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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เครื่องถายเอกสาร
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
เครื่องถายเอกสาร ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ เครื่องถายเอกสารระบบแหง เครื่องถายเอกสารอเนกประ
สงค (Multifunction Copier) ทั้งที่ถายเอกสารแบบขาว - ดํา หรือแบบสี โดยมีการสั่งทําภาพซึ่งควบคุมการ
ทํางานดวยมือและ/หรืออัตโนมัติ ทั้งนี้ไมรวมเครื่องทําสําเนาที่ไมมีแมแบบรับภาพ
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากใชงานเครื่องถายเอกสารจะเกิดกาชโอโซน (O 3 ) ซึ่งเกิดจากการอัดและ
ปลอยประจุไฟฟาที่แมแบบรับภาพและกระดาษหรือบางสวนเกิดจากการปลอยแสงอัลตราไวโอเลตจากหลอด
ไฟฟาพลังงานสูงของเครื่องถายเอกสารทําใหกาชออกซิเจนรวมตัวกันเกิดเปนโอโซนงายขึ้น ซึ่งโอโซนเปนกาซที่
ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบประสาทตาและผิวหนังและเมื่อสูดดมนานๆ อาจทําใหเกิดโรคทางปอดได
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว
3.2 หากผลิตภัณฑไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาตามเกณฑขอกําหนดสําหรับเครื่องถาย
เอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ผลิตภั ณ ฑ ตองไดรับการรับ รอง หรือ ผานการทดสอบความปลอดภั ยทางไฟฟ าตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความปลอดภัย 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 า ขอต อ งแสดงใบ รั บ รอง หรื อ ผลการท ดสอบความปลอดภั ย ท างไฟฟ าตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความปลอดภัย เลขที่ มอก. 1561 หรือ ตาม
IEC 60950 part 1: Information technology equipment -Safety - P.1: General requirements หรือ
เทียบเทา
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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 หรือเทียบเทา
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู ยื่ น คํ า ขอต อ งแสดงใบรั บ รอง หรื อ ผลทดสอบความเข า กั น ได ท างสนามแม เหล็ ก ไฟฟ า ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ เลขที่ มอก. 1956
ห รื อ ม า ต ร ฐ า น 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 หรือเทียบเทา
หมายเหตุ กรณีชื่อรุนที่ยื่นขอไมตรงกับผลการทดสอบ EMC ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารและหลักฐานแสดง
ความเชื่อมโยงของรหัส หรือ ชื่อรุนที่ผลิตจากโรงงานกับชื่อทางการคาของผลิตภัณฑรุนที่ยื่นขอ ที่แสดงวารหัส
หรือชื่อรุนที่ผลิตจากโรงงานนั้นสอดคลองกัน
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
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐาน ตามขอใดขอหนึ่งดังนี้
1. ผลทดสอบระดับการใชไฟฟาของเครื่องถายเอกสารในสภาวะตางๆ โดยทดสอบตามวิธีของ International
Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment ฉบับปรับปรุงลาสุดที่ใชสําหรับเครื่อง
ถายเอกสาร
2. ใบอนุญาตใหติดเครื่องหมายรับรอง Energy Star
3. แสดงเอกสารอื่ น ๆที่ เชื่ อ ได วาผลิ ต ภั ณ ฑ รุน ที่ ยื่น คํ าขอนั้ น ได รับ การรับ รองเครื่องหมาย International
Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment
2) อัตราการปลอยมลพิษ (Emission Rate) ไดแก ฝุน โอโซน สารอินทรียระเหยทั้งหมด สไต
รีน และเบนซีน ในขณะใชงานเครื่องถายเอกสารตองไมเกินคาที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราการปลอยมลพิษ ไดแก ฝุน โอโซน สารอินทรียระเหยทั้งหมด สไตรีน และเบนซีน ในขณะใช
งานเครื่องถายเอกสาร
ประเภทของมลสาร
ฝุน
โอโซน
สารอินทรียระเหย
ทั้งหมด
สไตรีน
เบนซีน

Print phase
Ready
Floorphase
mounted
Tabletop

อัตราการปลอยมลพิษ (มิลลิกรัมตอ
ชั่วโมง)
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

หมายเหตุ : วิธีทดสอบอางอิงตาม Appendix 2 ของขอกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-171

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลทดสอบอัตราการปลอยมลพิษ (Emission Rate) ไดแก ฝุน โอโซน สารอินทรียระเหย
ทั้งหมด สไตรีน และเบนซีน ในขณะใชงานเครื่องถายเอกสาร หรือเอกสารรับรองวาเปนไปตามขอกําหนด
3) ระดั บ เสี ย งของเครื่ อ งถ า ยเอกสารในระหว างการใช งานจะต อ งอยู ในช ว งที่ กํ า หนด
คํานวณโดยใชสูตรที่แสดงดังตารางที่ 2 แตทั้งนี้ระดับเสียง ตองไมเกิน 75 เดซิเบล (dB)
ตารางที่ 2 ระดับเสียงของเครื่องถายเอกสารในระหวางการใชงาน
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 Serial equipment : Submit reference
value for the equipment of Sco<0.5 Sbw
วิธีคํานวณตามขอกําหนดฉลากเขียวของประเทศเยอรมนี RAL-UZ-171
หมายเหตุ : S bw = Operating speed in pages per minute for monochrome copying
S co = Operating speed in pages per minute during color copying
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่ น คํ าขอต อ งแสดงผลทดสอบระดั บ เสี ยงของเครื่อ งถายเอกสารตามวิธีท ดสอบที่ ร ะบุ ไวใน ISO 7779:
Acoustics-Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment โดย
การแสดงคา A-weighted sound power level (L WAd ) ตองเปนไปตาม ISO 9296: Acoustics-Declared
noise emission value of computer and business equipment หรือหนังสือรับรองวาเปนไปตามเกณฑ
ขอกําหนด
4) 3R Design of Equipment
4.1) การออกแบบผลิตภัณ ฑเครื่องถายเอกสาร ตองเปนไปตามหลักการ 3R Design
ตามที่ไดระบุใน Check List for 3R Design ในภาคผนวก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาการออกแบบเครื่องถายเอกสารเปนไปตามหลักการ 3R Design
4.2) โครงภายนอกที่เปนพลาสติก (Plastic Casing Part) ที่มีน้ําหนักมากกวา 25กรัม
ตองผลิตจากพลาสติกโฮโมโพลิเมอร (Homopolymer) หรือ โคโพลิเมอร (Copolymer) หรือโพลิเมอรผสม
(Polymer Blends)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาโครงภายนอกที่เปนพลาสติก (Plastic Casing Part) ที่มีน้ําหนักมากกวา
25 กรัมตองผลิตจากเม็ดพลาสติกโฮโมโพลิเมอร (Homopolymer) หรือ โคโพลิเมอร (Copolymer) หรือ โพ
ลิเมอรผสม (Polymer Blends)
4.3) โครงภายนอกที่เปนพลาสติก (Plastic Casing Part) ที่มีนํ้าหนักมากกวา 25 กรัม
ขึ้นไป ผลิตจากการผสมกันของโพลิเมอร 4 ชนิดหรือนอยกวา เชน ในรูปของโพลิเมอรผสม (Polymer Blends)
กรณี โครงภายนอกที่ เป น พลาสติ ก มี ก ารติ ด ฉลาก เครื่ อ งหมาย หรือ รูป ลอกที่ ย ากต อ การแกะออก ฉลาก
เครื่องหมาย หรือรูปลอกดังกลาว ตองทําจากวัสดุชนิดเดียวกันกับชิ้นสวนพลาสติกที่ติดอยู เพื่อไมเปนอุปสรรค
ตอการรีไซเคิลชิ้นสวนพลาสติกชิ้นนั้น
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนด
5) วัสดุที่ทําจากพลาสติกตองเปนดังนี้ (Requirements for Plastic Materials)
5.1) ชิ้นสวนพลาสติกหรือชิ้น สวนอิเล็กทรอนิกสที่เป นสวนประกอบของเครื่องถาย
เอกสารที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ตองไมมีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสาร
หนวงการติดไฟของผลิตภัณฑ
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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 ใหถือวาเปนไปตามเกณฑ
ของโครเมียมเฮกซะวาเลนต
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. กรณีที่ผูผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นสําเนาเอกสาร
หลักฐานดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตเครื่องถายเอกสารที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไม
เกินเกณฑกําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อไดวามีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอด
สารตองหาม
1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนัก
และสารหน วงการติ ดไฟไม เกิน เกณฑ กําหนดโดยใชวิธีท ดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐาน
ระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา
2. กรณีที่ผูผลิตไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในชิ้นสวนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม และสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเทา
5.2) โครงสรางภายนอกที่เปนพลาสติกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ตองไมมีสารโพลิ
เมอรที่มีสวนประกอบของฮาโลเจน (Polymer Containing Halogen) ยกเวน
• สารเติมแตง Fluoroorganic ที่ใชสําหรับการปรับปรุงลักษณะกายภาพของพลาสติก
ตองมีความเขมขนไมเกินรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก
• Fluorinated พลาสติก เชน เทฟลอน ฯลฯ
• ชิ้นสวนพลาสติกในอุปกรณชุดความรอน
• โครงภายนอกที่เปนพลาสติกขนาดใหญที่ทํามาจากพลาสติกนํากลับมาใชซ้ําและ
แสดงเครื่องหมาย ตาม ISO 1043 หรือ ISO 11469
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนด

-6-

5.3) สารหนวงการติดไฟที่ใชในโครงภายนอกที่เปนพลาสติกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป
ตองแสดงรายชื่อสารหนวงการติดไฟ และ CAS Number ตามหลักการที่ระบุภายใน ISO 1043-4 ยกเวน โครง
ภายนอกที่เปนพลาสติกใชซ้ําขนาดใหญที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรอง วาสารหนวงการติดไฟที่ใชในโครงภายนอกที่เปนพลาสติกที่มีน้ําหนักตั้งแต
25 กรัม ขึ้ น ไปต อ งแสดงรายชื่ อ สารหน ว งการติ ด ไฟ พร อ ม CAS Number หรือ The Code Number ที่
สอดคลองตาม ISO 1043-4 ยกเวน โครงภายนอกที่เปนพลาสติกใชซ้ําขนาดใหญที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป
5.4) ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 25 กรัม ตองไมมีสารที่ถูกระบุอยูใน
Table 3.2 of Appendix VI of EU Regulation No.1272/2008/EC 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
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนด
5.5) ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 25 กรัม หรือมีพื้นที่ผิวแบนราบ (Flat
Surface) มากกวาหรือเทากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ตองมีการแสดงสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติก
โดยสัญลักษณที่ใชใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก.1310 หรือ มีการระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตาม
ISO 1043 หรือ ISO 11469
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองงยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อไดวาชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป และมีพื้นที่ผิว
ราบเรียบตั้งแต 200 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป มีสัญลักษณและคํายอบงบอกประเภทของพลาสติกใหเห็น
ชัดเจน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม เลขที่ มอก. 1310 หรือมี
การระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตาม ISO 1043 หรือ ISO 11469
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6) แบตเตอรี่ (เฉพาะรุนที่มีแบตเตอรี่สํารองขอมูลในแผงวงจร)
6.1) ตองไมมีสวนประกอบของตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว
6.2) ปริมาณสารปรอท และแคดเมียมตองเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่
ตาม EU Directive ฉบับลาสุด
6.3) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ จะตองสามารถเปลี่ยนไดโดยไมตองถอดแผงวงจร
(Printed Circuit Board) ทั้งชุด
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาแบตเตอรี่ที่ใชเปนไปตามขอกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองจากผูผลิต
แบตเตอรี่
7) หมึกพิมพ (Toner)
7.1) หมึกพิมพ (Toners) จะตองไมมีสวนประกอบของสารประกอบของปรอท ตะกั่ว
แคดเมี ย ม นิ ก เกิ ล และโครเมี ย มเฮกซะวาเลนต ยกเว น สารประกอบของนิ ก เกิ ล มวลโมเลกุ ล สู ง (High
Molecular Weight Nickel) ที่อยูในสารใหสีในหมึกพิมพ
7.2) หมึกพิ มพ (Toners) ตองไมใชสี Azo Dye (สียอมหรือเม็ดสี) ในหมึกที่สามารถ
เปลี่ยนรูปเปนสาร Amines ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวได (ตามวิธีทดสอบที่เปนไปตามมาตรา 35 ของกฎหมาย
วาดวยอาหารและของใชเบ็ดเตล็ดของเยอรมัน) ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสารประกอบอะโรมาติกเอมีนที่เกิดจากการสลายตัวของ Azo Groups
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Substances
Biphenyl-4-ylamine, 4-aminobiphenyl xenylamine
Benzidine
4-chloro-o-toluidine
2-naphthylamine
o-aminoazotoluene, 4-amino-2',3dimethylazobenzene, 4-o-tolylazo-o-toluidine
5-nitro-o-toluidine
4-chloroaniline
4-methoxy-m-phenylenediamine
4,4'-methylenedianiline
4,4'-diaminodiphenylmethane

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
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No.
Substances
10 3,3'-dichlorobenzidine
3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine
11 3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine
12 3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine
13 4,4'-methylenedi-o-toluidine
14 6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)
15 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline)
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline
16 4,4'-oxydianiline
17 4,4'-thiodianiline
18 o-toluidine, 2-aminotoluene
19 4-methyl-m-phenylenediamine
20 2,4,5-trimethylaniline
21 o-Anisidine
22 4-Aminoazobenzene

CAS no.
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 หมึกพิ มพที่ใชไมใชสี Azo (สียอมหรือเม็ดสี) ในหมึกเหลวพรอมทั้ง
หนังสือรับรองจากผูผลิตหมึกพิมพ หรือ ยื่นผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่ตองเปนไปตามมาตรา 35 ของ
กฎหมายวาดวยอาหารและของใชเบ็ดเตล็ดของเยอรมัน
7.3) หมึกพิมพ (Toners) ที่ใชจะตองไมมีสวนประกอบของสารอันตรายที่ระบุอยูใน
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
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวา หมึกพิมพที่ใชในตลับหมึกเปนไปตามขอกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรอง
จากผูผลิตหมึกพิมพ
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8) ตลับหมึก (Toner cartridges และ Toner containers)
8.1) ชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบของตลับหมึกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป
ตองไมมีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟ กรณีมีการปนเปอนของ
โลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว ปรอท และโครเมียมเฮกซะวาเลนต ในชิ้นสวนพลาสติกที่เกิดจากความไมบริสุทธิ์และ
ปนเปอนมาจากวัตถุดิบใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg) แคดเมียมใหปนเปอนไดไม
เกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 mg/kg) และสารหนวงการติดไฟ PBB และ PBDE ใหปนเปอนไดไมเกินรอย
ละ 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 ระบบบริ ห ารจั ด การการผลิ ต สิ น ค าปลอดสารต อ งห ามต อ งยื่ น สํ าเนาเอกสารหลั ก ฐาน
ดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑ
กําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อไดวามีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสาร
ตองหาม
1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวา มีปริมาณโลหะ
หนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนด โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ มาตรฐาน
อื่นที่เทียบเทา
2. กรณีที่ผูผลิตไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในชิ้นสวนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม และสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
8.2) ชิ้นสวนพลาสติกของตลับหมึก ตองผลิตจากพลาสติกชนิดพอลิเมอรเดี่ยว (One
Single Polymer) หรือ พอลิเมอรผสม (Polymer Blends) ทั้งนี้ชิ้นสวนพลาสติกทั้งหมดตองผลิตจากการผสม
กันของพอลิเมอรไมเกิน 4 ชนิด ในรูปของ Mutually Separable Polymers หรือ พอลิเมอรผสม (Polymer
Blends)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาชิ้นสวนพลาสติกของตลับหมึกเปนไปตามขอกําหนด
9) สามารถใชกับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเครื่องถายเอกสารสามารถใชกับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนทําใหม
รอยละ 100
10) ตองรับประกันวามีชิ้นสวนอะไหลหรืออุปกรณ สําหรับใชเปลี่ยนหรือซอมแซม ไมนอย
กวา 5 ป ภายหลังจากที่เลิกทําการผลิต
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเครื่องถายเอกสารมีการรับประกันวามีชิ้นสวนอะไหลหรืออุปกรณสําหรับ
ใชเปลี่ยนหรือซอมแซม ไมนอยกวา 5 ป ภายหลังจากที่เลิกทําการผลิต
11) แมแบบรับภาพตองไมมีสวนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ เซเลเนียม
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาแมแบบรับภาพตองไมมีสวนประกอบของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และ
เซเลเนียม
12) การถายเอกสารสองหนา (Double - side Copying หรือ Duplex Unit) เครื่องถาย
เอกสารตองสามารถพิมพบนกระดาษสํานักงานไดทั้ง 2 หนาโดยเปนไปตามเกณฑในตารางที่ 4 หากผานการ
ทดสอบความสามารถในการพิมพบนกระดาษสํานักงานไดทั้ง 2 หนา ภายใตสภาวะสี (Color) ไมจําเปนตอง
ทดสอบในสภาวะขาวดํา (Monochrome) อีก
ตารางที่ 4 ขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับการประหยัดกระดาษในเครื่องถายเอกสาร
ความเร็วการพิมพของกระดาษ A4
(หนาตอนาที (Pages per minute; PPM))
พิมพขาวดํา
พิมพสี (Color)
(Monochrome)
≤19
≤24
>19-39

>24-44

>39

>44

ขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับการถายเอกสาร 2 หนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งมี ร ะบบการป อ นด ว ยมื อ ให เป น ทางเลื อ ก
สําหรับการถายเอกสาร 2 หนา
ผลิตภัณ ฑตองมีการติดตั้งอุปกรณ สําหรับหนาที่ในการถาย
เอกสาร 2 หนา เปนตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) หรือตองมี
อุปกรณเสริมมากับเครื่อง
ผลิตภัณ ฑตองมีการติดตั้งอุปกรณ สําหรับหนาที่ในการถาย
เอกสาร 2 หนาเปนตัวเลือกอัตโนมัติ (Default)
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาเครื่องถายเอกสารสามารถพิมพบนกระดาษสํานักงานไดทั้ง 2 หนา
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 4 และเปดเผยขอมูลในเอกสารผลิตภัณฑ
13) กระบวนการผลิ ตผลิต ภั ณ ฑ ต องไม ใช ส ารเคมี ที่ มีรายชื่ อดั งแสดงในตารางที่ 5 ใน
กระบวนการผลิตขั้นสุดทาย (The Final Manufacturing Stage) ของตัวเครื่องแผนวงจรพิ ม พ หรือการทํ า
ความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse)
ตารางที่ 5 กลุมของสารเคมีสังเคราะหที่มีคลอรีนผสมอยู
CFC5s

Other CFCs

HCFCs

Trichlorofluoromethane
Dichlorodifluoromethane
Trichlorotrifluoroethane
Dichlorotetrafluoroethane
Chloropentafluoroethane
Chlorotrifluoromethane
Pentachlorofluoromethane
Tetrachlorodifluoroethane
Heptachlorofluoropropane
Hexachlorodifluorpropane
Pentachlorotrifluoropropane
Tetrachlorotetrafluoropropane
Trichloropentafluoropropane
Dichlorohexafluoropropane
Chloroheptafluoropropane
Carbon Tetrachloride
1,1,1-Trichloroethane
Dichlorofluoromethane
Chlorodifluoromethane
Chlorofluoroethane
Tetrachlorofluoroethane
Trichlorodifluoroethane
Dichlorotrifluoroethane
Chlorotetrafluoroethane
Trichlorofluoroethane

HCFCs

Pentachlorofluoropropane
Tetrachlorodifluoropropane
Trichlorotrifluoropropane
Dichlorotetrafluoropropane
Chloropentafluoropropane
Tetrachlorofluoropropane
Trichlorodifluoropropane
Dichlorotrifluoropropane
Chlorotetrafluoropropane
Trichlorofluoropropane
Dichlorodifluoropropane
Chlorotrifluoropropane
Dichlorofluoropropane
Chlorodifluoropropane
Chlorofluoropropane
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Dichlorodifluoroethane
Chlorotrifluoroethane
Dichlorofluoroethane
Chlorodifluoroethane
Chlorofluroethane
Hexachlorofluoropropane
Pentachlorodifluoropropane
Tetrachlorotrifluoropropane
Trichlorotetrafluoropropane
Dichloropentafluoropropane
Chlorohexafluoropropane

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองวาในกระบวนการผลิตผลิตภัณ ฑ ตองไมใชสารเคมีที่มีรายชื่อดังแสดงใน
ตารางที่ 5 ในกระบวนการผลิตขั้นสุดทาย (The Final Manufacturing Stage) ของตัวเครื่องแผนวงจรพิมพ
หรือการทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse)
14) ผูผลิตจะตองรับคืนตลับหมึกพิมพใชแลวและแมแบบรับภาพที่ลูกคานํามาคืน โดยมีการ
ระบุเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนบนเครื่องถายเอกสาร เอกสารหรือคูมือการใชงานที่มอบใหแกผูบริโภคเมื่อ
ซื้อผลิตภัณฑหรือบนเว็บไซตของผูผลิต
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานที่มีการระบุวามีการรับคืนตลับหมึกพิมพใชแลวและแมแบบรับภาพที่ลูกคานํามา
คืน โดยมีการระบุเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนบนเครื่องถายเอกสาร เอกสารหรือคูมือการใชงานที่มอบ
ใหแกผูบริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ
15) มีการระบุรายละเอียดขอมูล (ภาษาไทย) ดังตอไปนี้ในคูมือการใชงาน/เอกสารแนบที่
มอบใหผูบริโภคเมื่อซื้อผลิตภัณฑ
15.1) คําแนะนําในการจัดวางตัวเครื่อง
15.2) ระบุความประสงคและสถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑชิ้นสวนทุกชนิดเพื่อลดการใช
ทรัพยากรโดยนําไปแปรใชใหมหรือกําจัดตามกฎหมายกําหนด
15.3) ความเร็วในการพิมพ (จํานวนหนาตอนาที)
15.4) ใหแสดงขอมูลระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Mode) โดยแสดงขอมูล
Typical Electricity Consumption (TEC) ตาม Energy Star ฉบับลาสุด
15.5) ระบุวาสามารถถายสําเนาไดบนกระดาษทั้ง 2 ดาน
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15.6) คําแนะนําใหปดเครื่องเมื่อไมตองการใชงาน
15.7) จํ า นวนแผ น ที่ ต อ งเปลี่ ย นแผ น กรองโอโซน (ถ า มี ) แม แ บบรั บ ภาพ ลู ก ยาง
ความรอน
15.8) หากเสียงที่เกิดจากการใชงานผลิตภัณฑมีระดับเสียง เกินกวา 63 เดซิเบล (dB)
ไมควรนํามาวางในหองที่มีคนนั่งทํางานอยูปกติควรมีพื้นที่เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสาร
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานเปนคูมือแนะนําการใชงาน/คูมือความปลอดภัยการใชงาน (Product Safety
Data Sheet)/เอกสารแนบที่มอบใหผูบริโภค โดยระบุรายละเอียดตามขอกําหนด
หมายเหตุ: 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนด
ทั่ วไปว าด วยความสามารถของห อ งปฏิ บั ติ ก ารสอบเที ย บและห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ เลขที่ มอก. 17025
(ISO/IEC 17025) และผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง
2) หนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอการรับรอง และ
ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถามี)
3) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ในกรณีที่
เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เครื่องถายเอกสาร
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
4.1) 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

A2

Are
electric/electronic
assemblies easy to
find and remove?

Entire unit,
including lamps

M

� Yes/
� No

A4

Can disassembly be
done exclusively

Casing, chassis,
electric/electron

M

� Yes/
� No

Remarks
“separation aids”
refers to
predetermined
breaking points, for
example.
The minimal strategy
for recycling is to
remove hazardous
substances. For
example,
electric/electronic
assemblies and
components listedin
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
purpose tools‘ refers
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A5

A7

A9

Requirement
Applicable scope Category Compliance
Remarks
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.
Has consideration
Casing parts,
M
� Yes/
been given to the
chassis,
� No
point of application electric/electron
and the work space ic assemblies
required for
disassembly?
Can screw
Casing parts,
M
� Yes/ Standardised and
connections for
chassis, electric/
� No
uniform connecting
fastening assemblies electronic
elements facilitate
be released with no assemblies
disassembly. The
more than three
fewer tools needed
tools?
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
size).
Can the disassembly Entire unit
M
� Yes/ If the undercut angle
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Requirement
be performed by
one person?

Applicable scope Category Compliance
Remarks
� No
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.
A11 Are casing parts free Casing parts
M
� Yes/ To facilitate the
of electric/electronic
� No
clean and fast
assemblies?
removal and
separation of
hazardous
substances from the
electronic
components, all
electric/electronic
assemblies must be
fastened to the
chassis. The casing
must not contain
any

-18-

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
more
casing parts are
difficult to separate,
they must be made
of the same material
as the plastic parts,
or any material that
does not prevent
recycling.

M

� Yes/
� No

M

� Yes/
� No

Remarks
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
which they are
attached, or it is
desirable that they
are made of same
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Requirement

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
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,
vapor deposited
layer and print on
plastic parts require
additional treatment
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Requirement

Applicable scope Category Compliance

Remarks
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
reduction of
environmental
burden. “Coating
materials that do
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Requirement

Applicable scope Category Compliance

Remarks
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
the air, such as the
removal equipment,
the devices in
coating process, or
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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
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
components are
appropriate. (This
does not require
available

-23-

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
11469, taking ISO
1043 into
consideration?
B11 Do secondary

Applicable scope Category Compliance

Remarks
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.

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

The marking of
plastics shall enable
all recycling
companies to sort
plastics by type.

Internal battery

M

� Yes/

Secondary batteries
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Requirement
batteries have
identifications
indicating a type?

Applicable scope Category Compliance
Remarks
� No
need to be
identified in order to
promote collection
and recycling thereof

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?

C4

Can modules for
colourants be
reused?

Modules for
colourants

M

� Yes/
� No

M

� Yes/
� No/
� Not
covered.

This means that the
manufacturer should
be willing to reuse
assemblies and
components as
spare parts or ETN
(Equivalent To New)
parts under his
responsibility.
Constructive
measures shall not
prevent reuse.
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Requirement

Applicable scope Category Compliance
(No use of
modules for
colourants)
C5 When batteries
Printed circuit
M
� Yes/
installed in
board, etc.
� No/
equipment reach the
� No use
end of their life or
of
are repaired,
internal
replacement or
battery
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
M
� Yes/
designed in
� No/
consideration of
� No
weight
conventiona
reduction/volume
l machine
reduction.
having
equivalent
functionality
is present.
Are all “M” requirements satisfied and “Yes”
M
� Yes/
answers given to them?
� No

Remarks

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.

