
ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND) 

ประกาศเร่ือง การยอมรับผลทดสอบ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์กระดาษทุกประเภท 

ตามที่ฉลากเขียว ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบส าหรับผลิตภัณฑ์กระดาษและได้ท าหนังสือแจ้งเร่ือง
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทางฉลากเขียวยอมรับผลไปยังสมาชิกแล้วนั้น เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางด าเนินการส่ง
ตัวอย่างทดสอบต่อไป จึงขอแจ้งรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบส าหรับผลิตภัณฑ์กระดาษตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เอกสารตามข้อก าหนดพิเศษ ห้องปฏิบัติการทดสอบทีฉ่ลากเขียวยอมรับ 

1* 
ผลการทดสอบ pentachlorophenol (PCP) ในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน
มาตรฐาน ISO 15320 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็น
ที่ยอมรับ 

บริษัท ทียวูี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2* 

ผลการทดสอบสาร AOX (Adsorbable organic halogen) ในผลิตภัณฑ์ตามวิธีทดสอบที่
ระบุในมาตรฐาน ISO 9562 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ 

3* 
ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ตามวิธีทดสอบ
ที่ก าหนดในมาตรฐาน IEC 62321 

4 
ผลการทดสอบ azo-based dyes ในผลิตภัณฑ์ ตามวธิีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 
14362 หรือ มาตรฐานระหวา่งประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

บริษัท ทียวูี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*  
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  

5 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบรบัรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. ผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษของข้อก าหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์
กระดาษ (TGL-8) ส าหรับกระดาษที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์นั้นๆ 

บริษัท ทียวูี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(ทุกพารามิเตอร์)  

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  
(เฉพาะ โลหะหนกั และ azo-based dyes) 

6* หมึก สี หรือเม็ดส ี
เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวา
เลนซ์ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และ
ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
ตามวิธี IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO หรือ ASTM 

บริษัท ทียวูี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
(ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์) 

หมายเหตุ * กรณีที่ใช้ห้องปฏิบตัิการทดสอบอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุในตารางนี้ ห้องปฏบิัติการทดสอบต้องได้การรับรอง ISO17025 ในขอบข่ายที่
ทดสอบ พร้อมทั้งต้องแนบหลักฐานใบรับรอง ISO17025 และขอบขา่ยที่ได้รบัการรับรองเพิ่มเตมิ รวมทั้งต้องช าระค่าตรวจสอบเอกสารเพิม่ 1,000 บาท/
ห้องปฏิบตัิการทดสอบ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ก) 

 หากบริษัทไดส้่งตัวอยา่งแล้วกับห้องปฏิบัติการทดสอบนอกเหนือจากน้ี ให้ประสานมายงัเจ้าหน้าที่เพื่อทราบแนวทางด าเนินการเป็นกรณีไป 

ทั้งนี้ ทางฉลากเขียวอยู่ระหว่างเร่งด าเนินการท าความร่วมมือเพ่ือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบให้ครอบคลุมและ
อ านวยความสะดวกยิ่งขึ้นต่อไป ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากวันที่ประกาศหรือจนกว่าจะมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลง 

 



ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND) 

ภาคผนวก ก 
เกณฑ์การยอมรับผลของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  

ประเภทที่ 1   
ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 
17025 หรือ ISO/IEC 17025 ใน
ขอบข่ายตามข้อก าหนดฉลาก
เขียว   
 

ยอมรับผล 
-  ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-  ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทดสอบครั้งแรกและทุก
รอบ 3 ปี 

ยอมรับผล 
-  แนบหลักฐานใบรับรองท่ีเป็นปัจจุบนัทุกครั้ง     
-  มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมในการตรวจสอบความ

ถูกต้องของหลกัฐาน 1,000 บาท (ช าระโดยผู้
ยื่นค าขอ) 

ประเภทที่ 2 
ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 
17025 หรือ ISO/IEC 17025 แต่
ไม่ครอบคลุมขอบข่ายตาม
ข้อก าหนดฉลากเขยีว 

ยอมรับผล 
-  ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-  ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทาง

วิชาการ ในขอบข่ายท่ีไม่ไดร้ับการรับรองครั้งแรก 
และทุกรอบ 1 ปี หรือ  ต้องเฝ้าสังเกตการณ์การ
ทดสอบที่อยู่นอกขอบข่าย ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ทุกครั้ง 

 

ยอมรับผลเฉพาะ  
-  ต้องเฝ้าสังเกตการณ์การทดสอบ ณ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบทุกคร้ัง 
-  แนบหลักฐานใบรับรองท่ีเป็นปัจจุบนัทุกครั้ง     
-  มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมในการตรวจสอบความ

ถูกต้องของหลกัฐาน 1,000 บาท (ช าระโดยผู้
ยื่นค าขอ) 
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