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(ราง) เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เครื่องคอมพิวเตอร
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
คอมพิวเตอร ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่มีความประสงคใหตอเขากับแหลงจาย
ไฟฟาประธานกระแสสลับขณะใชงาน ไดแก
1.1 คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ (Table Top Computer)
1.2 คอมพิวเตอรที่สามารถพกพาได เชน โนตบุค (Notebook หรือ Laptop) เปนตน
ทั้งนี้ไมรวมถึง คอมพิวเตอรแมขาย (Server) คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่สถานีงาน (Workstation) หรือ
แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอรอื่นที่ขณะใชงานปกติไมจําเปนตองตอเขากับแหลงจายไฟฟาประธานกระแสสลับ
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ปจจุบันคอมพิวเตอรเปนผลิตภัณฑที่มีใชกันอยางแพรหลาย ขณะใชงานมีการใชพลังงานไฟฟาในการ
ประมวลผล ประกอบกับความกาวล้ําทางเทคโนโลยีมีสวนเรงให สินคาอิเล็กทรอนิกสอยูในสภาพตกรุนเร็วขึ้น
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนเครื่องบอย อายุการเปลี่ยนเครื่องเฉลี่ยประมาณ 3-4 ป ทั้งที่
อายุการใชงานของเครื่องประมาณ 5 - 7 ป โดยไมทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส มีสารโลหะหนักและสารพิษที่เปนอันตรายตอชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน ปรอท ตะกั่ว
และสารหนวงการติดไฟในกระบวนการผลิต เปนตน ที่สามารถกอใหเกิดการปนเปอนสารพิษในสิ่งแวดลอม หาก
ไมมีการควบคุมก็จะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเกิดปญหาขยะเพิ่มมากขึ้น
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
ตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ต องได รั บ การรั บ รอง หรื อผ านการทดสอบความปลอดภั ย ทางไฟฟ าตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณฑ อุตสาหกรรมบริ ภั ณฑเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเฉพาะด านความปลอดภั ย เลขที่ มอก. 1561 หรื อ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงใบรับรอง หรือ ผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความปลอดภัย เลขที่ มอก. 1561 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา
2) ตองไดรับการรับรอง หรือผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic
Compatibility: EMC) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา

-2เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู ยื่ น คํ าขอต อ งแสดงใบรั บ รอง หรื อ ผลการทดสอบความเข า กัน ได ทางแม เ หล็ ก ไฟฟ า (Electromagnetic
Compatibility: EMC) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา
3) ตองไดรับการรับรอง หรือผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาเลม 3 –
2 ขีดจํ ากัด - ขีดจํ ากัด สํ าหรั บ สั ญญาณปล อยซึ่งเปน กระแสฮาร มอนิ ก (กระแสไฟฟาเขาของบริ ภั ณฑ ≤16
แอมแปรตอเฟส) ตามเลขที่ มอก. 1448 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ยื่นคําขอตองแสดงใบรับรอง หรือผลการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา เลม 3-2 ขีดจํากัด - ขีดจํากัด
สําหรับสัญญาณปลอยซึ่งเปนกระแสฮารมอนิก (กระแสไฟฟาเขาของบริภัณฑ ≤16 แอมแปรตอเฟส) เลขที่
มอก. 1448 หรือ มาตรฐานอื่นๆทีเ่ ทียบเทา
4) ตองผานการทดสอบคาพลังงานไฟฟาในสภาวะพักการใชงานตามมาตรฐานคณะกรรมาธิการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส (International Electronic Commission; -IEC 62301)
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา โดยมีคาพลังงานขณะผลิตภัณฑอยูในสภาวะพักใชงานตอง
- ไมเกิน 2 วัตต สําหรับ หนวยระบบคอมพิวเตอร (ไมรวมจอภาพ)
- ไมเกิน 1 วัตต สําหรับ หนวยแสดงผล (จอภาพ)
- ไมเกิน 3 วัตต สําหรับ คอมพิวเตอรรวมหนวยแสดงผล (lntegrated Desktops Computer)
- ไมเกิน 1 วัตต สําหรับ คอมพิวเตอรพกพาได
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบคาพลังงานไฟฟาในสภาวะพักการใชงานตาม IEC 62301 หรือ มาตรฐาน
อื่นๆ ที่เทียบเทา วาเปนไปตามขอกําหนด
5) กระบวนการผลิ ต การขนส ง และการกําจั ด ของเสีย ที่เ กิด จากกระบวนการผลิต ต อง
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของหนวยงานราชการ หรือ เปนโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวากระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม
หรือ เอกสารรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) แบตเตอรี่ที่ใชกับคอมพิวเตอร ปริมาณโลหะหนักตองเปนไปตาม EU DIRECTIVE 2006/66/EC
on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing ฉบับปรับปรุง
ลาสุด

-3เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาแบตเตอรี่ที่ใชกับคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑขอกําหนด โดยมีปริมาณ
โลหะหนักเปนไปตาม EU DIRECTIVE 2006/66/EC ฉบับปรับปรุงลาสุด
2) ชิ้นสวนพลาสติก
2.1 แปนพิมพ และเมาสที่ผลิตจากพลาสติกตองไมมีสวนประกอบของสารคลอรีน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาแปนพิมพ เมาส ผลิตจากพลาสติกที่ไมมีสวนประกอบของสารคลอรีน
2.2 ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัม ตองมีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบ
ของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟของผลิตภัณฑ เปนไปตามเกณฑกําหนดดังนี้
กรณีมีการปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต ปรอท และตะกั่ว ใน
ชิ้นสวนพลาสติกที่เกิดจากความไมบริสุทธิ์และปนเปอนมาจากวัตถุดิบใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดย
น้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) แคดเมียมใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม) และสารหนวงการติดไฟ PBB และ PBDE ใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
หมายเหตุ : ถาผลรวมของโลหะโครเมียม มีคานอยกวาหรือเทากับ 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหถือวาเปนไป
ตามเกณฑของโครเมียมเฮกซะวาเลนต
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
1. กรณีที่ผูยื่นคําขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟ ไม
เกินเกณฑกําหนดพรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อไดวาโรงงานผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑมีการระบุ
ถึงขั้นตอนในการมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม
1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนัก
และสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนดโดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเทา
2. กรณีที่ผูยื่นคําขอไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบปริมาณ
โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑโดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ
มาตรฐานระหวางประเทศหรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
2.3 ชิ้นสวนพลาสติกตองไมมีสารคลอโรพาราฟน (Chloroparaffins) ที่มีหวงโซคารบอน
อยูในชวง 10-13 คารบอนอะตอม และมีคลอรีนเปนองคประกอบนอยกวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองชิ้นสวนพลาสติกที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอร โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต

-42.4 ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป และมีพื้นที่ผิวราบเรียบตั้งแต 200
ตารางมิลลิเมตรตอชิ้น ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือ มีการ
ระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 ยกเวน Trackball
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อไดวาชิ้นสวนพลาสติก มีสัญลักษณและคํายอบงบอกประเภทของพลาสติก
ใหเห็นชัดเจน ตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
2.5 ฉลาก แผนปดหรือสติกเกอรที่ใชปดบนชิ้นสวนพลาสติกตองลอกออกจากผลิตภัณฑ
โดยงายหรือผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกันกับชิ้นสวนพลาสติก หรือตางชนิดกันตองสามารถเขากันไดไมเกินระดับ 3
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความเขากันไดของชนิดพลาสติกที่ใชในการผลิตตามมาตรฐาน VDI2243 part 1
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1)
หมายเหตุ 1 : เขากันได
2 : เขากันไดแตอาจมีขอจํากัดบาง
3 : เขากันไดในกรณีที่มีปริมาณนอย
4 : เขากันไมได
2)
หมายเหตุ ตารางนี้แปลมาจาก VDI 2243 Part I
ที่มา :The Association of German Engineers(VDI: Verein Deutscher Ingenieure) VDI 2243 Part 1
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาฉลาก แผนปดหรือสติกเกอรที่ใชปดบนชิ้นสวนพลาสติก ผลิตจากวัสดุชนิด
เดียวกันกับชิ้นสวนพลาสติก หรือหากตางชนิดกันตองสามารถเขากันได
3) ระบบจอภาพ
1) สวนที่ใหแสงสวาง (backlight) มีสารปรอทไดไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอหลอด
เปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑคอมพิวเตอร TGL-12-R2-15
2) วัตถุดิบที่ใชในการทําหนาจอ จะตองไมถูกจัดเปนสารกอมะเร็งตาม Table 3.2
of Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/20081 ใน category ดังตอไปนี้
1

รายชื่อสารเคมีสามารถดูไดจาก 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

-5- 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)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองจากผูผลิตวาระบบจอภาพ เปนไปตามเกณฑขอกําหนด
4) ผูยื่นคําขอตองรับประกันไดวาสามารถจัดหาอะไหลสํารองสําหรับใชซอมแซมคอมพิวเตอร
และอุปกรณในชวงเวลาอยางนอย 3 ป นับตั้งแตยกเลิกการผลิต
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเอกสาร/หลักฐานดังตอไปนี้
1. ผูยื่นคําขอจะตองมีการระบุรายละเอียดตามเกณฑที่กําหนด ในขอมูลสินคา
2. หลักฐานรายละเอียดผลิตภัณฑสําหรับความสามารถในการซอมแซม
5) มีแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสามารถ
ปฏิบัติได วัดผลได อยางเปนรูปธรรม
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหรือแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑ รวมถึงวิธีที่ระบุระบบการรับคืนซากผลิตภัณฑใน
เอกสารผลิตภัณฑ และแสดงเอกสารขั้นตอนสําหรับหนวยงานที่รับทําลายที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
แสดงหลักฐานแสดงวามีการสงซากผลิตภัณฑไปกําจัดอยางถูกตองตามกฎหมาย
6) บรรจุภัณฑ
6.1 บรรจุภัณฑพลาสติก ตองไมมีสวนผสมของสารฮาโลจิเนเตดไฮโดรคารบอน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือแสดงบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชไมมีสวนผสมของสารฮาโลจิเนเตดไฮโดรคารบอนลง
นามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
6.2 บรรจุภัณฑพลาสติกตองมีสัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกให
ชัดเจนตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือมีการระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน ISO
1043 หรือ ISO 11469
1907/2006, annex VI harmonised classification and labeling – tables, table 2.3: The list of harmonised classification and labelling of hazardous
substances from Annex I to Directive 67/548/EEC (หนา L 353/923 เปนตนไป)

-6เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวามีสัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑใหเห็น
ชัดเจนตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 พรอมทั้งหลักฐานประกอบ เชน รูป
ถาย หรือตัวอยางชิ้นสวน
6.3 บรรจุภัณฑกระดาษ ตองทํามาจากเยื่อเวียนทําใหม (Recycled Pulp) โดยทํามา
จากกระดาษทําลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) ที่เปนเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100 และทํามาจากกระดาษ
คราฟสําหรับทําผิวกลอง (Kraft liner Board) ที่เปนเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 50 ซึ่งเมื่อประกอบเปน
แผนกระดาษลูกฟูกแลวจะมีสัดสวนเยื่อเวียนใหมรวมกันไมนอยกวารอยละ 70
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานหนังสือรับรองแสดงรอยละของการใชเยื่อเวียนทําใหมลงนามกํากับ โดยผูมี
อํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ
6.4 หมึก สี หรือเม็ดสี (Pigment) ที่ใชในผลิตภัณฑหรือพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลาก
ที่ติ ด บนบรรจุ ภั ณฑ ต องไมมีโ ลหะหนั กเป น ส ว นผสม หากมีการปนเป อ นยอมให มีป ริ มาณโลหะหนั ก ได แ ก
โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว รวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
โดยน้ําหนัก หรือใชหมึกจากธรรมชาติ หรือหมึกฐานน้ําที่แตกตัวใหสารแอโรแมติกเอมีนดังตารางแสดงสารแอโร
แมติกเอมีน แตละสารตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สารแอโรแมติกเอมีน
ที่
สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.)
1 4-Aminodiphenyl (92-67-1)
2 Benzidine (92-87-5)
3 4-Chloro-o-Toluidine (95-69-2)
4 2-Naphthylamine (91-59-8)
5 o-Aminoazotoluene (97-56-3)
6 5-Nitro-o-Toluidine (99-55-8)
7 4-Chloroaniline (106-47-8)
8 4-Methoxy-m-Phenylenediamine (615-05-4)
9 4,4’ –Diaminodiphenylmethane (101-77-9)
10 3,3’ –Dichlorobenzidine (91-94-1)
11 3,3’ –Dimethoxybenzidine (119-90-4)
12 3,3’ –Dimethylbenzidine (119-93-7)

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.)
4,4’ –Methylenedi-o-Toluidine (838-88-0)
p-Cresidine (120-71-8)
4,4’ –Methylene-bis-(2-Chloro-Aniline) (101-14-4)
4,4’ –Oxydianiline (101-80-4)
4,4’ –Thiodianiline (139-65-1)
o-Toluidine (95-53-4)
4-Methyl-m-Phenylenediamine (95-80-7)
2,4,5-Trimethylaniline (137-17-7)
o-Anisidine (90-04-0)
2,4-Xylidine (95-68-1)
2,6-Xylidine (87-62-7)
4-Aminoazobenzene (60-09-3)

-7เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ที่ออกใหโดย
ผูผลิตสี หรือ
2. ผลทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนด
ดังตอไปนี้
2.1 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ IEC
62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
2.2 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธที ดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 หรือ
IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
2.3 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ IEC
62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
2.4 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ ASTM D
3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา หรือ
3. หนังสือรับรองที่เชื่อถือไดวาผูยื่นคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดย
กรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูยื่นคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท
กรณีใชหมึกฐานน้ํา
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบ Azo dyes ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 14362 หรือ
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
6.5 วัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ เชน EPS (Expanded Polystyrene) EPE
(Expanded polyethylene) และ EPP (Expanded Polypropylene) ตองใชสารเปาโฟม (Blowing Agent)
ทีม่ ีคาแสดงระดับการทําลายโอโซน (Ozone Depletion Potential ; ODP) เปนศูนย
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวาชนิดวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ และชนิดสารเปาโฟมมีคา ODP เปน
ศูนย โดยหนังสือรับรองตองลงนามโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต
7) มีการระบุขอมูลดังตอไปนี้ในคูมือการใชงาน ซึ่งตองมีภาษาไทยกํากับอยูดวย โดยมี
รายละเอียด ไดแก
ก. รายละเอียดผลิตภัณฑ
ข. วิธีการใชงานอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ค. มีคําแนะนําการใชงานแบบประหยัด พลังงานซึ่งคําแนะนําดังกลาวใหร ะบุถึง
ผลกระทบดานการใชไฟฟาจากการใชงานที่อาจเพิ่มขึ้นถาฟงกชั่นการประหยัดพลังงาน ใชงานไมได
ง. คําแนะนําเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
จ. ใหขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันการซอมแซมและมีอะไหลสํารองเพียงพอ
ฉ. ใหขอมูลของชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช และคําแนะนําแกผูใชกรณีที่จะทิ้งแบตเตอรี่
ที่ใชแลวไปยังจุดรับคืน (Return Station) และระบุขอควรระวัง เชน หามทิ้งแบตเตอรี่ รวมกับขยะทั่วไป

-8ช. ใหขอมูลผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่ไดรับการออกแบบใหมีการใชซ้ํา และคําแนะนํา
การนําอะไหล และบรรจุภัณฑไปกําจัดตามที่กฎหมายกําหนด พร อมทั้งใหขอมูลสถานที่รับกําจัด ที่ผู ใชงาน
สามารถทิ้งผลิตภัณฑที่ใชแลว
ซ. ใหขอมูลแกผูบริโภคถึงวิธีการติดตอขอรับบริการและการชวยเหลือและบริการ
หลังการขายจากบริษัทผูผลิต พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทในการติดตอ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานเปนคูมือแนะนําการใชงาน/เอกสารแนบที่มอบใหผูบริโภค โดยระบุรายละเอียด
ตามขอกําหนด
หมายเหตุ: 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของเอกชน
ที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนดทั่วไปวาดวย
ความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ เลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) และ
ผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง
2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ในกรณีที่
เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เครื่องคอมพิวเตอร
1. ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและงานพิมพ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
3. ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

