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โครงการฉลากเขียว 
 

 

       

 
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา  
และแท่นประทับตรา 

(Stamps, Stamp ink, and Stamp pads) 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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คณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว 
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สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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TGL-75-13
ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 
 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

        และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. หมึกพิมพ์ 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 63. เคร่ืองดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
      หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68.  กระจกสําหรับอาคาร  
       : กระจกเปลือกอาคาร 

69.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71.  เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
      แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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TGL-75-13
 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ต่อ) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองล้างจาน 86. เคร่ืองเป่าผม 87. ตู้แช่แสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. รองเท้า   

   

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมนุเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ที่ เ ว็บไซต์ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรที อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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TGL-75-13
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 75  

โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา  

และแท่นประทับตรา 
ประธานอนุกรรมการ 
นายอดิศักด์ิ  ทองไข่มุกต์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     
   
อนุกรรมการ 
ดร.ปารมี เพ็งปรีชา     ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์   
 นางทิพยา จุลหวีฟอร์จูน    และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
นายนรพงศ์  วรอาคม     ผู้แทนสํานักงานมาตรฐาน   

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด     ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
       เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
นายวรพจน์ กนกกัณฑพงษ์    ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาววิธิดา พัฒนอิสรานุกูล 
 

นายวัชรไชย ขมินทกูล     ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
 
นายเกียรติศักด์ิ เจริญชัยชนะ    ผู้แทนบริษัท ซันบ้ี (ประเทศไทย) จํากัด 

นายสุรินทร์ วงฟู 
 

คุณนริสรา วานิกร     ผู้แทนบริษัท ดี .เอช .เอ สยามวาลา 
จํากัด 

คุณกินรี ต้ินเติมทรัพย์ 
 

นางอรอุมา สังข์ทอง   ผู้แทนบริษทั นานมี จํากัด 
           นางสาวดารา ดวงภาค    
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อนุกรรมการและเลขานุการ  
ดร. ลัณฉกร ประทุมรัตน์   โครงการฉลากเขียว  
           นางสาวชฎาพร สุขแจ่ม   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา  

และแท่นประทับตรา (TGL-75-13) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 75 
โครงการฉลากเขียว 

 
1.  เหตุผล 
 

ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตราเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในสํานักงานเพ่ือใช้
ประทับตรากับเอกสารต่างๆ เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากตรายาง หมึก
ประทับตรา และแท่นประทับตราพบว่ามีผลกระทบสําคัญในช่วงการใช้งานจากโลหะหนักที่
เป็นองค์ประกอบในหมึก ไอระเหยของตัวทําละลายอินทรีย์บางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ใช้งาน เช่น สารอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds: VOCs) และ
ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) หากรับสารเหล่าน้ีเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้งานได้ รวมถึงเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งานแล้วหากมีการใช้วัสดุไม่เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาขยะเพ่ิมมากขึ้น 

ดังน้ัน การกําหนดข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่น
ประทับตราจึงมุ่งเน้นการจํากัดการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมการนํา
ช้ินส่วนพลาสติกนํามาแปรใช้ใหม่ อันจะเป็นการช่วยลดผลกระทบสุขภาพของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

 
2. ขอบเขต 

 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

1) ตรายาง ได้แก่ ตรายางแบบด้ามและตรายางหมึกในตัว 
2) หมึกประทับตรา 
3) แท่นประทับตรา 

 
3.  บทนิยาม 
 

ตรายาง หมายถึง ตรายางแบบด้าม และตรายางหมึกในตัว ใช้สําหรับประทับตราหรือข้อความท่ี
เอกสาร ส่วนที่เป็นอักขระ ข้อความและ/หรือเคร่ืองหมาย ทําจากยางหรืออาจทําจากวัสดุอ่ืน 
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ตรายางแบบด้าม หมายถึง ตรายางที่มีด้ามจับการใช้งานต้องใช้คู่กับแท่นประทับตรา 

ตรายางหมึกในตัว หมายถึง ตรายางที่มีหมึกในตัวซึ่งที่มีข้อความ อักขระ เครื่องหมายสําเร็จรูป
พร้อมใช้งาน หรือไม่มีข้อความ อักขระ เครื่องหมายก็ได้  

หมึกประทับตรา หมายถึง ของเหลวเน้ือเดียวกันสําหรับใช้เติมลงบนแผ่นดูดซับของแท่น
ประทับตราหรือตรายางหมึกในตัว เพ่ือใช้ในการประทับตราเอกสารต่างๆ1 

แท่นประทับตรา หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้หมึกประทับตราซึ่งดูดซับไว้แก่ตรายาง2 

สารอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds: VOCs) หมายถึง สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ที่เป็นของเหลวหรือของแข็งที่ระเหยหรือระเหิดสู่อากาศได้ง่ายที่
มีจุดเดือดไม่เกิน 250 องศาเซลเซียสที่ความดันปกติ ตามวิธีการทดสอบ ISO 11890-1 หรือ 
ISO 11890-2 ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ 

หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) 
ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(Accreditation Body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF (International Accreditation Forum) 

ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป 

 
4.1 ตรายาง ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านคุณภาพตามวิธีที่กําหนดในภาคผนวก 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบตรายางที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านคุณภาพตามวิธีที่กําหนดใน
ภาคผนวก 1 

 

 
 
 

                                             
1 ดัดแปลงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมึกประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก.  1678-2541 
2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่นประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก.  1677-2541 
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4.2 หมึกประทับตรา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

4.2.1 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมึกประทับตรา มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1678 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนสําเนาใบอนุญาต มอก. 1678 

 
4.2.2 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมึก
ประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1678 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตาม มอก. 1678 

 
4.2.3 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมึก

ประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1678 โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่า
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศ เช่น ASTM EN หรือ JIS 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตาม มอก. 1678 โดยใช้วิธี
ทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ 
มาตรฐานระดับประเทศ 

 

 
4.3 แท่นประทับตรา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

4.3.1 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่นประทับตรา มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1677 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนสําเนาใบอนุญาต มอก. 1677 

 
4.3.2 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่น

ประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1677 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตาม มอก. 1677 
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4.3.3 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่น

ประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1677 โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่า
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศ  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตาม มอก. 1677 โดยใช้วิธี
ทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ 
มาตรฐานระดับประเทศ 

 
4.4 ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารหรือหลักฐานที่เช่ือได้ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 

 
4.5 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานเป็นใบรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 จากหน่วยรับรองที่
เช่ือถือได้ 

กรณีที่ไม่ได้การรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 หรือ ได้รับการรับรองมาตรฐานใด
มาตรฐานหน่ึง เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวต้องเข้าไปตรวจประเมินโรงงาน  

ทั้งนี้ เม่ือครบกําหนด 3 ปี นับจากวันประกาศใช้ข้อกําหนด ผู้ผลิตที่ย่ืนขอฉลากเขียวต้องได้
การรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 โดยเอกสารประกอบการยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียวต้องเป็นใบรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 เท่านั้น 

 
5.  ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 ตรายาง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดังน้ี 

5.1.1 วัสดุที่ทําจากไม้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังน้ี 3 
1) มีปริมาณ Pentachlorophenol ไม่เกิน 5 mg/kg 

                                             
3 ข้อกําหนดฉลากเขียวเคร่ืองเรือน (TGL-69-12) 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบ Pentachlorophenol ในวัสดุที่ทําจากไม้ตามวิธีทดสอบท่ี
กําหนดในมาตรฐาน EN 71-9 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
2) สีที่ใช้สําหรับไม้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์สี (TGL-

4): สีสําหรับพ้ืนผิวไม้ ในข้อ 5 ข้อกําหนดพิเศษ  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับสีสําหรับไม้ หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5 ของ
ข้อกําหนดพิเศษสําหรับสีที่ใช้สําหรับไม้ 

 

 
5.1.2 วัสดุที่ทําจากโลหะที่มีนํ้าหนักมากกว่าร้อยละ 10 โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังน้ี 
1) ไม่ใช้สารประกอบ 1,1,1-trichloroethane ในการเตรียมผิว3 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารประกอบ 1,1,1-trichloroethane ในการเตรียม
ผิววัสดุที่ทําจากโลหะ 

 
2) ไม่เคลือบผิวด้วยโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่เคลือบผิววัสดุที่ทําด้วยโลหะด้วย โครเมียมเฮกซะวา
เลนซ์ (Cr6+) 

 
3) สีที่ใช้สําหรับวัสดุที่ทําจากโลหะ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4): สีสําหรับพ้ืนผิวโลหะ ในข้อ 5 ข้อกําหนดพิเศษ3 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับสีที่ใช้สําหรับโลหะ หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5 
ของข้อกําหนดพิเศษสําหรับสีที่ใช้สําหรับโลหะ 
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5.1.3 วัสดุที่ทําจากพลาสติกที่มีนํ้าหนักมากกว่าร้อยละ 10 โดยน้ําหนักผลิตภัณฑ์ ต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดังน้ี4 
1) ปริมาณโลหะหนัก 

- ปรอท ตะก่ัว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) สารละไม่เกิน 1000 
mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน (homogeneous materials) 

- แคดเมียม ไม่เกิน 100 mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน (homogeneous 
materials)  

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนักในวัสดุที่ทําจากพลาสติก ตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐาน IEC 62321 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบท่ียอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
2) ไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟ (flame retardant) ดังต่อไปน้ี 

- Polybrominated biphenyl (PBB)  
- Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟ (flame 
retardant) ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.2.3 ข้อย่อย 2) ในวัสดุที่ทําจาก
พลาสติก 

 
3) มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกบนวัสดุที่ทําจากพลาสติก หรือ ที่มี

นํ้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ (flat 
surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติก
ตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังน้ี 

                                             
4 Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS) 
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1) ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบน

วัสดุที่ทําจากพลาสติกที่มีนํ้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ (flat 
surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่ง
บอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043-1 หรือ ISO 11469 

หรือ 
2) ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีการระบุข้อมูลชนิดของพลาสติกที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์

ตรายางไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

 
5.1.4 วัสดุที่ทําจากยางมีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ดังต่อไปน้ี4 

- ปรอท ตะก่ัว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) สารละไม่เกิน 1000 
mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน (homogeneous materials) 

- แคดเมียม ไม่เกิน 100 mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน (homogeneous 
materials)  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนักในวัสดุที่ทําจากพลาสติก ตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐาน IEC 62321 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบท่ียอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

5.1.5 หมึกประทับตราที่ใช้สําหรับตรายางหมึกในตัวต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนด
พิเศษข้อ 5.2   

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องผลการทดสอบและหนังสือรับรองที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2 

 
5.2 หมึกประทับตรา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังน้ี 

5.2.1 หมึกประทับตราชนิด water-based มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) น้อย
กว่าร้อยละ 5 โดยนํ้าหนัก5  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน 
ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2 หรือ ASTM D3960 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือ
เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศ 

                                             
5 Hong Kong, Green Label Scheme: Printing Ink (GL-004-004). 
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5.2.2 หมึกประทับตราชนิด solvent-based มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) น้อย

กว่าร้อยละ 50 โดยนํ้าหนัก5 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน 
ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2 หรือ ASTM D3960 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือ
เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศ 

 
5.2.3 หมึกประทับตราชนิด oil-based มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) น้อยกว่า

ร้อยละ 4 โดยนํ้าหนัก5 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน 
ISO 11890-1 หรือ ISO 11890-2 หรือ ASTM D3960 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือ
เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศ 

 
5.2.4 มีฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระเหยออกมาได้ไม่เกิน 5 mg/dm3  6 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1) ผลการทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมึก

ประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1678  หรือ โดยใช้วิธีทดสอบท่ียอมรับหรือเทียบเท่าตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

2) สําเนาใบอนุญาต มอก. 1678 หมึกประทับตรา 

 
5.2.5 มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ตะก่ัว แคดเมียม ปรอท โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์(Cr6+) 

ซีลีเนียม สารหนู และพลวง รวมกันไม่เกิน ร้อยละ 0.01 โดยนํ้าหนักของ
สารอินทรีย์ไม่ระเหย (by weight of non-volatile content) 5,7 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาณโลหะหนัก โดยทดสอบด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบ

                                             
6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมึกประทับตรา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1678 
7 New Zealand, The New Zealand Ecolabelling Trust, Printing Inks (EC-17-08) 
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ซอร์พช่ันสเปคโตรเมทรี (Atomic Absorption Spectrometry : AAS) หรือ อินดัคทีฟลีคัพเพิล
พลาสมาสเปคโตรเมทรี (Inductively Coupled Plasma Spectrometry : ICP) 

 
5.2.6 ไม่ใช้สีเอโซ (azo-based dyes) ที่แตกตัวให้สาร aromatic amines ดังต่อไปน้ี8  

ตารางที่ 1 สาร Aromatic amines 
ลําดับ  ชื่อสาร   CAS No. 

1  4-aminodiphenyl   92-67-1 

2  4-aminoazobenzene   60-90-3 

3  Benzidine   92-87-5 

4  4-chloro-o-toluidine   95-69-2 

5  2-naphthylamine   91-59-8 

6  o-aminoazotouene   97-56-3 

7  2-amino-4-nitrotoluene   99-55-8 

8  p-chloroaniline   106-47-8 

9  2,4-diaminoanisole   615-05-4 

10  4,4’-diaminodiphenylmethane   107-77-9 

11  3,3’-dichlorobenzidine   91-94-1 

12  3,3’-dimetoxybenzidine   119-90-4 

13  3,3’-dimethylbenzidine   119-93-7 

14  3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane   838-88-0 

15  p-cresidine   120-71-8 

16  4,4’-methylene-bis-(2-chloroaniline)   101-14-4 

17  4,4’-oxydianiline   101-80-4 

18  4,4’-thiodianiline   139-65-1 

19  o-toluidine   95-53-4 

20  2,4-toluilenediamine   95-80-7 

21  2,4,5-trimethylaniline   137-17-7 

22  o-anisidine   90-04-0 

23  2,4-Xylidine   95-68-1 

24  2,6-Xylidine   87-62-7 

 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
                                             
8 ข้อกําหนดฉลากเขียวตลับหมึก (TGL-30/1-R2-09) 
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ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สีเอโซ (azo-based dyes) ที่แตกตัวให้สาร 
aromatic amines ในตารางที่ 1 ในหมึกประทับตรา 

 
5.3 แท่นประทับตรา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังน้ี 

5.3.1 วัสดุที่ทําจากโลหะที่มีนํ้าหนักมากกว่าร้อยละ 10 โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังน้ี  
1) ไม่ใช้สารประกอบ 1,1,1-trichloroethane ในการเตรียมผิว3 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารประกอบ 1,1,1-trichloroethane ในการ
เตรียมผิววัสดุที่ทําจากโลหะ 

 
2) ไม่เคลือบผิวด้วยโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+)3 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่เคลือบผิววัสดุที่ทําด้วยโลหะด้วย โครเมียมเฮกซะวา
เลนซ์ (Cr6+) 

 
3) สีที่ใช้สําหรับวัสดุที่ทําจากโลหะ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4): สีสําหรับพ้ืนผิวโลหะ ในข้อ 5 ข้อกําหนดพิเศษ3 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับสีที่ใช้สําหรับวัสดุที่ทําจากโลหะ หรือ ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ในข้อ 5 ของข้อกําหนดพิเศษสําหรับสําหรับโลหะ 

 
5.3.2 วัสดุที่ทําจากพลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดังน้ี 

1) ปริมาณโลหะหนัก4 
- ปรอท ตะก่ัว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) สารละไม่เกิน 1000 

mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน (homogeneous materials) 
- แคดเมียม ไม่เกิน 100 mg/kg ในวัสดุเน้ือเดียวกัน (homogeneous 

materials)  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนักในวัสดุที่ทําจากพลาสติก ตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐาน IEC 62321 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบท่ียอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 
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2) ไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟ (flame retardant) ดังต่อไปน้ี 
- Polybrominated biphenyl (PBB)  
- Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟ (flame 
retardant) ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.2.3 ข้อย่อย 2) ในวัสดุที่ทําจาก
พลาสติก 

 
3) มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกบนวัสดุที่ทําจากพลาสติก หรือ ที่มี

นํ้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ (flat surface) 
ม า ก ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ  2 0 0  ต า ร า ง มิ ล ลิ เ ม ต ร  ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน 
ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังน้ี 
1) ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบน

วัสดุที่ทําจากพลาสติกที่มีนํ้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กรัม หรือ มีพ้ืนที่ผิวแบนราบ (flat 
surface) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางมิลลิเมตร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่ง
บอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043-1 หรือ ISO 11469 

หรือ 
2)  ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีการระบุข้อมูลชนิดของพลาสติกที่ใช้ทํา

ผลิตภัณฑ์แท่นประทับตราไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

 
5.3.3 หมึกประทับตราสําหรับแท่นประทับตราต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษข้อ 

5.2   

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องผลการทดสอบและหนังสือรับรองที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2 
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5.4 บรรจุภัณฑ์ 

5.4.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือ ผ่านการ
ทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษน้ันๆ ที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนใบรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดน้ันๆ หรือ ย่ืนผลการ
ทดสอบที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดน้ันๆ ที่ใช้ทํา
บรรจุภัณฑ์ 
ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 5.4.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ในการย่ืนขอการรับรองในคร้ังแรก 

 
5.4.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของ พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานและหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่
ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469  

 
5.4.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่พลาสติกทําจาก PVC ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่า

มีการทําสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบนพลาสติกทําจาก PVC ซึ่งหนังสือรับรองต้อง
ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องหลักฐานและยื่นหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีการทําสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบน
พลาสติกทําจาก PVC  

 
 
 



   

 
20 

 

TGL-75-13
5.4.4 หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุ

ภัณฑ์ จะมีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮ
กซะวาเลนซ์ (Cr6+) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือนรวมกันไม่เกิน 100 
mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ 
1) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624  
2) ทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 
3) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
4) ทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์(Cr6+) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ 
มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 

 
6. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง  
 

6.1 การทดสอบ 
6.1.1 ห้องปฏิบัติการ 

ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ
ที่ ไ ด้ รั บการแ ต่ง ต้ั งตามมาตรา  5  แ ห่ งพระราช บัญญั ติมาตรฐาน
ผลิต ภัณฑ์ อุตสาหกรรม  พ .ศ .  2511 (และที่ แ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม )  หรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว กรณีผู้

ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่
เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืน
เอกสารดังต่อไปน้ีแนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืน

ว่า วิ ธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากับวิธีทดสอบท่ีระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
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6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลาก

เขียว 
 
6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 1 

การทดสอบและเกณฑ์คณุภาพผลติภัณฑต์รายาง 
 
1.  ลักษณะท่ัวไป 

อักขระ ข้อความหรือเคร่ืองหมายต้องติดแน่นกับตัวตรายาง 
การทดสอบ ให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

 
2. สมรรถนะการใช้งาน 

เมื่อทดสอบแล้วรอยประทับที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษท้ัง 10 แห่ง ต้องมีความคมชัดเจน 
การทดสอบ 
2.1) อุปกรณ์ 

2.1.1) กระดาษสําหรับประทับตรา 
 กระดาษไม่เคลือบผิวชนิดกระดาษพิมพ์ มีนํ้าหนักมาตรฐานไม่น้อยกว่า 70 กรัม

ต่อตารางเมตร ที่เป็นไปตาม มอก. 287 
2.1.2) ตุ้มนํ้าหนัก 30 นิวตัน และ 49 นิวตัน 
2.1.3) แท่นสําหรับวางตุ้มนํ้าหนัก 
2.1.4) หมึกประทับตรา ที่เป็นไปตาม มอก. 1678 (กรณีทดสอบตรายางแบบด้าม) 
2.1.5) ตรายาง 
2.1.6) กระจกแผ่นเรยีบ 

2.2) วิธีทดสอบ 
2.2.1) วางกระดาษท่ีไม่มีรอยพับหรอืรอยย่น 1 แผน่ ลงบนกระจกแผ่นเรียบบนโต๊ะ

ทดสอบให้ผิวหน้าเรียบเสมอกัน 
2.2.2) นําตรายางที่มีการติดอักขระ ข้อความ หรือเครื่องหมาย เรียบร้อยแล้ว ทดสอบ

ดังน้ี  
 กรณีตรายางแบบด้าม ให้กดตรายางบนแผ่นดูดซับโดยใช้แรงกด 30 นิวตัน เป็น

เวลา 5 วินาที แล้วประทับลงบนแผ่นกระดาษโดยใช้แรงกด 49 นิวตัน เป็นเวลา 
5 วินาที ทําเช่นน้ีจํานวน 10 แห่ง โดยเลือกตําแหน่งใหม่ๆ บนแผ่นดูดซับของ
แท่นประทับตรา แล้วตรวจพินิจ 
กรณีตรายางหมึกในตัว ให้ประทับลงบนแผ่นกระดาษโดยใช้แรงกด 49 นิวตัน 
เป็นเวลา 5 วินาที ทําเช่นน้ีจํานวน 10 แห่ง แล้วตรวจพินิจ 
หมายเหตุ เพ่ือให้แรงกดเป็นไปตามที่กําหนดอาจใช้มวลวางทับตรายาง เวลากด

หรือยกตรายางให้ระวังอย่าให้ตรายางเล่ือนออกไปจากตําแหน่งเดิม 
ซึ่งอาจทําให้หมึกเลอะอักขระสองตัวที่อยู่ใกล้กันหรือเลอะบนส่วน
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อ่ืนๆ ของกระดาษที่มิใช่อักขระของตรายาง ในกรณีที่ตรายางเลื่อนให้
ทําการทดสอบครั้งน้ันใหม่ 

3.  อายุการใชง้าน 
เมื่อทดสอบคร้ังที่ 200 400 600 800 และ 1000 แล้วอักขระข้อความหรือเคร่ืองหมายต้องไม่มี
ร่องรอยการสึกหรือเสียรูป 
การทดสอบ 
3.1) อุปกรณ์ 

3.1.1) กระดาษสําหรับประทับตรา 
 กระดาษไม่เคลือบผิวชนิดกระดาษพิมพ์ มีนํ้าหนักมาตรฐานไม่น้อยกว่า 70 กรัม

ต่อตารางเมตร ที่เป็นไปตาม มอก. 287 
3.1.2) ตุ้มนํ้าหนัก 3 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรมั 
3.1.3) แท่นสําหรับวางตุ้มนํ้าหนัก 
3.1.4) หมึกประทับตรา ที่เป็นไปตาม มอก. 1678 (กรณีทดสอบตรายางแบบด้าม) 
3.1.5) ตรายาง 

 
3.2) วิธีทดสอบ 

3.2.1) นําตรายางที่มีการติดอักขระข้อความหรือเคร่ืองหมายเรียบร้อยแล้วทดสอบดังน้ี  
 กรณีตรายางแบบด้าม กดตรายางบนแผ่นดูดซับโดยวางทับด้วยตุ้มนํ้าหนัก 3 

กิโลกรัม แล้วนํามากดประทับลงบนแผ่นกระดาษโดยวางทับด้วยตุ้มนํ้าหนัก 5 
กิโลกรัม ทําเช่นน้ีจํานวน 1000 ครั้ง แล้วตรวจพินิจ   
กรณีตรายางหมึกในตัว ให้กดประทับลงบนแผ่นกระดาษโดยวางทับด้วยตุ้ม
นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม ทําเช่นน้ีจํานวน 1000 ครั้ง แล้วตรวจพินิจ 
 

     

รูปที่ 1 การทดสอบสมรรถนะการใช้งาน/อายุการใช้งาน 
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การทดสอบดังกล่าวดัดแปลงมาจาก มอก. 1677-2541 แท่นประทับตรา และมาตรฐานการ
ทดสอบของคณะอนุกรรมการเทคนิคฝ่ายผู้ผลิต โดยพิจารณาความเหมาะสมและกําหนดโดย
คณะอนุกรรมการเทคนิค คณะที่ 75 
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ภาคผนวก 2 

 
2.1 สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย
ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามข้อกําหนดฉลากเขียว

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค

ร้องขอไปยังผู้ยื่นสมัคร

ผ่านเกณฑ์ ต้องการเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม

พิธีลงนาม

ชําระค่าธรรมเนียม และจัดทําสัญญา

ต่อสัญญาทุกๆ 1-2 ปี
จนครบ 3 ปี

สัญญา 3 ปี

เร่ิมกระบวนการขอรับการรับรองฉลากเขียว
ท้ังหมดใหม่อีกคร้ังเมื่อครบ 3 ปี

ตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2.2 ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตรายางต่อสิง่แวดล้อม 
 

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตรายางต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ตรายาง (Life Cycle Consideration) (ตารางที่ 1) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะ
ผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

 
 ตารางที่ 1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ตรายางต่อสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วัฏจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์ตรายาง 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร เช่น  
 - วัตถุดิบ   

 
 

  

 

× 

 

× 

 

× 
- พลังงาน    × × 
- น้ํา   × × × 
การเกิดวตัถุอันตราย   × × x x 

การปล่อยมลสารไปสู่ 
- อากาศ  ∗ 

2 

 
∗3,4 

 

× 
- น้ํา  ∗ × × × 
- ดิน  ∗ × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  ∗ × × 

1 

ผลกระทบอื่นๆ        ∗5 x     ∗5 × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้     ∗∗ x 

ความปลอดภัย     ∗∗ x 
 

หมายเหตุ    

  มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

              มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 

 ∗  มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

 ∗∗ มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1. บรรจุภัณฑ์ 
2. CO, SOx, NOx, ฝุ่นละออง, ควันรถ 

3. vocs , formaldehyde 
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4. โลหะหนัก 
5. กล่ิน 

 

1 . ขณะผลิต 
 

ในระหว่างการผลิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่เกิดขึ้นคือ การใช้ทรัพยากรนํ้า 
วัตถุดิบ และพลังงาน  นอกจากน้ี ยังมีการปล่อยมลสารไปสู่อากาศ นํ้าและดิน เช่น สารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหย(volatile organic compound:VOCs) ฟอร์มาลดีไฮด์ และโลหะหนักที่เป็น
องค์ประกอบในหมึกซึ่งจะเกิดการปนเป้ือนในอากาศ และจากการล้างวัสดุอุปกรณ์การผลิตต่างๆ จะ
ทําให้เกิดนํ้าเสียที่มีสารเคมีปนเป้ือนไหลลงสู่แม่นํ้า ลําคลองและลงสู่ดิน ส่วนบรรจุภัณฑ์หมดอายุการ
ใช้งานแล้วหากมีการใช้วัสดุและการกําจัดไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะสู่สิ่งแวดล้อมเป็น
จํานวนมาก นอกจากน้ีกลิ่นจากสารเคมีในการผลิตยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ันอีกด้วย 
 
2. ขณะขนส่ง 
 

ในระหว่างการขนส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งมีการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงและปล่อย ควันรถไปสู่อากาศ ซึ่งการใช้ทรัพยากรนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ จะ
ก่อให้เกิดสารมลพิษจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งหากถ้าเกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์จะ
ทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่เหลือและคาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็นสารมลพิษ
ก๊าซ (gaseous pollutants) นอกจากน้ันยังเกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากตัว
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง 
 

3. ขณะใช้ 
 

ในขณะใช้งาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่เกิดขึ้น คือ การใช้งานจากโลหะหนักที่เป็น
องค์ประกอบในหมึก ไอระเหยของตัวทําละลายอินทรีย์บางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้งาน เช่น สารอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds: VOCs) และฟอร์มาลดีไฮด์ 
(formaldehyde) ซึ่งไอของฟอร์มัลดีไฮด์จะระคายตา จมูก และผิวหนัง ทําให้เป็นแผลหรือถึงขั้นตา
บอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะทําให้นํ้าท่วมปอด จนหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก และตายในที่สุด 
อาการเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นหลายช่ัวโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บปวด หากได้รับปริมาณน้อย
เป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบ เป็นต้น นอกจากน้ีกลิ่นจาก
สารเคมีในนํ้าหมึกในขณะการใช้งานยังมีผลกระทบต่อผู้ใช้อีกด้วย 
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  4 .ทิ้งหลังใช้งาน 
 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วหากมีการใช้วัสดุและการกําจัดไม่เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาขยะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัญหาของพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานแล้ว คือ การไม่ย่อย
สลายของมูลฝอยพลาสติก เน่ืองจากพลาสติกเป็นสารที่สลายตัวได้ยากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทาง
เคมี (เช่น การละลายนํ้า อิทธิพลของความร้อน แสงหรือสารเคมี) หรือกระบวนการทางกายภาพ (เช่น 
การสึกกร่อนโดยลม) หรือกระบวนการทางชีวภาพ (เช่น การย่อยสลายของบักเตรีหรือเช้ือรา) หากไม่
มีการจัดเก็บขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของมูลฝอยจากพลาสติกใน
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันจึงควรส่งเสริมการนําช้ินส่วนพลาสติกนํามาแปรใช้ใหม่ อันจะเป็นการช่วยลด
ผลกระทบสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
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