TGC-C-031.00-1/62

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตลับหมึกผลิตซ้ํา
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
ขอกําหนดผลิตภัณฑนี้ครอบคลุมเฉพาะตลับหมึกชนิดใชผงหมึก (Toner cartridges) ประเภท
ตลับหมึกผลิตซ้ํา
ตลับหมึกผลิตซ้ํา (Remanufactured toner cartridge) หมายถึงตลับที่ถูกใชงานแลวและไดมีการนํา
กลับมาทําใหมโดยทําความสะอาดเปลี่ยนหรือซอมแซมชิ้นสวนองคประกอบบรรจุผงหมึกและทดสอบการใช
งานโดยตลับหมึกนี้อาจมีหรือไมมีแมแบบรับภาพ (Drum) และชุดสรางภาพ (Developing unit)
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ป จ จุ บั น ความต อ งการใช ต ลั บ หมึ ก เพิ่ ม สู ง ขึ้ น พร อ มกั บ การใช ง านกั บ เครื่ อ งใช สํ า นั ก งานอื่ น ๆ
เชนเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องถายเอกสารเครื่องโทรสารและเครื่องมัลติฟงกชั่น ดังนั้นการใชตลับหมึกที่ไดรับ
การผลิตซ้ําจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคในการใชทรัพยากรอยางคุมคา ซึ่งสวนประกอบสําคัญของ
ตลับหมึกผลิตซ้ํายังเหมือนกับตลับหมึกตนแบบของเดิม เพียงแตอาจมีการเปลี่ยนชิ้นสวนและเติมผงหมึกใหม
ในการเปลี่ยนชิ้นสวน และการลางชิ้นสวนของตลับหมึกอาจมีการรั่วไหลของสารเคมีและอาจเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษยจากการสัมผัสรวมถึงผงหมึกที่ถูกทิ้งอาจทําใหเกิดการปนเปอนสูสิ่งแวดลอมดังนั้น เกณฑ
ขอกําหนดฯ สําหรับตลับหมึกผลิตซ้ํา จะมุงเนนไปที่ความปลอดภัยของผูบริโภคโดยจํากัดการใชโลหะหนักใน
ผงหมึก ชิ้นสวนพลาสติก รวมถึงการทําเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑและนโยบายการรับคืนซากของตลับหมึกที่
ใชแลวเพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลังการใชงาน
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียวใหพิจารณาตามเกณฑขอกําหนดสําหรับตลับหมึกผลิตซ้ําที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ประสิทธิภาพทางการพิมพของตลับหมึกผลิตซ้ําตองเทียบเทากับตลับหมึกตนแบบรุน
เดียวกันโดยอัตราความสามารถในการพิมพโดยวิธีการคํานวณวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้จะตองไมต่ํากวา 90% ในทุก
ตัวอยางทดสอบทั้งหมด

-2การคํานวณวิธีที่ 1
จํานวนแผนกระดาษที่ถูกพิมพดวยตลับหมึกพิมพตนแบบ : C1
C1 (แผน) = ((M1-M2)/(M1-M3)) × 1000
เมื่อ;

M1: น้ําหนักของตลับหมึกตนแบบกอนใชงาน
M2: น้าํ หนักของตลับหมึกตนแบบหลังใชงาน
M3: น้าํ หนักของตลับหมึกตนแบบหลังใชงานพิมพบนกระดาษ A4 จํานวน1000 แผน ของ
หนากระดาษมาตรฐาน (Standard test page)

จํานวนแผนกระดาษที่ถูกพิมพดวยตลับหมึกพิมพผลิตซ้ํา : C2
C2 (แผน) = ((M4-M5)/(M4-M6)) × 1000
เมื่อ;

M4: น้ําหนักของตลับหมึกพิมพผลิตซ้ํากอนใชงาน
M5: น้ําหนักของตลับหมึกพิมพผลิตซ้ําหลังใชงาน
M6: น้ําหนักของตลับหมึกพิมพผลิตซ้ําหลังใชงานพิมพบนกระดาษ A4 จํานวน1000 แผน ของ
หนากระดาษมาตรฐาน (Standard test page)
ประสิทธิภาพการพิมพ (%) = (C2/C1) × 100

การคํานวณวิธีที่ 2
ภายใตเงื่อนไข / สภาพแวดลอมเดียวกันใหตรวจสอบโดยการดําเนินการพิมพจนหมึกทดสอบหมด (A use-up
print test) ที่ใชกับตลับตนแบบและตลับหมึกผลิตซ้ําตามลําดับในกระดาษขนาด A4 ของหนากระดาษ
มาตรฐาน (Standard test page)
C1 (แผน) = จํานวนแผนที่สามารถพิมพไดเมื่อทําการพิมพดวยตลับหมึกตนแบบภายใตเงื่อนไขขางตน
C2 (แผน) = จํานวนแผนที่สามารถพิมพไดเมื่อทําการพิมพดวยตลับหมึกผลิตซ้ําภายใตเงื่อนไขขางตน
ประสิทธิภาพการพิมพ (%) = (C2/C1) × 100
หมายเหตุ
- เครื่องพิมพใชในการคํานวณ C1 และ C2 จะตองเหมือนกัน
- "หลังการใชงาน" ที่กําหนดใน M2 และ M5 ของ [การคํานวณวิธีท1ี่ ] หมายถึง: เมื่อเกิดเสนสีขาวขึน้
เนื่องจากการขาดแคลนหมึกหลังจากเริ่มการทดสอบตลับหมึกจะถูกนําออกมาเขยา 5 หรือ 6 ครั้งเพื่อใหไดผง
หมึกและดําเนินการทดสอบตอหลังจากนี้ กระทั่งเมื่อเสนสีขาวเกิดขึ้นครั้งที่สองจึงหมายถึง "หลังการใชงาน"
- การทดสอบการพิมพใหใชหนากระดาษมาตรฐาน (Standard test page) สําหรับทดสอบที่ระบุไว
ใน ISO/IEC19752 (ขาวดํา) และ ISO/IEC24712 (สี)

-3เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
หนังสือรับรองและเอกสารหลักฐานการทดสอบตามวิธีใดวิธีหนึ่งที่เปนไปตามขอกําหนดแบบฟอรม 1 ตาม
ภาคผนวก
2) โรงงานผู ผ ลิ ต ต อ งได รั บ การรั บ รองระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ– ขอกําหนด มาตรฐานเลขที่มอก. 9001 หรือ ISO 9001
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการ
บริหารงานคุณภาพ – ขอกําหนด มาตรฐานเลขที่มอก. 9001 หรือ ISO 9001
3) กระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตอง
เป น ไปตามกฎหมายและข อ บั ง คับ ของทางราชการหรื อ เป น โรงงานที่ ไ ด รั บ การรั บ รองระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม-ขอกําหนดและขอแนะนําในการใช
มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 หรือ ISO 14001 หรือ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐาน อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานวาการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตอง
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม
2. เอกสารรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ขอกําหนดและขอแนะนําในการใช มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 หรือ ISO 14001 ของโรงงานผูผลิต
3. เอกสารการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) ขอกําหนดสําหรับผงหมึก
1.1) ตองไมมีสวนผสมของปรอท ตะกั่วแคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต
หากมีการปนเปอนยอมใหมีปริมาณปรอท ตะกั่วแคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนตรวมกันไมเกินรอยละ
0.01 โดยน้ําหนัก (≤100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอทตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวา
2) ไมใชสารเคมีดIEC
ังตอ62321
ไปนี้เปนหรื
สวอนผสมในผงหมึ
เลนตตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน
มาตรฐานอื่นทีก่เทียบเทา

-41.2) ไมใชสารเคมีดังตอไปนี้
 สารใน Annex I of EC Directive 67/548/EEC หรือสารใน
Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008
 สารที่ระบุสัญลักษณความเปนอันตรายบนผลิตภัณฑตาม Annex II
of EC Directive 67/548/EEC และ EC Directive 1999/45/EC
 สารที่มีการระบุสัญลักษณR43 (มีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิด
อาการระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง)ตามที่ระบุใน Annex III of EC Directive 67/548/EEC
 สารที่ถูกจัดใหอยูใ นกลุมสารกอมะเร็งสารกอการกลายพันธุ และสาร
ที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุที่กําหนดความเขมขนทีย่ อมใหมีไดตามขอกําหนดTRGS 905
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตวาไมใชสารเคมีที่ระบุใน
 Annex I of EC Directive 67/548/EEC หรือ Appendix VI of Regulation (EC) No. 1272/2008
 Annex II of EC Directive 67/548/EEC และ EC Directive 1999/45/EC
 Annex III of EC Directive 67/548/EEC
 สารที่ถูกจัดใหอยูใ นกลุมสารกอมะเร็งสารกอการกลายพันธุ และสารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุที่กําหนด
ความเขมขนทีย่ อมใหมีไดตามขอกําหนดTRGS 905

1.3) ตองไมใชสวนผสมของกลุมสารแอโซ (Azo Groups) ที่สามารถสลายตัว
เปลี่ยนรูปเปนเอมีน (Amines) ตามที่ระบุในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อสารประกอบแอโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของกลุมสารแอโซ (Azo Groups)
(EU Assembly/Council Directive 2002/61/EC)
ลําดับ
(No.)
1
2
3
4
5
6

สารประกอบแอโรมาติกเอมีน
(Chemical Substances)
Biphenyl-4-Ylamine, 4-Aminobiphenylxenylamine
Benzidine
4-Chloro-o-Toluidine
2-Naphthylamine
o-Aminoazotoluene, 4-Amino-2',3-Dimethylazobenzene, 4-o-Tolylazoo-Toluidine
2-Amino-4-Nitrotoluene, 2-Methyl-5-Nitroaniline, 5-Nitro-o-Toluidine

รหัส
(CAS No.)
92-67-1
92-87-5
95-69-2
91-59-8
97-56-3
99-55-8

-5ลําดับ
(No.)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สารประกอบแอโรมาติกเอมีน
(Chemical Substances)
p-Chloroaniline, 4-Chloroaniline
4-Methoxy-m-Phenylenediamine, 2,4-Diaminoanisole
4,4'-Methylenedianiline , 4,4’-Diaminodiphenylmethane
3,3’-Dichlorbenzidine, 3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'-Ylenediamine
3,3’-Dimethoxybenzidine
3,3’-Dimethylbenzidine
4,4’-Diamino-3,3’-Dimethyldiphenylmethane
p-Cresidine
4,4’-Methylene-bis-(2-Chloroaniline)
4,4’-Oxydianiline
4,4'-Thiodianiline
o-Toluidine, 2-Aminotoluene
4-Methyl-m-Phenylenediamine
2,4,5-Trimethylaniline
o-Anisidine
4-Aminoazobenzene

รหัส
(CAS No.)
106-47-8
615-05-4
101-77-9
91-94-1
119-90-4
119-93-7
838-88-0
120-71-8
101-14-4
101-80-4
139-65-1
95-53-4
95-80-7
137-17-7
90-04-0
60-09-3

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตผงหมึกวาผงหมึกไมใชสวนผสมของกลุมสารแอโซ (Azo Groups) ที่
สามารถสลายตัวเปลี่ยนรูปเปนเอมีน (Amines) ตามที่ระบุใน EU Assembly/Council Directive 2002/61/EC
2) ขอกําหนดสําหรับตลับหมึก
2.1) ตลับหมึกตองมีสวนประกอบที่มาจากการนํากลับมาใชซ้ําไมนอ ยกวารอยละ 60
โดยน้ําหนักคํานวณจากคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑอยางนอย100 ชิ้น ไมนับรวมผงหมึก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานแสดงองคประกอบของชิ้นสวนที่มีการนํากลับมาใชซ้ําและแสดงผลการคํานวณ
วามีชิ้นสวนที่นํากลับมาใชซ้ําไมนอยกวารอยละ 60 โดยน้ําหนักคํานวณจากคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ 100 ชิ้น
ไมนับรวมผงหมึก

-62.2) ชิ้นสวนพลาสติกที่นํามาเปลี่ยนใหม ที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป และมี
พื้นที่ผิวราบเรียบตั้งแต 200 ตารางมิลลิเมตรตอชิ้น จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
 ไมมสี วนประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟ หากมีการ
ปนเปอนตองเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑขอกําหนดของปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟใน
ชิ้นสวนพลาสติกทีน่ ํามาเปลี่ยนใหมโดยน้ําหนักในวัสดุเนื้อเดียวกัน
สาร
ปริมาณ
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก
ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียมเฮกซะวาเลนต
(Pb)
(Cd)
(Hg)
(Cr6+) *

สารหนวงการติดไฟ
PBB

PBDE

≤100

≤1000

≤1000

≤100

≤100

≤100

หมายเหตุ : ถาผลรวมของโครเมียมมีคานอยกวาหรือเทากับ100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมใหถือวาเปนไปตามเกณฑของ
โครเมียมเฮกซะวาเลนต
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
1. กรณีที่ผูยื่นคําขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม ตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตผลิตภัณฑที่แสดงวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑ
กําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงวาโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑมีการระบุถึงขั้นตอนในการมี
ระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม
1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑ (Supplier) ที่แสดงวามีปริมาณ
โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนด โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
2. กรณีที่ผูยื่นคําขอไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม ตองยื่นผลการทดสอบปริมาณ
โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟในชิ้นสวนของผลิตภัณฑ โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
 ตองทํามาจากพอลิเมอรเดี่ยว (Single polymer) หรือพอลิเมอร
ผสม (Polymer blends) ไมเกิน 4 ชนิด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตวาชิ้นสวนพลาสติกทีน่ ํามาเปลี่ยนใหมเปนไปตามเกณฑขอกําหนด
 ตองไมมีองคประกอบของ PVC หรือ คลอริเนทเตดโพลิเมอรประเภท
อื่นๆ
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ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผู
ผลิตวาชิ้นสวนพลาสติกทีน่ ํามาเปลี่ยนใหมเปนไปตามเกณฑขอกําหนด
 ต อ งมี สั ญลั กษณ บ ง บอกประเภ ทพล าส ติ ก ตามมาตรฐ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมสั ญ ลั ก ษณ สํ า หรั บ พลาสติ ก แปรใช ใ หม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวยอบงบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือมาตรฐาน ISO 11469
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตวาชิ้นสวนพลาสติกทีน่ ํามาเปลี่ยนใหมเปนไปตามเกณฑขอกําหนด
2.3) แมแบบรั บ ภาพที่นํ ามาเปลี่ ย นใหมของตลั บ หมึก ต องไมใช ป รอท ตะกั่ว
แคดเมียม ซีลีเนียม และสารประกอบของธาตุเหลานี้
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวาแมแบบรับภาพที่นํามาเปลี่ยนใหมของตลับหมึกเปนไปตามเกณฑขอกําหนด
2.4) ในกระบวนการลางทําความสะอาดชิ้นสวนตองไมใชสารประกอบอินทรีย
ของคลอรีน (OrganicChlorinated Compounds) ตามรายชื่อในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กลุม ของสารเคมีสังเคราะหที่มคี ลอรีนผสมอยู
Specific CFCs
(five types of CFCs)

Trichlorofluoromethane
Dichlorodifluoromethane
Trichlorotrifluoroethane

Dichlorotetrafluoroethane
Chloropentafluoroethane

Other CFCs

Chlorotrifluoromethane
Pentachlorofluoromethane
Tetrachlorodifluoroethane
Heptachlorofluoropropane
Hexachlorodifluorpropane
Carbon Tetrachloride
1,1,1-Trichloroethane

Pentachlorotrifluoropropane
Tetrachlorotetrafluoropropane
Trichloropentafluoropropane
Dichlorohexafluoropropane
Chloroheptafluoropropane

-8CFC substitutes
(HCFCs)

Dichlorofluoromethane
Chlorodifluoromethane
Chlorofluoroethane
Chlorofluoroethane
Tetrachlorofluoroethane
Trichlorodifluoroethane
Dichlorotrifluoroethane

Pentachlorofluoropropane
Tetrachlorodifluoropropane
Trichlorotrifluoropropane
Trichlorotrifluoropropane
Dichlorotetrafluoropropane
Chloropentafluoropropane
Tetrachlorofluoropropane

CFC substitutes
(HCFCs)

Chlorotetrafluoroethane
Trichlorofluoroethane
Dichlorodifluoroethane
Chlorotrifluoroethane
Dichlorofluoroethane
Chlorodifluoroethane
Chlorofluroethane
Hexachlorofluoropropane
Pentachlorodifluoropropane
Tetrachlorotrifluoropropane
Trichlorotetrafluoropropane

Trichlorodifluoropropane
Dichlorotrifluoropropane
Chlorotetrafluoropropane
Trichlorofluoropropane
Dichlorodifluoropropane
Chlorotrifluoropropane
Dichlorofluoropropane
Chlorodifluoropropane
Chlorofluoropropane
Dichloropentafluoropropane
Chlorohexafluoropropane

1

Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (2012)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด
3) ระบบการรับคืนผลิตภัณฑที่ใชแลว
ผู ผ ลิ ต ต อ งมี น โยบายการรั บ คื น ตลั บ หมึ ก ที่ ใ ช แ ล ว อย า งเหมาะสมรวมถึ ง มี
แนวนโยบายแสดงขอมูลเกี่ยวกับระบบการรับคืนผลิตภัณฑที่ใชแลวไวในเอกสารของผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหรือหลักฐานนโยบายวิธีปฏิบัติในระบบการรับคืนตลับหมึกที่ใชแลวรวมถึงวิธีที่ระบุ
ระบบการรับคืนผลิตภัณฑที่ใชแลวในเอกสารผลิตภัณฑและแสดงเอกสารขั้นตอนสําหรับหนวยงานที่รับทําลาย
ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายหรื อ แสดงหลั ก ฐานแสดงว า มี ก ารส ง ซากตลั บ หมึ ก ไปกํ า จั ด อย า งถู ก ต อ ง
ตามกฎหมาย

-94) มี ก ารระบุ ข อ มู ล ดั ง ต อ ไปนี้ ใ นคู มื อ การใช ง าน หรื อ บนบรรจุ ภั ณ ฑ ซึ่ ง ต อ งเป น
ภาษาไทยหรือหากเปนภาษาอื่น ตองมีภาษาไทยกํากับอยูดวย และผูบริโภคสามารถเห็นไดอยางชัดเจนโดยมี
รายละเอียด ไดแก
 รายละเอียดผลิตภัณฑ เชนระบุขอความบงชี้วาเปน “ตลับหมึกผลิตซ้ํา”
 วิธีการใชงานอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 คําแนะนําการใชผลิตภัณฑอยางปลอดภัย ไดแก การจัดเก็บในที่เหมาะสม, ควร
เก็บในที่หางจากเด็กเอื้อมถึง, มาตรการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ, มาตรการ
จัดการผงหมึกที่ติดอยูกับเสื้อผาหรือมือ หรือเมื่อมีการปนเปอนเขาสูรางกายทั้ง
ทางตาและปาก, หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุนหรือการสัมผัสทางผิวหนัง ในกรณีที่มี
การจัดเก็บไมเหมาะสม
 การช ว ยเหลื อ และบริ ก ารหลั ง การขายสํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภคพร อ มทั้ ง หมายเลข
โทรศัพทในการติดตอ
 วิธีการสงคืนตลับหมึกที่ใชแลวและสถานที่นําสงคืน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองพรอมหลักฐานที่เชื่อไดวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด
5) บรรจุภัณฑ (ถามี)
5.1) กรณีบรรจุภัณฑพลาสติกตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
 ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก
(TGL-105) หรือ
 มีสัญลักษณและตัวยอบ งบอกประเภทของพลาสติกใหชัดเจนตาม
มาตรฐานผลิ ต ภั ณฑอุต สาหกรรมสั ญลั กษณสํ าหรั บ พลาสติ กแปร
ใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุ ตัวย อบงบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO1043 หรือ ISO 11469
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก
2. หนังสือรับรองวามีสัญลักษณและตัวอยางบงบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑใหชัดเจนตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือ ISO 1043 หรือ
ISO 11469

- 10 5.2) กรณีบรรจุภัณฑกระดาษตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ
(TGL–104) หรือ
 ผลิตจากเยื่อเวียนทําใหมตามเกณฑกําหนด ดังนี้
ตารางที่ 4 เกณฑกําหนดของปริมาณเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตร
ประเภทผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ เยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ผลิตจากวัสดุเหลือทางการเกษตร
(รอยละโดยน้ําหนัก)
วัสดุกันกระแทก
≥ 70
ถาด
≥ 75
กลองกระดาษแข็ง
≥ 70
กลองกระดาษลูกฟูก
≥ 60
ซองกระดาษพิมพเขียน
≥ 20
ซองกระดาษคราฟท
≥ 50
ผลิตภัณฑกระดาษขึ้นรูป
≥ 90
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑอื่นๆ
≥ 40
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ หรือ
2. หนังสือรับรองที่แสดงวาบรรจุภัณฑกระดาษ ทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุ
เหลือทางการเกษตรตามที่กําหนดในขอกําหนด
5.3) หมึก สี หรือเม็ดสี (Pigment) ที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่ติดบน
บรรจุภัณฑ ตองไมมีโลหะหนักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอนยอมใหมีปริมาณปรอท ตะกั่วแคดเมียม และ
โครเมียมเฮกซะวาเลนตรวมกันไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (≤100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอทตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต
ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานIEC 62321 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรั บ การรั บรองความสามารถของหองปฏิบั ติ การทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภัณฑอุตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

- 11 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคา
และบริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก
ในกรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดฉลากเขียว

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (สินคาและ
บริการประเภทที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและงานพิมพ) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2. จั ดประชุมเผยแพร และรับฟงความคิดเห็ นเกี่ย วกับ รางเกณฑขอกําหนดสิน คาและบริ การที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

