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ตลับหมึก ประเภท ผลิตซ้ํา 
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คณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการฉลากเขียว  
และฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดอ่ืน 

อนุมัติ 
6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายจะ
ได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ

ผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง

สิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 
และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 
      และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เคร่ืองล้างจาน 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.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 63. เคร่ืองดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68. กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71. เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เคร่ืองฟอกอากาศ 92. เคร่ืองปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เคร่ืองสูบน้ํา 95. เคร่ืองทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังนํ้าคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเคร่ืองหนัง 102. ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง 108. วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ 

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร  110. ฉากก้ันห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

118. หม้อแปลงไฟฟ้า 119. สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า 120. ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สําหรับน้ําด่ืม 

121. อุปกรณ์ข้อต่อ 122. ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก 123. ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่ เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ. บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 30/2 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ตลับหมึก ประเภท ผลิตซํ้า 
(Remanufactured Toner Cartridges) 

 
ประธานอนุกรรมการ 

นายโกศล   ใจรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
อนุกรรมการ 

นายอภิวัฒน์  เธียรพิรากุล ผู้แทนสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม, 
 น.ส.อังศุมาลิน  ฉัตรสุวรรณวารี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
นางสาวปริญา   จันทรัตน์ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นางอภิพร   เกศกนกวรกิจ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
 
นางสาวพนิดา สิงห์รา ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 นางสาววรประภา  ศรีโยทัย  
 
ผศ.ดร. ศิราณี  ศรีใส ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
นายอาร์ม  เจริญแสง ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของ
  เสียอันตราย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
นางสุดาวดี  รักกสิกร ผู้แทนบริษทัริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด 
 นางสาวไอรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
  
นางสาวปฏิมากร   ยุติธรรม ผู้แทนบริษทัฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
นางสาวทวีลดา  ยงทัศนีย์ 
 นายเอกปริญญา  เมืองแก้ว 
 
นายนิธิกรณ์  อิงคะกุล       ผู้แทนบรษิทั เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด 
 นางสาวธารินี ธรรมรัตน์ 
  
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร. กัญญาณ ีแสงเกียรติยุทธ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 
         ดร.ฉัตรตรี ภูรัต 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบัผลิตภัณฑ์ตลับหมึก ประเภท ผลิตซํ้า 
(Remanufactured Toner Cartridges) 

TGL-30/2-XX 
 จัดทําโดย  

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะท่ี 30/2 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

  ตลับหมึกประกอบด้วยวัสดุหลัก ได้แก่ พลาสติก โลหะ กระดาษขนาดเล็ก ยางโฟมและผงหมึก การ
ทิ้งตลับหมึกที่ใช้งานแล้วในหลุมฝังกลบจะใช้เวลาในการย่อยสลายนาน การหลีกเลี่ยงการท้ิงโดยนํา
ช้ินส่วนเหล่าน้ีกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ําจะช่วยลดปริมาณขยะจากหลุมฝังกลบและเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้เพ่ือผลิตตลับหมึกใหม่ ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้ตลับหมึกเพ่ิมสูงขึ้นพร้อม
กับการใช้งานกับเคร่ืองใช้สํานักงานอ่ืนๆ เช่นเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์ส่วนบุคคลเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เครื่องโทรสารและเครื่องมัลติฟังก์ช่ัน ดังน้ันการใช้ตลับหมึกที่ได้รับการผลิตซ้ําจะเป็นทางเลือกที่ดี
ทางเลือกหน่ึงสําหรับผู้บริโภค 

  ส่วนประกอบสําคัญของตลับหมึกที่ได้รับการผลิตซ้ํายังเหมือนกับตลับหมึกเดิม เพียงแต่อาจมีการ
เปลี่ยนช้ินส่วนและเติมผงหมึกใหม่ การจัดการหรือเปลี่ยนตลับหมึกอาจมีการร่ัวไหลของสารอันตรายท่ี
สลายตัวและเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์จากการสัมผัสรวมถึงตลับหมึกและผงหมึกที่ถูกทิ้งสู่
ชุมชนอาจทําให้เกิดการปนเป้ือนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

  ดังน้ัน ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ตลับหมึก ประเภทผลิตซ้ํา จะมุ่งเน้นไปที่ความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคโดยจํากัดการใช้โลหะหนักในผงหมึก ช้ินส่วนพลาสติก รวมถึงการทําเคร่ืองหมาย
บนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและนโยบายการรับคืนซากของตลับหมึกที่ใช้แล้วเพ่ือสนับสนุนการรีไซเคิลและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังการใช้งาน ซึ่งช่วยสนับสนุนการลดการปลดปล่อย CO2 ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 
 

2. ขอบเขต 

ข้อกําหนดผลิตภัณฑ์น้ีครอบคลุมเฉพาะตลับหมึกชนิดใช้ผงหมึก (Toner cartridges) ประเภทตลับหมึก
ผลิตซ้ํา 
 

3.  บทนิยาม 

 3.1 ตลับหมึกประเภทผลิตซํ้า (Remanufactured Toner Cartridge) หมายถึง ตลับที่ถูกใช้งานแล้ว 
และได้มีการนํากลับมาทําใหม่โดยทําความสะอาด เปลี่ยนหรือซ่อมแซมช้ินส่วนองค์ประกอบ บรรจุผง
หมึก ทดสอบการใช้งาน โดยตลับหมึกน้ีอาจมีหรือไม่มีแม่แบบรับภาพ (Drum) และชุดสร้างภาพ
(Developing unit) ใช้สําหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer) เครื่องพิมพ์สําหรับใช้งานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ (Computer printer) เครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopiers) เครื่องโทรสาร (Facsimile 
machine) และเคร่ืองถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ (Multifunction copiers) 
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3.2 ตลับหมึกต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer (OEM) Cartridges) หมายถึง ตลับ
หมึกชนิดใช้ผงหมึกที่ผลิตหรือ ได้รับมอบหมายให้ผลิตโดยผู้ผลิตเคร่ืองพิมพ์น้ัน 

3.3 หมึกพิมพ์ (Printing Toner) หมายถึง ผงหมึกที่ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer) 
เครื่องพิมพ์สําหรับใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Computer printer) เครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopiers) 
เครื่องโทรสาร (Facsimile machine) และเคร่ืองถ่ายเอกสารเอนกประสงค์ (Multifunction copiers) 
เพ่ือพิมพ์ข้อความ รูปภาพลงบนกระดาษ 

3.4 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the National 
Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ภายใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International 
Accreditation Forum (IAF)) 

3.5 หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.6 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายหมายถึงผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
 
4. ข้อกําหนดทั่วไป 

4.1  ประสทิธิภาพทางการพิมพ์ของตลับหมกึประเภทผลิตซ้ําต้องเทียบเท่ากับตลับหมกึต้นแบบรุ่นเดียวกัน
โดยอัตราความสามารถในการพิมพ์โดยวิธีการคํานวณวิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปนี้จะต้องไม่ตํ่ากว่า 90% ในทุกตัวอย่าง
ทดสอบทั้งหมด 
การคํานวณวิธีที่ 1 
จํานวนแผ่นกระดาษท่ีถูกพิมพ์ด้วยตลับหมึกพิมพ์ต้นแบบ : C1 

C1 (แผ่น) = ((M1-M2)/(M1-M3)) × 1000 
เมื่อ;     M1: นํ้าหนักของตลับหมึกต้นแบบก่อนใช้งาน 
          M2: นํ้าหนักของตลับหมึกต้นแบบหลังใช้งาน 
          M3: นํ้าหนักของตลับหมึกต้นแบบหลังใช้งานพิมพ์บนกระดาษ A4 จํานวน 1000 แผ่น ของ
หน้ากระดาษมาตรฐาน (standard test page) 
 
จํานวนแผ่นกระดาษท่ีถูกพิมพ์ด้วยตลับหมึกพิมพ์ที่ผลิตซ้าํ: C2 

C2 (แผ่น) = ((M4-M5)/(M4-M6)) × 1000 
เมื่อ;     M4: นํ้าหนักของตลับหมึกพิมพ์ที่ผลิตซ้ําก่อนใช้งาน 
          M5: นํ้าหนักของตลับหมึกพิมพ์ที่ผลิตซ้ําหลังใช้งาน 
          M6: นํ้าหนักของตลับหมึกพิมพ์ที่ผลิตซ้ําหลังใช้งานพิมพ์บนกระดาษ A4 จํานวน 1000 แผ่น ของ
หน้ากระดาษมาตรฐาน (standard test page) 
 
          ประสทิธิภาพการพิมพ์ (%) = (C2/C1) × 100 
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การคํานวณวิธีที่ 2 
ภายใต้เง่ือนไข / สภาพแวดลอ้มเดียวกันให้ตรวจสอบโดยการดําเนินการพิมพ์จนหมึกทดสอบหมด (A use-up 
print test) ที่ใช้กับตลับต้นแบบและตลับหมึกผลิตซ้ําตามลําดับในกระดาษขนาด A4 ของหน้ากระดาษ
มาตรฐาน (standard test page) 
C1 (แผ่น) = จาํนวนแผ่นที่สามารถพิมพ์ได้เมื่อทําการพิมพ์ด้วยตลับหมึกต้นแบบภายใต้เง่ือนไขข้างต้น 
C2 (แผ่น) = จาํนวนแผ่นที่สามารถพิมพ์ได้เมื่อทําการพิมพ์ด้วยตลับหมึกที่ผลิตซ้ําภายใต้เง่ือนไขข้างต้น 
           
ประสิทธิภาพการพิมพ์ (%) = (C2/C1) × 100 

 

หมายเหตุ  
-  เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการคํานวณ C1 และ C2 จะต้องเหมือนกัน  
- "หลังการใช้งาน" ที่กําหนดใน M2 และ M5 ของ [การคํานวณวิธีที่1] หมายถึง: เมื่อเกิดเส้นสีขาวขึ้นเน่ืองจาก
การขาดแคลนหมึกหลังจากเริ่มการทดสอบตลับหมึกจะถกูนําออกมาเขย่า 5 หรือ 6 ครั้งเพ่ือให้ได้ผงหมึก และ
ดําเนินการทดสอบต่อหลังจากน้ี กระทั่งเมื่อเส้นสีขาวเกิดขึ้นครั้งที่สองจึงหมายถึง "หลังการใช้งาน"  
- การทดสอบการพิมพ์ให้ใช้หน้ากระดาษมาตรฐานสําหรับทดสอบที่ระบุไว้ใน ISO/IEC19752 (ขาวดํา) และ 
ISO/IEC24712 (สี) 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
หนังสือรับรองและเอกสารหลักฐานการทดสอบตามวิธีใดวิธีหน่ึงที่เป็นไปตามข้อกําหนด 4.1 และ
แบบฟอร์ม 4.1 ดังภาคผนวก 

 

4.2 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดข้อ 4.2 
 
4.3กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของทางราชการหรือเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐาน อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่าการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
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5.  ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 ข้อกําหนดสําหรบัหมึกพิมพ ์
5.1.1 ต้องไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 

แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยนํ้าหนัก (≤100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอทตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวา
เลนซ์ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO, ASTM 
เป็นต้น ที่ออกให้โดยผู้ผลิตผงหมึก หรือ หอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์ 

 
5.1.2 ต้องไม่ใช้ส่วนผสมของสารแอโซ (AZO) ที่สามารถสลายตัวเปลี่ยนรูปเป็นเอมีน (Amines) ดังตารางที่ 1 

 
เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตผงหมึกว่าผงหมึกไม่มีส่วนผสมของสารแอโซ (AZO) เป็นไปตามที่
กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.2 
 

ตารางที่ 1 รายช่ือสารเอมีนต้องห้าม (EU Assembly/Council Directive 2002/61/EC) 

No.  Chemical 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  2‐amino‐4‐nitrotoluene, 2‐Methyl‐5‐nitroaniline, 5‐Nitro‐o‐toluidine  99‐55‐8 

7  p‐chloroaniline, 4‐chloroaniline  106‐47‐8 

8  4‐methoxy‐m‐phenylenediamine, 2,4‐diaminoanisole  615‐05‐4 

9  4,4'‐methylenedianiline , 4,4’‐diaminodiphenylmethane  101‐77‐9 

10  3,3’‐dichlorbenzidine, 3,3'‐dichlorobiphenyl‐4,4'‐ylenediamine  91‐94‐1 

11  3,3’‐dimethoxybenzidine  119‐90‐4 

12  3,3’‐dimethylbenzidine  119‐93‐7 

13  4,4’‐diamino‐3,3’ ‐ dimethyldiphenylmethane  838‐88‐0 

14  p‐cresidine  120‐71‐8 
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  5.1.3 ไม่ใช้สารเคมีดังต่อไปน้ีเป็นส่วนผสมในผงหมึก 
(1)   สารใน Annex I of EC Directive67/548/EEC ที่ต้องระบุสัญลักษณ์อันตราย “R” หรือสารใน 

Appendix VI of Regulation EC Directive 67/548/EEC No.1272/2008ที่ต้องระบุสัญลักษณ์
อันตราย “H” ดังต่อไปน้ี 

 R40 หรือH351 มีหลักฐานจํากัดในการก่อให้เกิดมะเร็ง 
 R45 หรือH350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 
 R46 หรือH340 อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางพันธุกรรม 
 R49 หรือH350i อาจก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อหายใจเข้าสู่ร่างกาย 
 R60 หรือH360F อาจทําให้เกิดระบบสืบพันธ์ุ ไม่สมบูรณ์                                      
 R61 หรือH360D อาจเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธ์ุ          
 R62 หรือH361f อาจทําให้เกิดระบบสืบพันธ์ุไม่สมบูรณ์ 
 R63 หรือH361d อาจทําให้เกิดอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ 
 R68 หรือ H341  เป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อเซลล์ในร่างกายอย่างถาวร 
 
เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารเคมีที่ระบุใน Annex I of 
ECDirective67/548/EEC หรือ Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008 
 
(2)  สารที่ถูกจัดใหอ้ยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งสารก่อการกลายพันธ์ุ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุที่กําหนด

ความเข้มข้นทีย่อมให้มีได้ตามข้อกําหนด TRGS 905 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง สารก่อการ
กลายพันธ์ุ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ ตามท่ีกําหนดใน TRGS 905 
 
(3)  สารที่ระบุสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายบนผลิตภัณฑ์ตาม Annex II of EC Directive 67/548/EEC 

และEC Directive 1999/45/EC 
 

15  4,4’‐Methylene‐bis ‐ (2‐Chloroaniline)  101‐14‐4 

16  4,4’‐oxydianiline  101‐80‐4 

17  4,4'‐thiodianiline  139‐65‐1 

18  o‐toluidine, 2‐aminotoluene  95‐53‐4 

19  4‐methyl‐m‐phenylenediamine  95‐80‐7 

20  2,4,5‐trimethylaniline  137‐17‐7 

21  o‐anisidine  90‐04‐0 

22  4‐aminoazobenzene  60‐09‐3 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารเคมีที่แสดงสัญลักษณส์ารอันตราย ตามที่ระบุอยู่
ใน Annex II of EC Directive 67/548/EEC และ EC Directive 1999/45/EC 
 
(4)  สารที่มีการระบุสัญลักษณ ์R43 (มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อสัมผสักับผิวหนัง) 

ตามท่ีระบุใน Annex III of EC Directive 67/548/EEC 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตตลับหมึกว่าไม่ใช้สารเคมีในกลุม่ R43 ตามท่ีระบุใน Annex III ofEC 
Directive 67/548/EEC 
 
5.2 ข้อกําหนดสําหรบัตลบัหมึก 

5.2.1 ตลับหมึกต้องมีส่วนประกอบที่มาจากการนํากลับมาใช้ซ้ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยนํ้าหนักคํานวณ
จากค่าเฉล่ียของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 100 ช้ิน ไม่นับรวมผงหมึก 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานแสดงองค์ประกอบของชิ้นส่วนที่มีการนํากลับมาใช้ซ้ํา และแสดงผลการคํานวณว่ามี
ช้ินส่วนที่นํากลับมาใช้ซ้ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยนํ้าหนักคํานวณจากค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ 100 ช้ิน ไม่นับ
รวมผงหมึก 

 
5.2.2 ช้ินส่วนพลาสติกที่นํามาเปลี่ยนใหม่ ที่มีนํ้าหนักเท่ากับหรือมากกว่า 25 กรัมหรือมีพ้ืนที่ผิวเท่ากับหรือ

มากกว่า 200 ตารางมิลลิเมตร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่มีส่วนประกอบด้วยโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟ หากเป็นสิ่งเจือปนต้องมีปริมาณ ตะก่ัว ปรอท 
แคดเมียม หรือโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยนํ้าหนัก (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และสาร
หน่วงการติดไฟ ได้แก่ Polybrominated biphenyl (PBB), PolybrominatedDiphenyl ether (PBDE) หรือ 
chlorinated paraffin ที่ประกอบด้วยห่วงโซ่คาร์บอน 10 ถึง 13 อะตอม ที่มีความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า
ร้อยละ 50 ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์
ตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO, ASTM เป็นต้น ที่
ออกให้โดยผู้ผลิตช้ินส่วนพลาสติก หรือ หอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์ 

 
(2) ต้องทํามาจากพอลิเมอร์เด่ียว (single polymer) หรือ พอลิเมอร์ผสม (Polymer blends) ไม่เกิน 4 ชนิด  

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2.2 (2) 
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(3) ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐาน ISO 1043 หรือมาตรฐาน ISO 11469 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกที่ถูกใช้มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกให้เห็นชัดเจน
และเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1310 หรือมาตรฐาน ISO 1043 หรือมาตรฐาน ISO 11469 และหลักฐาน
ประกอบ เช่น ตัวอย่างช้ินส่วนพลาสติกที่แสดงสัญลักษณ์ หรือรูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนช้ินส่วนพลาสติก 

 
(4) ต้องไม่มีองค์ประกอบของ PVC หรือ คลอริเนทเตดพอลิเมอร์ประเภทอ่ืนๆ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2.2 (4) 
 
 

5.2.3 แม่แบบรับภาพที่นํามาเปลี่ยนใหม่ของตลับหมึก ต้องไม่มอีงค์ประกอบของแคดเมียม ตะก่ัว ปรอท 
ซีลีเนียม และสารประกอบของธาตุเหล่าน้ี 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพของตลับหมึก เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ 5.2.3 
 

5.2.4   ในกระบวนการล้างทําความสะอาดช้ินส่วนต้องไม่ใช้สารประกอบอินทรีย์ของคลอรีน (organic 
chlorinated compounds) เช่น คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ตามรายช่ือในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 กลุม่ของสารเคมสีังเคราะห์ที่มคีลอรีนผสมอยู่1 

Specific CFCs  
(five types of CFCs) 

 

Trichlorofluoromethane Dichlorotetrafluoroethane 
Dichlorodifluoromethane Chloropentafluoroethane 
Trichlorotrifluoroethane  

Other CFCs 
 
 

Chlorotrifluoromethane Pentachlorotrifluoropropane 
Pentachlorofluoromethane Tetrachlorotetrafluoropropane 
Tetrachlorodifluoroethane Trichloropentafluoropropane 
Heptachlorofluoropropane Dichlorohexafluoropropane 
Hexachlorodifluorpropane Chloroheptafluoropropane 

 Carbon Tetrachloride  
 1,1,1-Trichloroethane  

CFC substitutes 
(HCFCs) 

 

Dichlorofluoromethane Pentachlorofluoropropane 
Chlorodifluoromethane Tetrachlorodifluoropropane 
Chlorofluoroethane Trichlorotrifluoropropane 
Tetrachlorofluoroethane Dichlorotetrafluoropropane 
Trichlorodifluoroethane Chloropentafluoropropane 

                                                 
1 Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer  (2012) 
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Dichlorotrifluoroethane Tetrachlorofluoropropane 
Chlorotetrafluoroethane Trichlorodifluoropropane 

CFC substitutes 
(HCFCs) 

 

Trichlorofluoroethane Dichlorotrifluoropropane 
Dichlorodifluoroethane Chlorotetrafluoropropane 
Chlorotrifluoroethane Trichlorofluoropropane 
Dichlorofluoroethane Dichlorodifluoropropane 
Chlorodifluoroethane Chlorotrifluoropropane 
Chlorofluroethane Dichlorofluoropropane 
Hexachlorofluoropropane Chlorodifluoropropane 
Pentachlorodifluoropropane Chlorofluoropropane 
Tetrachlorotrifluoropropane  
Trichlorotetrafluoropropane  
Dichloropentafluoropropane  
Chlorohexafluoropropane  

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ 5.2.4 
 

5.3 มีระบบการรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

ผู้ผลิตต้องมีนโยบายการรับคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมรวมถึงมีแนวนโยบายแสดงข้อมูลเก่ียวกับระบบ
การรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไว้ในเอกสารของผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้รับรองต้องย่ืนเอกสารหรือหลักฐานโยบายวิธีปฏิบัติในระบบการรับคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วรวมถึงวิธีที่ระบุ
ระบบการรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในเอกสารผลิตภัณฑ์และแสดงเอกสารข้ันตอนสําหรับหน่วยงานที่รับ
ทําลายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือแสดงหลักฐานแสดงว่ามีการส่งซากตลับหมึกไปกําจัดอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

 
 
5.4 ข้อกําหนดสําหรบับรรจุภัณฑ์ 

5.4.1 มีคําแนะนําการใช้งานผลิตภัณฑ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือ ในคู่มือการใช้งาน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของฉลาก
สินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 และระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. ระบุข้อความบ่งช้ีว่าเป็น “ตลับหมึกประเภทผลิตซ้ํา” 
2. การบริการหลังการขายสําหรับผู้บริโภคและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 
3. วิธีการส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วและสถานที่นําส่ง            
4. คําแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ได้แก่ วิธิการเปิดใช้, จัดเก็บในที่เหมาะสม, ควร

เก็บในที่ห่างจากเด็กเอ้ือมถึง, มาตรการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ, มาตรการจัดการผงหมึกที่
ติดอยู่กับเสื้อผ้าหรือมือ หรือเมื่อมีการปนเป้ือนเข้าสู่ร่างกายทั้งทางตาและปาก, หลีกเลี่ยง
การสูดดมฝุ่นหรือการสัมผัสทางผิวหนัง ในกรณีที่มีการจัดเก็บไม่เหมาะสม 

 
หมายเหตุ: ต้องพิมพ์ด้วยภาษาไทย หากมีภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดๆ ต้องระบุเน้ือความตรงกัน 
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เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองพร้อมหลักฐานที่เช่ือได้ว่าเป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.3.1 
 

5.4.2 บรรจุภัณฑ์ (ถ้าม)ี 
5.4.2.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105) หรือ 
(2) ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐาน

เลขท่ีมอก. 13102หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
10433หรือ ISO 114694 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1.ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
2. หนังสือรับรองของบริษัทแสดงถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกมสีัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม ่มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือISO 11469 
พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสญัลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ์ 
 

5.4.2.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) หรือ 
(2) ต้องมีอัตราส่วนเยื่อเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 ของ

ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
 
เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอยา่งใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสาํหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษหรือ 
2. หนังสือรับรองที่บรรจุภัณฑ์กระดาษทําจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 
ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
 

5.4.2.3 หมึก หรือ สี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีส่วนผสมของ
โลหะหนัก หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม 
และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (≤100 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) 

หมายเหตุ กรณีที่บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว ผู้ย่ืนคํา
ขอไม่ต้องย่ืนหลักฐานตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3.2.3 

 
                                                 
2มอก.1310: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
3ISO1043:Plastics - Symbols and Abbreviated Terms

 

4ISO 11469:Plastics - Generic Identification and Marking of Plastics Products 
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เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอทตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์
ตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO, ASTM เป็นต้น ที่
ออกให้โดยผู้ผลิตหมึกหรือสทีี่ใช้ หรือ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
 
6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสอืรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังน้ี 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณี ผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ี 
แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบท่ีผู้ ย่ืนคําขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

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

แบบฟอร์ม 4.1 ผลการคาํนวณประสิทธิภาพทางการพิมพข์องตลับหมึกประเภทผลิตซํ้า : วิธีที่ 1 

        วันท่ี：_____ /__ /______    
บริษัทผู้ผลิต： __________________________________________                  
ชื่อผู้ทดสอบ：___________________________________________                 
 
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ  

ท่ีอยู่  

เลขท่ีผลการทดสอบ  

ชื่อผู้ผลิตตลับหมึก  

เลขท่ีรุ่นของอุปกรณ์ท่ีใช้ 

Cartridge 
model/serial 
number 

 
 
 

Equipment  

วันท่ีทดสอบ  

ประเภท □ขาวดํา (Monochrome)  □สี (Color) 

หน้ากระดาษมาตรฐานท่ี
ใช้ทดสอบ 

□ISO/IEC 19752 (ขาวดํา) □ISO/IEC 24712 (สี) 
 

 

 
Cartridge 

model/serial 
number 

C1(p) M1(g) M2(g) M3(g) C2(p) M4(g) M5(g) M6(g) 
Printing 

capacity ratio 
(%) 

Bk 
          
          
          

Y 
          
          
          

M 
          
          
          

C 
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีอํานาจลงนามรับรองผลการทดสอบ 
 

…………………………………………………………… 
(…………………………………………………………..) 

วันท่ี.......................................... 
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แบบฟอร์ม 4.1 ผลการคาํนวณประสิทธิภาพทางการพิมพข์องตลับหมึกประเภทผลิตซํ้า : วิธีที่ 2 

         วันท่ี：_____ / __ /______    
บริษัทผู้ผลิต： __________________________________________                  

ชื่อผู้ทดสอบ：___________________________________________   
               

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ  

ท่ีอยู่  

เลขท่ีผลการทดสอบ  

ชื่อผู้ผลิตตลับหมึก  

เลขท่ีรุ่นของอุปกรณ์ท่ีใช้ 

Cartridge 
model/serial 
number  

 
 
 

Equipment   

วันท่ีทดสอบ  

ประเภท □ ขาวดํา (Monochrome)  □ สี (Color) 

หน้ากระดาษมาตรฐานท่ี
ใช้ทดสอบ 

□  ISO/IEC19752 (ขาวดํา) □ ISO/IEC24712 (สี) 
 

 
 

 
Cartridge 

model/serial 
number 

C1(p) C2(p) 
Printing capacity ratio (%) 

Bk 
    
    
    

Y 
    
    
    

M 
    
    
    

C 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีอํานาจลงนามรับรองผลการทดสอบ 
 

…………………………………………………………… 
(…………………………………………………………..) 

วันท่ี.......................................... 
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