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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กระดาษชําระ
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
กระดาษชํา ระ ในที่นี้ครอบคลุ มเฉพาะกระดาษที่เ หมาะสํา หรับ ใชทําความสะอาดหลัง ขับ ถ า ย
เปนกระดาษยน มีลักษณะนุม ดูดซึมน้ําไดดี และเสนใยถูกแยกออกจากกันไดงายเมื่อถูกน้ํา
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการผลิตกระดาษชําระ มีการปลอยมลพิษออกมาในปริมาณมากโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตตางๆ นอกจากนี้ยังเกิดมลภาวะทางอากาศจากการผลิตเยื่ออีกดวย และยังมี
การใชน้ําในการผลิตมาก โดยคิดเปนสัดสวนของน้ําตอเยื่อกระดาษ คือ 19: 1 อีกทั้งภายหลังจากการใชงานยัง
กอใหเกิดขยะมูลฝอยตามมา ดังนั้น การพัฒนาเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จึง
มุงเนนในการลดการใชน้ํา ลดการใชสารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา และลดการใชทรัพยากรปาไม
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับกระดาษชําระที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 214 หรือมีผล
กา รท ดสอบ ลั ก ษณะทั่ ว ไปและคุ ณ ลั กษณะที่ ต องก ารอื่ นๆ เป นไป ตาม ที่ กํ า หนดในมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 214
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 214
หรื อ แสดงผลการทดสอบตามลั ก ษณะทั่ ว ไปและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการอื่ น ๆ ที่ กํ า หนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 214

-12) ในกระบวนการผลิต การกําจัด และการขนสงของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไป
ตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ หรือเปนโรงงานที่ไดรับ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.14001 หรือ ISO 14001 หรือการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.14001 หรือ ISO
14001 ของโรงงานผูผลิต
3. หนังสือการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตร
รอยละ 100 โดยน้ําหนักของเยื่อ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองที่แสดงวากระดาษชําระทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทํา
จากวัสดุเหลือทางการเกษตรรอยละ 100 โดยน้ําหนักของเยื่อ ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนาม
รับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
2) ใชน้ําในกระบวนการผลิตไมเกิน 45 ลูกบาศกเมตรตอตันปริมาณผลผลิตตอน้ําหนักแหง
โดยคิดเฉพาะน้ําดีที่เขาสูกระบวนการผลิต
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานที่แสดงวาใชน้ําในกระบวนการผลิตไมเกิน 45 ลูกบาศกเมตรตอตัน โดยคิดเฉพาะ
น้ําดีที่เขาสูกระบวนการผลิต ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
3) ผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ไมเกินเกณฑกําหนด ดังนี้
โครเมียมเฮกซะวาเลนตไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
แคดเมียมไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ปรอท ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

-2ตะกั่ว ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
- ปริมาณ Azo-based dyes ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
- ปริมาณสาร AOX (Adsorbable Organic Halogen) ไมเกิน 0.12 กิโลกรัมตอ
ปริมาณผลผลิตตอน้ําหนักแหงของกระดาษ (kg/ADT paper)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
1. ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท
และตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ IEC 62321 หรือวิธีอื่นที่เทียบเทา
2. ผูย ื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบสาร Azo-based dyes ในผลิตภัณฑตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN
14362 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
3. ผูย ื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบสาร AOX (Adsorbable Organic Halogen) ในผลิตภัณฑตามวิธีทดสอบ
ที่ระบุในมาตรฐาน ISO 9562 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
4) หามใชสารตอไปนี้ในกระบวนการผลิต
- กาซคลอรีน (Cl2)
- Fluorescent Whitening Agents (FWAs) หรือ Optical Brightening Agent (OBA)
- สารฮาโลเจนที่เปนสวนประกอบในกระบวนการฟอกเยื่อ
- Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)
- Alkylphenol ethoxylates (APEOs)
- Halogenated Hydrocarbons
- Formaldehyde
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองทีแ่ สดงวาไมใชสารหามใชในกระบวนการผลิตตามที่กําหนด ซึ่งหนังสือรับรอง
ดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
ของบริษัทผูผลิต
5) บรรจุภัณฑ
(1) กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ตองมีสัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกให
ชัดเจนตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือมีการระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน ISO
1043 หรือ ISO 11469
(2) กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ
- กรณีกลองกระดาษแข็ง ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 70 โดยน้ําหนัก

-3- กรณีกลองกระดาษลูกฟูก ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทํา
จากวัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 60 โดยน้ําหนัก
(3) หมึก สี หรือเม็ดสี (Pigment) ที่ใชในผลิตภัณฑหรือพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่
ติดบนบรรจุภัณฑตองมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว รวมกันไม
เกินรอยละ 0.01 (≤100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) โดยน้ําหนัก หรือใชหมึกจากธรรมชาติ หรือหมึกฐานน้ําที่แตกตัว
ใหสารแอโรแมติกเอมีนดังตารางแสดงสารแอโรแมติกเอมีน สารแตละชนิดตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 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)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
1. กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวามีสัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของ
พลาสติกบนผลิตภัณฑใหเห็นชัดเจนตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469
พรอมทั้งหลักฐานประกอบ เชน รูปถาย หรือตัวอยางชิ้นสวน
2. กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองที่แสดงวากระดาษที่ใชสําหรับทําผิวกลอง และ
กระดาษทําลูกฟูก ทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตรตามที่
กําหนด ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับ รองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับ รองนิ ติ
บุคคลของบริษัทผูผลิต

-43. กรณี หมึก สีหรือ เม็ดสี (pigment) ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.1 หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ที่ออก
ใหโดยผูผลิตสี หรือ
3.2 ผลทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดดังตอไปนี้
3.2.1 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ
IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
3.2.2 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D
3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
3.2.3 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624
หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
3.2.4 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ
ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา หรือ
3.3. หนังสือรับรองที่แสดงวาผูยื่นคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับ
โดยกรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูยื่นคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองนิติบุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท
3.4 กรณีใชหมึกฐานน้ํา
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบ Azo dyes ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN
14362 หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ ไดรั บการรับ รองความสามารถของหอ งปฏิบั ติก ารทดสอบตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ อุ ตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
2) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําได อีก
ในกรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระดาษชําระ
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

