
ลักษณะสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และ

รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

นางอภิพร เกศกนกวรกิจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ

กรมควบคุมมลพิษ



ประเด็น

ลักษณะสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ?

รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ขอบเขตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- เกณฑ์ข้อก าหนดฯ อย่างง่าย

- ตัวอย่างสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- หลักฐานการตรวจรับสินค้าฯ



ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ลกัษณะสินคา้และบริการ



ท ำควำมรูจ้กั...สนิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

หมายถึง บริการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จาก
ขั้นตอนจดัหาวตัถุดิบ การใชท้รัพยากร และพลงังาน
ในช่วงการใหบ้ริการ และการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึน
จากการให้บริการ “นอ้ยกว่า” เม่ือเทียบกบัการ
ใหบ้ริการอ่ืนท่ีทาํหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนั

หมายถึง สินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จากขั้นตอน

การจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใชง้านและการ

จดัการซากหลงัการใชง้าน “นอ้ยกวา่”เม่ือเทียบ

กบัสินคา้อ่ืนท่ีทาํหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนั

สินค้า ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล อ้มม

บริการ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล อ้มม



ทัว่ไปของสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

คุณสมบตัิ

เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม



คณุสมบตัสินิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็นมิตร

กบัสิง่แวดลอ้ม

1. ใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและพลงังำนอยำ่งมีประสทิธิภำพในกำรผลิต

2. ลดการใชท้รพัยากร เชน่ ท ำจำกวสัดุ Recycle

3. การควบคมุการใชส้ารอนัตราย ในผลิตภณัฑ ์หรอืกระบวนกำรผลิต (ใชว้สัดุทีมี่

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืนอ้ย หรอืไมมี่พิษ)  



4. น า้หนกัเบา หรือใชว้สัดุนอ้ย

5. มคีวามทนทาน คุม้คำ่ตลอดอำยุกำรใชง้ำน

6. ใชท้รพัยากรและพลงังาน อยำ่งมีประสทิธิภำพในกำรผลิต และลดกำรเกิดของเสยี

คุณสมบติัสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

SAVE ENERGY



7. ระบบขนสง่และจดัจ าหนา่ย ทีก่่อผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มต ำ่

8. ใชบ้รรจภุณัฑ ์หมุนเวยีนใชใ้หม่ได ้

9. ลดการใชพ้ลงังาน และผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กิดในชว่งกำรใชง้ำน 

คณุสมบตัสินิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม



10. มีระบบการจดัการหลังใชง้าน -ออกแบบใหน้ ำสินคำ้หรือชิ้นส่วนกลับมำใชซ้ ำ้ 

หรือก ำจดัทิ้งโดยน ำพลงังำนมำใชไ้ด ้

คณุสมบตัสินิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

ON

ENERGY
SAVING

OFF



การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

ภาครฐั – สว่นกลำงและสว่นทอ้งถ่ินถือเป็นผูบ้ริโภครำยใหญท่ี่จะสำมำรถสรำ้งแรงขบัเคล่ือนใหภ้ำคกำรผลิต

มุง่ไปสูก่ำรผลิตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  และสนบัสนุนใหเ้กิดกำรบรโิภค   ที่ย ัง่ยืนได ้เน่ืองจำกภำครฐัมีกำร

จดัซื้อจดัจำ้งที่ครอบคลุมผลิตภณัฑห์ลำกหลำยตัง้แตส่ินคำ้ทัว่ไป  จนถึงกำรก่อสรำ้งและบริกำรตำ่งๆ ภำครฐั

จงึเป็นก ำลงัส ำคญัทีจ่ะสรำ้งอุปสงค์ และสนบัสนุนใหเ้กิดอุปทำนของสินคำ้และบริกำรที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

(Green Demand) ในตลำด

ตลาดสเีขยีว

การจดัซื้อจดัจา้ง

ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

สนิคา้และบรกิาร

ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

ภาคการผลติ

• EMS

• LCA

• Eco-design

ภาคผูบ้รโิภค
• บา้นเรอืน
• ภาครฐั*
• ภาคเอกชน



EMS = Environmental  

Management 

System 

“กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม” LCA = Life Cycle Assessment 

“ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

ตลอดวฏัจกัรชวีติ”

Eco Design = “กำรมีบรรจภุณัฑ์

รูปแบบทีจ่งูใจ

น่ำซื้อ”



กำรประเมินวฎัจกัรชวีติผลิตภณัฑ ์
(Life Cycle Assessment : LCA)

คื อ  วิ ธี ก า รป ร ะ เมิ นปัญหาและผลกร ะทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ    ที่เกี่ยวเนื่องจากผลิตภัณฑ์
ตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต 
การขนส่ง การใช้งาน รวมทั้งการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
โดยผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงระบบนิเวศน์ 
สุขอนามัยของมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อน า
ผลไปใช้ในการก าหนดนโยบายการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และให้มีการใช้ทรัพยากร   อย่าง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดท าฉลากสิ่งแวดล้อม



ฉลำกสิง่แวดลอ้ม ประเภทที ่3

ฉลำกสิง่แวดลอ้ม ประเภทที ่2

ฉลำกสิง่แวดลอ้ม ประเภทที ่1

ฉลำกสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย



ฉลำกสิง่แวดลอ้มม ี3 ประเภท

ISO 14020 (Environmental Label)
แบ่งฉลากสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 
ประเภท
ประเภทที่ 1 (Type 1) ตาม ISO 14024 
ประเภทที่ 2 (Type 2) ตาม ISO 14021
ประเภทที่ 3 (Type 3) ตาม ISO 14025

 เป็นกลไกการสื่อสารเพื่อบ่งบอกความเป็นมิตรของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคทราบ

 มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพของ

ผู้ใช้งานน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ท าหน้าที่เดียวกัน โดยค านึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตลอดวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Consideration)



 โครงกำรภำคควำมสมคัรใจ

 เกณฑท์ีใ่ชก้ ำหนด พิจำรณำจำกวงจรชวีติผลิตภณัฑ ์

(Life Cycle Consideration)

 ใหก้ำรรบัรองโดยบุคคลที ่3

ฉลำกสิง่แวดลอ้ม ประเภทที่ 1



16

รเิริม่โดยคณะกรรมกำรนกัธุรกิจเพ่ือ

สิง่แวดลอ้มไทย ในปี 2536 และ

เริม่โครงกำรในเดอืนสงิหำคม ปี 2537 โดย

ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ตุสำหกรรม 

กระทรวงอุตสำหกรรม และ

สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย

**ไมร่วม ยำ เครื่องดืม่ และอำหำร**

ฉลากเขยีว คอื ฉลำกที่มอบใหแ้ก่ผลิตภณัฑ์

ที่มีคุณภำพไดม้ำตรฐำนและส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มนอ้ยกวำ่เมื่อเทียบกบัผลิตภณัฑท์ี่ท ำ

หน้ำที่อย่ ำง เดียวกันตลอดว ัฏจ ักรชีวิตของ

ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ

Type 1



ฉลำกสิง่แวดลอ้มประเภทที่ 2

กำรแจง้ขอ้มูลทำงดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

ดว้ยตนเองโดยผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ัน้ๆ (Self Declaration) 



ฉลากสิง่แวดลอ้มประเภทที่ 3

• โครงกำรภำคควำมสมคัรใจ

• ใหข้อ้มูลดำ้นสิง่แวดลอ้มในเชงิปรมิำณ

• หลกักำรประเมินวงจรชวีติผลิตภณัฑ์

(Life Cycle Assessment; LCA)

• ใหก้ำรรบัรองโดยบุคคลที ่3

เชน่ ฉลำก carbon footprint

ฉลำก carbon reduction

ฉลำกลดคำรบ์อน



ประเภท

ท่ี 1

รายละเอียด

- มีเกณฑข์อ้ก ำหนดหลำยขอ้

- ก ำหนดโดยองคก์รกลำงซึง่

พิจำรณำประเด็นปัญหำ

สิง่แวดลอ้มของผลิตภณัฑโ์ดย

ตลอดวฏัจกัรชวีติ

การตรวจรบัรอง

- มีหน่วยงำน

กลำงใหก้ำร

รบัรอง

ตวัอย่าง

ประเภท

ท่ี 2

รายละเอียด

- ระบุลกัษณะเชงิสิง่แวดลอ้มของ

ผลิตภณัฑแ์บบขอ้เดยีว

- แสดงขอ้มูลโดยผูผ้ลิต ผูจ้ดั

จ ำหน่ำย ผูน้ ำเขำ้ ผูค้ำ้ปลีก

การตรวจรบัรอง

- เป็นกำรออก

ฉลำกโดยผูผ้ลิตเอง 

ไม่มี หน่วยงำน

กลำง ใหก้ำร

รบัรอง

ตวัอย่าง

ประเภท

ท่ี 3

รายละเอียด

- ระบุคณุลกัษณะเชงิสิง่แวดลอ้มของ

ผลิตภณัฑแ์บบหลำยขอ้ ในเชงิปริมำณ

- แสดงขอ้มูลจำกผลกำรศึกษำกำร

ประเมิน

- วฏัจกัรชวีติของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle 

Assessment)

การตรวจรบัรอง

- เป็นกำรออก

ฉลำกโดยเป็น

ผูผ้ลิตเอง/มี

หน่วยงำนกลำงให ้

กำรรบัรอง

ตวัอย่าง

value



สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้า/บริการ
เกณฑข์อ้กาํหนด ฉลากเขียว ใบไมเ้ขียว อ่ืนๆ

1. สินค้า   Coolmode

2. บริการโรงแรม  

3. บริการอื่นๆ  
- บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

- บริการท าความสะอาด 

- สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
- สถานีบริการรถยนต์

(เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น)













ปัจจุบนัมีสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มท่ีภาครฐั 

ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งฯ ทัง้หมด 24 ประเภท

1. ตลบัหมึกเครือ่งถ่าย

เอกสารเครือ่งพมิพแ์ละ

เครือ่งโทรสาร

2. กระดาษคอมพวิเตอร ์

และกระดาษสที าปก

3.  แฟ้มเอกสาร 

4.  ซองบรรจุภณัฑ ์

5.  กล่องใส่เอกสาร

6.  ผลติภณัฑล์บค าผดิ

7.  หลอดฟลอูอเรสเซนต์

8.  สทีาอาคาร

9.  เครือ่งถ่ายเอกสาร

10.   เครือ่งเรอืนเหลก็

11.   กระดาษช าระ

12.   ปากกาไวตบ์อรด์

13.   ถ่านไฟฉาย

14.   เครือ่งพมิพ์

15.   รถยนต์

16.   น า้มนัเชื้อเพลงิ

17.   น า้มนัหล่อลืน่

18.   ผลติภณัฑผ์า้ท่ี

เป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม

19.  รถตู ้

20.บรกิารเช่าเครือ่งถ่าย

เอกสาร

21.บรกิารท าความสะอาด

22. บรกิารโรงแรม

23. สถานบีรกิารรถยนต ์

(เปลีย่นถ่าย

น า้มนัหล่อลืน่)

24.   สถานบีรกิารน า้มนั

เชื้อเพลงิ

สนิคา้ 19 ประเภท บรกิาร 5 ประเภท



หำขอ้มูลทีจ่ะซื้อสนิคำ้และบรกิำรที่

“เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม”

ไดท้ี่

สนิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็นไปตำมเกณฑข์อ้ก ำหนดที่

เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

http://ptech.gp.pcd.go.th/

โรงแรมทีไ่ดร้บัใบไมเ้ขียว

http://www.greenleafthai.org

สนิคำ้ทีไ่ดร้บัฉลำกเขียว

http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html



หมายถึง คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ได้มาจากการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
ขั้นตอนต่างๆ ของสินค้าและบริการ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ 
การผลิต การให้บริการ การขนส่ง การใช้งานและการก าจัด

เกณฑ์ ข้อก าหนดสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม



1. กระดาษถ่ายเอกสาร หรืองานพิมพ์ทั่วไป
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต กระดาษปอนด์ขาว ขนาด A4  ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ข้อก าหนดพิเศษ
- ผลิตภัณฑ์ต้องท าจากเยื่อเวียนท าใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนักเยื่อ

- ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก

- มีการค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเยื่อและกระดาษ



1. กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 
น้ าหนักมาตรฐาน 80 กรัมต่อตารางเมตร กระดาษถ่ายเอกสาร 

น้ าหนักมาตรฐาน 80 กรัมต่อตารางเมตร



กระดาษถ่ายเอกสาร หรืองานพิมพ์ทั่วไป
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



หลักฐานเพื่อการตรวจรับ
1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
2. หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อก าหนดต่อไปนี้

- ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นใบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกระดำษถ่ำยเอกสำร มำตรฐำนเลขที่ 
มอก. 1054 หรือ ผลกำรทดสอบที่เป็นไปตำมเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องกำรที่ก ำหนดในมำตรฐำน

- ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นหลักฐำนแสดงร้อยละของเยื่อเวียนท ำใหม่ และ/หรือเยื่อกระดำษที่ท ำจำกวัสดุเหลือ
ทำงกำรเกษตร 

- ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นผลกำรทดสอบปริมำณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวำเลนต์ 
ตำมวิธีทดสอบที่ก ำหนดในมำตรฐำน IEC 62321

- ผู้ยื่นค ำขอจะต้องยื่นหลักฐำนและเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แสดงผลกำรค ำนวณค่ำปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
เป็นไปตำมข้อก ำหนดพิเศษ 

กระดำษถ่ำยเอกสำร หรืองำนพิมพ์ทั่วไป
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม



2. กระดาษช าระที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต กระดาษช าระชนิดม้วน หรือ กล่อง

ข้อก าหนดพิเศษ
-- ผลิตภัณฑ์ต้องท าจากเยื่อเวียนท าใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ าหนักเยื่อ

- สีที่ใช้ในการผลิตต้องไม่มีโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก 

- ต้องไม่ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีน หรือฮาโลเจน



2. กระดาษช าระ

กระดาษช าระ 6 r (poly) (ม้วนเล็ก)

กระดาษช าระ BJC Hygienist Value 
Big RollTissue 2 ply



2. กระดาษช าระที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



หลักฐานเพื่อการตรวจรับ
1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
2. หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเอกสารลงนามรับรอง โดยกรรมการ

ผู้จัดการของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับกระดาษช าระที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในข้อ 1 และผลการทดสอบว่า
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 ของเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับกระดาษช าระที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. กระดาษช าระที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



3. ซองบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต ซองบรรจุภัณฑ์ ที่ท ามาจากกระดาษ ได้แก่ ซองจดหมาย/ซองเอกสาร 
(สีขาว สีน้ าตาล มีครุฑ และไม่มีครุฑ) 

ข้อก าหนดพิเศษ
- ซองบรรจุภัณฑ์ ต้องท าจากเยื่อเวียนท าใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70



3. ซองบรรจุภัณฑ์

ซองขาวราชการตราครุฑ พับ 2 ขาว 
ตราครุฑ (210 x 254 มม.) 80 แกรม

ซองน้ าตาลราชการตราครุฑ 
9 x 12 3/4 BA ตราครุฑ (229 x 324 มม.) 110 

แกรม

* ไม่มีในฐานข้อมูลฯ 



หลักฐานเพื่อการตรวจรับ
1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

2. หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อก าหนดส าหรับซองบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ซองบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



4. กล่องใส่เอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต กล่องใส่เอกสารที่ท ามาจากกระดาษ ได้แก่ กล่องใส่เอกสารส าเร็จรูป
มีฝาปิด และกล่องใส่เอกสาร 1 2 และ 3 ช่อง

ข้อก าหนดพิเศษ
- กล่องใส่เอกสารต้องท าจากเยื่อเวียนท าใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- ถ้าใช้กระดาษลูกฟกูบุภายในกล่อง กระดาษลูกฟูกตอ้งท าจากเยือ่เวียนท าใหม่ 

ร้อยละ 100



4. กล่องใส่เอกสาร

BF-04
กล่องเอกสารส าเร็จรูป

* ไม่มีในฐานข้อมูลฯ 



หลักฐานเพื่อการตรวจรับ
1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

2. หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเอกสารลงนามรับรอง โดยกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับกล่องใส่เอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในข้อ 1 และ 2

4. กล่องใส่เอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



5. ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดชนิดของเหลว และชนิดเทป

ข้อก าหนดพิเศษ
- ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นพษิ ไม่กัดกร่อน และไม่ระคายเคืองต่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์ต้องมีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน ไม่น้อยกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของ

น้ าหนักตัวหนูขาวทดลอง
- ต้องไม่มีสารที่เป็นสารก่อมะเร็งตามตามที่ระบุในข้อแนะน าของ International Agency 

for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2A และกลุ่มที่ 2B)



5. ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด

น า้ยาลบค าผดิ นัดเดิล้พอยด์
ปากกาลบค าผิดชนิดปากกา 

ขนาดบรรจุ 3.5, 4 และ 7 มิลลิลิตร



5. ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



หลักฐานเพื่อการตรวจรับ
1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

2. หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ลบค าผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลการทดสอบว่าคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อ 2 ของเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ลบค าผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



6. ปากกาไวท์บอร์ดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต ปากกาหมึกเคมีส าหรับใช้เขียนบนกระดานไวท์บอร์ดแบบลบได้
(Non-permanent)

ข้อก าหนดพิเศษ
- ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารก่อมะเร็ง และสารประกอบอินทรีย์ฮาโลเจน เป็นส่วนประกอบ

- ในน ้าหมึกต้องไม่มีสารอะโรมาติก และโลหะหนัก เป็นส่วนประกอบ

- หมึกที่ใช้ต้องใช้ตัวท าละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ หรือน้ า 
- ผลิตภัณฑ์ควรเป็นชนิดที่เติมหมึกได้ หรือเป็นชนิดที่สามารถเปลี่ยนไส้ได้
- บรรจุภัณฑ์ ถ้าเป็นพลาสติกต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก และไม่ใช้พลาสติกที่มี

ส่วนประกอบของคลอรีน



7. เครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต เครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้ง เครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์ ขาว-ด า 
หรือสี 

ข้อก าหนดพิเศษ
- การใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ International Energy Star Program 

Requirements for Imaging Equipment ฉบับปรับปรุงล่าสุด
- อัตราการปล่อยมลพิษ ได้แก่ ฝุ่น โอโซน สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด สไตรีน และเบนซีน ในขณะใช้

งานเครื่องถ่ายเอกสารต้องไม่เกินค่าที่ก าหนด
- ระดับเสียงในระหว่างการใช้งานจะต้องอยู่ในช่วงที่ก าหนด 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ  3R Design of Equipment
- วัสดุที่ท าจากพลาสติกต้องเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด
- แบตเตอรี่ ต้องไม่มีส่วนประกอบของตะกั่ว และมีปริมาณสารปรอท และแคดเมียม เป็นไปตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ



ข้อก าหนดพิเศษ (ต่อ)
- สามารถใช้กับกระดาษที่มีปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่ร้อยละ 100
- ต้องรับประกันว่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ส าหรับใช้เปลีย่นหรือซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ต้องสามารถพิมพ์บนกระดาษส านักงานได้ทั้ง 2 หน้า 
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ใช้สารเคมีที่มีรายชื่อระบุไว้
- ผู้ผลิตจะต้องรับคืนตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและแม่แบบรับภาพที่ลูกค้าน ามาคืน โดยมีการระบุเป็น

ลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน
- มีการระบุรายละเอียดข้อมูล ในคู่มือการใช้งาน/เอกสารแนบที่มอบให้ผู้บริโภคเมื่อซือ้ผลติภัณฑ์



8. เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร 
DocuCentre-V C7776

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
Aficio 3035



8. เครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



หลักฐานเพื่อการตรวจรับ

1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
ฉลากเขียว

2. หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อก าหนดฯ ทีร่ะบุในคู่มือฯ 

8. เครื่องถ่ำยเอกสำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



9. บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต เฉพาะการจัดสัมมนา ประชุม ฝึกอบรมของส่วนราชการ

เกณฑ์ข้อก าหนด 
- ได้รับการรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกียรติบัตรใบไม้เขียว หรือได้รับการรับรอง 

ISO 14001 หรือ ผ่านเกณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทโรงแรม (Green Hotel)



10. บริการโรงแรม



10. บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



หลักฐานเพื่อการตรวจรับ
-- พิจารณาโรงแรมที่ตรวจรับรอง (ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหรือประกอบกิจการอย่างถูกต้องตาม 
พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547)
-- ได้รับการรับรอง เกียรติบัตรใบไม้เขียว หรือได้รับการรับรอง Geen Hotel ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

10.บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



11. บริการท าความสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต บริการรับจ้างท าความสะอาดในอาคารและบริเวณรอบอาคาร

เกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษ 
- ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ก าหนดไว้
- พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน

การฝึกอบรมพนักงาน
- มีการด าเนินการอธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานฯ คัดแยกขยะ

บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ที่เกิดขึ้น
- กรณีบริการท าความสะอาดในสถานพยาบาลพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรม
- กรณีบริการท าความสะอาดที่อาจได้รับอันตราย จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ

พนักงาน และมีความปลอดภัยโดยเป็นไปตามกฏหมายที่ก าหนด
- มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่เปียกเพื่อความปลอดภัย
- พนักงานได้รับอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี วัตถุมีพิษ หรือขยะติดเชื้อ 



11. บริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



เกณฑ์การตรวจรับ
ผู้ตรวจรับบริการท าความสะอาดต้องให้ผู้รับจ้างลงนามรับรองในสัญญาจา้ง

ที่ระบุตามเกณฑ์ในการจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
และให้ผู้ตรวจรับตรวจสอบผู้รบัจ้างให้ปฏิบัตติรงกับที่ระบุในสัญญา

11. บริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม



12. บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต บริการให้เช่าเครื่องถายเอกสารระบบแหง เครื่องถายเอกสารอเนกประสงค
ขาว-ด า หรือสี 

เกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษ 
- หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อก าหนดเครื่องถ่าย

เอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



12. บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
* ไม่มีในฐานข้อมูลฯ 



เกณฑ์การตรวจรับ

1. ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงเคร่ืองหมายฉลากเขยีว พร้อมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมาย

2. หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อก าหนดต่อไปนี้
- ผู้ยื่นค ำขอต้องแสดงใบรับรอง หรือผลทดสอบตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดเครื่องถ่ำยเอกสำร

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและให้ผู้ตรวจรับตรวจสอบ
- ผู้รับจ้ำงให้ปฏิบัตติรงกบัที่ระบใุนสญัญำ

12. บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มแผนงาน

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 02-298-2099


