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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
แฟมกระดาษ
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
“แฟมกระดาษ” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะแฟมกระดาษที่ใชสําหรับเก็บแผนกระดาษ มีปกหนาปกหลัง
ทําดวยกระดาษ อาจจะมีอุปกรณจับยึดกระดาษหรือไมก็ได
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการการผลิตแฟมกระดาษ มีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตตางๆ นอกจากนี้ยังเกิดมลภาวะทางอากาศจากการผลิตเยื่อ และภายหลังจาก
การใชงานยังกอใหเกิดขยะมูลฝอย ดังนั้น การพัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จะสามารถลดมลพิษทางน้ํา มลภาวะทางอากาศ และชวยลดการใชทรัพยากรปาไม ลดปริมาณเศษกระดาษที่
กลายเปนขยะมูลฝอย รวมถึงลดการใชพลังงานไฟฟา ปริมาณน้ํา และคาใชจายในกระบวนการผลิตดวย
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับแฟมกระดาษที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.
1115 แฟ ม กระดาษ หรื อ ผ า นการทดสอบตามเกณ ฑ คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ ต อ งการที่ กํ า หนดในมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมดั ง กล า ว หรื อ มาตรฐานระดั บ ประเทศที่ เ ที ย บเท า หรื อ สู ง กว า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.1115 แฟมกระดาษ หรือ
ผลการทดสอบที่เปนไปตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว
หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหวาง
ประเทศที่เปนที่ยอมรับ

-23.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
วัสดุที่ใชทําแฟมกระดาษ ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
1) กระดาษปกแฟมตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือ
ทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 100 โดยน้ําหนัก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อไดวากระดาษปกแฟมทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 100 โดยน้ําหนัก ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนาม
รับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
2) ในกรณี ที่ มี พ ลาสติ ก เป น ส ว นประกอบในส ว นต างๆ ของแฟ ม กระดาษนั้ น ต อ งไม มี
Phthalate เปนสวนประกอบของพลาสติก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูผลิตยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อไดวาพลาสติกที่ใชไมมี Phthalate เปนสวนประกอบ ซึ่งประทับตราสําคัญของ
บริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
3) สีที่ใชพิมพบนผลิตภัณฑตองไมมีโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม
เฮกซะวาเลนต
หมายเหตุ : ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต ที่เกิดจากความไม
บริสุทธิ์และปนเปอนมาจากสีตองไมเกิน 100 ppm
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซที่ออกใหโดย
ผูผลิตสี หรือ
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซโดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดดังตอไปนี้
2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ
IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา
2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ ASTM
D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา
2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา
2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ IEC

-362321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเทา หรือ
3. หนังสือรับรองที่เชื่อไดวาผูยื่นคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดย
กรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูยื่นคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท
4) สารยึดติด (Adhesive) ที่ใชในผลิตภัณฑตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ตองไมมีตัวทําละลายอินทรีย (Organic Solvents)
- ตองไมมีฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อไดวาสารยึดติดที่ใชสําหรับผลิตภัณฑตองไมมีตัวทําละลายอินทรียและไมมี
ฟอรมาลดีไฮดเปนสวนผสม ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดย
ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิตสารยึดติด
หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในห องปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ ได รั บ การรับ รองความสามารถของห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
2) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน
กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แฟมกระดาษ
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560

