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เกณฑ์ข้อก ำหนดสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เครื่องถ่ำยเอกสำร 

 
1. ขอบเขตและค ำอธิบำย 

เครื่องถายเอกสาร ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ เครื่องถายเอกสารระบบแหง เครื่องถายเอกสารอเนกประสงค
(Multifunction Copier) ทั้งที่ถายเอกสารแบบขาว - ดํา หรือแบบสี โดยมีการสั่งทําภาพซึ่งควบคุมการทํางาน
ด้วยมือและ/หรืออัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องทําสําเนาที่ไม่มีแม่แบบรับภาพ 
 

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารจะเกิดก๊าชโอโซน (O3) ซึ่งเกิดจากการอัดและ

ปล่อยประจุไฟฟ้าที่แม่แบบรับภาพและกระดาษหรือบางส่วนเกิดจากการปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตจากหลอด
ไฟฟ้าพลังงานสูงของเครื่องถ่ายเอกสารทําให้ก๊าชออกซิเจนรวมตัวกันเกิดเป็นโอโซนง่ายขึ้น ซึ่งโอโซนเป็นก๊าซที่
ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบประสาทตาและผิวหนังและเมื่อสูดดมนานๆ อาจทําให้เกิดโรคทางปอดได้ 
 

3. เกณฑ์ข้อก ำหนด 
3.1 ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

 

3.2 หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อกําหนดสําหรับเครื่องถ่ายเอกสารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ 

3.2.1 ข้อกําหนดทั่วไป 
 1) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1561 หรือ ตาม IEC 60950 Part 1 หรือ EN 60950-1 หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงใบรับรอง หรือ ผลการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1561 หรือ ตาม IEC 60950 part 1 หรือ EN 50950-1 หรือ มาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเทา่ 
หมายเหตุ : หากผู้ยื่นคําขอประสงค์ท่ีจะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุใน
ข้อกําหนด ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1. เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับ
มาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อกําหนด 
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2. เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

 

 2) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง หรือ ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic compatibility: EMC) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1956 หรือ 
มาตรฐาน CISPR 22 หรือ มาตรฐาน EN 55032 หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงผลทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 หรือ มาตรฐาน EN 55032 หรือ มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา่ 
หมายเหตุ  
กรณีชื่อรุ่นที่ยื่นขอไม่ตรงกับผลการทดสอบ EMC ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเชื่อมโยง
ของรหัส หรือ ชื่อรุ่นที่ผลิตจากโรงงานกับชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ยื่นขอ ที่แสดงว่ารหัสหรือชื่อรุ่นที่
ผลิตจากโรงงานนั้นสอดคล้องกัน 

 

3) โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ – ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ ISO 9001 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นเอกสารรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการ
บริหารงานคุณภาพ – ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ ISO 9001 

 

4) กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้น
ไป หรือการรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่าการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง 
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการซึ่งลงนามกํากับโดยผู้มีอํานาจลงนาม 
2. เอกสารรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 หรือ ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
3. เอกสารการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป 
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3.2.2 ข้อกําหนดพิเศษ 
1) การใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ International Energy Star 

Program Requirements for Imaging Equipment ฉบับปรับปรุงล่าสุด 
 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐาน ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
1. ผลทดสอบระดับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องถ่ายเอกสารในสภาวะต่างๆ โดยทดสอบตามวิธีของ International 

Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment ฉบับปรับปรุงล่าสุดที่ใช้สําหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

2. ใบอนุญาตให้ติดเครื่องหมายรับรอง Energy Star 
3. แสดงเอกสารอ่ืนๆที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ยื่นคําขอนั้นได้รับการรับรองเครื่องหมาย International 

Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment เช่น ข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.energystar.gov 

 

2) อัตราการปล่อยมลพิษ (Emission Rate) ได้แก่ ฝุ่น โอโซน สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด   
สไตรีน และเบนซีน ในขณะใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารต้องไม่เกินค่าท่ีกําหนด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตำรำงที่ 1 อัตราการปล่อยมลพิษ ได้แก่ ฝุ่น โอโซน สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด สไตรีน และเบนซีน ในขณะใช้
งานเครื่องถ่ายเอกสาร 

 

ประเภทของมลสาร 
อัตราการปล่อยมลพิษ 
(มิลลิกรัมต่อชั่วโมง) 

Monochrome Color 
ฝุ่น ≤ 4.0 ≤ 4.0 
โอโซน ≤ 1.5 ≤ 3.0 

สารอินทรีย์
ระเหยทั้งหมด 

Print phase ≤ 10 ≤ 18 
Ready 
phase 

Floor-mounted ≤ 2.0 ≤ 2.0 
Tabletop ≤ 1.0 ≤ 1.0 

สไตรีน ≤ 1.0 ≤ 1.8 
เบนซีน ≤ 0.05 ≤ 0.05 

 

หมายเหตุ :  1. วิธีทดสอบอ้างอิงตาม Appendix S-M ของข้อกําหนดฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศเยอรมนี 
RAL-UZ-205  
 2. กรณีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ใช้ผลการทดสอบตาม 
RAL-UZ-171 ได ้
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เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงผลทดสอบอัตราการปล่อยมลพิษ ได้แก ่ฝุ่น, โอโซน, สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด, สไตรีน 
และ เบนซีน ตามตารางท่ี 1 ซึ่งเป็นไปตาม Appendix S-M ของข้อกําหนดฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เยอรมนี RAL-UZ-205 

 
 

3) ระดับเสียงของเครื่องถ่ายเอกสารในระหว่างการใช้งานจะต้องอยู่ในช่วงที่กําหนด โดย
ทดสอบตามข้อกําหนดฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-205 ให้คํานวณโดยใช้สูตรที่แสดงดัง
ตารางที่ 2 แต่ทั้งนี้ค่า A-weighted sound power level (LWAd) ต้องไม่เกิน 75 เดซิเบล (dB) หรือ วิธีการ
คํานวณตาม ISO 7779 

 

ตำรำงท่ี 2 ระดับเสียงของเครื่องถ่ายเอกสารในระหว่างการใช้งาน ตาม RAL-UZ-205 
 

ระดับเสียง LWAd (หน่วย: เดซิเบล) 
การพิมพ์แบบขาวดํา (Monochrome) การพิมพ์แบบสี (Color) 

≤47+15 x log(SM+10) ≤47+15 x log(SF+10) 
 

หมายเหตุ :  1. SM = paper feed speed at monochrome printing (sheets/minute) 
      SF = paper feed speed at color printing (sheets/minute)  
  2. กรณีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ใช้ผลการทดสอบตาม RAL-

UZ-171 ได้  
 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงผลทดสอบระดับเสียงของเครื่องพิมพ์ตามตารางที่ 2 หรือหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนด 

 

4) การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและตลับหมึก ต้องมีการออกแบบโดยคํานึงถึง
การรีไซเคิล (Recycle) และการนํากลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) เช่น ชิ้นส่วนตลับหมึกต้องสามารถถอดหรือแยก
ชิ้นส่วนได้โดยง่าย วัสดุและส่วนประกอบที่ใช้สามารถนํามารีไซเคิลได ้เป็นต้น 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนด 

 

5) วัสดุที่ทําจากพลาสติกต้องเป็นดังนี้ (Requirements for Plastic Materials) 
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5.1) ชิ้นส่วนพลาสติกหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร
และตลับหมึกที่มีน้ําหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่มีปริมาณโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ และสารพทาเลท 
ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน Directive (EU) 2015/863  

กรณีมีการปนเปื้อนในชิ้นส่วนพลาสติกที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนมาจาก
วัตถุดิบให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณสารที่ปนเปื้อนได้ 
สาร ปริมาณที่ปนเปื้อนได้ 

โลหะหนัก  
แคดเมียม ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
ตะกั่ว ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
ปรอท ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
สารหน่วงการติดไฟ  
PBB ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
PBDE ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
พทาเลท  
DEHP ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
BBP ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
DBP ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
DIBP ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
หมายเหตุ : ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ให้ถือว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ 
 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. กรณีที่ผู้ผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นหนังสือรับรองของผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ หรือ ผู้ผลิตตลับหมึก ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ และสารพทาเลท 
ไม่เกินเกณฑ์กําหนด พร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีระบบบริหารจัดการการผลิต
ปลอดสารต้องห้าม 

2. กรณีท่ีผู้ยื่นคําขอไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณ
โลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ และสารพทาเลทในชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 62321 หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 
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5.2) โครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกท่ีมีน้ําหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่มีสารโพลิ
เมอร์ที่มีส่วนประกอบของฮาโลเจน (Polymer Containing Halogen) ยกเว้น 

 สารเติมแต่ง Fluoroorganic ที่ใช้สําหรับการปรับปรุงลักษณะกายภาพของพลาสติก 
ต้องมีความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ําหนัก 

 �Fluorinated พลาสติก เช่น เทฟลอน ฯลฯ 

 ชิ้นส่วนพลาสติกในอุปกรณ์ชุดความร้อน 

 โครงภายนอกที่เป็นพลาสติกขนาดใหญ่ที่ทํามาจากพลาสติกนํากลับมาใช้ซ้ําและ
แสดงเครื่องหมาย ตาม ISO 1043 หรือ ISO 11469 
 

5.3) ชิ้นส่วนพลาสติกที่สามารถแยกออกจากกันได้ ที่มีน้ําหนักเท่ากับหรือมากกว่า 25 
กรัม หรือพ้ืนที่ผิวเท่ากับหรือมากกว่า 200 ตารางมิลลิเมตร มีสัญลักษณ์หรือตัวย่อบ่งบอกประเภทพลาสติกให้
เห็นชัดเจน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือมาตรฐาน ISO 11469 

 

5.4) ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัมจะต้องไม่มีส่วนประกอบ
ของสารอันตรายที่ระบุอยู่ใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008 ใน category 
ดังต่อไปนี้ 

 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) 
 

5.5) ชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องถ่ายเอกสารและตลับหมึก ต้องผลิตจากพลาสติกโฮโม
โพลิเมอร์ (Homopolymer) โคโพลิเมอร์ (Copolymer) หรือโพลิเมอร์ผสม  (Polymer Blends) ไม่เกิน 4 ชนิด 
เพ่ือง่ายต่อการคัดแยก กรณีชิ้นส่วนพลาสติกของตลับหมึกมีการติดฉลาก เครื่องหมาย หรือรูปลอกที่ยากต่อการ
แกะออก ฉลาก เครื่องหมาย หรือรูปลอกดังกล่าว ต้องทําจากวัสดุชนิดเดียวกันกับชิ้นส่วนพลาสติกที่ติดอยู่ เพ่ือ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลชิ้นส่วนพลาสติกชิ้นนั้น 
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เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนด 5.2) – 5.5) 

 

6) แม่แบบรับภาพต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และเซเลเนียม 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแม่แบบรับภาพต้องไม่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ
เซเลเนียม 

 

7) แบตเตอรี่ (เฉพาะรุ่นที่มีแบตเตอรี่สํารองข้อมูลในแผงวงจร) 
7.1) ต้องไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว 
7.2) ปริมาณสารปรอท และแคดเมียมต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ 

ตาม EU Directive ฉบับล่าสุด 
7.3) ต้องสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ถอดแผงวงจร (Printed Circuit Board) ทั้งชุด 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นไปตามข้อกําหนด พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
แบตเตอรี่ 

 

8) การประหยัดการใช้กระดาษ 
8.1) การถ่ายเอกสารสองหน้า (Double - side Copying หรือ Duplex Unit) เครื่อง

ถ่ายเอกสารต้องสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้ทั้ง 2 หน้าโดยเป็นไปตามเกณฑ์ในตารางที่ 4 หากผ่าน
การทดสอบความสามารถในการพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้ทั้ง 2 หน้า ภายใต้สภาวะสี (Color) ไม่จําเป็นต้อง
ทดสอบในสภาวะขาวดํา (Monochrome) อีก 

 

ตำรำงท่ี 4 ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับการประหยัดกระดาษในเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

ความเร็วการพิมพ์ของกระดาษ A4 
(หน้าต่อนาที (Pages per minute; PPM)) 

ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับการถ่ายเอกสาร 2 หน้า 
พิมพ์สี (Color) 

พิมพ์ขาวดํา 
(Monochrome) 

≤19 ≤24 ผลิตภัณฑ์ต้องมี Software ให้เป็นทางเลือกสําหรับการ
พิมพ์ 2 หน้า 

19<PPM<35 24<PPM<37 ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับหน้าที่ในการพิมพ์ 
2 หน้า เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) หรือต้องมี
อุปกรณ์เสริมมากับเครื่อง 
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ความเร็วการพิมพ์ของกระดาษ A4 
(หน้าต่อนาที (Pages per minute; PPM)) 

ข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับการถ่ายเอกสาร 2 หน้า 
พิมพ์สี (Color) 

พิมพ์ขาวดํา 
(Monochrome) 

 35  37 ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับหน้าที่ในการพิมพ์ 
เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ ( Default) 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารสามารถพิมพ์บนกระดาษสํานักงานได้ทั้ง 2 หน้า เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 4 และเปิดเผยข้อมูลในเอกสารผลิตภัณฑ์ 

 

8.2) สามารถใช้กับกระดาษท่ีมีปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม่ร้อยละ 100 
 

 

9) ตลับหมึก  
ตลับหมึกที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นที่ยื่นคําขอต้องเป็นตลับหมึกที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นตลับหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรม
ควบคุมมลพิษ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดตลับหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการรับรองฉลาก
เขียว 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตลับหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ หลักฐานแสดงว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดตลับหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
สําหรับตลับหมึก 

 

10) ต้องรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ สําหรับใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซม ไม่น้อย
กว่า 5 ปี ภายหลังจากท่ีเลิกทําการผลิต 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์สําหรับ
ใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายหลังจากท่ีเลิกทําการผลิต 

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารสามารถใช้กับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม่
ร้อยละ 100 
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11) บรรจุภัณฑ์ 
11.1) บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

(TGL-105) หรือ 
 (2) ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469  

 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 
2. หนังสือรับรองของบริษัทว่าเป็นไปตามข้อกําหนด 

 

11.2) บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL-104) 

หรือ 
 (2) ต้องมีอัตราส่วนเยื่อเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 

ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL-104) 
 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองของบริษัทว่าเป็นไปตามข้อกําหนด 

 

12) มีการระบุรายละเอียดข้อมูล (ภาษาไทย) ดังต่อไปนี้ในคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่
มอบให้ผู้บริโภคเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์ 

12.1) คําแนะนําในการจัดวางตัวเครื่อง 
12.2) ระบุความประสงค์และสถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนทุกชนิดเพ่ือลดการใช้

ทรัพยากรโดยนําไปแปรใช้ใหม่หรือกําจัดตามกฎหมายกําหนด 
12.3) ความเร็วในการพิมพ์ (จํานวนหน้าต่อนาที) 
12.4) ให้แสดงข้อมูลระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Mode) โดยแสดงข้อมูล 

Typical Electricity Consumption (TEC) ตาม Energy Star ฉบับล่าสุด 
12.5) ระบุว่าสามารถถ่ายสําเนาได้บนกระดาษทั้ง 2 ด้าน 
12.6) คําแนะนําให้ปิดเครื่องเม่ือไม่ต้องการใช้งาน 
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12.7) จํานวนแผ่นที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองโอโซน (ถ้ามี) แม่แบบรับภาพ ลูกยาง 
ความร้อน 

12.8) หากเสียงที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์มีระดับเสียง เกินกว่า 63 เดซิเบล (dB) 
ไม่ควรนํามาวางในห้องที่มีคนนั่งทํางานอยู่ปกติควรมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 

 
 

เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตรวจรับรอง 
ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหลักฐานเป็นคู่มือแนะนําการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริโภค หรือในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุรายละเอียดตามข้อกําหนด 

 
 

หมำยเหตุ:  1) การทดสอบหรือการตรวจวัดต้องทําในห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการของ
เอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกําหนด
ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ เลขที่ มอก. 17025 
(ISO/IEC 17025)  
 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แล้ว สินค้าและ
บริการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ข้อกําหนดนี้อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ยื่นขอการรับรองซ้ําได้อีก ในกรณีที่
เกณฑ์ข้อกําหนดเทียบเคียงได้เท่ากับเกณฑ์ข้อกําหนดของฉลากเขียว 
 

 1. ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(สินค้าและบริการประเภทที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
2. จัดประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
3. ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  
4. ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 
 


