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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ตลับหมึก
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
ตลั บ หมึ ก ครอบคลุ ม ผงหมึ ก /ตลั บ ผงหมึ ก (Toner cartridges) ที่ ใช กั บ เครื่ อ งพิ ม พ ห รื อ เครื่อ งถ าย
เอกสาร
ตลับหมึก หมายถึง ตลับหมึกชนิดใชหมึก (Toner cartridges) ซึ่งบรรจุผงหมึกที่มีหรือไมมีแบบรับภาพ
(Drum) และชุ ด สร า งภาพ (Developing Unit) ใช สํ า หรั บ เครื่ อ งพิ ม พ เลเซอร (Laser Printer) เครื่ อ งพิ ม พ
สําหรับใชงานรวมกับคอมพิวเตอร (Computer Printer) และเครื่องถายเอกสาร (Photocopiers) และเครื่อง
ถายเอกสารเอนกประสงค (Multifunction Copier)
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตลับหมึกเปนวัสดุคอมพิวเตอรที่นํามาใชงานเพื่อการพิมพหรือถายเอกสารอยางกวางขวาง โดยสวน
ประกอบของตลับหมึกผลิตจากวัตถุดิบประเภทพลาสติก โลหะ และผงหมึก ซึ่งขณะที่มีการใชงานหรือถอด
เปลี่ยนอาจเกิดการแพรกระจายของผงหมึกที่มีองคประกอบของสารเคมีบางตัวที่เปนสารอันตราย เมื่อรางกาย
ไดรับเขาไปอาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ และโรคตางๆ จากโลหะหนัก เชน ปรอท
ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม หรือสารกอมะเร็ง เปนตน เมื่อหมดอายุการใชงาน ซากตลับหมึกเหลานี้จะกลายเปน
ของเสียอันตรายที่ถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน หากขาดการเก็บรวบรวมและกําจัดอยางเหมาะสม อาจ
กอใหเกิดการปนเปอนของสารอันตรายสูสิ่งแวดลอมได
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว
3.2 หากผลิตภัณฑไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาตามเกณฑขอกําหนดสําหรับตลับหมึก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ตลับหมึกตองไดคุณ ภาพและปริมาณตามที่ผูผลิตกําหนด โดยทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 19752 หรือ ISO/IEC 19798
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองพรอมแนบผลการทดสอบของผูผลิตตลับหมึกโดยทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 19752 หรือ ISO/IEC 19798 ที่ออกใหโดยผูผลิตตลับหมึก
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2) โรงงานผูผลิตตองไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ เชน มาตรฐาน ISO 9001
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามขอกําหนด
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษของตลับหมึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) มีระบบการรับคืนผลิตภัณฑที่ใชแลว ดังตอไปนี้
1.1) ผูผลิตตองมีแผนในการรับคืนตลับหมึกที่ใชแลวอยางมีประสิทธิผล
1.2) ตลับหมึกที่สามารถนํากลับมาใชซ้ําหรือรีไซเคิลได รวมไปถึงตลับหมึกที่มีผงหมึก
เหลือ ตองมีตัวแทนจําหนาย หนวยงานใหบริการ หรือบริษัทที่ทําธุรกิจรีไซเคิลที่ถูกตองตามกฎหมาย
1.3) ตลับหมึกที่ไมสามารถนํากลับมาใชซ้ําหรือรีไซเคิลได ผูผลิตตองรับผิดชอบในการ
กําจัดและคาใชจายที่เกี่ยวของทั้งหมด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหรือแผนในการรับคืนตลับหมึกที่ใชแลว รวมถึงวิธีที่ระบุระบบการรับคืนผลิตภัณฑที่
ใชแลวในเอกสารผลิตภัณ ฑ และแสดงเอกสารขั้นตอนสําหรับหนวยงานที่รับทําลาย ที่ไดรับอนุญ าตตาม
กฎหมาย หรือ แสดงหลักฐานแสดงวามีการสงซากตลับหมึกไปกําจัดอยางถูกตองตามกฎหมาย
2) เปลือกภายนอกของตลับหมึกตองมีการออกแบบโดยคํานึงถึงการรีไซเคิล (Recycle)
และการนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) ดังนี้
2.1) ชิ้นสวนตลับหมึกตองสามารถถอดหรือแยกชิ้นสวนไดโดยงาย
2.2) วัสดุและสวนประกอบที่ใชสามารถนํามารีไซเคิลได
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวา การออกแบบตลับหมึกเปนไปตามหลักการ Eco - Design หรือ 3R
Design
3) ชิ้นสวนพลาสติกที่สามารถแยกออกจากกันได ที่มีน้ําหนักเทากับหรือมากกวา 25 กรัม
หรือพื้นที่ผิวเทากับหรือมากกวา 200 ตารางมิลลิเมตร ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม เลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวยอบงบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือมาตรฐาน ISO 11469
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่น คําขอต องยื่ น หนั งสื อรับ รองที่ เชื่อได วาชิ้น สวนพลาสติก มี สัญ ลักษณ แ ละคํายอบ งบอกประเภทของ
พลาสติกใหเห็นชัดเจน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐาน

-3เลขที่ มอก. 1310 หรือมาตรฐาน ISO 1043 หรือมาตรฐาน ISO 11469
4) ชิ้ น ส ว นพลาสติ ก ที่ ป ระกอบเป น ตลั บ (Plastic Case Parts) ที่ มี น้ํ าหนั ก เท ากั บ หรื อ
มากกวา 25 กรัม ตองทํามาจากโพลิเมอร หรือ โพลิเมอรผสม (Polymer Blends) ไมเกิน 4 ชนิด เพื่องายตอ
การคัดแยก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวาชิ้นสวนพลาสติกที่ประกอบเปนตลับที่มีน้ําหนักเทากับหรือมากกวา 25
กรัม เปนไปตามขอกําหนด
5) ชิ้นสวนพลาสติกของตลับหมึก ตองผลิตจากพลาสติกโฮโมโพลิเมอร (Homopolymer)
โคโพลิ เมอร (Copolymer) หรื อ โพลิ เมอร ผ สม (Polymer Blends) เพื่ อ ง า ยต อ การคั ด แยก กรณี ชิ้ น ส ว น
พลาสติกของตลับหมึกมีการติดฉลาก เครื่องหมาย หรือรูปลอกที่ยากตอการแกะออก ฉลาก เครื่องหมาย หรือ
รูปลอกดังกลาว ตองทําจากวัสดุชนิดเดียวกันกับชิ้นสวนพลาสติกที่ติดอยู เพื่อไมเปนอุปสรรคตอการรีไซเคิล
ชิ้นสวนพลาสติกชิ้นนั้น
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาชิ้นสวนพลาสติกของตลับหมึกเปนไปตามขอกําหนด
6) ชิ้นสวนพลาสติกหรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เปนสวนประกอบของตลับหมึกที่มีน้ําหนัก
ตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ตองไมมีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟ
กรณีมีการปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนต ใน
ชิ้นสวนพลาสติกที่เกิดจากความไมบริสุทธิ์และปนเปอนมาจากวัตถุดิบใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 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. กรณีที่ผูยื่นคําขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตตลับหมึกที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑ
กําหนดพรอมทั้ งยื่ น คู มื อหรือเอกสารหลั กฐานที่ เชื่อไดวามีระบบบริห ารจัดการการผลิตสินค าปลอดสาร
ตองหาม

-41.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนัก
และสารหน วงการติ ดไฟไม เกิน เกณฑ กําหนดโดยใช วิธีท ดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐาน
ระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
2. กรณีที่ผูยื่นคําขอไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบปริมาณ
โลหะหนั กในชิ้นสวนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม และสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยใช วิ ธี ท ดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรื อ มาตรฐานระหว า งประเทศ หรื อ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเทา
7) แม แ บบรับ ภาพของตลั บ หมึ ก ต อ งไม ใช ธาตุ แ คดเมี ย ม ตะกั่ ว ปรอท ซี ลี เนี ย ม และ
สารประกอบของธาตุเหลานี้
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาแมแบบรับภาพของตลับหมึก เปนไปตามขอกําหนด
8) ในกระบวนการลางทําความสะอาดชิ้นสวน ตองไมใชสารประกอบอินทรียของคลอรีน
(Organic Chlorinated Compounds) เชน คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) ตามรายชื่อในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุมของสารเคมีสังเคราะหที่มีคลอรีนผสมอยู
Specific CFCs
Trichlorofluoromethane
(five types of CFCs) Dichlorodifluoromethane
Trichlorotrifluoroethane
Other CFCs
Chlorotrifluoromethane
Pentachlorofluoromethane
Tetrachlorodifluoroethane
Heptachlorofluoropropane
Hexachlorodifluorpropane
Carbon Tetrachloride
1,1,1-Trichloroethane
CFC substitutes
Dichlorofluoromethane
(HCFCs)
Chlorodifluoromethane
Chlorofluoroethane
Tetrachlorofluoroethane
Trichlorodifluoroethane

Dichlorotetrafluoroethane
Chloropentafluoroethane
Pentachlorotrifluoropropane
Tetrachlorotetrafluoropropane
Trichloropentafluoropropane
Dichlorohexafluoropropane
Chloroheptafluoropropane

Pentachlorofluoropropane
Tetrachlorodifluoropropane
Trichlorotrifluoropropane
Dichlorotetrafluoropropane
Chloropentafluoropropane
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CFC substitutes
(HCFCs)

Dichlorotrifluoroethane
Chlorotetrafluoroethane
Trichlorofluoroethane

Tetrachlorofluoropropane
Trichlorodifluoropropane
Dichlorotrifluoropropane

Dichlorodifluoroethane
Chlorotrifluoroethane
Dichlorofluoroethane
Chlorodifluoroethane
Chlorofluroethane
Hexachlorofluoropropane
Pentachlorodifluoropropane
Tetrachlorotrifluoropropane
Trichlorotetrafluoropropane
Dichloropentafluoropropane
Chlorohexafluoropropane

Chlorotetrafluoropropane
Trichlorofluoropropane
Dichlorodifluoropropane
Chlorotrifluoropropane
Dichlorofluoropropane
Chlorodifluoropropane
Chlorofluoropropane

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนด
9) มีคําเตือนและคําแนะนําการใชงานผลิตภัณฑบนบรรจุภัณฑ หรือ ในคูมือการใชงาน ซึ่ง
ผูบริโภคสามารถเห็นไดอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังนี้
9.1) ชื่อบริษัท (หรือเครื่องหมายการคา) และมีการระบุชื่อรุนที่ชัดเจน
9.2) คําแนะนําในการใชผลิตภัณ ฑอยางถูกตองและปลอดภัย และมีการระบุรุนของ
อุปกรณที่สามารถใชงานรวมกับตลับหมึกได
9.3) การบริการหลังการขายสําหรับผูบริโภคและหมายเลขโทรศัพทในการติดตอ
9.4) ในกรณีที่ผูผลิตมีบริการรับคืนตลับหมึกที่ใชแลว ตองมีคําแนะนําในการรับคืนตลับ
หมึก รวมถึงแสดงรายละเอียดขอมูลและสถานที่ในการรับคืนตลับหมึกที่ใชแลวใหชัดเจน โดยมีขอมูลตามสื่อ
ตางๆ เชน คูมือการใชงาน เว็บไซตของบริษัท หรือสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
9.5) ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑ ไดแก
• การเปดบรรจุภัณฑอยางถูกวิธี
• มาตรการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
• หลี กเลี่ ยงการสูดดมฝุนหรือการสัม ผัส ทางผิวหนั ง ในกรณี ที่ มีการจัดเก็ บ ไม
เหมาะสม

-6• มาตรการจัดการผงหมึกที่ติดอยูกับเสื้อผาหรือมือหรือเมื่อมีการปนเปอนเขาสู
รางกายทั้งทางตาและปาก
• ควรเก็บในที่หางจากเด็กเอื้อมถึง หรือมีมาตรการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เมื่อเด็กรับประทานผงหมึก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรอง พรอมแสดงหลักฐานคําแนะนาการใชงาน/คูมือการใชงานที่เชื่อไดวาเปนไป
ตามขอกําหนด
10) ผงหมึกต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
10.1) ไม ใ ช ธ าตุ ปรอท ตะกั่ ว แคดเมี ย ม โครเมี ย มเฮกซะวาเลนต นิ ก เกิ ล และ
สารประกอบของธาตุเหลานี้ เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองจากผูผลิตตลับหมึกวาผงหมึกไมมีสวนผสมของธาตุ ที่ระบุในขอกําหนด
10.2) ไมใชสารเคมีดังตอไปนี้เปนสวนผสมในผงหมึก
• สารใน Annex I of EC Directive 67/548/EEC ที่ตองระบุสัญลักษณอันตราย
“R” หรือ สารใน Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008 ที่ตอง
ระบุสัญลักษณอันตราย “H” ดังตอไปนี้
R40 หรือ H351 อาจมีโอกาสกอความเสียหายกับเซลลในรางกายอยางถาวร
(Limited evidence of a carcinogenic effect.)
R45 หรือ H350 อาจกอใหเกิดมะเร็ง
(May cause cancer)
R46 หรือ H340 อาจกอใหเกิดความเสียหายทางพันธุกรรม
(May cause heritable genetic damage)
R49 หรือ H350i อาจกอใหเกิดมะเร็งเมื่อหายใจเขาสูรางกาย (May cause
cancer by inhalation)
R60 หรื อ H360F อาจทํ า ให เกิ ด ระบบสื บ พั น ธุ ไ ม ส มบู ร ณ (May impair
fertility)
R61 หรือ H360D อาจเปนอันตรายตอระบบสืบพันธุ
(May cause harm to the unborn child)
R62 หรือ H361f อาจทําใหเกิดระบบสืบพันธุไมสมบูรณ (Risk of impaired
fertility.)

-7R63 หรือ H361d อาจทําใหเกิดอันตรายตอตัวออนในครรภ
(Possible risk of harm to the unborn child.)
R68 หรือ H341 เปนไปไดที่จะสงผลตอเซลลในรางกายอยางถาวร
(Possible risk of irreversible effects)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่ น คํ าขอต อ งยื่ น หนั งสื อ รับ รองจากผู ผ ลิ ต ตลับ หมึ ก ว าไม ใชส ารเคมี ที่ ร ะบุ ใน Annex I of EC Directive
67/548/EEC หรือ Appendix VI of Regulation (EC) No.1272/2008
• สารที่ถูกจัดใหอยูในกลุมสารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุ และสารที่เปนพิษ
ตอระบบสืบพันธุที่กําหนดความเขมขนที่ยอมใหมีไดตามขอกําหนด TRGS 905
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตตลับหมึกวาไมใชสารที่ถูกจัดใหอยูในกลุมสารกอมะเร็ง สารกอการ
กลายพันธุ และสารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ ตามที่กําหนดใน TRGS 905
• สารที่ ร ะบุ สั ญ ลั ก ษณ ค วามเป น อั น ตรายบนผลิ ต ภั ณ ฑ ตาม Annex II of
Directive 67/548/EEC และ EC Directive 1999/45/EC
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตตลับหมึกวาไมใชสารเคมีที่แสดงสัญลักษณสารอันตราย ตามที่ระบุอยู
ใน Annex II of EC Directive 67/548/EEC และ EC Directive 1999/45/EC
• สารที่มีการระบุสัญลักษณ R43 (มีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดอาการระคาย
เคื อ งเมื่ อ สั ม ผั ส กั บ ผิ ว ห นั ง) ตามที่ ระบุ ใน Annex III of EC Directive
67/548/EEC
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตตลับหมึกวาไมใชสารเคมีในกลุม R43 ตามที่ระบุใน Annex III of EC
Directive 67/548/EEC
10.3) ตองไมใชกลุมสารแอโซ (Azo Groups) ที่สามารถสลายตัวเปลี่ยนรูปเปนเอมีน
(Amines) ตามที่ระบุในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของ Azo Groups (According to
EU Assembly/Council Directive 2002/61/EC)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อสาร (Chemical Substances)
4-aminobiphenyl
Benzidine
4-chloro-o-toluidine
2-naphthylamine
o-aminoazotoluene
2-amino-4-nitrotoluene
p-chloroaniline
2,4-diaminoanisole
4,4’-diaminodiphenylmethane
3,3’-dichlorbenzidine
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’-4-Aminophenyl Sulfide Bis
o-toluidine
2,4-diaminotoluene
2,4,5-trimethylaniline
o-anisidine
4-amino- azo- benzene

รหัส CAS No.
92-67-1
92-87-5
95-69-2
91-59-8
97-56-3
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
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองจากผูผลิตตลับหมึกวาผงหมึกไมใชกลุมสารแอโซ (Azo Groups) ที่สามารถ
สลายตั ว เปลี่ ย นรู ป เป น เอมี น (Amines) ตามที่ ร ะบุ ใ น According to EU Assembly/Council Directive
2002/61/EC)

-9หมายเหตุ: 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและห องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.
17025 (ISO/IEC 17025) และผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง
2) หนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรอง และ
ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถามี)
3) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริ ก ารที่ ได รั บ การรั บ รองตามเกณฑ ข อ กํ า หนดนี้ อ าจไม ได รั บ การพิ จ ารณาให ยื่ น ขอการรั บ รองซ้ํ า ได อี ก
ในกรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลับหมึก
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและงานพิมพ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

