TGC-C–009.01-4/58

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เครื่องพิมพ
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
เครื่องพิมพในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องพิมพที่เปนผลิตภัณฑสรางภาพ ขอความ และกราฟก ลงบน
วัสดุใชพิมพ ซึ่งสามารถรับขอมูลไดจาก Single User หรือ Networked Computers หรืออุปกรณ input อื่นๆ
(เช น กล อ งดิ จิ ต อล) โดยเครื่ อ งพิ ม พ ใ ช พ ลั ง งานจากแหล ง จ า ยพลั ง งานไฟฟ า ครอบคลุ ม ถึ ง เครื่ อ งพิ ม พ
อเนกประสงค (Multifunction Device) ที่มีหนาที่หลักในการพิมพ
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เครื่องพิมพเปนอุปกรณสํานักงานอยางหนึ่งที่มีใชในทุกสํานักงาน และมีความตองการใชงานเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหมีการใชทรัพยากรในการผลิตและพลังงานเปนจํานวนมาก ผลกระทบของเครื่องพิมพขณะใชงาน
อาจเกิดจากการปลอยสารสไตรีน โอโซน และฝุนละอองซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใชงานได นอกจากนี้
สวนประกอบและอุปกรณที่ใชรวมกับเครื่องพิมพ เชน ตลับหมึก ยังมีสวนผสมของโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว
แคดเมี ย ม และโครเมี ย มเฮกซะวาเลนต หากทิ้ งหรื อ กํ า จั ด ไม ถู ก ต อ งอาจปนเป อนสู สิ่ ง แวดล อ ม
ทําใหเกิดปญหาขยะอันตรายจากซากและอุปกรณสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไปได
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว
3.2 หากผลิตภัณฑไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาตามเกณฑขอกําหนดสําหรับเครื่องพิมพ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ผลิตภั ณ ฑ ตองได รับการรับรอง หรือ ผานการทดสอบความปลอดภั ยทางไฟฟ าตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมบริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย เลขที่ มอก. 1561
ห รื อ ต า ม IEC 6 0 9 5 0 Part1 : Information technology equipment – Safety - P.1 : General
requirements หรือเทียบเทา
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู ยื่ น คํ าขอต อ งแสดงใบรั บ รอง หรื อ ผลการทดสอบความปลอดภั ย ทางไฟฟ า ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมบริภัณ ฑเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดานความปลอดภัย เลขที่ มอก. 1561 หรือ ตาม IEC
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60950 part 1 : Information technology equipment – Safety - P.1 : General requirements หรือ
เทียบเทา
หมายเหตุ : หากผูยื่นคําขอประสงคที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทากับวิธีที่ระบุใน
ขอกําหนด ผูยื่นคําขอจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้แนบมากับผลการทดสอบดวย ไดแก
1. เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ยื่นขอวาวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเทากันกับ
มาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในขอกําหนด
2. เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางวิธีทดสอบที่ผูยื่นคําขอใชทดสอบผลิตภัณฑ กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ขอกําหนดฉลากเขียว
2) ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรอง หรือ ผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Compatibility: EMC) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ:
ขี ด จํ ากั ด สั ญ ญาณรบกวนวิ ท ยุ เลขที่ มอก. 1956 หรือ มาตรฐาน CISPR 22 : Information technology
equipment - Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement ห รื อ
มาตรฐาน EN 55022 : Information technology equipment - Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement หรือ เทียบเทา
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา)Electromagnetic Compatibility: EMC)
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ เลขที่ มอก.
1 9 5 6 ห รื อ ม าต รฐ าน CISPR 2 2 : Information technology equipment - Radio disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement หรื อ มาตรฐาน EN 55022 : Information
technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement หรือ เทียบเทา
หมายเหตุ :
1. หากผู ยื่ น คํ าขอประสงค ที่ จ ะยื่ น รายงานผลการทดสอบตามวิ ธี ท ดสอบอื่ น ที่ เที ย บเท ากั บ วิธี ที่ ร ะบุ ใน
ขอกําหนด ผูยื่นคําขอจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้แนบมากับผลการทดสอบดวย ไดแก
1.1 เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ยื่นขอวาวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเทา
กันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในขอกําหนด
1.2 เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางวิธีทดสอบที่ผูยื่นคําขอใชทดสอบผลิตภัณฑ กับวิธีทดสอบที่ระบุ
ในขอกําหนด
2. กรณี ชื่อรุนที่ ยื่นขอไมตรงกับผลการทดสอบ EMC ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความ
เชื่อมโยงของรหัส หรือ ชื่อรุนที่ผลิตจากโรงงานกับชื่อทางการคาของผลิตภัณฑรุนที่ยื่นขอ ที่แสดงวารหัสหรือ
ชื่อรุนที่ผลิตจากโรงงานนั้นสอดคลองกัน
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3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) การใช พ ลั ง งานไฟฟ า ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของ International Energy Star
Program Requirements for Imaging Equipment ฉบับปรับปรุงลาสุด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลทดสอบระดับการใชไฟฟาของเครื่องพิ มพในสภาวะตางๆ โดยทดสอบตามวิธีของ
International Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment ฉบับปรับปรุงลาสุดที่ใช
สําหรับเครื่องพิมพ และใบรับรองใหติดเครื่องหมายรับรอง หรือ แสดงเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อไดวาผลิตภัณฑรุนที่
ยื่ น คํ า ขอนั้ น ได รั บ การรั บ รองเครื่ อ งหมาย International Energy Star Program Requirements for
Imaging Equipment
2) ระดับเสียงของเครื่องพิมพในระหวางการใชงานจะตองอยูในชวงที่กําหนด และคํานวณ
โดยใชสูตรที่แสดงดังตารางที่ 1 แตทั้งนี้ตองไมเกิน 75 เดซิเบล (dB)
สําหรับเครื่องพิมพชนิด Wire dot หรือ Dot matrix ใหยื่นผลทดสอบเสียงโดยใหวัด
เสียงการทํางานของเครื่องที่ Full speed mode โดยไมตองคํานวณคา L WAd ดวยสูตรในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับเสียงของเครื่องพิมพในระหวางการใชงาน
ระดับเสียง L Wad (หนวย: เดซิเบล)
การพิมพแบบขาวดํา(Monochrome)
การพิมพแบบสี (Color)
Parallel equipment: ≤0.3*S co +61 and
≤0.35*S bw +59 and ≤75
≤75
หมายเหตุ : S bw = Operation speed in pages per minute for monochrome copying
S co = Operation speed in pages per minute for color copying

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลทดสอบระดับเสียงของเครื่องพิมพตามตารางที่ 1 หรือหนังสือรับรองจากผูผลิตวา
เปนไปตามเกณฑขอกําหนด
3) ระดั บ ความเข ม ข น ของ ฝุ น โอโซน สารอิ น ทรีย ระเหยทั้ งหมด สไตรีน และเบนซี น
ในขณะใชงานเครื่องพิมพตองไมเกินคาที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 2
ยกเวน เครื่องพิมพ Ink Jet เครื่องพิมพชนิดถายโอนความรอน และเครื่องพิมพชนิด
Wire dot ใหทดสอบเฉพาะสารอินทรียระเหยทั้งหมด (TVOC) อยางเดียวเทานั้น
ตารางที่ 2 ระดับความเขมขนของ ฝุน โอโซน สารอินทรียระเหยทั้งหมด สไตรีน และเบนซีน ในขณะใชงาน
เครื่องพิมพ

-4-

ประเภทของมลสาร
ฝุน
โอโซน
Print phase
สารอินทรีย Ready Floorระเหยทั้งหมด phase mounted
tabletop
สไตรีน
เบนซีน
หมายเหตุ :

อัตราการปลอยมลพิษ
(มิลลิกรัมตอชั่วโมง)
Monochrome Color
≤ 4.0
≤ 4.0
≤ 1.5
≤ 3.0
≤ 10
≤ 18
≤ 2.0
≤ 2.0
≤ 1.0
≤ 1.0
≤ 0.05

≤ 1.0
≤ 1.8
≤ 0.05

1. สําหรับเครื่องพิมพแบบการพิมพสี จะตองทดสอบทั้งโหมดการพิมพขาวดํา (Monochrome) และการพิมพสี (Color) และหาก
ผลการทดสอบในโหมดการพิมพสีนั้นผานตามเกณฑของโหมดการพิมพขาวดํา ไมตองทดสอบในโหมดการพิมพขาวดํา
2. วิธีทดสอบอางอิงตาม Appendix 2 ของขอกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-171

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลทดสอบการวัดระดับความเขมขนของฝุน โอโซน สารอินทรียระเหยทั้งหมด สไตรีนและ
เบนซีน ตามตารางที่ 2 ซึ่งเปนไปตาม Appendix 2 ของขอกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ171 โดยแบงประเภทเครื่องพิมพ ดังตาราง
Printer Type
Electrophotographic
Ink jet
Thermal sensitive
Wire dot

TVOC





Dust

-

Parameter
Ozone

-

Styrene

-

Benzene

-

หรือหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนด
4) ชิ้นสวนพลาสติก
4.1) ตองไมใชพลาสติกที่มีสวนผสมของฮาโลเจนในการผลิตชิ้นสวนโครงพลาสติกที่มี
น้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป รวมถึงตองไมใชสารประกอบฮาโลจิเนตเปนสวนผสม โดยทั้งนี้ไมรวมสารประกอบ
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ฟลูออโรออรกานิกที่ใชเปนสวนผสมนอยกวารอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก เชน ในกรณีใชเปนสารตานการหยดของ
พลาสติกเมื่อไดรับความรอน (Anti-Dripping)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาไมใชพลาสติกที่มีสวนผสมของฮาโลเจนในการผลิตชิ้นสวนโครงพลาสติก
ที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัม ขึ้นไป รวมถึงตองไมใชสารประกอบฮาโลจิเนเตทเปนสวนผสม โดยทั้งนี้ไมรวม
สารประกอบฟลูออโรออรกานิกที่ใชเปนสวนผสมนอยกวารอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก เชน ในกรณีใชเปนสารตาน
การหยดของพลาสติกเมื่อไดรับความรอน (Anti-Dripping)
4.2) ชิ้นสวนพลาสติกหรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เปนสวนประกอบของเครื่องพิมพที่มี
น้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ตองไมมีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟ
กรณีมีการปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนต
ในชิ้นสวนพลาสติกที่เกิดจากความไมบริสุทธิ์และปนเปอนมาจากวัตถุดิบใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดย
น้ําหนัก (1,000 mg/kg) แคดเมียมใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 mg/kg) และสารหนวง
การติดไฟ PBB และ PBDE ใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg)
หมายเหตุ : ถาผลรวมของโลหะโครเมียม มีคานอยกวาหรือเทากับ 1,000 mg/kg ใหถือวาเปนไปตามเกณฑของ
โครเมียมเฮกซะวาเลนต

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. กรณี ที่ ผู ผ ลิ ต มี ร ะบบบริห ารจั ด การการผลิ ต สิ น ค าปลอดสารต อ งห ามต อ งยื่ น สํ าเนาเอกสารหลั ก ฐาน
ดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตเครื่องพิมพที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกิน
เกณฑกําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อไดวามีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสาร
ตองหาม
1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนัก
และสารหน วงการติ ดไฟไม เกิน เกณฑ กําหนดโดยใชวิธีท ดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐาน
ระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
2. กรณีที่ผูผลิตไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม ตองยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
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หนักในชิ้นสวนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม และสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเทา
3. แสดงหนังสือรับรองของผูผลิตเครื่องพิมพที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกิน
เกณฑกําหนด หรือผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักในชิ้นสวนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม
และสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณ ฑโดยใชวิธีท ดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐาน
ระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
4.3) ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 25 กรัม หรือ มีพื้นที่ผิวแบนราบ
(Flat Surface) มากกวาหรือเทากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือ มี
การระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวา ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 25 กรัมขึ้นไป หรือ มี
พื้นที่ผิวแบนราบ (Flat Surface) มากกวาหรือเทากับ 200 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป ตองมีสัญลักษณบงบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภั ณ ฑ อุตสาหกรรมสัญ ลักษณ สําหรับพลาสติกแปรใชใหม ตาม
มาตรฐาน เลขที่ มอก.1310 หรือ มีการระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ
ISO 11469
4.4) ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 25 กรัมตองไมมีสารที่ถูกระบุอยู
ใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/20086 ใน category ดังตอไปนี้
- 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
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาชิ้นสวนพลาสติกของเครื่องพิมพที่มีน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 25 กรัม
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ตองไมมสี ารที่ถูกระบุอยูใน Table 3.2 of Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008
5) การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องพิมพ ตองเปนไปตามหลักการ 3R Design ตามที่ไดระบุใน
Check List for 3R Design ในภาคผนวก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาการออกแบบเครื่องพิมพเปนไปตามหลักการ 3R Design
6) แมแบบรับภาพในเครื่องพิมพตองไมมีสวนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ
เซเลเนียม
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาแมแบบรับภาพตองไมมีสวนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ
เซเลเนียม
7) แบตเตอรีเ่ พื่อสํารองขอมูล (data backup) ที่ใชในเครื่องพิมพ
7.1) ตองไมมีสวนประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว
7.2) ปริมาณสารปรอท และแคดเมียมตองเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่
ตาม EU directive ฉบับลาสุด
7.3) ตองสามารถเปลี่ยนไดโดยไมถอดแผงวงจร (Printed Circuit Board) ทั้งชุด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาแบตเตอรี่ที่ใชเปนไปตามขอกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองจากผูผลิต
แบตเตอรี่
8) การประหยัดการใชกระดาษ
8.1) เครื่องพิมพอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟกตองสามารถพิมพบนกระดาษสํานักงานไดทั้ง 2
หนาโดยมีเงื่อนไขตามตารางที่ 3 หากทดสอบความสามารถในการพิมพบนกระดาษสํานักงานไดทั้ง 2 หนา
ภายใตสภาวะสี (Color) ผานแลว จึงไมจําเปนตองทดสอบในสภาวะขาวดํา (Monochrome) อีก

ตารางที่ 3 ขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับการประหยัดกระดาษในเครื่องพิมพอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟ
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ความเร็วการพิมพของกระดาษ A4
(หนาตอนาที (Page Per Minute; PPM)
พิมพสี (Color)
พิมพขาวดํา (Monochrome)
≤19
≤24

>19-39

>24-44

>39

>44

ขอกําหนดขั้นต่ํา
สําหรับการพิมพ 2 หนา
ผลิตภั ณ ฑ ตองมี Software (กรณี เป น เครื่องพิ ม พ
และเครื่องมัลติฟงชัน) ใหเปนทางเลือกสําหรับการ
พิมพ 2 หนา
ผลิตภัณฑตองมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับหนาที่ใน
การพิ ม พ 2หน า เป น ตั วเลื อกอั ต โนมั ติ (Default)
หรือตองมีอุปกรณเสริมมากับเครื่อง
ผลิตภัณฑตองมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับหนาที่ใน
การพิมพ เปนตัวเลือกอัตโนมัติ ( Default)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเครื่องพิมพอิเล็กโตรโฟโตกราฟฟสามารถพิมพบนกระดาษสํานักงานได
ทั้ง 2 หนา เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 3
8.2) เครื่องพิมพทุกชนิดตองสามารถพิมพบนกระดาษสํานักงานที่ทําจากเยื่อเวียนทํา
ใหม(Recycle) ไมนอยกวารอยละ 50
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเครื่องพิมพทุกชนิดตองสามารถพิมพบนกระดาษสํานักงานที่ทําจากเยื่อ
เวียนทําใหม (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 50 และเปดเผยขอมูลในเอกสารผลิตภัณฑ
9) ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตองไมใชสารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงในตารางที่ 4 ในการ
ผลิตขั้นสุดทาย (End Production) ของตัวเครื่อง แผนวงจรพิมพ หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํากลับมา
ใชซ้ํา (Reuse)
ตารางที่ 4 กลุมของสารเคมีสังเคราะหที่มีคลอรีนผสมอยู
CFC5s

Other

Trichlorofluoromethane
Dichlorodifluoromethane
Trichlorotrifluoroethane
Dichlorotetrafluoroethane
Chloropentafluoroethane
Chlorotrifluoromethane

HCFCs

Pentachlorofluoropropane
Tetrachlorodifluoropropane
Trichlorotrifluoropropane
Dichlorotetrafluoropropane
Chloropentafluoropropane
Tetrachlorofluoropropane
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CFCs

HCFCs

Pentachlorofluoromethane
Tetrachlorodifluoroethane
Heptachlorofluoropropane
Hexachlorodifluorpropane
Pentachlorotrifluoropropane
Tetrachlorotetrafluoropropane
Trichloropentafluoropropane
Dichlorohexafluoropropane
Chloroheptafluoropropane
Carbon Tetrachloride
1,1,1-Trichloroethane
Dichlorofluoromethane
Chlorodifluoromethane
Chlorofluoroethane
Tetrachlorofluoroethane
Trichlorodifluoroethane
Dichlorotrifluoroethane
Chlorotetrafluoroethane
Trichlorofluoroethane
Dichlorodifluoroethane
Chlorotrifluoroethane
Dichlorofluoroethane
Chlorodifluoroethane
Chlorofluroethane
Hexachlorofluoropropane
Pentachlorodifluoropropane
Tetrachlorotrifluoropropane
Trichlorotetrafluoropropane
Dichloropentafluoropropane
Chlorohexafluoropropane

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง

Trichlorodifluoropropane
Dichlorotrifluoropropane
Chlorotetrafluoropropane
Trichlorofluoropropane
Dichlorodifluoropropane
Chlorotrifluoropropane
Dichlorofluoropropane
Chlorodifluoropropane
Chlorofluoropropane
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ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวา ไมใชสารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงในตารางที่ 4 ในการผลิตขั้นสุดทาย(End
Production) ของตัวเครื่อง แผนวงจรพิมพ หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํากลับมาใชซ้ํา(Reuse)
10) หมึกพิมพ และแถบพิมพ (Ribbon)
10.1) หมึกพิมพที่มีลักษณะที่เปนของแข็ง หรือ ของเหลว และแถบพิมพที่ใชในตลับ
หมึกจะตองไมมีสวนประกอบของสาร ดังตอไปนี้
(1) สารประกอบของปรอท ตะกั่ว แคดเมียม นิกเกิล และโครเมียมเฮกซะวา
เลนต
ยกเวน สารประกอบที่มีนิกเกิลที่มีมวลโมเลกุลสูง (High Molecular Weight
Nickel) ที่อยูในสารใหสีในหมึกพิมพและแถบพิมพ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองจากผูผลิตหมึกพิมพ
(2) หมึกพิมพ (Toners) ที่ใชจะตองไมมีสวนประกอบของสารอันตรายที่ระบุอยู
ใน Table 3.1 of Appendix VI of EU Regulation No.1272/2008/EC ในกลุมสารดังตอไปนี้
- Carcinogenic according to categories 1A, 1B or 2
- Mutagenic according to categories 1A, 1B or 2
- Toxic to reproduction according to categories 1A, 1B or 2
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาหมึกพิมพที่ใชในตลับหมึกเปนไปตามขอกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรอง
จากผูผลิตหมึกพิมพ
10.2) หมึกพิมพ (Toners) ตองไมใชสี Azo dye (สียอมหรือเม็ดสี) ในหมึกที่สามารถ
เปลี่ยนรูปเปนสาร Amines ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวได (ตามวิธีทดสอบที่เปนไปตามมาตรา 35 ของกฎหมาย
วาดวยอาหารและของใชเบ็ดเตล็ดของเยอรมัน) ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของ Azo Groups
No.
1
2
3
4
5

Substances
Biphenyl-4-ylamine, 4-aminobiphenyl xenylamine
Benzidine
4-chloro-o-toluidine
2-naphthylamine
o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3-

CAS no.
92-67-1
92-87-5
95-69-2
91-59-8
97-56-3
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No.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Substances
dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine
5-nitro-o-toluidine
4-chloroaniline
4-methoxy-m-phenylenediamine
4,4'-methylenedianiline
4,4'-diaminodiphenylmethane
3,3'-dichlorobenzidine
3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine
3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine
3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine
4,4'-methylenedi-o-toluidine
6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)
4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline)
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline
4,4'-oxydianiline
4,4'-thiodianiline
o-toluidine, 2-aminotoluene
4-methyl-m-phenylenediamine
2,4,5-trimethylaniline
o-Anisidine
4-Aminoazobenzene

CAS no.
99-55-8
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
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวา หมึกพิมพที่ใชไมใชสี Azo (สียอมหรือเม็ดสี) ในหมึกเหลว พรอมทั้ง
หนังสือรับรองจากผูผลิตหมึกพิมพ หรือ ยื่นผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่ตองเปนไปตาม มาตรา 35 ของ
กฎหมายวาดวยอาหารและของใชเบ็ดเตล็ดของเยอรมัน
10.3) ชิ้นสวนพลาสติกของตลับหมึก
(1) ชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบของตลับหมึกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัม
ขึ้นไปตองไมมีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟของผลิตภัณฑ
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หมายเหตุ : 1. กรณีมีการปนเปอนของโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟ ไดแก ตะกั่ว , แคดเมียม , ปรอท ,
โครเมี ย มเฮกซะวาเลนต , Polybrominated Biphenyl (PBB) และ Polybrominated Diphenyl Ether
(PBDE) ตองมีปริมาณไมเกินเกณฑกําหนด ดังตารางที่ 6
2. ถาผลรวมของโลหะโครเมียม มีคานอยกวาหรือเทากับ 1,000 ppm ใหถือวาเปนไปตามเกณฑ
ของโครเมียมเฮกซะวาเลนต
ตารางที่ 6 ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนักในชิ้นสวนพลาสติกของตลับหมึก
สาร
ปริมาณ
(mg/kg)

โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก
Pb
Cd
Hg
Cr6+
<1,000
<100
<1,000
<1,000

สารหนวงการติดไฟ
PBB
PBDE
<1,000
<1,000

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. กรณีที่ผูยื่นคําขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑ
กําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อไดวามีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสาร
ตองหาม
1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวา มีปริมาณโลหะ
หนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนด โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐาน
ระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
2. กรณีที่ผูผลิตไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
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หนักในชิ้นสวนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม และสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเทา
(2) เปลือกภายนอกและโครงสรางที่เปนพลาสติกของตลับหมึก ตองสามารถนํา
กลับมาแปรใชใหม (Recycling) ไดไมนอยกวารอยละ 95 โดยน้ําหนัก
(3) โครงภายนอกที่เปนพลาสติก (Plastic Casing Part) แตละชิ้น ที่มีน้ําหนัก
มากกวา 25 กรัม ต อ งผลิ ต จากพลาสติ ก ชนิ ด พอลิ เมอร เดี่ ย ว (One Single Polymer) หรือ พอลิ เมอรผ สม
(Polymer Blends) ทั้งนี้ชิ้นสวนพลาสติกที่ใชเปนโครงสรางภายนอกทั้งหมดที่มีน้ําหนักรวมมากกวา 25 กรัม
ขึ้นไป จะตองผลิตจากการผสมกันของพอลิเมอรไมเกิน 4 ชนิดในรูปของ Mutually Separable Polymers
หรือ พอลิเมอรผสม (Polymer Blends)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวา ชิ้นสวนพลาสติกเปนไปตามขอกําหนด
10.4) ตองมีการรับคืนตลับหมึกพิมพใชแลวที่ลูกคานํามาคืน โดยใหมีขอมูลผานสื่อตางๆ
เชน คูมือการใชงาน เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานรับรองวา สามารถรับคืนตลับหมึกพิมพใชแลวที่ลูกคานํามาคืน โดยใหมีขอมูล
ผานสื่อตางๆ เชน คูมือการใชงาน เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
11) มีการระบุรายละเอียดขอมูลภาษาไทย ดังตอไปนี้ในคูมือการใชงาน/เอกสารแนบที่มอบ
ใหผูบริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ
11.1) คําแนะนําการจัดวางผลิตภัณฑในตําแหนงที่เหมาะสม
11.2) ในกรณีที่ผูผลิตมีบริการรับคืนซากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และซากชิ้นสวนที่ตองมี
การเติมหรือเปลี่ยนเมื่อมีการใชงาน ตองมีคําแนะนําในการคืนซาก
11.3) สํ าหรั บ เครื่ อ งพิ ม พ อิ เล็ ก โตรโฟโตกราฟ ต อ งมี คํ าแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ช ว งเวลาที่
เหมาะสมในการเปลี่ยนตัวกรองโอโซนที่ใชแลว (ถามี)
11.4) ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ
11.5) ขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชงานรวมกับกระดาษเยื่อเวียนทําใหม
11.6) ขอมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายและหมายเลขโทรศัพทในการติดตอ
11.7) คําแนะนําความปลอดภัยในการใชงานตลับหมึก
11.8) หากเสียงที่เกิดจากการใชงานผลิตภัณฑเกินกวา 63 เดซิเบล (dB) ไมควรนํามา
วางในหองที่มีคนนั่งทํางานอยูปกติ ควรมีพื้นที่เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานเปนคูมือแนะนําการใชงาน/คูมือความปลอดภัยการใชงาน (Product Safety
Data Sheet)/เอกสารแนบทีม่ อบใหผูบริโภค โดยระบุรายละเอียดตามขอกําหนด
หมายเหตุ: 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.
17025 (ISO/IEC 17025) และผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง
2) หนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรอง และ
ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถามี)
3) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ในกรณีที่
เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เครื่องพิมพ
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและงานพิมพ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
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ภาคผนวก
5) Checklist for 3R design of equipment/consumables
Equipment must be configured to be suitable for recycling, and must satisfy all
Must (M) items of the requirements in the following groups.
A: Design and Joining Technique
B: Selection and Marking of Materials
C: Longevity
D: Resource Saving
Requirement
Applicable scope Category Compliance
Remarks
A: Design and Joining Technique
A1 Are assemblies
Casing parts,
M
� Yes/ Connections
made of mutually
chassis,
� No
between casing and
incompatible
electric/electron
chassis as wel as
materials separable ic assemblies,
between chassis and
or connected by
modules for
electric/electronic
separation aids?
colourants
assemblies are
important. Their
separability is a
prerequisite for
separate
reuse/recycling of
assemblies and
materials and for a
quick and reliable
separation of
components
containing hazardous
substances. Glued
nameplates (i.e.
company logos and
stickers) are also
included. The term
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Requirement

Applicable scope Category Compliance

Remarks
“separation aids”
refers to
predetermined
breaking points, for
example.

A2

Are
electric/electronic
assemblies easy to
find and remove?

Entire unit,
including lamps

M

� Yes/
� No

A4

Can disassembly be

Casing, chassis,

M

� Yes/

The minimal strategy
for recycling is to
remove hazardous
substances. For
example,
electric/electronic
assemblies and
components listed
in Annex VII of the
revised WEEE
Directive
(2012/19/EU
Directive), such as
batteries and
condensers which
have a risk of
containing
constituents having
hazardous
substances, as well
as fluorescent lamps
containing mercury,
must be easy to find
and separate.
The term ’general
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Requirement
Applicable scope Category Compliance
Remarks
done exclusively
electric/electron
� No
purpose tools‘ refers
with general-purpose ic assemblies
to widely used,
tools?
commercially
available tools. This
requirement does
not apply to
connections where
legal regulations
have limited the
choice of joining
technique.
A5

A7

Has consideration
been given to the
point of application
and the work space
required for
disassembly?
Can screw
connections for
fastening assemblies
be released with no
more than three
tools?

Casing parts,
chassis,
electric/electron
ic assemblies

M

� Yes/
� No

Casing parts,
chassis, electric/
electronic
assemblies

M

� Yes/
� No

Standardised and
uniform connecting
elements facilitate
disassembly. The
fewer tools needed
are, the simpler
assembly and
disassembly are. A
tool is characterised
by its type of drive
(e.g. Phillips-head
screwdriver) and size
of drive (wrench
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Requirement
A9

Applicable scope Category Compliance

Can the disassembly Entire unit
be performed by
one person?

A11 Are casing parts free Casing parts
of electric/electronic
assemblies?

M

� Yes/
� No

M

� Yes/
� No

Remarks
size).
If the undercut angle
is more than 90º,
any number of snapon connections in
the same joining
direction can be
assembled
simultaneously,
whereas this may
not hold for
disassembly. It is
considered that this
requirement is not
met if more than
three snap-on
connections have to
be loosened at the
same time.
To facilitate the
clean and fast
removal and
separation of
hazardous
substances from the
electronic
components, all
electric/electronic
assemblies must be
fastened to the
chassis. The casing
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Requirement

Applicable scope Category Compliance

A12 Has the
manufacturer carried
out a trial
disassembly (e.g. in
accordance with A1
to A11) and
recorded it with a
focus on weak
spots?

B: Selection and Marking of Materials
B1 If labels, etc. to be Casing parts of
attached to plastic 25g or
casing parts are
more
difficult to separate,
they must be made
of the same material

M

� Yes/
� No

M

� Yes/
� No

Remarks
must not contain
any
electric/electronic
assemblies. A
control element
fastened to the
casing and casing
parts at the same
time fulfilling the
function of the
chassis are not
considered as casing
parts here.

In order to recycle
as high-quality
materials, labels,
etc. must be easily
separable from
plastic parts to
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Requirement
as the plastic parts,
or any material that
does not prevent
recycling.

Applicable scope Category Compliance

B2

Is the variety of
materials used for
plastic parts having
similar functions
limited to one kind?

Casing parts,
chassis, and
mechanical
parts of 25 g or
more

M

� Yes/
� No

B4

Has the coating of
plastic parts been
limited to a
minimum?

Casing parts,
modules for
colourants

M

� Yes/
� No

Remarks
which they are
attached, or it is
desirable that they
are made of same
materials
(compatibilization).
For instance, "similar
functions" refer to
functionality such as
“impact resistance”
and “abrasion
resistance”. The
smaller the varieties
of materials are, the
more efficient the
separation and
recycling processes
are. This
requirement does
not apply to parts
that are
demonstrably
reused.
‘Coating’ refers to a
layer of coating
material, vapor de
posited layer, and
print. Galvanic
coatings are not
permissible. Largearea coating layer,

-21-

Requirement

Applicable scope Category Compliance

Remarks
vapor deposited
layer and print on
plastic parts require
additional treatment
for removal if the
materials are to be
recycled
subsequently.
Reasons must be
given for coatings of
special parts. Laser
markings are not
considered as prints
referred to herein.
This requirement
does not apply to
demonstrably
reused parts. It is
considered,
however, that the
product conforms to
this item if the
coating materials
that do not prevent
recycling are used,
or coating works are
conducted with
consideration for
occupational safety
and health of
coating workers and
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Requirement

Applicable scope Category Compliance

Remarks
reduction of
environmental
burden. “Coating
materials that do
not prevent
recycling” refers to
the coating materials
that have
compatibility with
materials of parts to
be coated, and do
not prevent highlevel material
recycling (horizontal
recycling for inhouse products).
’Considerations for
occupational safety
and health of
coating workers‘
means that a coating
workshop is
ventilated/vented
and workers wear
protective gear.
‘Considerations for
reduction of
environmental
burden’ includes the
measures to control
VOC emission into
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Requirement

Applicable scope Category Compliance

B5

Are recyclable
Casing parts,
materials and
chassis, modules
material composites for colourants
used?

M

� Yes/
� No

B6

Is partial use of
recycled plastic
material permitted?

M

� Yes/
� No

Casing parts,
chassis, modules
for colourants

Remarks
the air, such as the
removal equipment,
the devices in
coating process, or
replacement by lowVOCcoating
materials.
“Recyclable
material” means
that recycled
material identical to
the original material
(recycling at the
original level) can be
manufactured. This
item asks the
intention and goals
upon designing and
does not ask
whether recycling is
actually conducted.
“Permitted” means
that a material that
meets the
requirements
provided in the
specifications may
be used if it is
available. “Partial”
means some
available plastic
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Requirement

B8

Are parts and
materials that fall
under Appendix 1 of
the EU WEEE
Directive easy to
remove?
B9 selected according
to B1 to B6 and has
this been
documented?
B10 Are plastic parts
weighing 25 g or
more and having a
flat surface larger
than 200 mm2
marked in
accordance with ISO

Applicable scope Category Compliance

Entire unit

M

� Yes/
� No

Casing parts,
chassis, modules
for colourants

M

� Yes/
� No

Entire unit
(Plastic parts
contained in
reused complex
assemblies are
not included.)

M

� Yes/
� No

Remarks
components are
appropriate. (This
does not require
available
components.) A
closed cycle is
realized only if the
manufacturer has
already used
recycled materials,
or if they announce
the commitment to
do so in the product
specifications.

The marking of
plastics shall enable
all recycling
companies to sort
plastics by type.
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Requirement
11469, taking ISO
1043 into
consideration?
B11 Do secondary
batteries have
identifications
indicating a type?

Applicable scope Category Compliance

Internal battery

C: Longevity
C1 Are at least 50% or Entire unit
more of
components of
equipment,
excluding standard
parts, used as
common parts to
other models of the
same generation and
the same
performance
category of the same
manufacturer?
C2 Is use of recycled
Entire unit
assemblies or parts
scheduled or
permitted?

Remarks

M

� Yes/
� No

Secondary batteries
need to be
identified in order to
promote collection
and recycling there
of

M

� Yes/
� No

This means that the
manufacturer should
be willing to reuse
assemblies and
components as
spare parts or ETN
(Equivalent To New)
parts under his
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C4

C5

Requirement

Applicable scope Category Compliance

Can modules for
colourants be
reused?

Modules for
colourants

When batteries
Printed circuit
installed in
board, etc.
equipment reach the
end of their life or
are repaired,
replacement or
removal thereof
shall be possible,
without removing an
entire printed circuit
board, etc. on which
the batteries are
mounted.
D. Resource Saving
D1 Equipment shall be Products
designed in
consideration of
weight
reduction/volume
reduction.

M

M

M

� Yes/
� No/
� Not
covered.
(No use of
modules for
colourants)
� Yes/
� No/
� No use
of
internal
battery

� Yes/
� No/
� No
conventiona
l machine
having
equivalent
functionality
is present.

Remarks
responsibility.
Constructive
measures shall not
prevent reuse.

A structure that
allows easy
replacement of
batteries at the end
of their life leads to
avoidance of
disposal of the
equipment and to a
longer life.

This results in weight
reduction/volume
reduction of
equipment.
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Requirement
Applicable scope Category Compliance
Are all “M” requirements satisfied and “Yes”
M
� Yes/
answers given to them?
� No

Remarks

