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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการ

ตอบสนองจากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการ
จัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติ
ออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ
องค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1.  2.  3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตู้เย็น 

4.  5.  6. สี เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7.  8.  9. เครื่องปรับอากาศ กระดาษ สเปรย์ 

10.  11.  12. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร์ 

13.  14.  15. เครื่องซักผ้า ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน 

16.  17.  18. มอเตอร์ ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า บริการซักน้ําและซักแห้ง 

19.  20.  21. แชมพู ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม น้ํามันหล่อลื่น 

22.  23.  24. เครื่องเรือนเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25.  26.  27. สบู่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28.  29.  30. เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องเขียน 

31.  32.  33. ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34.  35.  36. โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร รถยนต์นั่ง 

37.  38.  39. เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เครื่องดับเพลิง 

43.  44.  45. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผ่นยิปซัม 

46.  47.  48. ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน

49.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ 50.  ปั๊มความร้อน 51.  พัดลม

       ยานพาหนะ

52.  รถจักรยานยนต์ 53.  ยางรถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถยนต์

55.  วัสดุก่อผนัง 56.  พรม 57.  เตาไมโครเวฟ

58.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 59.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 60.  เครื่องเรือน (furniture)

61.  แบตเตอรี่รถยนต์ 62.  เครื่องดูดฝุ่น 63.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา

64.  ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 65.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 66.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น

       หน้าต่างพร้อมวงกบ       หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ขั่วคู่

67.  กระจกสําหรับอาคาร  68.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 69.  วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก

      : กระจกเปลือกอาคาร 

70.  เครื่องเป่ามือ 71.  พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 72.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน
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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 ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดเพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท 
ต่อรุ่น  หรือแบบ หรือเครื่องหมายการค้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท 
ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีขอ้สงสยัเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
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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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 36 
โครงการฉลากเขียว 

เครื่องโทรสาร 
 

ประธานอนุกรรมการเทคนคิ 
 
รศ. อุดม จีนประดับ      ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  

อนุกรรมการเทคนคิ 
 
นายวศิน พิสุทธิพัทธยา      ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นายอาทิตย์ วัสนมงคล     ผู้แทนจากสถาบันไฟฟ้าและ 

นางสาวลัดดา อินทองช่วย    อิเล็กทรอนิกส ์
 
นายสุรัตน์ เพชรเกษม     ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  
นายจํารัส ตันตรีสุคนธ์     ผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่ง 

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
 

นายสวัสด์ิ แย้มกลิ่น     ผู้แทนจากศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  
นายสําเร็จ อายุพงศ์     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งประเทศไทย 
 

นายภนต รัตโนภาส     ผู้แทนจากบรษิัท ฟูจิ ซีร็อกซ์  
นางสาวปฏิมากร ยุติธรรม     (ประเทศไทย) จํากัด 
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นายศรัญพัฒน ์มณีนพรัตน ์    ผู้แทนจากบรษิัท พานาโซนคิ ซิว เซลล์   
นายธรรมบุตร วิภาตะวินิช     (ประเทศไทย) จํากัด 

 
นายทวีศักด์ิ ธีระรัตนา      ผู้แทนจากบรษิัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง  

นายพิเภก โพภา     (ไทยแลนด์) จาํกัด 
นางสาวนัยนา เลิศโกเมนกุล  

 
นางสาวจิตตวดี อินทสวัสด์ิ    ผู้แทนจากบรษิัท ริโก้ (ประเทศไทย)  
        จํากัด  

  
    
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์     โครงการฉลากเขียว  

       สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับเครื่องโทรสาร 

(TGL-36-R1-12) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที ่36 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
เครื่องโทรสารเป็นอุปกรณ์สํานักงานที่ใช้รับส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว อย่างไรก็ดี ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเครื่องโทรสารส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงการใช้งาน
และการจัดการของเสีย ดังนั้นการจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับเครื่องโทรสารเพื่อให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้เครื่องโทรสารที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จึง
มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ และเสียงในช่วงการใช้
งาน ช่วยลดการใช้ทรัพยากรด้วยการออกแบบที่เอื้อต่อการนํากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการ
ควบคุมการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ เช่นสารโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟบางชนิด รวมถึง
กําหนดให้มีระบบการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว และแม่แบบรับภาพจากลูกค้า 
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริโภคว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
 

2. ขอบเขต  
 

เครื่องโทรสาร ในที่นี้ครอบคลุม เครื่องสื่อสารที่ใช้เป็นโทรสารอย่างเดียว (stand-alone fax 
machine) เครื่องโทรสาร-เครื่องพิมพ์ (combined printer/facsimile) เครื่องโทรสาร
เอนกประสงค์ (multifunctional units) ที่มีหน้าที่หลกัเป็นเครื่องโทรสาร โดยใช้วิธีการพิมพ์
ชนิดพ่นหมึก (ink-jet) ชนิดเลเซอร ์ (laser) ชนิด LED ชนิดฟิล์ม (ribbon หรือ thermal 
transfer) และชนิดกระดาษความร้อน (thermal paper ) ซึ่งมีการพิมพ์แบบ monochrome 
(ขาว-ดํา) เท่านั้น 
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3. บทนิยาม  

3.1 เครื่องโทรสาร   หมายถึง  อุปกรณ์ที่รับส่งภาพ  โดยมีหน้าที่หลักคือการรับ-ส่งข้อมูลจาก
สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง โดยแปลงภาพ (หรืออักษร) บนต้นฉบับเป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ส่งผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมและเปลี่ยนกลับเป็นข้อมูลบนกระดาษที่เหมือนกับต้นฉบับที่
เครื่องปลายทาง ทั้งนี้อาจเสริมด้วยหน้าที่อื่นๆ เช่น โทรศัพท์ พิมพ์และสําเนาเอกสาร สแกน
ภาพ     

 
3.2 โทรสารชนิดกระดาษความร้อน  หมายถึง  เครื่องโทรสารที่ทํางานโดยใช้กระดาษม้วน 

(thermal paper) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดที่มีสารพิเศษซึ่งไวต่อความร้อนเคลือบไว้ โดย
เครื่องโทรสารจะปล่อยสัญญาณไฟฟ้าผ่านเข็มความร้อนเพื่อให้เกิดรายละเอียดที่กระดาษ  

 
3.3 โทรสารชนิดพ่นหมึก  หมายถึง   เครื่องโทรสารที่ทํางานโดยใช้หมึกเหลว (ink) พ่นผ่านหัวพิมพ์

เพื่อให้เกิดรายละเอียดบนเอกสารซึ่งเป็นกระดาษชนิดธรรมดา  

 
3.4 โทรสารชนิดฟิล์ม  หมายถึง  เครื่องโทรสารที่ทํางานโดยใช้ฟิล์มหรือ ริบบ้อน หรือ เทอร์

มอลทรานสเฟอร์ (film or ribbon or thermal transfer) เป็นตัวทําให้เกิดรายละเอียดบน
เอกสารซึ่งเป็นกระดาษชนิดธรรมดา 

 
3.5 โทรสารชนิดเลเซอร์ หมายถึง เครื่องโทรสารที่ทํางานโดยมีเครื่องเลเซอร์เป็นตัวยิงแสงทําให้เกิด

สะท้อนภาพ และแสงเข้าไปในวงจรเพื่อแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า ทําให้เกิดประจุ  
ไฟฟ้าที่ดูดผงหมึก (toner powder) เข้าไปในแม่แบบรับภาพ เกิดภาพบนเอกสารซึ่งเป็นกระดาษ
ชนิดธรรมดา   

 
3.6 โทรสารชนิด LED คือเครื่องโทรสารที่ใช้หลอด LED (light emitting diode) เป็นตัวผลิตแสงแทน

เลเซอร์ เมื่อได้รับประจุจะเปล่งแสงออกมาเพื่อสร้างภาพบนแม่แบบรับภาพ เกิดภาพบนเอกสาร1

 
3.7 ความเร็วการพิมพ์ (Print speed) หมายถึง จํานวนหน้ากระดาษ A4 ที่ถูกถ่ายสําเนาหรือ

พิมพ์ ต่อหนึ่งนาที มีหน่วยเป็น Pages per minute (PPM) Copies per minute (CPM) 
หรือ Images per minute (IPM) ส่วนการพิมพ์หรือ สําเนาแบบ double-sided จะนับเป็น
จํานวน 2 หน้าของกระดาษหนึ่งแผ่น 2

 
1 http://reocities.com/rainforest/1233/computer/printer.html#TOP 
2 NZ Ecolabelling Trust, Copying Machines, Printers, Fax Machines and Multifunctional Devices (EC-24-09), p 5of40  
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3.8 การพิมพ์แบบ monochrome (ขาว-ดํา) หมายถึงการพิมพ์ที่ทําให้เกิดสีเพียงสีเดียว 
โดยทั่วไปมักเป็นสีดํา และสามารถพิมพ์ให้เกิดโทนสีเดียวกันกับสีนั้นๆได้ เช่น สีเทา3  

 
3.9 โหมดใช้พลังงานต่ํา  (stand-by mode) หมายถึง สภาวะที่เครื่องใช้พลังงานต่ําหลังจากการ

รับ-ส่งเอกสารเสร็จสิ้น 
 

3.10 ช่วงเวลาการปรับเปลี่ยน (transfer period) หมายถึง ระยะเวลาที่เครื่องเปลี่ยนเข้าสู่
สภาวะใช้พลังงานต่ํา หลังสิ้นสุดการใช้งาน 

 
3.11 ฝุ่น (Dust) หมายถึง อนุภาคของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ตํ่ากว่า 1 ไมครอน จนถึง 100 

ไมครอน4

 
3.12 ชิ้นส่วนมาตรฐาน (standard parts) ได้แก่ สลักเกลียว (screws) แหวนสวมเกลียว 

(washers) แบริ่ง (bearings) ซึ่งถูกกําหนดเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ
ระดับประเทศ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป  

 
3.13 สารอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมด (Total Volatile Organic Compounds; TVOCs) หมายถึง 

สารอินทรีย์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมดที่ละลายออกในช่วงของ n-hexane 
และ n-hexadecane ระหว่างการแยกด้วย gas chromatographic separation บน 
non-polar column  

 
3.14 กระดาษพิมพ์และเขียน (printing and writing paper) หมายถึงกระดาษที่ทําขึ้น

เพื่อให้เหมาะสําหรับการพิมพ์และเขียน5

 
 
 
 
 

 
3 ประยุกต์มาจาก http://www.answers.com/topic/computer-printer#ixzz1q0KOS1Pm  
A monochrome printer can only produce an image consisting of one color, usually black. A monochrome printer may also be able to 
produce various tones of that color, such as a grey-scale. 
4 WHO/SDE/OEH/99.14, Hazard Prevention and Control in the Work Environment: Airborne Dust. p.2 

 
5ข้อกําหนดฉลากเขยีวสาํหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8-R2-11)  
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
4.1 เครื่องโทรสารต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน

มาตรฐานระหว่างประเทศ IEC 60950-1: International Safety Standard for Information 
Technology Equipment หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 หรือ EN 60950-1 : First 
Edition Information technology equipment – Safety –Part 1: General requirements 

 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.1 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามวิธีทดสอบที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานระหว่างประเทศ IEC 60950-1: International Safety Standard for Information 
Technology Equipment หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1561 หรือ EN 60950-1 : First 
Edition Information technology equipment – Safety –Part 1: General requirements 
โดยวันที่ออกรายงานผลการทดสอบต้องมอีายุไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่ย่ืนคําขอ 

 
4.2 เครื่องโทรสารต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 

Compatibility: EMC) ตามมาตรฐานบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ CISPR 22: Information 
technology equipment-Radio disturbance characteristics-Limits and methods of 
measurement หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัด
สัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 หรือ EN 55022: Limits and methods of 
measurement of radio disturbance characteristics of information technology 
equipment หรือเทียบเท่า 
 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2 ผู้ ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
Compatibility: EMC) ตามมาตรฐานบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ CISPR 22: Information 
technology equipment-Radio disturbance characteristics-Limits and methods of 
measurement หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัด
สัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 หรือ EN 55022: Limits and methods of 
measurement of radio disturbance characteristics of information technology 
equipment หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า** โดยวันที่ออกรายงานผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 
ปี ณ วันที่ย่ืนคําขอ  
**หากผู้ยื่นคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุ
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ในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย 
ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถ
เทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธี
ทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  

 
 

4.3  ในกระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ   

 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.3 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากระบวนการผลิต การขนส่งและการจัดการของ
เสีย เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 การใช้พลังงานของเครื่องโทรสารให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ International Energy Star 
 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.4 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องโทรสารในสภาวะต่างๆ โดยทดสอบ
ตามวิธีของ International Energy Star ที่ใช้สําหรับเครื่องโทรสาร และใบรับรองให้ติดเครื่องหมาย
รับรอง หรือ แสดงเอกสารอื่นๆที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนคําขอนั้นได้รับการรับรองเครื่องหมาย 
Energy Star 

 
5.2 มีการออกแบบให้เอื้อต่อการนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ส่วนประกอบหลักต้องสามารถถอดออกจากกันได้โดยง่ายโดยเครื่องมือช่างทั่วไป  
2) สามารถสอดเครื่องมือเข้าไปในบริเวณข้อต่อหรือจุดแยกได้ง่าย  
3) บริเวณเชื่อมต่อของวัสดุต่างชนิดกันสามารถสังเกตได้ง่าย  
4) ไม่ใช้กาวหรือการเชื่อมประสานในการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นเปลือกภายนอก 

(housing) หรือโครงสร้าง (chassis) ที่มีวัตถุดิบต่างชนิดกัน  
5) ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม ต้องประกอบด้วยช้ินส่วนพลาสติก

แปรใช้ใหม่อย่างน้อย 1 ช้ิน (recycle) 
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6) ช้ินส่วนเปลือกภายนอกที่เป็นพลาสติกที่มีน้ําหนักเกินกว่า 25 กรัม ต้องผลิตจาก
พลาสติกโฮโมโพลิเมอร์ (homopolymer) หรือ โคโพลิเมอร์ (copolymer) หรือ
โพลิมอร์เบลนด์ (polymer blends) ที่มีส่วนผสมระหว่างพลาสติก 2 ชนิดหรือ
มากกว่า แต่ไม่เกิน 4 ชนิด ที่ง่ายต่อการคัดแยก  

7) ฉลาก/ใบปิด/สติกเกอร์ ที่ใช้ติดบนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ และยากต่อการแกะแยก
จากกันต้องทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน หรือ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด VDI 2243 
part 1  

8) ช้ินส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนชิ้นส่วนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ไม่รวม
ช้ินส่วนมาตรฐาน (standard part) สามารถใช้ร่วมกันได้กับเครื่องโทรสารรุ่นอื่น
ของผู้ผลิตเดียวกันและหมวดหมู่ประสิทธิภาพการทํางานเหมือนกัน  

9) ช้ินส่วนพลาสติกต้องไม่พ่นสี หรือเคลือบเงา ซึ่งจะลดความสามารถในการนํา
ช้ินส่วนพลาสติกไปแปรใช้ใหม่  

10) เปลือกภายนอกและโครงสร้างที่เป็นพลาสติกของผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถนํา
กลับมาแปรใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยน้ําหนัก  

 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.5 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานว่าเครื่องโทรสารได้รับการออกแบบตามที่ระบุในข้อกําหนด 5.2 

โดยหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วย 
 1) หนังสือรับรองว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดทั้งหมดในข้อ5.2 ลง

นามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ 
 2) วีดิทัศน์ หรือ คู่มือแสดงขั้นตอนการถอดชิ้นส่วน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) หรือ ผู้

ย่ืนคําขอสาธิตการถอดชิ้นส่วนต่อเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว  
 3) สําหรับข้อ 7) กรณีที่ฉลาก/ใบปิด/สต๊ิกเกอร์ ที่ใช้ปิดบนผลิตภัณฑ์นั้นยากต่อการแกะ ผู้

ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามจากบริษัทผู้ผลิตฉลาก/ใบปิด/
สติกเกอร์ กํากับด้วย ว่า ฉลาก/ใบปิด/สต๊ิกเกอร์ที่ใช้ติดบนช้ินส่วนของเครื่องโทรสารรุ่นที่
ย่ืนคําขอเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับช้ินส่วนของเครื่องโทรสาร  

 4) สําหรับข้อ 8) ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐาน เช่น รายการวัสดุ (bill of materials) หรือ
หลักฐานอื่น (เช่น รหัสอะไหล่ของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอฯกับรุ่นอื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกันได้) 
ที่เชื่อได้ว่าส่วนประกอบอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ ไม่รวมชิ้นส่วนมาตรฐาน 
(standard part) สามารถใช้ร่วมกันได้กับเครื่องโทรสารรุ่นอื่นๆของผู้ผลิตเดียวกันและ
หมวดหมู่ประสิทธิภาพการทํางานเหมือนกัน อย่างน้อย 1 รุ่น  
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5.3 ชิ้นส่วนพลาสติก 
5.3.1 ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพื้นที่ผิวแบนราบ (flat 
surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทของพลาสติก โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 11469 หรือ ISO 
1043 หรือ มอก.1310 หรือ เทียบเท่า  

 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.6 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มี
พื้นที่ผิวแบนราบมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร เป็นไปตามข้อกําหนดข้อ 5.3.1 ซึ่งหนังสือ
รับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท พร้อม
ทั้งยื่นช้ินส่วนพลาสติกที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกจํานวน 1 ช้ิน หรือภาพถ่ายช้ินส่วนที่มี
สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก แก่เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว เพื่อการตรวจพินิจ  

 
5.3.2 ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัมต้องไม่มีสารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 3.2 

of Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/20086 ใน category ดังต่อไปนี้ 
- 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)  

 
 

                                        
6
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) 
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เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.7 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม เป็นไป
ตามข้อ 5.3.2 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท 

 
 

5.3.3 ช้ินส่วนพลาสติกต้องไม่มีสารหน่วงการติดไฟ ได้แก่  
- Polybrominated biphenyl (PBB) 
- Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 
- Chlorinated paraffin ที่ประกอบด้วยห่วงโซ่คาร์บอน 10 ถึง 13 อะตอม และมี
ความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า 50%  

 
 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.8 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกไม่มีส่วนผสมของสารหน่วงการติดไฟ ตามข้อ 
5.3.3 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท ทั้งนี้ในการตรวจเฝ้าระวัง (surveillance) เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวจะเป็นผู้สุ่ม
ตัวอย่างของวัสดุเนื้อเดียวกันในบางรายการ เพื่อส่งทดสอบว่าเป็นไปตาม ข้อ 5.3.3 หรือไม่ โดยผู้ย่ืน
คําขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
5.3.4 ช้ินส่วนพลาสติก มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ดังนี้ 

- ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ อย่างละไม่เกินร้อยละ 0.1 (หรือ 1000 ppm) 
โดยนํ้าหนักของวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous material) 

- แคดเมียม ไม่เกินร้อยละ 0.01 (หรือ 100 ppm) โดยนํ้าหนักของวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน  
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เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.9 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกมีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์กําหนดใน
ข้อ 5.3.4 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท ทั้งนี้ในการตรวจเฝ้าระวัง (surveillance) เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว
จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างของวัสดุเนื้อเดียวกันในบางรายการ เพื่อส่งทดสอบว่าเป็นไปตาม ข้อ 5.3.4 
หรือไม่ โดยผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
 
5.3.5 ไม่มีพลาสติกคลอรีน (chlorinated plastics) เป็นส่วนประกอบในเครื่องโทรสาร  
ยกเว้น ในส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์ รวมถึงชิ้นส่วนที่มี

การนํากลับมาใช้ใหม่  
 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.10 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าไม่มีพลาสติกคลอรีน (chlorinated plastics) เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องโทรสาร ยกเว้น ในส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์ 
รวมถึงชิ้นส่วนที่มีการนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.4 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงใน ตารางที่ 1 ในการ
ผลิตขั้นสุดท้าย (end production) ของตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ หรือการทําความสะอาด
ช้ินงานเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา (reuse) 

ตารางที่ 1 รายช่ือสารกลุ่ม CFCs และ HCFCs 

 
 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.11 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงใน ตารางที่ 1 ข้อ 5.4 ในการ

ผลิตขั้นสุดท้าย (end production) ของตัวเครื่อง แผ่นวงจรพิมพ์ หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํา
กลับมาใช้ซ้ํา (reuse) ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 

  
5.5 แม่แบบรับภาพ (photosensitive drum) ต้องไม่มีส่วนผสมของสาร และสารประกอบ 

แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ เซเลเนียม  
 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.12 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพ (photosensitive drum) ไม่มีส่วนผสม
ของสารและสารประกอบ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และเซเลเนียม ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.6 แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า อนุญาตให้มีส่วนผสมของ แคดเมียม และปรอท ไม่
เกินเกณฑ์กําหนดดังต่อไปนี้ 7

แคดเมียม ไม่เกิน 20 ppm 
ปรอท ไม่เกิน 5 ppm 
 
 

 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.13 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
  1) หนังสือรับรองว่าแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าเป็นไปตามข้อ 5.6 และชี้แจงรุ่นของ

แบตเตอรี่ที่ใช้ ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ย่ืนคําขอกับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ หรือ
อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้
มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท  

  2) หนังสือรับรอง หรือ ผลทดสอบจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า 

 
5.7 ผงหมึก (Toner) น้ําหมึก (Ink) แถบพิมพ์ (Ribbon) ต้องไม่มีส่วนประกอบของสาร

ดังต่อไปนี้ 
1) ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนท ์ 
2) สารที่ถูกระบุอยู่ใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation (EC) 

No.1272/2008* ใน category ดังต่อไปนี้ 
- 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) 

3) สารใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008 ที่ต้องระบุ
สัญลักษณ์อันตราย “R-“ หรือ“H- “ ดังต่อไปนี้ 

                                        
7 Directive 2006/66/EC (on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC) 
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- H 370 (R39/23/24/25/26/27/28): Specific target organ toxicity-single 
exposure, hazard category 1 

- H 371 (R68/20/21/22): Specific target organ toxicity-single exposure, 
hazard category 2 

- H 372 (R48/25/24/23): Specific target organ toxicity-repeated exposure, 
hazard category 1 

- H 373 (R48/20/21/22): Specific target organ toxicity-repeated exposure, 
hazard category 2 

4) สารใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008 ที่อยู่
ในกลุ่ม H317 (Skin Sensitivity) 

5) สาร Azo dyes ที่อาจปล่อย carcinogenic aromatic amines ตามท่ีระบุอยู่ใน
ตารางที่ 2 

ตารางที ่2 Lists of Prohibited Amines  
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เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.14 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือรับรองว่าผงหมึก (toner) น้ําหมึก (ink) แถบพิมพ์ (ribbon) เป็นไปตามข้อ 5.7 และชี้แจง
รุ่นของผงหมึก (toner) น้ําหมึก (ink) แถบพิมพ์ (ribbon) ที่ใช้ ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ย่ืน
คําขอกับบริษัทผู้ผลิตผงหมึก (toner) น้ําหมึก (ink) แถบพิมพ์ (ribbon) โดยหนังสือรับรองดังกล่าว
ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

2) หนังสือรับรอง จากผู้ผลิตผงหมึก (toner) น้ําหมึก (ink) แถบพิมพ์ (ribbon)  

 
5.8 การปล่อยมลสาร (air emission) ได้แก่ ฝุ่น (dust) โอโซน (ozone) สไตรีน (styrene) 

เบนซีน (benzene) และสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOC) ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ระบุใน ตารางที่ 3  

 
ตารางที ่3 เกณฑ์การปล่อยมลสาร  

Emission Rate (mg/h) Target 
emission Monochrome Phase 

Dust < 4.0 

Ozone < 1.5 

Print Phase < 10 

Floor-
mounted

< 2.0 

TVOC 

Ready 
phase 

Table top < 1.0 

Styrene < 1.0 

Benzene < 0.05 

 
หมายเหตุ:  
1) เครื่องโทรสารชนิดพ่นหมึก ให้ทดสอบเฉพาะ TVOC   
2) เครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์ ชนิด LED และชนิดฟิล์ม ใหท้ดสอบทุกรายการในตารางที่ 3 
3) เครื่องโทรสารชนิดกระดาษความร้อน ไม่ต้องทดสอบตามข้อ 5.8 
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เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.15 ผูย่ื้นคําขอต้องยื่นผลทดสอบการวัดปริมาณความเข้มข้นของ ฝุ่น โอโซน สไตรีน ตามสภาวะ 
และวิธีทดสอบที่กําหนดใน RAL UZ 122 Appendix 2 (Test method for the determination 
of emissions from hard copy devices) หรือ JBMS-66 โดยวันที่ออกรายงานผลการทดสอบต้อง
มีอายุไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่ย่ืนคําขอ  

 
5.9 เสยีง (Noise) 
ระดับเสียงขณะทําการพิมพ์ต้อง ไม่เกินค่า LWAd ที่คํานวณได้จากสูตร ดังนี้  

 
 

 
ทั้งนี้ค่าที่วัดได้จะต้องไม่เกิน 75 dB 

 
หมายเหตุ      

LWAd = the declared A-weighted sound power level 
PPM = Page per minute 
 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.16 ผู้ย่ืนคาํขอต้องยื่นผลทดสอบระดับเสียงของเครื่องโทรสาร ตามวิธีทดสอบที่ระบุไว้ใน ISO 
7779: Acoustics-Measurement of airborne noise emitted by computer and business 
equipment การแสดงค่า A-weighted sound power level (LWAd) ต้องเป็นไปตาม ISO 9296: 
Acoustics-Declared noise emission value of computer and business equipment หรือ 
JIS X 7778 โดยวันที่ออกรายงานผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่ย่ืนคําขอ 

 
5.10 บริษัทผูย่ื้นขอรับการรับรองจะต้องรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่ลูกค้านํามา
คืน (ถ้าม)ี โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจนบนเครื่องโทรสาร หรือ เอกสาร หรือ คู่มือ
การใช้งานที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ย่ืนคําขอ    
     

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.17 ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานที่มีการระบุว่ามีการรับคืนซากตลบัหมึกและแมแ่บบรับภาพเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนบนเครื่องโทรสาร หรือ เอกสาร หรือ ในคู่มือใช้งานที่มอบให้แก่ผู้บริโภค
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบนเว็บไซต์ของผู้ย่ืนคําขอ 

LWAd = (0.35 x PPM + 59) dB 
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5.11 บรรจุภัณฑ์ 
5.11.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกของเครื่องโทรสารและตลับ/แถบหมึกพิมพ์ ต้องไม่มี

ส่วนประกอบของ โพลิเมอร์ที่มีสารฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ  
 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.18 ผู้ ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าไม่มีส่วนประกอบของโพลิเมอร์ที่มีสารฮาโลเจนเป็น
องค์ประกอบ โดยลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ ย่ืนคําขอ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 

 
5.11.2 กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มีรายช่ือดังแสดงในตารางที่ 1 
  

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.19 ผู้ย่ืนคาํขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่ากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามข้อ 5.11.2 โดย
หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จดัการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ 
และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 
5.12 ผู้ย่ืนคําขอต้องรับประกันว่ามีช้ินส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ รวมถึงตลับ/แถบหมึกพิมพ์ สําหรับ

ใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมอย่างน้อย 5 ปี หลังจากที่ผู้ผลิตเลิกผลิตเครื่องโทรสารรุ่นนั้นแล้ว  
 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.22 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่ามีช้ินส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ รวมถึงตลับหมึกพิมพ์ สําหรับ
ใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมเครื่องโทรสารรุ่นทีย่ื่นขอฯอย่างน้อย 5 ปี หลังจากที่ผู้ผลิตเลิกผลิต
เครื่องโทรสารรุ่นนั้นแล้ว โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามรับรองโดยกรรมการผูจ้ัดการ หรือ ผูม้ี
อํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลติเครื่องโทรสาร หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทบัตราสําคัญของบริษัท  
 

 
5.13  เครื่องโทรสารต้องสามารถใช้กับกระดาษพิมพ์เขียนที่มีส่วนผสมของเยื่อเวียนทําใหม่ 

(recycled pulp) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ําหนัก8  
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เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.23 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าเครื่องโทรสารสามารถได้ใช้กับกระดาษพิมพ์เขียนที่มีส่วนผสม
ของเยื่อเวียนทําใหม่ (recycled pulp) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 โดยนํ้าหนัก โดยหนังสือรับรองดังกล่าว
ต้องลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรอื 
ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท  

 
5.14 คู่มือแนะนําการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ต้องระบุรายละเอียด

ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

6) 
7) 

8) 

คําแนะนําในการติดต้ังเครื่องโทรสาร  
การรับประกันผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของเครื่องโทรสาร  
ความเร็วในการพิมพ์ (หน้าต่อนาที)   
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนแม่แบบรับภาพ และ/หรือ ผงหมึก ลูกยาง
ความร้อน ตามมาตรฐานการพิมพ์ของบริษัทผู้ผลิต 
ในกรณีของเครื่องโทรสารที่มีวิธีการพิมพ์แบบเลเซอร์และ LED ต้องระบุข้อมูล    
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองโอโซน (ถ้ามี) 
คําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใช้กระดาษ  
ในกรณีเครื่องโทรสารที่มีวิธีการพิมพ์แบบเลเซอร์และ LED ต้องระบุคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใช้ตลับหมึก 
คําแนะนําในการทิ้งซากตลับหมึกที่ใช้งานแล้วอย่างเหมาะสม 

 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.24 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้แก่ผู้บริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
ตรวจพินิจ 
กรณีที่ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอไมม่ีส่วนประกอบของแผ่นกรองโอโซน ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่
เช่ือได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนคําขอไม่มีส่วนประกอบของแผ่นกรองโอโซน พร้อมแนบรายละเอียดของ
เทคโนโลยีที่ใชใ้นการลดการเกิดโอโซน เพื่อให้คณะผู้ตรวจสอบฯพิจารณาด้วย หนังสือรับรองดังกล่าว
ต้องลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตเครื่องโทรสาร หรอื 
ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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หมายเหตุ  
 

1) การทดสอบต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม
ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและหอ้งปฏิบัติการ
ทดสอบ มาตรฐานเลขที ่มอก.17025(ISO/IEC 17025) หรือ ห้องปฏิบัติการของโรงงาน
บริษัทผู้ผลิตซึ่งมีการลงนามกํากับโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 

2) ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือเกณฑ์มาตรฐานที่ข้อกําหนดฉบับน้ีอ้างอิง
ให้พิจารณารับผลทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับล่าสุดจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลง
แก้ไข 

3) ข้อกําหนดที่ 4.1, 4.2 และ 5.1 สามารถใช้ผลทดสอบประเภทผลทดสอบ เฉพาะแบบ 
(Type Test) ได้  

4) หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลติเครื่องโทรสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ณ 
วันที่ย่ืนคําขอ  

 
กรณหีนังสือรบัรองจากผู้ผลติช้ินส่วน (supplier) มีอายุเกิน 1 ปี ณ วันที่ย่ืนคําขอ ผู้ย่ืนคํา
ขอต้องแนบหนังสือรับรองจากผู้ย่ืนคําขอทีม่ีอายุไม่เกิน 1 ปี กํากับด้วย  
 

7. ประเด็นเพื่อพิจารณาในการทบทวนข้อกําหนดครั้งต่อไป 

7.1 การกําหนดให้ตลับหมึกสามารถนํากลับมาใช้ซ้ํา (reuse) ได้ 
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ภาคผนวก 

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบเบื้องต้นของเครื่องโทรสารตอ่สิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อทางสิง่แวดล้อม วัฏจักรชวีิตของเครื่องโทรสาร 

(environmental aspect) ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น      
− กระดาษ x  x  X 

− พลังงาน    
1) X 

− น้ํา   X X X 

การปล่อยของเสียไปสู ่

(emission/release of pollutant into) 

   

 

 

− อากาศ   **   
2), 3), 6) 3)

− น้ํา   ** X X 
6),7)

− ดิน   ** X X 
6),7)

การเกิดของเสียอนัตราย (hazardous waste 

generation) 

 

  ** 
 

X 

 

x 

 
3),8)

ขยะมูลฝอย (waste)   ** X x 9)

ผลกระทบอื่นๆ (other impact) 
− เสียง 

 

  ** 
 

 

 

 

 

X 
− แสง   ** X X X 

ความเหมาะสมสาํหรับการใช้ (fitness for use)   4),5)  

ความปลอดภัย (safety)   *  

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกาํหนด  

  มีผลกระทบ แต่ไมร่วมอยู่ในข้อกาํหนด   

* มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

** มีข้อบังคับตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.โรงงาน  

× ไม่เกี่ยวข้อง 
1)   ไฟฟา้    

2)   VOCs ฝุ่น โอโซน สไตรีน เบนซีน  

3)    ผงหมึก    

4)    ตลับหมกึ     

5)    ข้อมูลการใช้งาน 

6)  PBDE .ในชิ้นส่วนพลาสติก (เนือ่งจากมงีานวจิัยพบว่าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอณุหภูมสิูงถึง 30-40oC 

PBDE ท่ีผสมอยู่ในเนื้อพลาสติกสามารถเล็ดลอดออกสู่บรรยากาศ ซ่ึงผูท่ี้อาศัยในอาคารอาจหายใจ

ได้รับ PBDE เข้าไปโดยตรง หรืออาจหายใจเอาฝุ่นท่ีม ีPBDE เกาะอยู่ได ้(www.thairohs.org) 
7)   สารโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์  

8)   แม่แบบรับภาพ 
9)   บรรจุภัณฑ์ 
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การพิจารณาวงจรชีวิตของเครื่องโทรสารแบ่งออกเป็น 5 ช่วงด้วยกันคือ ก่อนผลิต ขณะผลิต 
ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และช่วงทิ้งหลังใช้ จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
ของเครื่องโทรสารนั้นจะอยู่ในช่วงการผลิต การใช้งาน และการทิ้งหลังใช้งาน  
1. ช่วงการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงาน ไฟฟ้า น้ํา  
2) การก่อให้เกิดมลสารปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้ํา อากาศ ดิน  
3) การเกิดขยะและขยะอันตราย 

4) มลพิษทางเสียง แสง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมข้างเคียง 

 
2. ช่วงการขนส่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปของการใช้พลังงานเชื้อเพลิง การ

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียง  
 
3. ช่วงการใช้งาน เครื่องโทรสารสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ใช้งาน

ดังต่อไปนี้ 
1) การใช้พลังงานไฟฟ้า 
2) การปล่อยมลสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้ เช่น สารอินทรีย์ระเหย (volatile organic 

compound; VOC) ฝุ่น โอโซน สไตรีน เบนซีน รวมทั้งสารหน่วงการติดไฟบางประเภทที่
เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งสามารถปลดปล่อยจากชิ้นส่วนพลาสติกเมื่อเกิดความร้อน  

3) มลพิษทางเสียง อาจก่อให้เกิดการรบกวนซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางาน 
4) อันตรายจากกระแสไฟฟ้า หากเครื่องโทรสารไม่ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยทาง

ไฟฟ้าแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ 
 
4. ช่วงทิ้งหลังใช้ เป็นอีกช่วงที่มีความสําคัญที่ก่อให้ เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก

เครื่องโทรสารจัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามระเบียบของ WEEE ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ตลับหมึกพิมพ์ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ช้ินส่วนพลาสติก มักประกอบด้วยสารเคมีอันตราย เช่นโลหะ
หนัก สารหน่วงการติดไฟ หากมีการทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปจะทําให้สารต่างๆเหล่านี้ปนเปื้อนสู่
ดิน น้ํา และอากาศได้   

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงการผลิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
พรบ.โรงงาน และ พรบ.สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการออกข้อกําหนดฉลากเขียวจึงมุ่งเน้นที่การควบคุม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขณะใช้งานและขณะทิ้งหลังใช้ ได้แก่ การกําหนดเรื่องประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การจํากัดการใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงกําหนดให้มีระบบการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ ตลับ
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หมึกพิมพ์ใช้แล้ว และแม่แบบรับภาพจากลูกค้า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อ
สุขภาพและมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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3. รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 

ชื่อหน่วยงานห้องปฏิบัติการทดสอบ พารามิเตอร์ทีร่ับทดสอบตามข้อกําหนดที ่

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์  6.1, 6.2 และ 6.16 

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(PTEC) 

6.4 
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