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อนุกรรมการต่อ  
 

นายสสินะ ประคองเกื้อ 
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นายทวีศักดิ์ ธีระรัตนา  

นางสาวนัยนา เลิศโกเมนกุล 

ผู้แทนจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ต
ต้ิง(ไทยแลนด์) จ ากัด 

นางสาวปฎิมากร ยุติธรรม  
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(ประเทศไทย) จ ากัด 

นายสุกิจ ปัทมวิชัยพร 

นายกอบกฤต ชาญพัฒนนันท์ 

ผู้แทนจากบริษัท เคียวเซร่า ด๊อคคิว
เม้นต ์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

นางสุดาวดี รักกสิกร 

นางสาวธันยชนก รัตนนิธาน  

ผู้แทนจากบริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

นายมะซาก ีหะยีเล๊าะ 

นายกิตต ิเดชโคตร 

ผู้แทนจากบริษัท ชาร์ปไทย จ ากัด 

นางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน  

นางสาวขวัญใจ แก้วมน  

ผู้แทนจากบริษัท แคนนอนไฮเทค 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร. ถนอมลาภ รัชวัตร์  ฉลากเขียว  
ดร.ฉัตรตรี ภูรัต   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพแ์ละเครื่องถ่ายเอกสาร 

(Printers and Copiers) 
TGL-124-20 

จัดท าโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 124  
ฉลากเขียว 

 

1. เหตุผล 

เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์และส าเนาเอกสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้
งานส่วนใหญ่ในส านักงานหากมีการเปิดไว้โดยไม่ได้ใช้งาน จะท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเกิดความ
ร้อนในส านักงาน นอกจากนี้สารเคมีที่อยู่ในผงหมึกอาจถูกปล่อยสู่บรรยากาศในระหว่างการพิมพ์หรือ
การถ่ายเอกสารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่ต้องใช้งานเป็นประจ า และยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
อีกทั้งเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่มีเสียงที่ค่อนข้างดังซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
ได้ รวมถึงในขณะท าการพิมพ์หรือส าเนาเอกสารอาจมีการปล่อยมลสารออกมา เช่น สไตรีน โอโซน 
สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ และฝุ่นละออง เป็นต้น นอกจากนี้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม เช่น ตลับ
หมึก ยังมีส่วนผสมของโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์ โครเมียม หากทิ้ง
หรือก าจัดไม่ถูกต้องอาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้  
 

การก าหนดให้เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารที่จะได้รับฉลากเขียว ต้องสามารถเปลี่ยนโหมดการ
ท างาน (Mode) เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (Energy Saving Mode) โหมดพักเครื่อง (Sleep Mode) 
และต้องผ่านการทดสอบระดับความเข้มข้นของฝุ่น สารเคมีต่าง ๆ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ รวมถึงผ่าน
การทดสอบระดับเสียง จะท าให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ นอกจากนี้การมีสัญลักษณ์บ่ง
บอกประเภทของพลาสติกจะช่วยสนับสนุนการน าทรัพยากรกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ อีกทั้งไม่เป็นภาระใน
การก าจัดทิ้งหลังการใช้งาน 
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2. ขอบเขต 

ข้อก าหนดฉลากเขียวครอบคลุม เครื่องพิมพ์ (printers) เฉพาะผลิตภัณฑ์สร้างภาพ ข้อความลงบนวัสดุ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จาก single user หรือ networked computers หรืออุปกรณ์ input อ่ืน ๆ 
(เช่น กล้องดิจิตอล) โดยเครื่องพิมพ์ใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายพลังงาน ครอบคลุมถึงเครื่องพิมพ์แบบ           
มัลติฟังก์ชั่น (multifunction printers) ที่มีหน้าที่หลักในการพิมพ์  และเครื่องถ่ายเอกสาร (copiers) 
เฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้งทุกขนาด เครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น (multifunction copiers) 
ทั้งที่ถ่ายเอกสารแบบขาว-ด า หรือสี โดยมีการสั่งท าภาพซึ่งควบคุมการท างานด้วยมือและ/หรืออัตโนมัติ 
ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องท าส าเนาที่ไม่มีแม่แบบรับภาพ   

 

3. บทนิยาม 

3.1 เครื่องพิมพ ์(printers) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่แสดงภาพ ข้อความ และกราฟิกด้วยการพิมพ์ 

3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร (copiers) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ท าส าเนาเอกสาร ซึ่งมีเทคโนโลยีการท างาน 2 
ระบบ ได้แก่ ระบบอะนาล็อก (analog) และระบบดิจิตอล (digital) โดยใช้ระบบแสงท าให้เกิดการ
สะท้อนภาพและเกิดประจุไฟฟ้าที่ดูดผงหมึกเข้าไปติดบนแม่แบบรับภาพ หรือการใช้ระบบแสงท า
ให้เกิดการสะท้อนภาพและแสงเข้าไปในวงจรเพ่ือแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้น
สัญญาณไฟฟ้าท าให้เกิดประจุไฟฟ้าที่ดูดผงหมึกเข้าไปในแม่แบบรับภาพและพิมพ์ลงบนสิ่งรองรับ
ตามรูปแบบเดิมของต้นฉบับ 

3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (digital copier) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ท าส าเนาเอกสาร ใช้ระบบ
แสงท าให้เกิดการสะท้อนภาพและแสงเข้าไปในวงจรเพ่ือแปลงสัญญาณภาพไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า
จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าถูกเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าเพ่ือดูดผงหมึกเข้าไปติดในแม่แบบรับภาพ และพิมพ์
ลงบนสิ่งรองรับตามรูปแบบเดิมของต้นฉบับ 

3.4 เครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น (multifuntion copiers)  หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ท าส าเนา
ภาพจากเอกสารต้นฉบับด้วยหลักการทางไฟฟ้าสถิต โดยมีหน้าที่หลักในการท าส าเนาเอกสารแต่
สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษหรือรับ-ส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสาร หรือ 
เครื่องกราดภาพ (scanner) โดยใช้ระบบผงหมึก (toner) 

3.5 แม่แบบรับภาพ หมายถึง ตัวรับภาพซึ่งท าหน้าที่ดูดผงหมึกโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าสถิตมีรูปร่าง
เป็นแบบทรงกระบอก (drum) หรือรูปแบบอื่น 

3.6 การพิมพ์เอกสารสองหน้า  (double - side copying หรือ duplex unit) หมายถึง การพิมพ์
กระดาษ 1 แผ่นทั้งสองด้าน  

3.7 เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น (multifuntion printer; MFP) เครื่องที่มีหน้าที่หลักในการพิมพ์โดย
เพ่ิมฟังชั่นการท างานอ่ืน ๆ เข้าไป เช่น การสแกนหรือแฟกซ์  
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3.8 โหมดปิดเครื่อง (Off-mode) หมายถึง การที่อุปกรณ์ถูกปิด หรือปิดโดยอัตโนมัติขณะไม่ได้ใช้งาน 
แต่ยังมีการเสียบปลั๊กต่อกับอุปกรณ์อยู่ 

3.9 สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด (Total VOC) หมายถึง สารอินทรีย์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้
ทั้งหมดที่ละลายออกในช่วงของ n-hexane และ n-hexadecane ระหว่างการแยกด้วย gas 
chromatographic separation บน non-polar column.  

3.10 ฝุ่นละออง หมายถึง ฝุ่นรวม (total suspended particulate) อนุภาคของแข็งและหยดละออง
ของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศอนุภาคที่กระจายในอากาศนี้บางชนิดมีขนาดใหญ่ และมีสี
ด าจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  

3.11 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
ขอ  

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

3.13 ผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  
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4. ข้อก าหนดทั่วไป 
 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้ อง ได้ รั บการรับรอง  หรื อ  ผ่ านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1561 หรือ มาตรฐาน IEC 60950 part 1 หรือ EN 60950-1 
หรือ IEC 62368-1 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงใบรับรอง หรือ ผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1561 หรือ มาตรฐาน IEC 60950 part 1 หรือ EN 60950-1 หรือ 
IEC 62368-1 
 
4.2 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

(Electromagnetic compatibility: EMC) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก . 
1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 หรือ มาตรฐาน EN 55032  

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ยื่ นค าขอต้ องแสดงผลทดสอบความ เข้ ากัน ได้ทางสนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 หรือ มาตรฐาน EN 55032 
หมายเหตุ   1) กรณีชื่อรุ่นที่ยื่นขอไม่ตรงกับผลการทดสอบ EMC ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารและ

หลักฐานแสดงความเชื่อมโยงของรหัส หรือ ชื่อรุ่นที่ผลิตจากโรงงานกับชื่อทางการค้า
ของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ยื่นขอ ที่แสดงว่ารหัสหรือชื่อรุ่นที่ผลิตจากโรงงานนั้นสอดคล้องกัน 

2) หากผู้ยื่นค าขอประสงค์ท่ีจะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ากับ
วิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับ
ผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
▪ เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธีทดสอบ

นั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว  
▪ เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 

 
4.3 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่ เกิดจาก

กระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
 
หมายเหตุ กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้า โรงงานผู้ผลิตต้องผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                  

ISO 14001 
 

5. ข้อก าหนดพิเศษ 

5.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า 

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

(monochrome)  

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

2 
 

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

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

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

2 
 

ตารางที่ 1-3 ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดที่อนุญาต (TECMZul) ส าหรับอุปกรณ์การพิมพ์แบบ        
มัลติฟังก์ชั่น แบบขาว-ด า (monochrome) 

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

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

2 
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ตารางที่ 1-4 ค่าพลังงานทั่วไปสูงสุดที่อนุญาต (TECMZul) ส าหรับอุปกรณ์การพิมพ์แบบ        
มัลติฟังก์ชั่น แบบสี (colour) 

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

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

2 
หมายเหตุ: อุปกรณ์การพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น (Multifuntion) คือ เครื่องพิมพ์ออลอินวัน (All in 

one) ที่ผสมผสานฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์หลายๆ ส่วนในชุดเดียวกัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และ เครื่องสแกน เป็น
ต้น อาจจะมีส่วนประกอบแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น 

 
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐาน ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
1. ผลทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์การพิมพ์ในสภาวะต่าง  ๆ โดยทดสอบตามวิธีของ 

International energy star program requirements for imaging equipment ฉบับปรับปรุ ง
ล่าสุด  

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

 
5.1.2 การใช้ไฟฟ้าโหมดพัก (sleep mode) อุปกรณ์ต้องมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 2 วตัต์ ยกเว้น

อุปกรณ์ที่มีจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 3 วัตต์  
 
5.1.3 การใช้ไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง (off-mode) แต่ยังมีการเสียบปลั๊กต่อกับอุปกรณ์ต้องมีปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 0.4 วัตต์  
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานผลทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์การพิมพ์ในสภาวะดังข้อ 5.1.2 และ 
5.1.3 โ ด ยทดสอบตา มวิ ธี ข อ ง  International energy star program requirements for imaging 
equipment ฉบับปรับปรุงล่าสุด  หรือ เอกสารที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ยื่นค าขอนั้นได้รับการรับรอง
เ ค รื่ อ งหมาย  International energy star program requirements for imaging equipment เ ช่ น 
ใบรับรองฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี, ญี่ปุ่น เป็นต้น 
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5.2 อัตราการปล่อยมลพิษ (Emission rate) ได้แก่ ฝุ่น (Dust), โอโซน (Ozone), สารอินทรีย์ระเหย
ทั้งหมด (TVOC), สไตรีน (Styrene) และ เบนซีน (Benzene) ในขณะใช้งานของเครื่องต้องไม่
เกินค่าที่ก าหนด ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 อัตราการปล่อยมลพิษในขณะใช้งาน 

ประเภทของมลสาร 
อัตราการปล่อยมลพิษ  
(มิลลิกรัมต่อชั่วโมง) 

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

print phase ≤ 10 ≤ 18 

Ready 
phase 

Floor-
mounted  

≤ 2.0 ≤ 2.0 

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

หมายเหต ุ : วธิีทดสอบอ้างอิงตาม Appendix 2 ของข้อก าหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนีเลขที่ DE-UZ-205 

 

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

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

ตารางท่ี 3 ระดับเสียงของเครื่องในระหว่างการใช้งาน  
ระดับเสียงLWAd 

การพิมพ์แบบขาวด า (Monochrome) การพิมพ์แบบสี (Color) 
≤47+15 x log(SM+10) ≤47+15 x log(SF+10) 

หมายเหตุ    วิธีค านวณตามข้อก าหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี DE-UZ-205 
SM = Operating speed in pages per minute for monochrome printing 
SF = Operating speed in pages per minute during color printing 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงผลทดสอบระดับเสียงของเครื่อง ตามวิธีทดสอบท่ีระบุไว้ใน ISO 7779 โดยการ
แสดงค่า A-weighted sound power level (LWAd) ต้องเป็นไปตาม ISO 9296  

5.4 3R Design of equipment 

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

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

5.4.2 โครงภายนอกที่เป็นพลาสติก (Plastic casing part) แต่ละชิ้น ที่มีน้ าหนักมากกว่า 25 
กรัม ต้องผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเมอร์ชนิดเดี่ยว หรือ พอลิเมอร์ผสม ทั้งนี้ชิ้นส่วน
พลาสติกท่ีใช้เป็นโครงภายนอกท้ังหมดที่มีน้ าหนักรวมมากกว่า 25 กรัมข้ึนไป จะต้องผลิต
จากการผสมกันของพอลิเมอร์ไม่เกิน 4 ชนิด 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.4.2 และต้องแสดงรายการ
ชนิดพลาสติกที่ใช้และฉลากที่ใช้ เป็นต้น 

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

ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ และพลาสติ       
ไซเซอร์  
กรณีมีการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ ได้แก่  
 ตะกั่ว ปรอท และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 

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

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

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

แต่ละชนิดให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 mg/kg)  
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นส าเนาเอกสาร

หลักฐานหนังสือรับรองของผู้ผลิตที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่
เกินเกณฑ์ก าหนดข้อ 5.5.1 พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม 

2.  กรณีท่ีผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นผลการทดสอบ
ปริมาณสารต้องห้ามในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ าหนักมากกว่า 25 กรัม โดยใช้วิธี
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณสาร
ต้องห้ามในชิ้นส่วนพลาสติกได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ใน
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารต้องห้ามในชิ้นส่วนพลาสติกตามข้อก าหนดฉลากเขียว
เท่านั้น 

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

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

แสดงเครื่องหมาย ตาม ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.5.2 

   

5.5.3 สารหน่วงการติดไฟที่ใช้ในโครงภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป 
ต้องแสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ และ CAS number ตามหลักการที่ระบุภายใน ISO 
1043-4ยกเว้น โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกใช้ซ้ าขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้น
ไป 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องต้องแสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ พร้อม CAS number หรือ The code 
number ที่สอดคล้องกับ ISO 1043-4 ยกเว้น โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกใช้ซ้ าขนาดใหญ่ที่มี
น้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป พร้อมทั้งหนังสือรับรองว่าสารหน่วงการติดไฟที่ใช้ว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.5.3 
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5.5.4 ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัมต้องไม่มีสารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 
3.1 Annex VI of EU regulation (EC no.1272/2008) ใน category ดังต่อไปนี้  

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

 

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

5.5.5 ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ (flat 
surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทของพลาสติก โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก.1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ ISO 11469  

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

5.6 แบตเตอรี่ (เฉพาะรุ่นที่มีแบตเตอรี่ส ารองข้อมูลในแผงวงจร) 
5.6.1 ต้องไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว 
5.6.2 ปริมาณสารปรอท และแคดเมียมต้องเป็นไปตาม ข้อก าหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ ตาม 

EU directive ฉบับล่าสุด 
5.6.3 แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดแผงวงจรทั้งชุด 

(Printed circuit board)  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นไปตามข้อ 5.6 พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
แบตเตอรี่ 
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5.7 หมึกพิมพแ์ละน้ าหมึก (Toners and Inks) 
5.7.1 หมึกพิมพ์ (Toners and Inks) จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสารประกอบของปรอท ตะกั่ว 

แคดเมียม นิกเกิล และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 
ยกเว้น สารประกอบของนิกเกิลมวลโมเลกุลสูง (High molecular weight nickel) ที่อยู่

ในสารให้สีในหมึกพิมพ์ 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกเป็นไปตามข้อ 5.7.1 พร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ 

5.7.2 หมึกพิมพ์ (Toners and Inks) ต้องไม่ใช้สี (dye or pigment) (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในหมึกที่
สามารถเปลี่ยนรูปเป็นสาร amines ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวได้ (ตามวิธีทดสอบที่เป็นไปตาม
มาตรา 35 ของกฎหมายว่าด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน) ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของ Azo groups   
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 
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No. Substances CAS no. 
21 o-Anisidine       90-04-0 

22 4-Aminoazobenzene      60-09-3 
 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า หมึกพิมพ์ที่ใช้ไม่ใช้สี Azo (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในน้ าหมึก พร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ หรือ ยื่นผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่ต้องเป็นไปตาม มาตรา 35 
ของกฎหมายว่าด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน 

 

5.7.3 หมึกพิมพ์ (Toners and Inks) ที่ใช้จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายที่ระบุอยู่
ใน Table 3.1 Annex VI of EU regulation (EC no.1272/2008) ในกลุ่มสาร
ดังต่อไปนี้ 
- Carcinogenic category Carc.1A, 1B 
- Mutagenic category Muta.1A, 1B 
- Toxic to reproduction category Repr.1A, 1B 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกเป็นไปตามข้อ 5.7.3 พร้อมทั้งหนังสือ
รับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ 

5.8 ตลับหมึก (Toner cartridges และ Inks containers) 

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

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

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

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

แต่ละชนิดให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 mg/kg)  
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นส าเนาเอกสารหลักฐาน    

หนังสือรับรองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์
ก าหนดที่ระบุในข้อ 5.8.1 พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม 

2.  กรณีที่ผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณ
โลหะหนักในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ าหนักมากกว่า 25 กรัม และสารหน่วงการติดไฟชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณ
สารต้องห้ามในชิ้นส่วนพลาสติกได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์
ที่เก่ียวข้องกับปริมาณสารต้องห้ามในชิ้นส่วนพลาสติกตามข้อก าหนดฉลากเขียวเท่านั้น 

 

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

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าชิ้นส่วนพลาสติกของตลับหมึกเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ   ข้อ 5.8.2 

 
5.9 ต้องสามารถใช้กับกระดาษท่ีมีปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ประเภทของอุปกรณ์ ประมาณเยื่อเวียนท าใหม่ของกระดาษที่สามารถใช้ได้ 
 เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องถ่ายเอกสาร

แบบมัลติฟังก์ชั่น  
ร้อยละ 100 

 เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น อย่างน้อยร้อยละ 70 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าอุปกรณส์ามารถใช้กับกระดาษท่ีมีปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่ตามที่
ก าหนด   
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5.10 ต้องรับประกันว่ามีชิ้นส่วน อะไหล่หรืออุปกรณ์ ส าหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมภายหลังจากที่เลิก
ผลิตรุ่นนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ 
ส าหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 5 ปี  ภายหลังจากท่ีเลิกท าการผลิต  

5.11 แม่แบบรับภาพ (photosensitive drum) ต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ
ซีลีเนียม  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพ (photosensitive drum) ไม่มีส่วนประกอบของ
แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และซีลีเนียม  

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

ตารางท่ี 5 ข้อก าหนดความเร็วการพิมพ์ขั้นต่ าของเครื่องส าหรับการประหยัดกระดาษ 
ความเร็วการพิมพ์ของกระดาษ A4 

(หน้าต่อนาที (Pages per minute; PPM)) ข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับการพิมพ์/ถ่ายเอกสาร  
2 หน้า 

พิมพ์ส ี (Color) 
พิมพ์ขาวด า 

(Monochrome) 

≤19 ≤24 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีระบบการป้อนด้วยมือให้เป็นทางเลือก
ส าหรับการถ่ายเอกสาร 2 หน้า 

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

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

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าสามารถพิมพ์บนกระดาษส านักงานได้ทั้ง  2 หน้า เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในตารางที่ 5 และเปิดเผยข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์ 
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5.13 ในกระบวนการผลิต ต้องไม่ใช้สารเคมีตามรายชื่อในตารางที่ 6 ใน ขั้นตอนการผลิตสุดท้าย 
(The final manufacturing stage) ของตัวเครื่อง ขั้นตอนการผลิตแผงวงจร หรือการท าความ
สะอาดชิ้นงานเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า (reuse) 

ตารางท่ี 6 กลุ่มของสารเคมีสังเคราะห์ที่มีคลอรีนผสมอยู่ 
CFC5s 

 
Trichlorofluoromethane HCFCs 

 
Pentachlorofluoropropane 

Dichlorodifluoromethane Tetrachlorodifluoropropane 
Trichlorotrifluoroethane Trichlorotrifluoropropane 
Dichlorotetrafluoroethane Dichlorotetrafluoropropane 
Chloropentafluoroethane Chloropentafluoropropane 

Other 
CFCs 

 

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

 Carbon Tetrachloride   
 1,1,1-Trichloroethane   

HCFC
s 

 

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

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงใน
ตารางที่ 6 ในกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย (The final manufacturing stage) ของตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ 
หรือการท าความสะอาดชิ้นงานเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)   
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5.14 บรรจุภัณฑ์ 

5.14.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติก  

(1)  วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 6  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 6  

(2)  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจนและ organic halogenides 
เป็นองค์ประกอบ 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจน
และ Organic halogenides เป็นองค์ประกอบ 

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

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกเป็นตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 และยื่นหลักฐานประกอบ 
เช่น ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือรูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 

5.15 บริษัทผู้ยื่นขอการรับรองจะต้องรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่ลูกค้าน ามาคืน 
โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสารหรือคู่มือการใช้
งานที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ยื่นค าขอ    

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานที่มีการระบุว่ามีการรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่ลูกค้า
น ามาคืน โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสารหรือคู่มือการใช้
งานที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์   

5.16  มีการระบุรายละเอียดข้อมูล (ภาษาไทย) ดังต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้ 
ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 
(1)   ค าแนะน าในการจัดวางตัวเครื่อง  
(2)   ระบุความประสงค์และสถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนทุกชนิดเพ่ือลดการใช้

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

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

LWAd เกินกว่า 63 เดซิเบล (dB) โปรดระบุในค าแนะน าว่าไม่ควรน ามาวางในห้องที่มีคน
นั่งท างานอยู่ปกติ ควรมีพื้นที่เฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

เอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานเป็นคู่มือแนะน าการใช้งาน /คู่มือความปลอดภัยการใช้งาน          
(product safety data sheet)/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริโภค/หรือข้อมูลที่แสดงบนเว็ปไซด์ 
โดยระบุรายละเอียดตามข้อก าหนด 5.16 
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6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 
6.1.1 ห้องปฏิบัติการ 

ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ. 2511 
(และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม ) หรือห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติ การทดสอบตามมาตรฐาน มอก . 17025 หรือ  ISO/IEC 17025 หรื อ 
ห้องปฏิบัติการที่ข้ึนทะเบียนกับฉลากเขียว 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว กรณี   ผู้ยื่นค าขอ

ประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุใน
ข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผล
การทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นว่าวิธีทดสอบ

นั้นเทียบเท่ากับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีขอการรับรองครั้งแรก ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง

เครื่องหมายฉลากเขียว 
6.1.2.3 กรณีผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นที่ผ่านการรับรองฉลากเขียวมาก่อนหน้าและต้องการขอ

การรับรองซ้ า สามารถใช้ผลการทดสอบเดิมที่อายุเกิน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
ผลการทดสอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบใด ๆ ของเครื่อง 

 
6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

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

6.3     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือเกณฑ์มาตรฐานที่ข้อก าหนดฉบับนี้อ้างอิง ให้
พิจารณารับผลทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับล่าสุดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
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ภาคผนวก 
1. Checklist for 3R design of equipment/consumables 
Equipment must be configured to be suitable for recycling, and must satisfy all Must (M) items of 
the requirements in the following groups. 
A: Design and Joining Technique  
B: Selection and Marking of Materials  
C: Longevity  
D: Resource Saving 

Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
A: Design and Joining Technique 
A1 Are assemblies made of mutually 

incompatible materials separable 
or connected by separation aids? 

Casing parts, chassis, 
electric/electronic 
assemblies, modules 
for colourants 

M  Yes/ 
 No 

 

Connections between 
casing and chassis as well 
as between chassis 
and electric/electronic 
assemblies are important. 
Their separability is a 
prerequisite for separate 
reuse/recycling of 
assemblies and materials 
and for a quick and 
reliable separation of 
components containing 
hazardous substances. 
Glued nameplates (i.e. 
company 
logos and stickers) are also 
included. The term 
“separation aids” refers to 
predetermined breaking 
points, for example. 

A2 Are electric/electronic assemblies 
easy to find and remove? 

Entire unit, including 
lamps 

M  Yes/ 
 No 

 

The minimal strategy for 
recycling is to remove 
hazardous substances. 
For example, 
electric/electronic 
assemblies and 
components listedin 
Annex VII of the revised 
WEEE Directive 
(2012/19/EU Directive), 
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Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
such as batteries and 
condensers which have a 
risk of containing  
constituents having 
hazardous  substances, as 
well as fluorescent 
lamps containing mercury, 
must be easy to find and 
separate. 

A4 Can disassembly be done 
exclusively with general-purpose 
tools? 

Casing, chassis, 
electric/electronic 
assemblies 

M  Yes/ 
 No 

 

The term ’general-
purpose tools‘ refers to 
widely used, commercially 
available tools. This 
requirement does not 
apply to connections 
where legal regulations 
have limited the choice of 
joining technique. 

A5 Has consideration been given to 
the point of application and the 
work space required for 
disassembly? 

Casing parts, chassis, 
electric/electronic 
assemblies 

M  Yes/ 
 No 

 

The point of application is 
where the force of the 
tool is to be transmitted to 
the connecting element. 
Then, in order to enable 
disassembly operation to 
be performed with the 
tool, there must be 
adequate work space. This 
requirement especially 
Covers snap-on 
connections, which, in 
contrast to the assembly 
process, can often be 
loosened with the tool. 

A7 Can screw connections for 
fastening assemblies be released 
with no more than  three tools? 

Casing parts, chassis, 
electric/electronic 
assemblies 

M  Yes/ 
 No 

 

Standardised and uniform 
connecting elements 
facilitate disassembly. The 
fewer tools needed are, 
the simpler assemblyand 
disassembly are. A tool is 
characterised by its type 
of drive (e.g. Phillips-head 



TGL-124-20 

25/38 
FM-401/03 

Rev.02/2562 

Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
screwdriver) and size of 
drive (wrench size). 

A9 Can the disassembly be 
performed by one person? 

Entire unit M  Yes/ 
 No 

 

If the undercut angle is 
more than 90º, any 
number of snap-on 
connections in the same 
joining direction can be 
assembled 
simultaneously, whereas 
this may not hold for 
disassembly. It is 
considered that this 
requirement is not met if 
more than three snap-on 
connections have to be 
loosened at the same 
time. 

A11 Are casing parts free of 
electric/electronic 
assemblies? 

Casing parts M  Yes/ 
 No 

 

To facilitate the clean and 
fast removal and 
separation of hazardous 
substances from the 
electronic components, 
all electric/electronic 
assemblies must be 
fastened to the chassis. 
The casing must not 
contain any 
electric/electronic 
assemblies. A control 
element fastened to the 
casing and casing parts at 
the same time fulfilling 
the function of the chassis 
are not considered 
as casing parts here. 
 

A12 Has the manufacturer carried out 
a trial disassembly (e.g. in 
accordance with A1 to A11) and 
recorded it with a focus 
on weak spots? 

Entire unit M  Yes/ 
 No 

 

 



TGL-124-20 

26/38 
FM-401/03 

Rev.02/2562 

Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
B: Selection and Marking of Materials 
B1 If labels, etc. to be attached to 

plastic casing parts are difficult to 
separate, they must be made of 
the same material as the plastic 
parts, or any material that does 
not prevent recycling. 

Casing parts of 25g or 
more 

M  Yes/ 
 No 

 

In order to recycle as high-
quality materials, labels, 
etc. must be easily 
separable from plastic 
parts to which they are 
attached, or it is desirable 
that they are made of 
same materials  
(compatibilization). 

B2 Is the variety of materials used for 
plastic parts having similar 
functions limited to one kind? 

Casing parts, chassis, 
and mechanical parts 
of 25 g or more 

M  Yes/ 
 No 

 

For instance, "similar 
functions" refer to 
functionality such as 
“impact resistance” and 
“abrasionresistance”. The 
smaller the varieties of 
materials are, the more 
efficient the separation 
and recycling processes 
are. This requirement does 
not apply to parts that are 
demonstrably reused. 

B4 Has the coating of plastic parts 
been limited to a minimum? 

Casing parts, modules 
for colourants 

M  Yes/ 
 No 

 

‘Coating’ refers to a layer 
of coating material, vapor-
deposited layer, and print. 
Galvanic coatings are not 
permissible. Large-area 
coating layer, vapour-
deposited layer and print 
on plastic parts require 
additional treatment for 
removal if the materials 
are to be recycled 
subsequently. Reasons 
must be given for coatings 
of special parts. Laser 
markings are not 
considered as prints 
referred to herein. This 
requirement does not 
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Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
apply to demonstrably 
reused parts. It is 
considered, however, that 
the product conforms to 
this item if the coating 
materials that do not 
prevent recycling are 
used, or coating works 
are conducted with 
consideration for 
occupational safety and 
health of coating workers 
and reduction of 
environmental burden. 
“Coating materials that do 
not prevent recycling” 
refers to the coating 
materials that have 
compatibility with 
materials of parts to be 
coated, and do not 
prevent high-level 
material recycling 
(horizontal recycling for 
in-house products). 
’Considerations for 
occupational safety and 
health of coating workers‘ 
means that a coating 
workshop is 
ventilated/vented and 
workers wear protective 
gear. ‘Considerations for 
reduction of 
environmental burden’ 
includes the measures to 
control VOC emission into 
the air, such as the 
removal equipment, the 
devices in coating process, 
or replacement by low-
VOC 
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Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
coating materials. 

B5 Are recyclable materials 
and material composites  
used? 

Casing parts, 
chassis, modules  
for colourants 

M  Yes/ 
 No 

 

“Recyclable material” 
means that recycled 
material identical to the  
original material (recycling 
at the original level) can 
be manufactured. This 
item asks the intention 
and goalsupon designing 
and does not ask whether 
recycling is actually 
conducted. 

B6 Is partial use of recycled 
plastic material permitted? 

Casing parts, 
chassis, modules 
for colourants 

M  Yes/ 
 No 

 

“Permitted” means that a 
material that meets the 
requirements provided in 
the specifications may be 
used if it is available.  
“Partial” means some 
available plastic 
components are 
appropriate. (This does 
not require alavailable 
components.) A closed 
cycle is realized only if the 
manufacturer has already 
used  recycled materials, 
or if they announce the 
commitment to do so in 
the product specifications. 

B8 Are parts and materials that fall 
under Appendix 1 of the EU WEEE 
Directive easy to remove?  

Entire unit 
 
 

M  Yes/ 
 No 

 

 

B9 selected according to B1 to B6 
and has this been documented? 

Casing parts, chassis, 
modules for 
colourants 

M  Yes/ 
 No 

 

 

B10 Are plastic parts weighing 25 g or 
more and having a flat surface 
larger than 200 mm2 marked in 
accordance with ISO 11469, taking 
ISO  1043 into consideration?  

Entire unit (Plastic 
parts contained in 
reused complex 
assemblies are not  
included.)  

M  Yes/ 
 No 

 

The marking of plastics 
shall enable all recycling 
companies to sort plastics 
by type. 
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Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
B11 Do secondary batteries have 

identifications indicating a type? 
Internal battery M  Yes/ 

 No/ 
No use of 

internal 
battery 

Secondary batteries need 
to be identified in order to 
promote collection and 
recycling there of 

C: Longevity 
C1 Are at least 50% or more of  

components of equipment, 
excluding standard parts, used as 
common parts to other models of 
the same generation and the 
same performance category of the 
same manufacturer?  

Entire unit  
 

   

C2 Is use of recycled assemblies or 
parts scheduled or permitted? 

Entire unit M  Yes/ 
 No 

 

This means that the 
manufacturer should be 
willing to reuse assemblies 
and components as spare 
parts or ETN (Equivalent 
To New) parts under his 
responsibility. 

C4 Can modules for colourants be 
reused?  

Modules for 
colourants  

M  Yes/ 
 No/ 
 Not 

covered. 
(No use of  

modules for 
colourants) 

Constructive measures 
shall not prevent reuse. 

C5 When batteries installed in 
equipment reach the end of their 
life or are repaired, replacement 
or removal  thereof shall be 
possible, without removing an 
entire printed circuit board, etc. 
on which the batteries are 
mounted. 

Printed circuit 
board, etc. 

M  Yes/ 
 No/ 

 No use of  
internal 
battery 

 

A structure that allows 
easy replacement of 
batteries at the end of 
their life leads to 
avoidance of disposal of 
the equipment and  to a 
longer life. 

D. Resource Saving 
D1 Equipment shall be designed in 

consideration of weight 
reduction/volume reduction.   

Products M  Yes/ 
 No/ 
 No 

conventional 
machine 

This results in weight 
reduction/volume 
reduction of 
equipment. 
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Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
having 
equivalent  
functionality 
is present. 

Are all “M” requirements satisfied and “Yes” answers 
given to them? 

M  Yes/ 
 No 
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2. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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3. ผลกระทบของเครื่องถ่ายเอกสารต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ 
คือ ก่อนการผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ และการทิ้งหลังใช้ โดยในที่นี้จะพิจารณา 4 ระยะ ได้แก่ ขณะ
ผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ และการทิ้งหลังใช้ 

 ตารางท่ี 7  ผลกระทบเบื้องต้นของเครื่องถ่ายเอกสารต่อสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
วัฏจักรชีวิตของเครื่องถ่ายเอกสาร 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช้ 
การใช้ทรัพยากร       
 วัตถุดิบ   

4)   2),7)  
 พลังงาน   

5) 8)  
 น้ า      
การปล่อยของเสียไปสู่      
 อากาศ  

1) 
6) 9)  

 น้ า      
 ดิน  

2)    
การเกิดของเสียอันตราย  

3)   10) 2), 6) , 10) 
ขยะมูลฝอย   

4) 
4) 

7)  
มลพิษอื่นๆ  
 เสียง 

  
 

 
 

 
 

 
 

 แสง      
ความเหมาะสมส าหรับการใช้
งาน 

     

ความปลอดภัย       
 

หมายเหต ุ    มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อก าหนด  
  มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อก าหนด   

 ไม่เกี่ยวข้อง 
1)  ไอตะกั่วจากการบัดกรี  6)   CO, SOx, NOx, ฝุ่นละออง 
2)  ผงหมึก    7)   กระดาษ 
3)   ตัวเชื่อม(bonding)ซ่ึงเป็นโลหะหนัก 8)   ไฟฟ้า 
4)    บรรจุภัณฑ์   9)   ฝุ่น, VOCs, โอโซน 
5) น้ ามัน    10)  สารเคลือบลูกดรัม (Cadmium), flame   

retardant 
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 3.1 ขณะผลิต 

 การผลิตเครื่องถ่ายเอกสารในประเทศไทยเป็นการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องเข้าด้วยกัน 
โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้า และสารเคมีต่าง ๆ เช่น เบนซินขาว (isopar) และ เอทานอล (ใช้ในการท า
ความสะอาดชิ้นส่วน) เรซินและกาว (ใช้ในการเชื่อมต่อชิ้นส่วน) น้ ามัน (GREASE:ใช้ในการหล่อลื่น) 
สารเคมีหลายชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นสารเคมีไวไฟ จึงควรมีระบบการเก็บรักษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม ในระหว่างกระบวนการผลิตจะมีความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องเป่าลมร้อน กลิ่นและไอระเหย
จากการบัดกรี  รวมถึงเสียงดังจากอุปกรณ์บางอย่างซึ่งผู้ท างานสามารถหลีกเลี่ยงได้หากสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกัน นอกจากนี้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและปรับสมบัติจะมีแสงอัลตราไวโอเลตเกิดขึ้นซึ่งผู้
ท างานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรังสีนี้เป็นเวลานาน ๆ  

 
 ในกระบวนการผลิตจะมีขยะเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น ถุงพลาสติก ถาดพลาสติก โฟม    เศษยาง ขวดใส่

สารเคมี เศษกระดาษ เศษผ้า ถุงมือใช้งานแล้ว ฯลฯ ขยะหลายชนิดสามารถน าไปแปรรูปใช้ใหม่ได้จึงควร
มีการแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง 

 
3.2 ขณะใช้งาน 

 
 ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนี้  

1. ก๊าซโอโซน (ozone:O3) เกิดจากการอัดและปล่อยประจุไฟฟ้าที่แม่แบบรับภาพและกระดาษ โอโซน
บางส่วนเกิดจากการปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตจากหลอดไฟฟ้าพลังงานสูงของเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งท า
ให้ออกซิเจนในอากาศรวมตัวกันเป็นโอโซนง่ายขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในสภาวะปกติหรือในส านักงาน
ทั่วไป  โอโซนจะสลายตัวเป็นก๊าซออกซิเจนได้ภายใน 2-3 นาที  อัตราการสลายตัวของโอโซนขึ้นอยู่
กับระยะเวลา อุณหภูมิ (โอโซนสลายตัวได้เร็วยิ่งขึ้นในที่ที่มีอุณหภูมิสูง)  การระบายอากาศ  และ  
พ้ืนผิววัตถุที่โอโซนสัมผัส  ถ้าเป็นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ก็จะท าให้โอโซนสลายตัวได้ถึง
ร้อยละ 100   ดังนั้นเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จึงมีแผ่นกรองประเภท ถ่านกัมมันต์ 
(activated carbon filter) ติดอยู่ด้วย  เพ่ือสลายโอโซนก่อนปล่อยออกภายนอกเครื่องถ่ายเอกสาร  
โดยทั่วไปแล้วโอโซนเป็นก๊าซที่ท าให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบประสาทตาและผิวหนัง  และเมื่อ
สูดเอาโอโซนเข้าไปเป็นระยะเวลานานๆ อาจท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดได้ โอโซนที่ระดับความเข้มข้น 
0.25 ppm ขึ้นไปมีผลท าให้เกิดความระคายเคืองต่อตา จมูก และคอ ท าให้หายใจสั้น วิงเวียน  และ
ปวดศีรษะได้ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของความล้า และการสูญเสียประสาทรับรู้กลิ่น  ถ้าสูดหายใจเอา
โอโซนเข้าไปเป็นระยะเวลานานๆ  อาจท าอันตรายต่อปอดได้ 

 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตและการท างานของเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ได้พัฒนาไปมากท าให้
โอโซนเกิดข้ึนน้อยมาก 
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2. หมึกพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 
(1) ผงหมึก (toner) การสูดหายใจเอาฝุ่นผงหมึกเข้าไปในร่างกายมีผลท าให้เกิดการระคายเคือง

ต่อระบบทางเดินหายใจ  นอกจากนี้ สารเคมีที่เป็นส่วนผสมในผงหมึกบางชนิดเป็นสาร
อันตราย ซึ่งสารเหล่านี้เมื่อร่างกายได้รับอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ เช่น สารไนโตรไพรีน 
(ซึ่งพบได้ในผงคาร์บอนด า) และไตรไนโตรฟลูออรีน (TNF)  นอกจากเป็นสารก่อมะเร็งแล้วยัง
เป็นสารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าลายยีนอันเป็นผลให้เกิดความผิดปกติของทารกใน
ครรภ์ สารพอลิเมอร์พวกเรซิน พลาสติกในผงหมึกเป็นสาเหตุของอาการแพ้ เนื่องจากการ
สัมผัสที่ผิวหนังซ้ าบ่อย ๆ โดยแสดงอาการผื่นคันตามผิวหนัง ความรู้สึกร้อนวาบภายในตา 
ปัญหานี้พบได้ในพนักงานที่ให้บริการถ่ายเอกสารเป็นประจ ามากกว่าผู้ใช้ทั่วไป 

(2) หมึกเหลว (liquid toner) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์จ าพวกปิโตรเลียมโฮโดร
คาร์บอน  ดังนั้นการสัมผัสสารละลายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสาเหตุของการระคายเคือง
ต่อผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ และเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง นอกจาก
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยออกมาแล้ว สารละลายอินทรีย์เคมีที่เป็นตัวท าละลายใน
หมึกพิมพ์ยังเป็นอันตรายต่อ สุขภาพอีกด้วย 

(3)  สารเคมีอ่ืน ๆ เช่น เซเลเนียม แคดเมียมซัลไฟด์ ซิงค์ออกไซด์และพอลิเมอร์บางตัว ซึ่งถูก
เคลือบไว้ที่แม่แบบรับภาพในเครื่องถ่ายเอกสาร มีลักษณะเป็นสารน าแสง (photo-
conductor) มักจะถูกปล่อยลงสู่บรรยากาศในลักษณะไอระเหยระหว่างกระบวนการถ่าย
เอกสาร เซเลเนียมเป็นสาเหตุของการระคายเคือง ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ตา และชั้น
เยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร การรับเซเลเนียมมากเกินไปจะท าให้เกิดอาการลิ้นรับรสเฝื่อน 
หรือเกิดความล้า อาหารไม่ย่อย วิงเวียนศีรษะ  นอกจากนี้ เซเลเนียม ในระดับความเข้มข้น
สูงๆสามารถท าอันตรายต่อตับและไต ส่วนแคดเมียมมีอันตรายมากกว่าเซเลเนียมเนื่องจาก
เป็นสารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตาม แคดเมียมถูกปล่อยออกจากเครื่องถ่ายเอกสารในปริมาณที่
น้อยกว่า 

(4)  แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light, UV) จะถูกแผ่รังสีออกจากหลอดไฟพลังงานสูง
ระหว่างการถ่ายเอกสาร ผลของการสัมผัสกับรังสี UV นั้นคล้ายกับการที่ผิวหนังถูกแดดจน
ไหม้เกรียม  อาการที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของรังสี UV แต่
โดยปกติแล้วแสง UV จะไม่ทะลุผ่านแผ่นกระจกที่วางเอกสารต้นฉบับของเครื่องถ่ายเอกสาร 
ดังนั้นความเสี่ยงในการสัมผัสแสง UV จึงมีน้อยมาก  อย่างไรก็ตามอาการปวดศีรษะ แสบตา 
อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการมองแสงที่ทะลุผ่านกระจกออกมาได้  ซึ่งจะมีความยาวช่วงคลื่นอยู่
ระหว่าง 350-1,100 นาโนเมตร  และการสัมผัสกับรังสีนี้เป็นเวลานานๆ อาจท าให้เกิดมะเร็ง
ที่ผิวหนังได้ 

(5)  มลภาวะทางเสียง เครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่จะมีเสียงค่อนข้างดัง โดยเฉพาะเครื่องขนาด
ใหญ่อาจดังถึง 80 เดซิเบลเอ (dBA)  
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(6)  การใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูง และความร้อนที่ปล่อยออกมาจาก การท างานของ
หลอดไฟพลังงานสูง เป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่สบาย ถ้าต้องท าการถ่ายเอกสารเป็นระยะ
เวลานาน ๆ ภายในห้องท่ีมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ 

 
 

3.3 การทิ้งหลังใช้งาน 
 
ตลับหมึกพิมพ์ที่หมดอายุแล้วเมื่อน าไปทิ้งจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   เนื่องจากผงหมึกหรือ
หมึกเหลวที่ตกค้างอาจรั่วไหลลงสู่ดิน น้ า เกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้ 
เครื่องถ่ายเอกสารที่มี PBB, PBDE หรือ chloroparaffins เป็นส่วนประกอบในพลาสติกกันไฟ (flame 
retardant) เมื่อหมดอายุแล้วน าไปทิ้ง สารเหล่านี้สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิต (bioaccumulation) และ
ห่วงโซ่อาหาร ก่อความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้ 
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