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เกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
แฟ้มเอกสาร
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
“แฟ้มเอกสาร” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะแฟ้มที่ทําจากกระดาษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แฟ้มกระดาษ มาตรฐานเลขที่ มอก.1115
2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการการผลิตแฟ้มกระดาษ มีการปล่อยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางน้ํา
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ และภายหลังจากการใช้งานยังก่อให้เกิดขยะมูลฝอย ดังนั้นการพัฒนา
เกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าจะสามารถลดมลพิษทางน้ํา มลภาวะทาง
อากาศ และช่วยลดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ ลดปริมาณเศษกระดาษที่กลายเป็นขยะมูลฝอย รวมถึงลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า ปริมาณน้ํา และค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตด้วย
3. เกณฑ์ข้อกําหนด
3.1 ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว
3.2 หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ให้พิจารณาจากเกณฑ์ข้อกําหนดสําหรับแฟ้มเอกสารที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้
3.2.1 ข้อกําหนดทั่วไป
1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แฟ้มกระดาษ
มาตรฐานเลขที่ มอก.1115 หรือเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แฟ้ม
กระดาษ มาตรฐานเลขที่ มอก.1115
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.1115 แฟ้มกระดาษ หรือ
ผลการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการ ที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนด (ข้อ 6
คุณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการตามที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.1115 แฟ้ ม
กระดาษ)
2) ในกระบวนการผลิต การกําจัด และการขนส่งของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-2มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.14001 หรือ ISO 14001 หรือการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามกํากับโดยผู้มีอํานาจ
ลงนาม หรือเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป หรือเอกสารรับรองด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มอก. 14001 หรือ ISO 14001
3.2.2 ข้อกําหนดพิเศษ
วัสดุที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดังนี้
1. แฟ้มปกและแฟ้มแขวน
1) ผลิตภัณฑ์ต้องทําจากกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (TGL-8-R211) หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษนั้นๆ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าทําจากกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (TGL-8-R211) หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษนั้นๆ ซึ่งประทับตราสําคัญ
ของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต
2) สีที่ใช้พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม
เฮกซะวาเลนท์ และปรอท กรณีที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์หรือ
ปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบให้ปนเปื้อนรวมกันได้ไม่เกิน 100 ppm
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ผลิตต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ได้แก่
1) ทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335
2) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335
3) ทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5
4) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624
หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ
3) สารยึดติด (Adhesive) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ต้องไม่มีตัวทําละลายอินทรีย์ (Organic solvents)
- ต้องไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)

-3เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าสารยึดติดที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีตัวทําละลายอินทรีย์และไม่มี
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนผสม ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรอง
โดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิตสารยึดติด
4) หากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ให้พิจารณา ดังนี้
- กรณีกระดาษที่ใช้สําหรับผิวกล่อง ต้องเป็นกระดาษที่ใช้สําหรับผิวกล่องที่ได้รับการ
รับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง
- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ต้องเป็นกระดาษทําลูกฟูกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก
- กรณีหมึกสี เม็ดสี (pigment) หรือสารเติมแต่ง (additive) อื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์
บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ รวมทั้งออกไซด์ของธาตุเหล่านี้ กรณีที่มีปริมาณของโลหะต่อสีที่เป็นน้ําหนักแห้ง
(dry basis) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนต้องมีรวมกันไม่เกิน 100 ppm
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
- กรณีกระดาษที่ใช้ทําผิวกล่อง ต้องยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์กําหนดของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่
ใช้ทําผิวกล่อง
- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ต้องยื่นใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก หรือ
แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก
- กรณีหมึกสี เม็ดสี (pigment) หรือสารเติมแต่ง (additive) อื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก
ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงผลทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้ในการพิมพ์ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ ตาม
วิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 สําหรับตะกั่ว ISO 3856-4 หรือ ASTM D
3335 สําหรับแคดเมียม ISO 3856-5 สําหรับโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624
สําหรับปรอท หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนด หรือ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ
2. แฟ้มยึด
1) ปกแฟ้ม กระดาษปกแฟ้มต้องทําจากเยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยน้ําหนักของเยื่อ

-4เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ากระดาษปกแฟ้มทําจากเยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยน้ําหนักของเยื่อ ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลง
นามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต
2) วัสดุหุ้มปก กระดาษหุ้มปกแฟ้มต้องทําจากกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียว (TGL-8-R2-11) หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษนั้นๆ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
- กรณีกระดาษหุ้มปกแฟ้ม ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าทําจากกระดาษที่ได้รับการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว (TGL-8-R2-11) หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์
กระดาษนั้นๆ ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ผลิต
3) สันแฟ้ม
- กระดาษไส้ในสันแฟ้มต้องทําจากเยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยน้ําหนักของเยื่อ
- กรณีกระดาษหุ้มสันแฟ้ม ต้องทําจากกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียว (TGL-8-R2-11) หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษนั้นๆ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
1) กระดาษไส้ในสันแฟ้ม ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าปกสันแฟ้มทําจากเยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือ
เยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยน้ําหนักของเยื่อ ซึ่งประทับตรา
สําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต
2)
กระดาษหุ้มสันแฟ้ม ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ากระดาษหุ้มสันแฟ้มทําจากกระดาษ
ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (TGL-8-R2-11) หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบตามข้อกําหนดฉลาก
เขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษนั้นๆ ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต
4) ในกรณีที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบในส่วนต่างๆ ของแฟ้มเอกสารนั้น ต้องไม่มี
สารพทาเลต (Phthalate) เป็นส่วนประกอบของพลาสติก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ผลิตยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าพลาสติกที่ใช้ไม่มีสารพทาเลต (Phthalate) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งประทับตรา
สําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต

-55) สี ที่ ใ ช้ พิ ม พ์ บ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งไม่ มี โ ลหะหนั ก ได้ แ ก่ ตะกั่ ว แคดเมี ย ม โครเมี ย ม
เฮกซะวาเลนท์ และปรอท กรณีที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์หรือ
ปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบให้ปนเปื้อนได้ไม่เกิน 100 ppm
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ผลิตต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ได้แก่
1) ทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335
2) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335
3) ทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5
4) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624
หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ
6) สารยึดติด (Adhesive) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ต้องไม่มีตัวทําละลายอินทรีย์ (Organic solvents)
- ต้องไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าสารยึดติดที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีตัวทําละลายอินทรีย์และไม่มี
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนผสม ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรอง
โดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิตสารยึดติด
7) หากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ให้พิจารณา ดังนี้
- กรณีกระดาษที่ใช้สําหรับผิวกล่อง ต้องเป็นกระดาษที่ใช้สําหรับผิวกล่องที่ได้รับการ
รับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง
- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ต้องเป็นกระดาษทําลูกฟูกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก
- กรณีหมึกสี เม็ดสี (pigment) หรือสารเติมแต่ง (additive) อื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์
บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ รวมทั้งออกไซด์ของธาตุเหล่านี้ กรณีที่มีปริมาณของโลหะต่อสีที่เป็นน้ําหนักแห้ง
(dry basis) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนต้องมีรวมกันไม่เกิน 100 ppm

-6เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
- กรณีกระดาษที่ใช้ทําผิวกล่อง ต้องยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์กําหนดของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่
ใช้ทําผิวกล่อง
- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ต้องยื่นใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก หรือ
แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก
- กรณีหมึกสี เม็ดสี (pigment) หรือสารเติมแต่ง (additive) อื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก
ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงผลทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้ในการพิมพ์ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ ตาม
วิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 สําหรับตะกั่ว ISO 3856-4 หรือ ASTM D
3335 สําหรับแคดเมียม ISO 3856-5 สําหรับโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624
สําหรับปรอท หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนด หรือ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ
หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดต้องทําในห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการของ
เอกชนที่ ได้ รั บ การรั บ รองความสามารถของห้อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรม
ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แล้ว สินค้าและ
บริการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ข้อกําหนดนี้แล้ว อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ยื่นขอการรับรองซ้ําได้อีก
ในกรณีที่เกณฑ์ข้อกําหนดเทียบเคียงได้เท่ากับเกณฑ์ข้อกําหนดของฉลากเขียว
เกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แฟ้มเอกสาร
1. ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มสินค้าและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ) เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
2. ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
3. ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

