวนหนึ่งสามารถขายเพื่อผลิตเป็นธูปได้ ส่วน
ไอระเหยจากการเคลือบผิวสามารถลดปริมาณลงได้โดยใช้ม่านน้ํา 

สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากแผ่นไม้ประกอบ มีการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนผสมในกาว 
กาวดังกล่าวนํามาใช้เพื่อประกบติดเศษไม้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่มีกลิ่นฉุน ในทาง
การค้ามักอยู่ในรูปของสารละลาย ความหนาแน่นประมาณ 1 จุดเดือด -3°F จุดวาบไฟ 122-185°F 
อุณหภูมิที่ติดไฟเองได้ 806°F สารฟอร์มาลดีไฮด์มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือ เมื่อฟอร์มาลดีไฮด์เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ในปริมาณความเข้มข้นสูง จะทําให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ระบบการทํางานของร่างกายได้ เช่น เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารและกระเพาะตอนบน ถึงขั้น
เลือดออกในกระเพาะอาหารและลําไส้ โดยพบว่าคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
ฟอร์มาลดีไฮด์ในกระบวนการผลิตจะเป็นโรคทางเดินหายใจกันมาก ส่วนผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมพบว่า ฟอร์มาลดีไฮด์มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเมื่อมีความเข้มข้นในอากาศ
ที่ระดับ 0.02 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยสามารถยับย้ังกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชได้ประมาณ
ร้อยละ 10 ส่วนแบคทีเรียในดินก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน
เช่นเดียวกัน  

ส่วนกระบวนการผลิตของเล่นจากกระดาษจะเกี่ยวข้องกับฝุ่นของกระดาษจากการตัดแปรรูป ฝุ่น
ละอองในอากาศจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจต่อผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในกระบวนการแปรรูป
กระดาษมีการใช้สีเคลือบลงบนกระดาษเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ สีที่ใช้ควรปราศจากโลหะหนักหรือ
สารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ซึ่งมีความเป็นพิษต่อ
ผู้บริโภค 

กระบวนการผลิตของเล่นที่ทําจากยางธรรมชาติมีการใช้สารเคมีเติมลงในน้ํายางเพื่อปรับ
คุณสมบัติ เช่น สารเร่งปฏิกิริยาคงรูป (Accelerators) สารทําให้เกิดการคงรูป เป็นต้น เนื่องจากยาง
ธรรมชาติมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เสถียร ยางจะอ่อนเยิ้มที่อุณหภูมิสูง แต่แข็งเปราะที่อุณหภูมิตํ่า 
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเติมสารเคมีเพื่อปรับคุณสมบัติเชิงกลให้ยางคงรูปและเสถียรมากขึ้นเมื่อถูกนําไปขึ้น
รูปในแม่พิมพ์ภายใต้ความร้อนและแรงดัน ซึ่งเรียกว่าวัลคาไนเซชั่น (Vulcanization) ซึ่งสารเคมีที่ใช้คือ
กรดซัลฟิวริก ร่วมกับสารเร่งปฏิกิริยาคือ สารกลุ่มซัลฟีนาไมด์ ไทยูแรม และไดไทโอคาร์บาร์เมต ซึ่งสาร
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เหล่านี้ทําให้เกิดไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและสารที่ทําให้เกิดการกลายพันธ์ุ อวัยวะที่ได้รับ
ผลกระทบคือ ตับ ไต ปอด ผิวหนัง และตา ส่วนกรดซัลฟิวริกเป็นสารเคมีอันตราย มีกลิ่นเหม็น 
ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในระหว่างการผลิตนั้นจะมีการปลดปล่อย
ของเสียออกสู่น้ํา อากาศ และดิน รวมถึงเสียง กลิ่นไม่พึงประสงค์ และขยะมูลฝอย เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ผลิต  
 
2.3 ขณะขนส่ง 

   การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ 
 

  2.4  ขณะใช้งาน 

การใช้งานผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติจะต้องตอบสนองความต้องการใช้งานของ
ผู้บริโภค คุณภาพของเล่นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ใช้งานได้ดี อาทิ ความแข็งแรง รูปทรงที่
เหมาะสม ซึ่งจะขึ้นกับกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ สําหรับในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมี 
และมีอาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนักที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ถ้า
ขั้นตอนการผลิตไม่มีการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิต  

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ จึงมุ่งเน้นการใช้งาน
ของเล่นเด็กที่ได้มาตรฐานเพื่อความเพลิดเพลินและเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก และการไม่ใช้สารเคมีที่
เป็นอันตรายและควบคุมการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 2.5  ทิ้งหลังใช ้

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้เป็นอินทรีย์สารเกือบทั้งหมด การทิ้งหลังใช้งานจึงมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยเพราะสามารถผุพังคืนธาตุคาร์บอนกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ และในบางชิ้นส่วนประกอบ
หรือบางวัสดุหากมีการคัดแยกช้ินส่วนสามารถนําไปใช้ต่อหรือรีไซเคิลได้ แต่ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดการ
หลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เช่น การเผา จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ 
โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในสีและสารเคลือบไม้ เถ้าควันจากการเผาไหม้ในที่โล่ง เป็นต้น 

สําหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์จากกระดาษหลังจากใช้งานที่เห็นได้ชัดเจนคือ
ปัญหาการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากกระดาษที่ใช้งานแล้วนําไปทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ ทําให้ยากต่อการคัด
แยกเพื่อรีไซเคิล ทําให้กรุงเทพมหานครและเทศบาลประสบกับบัญหาการเก็บขยะมูลฝอยเหล่านี้มา
กําจัด หากนํามูลฝอยเหล่านี้มาเทกองให้สลายตัวตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการกําจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
จะทําให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในรูปของมลพิษทางดิน ทางน้ํา และถ้านํากระดาษที่ปนเปื้อนกับ
สารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช สารเคมี มาเทกองกลางแจ้งแล้วก็จะเกิดปัญหารุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางธรรมชาติจะพบปัญหาจากขยะเช่นเดียวกัน ยางที่ผ่านกระบวนการวัล
คาไนเซชั่นจะมีสมบัติเชิงกลและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น แต่จะมีสมบัติเป็นเทอร์โมเซตซึ่งไม่สามารถนํา
กลับมาหลอมเพื่อขึ้นรูปใหม่ได้และยังย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติ การกําจัดยางโดยการเผาหรือฝัง
กลบเป็นวิธีการกําจัดที่ก่อให้เกิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ํา ดิน และอากาศ เช่น การปลดปล่อยสารไนโตรซา
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มีน โลหะหนัก กรดกํามะถัน เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนําผลิตภัณฑ์จากยางเหลือทิ้ง
กลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธีการนําเศษยางมาลดขนาดให้เล็กลงด้วยเครื่องบดให้ได้ยางผงที่สามารถนํามาใช้ 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ รวมถึงวิธีการดีวัลคาไนซ์ คือ การตัดพันธะเชื่อมโยงโมเลกุลยางด้วยการ 
สารเคมีและความร้อน คลื่นอัลตราโซนิก คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น ซึ่งยางที่ได้สามารถที่นําไปผสมกับยาง
ใหม่และสามารถขึ้นรูปใหม่ได้ 
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3. สีย้อมประเภทสีดีสเพอรส์ทีก่่ออาการแพ้ สีย้อมที่มีสารก่อมะเร็ง และสีอื่นๆ ที่ห้ามใช้กับผลิตภัณฑ์ 
3.1 รายการสีย้อมที่ก่ออาการแพ้  

CAS No.  Substance  CAS No.  Substance  
2475-45-8  C.I. Disperse Blue 1  12223-33-5  C.I. Disperse Orange 37  
2475-46-9  C.I. Disperse Blue 3  13301-61-6  C.I. Disperse Orange 76  
3179-90-6  C.I. Disperse Blue 7  2872-52-8  C.I. Disperse Red 1  
3860-63-7  C.I. Disperse Blue 26  2872-48-2  C.I. Disperse Red 11  
12222-75-2  C.I. Disperse Blue 35  3179-89-3  C.I. Disperse Red 17  
12222-97-8  C.I. Disperse Blue 102  119-15-3  C.I. Disperse Yellow 1  
12223-01-7  C.I. Disperse Blue 106  2832-40-8  C.I. Disperse Yellow 3  
61951-51-7  C.I. Disperse Blue 124  6373-73-5  C.I. Disperse Yellow 9  
23355-64-8  C.I. Disperse Brown 1  12236-29-2  C.I. Disperse Yellow 39  
2581-69-3  C.I. Disperse Orange 1  54824-37-2  C.I. Disperse Yellow 49  
730-40-5  C.I. Disperse Orange 3  

 
3.2 สีย้อมที่มสีารกอ่มะเร็ง 

CAS No.  Substance  CAS No.  Substance  
3761-53-3  C.I. Acid Red 26  573-58-0  C.I. Direct Red 28  
569-61-9  C.I. Basic Red 9  2475-45-8  C.I. Disperse Blue 1  
632-99-5  C.I. Basic Violet 14  82-28-0  C.I. Disperse Orange 11  
1937-37-7  C.I. Direct Black 38  2832-40-8  C.I. Disperse Yellow 3  
2602-46-2  C.I. Direct Blue 6  

 
3.3 สีอ่ืนๆ 

CAS No.  Substance  CAS No.  Substance  
85136-74-9  C.I. Disperse Orange 149  6250-23-3  C.I. Disperse Yellow 23  

 
3.4 สีเอโซที่แตกตัวให้สารแอโรมาติกเอมีนดังต่อไปนี้ 

CAS No.  Substance  CAS No.  Substance  
92-67-1  4-aminodiphenyl  95-69-2  4-chloro-o-toluidine  
92-87-5  benzidine  91-59-8  2-naphthylamine  
97-56-3  o-aminoazotoluene  101-14-4  4,4-methylene-bis-(2-chloroanilene)  
99-55-8  2-amino-4-nitrotoluene  101-80-4  4,4-oxideaniline  
106-47-8  p-chroloaniline  139-65-1  4,4-thiodianiline  
615-05-4  2,4-diaminoanisole  95-53-4  o-toluidine  
101-77-9  4,4-diaminodiphenylmethane  95-80-7  2,4-toluylenediamine  
91-94-1  3,3-dichlorobenzidine  137-17-7  2,4,5-trimethylaniline  
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119-90-4  3,3-dimethoxybenzidine  90-04-0  o-anisidine  
119-93-7  3,3-dimethylbenzidine  95-68-1  2,4-xylidine  
838-88-0  3,3-dimethyl-4,4'-

diaminodiphenylmethane  
87-62-7  2,6-xylidine  

120-71-8  p-cresidine  60-09-3  4-aminoazobenzene  
 
4. ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบับรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1 ผลติภัณฑ์ต้องทําจากเยื่อเวียนทําใหม่ และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตรดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษทีท่ําจาก  
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 
ถาด >  75 
กล่องกระดาษแข็ง > 70 
กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 
ซองกระดาษคราฟท์ >  50 
ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานแสดงร้อยละของเยื่อเวียนทําใหม่ และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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