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

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ 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. 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.  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. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

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

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เครื่องฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เคร่ืองฟอกอากาศ 92. เครื่องปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เคร่ืองสูบน้ํา 95. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เคร่ืองประจุแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ
เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
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 27 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

ประธานอนุกรรมการ 
รศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน ์ ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

    
อนุกรรมการ 
ผศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร ผู้แทนจากคณะสาธารณะสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรกัษา  ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
นางเบญจมาพร เอกฉัตร ์ ผู้แทนจากสํานกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
       
นายทศพร อุดมศินศิริกุล ผู้แทนจากสถาบันไฟฟ้าและ 
  อิเล็กทรอนิกส ์  
 
รศ.ดร.วราวุธ เสือดี ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
   

รศ. วารุณี แซ่เตีย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี  
 
นายสุเมธา วิเชยีรเพชร ผู้แทนจากรมควบคุมมลพิษ 

นางสาววาสนา แจ้งประจกัษ ์
 

นายทวีศักดิ์ ธีระรัตนา ผู้แทนจากบรษิทั แคนนอน  
นางสาวนัยนา เลิศโกเมนกุล มาร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จํากดั 
 

นางสาวปฏิมากร ยุติธรรม ผู้แทนจากบรษิทั ฟูจิ ซรี็อกซ์  
นายอุกฤษฏ์ ตัง้อุทัยสุข (ประเทศไทย) จํากัด 
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นายสุกิจ ปัทมวชิัยพร ผู้แทนจากบรษิทั เคียวเซร่า  
นายกอบกฤต ชาญพัฒนนันท ์ ด๊อคคิวเม้นต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด  
 
นายคาวี แหวนทองคํา ผู้แทนจากบรษิทั อินเตอร์ ฟารอ์ีสท์ 

วิศวการ จํากัด (มหาชน) 
 
นางจิตตวดี อินทสวัสดิ ์ ผู้แทนจากบรษิทั ริโก้ (ประเทศไทย) 

นางสุดาวดี รักกสิกร จํากัด 
นางสาวนาตยา สุขประเสริฐ 
นายนิรันดร์ วันซอและ 
 

นายพิเชษฐ์ กลับคุณ ผู้แทนจากบรษิทั ชาร์ปไทย จํากัด 
นายมะซากี หะยีเล๊าะ 

  
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร. ปวีณ์นุช อุดมมณีธนกิจ  โครงการฉลากเขียว  
นางสาวสุพฤกษา ยาพรม  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 
(Photocopiers) 
TGL-27-R4-15 

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 27 

โครงการฉลากเขียว 

1. เหตุผล 

เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ในการสําเนาเอกสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้งานส่วนใหญ่ใน
สํานักงานมีการเปิดไว้โดยไม่ได้ใช้งาน ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเกิดความร้อนในสํานักงาน 
นอกจากนี้สารเคมีที่อยู่ในผงหมึก อาจถูกปล่อยสู่บรรยากาศในระหว่างการถ่ายเอกสารก็เป็น
ปัญหาต่อสุขภาพของผู้ที่ต้องใช้งานเป็นประจํา และยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้
เครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่จะมีเสียงค่อนข้างดังซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงได้ 

ดังนั้นการกําหนดให้เครื่องถ่ายเอกสารที่จะได้รับฉลากเขียวต้องสามารถเปลี่ยนโหมดการทํางาน 
(Mode) เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้ ผ่านการทดสอบระดับความเข้มข้นของฝุ่นและสารเคมี
ต่างๆที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ รวมถึงผ่านการทดสอบระดับเสียง จะทําให้ประหยัดพลังงานและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ การใช้สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกจะช่วยสนับสนุนการนําทรัพยากร
กลับมาแปรรูปใช้ใหม่ อีกทั้งไม่เป็นภาระในการกําจัดทิ้งหลังการใช้งาน 

2. ขอบเขต 

ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้งทุกขนาด เครื่องถ่าย
เอกสารอเนกประสงค์ (Multifunction copier) ทั้งที่ถ่ายเอกสารแบบขาว-ดํา หรือสี โดยมีการ
สั่งทําภาพซึ่งควบคุมการทํางานด้วยมือและ/หรืออัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องทําสําเนาที่ไม่มี
แม่แบบรับภาพ 

3. บทนิยาม 

3.1 เครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopier) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ทําสําเนาเอกสาร ซึ่งมีเทคโนโลยี
การทํางาน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบอะนาล็อก (Analog) และระบบดิจิตอล (Digital) โดยใช้
ระบบแสงทําให้เกิดการสะท้อนภาพและเกิดประจุไฟฟ้าที่ดูดผงหมึกเข้าไปติดบนแม่แบบรับ
ภาพ หรือการใช้ระบบแสงทําให้เกิดการสะท้อนภาพและแสงเข้าไปในวงจรเพื่อแปลง
สัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นสัญญาณไฟฟ้าทําให้เกิดประจุไฟฟ้าที่ดูดผงหมึก
เข้าไปในแม่แบบรับภาพและพิมพ์ลงบนสิ่งรองรับตามรูปแบบเดิมของต้นฉบับ 

3.2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบอะนาล็อก หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ทําสําเนาเอกสาร โดยใช้ระบบ
แสงทําให้เกิดการสะท้อนภาพและเกิดประจุไฟฟ้าที่ดูดผงหมึกเข้าไปติดบนแม่แบบรับภาพ 
และ พิมพ์ลงบนสิ่งรองรับตามรูปแบบเดิมของต้นฉบับ 
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3.3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ทําสําเนาเอกสาร ใช้ระบบแสงทําให้
เกิดการสะท้อนภาพและแสงเข้าไปในวงจรเพื่อแปลงสัญญาณภาพไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า
จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าถูกเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าเพื่อดูดผงหมึกเข้าไปติดในแม่แบบรับภาพ 
และพิมพ์ลงบนสิ่งรองรับตามรูปแบบเดิมของต้นฉบับ 

3.4 เครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์ (Multifunction copier) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ทํา
สําเนาภาพจากเอกสารต้นฉบับด้วยหลักการทางไฟฟ้าสถิตย์ โดยมีหน้าที่หลักในการทําสําเนา
เอกสารแต่สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษหรือรับ-ส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ หรือ
เครื่องโทรสาร หรือ เครื่องกราดภาพ (Scanner) โดยใช้ระบบผงหมึก (Toner) 

3.5 แม่แบบรับภาพ หมายถึง ตัวรับภาพซึ่งทําหน้าที่ดูดผงหมึกโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าสถิตย์มี
รูปร่างเป็นแบบทรงกระบอก (drum) หรือรูปแบบอ่ืน 

3.6 หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่
ออกโดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ  

3.7 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification 
Body) ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(Accreditation body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF (International accreditation 
forum) 

3.8 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  

4. ข้อกําหนดทั่วไป 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.15611 หรือ มาตรฐาน IEC 60950 part 12 หรือ EN 
60950-13 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

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

 
 

 

                                                 
1 มอก.1561: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย  
2 IEC 60950 part 1: Information technology equipment -Safety - P.1: General requirements 
3 EN 60950-1 : Information technology equipment - Safety - P.1: General requirements 
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4.2 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic compatibility: EMC) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก. 19564 หรือ มาตรฐาน CISPR 225 หรือ มาตรฐาน EN 550226 หรือ มาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคําขอต้องแสดงผลทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่ เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 หรือ มาตรฐาน EN 55022 
หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
หมายเหตุ   กรณีช่ือรุ่นที่ย่ืนขอไม่ตรงกับผลการทดสอบ EMC ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารและ
หลักฐานแสดงความเชื่อมโยงของรหัส หรือ ช่ือรุ่นที่ผลิตจากโรงงานกับช่ือทางการค้าของ
ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอ ที่แสดงว่ารหัสหรือชื่อรุ่นที่ผลิตจากโรงงานนั้นสอดคล้องกัน 

4.3 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140017 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

5. ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ International Energy star program 
requirements for imaging equipment  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐาน ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
1. ผลทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องถ่ายเอกสารในสภาวะต่างๆ โดยทดสอบตามวิธีของ 

International energy star program requirements for imaging equipment ฉบับ
ปรับปรุงล่าสุดที่ใช้สําหรับเครื่องถ่ายเอกสาร  

2. ใบรับรองให้ติดเครื่องหมายรับรอง Energy star  
3. แสดงเอกสารอื่นๆที่ เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ ย่ืนคําขอนั้นได้รับการรับรองเครื่องหมาย 

International energy star program requirements for imaging equipment 
 

                                                 
4 มอก. 1956: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทย ุ
5 CISPR 22: Information technology equipment-Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement 
6 EN 55022 : Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement 
7 ISO 14001: Environmental Management System 
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5.2 อัตราการปล่อยมลพิษ (Emission rate) ได้แก่ ฝุ่น (Dust), โอโซน (Ozone), สารอินทรีย์
ระเหยทั้งหมด (TVOC), สไตรีน (Styrene) และ เบนซีน (Benzene) ในขณะใช้งานเครื่อง
ถ่ายเอกสารต้องไม่เกินค่าที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 18 
 

ตารางที่ 1 อัตราการปล่อยมลพิษได้แก่ ฝุ่น, โอโซน, สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด, สไตรีน และ เบนซีน 
ในขณะใช้งานของเครื่องถ่ายเอกสาร 

ประเภทของมลสาร 
อัตราการปล่อยมลพิษ  
(มิลลกิรัมต่อชั่วโมง) 

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 

หมายเหตุ  : วิธีทดสอบอ้างอิงตาม Appendix 2 ของข้อกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี 
RAL-UZ-171 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงผลทดสอบอัตราการปล่อยมลพิษ ได้แก่ ฝุ่น, โอโซน, สารอินทรีย์ระเหย
ทั้งหมด, สไตรีน และ เบนซีน ตามตารางที่ 1 ซึ่งเป็นไปตาม Appendix 2 ของข้อกําหนดฉลาก
เขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-171 

5.3 ระดับเสียงของเครื่องถ่ายเอกสารในระหว่างการใช้งานจะต้องอยู่ในช่วงที่กําหนด คํานวณ
โดยใช้สูตรที่แสดงดังตารางที่ 2 แต่ทั้งนี้ค่า A-weighted sound power level (LWAd ) 
ต้องไม่เกิน 75 เดซิเบล (dB)  

ตารางที่ 2 ระดับเสียงของเครื่องถ่ายเอกสารในระหว่างการใช้งาน 
ระดับเสียง LWAd  

(เดซิเบล) 
การพิมพ์แบบขาวดํา (Monochrome) การพิมพ์แบบสี (Color) 

≤0.35*Sbw+59 and ≤75 parallel equipment : ≤0.3*Sco+61 and ≤75 
Serial equipment : Submit reference value 

for the equipment of Sco<0.5 Sbw 
  วิธีคํานวณตามข้อกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-171 

                                                 
8 Eco Mark No.155 “Imaging Equipment Such As Copiers, Printers, etc. Version 1. 
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หมายเหตุ  : Sbw = Operating speed in pages per minute for monochrome copying  
Sco = Operating speed in pages per minute during color copying  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงผลทดสอบระดับเสียงของเครื่องถ่ายเอกสาร ตามวิธีทดสอบที่ระบุไว้ใน ISO 
77799 โดยการแสดงค่า A-weighted sound power level (LWAd) ต้องเป็นไปตาม ISO 929610  

5.4 3R Design of equipment11 

5.4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ต้องเป็นไปตามหลักการ 3R design 
ตามท่ีได้ระบุใน Check list for 3R Design  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า การออกแบบเครื่องถ่ายเอกสารเป็นไปตามหลักการ 3R 
design ที่ระบุใน Check list for 3R design (เอกสารในภาคผนวก 1.)  

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

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.4.2 และต้องแสดงรายการ
ชนิดพลาสติกที่ใช้และฉลากที่ใช้ เป็นต้น 

5.5 วัสดุที่ทําจากพลาสติกต้องเป็นดังนี้ (Requirements for plastic materials) 
5.5.1 ช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสารท่ีมีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัม

ขึ้นไป ต้องไม่มีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหน่วง
การติดไฟ กรณีมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮ
กซะวาเลนซ์ ในชิ้นส่วนพลาสติกที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อนมาจาก
วัตถุดิบให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg) แคดเมียมให้
ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 mg/kg) และสารหน่วงการติดไฟ 
PBB และ PBDE ให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg) 
 

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

                                                 
9 ISO 7779 : Acoustics-Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment   
10 ISO 9296 : Acoustics-Declared noise emission value of computer and business equipment   
11 Eco Mark No.155 “Imaging Equipment such as Copiers, Printers, etc. Version 1. 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นสําเนาเอกสาร

หลักฐานดังต่อไปนี้ 
1.1  หนังสือรับรองของผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วง

การติดไฟไม่เกินเกณฑ์กําหนด พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม 

1.2  หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผู้ผลิตช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามี
ปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์กําหนดโดยใช้วิธีทดสอบตาม
มาตรฐาน IEC 6232112 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

2.  กรณีที่ผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ต้องยื่นผลการทดสอบ
ปริมาณโลหะหนักในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม และสารหน่วงการติด
ไฟชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า 

5.5.2 โครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่มีสารพอลิ
เมอร์ที่มีส่วนประกอบของฮาโลเจน (Polymer containing halogen) ยกเว้น 

 สารเติมแต่ง Fluoroorganic ที่ใช้สําหรับการปรับปรุงลักษณะกายภาพของ
พลาสติก ต้องมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ําหนัก 

 Fluorinated พลาสติก เช่น เทฟลอน ฯลฯ  
 ชิ้นส่วนพลาสติกในอุปกรณ์ชุดความร้อน  
 โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกขนาดใหญ่ที่ทํามาจากพลาสติกนํากลับมาใช้ซ้ํา
และแสดงเครื่องหมาย ตาม ISO 104313 หรือ ISO 1146914 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.5.2  

5.5.3 สารหน่วงการติดไฟที่ใช้ในโครงภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้น
ไป ต้องแสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ และ CAS number ตามหลักการที่ระบุ
ภายใน ISO 1043-415 ยกเว้น โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกใช้ซ้ําขนาดใหญ่ที่มี
น้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าสารหน่วงการติดไฟที่ใช้ในโครงภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มี
น้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไปต้องแสดงรายชื่อสารหน่วงการติดไฟ พร้อม CAS number หรือ  
The code number ที่สอดคล้องตาม ISO 1043-4 ยกเว้น โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกใช้ซ้ํา
ขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป 

                                                 
12 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent 
chromium, polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl ethers). 
13 ISO 1043: Plastics –Symbols and abbreviated terms 
14 ISO 11469: Plastics –Generic identification and marking of plastic products 
15 ISO 11469-4: Plastics - symbols and abbreviated terms - part 4: flame retardants 
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5.5.4 ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัมต้องไม่มีสารที่ถูกระบุอยู่ใน 
Table 3.2 of appendix VI of EU regulation no.1272/2008/EC ใน category 
ดังต่อไปนี้ 16 

- Carcinogenic category 1 (Carc. 1) 
- Carcinogenic category 2 (Carc. 2) 
- Carcinogenic category 3 (Carc. 3) 
- Mutagenic category 1 (Mut. 1) 
- Mutagenic category 2 (Mut. 2) 
- Mutagenic category 3 (Mut. 3) 
- Toxic to reproduction category 1 (Repr. 1) 
- Toxic to reproduction category 2 (Repr. 2) 
- Toxic to reproduction category 3 (Repr. 3)  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.5.4 

5.5.5 ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ 
(flat surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ต้องมีการแสดง
สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.131017 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักต้ังแต่ 25 กรัมขึ้นไป และมี
พ้ืนที่ผิวราบเรียบต้ังแต่ 200 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป มีสัญลักษณ์หรือตัวย่อบ่งบอกประเภทของ
พลาสติกให้เห็นชัดเจน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัว
ย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้งส่งตัวอย่าง
ช้ินส่วน หรือรูปถ่ายของชิ้นส่วนพลาสติกที่แสดงสัญลักษณ์หรือคําย่อบ่งบอกประเภทพลาสติกเพื่อ
การตรวจพินิจ 

5.6 แบตเตอรี่ (เฉพาะรุ่นที่มีแบตเตอรี่สํารองข้อมูลในแผงวงจร) 
5.6.1  ต้องไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว 
5.6.2  ปริมาณสารปรอท และแคดเมียมต้องเป็นไปตาม ข้อกําหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ 

ตาม EU directive ฉบับล่าสุด 
5.6.3  แบตเตอรี่ที่ติดต้ังในผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดแผงวงจร 

(Printed circuit board) ทั้งชุด 

                                                 
16 รายช่ือสารเคมีสามารถดูได้จาก Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the council of 16 December 2008 on 
classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and 
amending Regulation (EC) No 1907/2006, annex VI harmonised classification and labeling – tables, table 3.2 : The list of harmonised 
classification and labelling of hazardous substances from Annex I to Directive 67/548/EEC (หน้า L 353/923 เป็นต้นไป) 
17 มอก.1310: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สาํหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นไปตามข้อ 5.6 พร้อมทั้งหนังสือรับรองจาก
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ 

5.7 หมึกพิมพ์ (Toners) 
5.7.1 หมึกพิมพ์ (Toners) จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสารประกอบของปรอท ตะกั่ว 

แคดเมียม นิกเกิล และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
ยกเว้น สารประกอบของนิกเกิลมวลโมเลกุลสูง (High molecular weight nickel) 
ที่อยู่ในสารให้สีในหมึกพิมพ์ 

5.7.2 หมึกพิมพ์ (Toners) ต้องไม่ใช้สี Azo dye (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในหมึกที่สามารถ
เปลี่ยนรูปเป็นสาร amines ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวได้ (ตามวิธีทดสอบที่เป็นไป
ตามมาตรา 35 ของกฎหมายว่าด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน) 
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของ Azo groups18   
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 

                                                 
18 REACH Regulations: Annex XVII Appendix 8 Entry 43 – Azocolurants 
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No. Substances CAS no. 
17 4,4'-thiodianiline 139-65-1 
18 o-toluidine, 2-aminotoluene 95-53-4 
19 4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7 
20 2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 
21 o-Anisidine       90-04-0 
22 4-Aminoazobenzene      60-09-3 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่า หมึกพิมพ์ที่ใช้ไม่ใช้สี Azo (สีย้อมหรือเม็ดสี) ในหมึกเหลว 
พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ หรือ ย่ืนผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่ต้องเป็นไปตาม 
มาตรา 35 ของกฎหมายว่าด้วยอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดของเยอรมัน 
  

5.7.3 หมึกพิมพ์ (Toners) ที่ใช้จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายที่ระบุอยู่ใน 
Table 3.1 of appendix VI of EU regulation no.1272/2008/EC ในกลุ่ม
สารดังต่อไปนี้ 
- Carcinogenic according to categories 1A, 1B or 2  
- Mutagenic according to categories 1A, 1B or 2 
- toxic to reproduction according to categories 1A, 1B or 2 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกเป็นไปตามข้อ 5.7.3 พร้อมทั้ง
หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหมึกพิมพ์ 

5.8 ตลับหมึก (Toner cartridges และ Toner containers) 

5.8.1 ช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของตลับหมึกที่มีน้ําหนักต้ังแต่  25 กรัมขึ้นไป 
ต้องไม่มีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟ  
กรณีมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
ในชิ้นส่วนพลาสติกที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบให้
ปนเป้ือนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก (1,000 mg/kg) แคดเมียมให้ปนเปื้อน
ได้ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 mg/kg) และสารหน่วงการติดไฟ PBB 
และ PBDE ให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg) 
 

หมายเหตุ ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1,000 mg/kg ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
(Cr6+) 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
     1.1  หนังสือรับรองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่
เกินเกณฑ์กําหนด พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหารจัดการการผลิต
สินค้าปลอดสารต้องห้าม 
      1.2  หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผู้ผลิตช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่า มี
ปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์กําหนด โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 
62321  หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
2.  กรณีที่ผู้ผลิตไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการทดสอบ
ปริมาณโลหะหนักในชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม และสารหน่วงการติดไฟ
ช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

5.8.2 ช้ินส่วนพลาสติกของตลับหมึก ต้องผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเมอร์เด่ียว (One 
single polymer) หรือ พอลิเมอร์ผสม (Polymer blends) ทั้งนี้ช้ินส่วนพลาสติก
ทั้งหมดต้องผลิตจากการผสมกันของพอลิเมอร์ไม่เกิน 4 ชนิด ในรูปของ Mutually 
separable polymers หรือ พอลิเมอร์ผสม (Polymer blends) 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกของตลับหมึกเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ  
ข้อ 5.8.2 

5.9 เครื่องถ่ายเอกสารต้องสามารถใช้กับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม่ร้อยละ 100 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารสามารถใช้กระดาษที่มีปริมาณของเยื่อ
เวียนทําใหม่ร้อยละ 100  

5.10 เครื่องถ่ายเอกสารต้องรับประกันว่ามีช้ินส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ สําหรับใช้เปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายหลังจากที่เลิกทําการผลิต 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการรับประกันว่ามีช้ินส่วนอะไหล่หรือ
อุปกรณ์ สําหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 5 ปี  ภายหลังจากที่เลิกทําการผลิต  

5.11 แม่แบบรับภาพต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ เซเลเนียม 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว
ปรอท และ เซเลเนียม  
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5.12 การถ่ายเอกสารสองหน้า (Double - side copying หรือ Duplex unit)  
เครื่องถ่ายเอกสารต้องสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้ทั้ง 2 หน้าโดยเป็นไปตามเกณฑ์ใน
ตารางที่ 4 หากผ่านการทดสอบความสามารถในการพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้ทั้ง 2 หน้า
ภายใต้สภาวะสี (Color) ไม่จําเป็นต้องทดสอบในสภาวะขาวดํา (Monochrome) อีก 

ตารางที่ 4 ข้อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับการประหยัดกระดาษในเครื่องถ่ายเอกสาร19 
ความเร็วการพิมพ์ของกระดาษ A4 

(หน้าต่อนาที (Pages per minute; PPM)) 
ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับการถ่ายเอกสาร 2 หน้า 

พิมพ์ส ี (Color) 
พิมพ์ขาวดาํ 

(Monochrome) 

≤19 ≤24 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีระบบการป้อนด้วยมือให้เป็นทางเลือก
สําหรับการถ่ายเอกสาร 2 หน้า 

>19-39 >24-44 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับหน้าที่ในการ
ถ่ายเอกสาร 2 หน้า เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) 
หรือต้องมีอุปกรณ์เสริมมากับเครื่อง 

>39 >44 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับหน้าที่ในการ
ถ่ายเอกสาร 2 หน้าเป็นตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้ทั้ง  
2 หน้า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 4 และเปิดเผยข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์ 

 
5.13 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงในตารางที่ 5 ใน

กระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย (The final manufacturing stage) ของตัวเครื่อง 
แผงวงจร หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา (ฑeuse) 

ตารางที่ 5 กลุม่ของสารเคมสีังเคราะห์ที่มคีลอรีนผสมอยู ่
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 

                                                 
19 The blue angel RAL-UZ 171 Office Equipment with Printing Function (Printers, Copiers, Multifunction Devices) edition July 2012. 
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Chloroheptafluoropropane Chlorofluoropropane 
 Carbon Tetrachloride   
 1,1,1-Trichloroethane   

HCFCs 
 

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

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มีรายชื่อดัง
แสดงในตารางที่ 5 ในกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย (The final manufacturing stage) ของ
ตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา (Reuse)   

5.14 บรรจุภัณฑ์ 

5.14.1 กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

(1)  วัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 5  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้สารดังตารางที่ 5  

(2)  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโลเจนและ organic 
halogenides เป็นองค์ประกอบ 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่มีส่วนประกอบของฮาโล
เจนและ Organic halogenides เป็นองค์ประกอบ 
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(3)  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุ
ตัวย่อบ่งบอกประเภทของ พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภท
ของพลาสติกเป็นตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 และยื่นหลักฐาน
ประกอบ เช่น ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือรูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 

5.15 บริษัทผู้ย่ืนขอการรับรองจะต้องรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่ลูกค้า
นํามาคืน โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสาร
หรือคู่มือการใช้งานที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ย่ืนคําขอ    

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่มีการระบุว่ามีการรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่
ลูกค้านํามาคืน โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสารหรือ
คู่มือการใช้งานที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์   

5.16  มีการระบุรายละเอียดข้อมูล (ภาษาไทย) ดังต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบ
ให้ ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 
(1)   คําแนะนําในการจัดวางตัวเครื่อง  
(2)   ระบุความประสงค์และสถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์ ช้ินส่วนทุกชนิดเพื่อลดการใช้

ทรัพยากรโดยนําไปแปรใช้ใหม่หรือกําจัดตามกฎหมายกําหนด  
(3) ความเร็วในการพิมพ์ (จํานวนหน้าต่อนาที)  
(4) ให้แสดงข้อมูลระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Mode) โดยแสดงข้อมูล 

Typical Electricity Consumption (TEC) ตาม Energy Star ฉบับล่าสุด 
(5) ระบุว่าสามารถถ่ายสําเนาได้บนกระดาษทั้ง 2 หน้า  
(6) คําแนะนําให้ปิดเครื่องเมื่อไม่ต้องการใช้งาน 
(7) จํานวนแผ่นที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองโอโซน(ถ้ามี) แม่แบบรับภาพ ลูกยางความร้อน 
(8) หากเสียงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์มีค่า LWAd เกินกว่า 63 เดซิเบล (dB) ไม่ควรนํามาวาง

ในห้องที่มีคนนั่งทํางานอยู่ปกติ ควรมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องถ่าย
เอกสาร 

เอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผู้ ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานเป็นคู่มือแนะนําการใช้งาน/คู่มือความปลอดภัยการใช้งาน  
(product safety data sheet)/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริโภค โดยระบุรายละเอียดตาม
ข้อกําหนด 5.17 
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6. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 
6.1.1 ห้องปฏิบัติการ 

ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่
ไ ด้ รั บ ก า รแ ต่ ง ต้ั ง ต ามมาตร า  5  แห่ งพ ระ ร าชบัญญั ติ ม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน 
มอก. 1702520 หรือ ISO/IEC 1702521 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว กรณี   

ผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่
เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืน

ว่าวิธีทดสอบนั้นเทียบเท่ากับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลาก
เขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว 

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

6.3     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือเกณฑ์มาตรฐานที่ข้อกําหนดฉบับนี้
อ้างอิง ให้พิจารณารับผลทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับล่าสุดจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

 
 

                                                 
20 มอก. 17025 ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
21 ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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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 
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Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
of drive (e.g. Phillips-head 
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 
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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 
apply to demonstrably 
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Requirement Applicable scope Category Compliance Remarks 
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 



TGL-27-R4-15 

- 27 - 

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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3. ผลกระทบของเครื่องถ่ายเอกสารต่อสิง่แวดล้อม 

 ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ สามารถ
แบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนการผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ และการทิ้งหลังใช้ โดย
ในที่นี้จะพิจารณา 4 ระยะ ได้แก่ ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ และการทิ้งหลังใช้ 

 ตารางที่ 6  ผลกระทบเบื้องต้นของเครื่องถ่ายเอกสารต่อสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
วัฏจักรชีวิตของเครื่องถ่ายเอกสาร 

ก่อนผลิต ขณะผลติ ขณะขนสง่ ขณะใช้ ทิ้งหลังใช ้
การใช้ทรัพยากร       
− วัตถุดิบ   4)   2),7) × 
− พลังงาน   5) 8) × 
− น้ํา  × × × × 
การปล่อยของเสียไปสู ่      
− อากาศ  1) 6) 9) × 
− น้ํา  × × × × 
− ดิน  2) × × × 
การเกิดของเสียอนัตราย  3) ×  10) 2), 6) , 10) 
ขยะมูลฝอย   4) 4) 7)  
มลพิษอื่นๆ  
− เสียง 

  
 

 
 

 
 

 
× 

− แสง   ×  × 
ความเหมาะสมสาํหรับการใช้
งาน 

    × 

ความปลอดภัย      × 
 
หมายเหตุ     มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกาํหนด  
  มีผลกระทบ แตไ่มร่วมอยู่ในข้อกาํหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 
1)  ไอตะกั่วจากการบัดกร ี  6)   CO, SOx, NOx, ฝุ่นละออง, ควันรถ 
2)  ผงหมึก    7)   กระดาษ 
3)   ตัวเช่ือม(bonding)ซ่ึงเป็นโลหะหนัก 8)   ไฟฟ้า 
4)    บรรจุภัณฑ ์   9)   ฝุ่น, VOCs, โอโซน 
5) น้ํามัน    10)  สารเคลอืบลกูดรัม (Cadmium), flame   

retardant 
 

 3.1 ขณะผลิต 

 การผลิตเครื่องถ่ายเอกสารในประเทศไทยเป็นการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ของ
เครื่องเข้าด้วยกัน โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้า และสารเคมีต่างๆ เช่น เบนซินขาว 
(isopar) และ เอทานอล (ใช้ในการทําความสะอาดชิ้นส่วน) เรซินและกาว (ใช้ในการ
เชื่อมต่อชิ้นส่วน) น้ํามัน (GREASE:ใช้ในการหล่อลื่น) สารเคมีหลายชนิดที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตเป็นสารเคมีไวไฟ จึงควรมีระบบการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ใน
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ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องเป่าลมร้อน กลิ่นและไอ
ระเหยจากการบัดกรี  รวมถึงเสียงดังจากอุปกรณ์บางอย่างซึ่งผู้ทํางานสามารถ
หลีกเลี่ยงได้หากสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนี้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
และปรับสมบัติจะมีแสงอัลตราไวโอเลตเกิดขึ้นซึ่งผู้ทํางานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
รังสีนี้เป็นเวลานานๆ  

 
 ในกระบวนการผลิตจะมีขยะเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น ถุงพลาสติก ถาดพลาสติก โฟม    

เศษยาง ขวดใส่สารเคมี เศษกระดาษ เศษผ้า ถุงมือใช้งานแล้ว ฯลฯ ขยะหลายชนิด
สามารถนําไปแปรรูปใช้ใหม่ได้จึงควรมีการแยกขยะก่อนนําไปทิ้ง 

 
3.2 ขณะใช้งาน 

 
 ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้  

1. ก๊าซโอโซน (ozone:O3) เกิดจากการอัดและปล่อยประจุไฟฟ้าที่แม่แบบรับภาพและ
กระดาษ โอโซนบางส่วนเกิดจากการปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตจากหลอดไฟฟ้า
พลังงานสูงของเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งทําให้ออกซิเจนในอากาศรวมตัวกันเป็นโอโซน
ง่ายขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในสภาวะปกติหรือในสํานักงานทั่วไป  โอโซนจะสลายตัวเป็น
ก๊าซออกซิเจนได้ภายใน 2-3 นาที  อัตราการสลายตัวของโอโซนขึ้นอยู่กับระยะเวลา 
อุณหภูมิ (โอโซนสลายตัวได้เร็วย่ิงขึ้นในที่ที่มีอุณหภูมิสูง)  การระบายอากาศ  และ  
พ้ืนผิววัตถุที่โอโซนสัมผัส  ถ้าเป็นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ก็จะทําให้
โอโซนสลายตัวได้ถึงร้อยละ 100   ดังนั้นเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จึงมี
แผ่นกรองประเภท ถ่านกัมมันต์ (activated carbon filter) ติดอยู่ด้วย  เพื่อสลาย
โอโซนก่อนปล่อยออกภายนอกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยทั่วไปแล้วโอโซนเป็นก๊าซที่ทํา
ให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบประสาทตาและผิวหนัง  และเมื่อสูดเอาโอโซนเข้า
ไปเป็นระยะเวลานานๆ อาจทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดได้ โอโซนที่ระดับความ
เข้มข้น 0.25 ppm ขึ้นไปมีผลทําให้เกิดความระคายเคืองต่อตา จมูก และคอ ทําให้
หายใจสั้น วิงเวียน  และปวดศีรษะได้ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของความล้า และการ
สูญเสียประสาทรับรู้กลิ่น  ถ้าสูดหายใจเอาโอโซนเข้าไปเป็นระยะเวลานานๆ  อาจ
ทําอันตรายต่อปอดได้ 

 
ค่ามาตรฐานการสัมผัสโอโซนสําหรับ 8 ช่ัวโมงการทํางานของประเทศญี่ปุ่นและ      
ออสเตรเลีย คือ 0.1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ส่วน ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists) กําหนดค่า TLV 
(Threshold Limit Value) ของโอโซนเป็น 0.1 ppm เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นค่าสูงสุด
ที่ห้ามมีเกินค่านี้ในบรรยากาศการทํางานแม้ในเวลาใดก็ตาม (ค่า ceiling) ความ
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เข้มข้นของโอโซนที่ 10 ppm เป็นระดับที่ทําอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพทันที 
(Immediatedly Dangerous to Life and Health, IDLH) 

 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตและการทํางานของเครื่องถ่ายเอกสารได้พัฒนาไปมาก
ทําให้โอโซนเกิดขึ้นน้อยมาก 
 

2. หมึกพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 
(1) ผงหมึก (toner) การสูดหายใจเอาฝุ่นผงหมึกเข้าไปในร่างกายมีผลทําให้

เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  นอกจากนี้ สารเคมีที่เป็น
ส่วนผสมในผงหมึกบางชนิดเป็นสารอันตราย ซึ่งสารเหล่านี้เมื่อร่างกาย
ได้รับอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ เช่น สารไนโตรไพรีน (ซึ่งพบได้ในผง
คาร์บอนดํา) และไตรไนโตรฟลูออรีน (TNF)  นอกจากเป็นสารก่อมะเร็ง
แล้วยังเป็นสารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายยีนอันเป็นผลให้เกิด
ความผิดปกติของทารกในครรภ์ สารพอลิเมอร์พวกเรซิน พลาสติกในผง
หมึกเป็นสาเหตุของอาการแพ้ เนื่องจากการสัมผัสที่ผิวหนังซ้ําบ่อยๆ โดย
แสดงอาการผื่นคันตามผิวหนัง ความรู้สึกร้อนวาบภายในตา ปัญหานี้พบได้
ในพนักงานที่ให้บริการถ่ายเอกสารเป็นประจํามากกว่าผู้ใช้ทั่วไป 

(2) หมึกเหลว (liquid toner) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์จําพวก
ปิโตรเลียมโฮโดรคาร์บอน  ดังนั้นการสัมผัสสารละลายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 
จะเป็นสาเหตุของการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ และ
เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง  นอกจากสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยออกมาแล้ว สารละลายอินทรีย์เคมีที่เป็นตัวทํา
ละลายในหมึกพิมพ์ยังเป็นอันตรายต่อ สุขภาพอีกด้วย 

(3)  สารเคมีอ่ืนๆ เช่น เซเลเนียม แคดเมียมซัลไฟด์ ซิงค์ออกไซด์และพอลิเมอร์
บางตัว ซึ่งถูกเคลือบไว้ที่แม่แบบรับภาพในเครื่องถ่ายเอกสาร มีลักษณะ
เป็นสารนําแสง (photo-conductor) มักจะถูกปล่อยลงสู่บรรยากาศใน
ลักษณะไอระเหยระหว่างกระบวนการถ่ายเอกสาร เซเลเนียมเป็นสาเหตุ
ของการระคายเคือง ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ตา และชั้นเยื่อเมือกของ
กระเพาะอาหาร การรับเซเลเนียมมากเกินไปจะทําให้เกิดอาการลิ้นรับรส
เฝื่อน หรือเกิดความล้า อาหารไม่ย่อย วิงเวียนศีรษะ  นอกจากนี้ เซเลเนียม 
ในระดับความเข้มข้นสูงๆสามารถทําอันตรายต่อตับและไต ส่วนแคดเมียมมี
อันตรายมากกว่าเซเลเนียมเนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตาม 
แคดเมียมถูกปล่อยออกจากเครื่องถ่ายเอกสารในปริมาณที่น้อยกว่า 

(4)  แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light, UV) จะถูกแผ่รังสีออกจาก
หลอดไฟพลังงานสูงระหว่างการถ่ายเอกสาร ผลของการสัมผัสกับรังสี UV 
นั้นคล้ายกับการที่ผิวหนังถูกแดดจนไหม้เกรียม  อาการที่เกิดขึ้นจะรุนแรง
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยาวคล่ืนของรังสี UV แต่โดยปกติแล้วแสง UV 
จะไม่ทะลุผ่านแผ่นกระจกที่วางเอกสารต้นฉบับของเครื่องถ่ายเอกสาร 
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ดังนั้นความเสี่ยงในการสัมผัสแสง UV จึงมีน้อยมาก  อย่างไรก็ตามอาการ
ปวดศีรษะ แสบตา อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการมองแสงที่ทะลุผ่านกระจก
ออกมาได้  ซึ่งจะมีความยาวช่วงคลื่นอยู่ระหว่าง 350-1,100 นาโนเมตร  
และการสัมผัสกับรังสีนี้เป็นเวลานานๆ อาจทําให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้ 

(5)  มลภาวะทางเสียง เครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่จะมีเสียงค่อนข้างดัง 
โดยเฉพาะเครื่องขนาดใหญ่อาจดังถึง 80 เดซิเบลเอ (dBA)  

(6)  การใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูง และความร้อนที่ปล่อยออกมาจาก         
การทํางานของหลอดไฟพลังงานสูง เป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่สบาย ถ้า
ต้องทําการถ่ายเอกสารเป็นระยะเวลานานๆ ภายในห้องที่มีการระบาย
อากาศไม่เพียงพอ 

 
3.3 การทิ้งหลังใช้งาน 

 
ตลับหมึกพิมพ์ที่หมดอายุแล้วเมื่อนําไปท้ิงจะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
เนื่องจากผงหมึกหรือหมึกเหลวที่ตกค้างอาจรั่วไหลลงสู่ดิน น้ํา เกิดการสะสมและเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้ เครื่องถ่ายเอกสารที่มี PBB, PBDE หรือ 
chloroparaffins เป็นส่วนประกอบในพลาสติกกันไฟ (flame retardant) เมื่อ
หมดอายุแล้วนําไปทิ้ง สารเหล่านี้สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิต (bioaccumulation) และ
ห่วงโซ่อาหาร ก่อความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้ 
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Program Certification Criteria Document. 
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May 2014 - 30 April 2021). 
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Korea Eco Label EL142. Printers EL 142-1999/10/2013-23. 
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June-2013 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
DIRECTIVE 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 

January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). 
DIRECTIVE 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of of 27 

January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment. 

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

 

 


