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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์คือ ใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้กับผู้บริโภคทราบ

ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วน
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาก
ขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 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. รถยนต์ 

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.  เครื่องเรือน 62.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68.  กระจกสําหรับอาคาร  
      : กระจกเปลือกอาคาร 

69.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71.  เครื่องเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับ 
     ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 

79. บริการส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เครื่องฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เครื่องเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่แสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เครื่องฟอกอากาศ 92. เครื่องปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า 95. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

  

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ
เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(Renewable Resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวยีน (Nonrenewable Resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) หรือแปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้
ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียวสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ที่เว็บไซต์
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 29 
โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

 
ประธานอนุกรรมการ 

นายโกศล  ใจรังษี     ผู้ทรงคุณวุฒิ   
คณะอนุกรรมการ 

นางสาวนิรัชรา  เต็มกุศลวงศ ์   ผู้แทนสํานักงานมาตรฐาน  

       ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
นายไสว  โลจนะศุภฤกษ์    ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

นางสาวหนึ่งฤทัย  แสแสงสีรุง้    ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
นายเขมชิต  ธนากิจชาญเจริญ 
 

นางอภิพร  เกศกนกวรกิจ    ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวสุวิชา  กัลยาณมิตร 
 

ว่าที่ร.ต.หญงิ ปิยดา  หาญคณุากุล   ผู้แทนบริษทั นีเวลล์ รับเบอร์เมด 
 นางสาวบุศกร แก้วคํากอง     (ประเทศไทย) จํากัด 

       

นายปิยะวัฒน์  จตุรงควาณิช    ผู้แทนบริษทั เพนเทล  
นางสาวเนตรนภัส  ธนสารธาดา   (ประเทศไทย) จํากัด 

  
อนุกรรมการและเลขานุการ 

นางวีณา  คําวิชัย     โครงการฉลากเขียว 

นางสาวอุไรวรรณ  แก้วเจริญสมบัติ  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบัผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 
(Correcting Agent) 

TGL-26-R2-14 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที ่ 29 
โครงการฉลากเขียว  

1. เหตุผล   

ผลิตภัณฑ์ลบคําผิดมีสารเคมีหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ เช่น ตัวทําละลายอินทรีย์ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 40-50 ตัวทําละลายอินทรีย์บางชนิดอาจเป็น
สาเหตุของการเกิด photochemical oxidants เช่น โอโซนในบรรยากาศชั้นล่าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และเมื่อรวมตัวกับไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียของรถยนต์และไอน้ํามันที่ระเหยออกมาจะเกิด
เป็นสารมลพิษอินทรีย์ทุติยภูมิ เช่น แอลดีไฮด์ (Aldehydes) ได้ นอกจากนี้ สารเติมแต่งบางชนิด เช่น 
สารกันเสีย และมอนอเมอร์ (Monomer) ที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์มักก่อให้เกิดอาการแพ้ ยังเป็นสารที่
เป็นอันตรายต่อการสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตและอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ 

การออกข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ลบคําผิด จะช่วยลดปริมาณการปล่อยสารเคมี
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อมลง และการห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจาก
พลาสติกบางประเภท รวมถึงการกําหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากกระดาษแปรใช้ใหม่ จะช่วยลด
การใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 

 
2.  ขอบเขต 

ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด ในที่นี้ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์ลบคําผิดแบบเหลว และเทปลบคําผิด  
3. บทนิยาม 

3.1 ผลิตภัณฑ์ลบคําผิดสําหรับกระดาษพิมพ์และเขียน ซึ่งต่อไปในข้อกําหนดนี้จะเรียกว่า 
“ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด” หมายถึง สารสีขาว ใช้สําหรับป้าย ลบ หรือปิดทับคําผิดหรืออื่นๆ ที่ต้องการ
แก้ไขบนกระดาษพิมพ์และเขียน 

3.2 LD50 หมายถึง ค่า (ปริมาณ) เฉลี่ยของสารออกฤทธิ์ (Medium Lethal Dosage) ที่ทํา
ให้สัตว์ที่ใช้ในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%) ค่า LD50 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมของสารออกฤทธิ์
ต่อน้ําหนักตัวสัตว์ทดลองหนึ่งกิโลกรัม 
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3.3 สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆที่มีค่าความเป็นพิษ
เฉียบพลัน (LD50 ) น้อยกว่า 5,000 mg/kg ของน้ําหนักตัวของหนูทดลอง 

3.4 แปรใช้ใหม่ (Recycling) หมายถึง การดําเนินการเพื่อนํากลับคืน ซึ่งวัสดุที่เป็นขยะ ถูก
นํามา แปรสภาพใหม่ให้เป็นสินค้า วัสดุ หรือสสาร ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์เดิมหรือวัตถุประสงค์อ่ืน การรี
ไซเคิล หมายรวมถึง การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ แต่ไม่รวมการนํากลับคืนในรูปพลังงาน (Energy 
Recovery) และการแปรรูปไปเป็นวัสดุ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้สําหรับงานถม (Backfilling 
Operation)1 

3.5 หนังสือรับรอง (Letter for Declaration of Compliance) หมายถึงเอกสารรับรองที่
ออกโดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.6 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

4. ข้อกําหนดทั่วไป  

4.1 ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ตามวิธีทดสอบที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด
สําหรับกระดาษพิมพ์และเขียน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1023 หรือ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผลการทดสอบ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ลบคําผิดสําหรับกระดาษพิมพ์และเขียน 
เลขที่มอก. 1023 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

 
4.2 ในกระบวนการผลิต และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
 หมายเหตุ:  ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นไป โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001  

 

                                                 
1  Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and 
repealing certain Directives 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระบวนการผลิต และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 

5. ข้อกําหนดพิเศษ  

5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารเป็นพิษ สารกัดกร่อน และระคายเคืองต่อสุขภาพ  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงรายชื่อของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ลบคําผิด และยื่นหนังสือรับรองว่า
เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.1  

 

 5.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน โดยทดสอบความเป็นพิษด้วยวิธีการกิน 
(LD50: Acute Oral Toxicity) มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 mg/kg body weightเมื่อใช้
หนูขาวเป็นสัตว์ทดลอง 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลทดสอบหรือผลการคํานวณที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.2 โดยคํานวณจากสูตร 
ดังต่อไปนี้ 

100/Tm       =       C1/T1 + C2/T2 + C3/T3….. 
 โดย Tm  =  ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์คือค่าที่ต้องการหน่วยเป็น   มิลลิกรัม/

กิโลกรัมของน้ําหนักตัวหนูทดลอง 
C1, C2 C3,…..=  % ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ 
T1, T2 T3,…..=  ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันของสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ 

 

5.3 ต้องไม่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ  

5.3.1 สารท่ีเป็นสารก่อมะเร็งตามรายชื่อใน กลุ่มที่ 1 (สารก่อมะเร็งที่ได้รับการยืนยัน
แล้ว) และ กลุ่มที่ 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอว่าก่อมะเร็ง) ของ 
International Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศ
เพิ่มเติม 

5.3.2 สารประกอบอินทรีย์ฮาโลจิเนต (Halogenated Organic Components) เช่น 
สาร 1,1,1 ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) เป็นต้น 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.3 

 

5.4 มีสารมอนอเมอร์ตกค้าง (Residue Monomers) ได้ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ําหนักของ
พอลิเมอร์ (Polymers) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงผลทดสอบ หรือหนังสือรับรองแสดงปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างที่มีในวัตถุดิบที่
เป็นพอลิเมอร์ที่ออกโดยผู้ผลิตพอลิเมอร์ 

 

5.5 บรรจุภัณฑ์ 

5.5.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้พลาสติกที่มีส่วนประกอบของคลอรีน และต้องมี
สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการ
ระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานและหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มี
การระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 

 5.5.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องทําจากเยื่อเวียนทําใหม่อย่างน้อยร้อยละ 80 โดย    
น้ําหนัก  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.5.2 

 

5.5.3 หมึก สี หรือ เม็ดสี (Pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบน
บรรจุภัณฑ์จะมีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม
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เฮกซะวาเลนต์ (Cr6+) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อนรวมกันไม่เกิน 
100 mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่  
1) ผลการทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 
2) ผลการทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 
3) ผลการทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 

3335 
4) ผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+) ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-

5  
5) หรือ ผลการทดสอบหาปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต์(Cr6+) ตามวิธี

ทดสอบในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ RoHS Directive 2002/95/EC หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่
เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

 

 5.6 ในกรณีของเทปลบคําผิดหรือผลิตภัณฑ์ลบคําผิดแบบแห้งบริษัทฯ ผู้ผลิตหรือผู้จัด
จําหน่ายควรมีการจัดจําหน่ายม้วนเทปอะไหล่สําหรับเติม (Refill) ควบคู่ด้วย 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานเป็นม้วนเทปอะไหล่สําหรับเติมเพื่อประกอบการตรวจพินิจ 
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6. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 
6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 

ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการ
แต่งต้ังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 
หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
6.1.2.2 กรณี ผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบ

อ่ืนที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้อง
ย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่

ย่ืนขอว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่งหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ลบคาํผดิต่อสิง่แวดล้อม 

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ลบคําผิดต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(ตารางที่ 1) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ในระหว่างการใช้งาน 
และการทิ้งหลังการใช้งาน 

ตารางที่ 1  ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑล์บคําผิดต่อสิ่งแวดล้อม  
หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

(environmental aspect) ก่อน
ผลิต 

ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลัง
ใช้ 

การใช้ทรัพยากร (resource use)       

− วัตถุดิบ   3) × × 

− พลังงาน   4) × × 

− น้ํา   × × × 

การปล่อยมลสารไปสู่ 
(emission/release of pollutant into) 

− อากาศ 

  
 

2) 

 
 
5) 

 
 

6) 

 
 

2) 

− น้ํา   × ×  

− ดิน  × × ×  

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)  3) 3) × 
3) 

ผลกระทบอื่นๆ (other impact) 

  -  กลิ่น 

  

 

 
5) 

 
2) 

 

× 

ความเหมาะสมสําหรับการใช ้ 
(fitness for use) 

    
 

 

ความปลอดภัย (safety) 
1),* *    

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

   มผีลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 
*   มีกฎหมายควบคุม 
1)    การเก็บรักษาสารเคม ี
2)    ตัวทําละลาย 
3) บรรจุภัณฑ์ 
4) น้ํามัน 
5) CO, SOx, NOx, ฝุ่นละออง, ควันรถ 
6) VOCs  
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1.  ขณะผลิต 

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ลบคําผิด มีการใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ ผสมกับผงสีและสารเคมีอ่ืนๆ 
ตัวทําละลายอินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น กระบวนการเติมส่วนผสมต่างๆ (ingredients)  การกวน และการ
บรรจุ หากไม่มีการควบคุมไอระเหยที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ไอระเหยของสารเหล่านี้จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังอาจเกิดของเสียอันตราย
ประเภทตัว ทําละลายปนเปื้อนจากชะล้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจาก
การผลิต ซึ่งต้องมีการนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. ระหว่างการขนส่ง  

ในการขนส่งมีการใช้ทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษจากการสันดาป
ภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งหากถ้าเกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่เหลือและ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็น สารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) ที่สําคัญ
จากกระบวนการดังกล่าว 

3. ในระหว่างการใช้งาน  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ลบคําผิดส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมีที่เป็น ตัวทําละลายอินทรีย์ 
ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติของปอดโดยทําลาย
เนื้อเยื่อปอดของผู้ใช้ และเป็นสาเหตุของการเกิด photochemical oxidants เช่น โอโซนใน
บรรยากาศชั้นล่าง  สามารถทําความเสียหายแก่ยาง พลาสติก เส้นใยผ้า และพืชชนิดต่างๆ และเมื่อ
รวมตัวกับไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียของรถยนต์และไอน้ํามัน (evaporated gasoline) จะเกิดเป็น
สารมลพิษอินทรีย์ทุติยภูมิ (secondary organic pollutants) เช่น aldehydes จากการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาพบว่าการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตรต่อปีที่เกิดขึ้น ปริมาณร้อยละ 90 เกิดจาก
โอโซนในบรรยากาศชั้นล่าง หรือเกิดการรวมตัวระหว่างโอโซนในบรรยากาศชั้นล่างกับก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ นอกจากนี้ สารเคมีที่เป็นสารเติมแต่งบางชนิด เช่น สารรักษา
ความคงสภาพ และมอนอเมอร์ตกค้างในสารพอลิเมอร์อาจทําให้เกิดอาการแพ้ได้  

4. การทิ้งหลังการใช้งาน 

ผลิตภัณฑ์ลบคําผิดเมื่อใช้หมดแล้วซากบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้น  และกลายเป็นปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ 
นอกจากนี้ซากบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจมีสารประเภทพอลิอะคริโลไน-ไตรล์ (polyacrylonitrile)  
ตกค้างในบรรจุภัณฑ์และรั่วไหลไปสู่น้ําและดิน การสะสมตัวทางชีวภาพ (bio-accumulation) และ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ําและดินได้  
 


