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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
“กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะกระดาษถายเอกสารหรือกระดาษ
สําหรับงานพิมพในสํานักงาน ที่ทําขึ้นเพื่อใหเหมาะสําหรับการพิมพระบบหมึกผงแหง ซึ่งทําจากเยื่อบริสุทธิ์และ
เยื่อเวียนทําใหม เพื่อทําสําเนาดวยเครื่องถายเอกสาร หรืออาจนําไปใชกับเครื่องพิมพที่ใชในสํานักงาน
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการการผลิตกระดาษ มีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางน้ํา
สารพิษที่เกิดขึ้นกระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้นจาก
คาความเปนกรดดางในน้ําเปลี่ยนแปลง คาออกซิเจนในน้ําลดลง เกิดไดออกซิน ซึ่งเปนสารพิษเหลือคางใน
อากาศและน้ําจากการใชกาซคลอรีนสําหรับฟอกเยื่อ และเกิดการสะสมของสารพิษตางๆ ในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังเกิดมลภาวะทางอากาศจาก กาซซัลเฟอรไดออกไซดจากการผลิตเยื่ออีกดวย และ
ภายหลังจากการใชงานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย โดยมีมูลฝอยประเภทกระดาษคิดเปนรอยละ 8.19 ของน้ําหนัก
มูลฝอยทั้งหมด (รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย, 2547) ดังนั้นเพื่อเปนการลดการผลิตกระดาษซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาว จึงมีการหมุนเวียนกระดาษเพื่อนํากลับมาใชใหม
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับกระดาษถายเอกสาร
หรืองานพิมพทั่วไปที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
เลขที่ มอก.1054 : มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษถายเอกสาร หรือผานการทดสอบตามเกณฑ
คุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน ISO

-2เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระดาษถายเอกสาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 1054
หรือ ผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ดังกลาว หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐาน
ระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน ISO
หมายเหตุ : หากผูยื่นคําขอประสงคที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทากับวิธีที่ระบุใน
มอก. ผูยื่นคําขอจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้แนบมากับผลการทดสอบดวย ไดแก
1. เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ยื่นขอวาวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเทากันกับ
มาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุใน มอก.
2. เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางวิธีการทดสอบที่ผูยื่นคําขอใชทดสอบผลิตภัณฑ กับวิธีทดสอบที่ระบุ
ใน มอก.
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) ผลิตภัณฑตองทําจากเยื่อเวียนทําใหม ไมนอยกวารอยละ 50 โดยน้ําหนักเยื่อ
หมายเหตุ : 1) เยื่อเวียนทําใหม (recycled pulp) ในที่นี้ครอบคลุม เยื่อที่ทําจากผลิตภัณฑกระดาษที่ผานการ
บริโภคแลว (Post-consumer waste paper) และเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตร แตไมรวมถึง
กระดาษที่ไมผานการบริโภค (Pre-consumer waste paper)
2) เยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตร หมายถึง เยื่อกระดาษที่เกิดจากการนําวัสดุเหลือ
ทางการเกษตร หรือกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการเก็บเกี่ยว หรือกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ที่จะตองนําไปกําจัด หรือนําไปเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน โดยนํามาผานกระบวนการ
แปรรูป เพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ และสามารถนํามาใชทดแทนเยื่อใหมหรือเยื่อ
บริสุทธิ์
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานแสดงรอยละของเยื่อเวียนทําใหม และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทาง
การเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือ ผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท
2) ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งไม มี โ ลหะหนั ก หรื อ สารประกอบของโลหะหนั ก ได แ ก ปรอท ตะกั่ ว
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต โดยปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮ
กซะวาเลนต ที่เกิดจากความไมบริสุทธิ์และปนเปอนตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
- ปรอท ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
- ตะกั่ว ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
- แคดเมียม ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
- โครเมียมเฮกซะวาเลนต ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

-3เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต ตามวิธีทดสอบ
ที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321
3) มีการคํานวณปริมาณการใชไฟฟาที่ใชในการผลิตเยื่อและกระดาษ รวมทั้งแสดงผลใน
รูปแบบ PE โดยมีคา PE นอยกวาหรือเทากับ 1.5 (อางอิงจากฉลากสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปสําหรับกระดาษ
ถายเอกสาร) โดยคํานวณ PE ตามสูตรขางลาง
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- การคิดคาปริมาณการใชไฟฟาที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ (Epulp,i) แตละชิ้น (i) คํานวณ
ออกมาในรูปของ kWh/ADT ดังนี้
Epulp,i = ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได + ปริมาณไฟฟาที่นําเขา – ปริมาณไฟฟาที่สงออก
- การคิดคาปริมาณการใชไฟฟาในการผลิตกระดาษมีวิธีการคิดเชนเดียวกับปริมาณการใช
ไฟฟาที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ ดังนี้
Epaper = ปริมาณไฟฟาที่ผลิตได + ปริมาณไฟฟาที่นําเขา – ปริมาณไฟฟาที่สงออก
หมายเหตุ : คาปริมาณการใชไฟฟาอางอิง (Eref)
1) การทําเยื่อเคมี – 800 kWh/ADT
2) การทําเยื่อเชิงกล – 1900 kWh/ADT
3) การทําเยื่อเคมี-ความรอนเชิงกล (Chemo-thermo Mechanical Pulping: CTMP) – 2000
kWh/ADT
4) เยื่อเวียนทําใหม - 800 kWh/ADT
5) กระดาษปอนดไมเคลือบผิว – 600 kWh/ ADT
6) กระดาษปอนดเคลือบผิว – 800 kWh/ ADT
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอจะตองยื่นหลักฐานและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ แสดงผลการคํานวณคาปริมาณการใชไฟฟาเปนไป
ตามขอกําหนดพิเศษ ลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือ ผูมี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท

-4หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ ได รั บ การรั บ รองความสามารถของหอ งปฏิ บั ติ การทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน
กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

