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ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

flo มีนาคม ๒๔๖๔
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของสินค้า
เรียน ประธานกรรมการ/ประธานสมาคม/ประธานบริษัท/เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าเพ่ิมเติม จำนวน ๗ รายการสินค้า ๑๔๔ สเปค 

๒. รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าท่ีปรับปรุง จำนวน ๘ รายการสินค้า ๓๓๔ สเปค
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด1?โอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๓๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 
สำหรับสินค้าและบริการท่ีไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน และกำหนดไว่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-Catalog) ตามวิธีการ 
ท่ีกรมษัญฃีกลางกำหนด บีจจุบันกรมบัญชีกลางได้กำหนดรายการสินค้า e-Market จำนวน ๗๖ รายการสินค้า 
ท้ังน้ี เพ่ือให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานของรัฐมากข้ึน และสอดคล้องกับสเปคสินค้า 
ในท้องตลาดปิจจุบัน น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังน้ี
๑. เพ่ือให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานของรัฐมากข้ึน จึงได้กำหนดรายการ 

สินค้าเพ่ิมเติมในระบบ e-catalog จำนวน ๗ รายการสินค้า ๑๔๔ สเปค ได้แก่ รถตู้ รถกระบะ รถเก่ง ยางรถยนต์ 
แท็บเล็ต ตัวสร้างภาพเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองสำรองไฟคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑) 

๒. เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๗/๑ พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และ หมวด ๗/๒ 
พัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปรับปรุงสปคสินค้า e-Market เดิมให้เป็นปีจจุบันจึงเห็นควรปรับปรุงสเปคสินค้า 
๘ รายการสินค้า ๓๓๔ สเปค ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่ายเอกสาร กระดาษชำระในห้องน้ําขนิดม้วนใหญ่ 
ตู้ล็อกเกอร์ ตลับผงหมึก เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer แบบ ขาว-ดำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี และกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานท่ัวไป (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒)

ดังน้ัน เพ่ือให้การกำหนดคุณลักษณะของสินค้า (Specification) ในระบบ e-Catalog 
ครอบคลุมและถูกต้องตามคุณลักษณะที,มีการซ้ือขายจริงและครอบคลุมทุกย่ีห้อในท้องตลาด กรมบัญชีกลาง 
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ค้ากับภาครัฐท่ีผลิตและจำหน่ายสินค้าท้ัง ๑๔ รายการสินค้า ๔๗๙ สเปค พิจารณา 
ตรวจสอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สินค้าดังกล่าว หากประสงค์ท่ีจะแก่ไขหรือ 
เพ่ิมเติมสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวมาท่ีอีเมส์ gpecatalog@cgd.go.th ภายในวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๔๖๔

mailto:gpecatalog@cgd.go.th


-๒-

ท้ังน้ี หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ คุณนันทรัตน์ บุญคงทอง หรือคุณชุติมา วุฒิศิลน์ ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๘, ๖๙๓๔

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) สินค้า จำนวน ๑๕ รายการสินค้า ๔๗๙ สเปคด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิโลบล แวววับศรี) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานราคาอ้างอิงและพัฒนาข้อมูลสินค้าเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗0๐๐ ต่อ ๖๙๒๘ 
โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๗



ส ิง ท ี่ส ่ง ม า ด ้ว ย  ๑1 .  ร ถ ต ู้

สำดับที่ ซื่อสินค้า สิ เชื้อเพสิง ขนาดเครื่องยนต์ 
(cc.)

ระบบเกียร์ ระบบ 
ขับเคลื่อน

ระบบเบรกหน้า ระบบเบรกหลัง ระบบพวงมาลัย ระบบเบรค ABS

1 รถตู้สีดำ ระบบขับเคลื่อนล้อ 
หน้า (เกียร์อัตโนมต)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ตํ่ากว่า 2000 เท่ากับอัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหน้า เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี

2 รถตูสี้'ขาว ระบบขับเคลื่อนล้อ 
หน้า (เกียร์อัตโนมัติ)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ตรกว่า 2000 เท่ากับอัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหน้า เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี

3 รถตู้สีเทา ระบบขับเคลื่อนล้อ 
หน้า (เกียร์อัตโนมัติ)

เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ตรกว่า 2000 เท่ากับอัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหน้า เท่ากัน ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี

4 รถตู้สิดำ ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง 
(เกียร์อัตโนมัติ)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ตรกว่า 2000 เท่ากับอัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี

5 รถตู้สี'ขาว ระบบขับเคลื่อนล้อ 
หลัง (เกียร์อัตโนมัติ)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ตรกว่า 2000 เท่ากับอัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี

6 รถตู้สีเทา ระบบขับเคลื่อนล้อ 
หลัง (เกียร์อัตโนมัติ)

เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ตรกว่า 2000 เท่ากับอัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี

7 รถตู้สี'ขาว เกียร์ธรรมดา เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ตรกว่า 2000 เท่ากับ 
ธรรมดา

เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี

8 รถตู้สิเทา เกียร์ธรรมดา เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ตรกว่า 2000 เท่ากับ 
ธรรมดา

เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ มี



1 .  ร ถ ต ู้

ลำดับที่ Air Bags ระบบจ่ายนํ้ามัน เครื่องเสียง ล้อ ประตูระบบ 
ไฟฟ้า

จำนวนที่นั่ง แ อ ร ์ ไฟตัดหมอก 
(หน้า)

1 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคซั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้ออัลลอย เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี

2 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคซั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้ออัลลอย เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี

3 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้ออัลลอย เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี

4 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคซั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้ออัลลอย เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี

5 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้ออัลลอย เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี

6 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคซั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้ออัลลอย เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี

7 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้อกระทะ เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี

8 เท่ากับ คู่หน้า เท่ากับ ไดเร็คอินเจคซั่น แบบคอมมอนเรล เท่ากับ มี เท่ากับ ล้อกระทะ เท่ากับ มี เท่ากับ 11 เท่ากับ แยกส่วนหน้า - หลัง เท่ากับ มี



2. รถกระบ:

ลำดับที่ ขื่อสินค้า ลี เชื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(CC.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

1 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เทียรธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังธรรมดา (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ัน แหนบซ้อน

2 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังธรรมดา (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ัน แหนบซ้อน

3 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังธรรมดา (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ัน แหนบซ้อน

4 รถกระบะสิขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ัน แหนบซ้อน
หลังธรรมดา

5 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ด่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ัน แหนบซ้อน
หลังธรรมดา

6 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังธรรมดา (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ัน แหนบซ้อน

7 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ํากว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง



ลำดับท่ี Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประดู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

1 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด้ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ มี

2 เท่ากับ
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคข่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ มี

3 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคร่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ มี

4 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

5 เท่ากับ 
คู,หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคร่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

6 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคร่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

7 เท่ากับ 
คู่หน้า+ 
ด้านข้าง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจครั่น แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ 
อัตโนมัติ 
แยกข้าย-ขวา

เท่ากับ มี เท่ากับ มี



ลำดับท ี่ ขื่อสินค้า สิ เชื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(CC.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

8 รถกระบะสิขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

9 รถกระบะสิขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

10 รถกระบะสีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม1ตํ่ากว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ CM แหนบซ้อน
หลังยกสูง

11 รถกระบะส ีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ด ำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดร้มเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

12 รถกระบะสิขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

13 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม1ต่ํากว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนลื่ล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประตู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

8 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

9 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

10 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

11 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

12 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

13 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา



ส ำดับท ี่ ชื่อสินค้า สี เชื้อเพสิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(CC.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

14 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนส่ีล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

15 รถกระบะส เีทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล่ืล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์

>3?CNJ แหนบซ้อน

16 รถกระบะส ขีาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล่ืล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
ยกสูง

17 รถกระบะส ีด ำ  เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล่ืล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร ์ แหนบซ้อน
ยกสูง

18 รถกระบะส ีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนลื่ล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร ์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
ยกสูง

19 รถกระบะส ขีาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ํากว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัดโ,นมัต ิ)  ขับเคล่ือนล้อ 
หลังธรรมดา (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร ์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

20 รถกระบะส ีด ำ  เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ด ำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังธรรมดา (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร ์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประตู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

14 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด้ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

15 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

16 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

17 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

18 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

19 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า เจคซ่ัน แบบคอม หน้า-หลัง

มอนเรล

20 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า เจคช่ัน แบบคอม หน้า-หลัง

มอนเรล



ลำดับที่ ขื่อสินค้า สิ เชื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(CC.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

21 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสกัเบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังธรรมดา (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ืน แหนบซ้อน

22 รถกระบะสิขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสกัเบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ืน แหนบซ้อน
หลังธรรมดา

23 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ํากว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ืน แหนบซ้อน
หลังธรรมดา

24 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ืน แหนบซ้อน
หลังธรรมดา

25 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ืน แหนบซ้อน

26 รถกระบะสิดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อ 
หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ืน แหนบซ้อน

27 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ช้ืน แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประตู เครื่องเสิยง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

21 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ มี

22 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

23 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

24 เท่ากับ 
คู่หน้า

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ แยก 
หน้า-หลัง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

25 เท่ากับ 
คู่หน้า+ 
ด้าน1ข้าง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ 
อัตโนมัติ 
แยกซ้าย-ขวา

เท่ากับ มี เท่ากับ มี

26 เท่ากับ 
คู่หน้า+ 
ด้านข้าง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคช่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ 
อัตโนมัติ 
แยกซ้าย-ขวา

เท่ากับ มี เท่ากับ มี

27 เท่ากับ 
คู่หน้า+ 
ด้านข้าง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคช่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ 
อัตโนมัติ 
แยกซ้าย-ขวา

เท่ากับ มี เท่ากับ มี



ลำดับท ี่ ชื่อสินค้า สิ เชื้อเพสิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(CC.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

28 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

29 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม คีรีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร ์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

30 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ ม ี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร ์

CM แหนบซ้อน
หลังยกสูง

31 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนลื่ล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

32 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนลื่ล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉ ล าก เขียว)

/

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ CM แหนบซ้อน

33 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนลื่ล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประตู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร่ื ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

28 เท่ากับ เท่ากับ มี . เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

29 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคฃ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

30 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

31 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

32 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา

33 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกข้าย-ขวา



ลำดับที่ ขื่อสินค้า สี เซื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์
(CC.)

ระบบเกียร์ ระบบ 
ขับเคลื่อน

ระบบเบรกหน้า ระบบ 
เบรกหลัง

ระบบ 
พวงมาลัย

ระบบเบรค 
ABS

ระบบกันสะเทือน 
หน้า

ระบบกัน 
สะเทือน 

หลัง

34 รถกระบะสีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ตํ่ากว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล่ืล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนม่ต) ขับเคล่ือนส่ีล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
ยกสูง

35 รถกระบะสีดำ เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล่ืล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนลื่ล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ CM แหนบซ้อน
ยกสูง

36 รถกระบะส เิทา เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 1900 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล่ืล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบม ีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
1900 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนลื่ล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
ยกสูง

37 รถกระบะสีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

38 รถกระบะสีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ํากว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

39 รถกระบะสีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประดู เครื่องเสิยง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

34 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

35 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

36 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

37 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

38 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

39 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา



ลำดับท่ี ซื่อสินค้า สี เชื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(CC.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

40 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ตากว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

41 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

42 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

43 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล่ืล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

44 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนส่ีล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

45 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนส่ีล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว) -

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนามัน จำนวนประดู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

40 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่,หน้า+ เจคฃ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

41 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

42 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

43 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

44 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคฃ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

45 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา



ลำดับที่ ซื่อสินค้า สี เซื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(cc.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

46 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ด่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ดรกว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนส่ีล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
ยกสูง

47 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ดรกว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล่ืล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
ยกสูง

48 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ดรกว่า 2500 เท่ากับ ธรรมดา เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์ธรรมดา) ขับเคล่ือนล่ืล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
ยกสูง

49 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ตรกว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ดรกว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัดโนม้ต) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

50 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ดรกว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ดรกว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัดโนมติ) ขับเคล่ือนล้อ 
หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

51 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ดรกว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัดโนม่ติ) ขับเคลื่อนล้อ 
หลังยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประดู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

46 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

47 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

48 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

49 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

50 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อิเลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

51 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา



ลำดับที่ ขื่อสินค้า สิ เชื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ ระบบเบรกหน้า ระบบ ระบบ ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน ระบบกัน
(CC.) ขับเคลื่อน เบรกหลัง พวงมาลัย ABS หน้า สะเทือน

หลัง

52 รถกระบะสีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ํากว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัตโนม้ต) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดร้มเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

53 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

54 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่พาก*ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ตาก,ว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล้อหลัง เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนล้อ ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน
หลังยกสูง

55 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ตาก'ว่า เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล่ืล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

56 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อนลื่ล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน

57 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก เท่ากับ
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนลื่ล้อ 
ยกสูง (สินค้าฉลากเขียว)

ระบายความร้อน ดรัมเบรก เพาเวอร์ 2 ข้ัน แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประตู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

52 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

53 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคซ่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

54 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

55 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคช่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

56 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา

57 เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ เท่ากับ มี เท่ากับ มี
คู่หน้า+ เจคข่ัน แบบคอม อัตโนมัติ
ด้านข้าง มอนเรล แยกซ้าย-ขวา



ลำดับท่ี ชื่อสินค้า สิ เชื้อเพลิง ขนาดเครื่องยนต์ 
(cc.)

ระบบเกียร์ ระบบ 
ขับเคลื่อน

ระบบเบรกหน้า ระบบ 
เบรกหลัง

ระบบ 
พวงมาลัย

ระบบเบรค 
ABS

ระบบกันสะเทือน 
หน้า

ระบบกัน 
สะเทือน 

หลัง

58 รถกระบะสีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ 
ยกสูง

เท่ากับ ขาว เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ 
ระบายความร้อน

เท่ากับ 
ดรัมเบรก

เท่ากับ 
เพาเวอร์

เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก 
2 ข้ัน

เท่ากับ 
แหนบซ้อน

59 รถกระบะสีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ 
ยกสูง

เท่ากับ ดำ เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ํากว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ส่ีล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ 
ระบายความร้อน

เท่ากับ 
ดรัมเบรก

เท่ากับ 
เพาเวอร์

เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก 
2 ข้ัน

เท่ากับ 
แหนบซ้อน

60 รถกระบะสีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 
2500 CC. (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคล่ือนส่ีล้อ 
ยกสูง

เท่ากับ เทา เท่ากับ ดีเซล ไม่ต่ําก'ว่า 2500 เท่ากับ อัตโนมัติ เท่ากับ ล่ืล้อ เท่ากับ ดิสก์เบรกแบบมีครีบ 
ระบายความร้อน

เท่ากับ 
ดรัมเบรก

เท่ากับ 
เพาเวอร์

เท่ากับ มี เท่ากับ อิสระปีกนก 
2 ข้ัน

เท่ากับ 
แหนบซ้อน



ลำดับที่ Air Bags กระจกไฟฟ้า ระบบจ่ายนํ้ามัน จำนวนประตู เครื่องเสียง ล้อ ประ๓ ท แอร์ ไฟดัดหมอก 
(หน้า)

ฉลากเขียว

58 เท่ากับ 
คู่หน้า+ 
ด้านข้าง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ 
อัตโนมัติ 
แยกข้าย-ขวา

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

59 เท่ากับ 
คู่หน้า+ 
ด้านข้าง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคช่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ 
อัตโนมัติ 
แยกข้าย-ขวา

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

60 เท่ากับ 
คู่หน้า+ 
ด้านข้าง

เท่ากับ มี เท่ากับ ไดเร็คอิน 
เจคซ่ัน แบบคอม 
มอนเรล

เท่ากับ 4 เท่ากับ มี เท่ากับ อัลลอยด์ เท่ากับ ยกสูง เท่ากับ 
อัตโนมัติ 
แยกข้าย-ขวา

เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี



3.รณกัง

ลำดับที่ ซื่อสินค้า สี ซนิดเชื้อเพลิง ชนิดของรถยนต์
ปริมาตร

กระบอกสูบ (cc.)
จำนวนที่นั่ง จำนวนประตู พวงมาลัย

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหน้า

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหลัง

รูปแบบเกียริ ล้อ

1 รถยนต์ Sedans สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ํากว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson s tru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

2 รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1000 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ํากว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson s tru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

3 รถยนต์ Sedans สีเทา เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

4 รถยนต์ Sedans สีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson s tru t

เท่ากับ Torsionbar เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

5 รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1000 CC. (ช่วง 
ล่าง M a c . + T o r s i o n b a r )

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Torsionbar เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

6 รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson s tru t

เท่ากับ Torsionbar เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

7 รถยนต์ Sedans สีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

8 รถยนต์ Sedans สีดำ เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. (ช่วง 
ล่าง Lowered Comfort Suspension)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์



ลำดับที่ Air Bag ระบบจ่ายนํ้ามัน
กล้องส่อง 

ภาพด้านหลัง
เครื่องเสิยง

ไฟดัดหมอก 
หน้า

ระบบเบรก 
ด้านหน้า

ระบบเบรก 
ด้านหลัง

ฉลากเขียว

1 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

2 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

3 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ดัานข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

4 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

5 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้าน1ข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

6 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

7 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

8 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เชื้อเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี



ล0าด้บที่ ขื่อสินค้า สิ ชนิดเชื้อเพลิง ชนิดของรถยนต์
ปริมาตร

กระบอกสูบ (cc.)
จำนวนที่นั่ง จำนวนประดู พวงมาลัย

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหน้า

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหลัง

รูปแบบเกียร์ ล้อ

9 รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ตรกว่า 1000 เท่ากับ 5 ^ เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

10 รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ตรกว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

11 รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ตรกว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

12 รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ตรกว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

13 รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ตรกว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Torsionbar เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

14 รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Torsionbar เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

15 รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ตรกว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Torsionbar)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ต่ําก'ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Torsionbar เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

16 รถยนต์ Hatchback สีขาว เครื่องยนต์ ไม่ตรกว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ตรกว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์



ลำดับที่ Air Bag ระบบจ่ายบํ้ามัน
กล้องส่อง 

ภาพด้านหลัง
เครื่องเสียง

ไฟดัดหมอก 
หน้า

ระบบเบรก 
ด้านหน้า

ระบบเบรก 
ด้านหลัง

ฉลากเขียว

9 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

10 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

11 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

12 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

13 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

14 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

15 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

16 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี



ลำดับที่ ซ่ือสินค้า สี ชนิดเชื้อเพลิง ชนิดของรถยนต์
ปริมาตร

กระบอกสูบ (cc.)
จำนวนที่นั่ง จำนวนประตู พวงมาลัย

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหน้า

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหลัง

รูปแบบเกียริ ล้อ

17 รถยนต์ Hatchback สีดำ เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ต่ํากว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

18 รถยนต์ Hatchback สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1000 CC. 
(ช่วงล่าง Lowered Comfort Suspension)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ต่ําก-ว่า 1000 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ Lowered 
Comfort 

Suspension

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

19 รถยนต์ Sedans สีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก-ว่า 1500 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson s tru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

20 รถยนต์ Sedans สีดำ เคร่ืองยนต์ ไม่ตากว่า 1500 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนม่ติ

เท่ากับ อัลลอยต์

21 รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson s tru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

22 รถยนต์ Sedans สีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson stru t เท่ากับ Double 

Wishbone

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

23 รถยนต์ Sedans สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Double Wishbone)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson stru t เท่ากับ Double 

Wishbone

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

24 รถยนต์ Sedans สีเทา เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ
MacPherson stru t เท่ากับ Double 

Wishbone

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์



ลำดับที่ Air Bag ระบบจ่ายนํ้ามัน
กล้องส่อง 

ภาพด้านหลัง
เครื่องเสียง

ไฟดัดหมอก 
หน้า

ระบบเบรก 
ด้านหน้า

ระบบเบรก 
ด้านหลัง

ฉลากเขียว

17 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

18 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

19 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

20 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

21 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

22 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท ่าก ับ  ด ิสก ์เบรก เท ่าก ับ  มี

23 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

24 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี



ลำดับที่ ซ่ือสินค้า
-

ซนิดเชื้อเพลิง ชนิดของรถยนต์
ปริมาตร

กระบอกสูบ (cc.)
จำนวนที่นั่ง จำนวนประตู พวงมาลัย

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหนา

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหลัง

รูปแบบเกียร์ ล้อ

25 รถยนต์!ฮบริด สิขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1500 CC. (•ช่วง 
ล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

26 รถยนต์1ฮบริด สิดำ เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1500 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

27 รถยนต์ไฮบริด สิเทา เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

28 รถยนต์ไฮบริด สิขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ตาก'ว่า 1500 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Double Wishbone)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t เท่ากับ Double 

Wishbone

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

29 รถยนต์นณ'เด สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Double Wishbone)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ Sedans ไม่ต่ําก,ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t เท่ากับ Double 

Wishbone

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์

30 รถยนต์โฮบรด สิเทา เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1500 CC. (ช่วง 
ล่าง Mac.+Double Wishbone)

เท่ากับ เทา เท ่าก ับ  เบนซิน เท ่าก ับ  S e d a n s ไม่ต ํ่าก'ว ่า 1 5 0 0 เท ่าก ับ  5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t เท่ากับ Double 

Wishbone

เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยดํ

31 รถยนต์ Hatchback สีขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ําก'ว่า 1500 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยต์

32 รถยนต์ Hatchback สีดำ เครื่องยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. 
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.)

เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ 
Hatchback

ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอร์ เท่ากับ
MacPherson stru t

เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ 
อัตโนมัติ

เท่ากับ อัลลอยด์



ลำดับท่ี Air Bag ระบบจ่ายนํ้ามัน
กล้องส่อง 

ภาพด้านหลัง
เครื่องเสียง

ไฟดัดหมอก 
หน้า

ระบบเบรก 
ด้านหน้า

ระบบเบรก 
ด้านหลัง

ฉลากเฃึยว

25 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

26 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

27 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

28 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

29 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

I 30 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

31 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

3 2 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี



ลำดับที่ ซ่ือสินค้า สิ ชนิดเชื้อเพลิง ชนิดของรถยนต์
ปริมาตร

กระบอกสูบ (cc.)
จำนวนที่นั่ง จำนวนประตู พวงมาลัย

ระบบกันสะเทือน 
ค้านหน้า

ระบบกันสะเทือน 
ด้านหลัง

รูปแบบเกียริ ล้อ

33 รถยนต์ Hatchback สีเทา เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ เท่ากับ Multi-Link เท่ากับ เท่ากับ อัลลอยต์
(ช่วงล่าง Mac.+Multi.) Hatchback MacPherson stru t อัตโนมัติ

34 รถยนต์ Hatchback สิขาว เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. เท่ากับ ขาว เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ อัลลอยต์
(ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone) Hatchback MacPherson strut เท่ากับ Double อัตโนมัติ

Wishbone
35 รถยนต์ Hatchback สีดำ เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. เท่ากับ ดำ เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ ไม่ต่ําก'ว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ อัลลอยต์

(ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone) Hatchback MacPherson stru t เท่ากับ Double อัตโนมัติ

Wishbone
36 รถยนต์ Hatchback สีเทา เคร่ืองยนต์ ไม่ต่ํากว่า 1500 CC. เท่ากับ เทา เท่ากับ เบนซิน เท่ากับ ไม่ต่ํากว่า 1500 เท่ากับ 5 เท่ากับ 4 เท่ากับ พาวเวอริ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ อัลลอยต์

(ช่วงล่าง Mac.+Double Wishbone) Hatchback MacPherson strut เท่ากับ Double อัตโนมัติ

Wishbone



•  o

ลำดับที่ Air Bag ระบบจ่ายนํ้ามัน กล้องส่อง 
ภาพด้านหลัง

เครื่องเสียง
ไฟดัดหมอก 

หน้า
ระบบเบรก 
ด้านหน้า

ระบบเบรก 
ด้านหลัง

ฉลากเขียว

33 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

34 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

35 เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี

i 36 
1

1_______

เท่ากับ คู่ 
หน้า+ด้านข้าง

เท่ากับ ระบบจ่าย 
เช้ือเพลิง 

อิเล็กทรอนิกส์

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ ดิสก์เบรก เท่ากับ มี



4. ยางรถยนต์

ลำดับที่ ขื่อสินค้า ขอบล้อ (นิ้ว) หน้ากว้าง (mm) ซีรืย์ยาง (%) แก้มยาง (cm)
ขีดจำกัดการรับนํ้าหน้ก 

(kg.)
ขีดจำกัดความเร็วของยาง

ความกว้างของล้อ 
มาตรฐาน (นิ้ว)

ความกว้างของล้อ - ใช้ 
แทนกันได้ (นิ้ว)

มอก.
(มาตรฐานบังคับ)

1 ยางรถยนต์ขอบ 13 เท่ากับ 13 มากกว่าหรือเท่ากับ 185 มากกว่า 65 มากกว่า 10 มากกว่า 350 มากกว่า 190 km/h เท่ากับ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0 เท่ากับ มี
2 ยางรถยนต์ขอบ 14 เท่ากับ 14 มากกว่าหรือเท่ากับ 165 มากกว่า 60 มากกว่า 11 มากกว่า 400 มากกว่า 210 km/h เท่ากับ 5.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 5.0 เท่ากับ มี
3 ยางรถยนต์ขอบ 15 เท่ากับ 15 มากกว่าหรือเท่ากับ 185 มากกว่า 55 มากกว่า 10 มากกว่า 500 มากกว่า 240 km/h เท่ากับ 6 มากกว่าหรือเท่ากับ 5.5 เท่ากับ มี
4 ยางรถยนต์ขอบ 16 เท่ากับ 16 มากกว่าหรือเท่ากับ 185 มากกว่า 50 มากกว่า 10 มากกว่า 500 มากกว่า 240 km/h เท่ากับ 6.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 เท่ากับ มี
5 ยางรถยนต์ขอบ 17 เท่ากับ 17 มากกว่าหรือเท่ากับ 205 มากกว่า 45 มากกว่า 9 มากกว่า 500 มากกว่า 270 km/h เท่ากับ 6.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 เท่ากับ มี
6 ยางรถยนต์ขอบ 18 เท่ากับ 18 มากกว่าหรือเท่ากับ 215 มากกว่า 35 มากกว่า 9 มากกว่า 600 มากกว่า 210 km/h เท่ากับ 6.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 เท่ากับ มี
7 ยางรถยนต์ขอบ 19 เท่ากับ 19 มากกว่าหรือเท่ากับ 225 มากกว่า 35 มากกว่า 8 มากกว่า 600 มากกว่า 240 km/h เท่ากับ 7.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0 เท่ากับ มี
8 ยางรถยนต์ขอบ 20 เท่ากับ 20 มากกว่าหรือเท่ากับ 245 มากกว่า 30 มากกว่า 8 มากกว่า 700 มากกว่า 240 km/h เท่ากับ 8.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 8.0 เท่ากับ มี



5. แท็บเล็ด

ลำดับที่ รายการ
หน่วยประมวลผล 

CCPU)
ขนาดหน้าจอ 

(น้ิว)
ความละเอียด 

(พิกเซล)
หน่วยความจำ 

(Ram)

หน่วยความจำแบบ 
อ่านอย่างเดียว 

(Rom)

ระบบปฎิบ้ติการ 
(OS)

หน่วยความจำภายใน หน่วยความจำภายนอก
ขนาด

(กว้างXสูง นา) 
(มิลลิเมตร)

น้ําหนัก 
(กรัม)

1
แท็บเล็ต หน้าจอ 10.4 น้ิว ram 4 GB 

rom 64 GB ระบบ Android
เท่ากับ แบบ Octa-Core 

Processor ความเร็ว 2.3 GHz
เท่ากับ 10.4

เท่ากับ 2000 X 
1200

เท่ากับ 4 GB เท่ากับ 64 GB เท่ากับ Android เท่ากับ 64 GB เท่ากับ 1 TB เท่ากับ 244.5 X  154.3 X  7.0
เท่ากับ 

465-470

2 แท็บเล็ด หน้าจอ 10.5 น้ิว ram 6 GB 
rom 128 GB ระบบ Android

เท่ากับ แบบ Octa-Core 
Processor ความเร็ว 2.8 GHz

เท่ากับ 10.5 เท่ากับ 2560 X 
1600

เท่ากับ 6 GB เท่ากับ 128 GB เท่ากับ Android เท่ากับ 256 GB เท่ากับ 1 TB เท่ากับ 244.5 X 159.5 X 5.7 เท่ากับ 420

3
แท็บเล็ต หน้าจอ 10.5 น้ิว ram 4 GB 

rom 64 GB ระบบ Android 
น้ําหนัก 400 กรัม

เท่ากับ แบบ Octa-Core 
Processor ความเร็ว 2.0 GHz

เท่ากับ 10.5
เท่ากับ 2560 X 

1600
เท่ากับ 4 GB เท่ากับ 64 GB เท่ากับ Android เท่ากับ 64 GB เท่ากับ 512 GB เท่ากับ 245.0 X  160.0 X  5.5 เท่ากับ 400

4
แท็บเล็ต หน้าจอ 8 น้ิว ram 3 GB 
rom 32 GB ระบบ Android น้ําหนัก 
325 กรัม

เท่ากับ แบบ Octa-Core 
Processor ความเร็ว 1.8 GHz

เท่ากับ 8
เท่ากับ 1920 X 

1200
เท่ากับ 3 GB เท่ากับ 32 GB เท่ากับ Android เท่ากับ 32 GB เท่ากับ 512 GB เท่ากับ 201.5 X  122.4 X  8.9 เท่ากับ 325

5
แท็บเล็ต หน้าจอ 10.9 น้ิว rom 64 
GB ระบบ OS น้ําหนัก 460 กรัม

เท่ากับ Apple A14 Bionic 
(5nm)

เท่ากับ 10.9
เท่ากับ 1640 X 

2360
เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ 64 GB เท่ากับ OS เท่ากับ 64 GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 247.6 X 178.5 X 6.1 เท่ากับ 460

6
แท็บเล็ด หน้าจอ 10.9 น้ิว rom 256 
GB ระบบ OS น้ําหนัก 460 กรัม

เท่ากับ Apple A14 Bionic 
(5nm) เท่ากับ 10.9

เท่ากับ 1640 X 
2360

เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ 256 GB เท่ากับ OS เท่ากับ 256 GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 247.6 X  178.5 X  6.1 เท่ากับ 460

7 แท็บเล็ด หน้าจอ 10.2 น้ิว ram 3 GB 
rom 32 GB ระบบ OS

เท่ากับ Apple A12 Bionic 
(7nm) เท่ากับ 10.2

เท่ากับ 1620 X 
2160

เท่ากับ 3 GB เท่ากับ 32 GB เท่ากับ OS เท่ากับ 32 GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 250.6 X 174.1 X 7.5 เท่ากับ 495

8 แท็บเล็ด หน้าจอ 10.2 น้ิว ram 3 GB 
rom 128 GB ระบบ OS

เท่ากับ Apple A12 Bionic 
(7nm)

เท่ากับ 10.2 เท่ากับ 1620 X 
2160

เท่ากับ 3 GB เท่ากับ 128 GB เท่ากับ OS เท่ากับ 128 GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 250.6 X 174.1 X 7.5 เท่ากับ 495

9 แท็บเล็ด หน้าจอ 12.9 น้ิว rom 128 
GB ระบบ OS เท่ากับ Apple A12Z Bionic เท่ากับ 12.9 เท่ากับ 2048 X 

2732
เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ 128GB เท่ากับ OS เท่ากับ 128GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 280.6 X 214.9 X 5.9 เท่ากับ 643

10 แท็บเล็ด หน้าจอ 12.9 น้ิว rom 
256GB ระบบ OS เท่ากับ Apple A12Z Bionic เท่ากับ 12.9 เท่ากับ 2048 X 

2732
เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ 256GB เท่ากับ OS เท่ากับ 256GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 280.6 X  214.9 X  5.9 เท่ากับ 643

11 แท็บเล็ด หน้าจอ 12.9 น้ิว rom 
512GB ระบบ OS เท่ากับ Apple A12Z Bionic เท่ากับ 12.9 เท่ากับ 2048 X 

2732
เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ 512GB เท่ากับ OS เท่ากับ 128GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 280.6 X  214.9 X  5.9 เท่ากับ 641



ลำดับที่ แบตเตอรี่ รองรับ GPRS/EDGE รองรับ B luetooth ช่องต่อหูฟัง
พอร์ตเชื่อมต่อ 

HDMI
พอร์ตเชื่อมต่อ USB ปากกา

1 เท่ากับ Li-Ion 7,040 mAh เท่ากับ รองรับ
Bluetooth เวอร์ชัน 

5.0
เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟ้ง ขนาด 3.5 

มิลลิเมตร
เท่ากับ ไม่รองรับ เท่ากับ USB Type-C เท่ากับ รองรับ

2 เท่ากับ Li-Ion 7,040 mAh เท่ากับ รองรับ Bluetooth เวอร์ชัน 
5.0

เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่รองรับ
เท่ากับ USB Type-C (USB 

3.1 Gen 1)
เท่ากับ รองรับ

3 เท่ากับ Li-Ion 7,040 mAh เท่ากับ รองรับ
Bluetooth เวอร์ชัน 

5.0

เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟัง ขนาด 3.5 
มิลลิเมตร (ผ่านทางตัวแปลงจาก 
USB Type-C เป็นพอร์ตขนาด 

3.5 มม.)

เท่ากับ รองรับ 
ผ่านอุปกรณ์เสริม

เท่ากับ USB Type-C (USB 
3.1 Gen 1)

เท่ากับ ไม่ระบุ

4 เท่ากับ Li-Ion 4,200 mAh เท่ากับ รองรับ Bluetooth เวอร์ชัน 
5.0

เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟ้ง ขนาด 3.5 
มิลลิเมตร

เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ USB Type-C เท่ากับ รองรับ

5 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ รองรับ Bluetooth 5.0 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ

6 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ รองรับ Bluetooth 5.0 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ

7 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ รองรับ Bluetooth 4.2 เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟ้ง ขนาด 3.5 
มิลลิเมตร เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ

8 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ รองรับ Bluetooth 4.2 เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟ้ง ขนาด 3.5 
มิลลิเมตร

เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ

9 เท่ากับ 9720 mAh (28.65 
Wh)

เท่ากับ รองรับ Bluetooth 5.0 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ

10 เท่ากับ 9720 mAh (28.65 
Wh) เท่ากับ รองรับ Bluetooth 5.0 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ

11
เท่ากับ 9720 mAh (28.65 

Wh)
เท่ากับ ไม่รองรับ Bluetooth 5.0 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ



ลำดับที่ รายการ
หน่วยประมวลผล 

(CPU)
ขนาดหน้าจอ 

(นิ้ว)
ความละเอียด 

(พิกเซล)
หน่วยความจำ 

(Ram)

หน่วยความจำแบบ 
อ่านอย่างเดียว 

(Rom)

ระบบปฏิบัติการ 
(๐ ร)

หน่วยความจำภายใบ หน่วยความจำภายนอก
ขนาด

( ก ว ้า ง X ส ูง x m n )  

( ม ิล ล ิเ ม ต ร )

น้ําหนัก 
(กรัม)

12
แท็บเล็ต หน้าจอ 10.2 น้ิว ram 3 GB 
rom 32 GB ระบบ OS

เท่ากับ Apple A10 Fusion 
(16nm)

เท่ากับ 10.2
เท่ากับ 1620 X 

2160
เท่ากับ 3 GB เท่ากับ 32 GB เท่ากับ OS เท่ากับ 32 GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 250.6 X 174.1 X 7.5 เท่ากับ 493

13
แท็บเล็ด หน้าจอ 10.2 น้ิว ram 3 GB 
rom 128 GB ระบบ OS พอร์ต 

เช่ือมต่อ USB แบบ Lightning

เท่ากับ Apple A10 Fusion 
(16nm)

เท่ากับ 10.2
เท่ากับ 1620 X 

2160
เท่ากับ 3 GB เท่ากับ 128 GB เท่ากับ OS เท่ากับ 128 GB เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ 250.6 X 174.1 X 7.5 เท่ากับ 483

14 แท็บเล็ต หน้าจอ 10.3 น้ิว ram 4 GB 
rom 64 GB ระบบ Android เท่ากับ Helio P22T เท่ากับ 10.3

เท่ากับ 1920 X 
1200

เท่ากับ 4 GB เท่ากับ 64 GB เท่ากับ Android เท่ากับ 64 GB เท่ากับ 512 GB เท่ากับ 244.2 X  153.3 X  8.15 เท่ากับ 480

15
แท่ีบเล็ต หน้าจอ 10.4 น้ิว ram 6 GB 
rom 64 GB ระบบ Android

เท่ากับ HiSilicon Kirin 810 
Octa-core

เท่ากับ 10.4
เท่ากับ 2,000 X 

1,200
เท่ากับ 6GB เท่ากับ 64GB เท่ากับ Android เท่ากับ 64GB เท่ากับ 512 GB เท่ากับ 245.2 X  154.96 X  7.35 เท่ากับ 450

16
แท็บเล็ต หน้าจอ 10.5 น้ิว ram 4 GB 
rom 64 GB ระบบ Windows

เท่ากับ Intel Pentium Gold 
4425Y Processor 

8th Gen Intel Core m3 
Processor

เท่ากับ 10.5
เท่ากับ 1920 X 

1280
เท่ากับ 4GB เท่ากับ 64GB เท่ากับ Windows เท่ากับ 64GB เท่ากับ 1 TB เท่ากับ 245 X  175 X  8.3 เท่ากับ 544



ลำดับที่ แบตเตอรี่ รองรับ GPRS/EDGE รองรับ B luetooth ข่องต่อหูฟ้ง
พอร์ตเชื่อมต่อ 

HDMI พอร์ตเชื่อมต่อ USB ปากกา

12 เท่ากับ 8827 mAh เท่ากับ รองรับ Bluetooth 4.2
เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟัง ขนาด 3.5 

มิลลิเมตร
เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Lightning เท่ากับ รองรับ

13 เท่ากับ 8827 mAh เท่ากับ ไม่รองรับ Bluetooth 4.2
เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟ้ง ขนาด 3.5 

มิลลิเมตร
เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Lightning เท่ากับ รองรับ

14 เท่ากับ 7000 mAh เท่ากับ รองรับ Bluetooth 5.0
เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟัง ขนาด 3.5 

มิลลิเมตร
เท่ากับ รองรับ เท่ากับ Type-C เท่ากับ ไม่รองรับ

15
เท่ากับ Non-removable 

Li-Po 7,250 mAh 
Fast charging 18W

เท่ากับ รองรับ Bluetooth 5.0 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ ไม่ระบุ

16 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่รองรับ Bluetooth 5.0
เท่ากับ รองรับ ขุดหูฟัง ขนาด 3.5 

มิลลิเมตร เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ Type-C เท่ากับ รองรับ



6 .  ต ัว ส ร ้า ง ภ า พ เ ค ร ื่อ ง พ ิม พ ์

ลำดับที่ ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น หน่วยขาย สำหรับพิมพ์เครื่องรุ่น

1 ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น DL-410 เท่ากับ PANTUM เท่ากับ DL-410 เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ PANTUM M7200FDW

2

ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น DL-550H เท่ากับ PANTUM เท่ากับ DL-550H เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ PANTUM P5500DN

3 ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C831 เท่ากับ OKI เท่ากับ C831 เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ OKI C831N

4 ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 เท่ากับ OKI เท่ากับ B412 เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ OKI B412DN

5

ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น 
CARTRIDGE-051

เท่ากับ CANON เท่ากับ CARTRIDGE-051 เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ LBP-160 Series

6 ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON เท่ากับ CANON เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ LBP226dw
7 ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON เท่ากับ EPSON เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ WORKFORCE AL-M310DN

8 ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ KYOCERA เท่ากับ KYOCERA เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ ECOSYS P2235dn
9 ตัวสร้างภาพเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DR-1000 เท่ากับ Brother เท่ากับ DR-1000 เท่ากับ กล่อง/Box (1 ตลับ /  cartridge) เท่ากับ Brother HL-1110/1210W , 

Brother DCP-1510/1610W, 
Brother MFC-1810/1815/1910W



ลำดับที่
จำนวนหน้าในการพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบบริหาร 
จดการด้านคุณภาพ มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รับประกัน (ปี)

1 เท่ากับ 12000 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1

2

เท่ากับ 60000 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1

3 เท่ากับ 20000 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1

4 เท่ากับ 75000 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1

5

เท่ากับ 23000 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1

6 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1

7 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1

8 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1
9 เท่ากับ 10000 เท่ากับ มี เท่ากับ ISO 9001 เท่ากับ ISO 14001 เท่ากับหรือมากกว่า 1



7 .  เ ค ร ื่อ ง ส ำ ร อ ง ไ ฟ ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ์

ลำดับที่ ซื่อสินค้า ขนาดกำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้า 

(VAC)
ความถี่ไฟฟ้า 
ขาเข้า (Hz)

ความถี่ไฟฟ้า 
ขาออก (Hz)

ระยะเวลาในการ 
โอนย้าย 

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
(ms)

แบตเตอรี่
ระยะเวลาในการลำรองไฟ 

(นาที)

ระยะเวลาในการประจุ 
แบตเตอรี 
(ช่ัว'โมง)

1 เครื่องลำรองไฟฟ้า 500VA
มากกว่าหรือเท่ากับ 

500VA/300W
เท่ากับ 220 เท่ากับ 50 เท่ากับ 50

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 2

เท่ากับ sealed  lead acid 
m aintenance free

มากว่าหรือเท่ากับ 20
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 

ถึง 90%

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า 600VA
มากกว่าหรือเท่ากับ 

600VA/360W
เท่ากับ 220 เท่ากับ 50 เท่ากับ 50

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 2

เท่ากับ sealed  lead acid 
m aintenance free

มากว่าหรือเท่ากับ 20
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 

ถึง 90%

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า 75OVA
มากกว่าหรือเท่ากับ 

750VA/500W
เท่ากับ 220 เท่ากับ 50 เท่ากับ 50

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 2

เท่ากับ sealed lead acid 
m aintenance free

มากว่าหรือเท่ากับ 20
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 

ถึง 90%

4 เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000VA
มากกว่าหรือเท่ากับ 

1000VA/600W
เท่ากับ 220 เท่ากับ 50 เท่ากับ 50

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 2

เท่ากับ sealed lead acid 
m aintenance free

มากว่าหรือเท่ากับ 20
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 

ถึง 90%

5 เครื่องสำรองไฟฟ้า 1500VA
มากกว่าหรือเท่ากับ 

1500VA/900W เท่ากับ 220 เท่ากับ 50 เท่ากับ 50
น้อยกว่าหรือ 

เท่ากับ 0
เท่ากับ sealed lead acid 

m aintenance free มากว่าหรือเท่ากับ 20
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 

ถึง 90%

6 เคร่ืองสำรองไฟฟ้า 2000VA มากกว่าหรือเท่ากับ 
2000VA/1800W

เท่ากับ 220 เท่ากับ 50 เท่ากับ 50 น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 0

เท่ากับ sealed lead acid 
m aintenance free

มากว่าหรือเท่ากับ 15
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 

ถึง 90%

7 เครื่องสำรองไฟฟ้า 3000VA
มากกว่าหรือเท่ากับ 

3000VA/2700W
เท่ากับ 220 เท่ากับ 50 เท่ากับ 50

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 0

เท่ากับ sealed  lead acid 
m aintenance free

มากว่าหรือเท่ากับ 15
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 

ถึง 90%



ลำดับที่

ระบบป้องกัน 
(แรงดันแบตตํ่า, 
แรงดันชาร์จเกิน, 

และใช้งานเกินพิกัด)

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส)

ความขื้นสัมพัทธ
ความดังของเสียง 

ขณะเครื่องทำงาน 
(dB)

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

สัญญาณเตือน 
(จ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่, 

แบตเตอรี่แรงดันตํ่า, 
ใช้กำลังไฟเกิน,

และเครื่องผิดปกติ)

ไฟแสดงผล นํ้าหนัก (k§) จำนวนเต้าไฟฟ้า มอก.

1 เท่ากับ มี เท่ากับ 0 - 40
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0 - 95%
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

40
เท่ากับ USB, RS 232 เท่ากับ มี เท่ากับ มี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
6

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 3

เท่ากับ มี

2 เท่ากับ มี เท่ากับ 0 - 40
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0 - 95%
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

40
เท่ากับ USB, RS 232 เท่ากับ มี เท่ากับ มี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
7

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 3

เท่ากับ มี

3 เท่ากับ มี เท่ากับ 0 - 40
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0 - 95%
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

40
เท่ากับ USB, RS 232 เท่ากับ มี เท่ากับ มี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
7

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 4

เท่ากับ มี

4 เท่ากับ มี เท่ากับ 0 - 40
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0 - 95%
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

40
เท่ากับ USB, RS 232 เท่ากับ มี เท่ากับ มี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 5

เท่ากับ มี

5 เท่ากับ มี เท่ากับ 0 - 40
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0 - 95%
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

45 เท่ากับ USB, RS 232 เท่ากับ มี เท่ากับ มี
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

20
มากกว่าหรือ 

เท่ากับ 6 เท่ากับ มี

6 เท่ากับ มี เท่ากับ 0 - 40 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0 - 95%

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
50

เท่ากับ USB, RS 232 เท่ากับ มี เท่ากับ มี
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

20
มากกว่าหรือ 

เท่ากับ 6
เท่ากับ มี

7 เท่ากับ มี เท่ากับ 0 - 40
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0 - 95%
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

50
เท่ากับ USB, RS 232 เท่ากับ มี เท่ากับ มี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
25

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 6

เท่ากับ มี



1. เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังแขวน (Floor ceiling Type) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒
ลำสับท่ี ซ่ือสินค้า ขนาด BTU รีโมทควบคุม 

ไร้สาย
ตัวเคร่ือง 

รับประกัน (ปี)
คอมเพรสเซอร้ 
รับประกัน (จ)

คอยลเย็น 
รับประกัน

(จ)

ประสิทธิภาพในการใช้ 
พลังงานตามฤดูกาล 

(SEER)

ระบบ Inverter

1 เครื่องปรับอากาศชนิดตงแขวน ขนาด 13,000 
แต่ไม่เกิน 18,000 BTU

เท่ากับ 13,000 แต่ไม่เกิน 
18,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท ่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ มี

2 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 18,000 
แต่ไม่เกิน 20,000 BTU

เท่ากับ 18,000 แต่ไม่เกิน 
20,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท ่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ มี

3 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 20,000 
แต่ไม่เกิน 24,000 BTU

เท่ากับ 20,000 แต่ไม่เกิน 
24,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ มี

4 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 
แต่ไม่เกิน 30,000 BTU

เท่ากับ 24,000 แต่ไม่เกิน 
30,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ มี

5 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 30,000 
แต่ไม่เกิน 36,000 BTU

เท่ากับ 30 ,000 แต่ไม่เกิน 
36,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ มี

6 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ชนาด 36,000 
แต่ไม่เกิน 40,000 BTU

เท่ากับ 36 ,000 แต่ไม่เกิน 
40,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ มี

7 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 40,000 
แต่ไม่เกิน 48,000 BTU

เท่ากับ 40,000 แต่ไม่เกิน 
48,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ มี

8 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 13,000 
แต่ไม่เกิน 18,000 BTU

เท่ากับ 13,000 แต่ไม่เกิน 
18,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ ไม่มี

9 เครื่องปรับอากาศซนิดตั้งแขวน ขนาด 18,000 
แต่ไม่เกิน 20,000 BTU

เท่ากับ 18,000 แต่ไม่เกิน 
20,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ มากกว่า 
หรือเท่ากับ 5

เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ 
ชั่วโมง/วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ ไม่มี



ลำดับท่ี มอก.
2134-2553

ฉลากประหยัด 
ไฟเบอร์ 5

ระบบ
ฟอกอากาศ

การติดต้ัง สินค้าเป็นมิตร 
กับสิงแวดล้อม

10 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

11 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

12 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

13 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

14 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่ 
ระบุ

เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว



เครื่องปรับอากาศซนิดติดผนัง (Wall Type)
ลำดับท่ี ข่ือสินค้า ขนาด BTU รีโมทควบคุมไร้สาย ตัวเคร่ือง 

รับประกัน (ปี)
คอมเพรสเซอร์ 
รับประกัน (ปี)

คอยล์เย็น 
รับประกัน (จ)

ประสิทธิภาพในการใช้ 
พลังงานตามฤดูกาล 

(SEER)

ประ๓ท

1 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 แต่ 
ไม่เกิน 15,000 BTU ประเภท FIXED SPEED

เท่ากับ 12,000 แต่ไม่เกิน 
15,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ FIXED SPEED

2 เคร่ืองปรับอากาคซนิดติดผนัง ขนาด 15,000 แต่ 
ไม่เกิน 18,000 BTU

เท่ากับ 15,000 แต่ไม่เกิน 
18,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 1 เท่ากับ1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ FIXED SPEED

3 เคร่ืองปรับอากาศฃนิดติดผนัง ขนาด 18,000 แต่ 
ไม่เกิน 24,000 BTU ประเภท FIXED SPEED

เท่ากับ 18,000 แต่ไม่เกิน 
24,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ FIXED SPEED

4 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 
แต่ไม่เกิน 26,000 BTU ประเภท FIXED SPEED

เท่ากับ 24,000 แต่ไม่เกิน 
26,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ FIXED SPEED

5 เคร่ืองปรับอากาศซนิดติดผนัง ขนาด มากกว่า 
หรือเท่ากับ 26,000 BTU ประเภท FIXED

เท่ากับ มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 26,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ FIXED SPEED

6 เคร่ืองปรับอากาศซนิดติดผนัง ขนาด 12,000 แต่ 
ไม่เกิน 15,000 BTU ประเภท Inverter

เท่ากับ 12,000 แต่ไม่เกิน 
15,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ Inverter

7 เคร่ืองปรับอากาศขนิดติดผนัง ขนาด 15,000 
แต่ไม่เกิน 18,000 BTU

เท่ากับ 15,000 แต่ไม่เกิน 
18,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 1 เท่ากับ1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ Inverter

8 เคร่ืองปรับอากาศขนิดติดผนัง ขนาด 18,000 แต่ 
ไม,เกิน 24,000 BTU ประเภท Inverter

เท่ากับ 18,000 แต่ไม่เกิน 
24,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ Inverter

9 เคร่ืองปรับอากาศฃนิดติดผนัง ขนาด 24,000 
แต่ไม่เกิน 26,000 BTU ประเภท Inverter

เท่ากับ 24,000 แต่ไม่เกิน 
26,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ Inverter

10 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด มากกว่า 
หรือเท่ากับ 26,000 BTU ประเภท Inverter

เท่ากับ มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 26,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ Inverter

11 เคร่ืองปรับอากาศขนิดติดผนัง ขนาด มากกว่า 
หรือเท่ากับ 36,000 BTU

เท่ากับ มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 36,000 BTU

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 1 เท่ากับ 10.0 BTU/ซ่ัวโมง/ 
วัตต์ หรือมากกว่า

เท่ากับ Inverter



เคร่ืองปรับอ
ลำดับท่ี มอก. ฉลากประหยัดไฟ 

เบอร์ 5
ระบบฟอกอากาศ การติดต้ัง สินค้าเป็นมิตรกับ 

สิงแวดล้อม

1 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

2 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

3 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

4 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

5 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

6 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

7 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

8 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

9 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

10 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว

11 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ฉลากเขียว



2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร แบบขาว-ดำ
ลำดับท่ี ซ่ือสินคา ระบบ ความเร็วในการพิมพ์ 

หรือถ่ายเอกสาร 
(กระดาษขนาด A4)

สามารถถ่ายเอกสารต่อเน่ืองได้ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
สามารถทำหน้าท่ี 

(function)

ความละเอียดของ 
การถ่ายเอกสาร

ความละเอียดใน 
การพิมพ์

1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที

เท่ากับ มัลดิฟังก์ขั่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 50 
แผ่นต่อนาที

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา เท่ากับ Copier, Printer, 
Scanner, Fax

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1200 X 1200 dpi

เท่ากับ ไม่น้อย1200 
X 2400 dpi

2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที

เท่ากับ มัลติฟังก์ซ่ัน เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 50 
แผ่นต่อนาที

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา เท่ากับ Copier, Printer, 
Scanner

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1200 X 1200 dpi

เท่ากับ ไม่น้อย1200 
X 2400 dpi

3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที

เท่ากับ มัลดิฟังก์ขั่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 40 
แผ่นต่อนาที

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา เท่ากับ Copier, Printer, 
Scanner

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1200 X 1200 dpi

เท่ากับไม่น้อย1200 
X 2400 dpi

4 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที

เท่ากับ มัลดิฟังก์ขั่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 30 
แผ่นต่อนาที

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา เท่ากับ Copier, Printer, 
Scanner

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1200 X 1200 dpi

เท่ากับไม่น้อย1200 
X 2400 dpi

5 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที

เท่ากับ มัลดิฟังก์ขั่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 20 
แผ่นต่อนาที

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 999 สำเนา เท่ากับ Copier, Printer, 
Scanner

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
600 X 600 dpi

เท่ากับไม่น้อย1200 
X 2400 dpi



ลำดับท่ี สามารถแสกนสิได้ท่ี 
ความละเอียด

หน่วยความจำ 
(Memory)

หน่วยเก็บข้อมูล 
(Hard disk)

เป็นผลิตภัณฑท่ีเป็น 
มิตรกับลิงแวดล้อม

ผู้ผลิตต้องได้รับการ 
รับรองมาตรฐาน 

ISO 14001

สามารถใช้งานเป็น 
Printer/Scanner ส่ังงาน 
จากหน้าจอ Computer 
หลายเคร่ืองโดยผ่านระบบ 

Network

ระบบหน้าจอ 
ควบคุมการใช้งาน 
แสดงข้ันดอนการ 
ทำงานของเคร่ือง

สามารถรองรับ 
สำเนาได้ ต้ังแต่ขนาด

กลับสำเนา 
หน้า-หลัง ได้ 

อัตโนมัติ

1 เท่ากับ ไม่น้อย 1200 
X 2400 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 3 
GB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
300 GB

เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ได้ เท่ากับ มี เท่ากับ A5 -A3 เท่ากับ ได้

2 เท่ากับ ไม่น้อย 1200 
X 2400 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 
GB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
300 GB

เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ได้ เท่ากับ มี เท่ากับ A5 -A3 เท่ากับ ได้

3 เท่ากับ ไม'น้อย 1200 
X 2400 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 
GB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
250 GB

เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ได้ เท่ากับ มี เท่ากับ A5 -A3 เท่ากับ ได้

4 เท่ากับ ไม่น้อย 1200 
X 2400 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 
GB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
250 GB

เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ได้ เท่ากับ มี เท่ากับ A5 -A3 เท่ากับ ได้

5 เท่ากับ ไม่น้อย 1200 
X 2400 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 
GB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
160 GB

เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ใช่ เท่ากับ ได้ เท่ากับ มี เท่ากับ A5 -A3 เท่ากับ ได้



ลำดับท่ี สามารถย่อ - ขยาย 
เอกสาร ไดโดย 

อัตโนมัติ ให้ตรงกับ 
ขนาดของกระดาษ 
ลำเนาท่ีเลือกไว้

สามารถย่อ - ขยายลำเนา ถาดบรรจุกระดาษ ถาดสามารถบรรจุ 
กระดาษ

สัญญาณแจ้ง 
ตำแหน่งกรณีเคร่ือง 

ขัดข้อง

ระบบปรับระดับ 
ความเข้ม-จาง 
โดยอัตโนมัติ

ระบบควบคุม 
เพ่ีอป้องกัน 

บุคคลอ่ืนมาใช้ 
งาน โดยสามารถ 

ต้ังรหัสได้

สามารถถ่าย 
เอกสารลงบน 
กระดาษหนา 

ทำปก กระดาษ 
สี และแผ่นใส

รับประกัน
(จ)

มอก.

1 เท่ากับ ได้ เท ่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400% เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
500 แผ่น

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ มี

2 เท่ากับ ได้ เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400% เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
500 แผ่น

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่มี

3 เท่ากับ ได้ เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400% เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
500 แผ่น

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่มี

4 เท่ากับ ได้ เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400% เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
500 แผ่น

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่มี

5 เท่ากับ ได้ เท่ากับ ตั้งแต่ 25% - 400% เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 2 ถาด เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
500 แผ่น

เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม'มี



3. กระดาษชำระในห้องน้ําขบิดม้วนใหญ่
ลำดับท่ี ช่ือสินค้า ประ๓ทความหนา 

(ช้ัน)
ขนาดกระดาษกว้าง 

(ซม.)
ขนาดความยาว (เมตร: 

ม้วน)
สิกระดาษ หน่วยการขาย สินค้าเป็นมิตร 

กับสิงแวดล้อม
ผลิตในประเทศ

1 กระดาษชำระ จัมโห้โรล สิขาว 1 ชั้น ความยาวไม่ 
น้อยกว่า 600 เมตร ผลิตใบประเทศ

เท่ากับ 1 เท่ากับ 9 ต่อแผ่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 เท่ากับ ขาว 12 ม้วน/กล่อง เท่ากับ มี เท่ากับ มี

2 กระดาษชำระ จัมโบ้โรล สิขาว 2 ชั้น ความยาวไม่ 
น ้อยกว่า 300 เมตร ผลิตในประเทศ

เท่ากับ 2 เท่ากับ 9 ต่อแผ่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300 เท่ากับ ขาว 12 ม้วน/กล่อง เท่ากับ มี เท่ากับ มี

3 กระดาษชำระ จัมโบ้โรล สิขาว 2 ชั้น ความยาวไม่ 
น ้อยกว่า 600 เมตร ผลิตในประเทศ 3 ม้วน/กล่อง

เท่ากับ 2 เท่ากับ 9 ต่อแผ่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300 เท่ากับ ขาว 3 ม้วน/กล่อง เท่ากับ มี เท่ากับ มี

4 กระดาษชำระ จัมโบ้โรล สิขาว 1 ชั้น ความยาวไม่ 
น ้อยกว่า 600 เมตร

เท่ากับ 1 เท่ากับ 9 ต่อแผ่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 เท่ากับ ขาว 12 ม้วน/กล่อง เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

5 กระดาษชำระ จัมโบ้โรล สิขาว 2 ชั้น ความยาวไม่ 
น ้อยกว่า 300 เมตร

เท่ากับ 2 เท่ากับ 9 ต่อแผ่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300 เท่ากับ ขาว 12 ม้วน/กล่อง เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

6 กระดาษชำระ จัมโบ้โรล สิขาว 2 ชั้น ความยาวไม, 
น้อยกว่า 300 เมตร 3 ม้วน/กล่อง

เท่ากับ 2 เท่ากับ 9 ต่อแผ่น เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 300 เท่ากับ ขาว 3 ม้วน/กล่อง เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี



4. ดู้ล็อกเกอร์

ลำดับท่ี ช่ือสินค้า วัสดุท่ีใข้ทำ รูปแบบการล็อค จำนวน

ประตู

แผ่นช้ันใน 

ล็อคเกอรี

ราวแขวน กระจกค้าน 

ใน

ขนาดตู้.(กxaxสะ ซม.) สิ มอก

1284-2560

ระยะเวลารับประกัน สินค้าเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม

1 ตู้สีอกเกอร์ 12 ประตู เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น

มอก. 2012

เท่ากับ มีกุญแจล็อคแบบแยกประตู 

และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ

เท่ากับ 12 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ หรือมากกว่า 

90 X 45 X 180

เท่ากับ 

เทาสลับ

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ 

งานปกติ

เท่ากับ ไม่มี

2 ตู้สีอณกอร์ 6 ประตู เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น 

มอก. 2012

เท่ากับ มีกุญแจล็อคแบบแยก,ประตู 

และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ

เท่ากับ 6 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ หรือมากกว่า 

90 X 45 X 180

เท่ากับ 

เทาสลับ

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ 

งานปกติ

เท่ากับ ไม่มี

3 ตู้สีอกเกอร์ 9 ประตู เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น 

มอก. 2012

เท่ากับ มีกุญแจล็อคแบบแยกประตู 

และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ

เท่ากับ 9 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ หรือมากกว่า 

90 X 45 X 180

เท่ากับ 

เทาสลับ

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ 

งานปกติ

เท่ากับ ไม,มี

4 ตู้สีอกเกอร์ 12 ประตู สินค้าเป็น 

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น

มอก. 2012

เท่ากับ มีกุญแจล็อคแบบแยกประตู 

และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ

เท่ากับ 12 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ หรือมากกว่า 

90 X 45 X 180

เท่ากับ 

เทาสลับ

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ 

งานปกติ

เท่ากับ มี

5 ตู้สีอกเกอรี 6 ประตู สินค้าเป็น 

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น 

มอก. 2012

เท่ากับ มีกุญแจล็อคแบบแยกประตู 

และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ

เท่ากับ 6 เท่ากับ มี เท่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ หรือมากกว่า 

90 X 45 X 180

เท่ากับ 

เทาสลับ

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ 

งานปกติ

เท่ากับ มี

6 ตู้สีอกเกอร 9 ประตู สินค้าเป็น 

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น 

มอก. 2012

เท่ากับ มีกุญแจล็อคแบบแยกประตู 

และมีหูแขวนสำหรับคล้องกุญแจ

เท่ากับ 9 เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ หรือมากกว่า 

90 X 45 X 180

เท่ากับ 

เทาสลับ

เท่ากับ มี เท่ากับ 1 ปี ตามการใช้ 

งานปกติ

เท่ากับ มี



5. ตลับผงหมึก

ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จ0านวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

1 ตลับผงหมึก Laser Cartridge for Brother TN 2025 

Brother Laser Printer HL-2040,2070N,DCP-7010,MFC- 

7220,7420,7820N,FAX-2820,2920

เท่ากับ Laser Cartridge for 

Brother TN 2025

เท่ากับ Brother Laser Printer 

HL-2040,2070N,DCP-7010,MFC- 

7220,7420,7820N,FAX-2820,2920

เท่ากับ สีดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

2 ตลับผงหมึก DR 2025 Brother MFC 7220/Fax 2820 เท่ากับ DR 2025 เท่ากับ Brother MFC 7220/Fax 2820 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 12000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

3 ตลับผงหมึก CE250XD HP Color LaserJet CP3525,HP 

Color LaserJet CM3530

เท่ากับ CE250XD เท่ากับ HP Color LaserJet CP3525,HP 

Color LaserJet CM3530

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 21000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

4 ตลับผงหมึก CE505A HP LaserJet P2035,HP LaserJet 

P2055

เท่ากับ CE505A เท่ากับ HP LaserJet P2035,HP LaserJet 

P2055

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

5 ตลับผงหมึก MLT-D307L ML-4510ND เท่ากับ MLT-D307L เท่ากับ ML-4510ND เท่ากับ ดำ เท่ากับ 15000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

6 ตลับผงหมึก CF341A HP LaserJet Pro CP1025 เท่ากับ CF341A เท่ากับ HP LaserJet Pro CP1025 เท่ากับ ไท 

เงิน/เหลือง/ 

ซมพู

เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

7 ตลับผงหมึก Q6511XD HP LaserJet 2410,HP LaserJet 

2420,HP LaserJet 2430

เท่ากับ Q6511XD เท่ากับ HP LaserJet 2410,HP LaserJet 

2420,HP LaserJet 2430

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 12000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

8 ตลับผงหมึก D8J08A HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP O ffice je t Enterprise C o lo r X555

เท่ากับ D8J08A เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP Officejet Enterprise 

Color X555

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 6600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท ่าก ับ มี ISO 9001 เท่ากับ ม ี ISO 14001 เท ่าก ับ ตลับต ่อ

กล่อง

9 ตลับผงหมึก D8J10A HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555

เท่ากับ D8J10A เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP Officejet Enterprise 

Color X555

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

10 ตลับผงหมึก D8J09A HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555

เท่ากับ D8J09A เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP Officejet Enterprise 

Color X555

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 6600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

11 ตลับผงหมึก D8J07A HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP Officejet Enterprise Color X555

เท่ากับ D8J07A เท่ากับ HP Officejet Enterprise Color 

MFP X585,HP Officejet Enterprise 

Color X555

เท่ากับ นาเงิน เท่ากับ 6600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สิ จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

12 ตลับผงหมึก Q7562A HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ Q7562A เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 3500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

13 ตลับผงหมึก Q7561A HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ Q7561A เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 3500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

14 ตลับผงหมึก Q7563A HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ Q7563A เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 3500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

15 ตลับผงหมึก CE314A HP Color LaserJet Pro 

CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP LaserJet 

Pro 100 Color MFP M175

เท่ากับ CE314A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro 

CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color 

MFP,HP LaserJet Pro 100 Color MFP 

M175

เท่ากับ ดำ 

1ไทพบ, 

เหลือง,ซมพู

เท่ากับ 14,000 

black, 7000 color

เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

16 ตลับผงหมึก Q7551A HP LaserJet P3005,HP LaserJet 

M3027 MFP,HP LaserJet M3035 MFP

เท่ากับ Q7551A เท่ากับ HP LaserJet P3005,HP LaserJet 

M3027 MFP,HP LaserJet M3035 MFP

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

17 ตลับผงหมึก Q7560A HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ Q7560A เท่ากับ HP Color LaserJet 3000,HP 

Color LaserJet 2700

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

18 ตลับผงหมึก CF281A HP LaserJet Enterprise MFP 

M630 Series

เท่ากับ CF281A เท่ากับ HP LaserJet Enterprise MFP 

M630 Series

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

19 ตลับผงหมึก CF281X HP LaserJet Enterprise MFP 

M630 Series

เท่ากับ CF281X เท่ากับ HP LaserJet Enterprise MFP 

M630 Series

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 25000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

20 ตลับผงหมึก CB390AC HP Color LaserJet CM6030 

MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP

เท่ากับ CB390AC เท่ากับ HP Color LaserJet CM6030 

MFP,HP Color LaserJet CM6040 MFP

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 19500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

21 ตลับผงหมึก Q7583A HP Color LaserJet 3800,HP 

Color LaserJet CP3505

เท่ากับ Q7583A เท่ากับ HP Color LaserJet 3800,HP 

Color LaserJet CP3505

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

22 ตลับผงหมึก CF313AC HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series

เท่ากับ CF313AC เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 31500 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

23 ตลับผงหมึก Q2613X HP LaserJet 1300 เท่ากับ Q2613X เท่ากับ HP LaserJet 1300 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 4000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

24 ตลับผงหมึก Q6511X HP LaserJet 2410,HP LaserJet 

2420,HP LaserJet 2430

เท่ากับ Q6511X เท่ากับ HP LaserJet 2410,HP LaserJet 

2420,HP LaserJet 2430

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 12000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

2



c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c
ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใบ 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

สิงแวดล้อม

หน่วยขาย

25 ตลับผงหมึก Q1339A HP LaserJet 4300,HP LaserJet 

1100,HP LaserJet 1100A

เท่ากับ Q1339A เท่ากับ HP LaserJet 4300,HP LaserJet 

1100,HP LaserJet 1100A

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 18000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

26 ตลับผงหมึก Q6470A HP Color LaserJet 3600,HP 

Color LaserJet 3800,HP Color LaserJet CP3505

เท่ากับ Q6470A เท่ากับ HP Color LaserJet 3600,HP 

Color LaserJet 3800,HP Color 

LaserJet CP3505

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

27 ตลับผงหมึก Q5942A HP LaserJet 4250,HP LaserJet 

4350,HP LaserJet 4240

เท่ากับ Q5942A เท่ากับ HP LaserJet 4250,HP LaserJet 

4350,HP LaserJet 4240

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

28 ตลับผงหมึก Q3973A HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840

เท่ากับ Q3973A เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color 

LaserJet 2840

เท่ากับ ขมพู เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

29 ตลับผงหมึก CF364A HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow 

MFP M880 Series

เท่ากับ CF364A เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet 

Enterprise Flow MFP M880 Series

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 30000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

30 ตลับผงหมึก CF359A HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow 

MFP M880 Series

เท่ากับ CF359A เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet 

Enterprise Flow MFP M880 Series

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 30000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

31 ตลับผงหมึก Q2612AD HP LaserJet 1020 Plus, HP 

LaserJet 3050Z, HP LaserJet M1005 MFP, HP 

LaserJet 1010,HP LaserJet 1012 1HP LaserJet 1015, 

HP LaserJet 3015, HP LaserJet 3020 ,HP LaserJet 

3030 , HP LaserJet M1319F MFP, HP LaserJet 1018, 

HP LaserJet 3050,HP LaserJet 3052 ,HP LaserJet 

3055, HP LaserJet 1020, HP LaserJetl022

เท่ากับ Q2612AD เท่ากับ HP LaserJet 1020 Plus, HP 

LaserJet 3050Z, HP LaserJet M1005 

MFP, HP LaserJet 1010,HP LaserJet 

1012 ,HP LaserJet 1015, HP LaserJet 

3015, HP LaserJet 3020 ,HP LaserJet 

3030 , HP LaserJet M1319F MFP, HP 

LaserJet 1018, HP LaserJet 3050,HP 

LaserJet 3052 ,HP LaserJet 3055, HP 

LaserJet 1020, HP LaserJetl022

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

32 ตลับผงหมึก CE310AD HP LaserJet Pro CP1025 เท่ากับ CE310AD เท่ากับ HP LaserJet Pro CP 1025 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

33 ตลับผงหมึก CE320AD HP LaserJet CM1415,HP 

LaserJet CP1525

เท่ากับ CE320AD เท่ากับ HP LaserJet CM1415,HP 

LaserJet CP1525

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 4000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

3



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

34 ตลับผงหมีก Laser Cartridge for HP CB435A น 

P1003,P1004,P1005,P1006

เท่ากับ Laser Cartridge for 

HP CB435A

เท่ากับ LJ P1003,P1004,P1005,P1006 เท่ากับ สีดำ เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มึตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

35 ตลับผงหมึก Q3971A HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840

เท่ากับ Q3971A เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color 

LaserJet 2840

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

36 ตลับผงหมึก CF358A HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow 

MFP M880 Series

เท่ากับ CF358A เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet 

Enterprise Flow MFP M880 Series

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 30000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

37 ตลับผงหมึก Q3972A HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840

เท่ากับ Q3972A เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color 

LaserJet 2840

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

38 ตลับผงหมึก Q6472A HP Color LaserJet 3600 เท่ากับ Q6472A เท่ากับ HP Color LaserJet 3600 เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 4000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

39 ตลับผงหมึก Q2682A HP Color LaserJet 3700 เท่ากับ Q2682A เท่ากับ HP Color LaserJet 3700 เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

40 ตลับผงหมึก CE260A HP Color LaserJet CM MFP 4540 เท่ากับ CE260A เท่ากับ HP Color LaserJet CM MFP 4540 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 8500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

41 ตลับผงหมึก Q5942X HP LaserJet 4250,HP LaserJet 

4350,HP LaserJet 4240

เท่ากับ Q5942X เท่ากับ HP LaserJet 4250,HP LaserJet 

4350,HP LaserJet 4240

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 20000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

42 ตลับผงหมึก CF365A HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet Enterprise Flow 

MFP M880 Series

เท่ากับ CF365A เท่ากับ HP Color LaserJet Enterprise 

M855 Series, HP Color LaserJet 

Enterprise Flow MFP M880 Series

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 30000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

43 ตลับผงหมึก CF380A HP Color LaserJet Pro MFP M476 เท่ากับ CF380A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP 

M476

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

44 ตลับผงหมึก Q2671A HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3550

เท่ากับ Q2671A เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3550

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 4000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

45 ตลับผงหมึก Q2670A HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3700,HP Color LaserJet 3550

เท่ากับ Q2670A เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3700,HP Color 

LaserJet 3550

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

4



(____________ c
ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผสิตกัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

สิงแวดล้อม

หน่วยขาย

46 ตลับผงหมึก Q1338A HP LaserJet 4200,HP LaserJet 

4200L

เท่ากับ Q1338A เท่ากับ HP LaserJet 4200,HP LaserJet 

4200L

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 12000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

47 ตลับผงหมึก CE743A HP LaserJet CP5225,HP LaserJet 

CP5220

เท่ากับ CE743A เท่ากับ HP LaserJet CP5225,HP 

LaserJet CP5220

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 7300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

48 ตลับผงหมึก CE742A HP LaserJet CP5225,HP LaserJet 

CP5220

เท่ากับ CE742A เท่ากับ HP LaserJet CP5225,HP 

LaserJet CP5220

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 7300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

49 ตลับผงหมึก CE741A HP LaserJet CP5225,HP LaserJet 

CP5220

เท่ากับ CE741A เท่ากับ HP LaserJet CP5225,HP 

LaserJet CP5220

เท่ากับ ป้าเงิน เท่ากับ 7300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

50 ตลับผงหมึก CE740A HP LaserJet CP5225,HP LaserJet 

CP5220

เท่ากับ CE740A เท่ากับ HP LaserJet CP5225,HP 

LaserJet CP5220

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 7000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

51 ตลับผงหมึก CC530AD HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ CC530AD เท่ากับ HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 7000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

52 ตลับผงหมึก Q7582A HP Color LaserJet 3800,HP 

Color LaserJet CP3505

เท่ากับ Q7582A เท่ากับ HP Color LaserJet 3800,HP 

Color LaserJet CP3505

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

53 ตลับผงหมึก Q7581A HP Color LaserJet 3800,HP 

Color LaserJet CP3505

เท่ากับ Q7581A เท่ากับ HP Color LaserJet 3800,HP 

Color LaserJet CP3505

เท่ากับ ป้าเงิน เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

54 ตลับผงหมึก Q2624A HP LaserJet 1150 เท่ากับ Q2624A เท่ากับ HP LaserJet 1150 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

55 ตลับผงหมึก Q6471A HP Color LaserJet 3600 เท่ากับ Q6471A เท่ากับ HP Color LaserJet 3600 เท่ากับ ป้าเงิน เท่ากับ 4000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

56 ตลับผงหมึก Q6511A HP LaserJet 2410.HP LaserJet 

2420,HP LaserJet 2430

เท่ากับ Q6511A เท่ากับ HP LaserJet 2410,HP LaserJet 

2420,HP LaserJet 2430

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

57 ตลับผงหมึก Q5949X HP LaserJet 1320,HP LaserJet 

3390,HP LaserJet 3392

เท่ากับ Q5949X เท่ากับ HP LaserJet 1320,HP LaserJet 

3390,HP LaserJet 3392

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

58 ตลับผงหมึก Q5945A HP LaserJet 4345 MFP,HP 

LaserJet M4345 MFP

เท่ากับ Q5945A เท่ากับ HP LaserJet 4345 MFP,HP 

LaserJet M4345 MFP

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 18000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

59 ตลับผงหมึก Q2681A HP Color LaserJet 3700 เท่ากับ Q2681A เท่ากับ HP Color LaserJet 3700 เท่ากับ ป้าเงิน เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึโบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

5



c_________  c
ล0าดับท่ี ท่ีอสินค้า ร่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตกัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

60 ตลับผงหมีก Q2683A HP Color LaserJet 3700 เท่ากับ Q2683A เท่ากับ HP Color LaserJet 3700 เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

61 ตลับผงหมีก Q6473A HP Color LaserJet 3600 เท่ากับ Q6473A เท่ากับ HP Color LaserJet 3600 เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 4000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

62 ตลับผงหมึก CF320A HP LaserJet M680,HP LaserJet 

M651

เท่ากับ CF320A เท่ากับ HP LaserJet M680,HP LaserJet 

M651

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 11500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

63 ตลับผงหมึก Q3962A HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840

เท่ากับ Q3962A เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color 

LaserJet 2840

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 4000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

64 ตลับผงหมึก Q3961A HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840

เท่ากับ Q3961A เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color 

LaserJet 2840

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 4000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

65 ตลับผงหมึก CB403A HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ CB403A เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 7500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

66 ตลับผงหมึก CB540AD HP Color LaserJet 1518n,HP 

Color LaserJet CP1515n

เท่ากับ CB540AD เท่ากับ HP Color LaserJet 1518n,HP 

Color LaserJet CP1515n

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 4400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

67 ตลับผงหมึก CF214A HP LaserJet 700 M712 Series เท่ากับ CF214A เท่ากับ HP LaserJet 700 M712 Series เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

68 ตลับผงหมึก Q3960A HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840

เท่ากับ Q3960A เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color 

LaserJet 2840

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 5000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

69 ตลับผงหมึก Q2673A HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3550

เท่ากับ Q2673A เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3550

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 4000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

70 ตลับผงหมึก CB402A HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ CB402A เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 7500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

71 ตลับผงหมึก CB401A HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ CB401A เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 7500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

ท ตลับผงหมึก CB400A HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ CB400A เท่ากับ HP Color LaserJet CP4005 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 7500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับที่ ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Pa§e Yield)

ผลิตภัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

73 ตลับผงหมึก CE400A HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M575 dn /  f,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M570 (dn /  dw) Series,HP LaserJet Enterprise Color 

Flow MFP M575C

เท่ากับ CE400A เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 

500 Color MFP M575 dn /  f,HP 

LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M570 (dn /  dw) Series,HP LaserJet 

Enterprise Color Flow MFP M575c

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 5500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

74 ตลับผงหมึก CE272A HP Color LaserJet CP5520,HP 

Color LaserJet M750.HP Color LaserJet CP5525

เท่ากับ CE272A เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP 

Color LaserJet M750,HP Color 

LaserJet CP5525

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 15000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

75 ตลับผงหมึก CE250A HP LaserJet CM3530,HP 

LaserJet CP3525

เท่ากับ CE250A เท่ากับ HP LaserJet CM3530,HP 

LaserJet CP3525

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 5000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

76 ตลับผงหมึก CE390A HP LaserJet M4555MFP,HP 

LaserJet Enterprise 600 M602,HP LaserJet 

Enterprise 600 M601 (A Only),HP LaserJet 

Enterprise 600 M603

เท่ากับ CE390A เท่ากับ HP LaserJet M4555MFP,HP 

LaserJet Enterprise 600 M602,HP 

LaserJet Enterprise 600 M601 (A 

Only),HP LaserJet Enterprise 600 M603

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

77 ตลับผงหมึก CF210X HP LaserJet Pro 200 Color 

M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP 

M276 ก /  n w  Series,HP LaserJet Pro 200 C o lo r 

M251 ก Series

เท่ากับ CF210X เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color 

M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 

Color MFP M276 ท/ ทพ 5eries,HP 

LaserJet Pro 200 Color M251 ท Series

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

78 ตลับผงหมึก CC533AC HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ CC533AC เท่ากับ HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 2800 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ ม ี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

79 ตลับผงหมึก CE273A HP Color LaserJet CP5520,HP 

Color LaserJet M750.HP Color LaserJet CP5525

เท่ากับ CE273A เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP 

Color LaserJet M750,HP Color 

LaserJet CP5525

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 15000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

80 ตลับผงหมึก CE271A HP Color LaserJet CP5520.HP 

Color LaserJet M750,HP Color LaserJet CP5525

เท่ากับ CE271A เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP 

Color LaserJet M750,HP Color 

LaserJet CP5525

เท่ากับ ■นาเงิน เท่ากับ 15000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

7



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใบ 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผสิตกัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

สิงแวดล้อม

หน่วยขาย

81 ตลับผงหมึก CE270A HP Color LaserJet CP5520,HP 

Color LaserJet M750.HP Color LaserJet CP5525

เท่ากับ CE270A เท่ากับ HP Color LaserJet CP5520,HP 

Color LaserJet M750,HP Color 

LaserJet CP5525

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 13500 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

82 ตลับผงหมึก CC364A HP LaserJet P4015.HP LaserJet 

P4515

เท่ากับ CC364A เท่ากับ HP LaserJet P4015,HP LaserJet 

P4515

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

83 ตลับผงหมึก Q7553A HP LaserJet 2014 เท่ากับ Q7553A เท่ากับ HP LaserJet 2014 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

84 ตลับผงหมึก CB436AD HP LaserJet P1505,HP LaserJet 

Ml 120 MFP,HP LaserJet M1522 MFP

เท่ากับ CB436AD เท่ากับ HP LaserJet P1505,HP LaserJet 

Ml 120 MFP,HP LaserJet M1522 MFP

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

85 ตลับผงหมึก CC531AC HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ CC531AC เท่ากับ HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 2800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

86 ตลับผงหมึก Q2672A HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3550

เท่ากับ Q2672A เท่ากับ HP Color LaserJet 3500,HP 

Color LaserJet 3550

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 4000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ีากับ ตลับต่อ 

กล่อง

87 ตลับผงหมึก Q3963A HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color LaserJet 2840

เท่ากับ Q3963A เท่ากับ HP Color LaserJet 2550,HP 

Color LaserJet 2820,HP Color 

LaserJet 2840

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 4000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

88 ตลับผงหม ึก Q6003A HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP 

C o lor LaserJet CM1015 MFP,HP C o lo r LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ Q6003A เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color 

LaserJet 2605,HP Color LaserJet 

CM1015 MFP,HP Color LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 2000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

89 ตลับผงหมึก C8552A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8552A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 25000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

90 ตลับผงหมึก C8551A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8551A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ ป้าเงิน เท่ากับ 25000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

91 ตลับผงหมึก C8550A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8550A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 25000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตกัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง



ลำดับท่ี ซ่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

92 ตลับผงหมึก Q6002A HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP 

Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ Q6002A เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color 

LaserJet 2605,HP Color LaserJet 

CM1015 MFP,HP Color LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

93 ตลับผงหมึก Q6001A HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP 

Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ Q6001A เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color 

LaserJet 2605,HP Color LaserJet 

CM1015 MFP,HP Color LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ ป้าเงิน เท่ากับ 2000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

94 ตลับผงหมึก C4182X HP LaserJet 8100,HP LaserJet 

8100 MFP,HP Mopier 320,HP LaserJet 8150,HP 

LaserJet 8150 MFP

เท่ากับ C4182X เท่ากับ HP LaserJet 8100,HP LaserJet 

8100 MFP,HP Mopier 320,HP LaserJet 

8150,HP LaserJet 8150 MFP

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 20000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

95 ตลับผงหมึก Q6000A HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color LaserJet 2605,HP 

Color LaserJet CM1015 MFP,HP Color LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ Q6000A เท่ากับ HP Color LaserJet 2600,HP 

Color LaserJet 1600,HP Color 

LaserJet 2605,HP Color LaserJet 

CM1015 MFP,HP Color LaserJet 

CM1017 MFP

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

96 HP CB436AC เท่ากับ CB436AC เท่ากับ HP LaserJet P1505 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท ่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

97 ตลับผงหมึก CB435AD HP LaserJet P1006,HP LaserJet 

PI 005

เท่ากับ CB435AD เท่ากับ HP LaserJet P1006,HP LaserJet 

P1005

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

98 ตลับผงหมึก CB387A HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet 

CM6040 MFP

เท่ากับ CB387A เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color 

LaserJet CM6040 MFP

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 23000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

99 ตลับผงหมึก CB386A HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet 

CM6040 MFP

เท่ากับ CB386A เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color 

LaserJet CM6040 MFP

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 23000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

9



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุนหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

100 ตลับผงหมึก C9723A HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610

เท่ากับ C9723A เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color 

LaserJet 4610

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 8000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

101 ตลับผงหมึก C9721A HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610

เท่ากับ C9721A เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color 

LaserJet 4610

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 8000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

102 ตลับผงหมึก C9722A HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610

เท่ากับ C9722A เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color 

LaserJet 4610

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 8000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

103 ตลับผงหมึก E260X22G E460dn เท่ากับ E260X22G เท่ากับ E460dn เท่ากับ ดำ เท่ากับ 30000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

104 ตลับผงหมึก E360H11P E460dn เท่ากับ E360H11P เท่ากับ E460dn เท่ากับ ดำ เท่ากับ 9000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

105 ตลับผงหมึก TK-410 KM-1635,KM-1650 เท่ากับ TK-410 เท่ากับ KM-1635,KM-1650 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10000 เท่ากับ ไม่มึใบรับรองผลิตภัณฑ์ 

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ ไม่มี ISO 9001 เท่ากับ ไม่มิ ISO 

14001

เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

106 ตลับผงหมึก C9720A HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color LaserJet 4610

เท่ากับ C9720A เท่ากับ HP Color LaserJet 4600,HP 

Color LaserJet 4650,HP Color 

LaserJet 4610

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 9000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

107 ตลับผงหมึก C8543X HP LaserJet 9050mfp,HP 

LaserJet 9050,HP LaserJet 9040mfp,HP LaserJet 

9040,HP LaserJet M9050mfp,HP LaserJet 

M9040mfp,HP LaserJet 9000mfp,HP LaserJet 

9000Lmfp,HP LaserJet 9000

เท่ากับ C8543X เท่ากับ HP LaserJet 9050mfp,HP 

LaserJet 9050,HP LaserJet 

9040mfp,HP LaserJet 9040,HP 

LaserJet M9050mfp,HP LaserJet 

M9040mfp,HP LaserJet 9000mfp,HP 

LaserJet 9000Lmfp,HP LaserJet 9000

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 30000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

108 ตลับผงหมึก C8553A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8553A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 25000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

109 ตลับผงหมึก C8560A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8560A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 40000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 0



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

สิงแวดล้อม

หน่วยขาย

110 ตลับผงหมึก CF353A HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw

เท่ากับ CF353A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n, HP Color LaserJet Pro MFP 

M177fw

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

111 ตลับผงหมึก CF352A HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw

เท่ากับ CF352A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n, HP Color LaserJet Pro MFP 

M177fw

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

112 ตลับผงหมึก CF351A HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n, HP Color LaserJet Pro MFP M177fw

เท่ากับ CF351A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n, HP Color LaserJet Pro MFP 

M177fw

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

113 ตลับผงหมึก CF283A HP LaserJet Pro MFP M225 

Series,HP LaserJet Pro MFP M201

เท่ากับ CF283A เท่ากับ HP LaserJet Pro MFP M225 

Series,HP LaserJet Pro MFP M201

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

114 ตลับผงหมึก CF210A HP LaserJet Pro 200 Color M251 

กพ Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 ก 

/  nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 ก 

Series

เท่ากับ CF210A เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color 

M251 กพ Series,HP LaserJet Pro 200 

Color MFP M276 ก / ก พ  Series,HP 

LaserJet Pro 200 Color M251 ก Series

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

115 ตลับผงหมึก CE278AD HP LaserJet P1566,HP LaserJet 

P1606 DN

เท่ากับ CE278AD เท่ากับ HP LaserJet P1566,HP LaserJet 

P1606 DN

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2100 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

116 ตลับผงหมีก.C8561A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8561A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ นาเงิน เท่ากับ 40000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

117 ตลับผงหมึก CB385A HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet 

CM6040 MFP

เท่ากับ CB385A เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color 

LaserJet CM6040 MFP

เท่ากับ ไทเงิน เท่ากับ 23000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

118 ตลับผงหมึก C8562A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8562A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 40000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

119 ตลับผงหมึก C8563A HP Color LaserJet 9500 MFP,HP 

Color LaserJet 9500

เท่ากับ C8563A เท่ากับ HP Color LaserJet 9500 

MFP,HP Color LaserJet 9500

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 40000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 1



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Pa§e Yield)

ผลิตกัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยชาย

120 ตลับผงหมึก CE313A HP Color LaserJet Pro 

CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP Color 

LaserJet Pro 100 MFP M175

เท่ากับ CE313A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro 

CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color 

MFP,HP Color LaserJet Pro 100 MFP 

M175

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

121 ตลับผงหมึก CE312A HP Color LaserJet Pro 

CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color MFP,HP Color 

LaserJet Pro 100 MFP M175

เท่ากับ CE312A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro 

CP1025,HP LaserJet Pro 200 Color 

MFP,HP Color LaserJet Pro 100 MFP 

M175

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

122 ตลับผงหมึก CE311A HP Color LaserJet Pro 100 MFP 

M175.HP Color LaserJet Pro 200 MFP,HP Color 

LaserJet Pro CP 1025

เท่ากับ CE311A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro 100 MFP 

M175,HP Color LaserJet Pro 200 

MFP,HP Color LaserJet Pro CP1025

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

123 ตลับผงหมึก CE310A HP Color LaserJet Pro 100 MFP 

M175,HP Color LaserJet Pro 200 MFP,HP Color 

LaserJet Pro CP1025

เท่ากับ CE310A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro 100 MFP 

M175,HP Color LaserJet Pro 200 

MFP,HP Color LaserJet Pro CP1025

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

124 ตลับผงหมึก CE285AC HP LaserJet PI 102,HP LaserJet 

P1102W,HP LaserJet Pro Ml 132,HP LaserJet Pro 

M1212,HP LaserJet Pro M1214,HP LaserJet Pro 

M1217

เท่ากับ CE285AC เท่ากับ HP LaserJet PI 102,HP LaserJet 

P1102W,HP LaserJet Pro Ml 132,HP 

LaserJet Pro M1212,HP LaserJet Pro 

M1214,HP LaserJet Pro M1217

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

125 ตลับผงหมึก CF213A HP LaserJet Pro 200 Color M251 

nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 ก 

/  กพ Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 ก

Series

เท่ากับ CF213A เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color 

M251 กพ Series.HP LaserJet Pro 200 

Color MFP M276 ก / ก พ  Series,HP 

LaserJet Pro 200 Color M251 ก Series

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 1800 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

126 ตลับผงหมึก CF211A HP LaserJet Pro 200 Color M251 

nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 ก 

/  กพ Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 ก 

Series

เท่ากับ CF211A เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color 

M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 

Color MFP M276 ก / ก พ  Series,HP 

LaserJet Pro 200 Color M251 ก Series

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 1800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตกัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 2



ลำดับท่ี ช่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สิ จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

127 ตลับผงหมึก CE255A HP LaserJet P3015,HP LaserJet 

Enterprise Flow MFP M525c,HP LaserJet Enterprise 

500 MFP M525 dn/f Series,HP LaserJet Pro MFP 

M521

เท่ากับ CE255A เท่ากับ HP LaserJet P3015,HP LaserJet 

Enterprise Flow MFP M525c,HP 

LaserJet Enterprise 500 MFP M525 

dn/f Series,HP LaserJet Pro MFP M521

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

128 ตลับผงหมึก C4092A HP LaserJet 1100,HP LaserJet 

3200M,HP LaserJet 3200

เท่ากับ C4092A เท่ากับ HP LaserJet 1100,HP LaserJet 

3200M,HP LaserJet 3200

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

129 ตลับผงหมึก CF212A HP LaserJet Pro 200 Color M251 

nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 ก 

/  nw Series,HP LaserJet Pro 200 Color M251 ท 

Series

เท่ากับ CF212A เท่ากับ HP LaserJet Pro 200 Color 

M251 nw Series,HP LaserJet Pro 200 

Color MFP M276 ท /ทพ Series,HP 

LaserJet Pro 200 Color M251 ท Series

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

130 ตลับผงหมึก C4096A HP LaserJet 2100,HP LaserJet 

2200

เท่ากับ C4096A เท่ากับ HP LaserJet 2100,HP LaserJet 

2200

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 5000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

131 ตลับผงหมึก CB541A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CM1312,HP Color LaserJet CP1215

เท่ากับ CB541A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CM1312,HP Color LaserJet 

CP1215

เท่ากับ ‘นาเงิน เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

132 ตลับผงหมึก CB543A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CM1312,HP Color LaserJet CP1215

เท่ากับ CB543A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CM 1312,HP Color LaserJet 

CP1215

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

133 ตลับผงหมึก CB540A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CM1312,HP Color LaserJet CP1215

เท่ากับ CB540A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CM1312,HP Color LaserJet 

CP1215

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

134 ตลับผงหมึก CB542A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CM1312,HP Color LaserJet CP1215

เท่ากับ CB542A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CM1312,HP Color LaserJet 

CP1215

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1400 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

135 ตลับผงหมึก Q2612AC HP LaserJet 1010,HP LaserJet 

1012,HP LaserJet 1015

เท่ากับ Q2612AC เท่ากับ HP LaserJet 1010,HP LaserJet 

1012,HP LaserJet 1015

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

136 ตลับผงหมึก C7115A HP LaserJet 3380,HP LaserJet 

3300,HP LaserJet 1200/1220,HP LaserJet 1005,HP 

LaserJet 1000

เท่ากับ C7115A เท่ากับ HP LaserJet 3380,HP LaserJet 

3300,HP LaserJet 1200/1220,HP 

LaserJet 1005,HP LaserJet 1000

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

137 ตลับผงหมึก CF350A HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n,HP Color LaserJet Pro MFP M177fw

เท่ากับ CF350A เท่ากับ HP Color LaserJet Pro MFP 

M176n,HP Color LaserJet Pro MFP 

M177fw

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

138 ตลับผงหมึก CE285A Laserjer PI 102 , P1102w 1 Pro 

Ml 132 MFP , Pro M1212nf MFP

เท่ากับ CE285A เท่ากับ Laserjer PI 102 , P1102w 1 Pro 

M1132 MFP , Pro M1212nf MFP

เท่ากับ black เท่ากับ 1,600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

139 ตลับผงหมึก CB540AD LaserJet CP1215 1 CM1312 

mfp 1 CP1515n , CP1518n

เท่ากับ CB540AD เท่ากับ LaserJet CP 1215, CM 1312 mfp 

, CP1515n , CP1518n

เท่ากับ 

BLACK

เท่ากับ 2200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

140 FujiXerox CWAA0805 เท่ากับ CWAA0805 เท่ากับ Phaser 3160N เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

141 ตลับผงหมึก T143190 ME OFFICE 

82WD/900WD/960FWD/WP-7011/7511

เท่ากับ T143190 เท่ากับ ME OFFICE

82WD/900WD/960FWD/WP-7011/7511

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 945 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

142 ตลับผงหมึก TN-2150 HL-2140 /  HL-2150N /  

HL-2170W /  DCP-7030 /  DCP-7040 /  MFC-7340 /  

MFC-7450 /  MFC-7840N

เท่ากับ TN-2150 เท่ากับ HL-2140/HL-2150N/ 

HL-2170W /  DCP-7030 /  DCP-7040 /  

MFC-7340 /  MFC-7450 /  MFC-7840N

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

143 ตลับผงหมึก CH561WA 

1050,1055,2050,3000,3050,3054

เท่ากับ CH561WA เท่ากับ 1050,1055,2050,3000,3050,3054 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 190 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

144 ตลับผงหมึก CH562WA 

1050,1055,2050,3000,3050,3054

เท่ากับ CH562WA เท่ากับ 1050,1055,2050,3000,3050,3054 เท่ากับ 

Tri-colour

เท่ากับ 165 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

145 ตลับผงหมึก CD888AA D730,F735 เท่ากับ CD888AA เท่ากับ D730,F735 เท่ากับ 

Tri-colour

เท่ากับ 250 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

146 ตลับผงหมึก CD887AA D730,F735 เท่ากับ CD887AA เท่ากับ D730,F735 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 600 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

147 ตลับผงหมึก CD972AA 6000,7000,6500 เท่ากับ CD972AA เท่ากับ 6000,7000,6500 เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 700 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 4



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

148 ตลับผงหมึก CD973AA 6000,7000,6500 เท่ากับ CD973AA เท่ากับ 6000,7000,6500 เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 700 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มึ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

149 ตลับผงหมึก CD974AA 6000,7000,6500 เท่ากับ CD974AA เท่ากับ 6000,7000,6500 เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 700 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

150 ตลับผงหมึก CD975AA 6000,7000,6500 เท่ากับ CD975AA เท่ากับ 6000,7000,6500 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

151 ตลับผงหมึก CB384A HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color LaserJet

CM6040 MFP

เท่ากับ CB384A เท่ากับ HP Color LaserJet CP6015,HP 

Color LaserJet CM6030 MFP,HP Color 

LaserJet CM6040 MFP

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 23000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

152 ตลับผงหมึก CC533AC HP Color LaserJet CM2320, HP 

Color LaserJet CP2025

เท่ากับ CC533AC เท่ากับ HP Color LaserJet CM2320, HP 

Color LaserJet CP2025

เท่ากับ ขมพู เท่ากับ 2800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

153 ตลับผงหมึก CC532AC HP Color LaserJet CM2320, HP 

Color LaserJet CP2025

เท่ากับ CC532AC เท่ากับ HP Color LaserJet CM2320, HP 

Color LaserJet CP2025

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

154 ตลับผงหมึก CC531AC HP Color LaserJet CM2320, HP 

Color LaserJet CP2025

เท่ากับ CC531AC เท่ากับ HP Color LaserJet CM2320, HP 

Color LaserJet CP2025

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 2800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

155 ตลับผงหมึก CC530AC HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ CC530AC เท่ากับ HP Color LaserJet 2025,HP 

Color LaserJet CM2320

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

156 ตลับผงหมึก CC656AA J4580,J4660 เท่ากับ CC656AA เท่ากับ J4580,J4660 เท่ากับ 

Tri-colour

เท่ากับ 360 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

157 ตลับผงหมึก CC653AA J4580,J4660 เท่ากับ CC653AA เท่ากับ J4580.J4660 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

158 ตลับผงหมึก Q2613A HP LaserJet 1300 Series เท่ากับ Q2613A เท่ากับ HP LaserJet 1300 Series เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

159 ตลับผงหมึก TN-2280

HL-2240D/HL-2250HN/HL-2270DW/MFC-

7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW

เท่ากับ TN-2280 เท่ากับ

HL-2240D/HL-2250HN/HL-

2270DW/MFC-7360N/MFC-

7460DN/MFC-7860DW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2600 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

160 ตลับผงหมึก DR-2255 HL-2240D, HL-2250DN, 

HL-2270DW

เท่ากับ DR-2255 เท่ากับ HL-2240D, HL-2250DN, 

HL-2270DW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 12000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 5



ลำดับท่ี ช่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จ0านวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

161 ตลับผงหมึก TK-174 FS-1320D/1370DN เท่ากับ TK-174 เท่ากับ FS-1320D/1370DN เท่ากับ ดำ เท่ากับ 7200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

162 ตลับผงหมึก TK-584Y FS-C5150DN เท่ากับ TK-584Y เท่ากับ FS-C5150DN เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

163 ตลับผงหมึก TK-584M FS-C5150DN เท่ากับ TK-584M เท่ากับ FS-C5150DN เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 2800 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

164 ตลับผงหมึก TK-584C FS-C5150DN เท่ากับ TK-584C เท่ากับ FS-C5150DN เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 2800 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

165 ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Magenta SP 

C811DNHE Aficio SP C811DN

เท่ากับ Ricoh Print 

Cartridge Magenta SP 

C811DNHE

เท่ากับ Aficio SP C811DN เท่ากับ แดง เท่ากับ 15000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

166 ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Yellow SP 

C811DNHE Aficio SP C811DN

เท่ากับ Ricoh Print 

Cartridge Yellow SP 

C811DNHE

เท่ากับ Aficio SP C811DN เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 15000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

167 ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Cyan SP C811DNHE 

Aficio SP C811DN

เท่ากับ Ricoh Print 

Cartridge Cyan SP 

C811DNHE

เท่ากับ Aficio SP C811DN เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 15000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

168 ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge Black SP 

C811DNHE Aficio 5P C811DN

เท่ากับ Ricoh Print 

Cartridge Black SP 

C811DNHE

เท่ากับ Aficio SP C811DN เท่ากับ ดำ เท่ากับ 20000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

169 ตลับผงหมึก Ricoh Print Cartridge SP 3500XS Aficio 

SP3500N, SP3510N, SP3500SF, SP3510SF

เท่ากับ Ricoh Print 

Cartridge SP 3500XS

เท่ากับ Aficio SP3500N, SP3510N, 

SP3500SF, SP3510SF

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6400 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ ไม่มี ISO 

14001

เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

170 ตลับผงหมึก CB435A P1005 /  P1006 เท่ากับ CB435A เท่ากับ P1005 /  P1006 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1500 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

171 ตลับผงหมึก C7115A 1200, 1220, 1000, 3300 เท่ากับ C7115A เท่ากับ 1200, 1220, 1000, 3300 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 6



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สิ จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

สิงแวดล้อม

หน่วยขาย

172 ตลับผงหมึก CC364X HP LaserJet P4014, HP LaserJet 

P4014 Series Printer, HP LaserJet P4015, HP 

LaserJet P4015 Series Printer, HP LaserJet P4515, 

HP LaserJet P4515 Series Printer

เท่ากับ CC364X เท่ากับ HP LaserJet P4014, HP LaserJet 

P4014 Series Printer, HP LaserJet 

P4015, HP LaserJet P4015 Series 

Printer, HP LaserJet P4515, HP 

LaserJet P4515 Series Printer

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 24000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มึ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

173 ตลับผงหมึก CE411A M451/M475 เท่ากับ CE411A เท่ากับ M451/M475 เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

174 ตลับผงหมึก CF280X HP LaserJet Pro 400 

M401,LaserJet Pro 400 MFP M425

เท่ากับ CF280X เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 

M401,LaserJet Pro 400 MFP M425

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6900 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

175 ตลับผงหมึก CE411A HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP 

c u  Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 

M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451

เท่ากับ CE411A เท่ากับ HP CU Pro 300 M375 MFP, HP 

CU Pro 400 M475 MFP, HP Color 

LaserJet Pro 300 M351, HP Color 

LaserJet Pro 400 M451

เท่ากับ นาเงิน เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

176 ตลับผงหมึก CE413A HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP 

CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 

|M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451

เท่ากับ CE413A เท่ากับ HP CU Pro 300 M375 MFP, HP 

CU Pro 400 M475 MFP, HP Color 

LaserJet Pro 300 M351, HP Color 

LaserJet Pro 400 M451

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

111 ตลับผงหมึก CE412A HP CLJ Pro 300 M375 MFP, HP 

CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color LaserJet Pro 300 

M351, HP Color LaserJet Pro 400 M451

เท่ากับ CE412A เท่ากับ HP CU Pro 300 M375 MFP, HP 

CLJ Pro 400 M475 MFP, HP Color 

LaserJet Pro 300 M351, HP Color 

LaserJet Pro 400 M451

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

178 ตลับผงหมึก HP CF280X HP LaserJet Pro 400 

M401,LaserJet Pro 400 MFP M425

เท่ากับ HP CF280X เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 

M401,LaserJet Pro 400 MFP M425

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6900 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

179 ตลับผงหมึก CE255X HP LaserJet P3015 Series 

Printer, HP LJ EP500MFP M525 series ptr, HP LJ 

ProMFP M521 Printer Series

เท่ากับ CE255X เท่ากับ HP LaserJet P3015 Series 

Printer, HP น  EP500MFP M525 series 

ptr, HP LJ ProMFP M521 Printer Series

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 12500 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

180 ตลับผงหมึก HP CE505A HP LaserJet P2035,HP 

LaserJet P2055

เท่ากับ HP CE505A เท่ากับ HP LaserJet P2035,HP LaserJet 

P2055

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 7



ลำดับท่ี ช่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สิ จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

181 ตลับผงหมึก CF280A HP LaserJet Pro 400 M401,HP 

LaserJet Pro 400 MFP M425

เท่ากับ CF280A เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 M401,HP 

LaserJet Pro 400 MFP M425

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2700 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ คลับต่อ 

กล่อง

182 ตลับผงหมึก E460X11P Lexmark E462dtn เท่ากับ E460X11P เท่ากับ Lexmark E462dtn เท่ากับ ดำ เท่ากับ 15000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

183 ตลับผงหมึก Q2612AC LJ 1010 /  LJ 1012 /  น  1015 เท่ากับ Q2612AC เท่ากับ น  1010 /  LJ 1012 /  บ  1015 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2200 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

184 ตลับผงหมึก CB542A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CP1215,HP Color LaserJet CM1312

เท่ากับ CB542A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CP1215,HP Color LaserJet 

CM1312

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

185 ตลับผงหมึก Lexmark E460X11P เท่ากับ E460X11P เท่ากับ Lexmark E462dtn เท่ากับ ดำ ต้ังแต่ 3500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

186 ตลับผงหมึก CB541A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CP1215,HP Color LaserJet CM1312

เท่ากับ CB541A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CP1215.HP Color LaserJet 

CM1312

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

187 ตลับผงหมึก CB540A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CP1215,HP Color LaserJet CM1312

เท่ากับ CB540A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CP1215,HP Color LaserJet 

CM1312

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

188 ตลับผงหมึก CE401A HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551.HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M570 (dn /  dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet Enterprise 

Color Flow MFP M575c

เท่ากับ CE401A เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 

500 Color MFP M570 (dn /  dw) 

Series,HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet 

Enterprise Color Flow MFP M575c

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

1 8



ลำดับท่ี ท่ีอสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยซาย

189 ตลับผงหมึก CE402A HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M570 (dn /  dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet Enterprise 

Color Flow MFP M575c

เท่ากับ CE402A เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551.HP LaserJet Enterprise 

500 Color MFP M570 (dn /  dw) 

Series,HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet 

Enterprise Color Flow MFP M575c

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

190 ตลับผงหมึก CB543A HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color LaserJet 

CP1215.HP Color LaserJet CM1312

เท่ากับ CB543A เท่ากับ HP Color LaserJet CP1515n,HP 

Color LaserJet CP1518n,HP Color 

LaserJet CP1215,HP Color LaserJet 

CM1312

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

191 ตลับผงหมึก CE403A HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M570 (dn /  dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet Enterprise 

Color Flow MFP M575c

เท่ากับ CE403A เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 

500 Color MFP M570 (dn /  dw) 

Series.HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet 

Enterprise Color Flow MFP M575c

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ.ตลับต่อ 

กล่อง

192 ตลับผงหมึก CE400A HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M570 (dn /  dw) Series,HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet Enterprise 

Color Flow MFP M575c

เท่ากับ CE400A เท่ากับ HP LaserJet Enterprise 500 

Color M551,HP LaserJet Enterprise 

500 Color MFP M570 (dn /  dw) 

Series,HP LaserJet Enterprise 500 

Color MFP M575 dn /  f,HP LaserJet 

Enterprise Color Flow MFP M575c

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 5500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

193 ตลับผงหมึก CE505X HP Color LaserJet P2055 เท่ากับ CE505X เท่ากับ HP Color LaserJet P2055 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

194 ตลับผงหมึก Q7553A HP Color LaserJet P2014 เท่ากับ Q7553A เท่ากับ HP Color LaserJet P2014 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

195 ตลับผงหมึก Q2613A HP LaserJet 1300 เท่ากับ Q2613A เท่ากับ HP LaserJet 1300 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการต้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

196 ตลับผงหมึก Q2610A HP LaserJet 2300L,HP LaserJet 

2300

เท่ากับ Q2610A เท่ากับ HP LaserJet 2300L,HP LaserJet 

2300

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

197 ตลับผงหมึก CE285A HP LaserJet PI 102,HP LaserJet 

P1102W,HP LaserJet Pro Ml 132,HP LaserJet Pro 

M1212.HP LaserJet Pro M1214,HP LaserJet Pro 

M1217

เท่ากับ CE285A เท่ากับ HP LaserJet PI 102,HP LaserJet 

P1102W,HP LaserJet Pro M1132,HP 

LaserJet Pro M1212,HP LaserJet Pro 

M1214,HP LaserJet Pro M1217

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

198 ตลับผงหมึก C7115A LJ 3380 (AIO), น 3300 (AIO), LJ 

1200/1220 (AiO), บ  1000, บ  1005

เท่ากับ C7115A เท่ากับ ม  3380 (AIO), บ  3300 (AIO), LJ 

1200/1220 (AiO), LJ 1000, น  1005

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

199 ตลับผงหมึก Q5949A HP Color LaserJet 1160,HP 

Color LaserJet 1320,HP LaserJet 3390,HP LaserJet 

3392

เท่ากับ Q5949A เท่ากับ HP Color LaserJet 1160,HP 

Color LaserJet 1320,HP LaserJet 

3390,HP LaserJet 3392

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

200 ตลับผงหมึก CARTRIDGE-329BK LBP7018C เท่ากับ CARTRIDGE-329BK เท่ากับ LBP7018C เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

201 ตลับผงหมึก C310Y C310 เท่ากับ C310Y เท่ากับ C310 เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

202 ตลับผงหมึก C310BK C310 เท่ากับ C310BK เท่ากับ C310 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

203 ตลับผงหมึก 790/791 ML790/791 เท่ากับ 790/791 เท่ากับ ML790/791 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 700 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

204 ตลับผงหมึก CE402AC LaserJet Enterprise 500 Color 

M551, LaserJet Enterprise 500 Color MFP M570 

(dn /  dw) Series, HP LaserJet Enterprise 500 Color 

MFP M575 dn /  f, HP LaserJet Enterprise Color 

Flow MFP M575C

เท่ากับ CE402AC เท่ากับ LaserJet Enterprise 500 Color 

M551, LaserJet Enterprise 500 Color 

MFP M570 (dn /  dw) Series, HP 

LaserJet Enterprise 500 Color MFP 

M575 dn /  f, HP LaserJet Enterprise 

Color Flow MFP M575c

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

205 ตลับผงหมึก C13S051170 EPSON AcuLaser M4000N เท่ากับ C13S051170 เท่ากับ EPSON AcuLaser M4000N เท่ากับ ดำ เท่ากับ 20000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ ไม่มี ISO 

14001

เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

206 ตลับผงหมึก CF279A
เท่ากับ CF279A

เท่ากับ HP LaserJet Pro M12a/ M12w/ 

M26a/ M26nw
เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1000

เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001

เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

207 ตลับผงหมึก CF280XC
เท่ากับ CF280XC

เท่ากับ HP LaserJet Pro 400 M401.HP 

LaserJet Pro 400 MFP M425
เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6900

เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001

เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

208 ตลับผงหมึก Cartridge-325 เท่ากับ Cartridge-325 เท่ากับ Canon MF3010, 

LBP6000/6030/6030W
เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1600

เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001

เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

209 ตลับผงหมึก Cartridge-331 ดำ เท่ากับ Cartridge-331 ดำ เท่ากับ Canon LBP7100CN /  7110CW
เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1400

เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

210 ตลับผงหมึก Cartridge-331 น้ําเงิน เท่ากับ Cartridge-331 น้ําเงิน เท่ากับ Canon LBP7100CN /  7110CW เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 1500 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

211 ตลับผงหมึก Cartridge-331 ซมพู เท่ากับ Cartridge-331 ขมพู เท่ากับ Canon LBP7100CN /  7110CW เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

212 ตลับผงหมึก Cartridge-331 เหลือง เท่ากับ Cartridge-331 เหลือง เท่ากับ Canon LBP7100CN /  7110CW เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

213 ตลับผงหมึก Canon 045 ดำ เท่ากับ Canon 045 ดำ เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 

613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ 

MF635CX
เท่ากับ ดำ

เท่ากับ 1300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

214 ตลับผงหมึก Canon 045 น้ําเงิน เท่ากับ Canon 045 น้ําเงิน เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 

613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ 

MF635CX

เท่ากับ ใราเงิน เท่ากับ 1300 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

215 ตลับผงหมึก Canon 045 ซมพู เท่ากับ Canon 045 ซมพู เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 

613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ 

MF635CX

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 1300 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

216 ตลับผงหมึก Canon 045 เหลือง เท่ากับ Canon 045 เหลือง เท่ากับ imageCLASS LBP611Cn/ 

613cdw/ MF631cn/ MF633cdw/ 

MF635CX

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1300 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

217 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-312 เท่ากับ Canon Cartridge-312 เท่ากับ canon LBP3050 /  LBP3150 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

218 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-328 เท่ากับ Canon Cartridge-328 เท่ากับ canon

MF4720w/MF4750/MF4820d/MF4870d 

ท/ MF4890dw/MF-4420w/ 

MF4570dw/MF4580dw/MF4412/MF445 

0/MF4550d/D520/MF4570dn/MF4580d 

ท

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2100 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

219 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329M เท่ากับ Canon 

Cartridge-329M

เท่ากับ canon LBP7018C เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 1000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

220 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329Y เท่ากับ Canon 

Cartridge-329Y

เท่ากับ canon LBP7018C เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

221 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329C เท่ากับ Canon 

Cartridge-329C

เท่ากับ canon LBP7018C เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 100 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

222 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-329BK เท่ากับ Canon 

Cartridge-329BK

เท่ากับ canon LBP7018C เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

223 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-308 II เท่ากับ Canon 

Cartridge-308 II

เท่ากับ canon

LBP3300/3370/3310/3360

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

224 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-308 เท่ากับ Canon Cartridge-308 เท่ากับ canon

LBP3300/3370/3310/3360

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มึ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

225 ตลับผงหมึก Canon 046M เท่ากับ Canon 046M เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cx/ 

MF735CX

เท่ากับ ชมพู เท่ากับ 2300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

226 ตลับผงหมึก Canon 046Y เท่ากับ Canon 046Y เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cx/ 

MF735CX

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2300 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

227 ตลับผงหมึก 046C เท่ากับ Canon 046C เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cพ  
MF735CX

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 2300 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

228 ตลับผงหมึก Canon 046BK เท่ากับ Canon 046BK เท่ากับ Canon imageCLASS MF654Cx/ 

MF735CX

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2200 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

229 ตลับผงหมึก Canon Cartridge 047

i

เท่ากับ Canon Cartridge 047 เท่ากับ Canon LBP113W, MF113w เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สิ จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

230 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-054 เหลือง เท่ากับ Canon Cartridge-054 เท่ากับ Canon imageCLASS LBP621Cw/ 

LBP623Cdw/ MF641Cw/ MF643Cdw/ 

MF645CX

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

231 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-054 นาเงิน เท่ากับ Canon Cartridge-054 เท่ากับ Canon imageCLASS LBP621Cw/ 

LBP623Cdw/ MF641Cw/ MF643Cdw/ 

MF645CX

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มึ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

232 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416BK เท่ากับ Canon 

Cartridge-416BK

เท่ากับ Canon

MF8010Cn/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8 

050Cn, LBP5050/LBP5050N

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2300 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

233 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416C เท่ากับ Canon 

Cartridge-416C

เท่ากับ Canon

MF8010Cn/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8 

050Cn, LBP5050/LBP5050N

เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

234 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416M เท่ากับ Canon 

Cartridge-416M

เท่ากับ Canon

MF801 oc n/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8 

050Cn, LBP5050/LBP5050N

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 1500 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

235 ตลับผงหมึก Canon Cartridge-416Y เท่ากับ Canon 

Cartridge-416Y

เท่ากับ Canon

MF8010Cn/MF8080Cw/MF8030Cn/MF8 

050Cn, LBP5050/LBP5050N

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

236 ตลับผงหมึก Cannon Cartridge-055 เท่ากับ Cannon 

Cartridge-055

เท่ากับ Canon imageCLASS MF746CX/ 

LBP664CX

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 2100 เท่ากับ มีใบรับรองผลืตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

237 ตลับผงหมึก Cannon Cartridge-055 เท่ากับ Cannon 

Cartridge-055

เท่ากับ Canon imageCLASS MF746Cx/ 

LBP664CX

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2300 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

238 ตลับผงหมึก Brother TN-2380 เท่ากับ Brother TN-2380 เท่ากับ brother HL-L2320D, 

HL-L2360DN, HL-L2365DW, DCP- 

L2520D, DCP-L2540DW, MFC-L2700D, 

MFC-L2700DW, MFC-L2740DW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

239 ตลับผงหมึก Brother TN-1000 เท่ากับ Brother TN-1000 เท่ากับ brother HL-1110/121 ow , 

DCP-1510/1610W, MFC- 

1810/1815/1910W

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับท่ี ข่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สิ จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

240 ตลับผงหมึก Brother TN-261BK เท่ากับ Brother TN-261BK เท่ากับ brother

HL-3150CDN/3170CDW, MFC- 

9140CDN/9330CDW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

241 ตลับผงหมึก Brother TN-261Y เท่ากับ Brother TN-261Y เท่ากับ HL-3150CDN /  3170CDW, 

MFC-9140CDN /  9330CDW

เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

242 ตลับผงหมึก Brother TN-2280 เท่ากับ Brother TN-2280 เท่ากับ Brother

HL-2240D/2250DN/2270DW, DCP- 

7060D, MFC-7360/7470D/7860DW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

243 ตลับผงหมึก Brother TN-261C เท่ากับ Brother TN-261C เท่ากับ Brother

HL-3150CDN/3170CDW, MFC- 

9140CDN/9330CDW

เท่ากับ นาเงิน เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

244 ตลับผงหมึก Brother TN-261M เท่ากับ Brother TN-261M เท่ากับ Brother HL-L2320D, 

HL-L2360DN, HL-L2365DW, DCP- 

L2520D, DCP-L2540DW, MFC-L2700D, 

MFC-L2700DW, MFC-L2740DW

เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

245 ตลับผงหมึกBrother TN-2150 เท่ากับ Brother TN-2150 เท่ากับ Brother

HL-2140/2150N/2170W/DCP- 

7030/7040/MFC-7340/7450/7840N

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

246 ตลับผงหมึก Brother TN-2260 เท่ากับ Brother TN-2260 เท่ากับ Brother HL-2240D /  2250DN /  

2270DW , DCP-7060D , MFC-7360 /  

7470D /  7860DW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1200 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี 150 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

247 ตลับผงหมึก Brother TN-2060 เท่ากับ Brother TN-2060 เท่ากับ Brother HL-2130, DCP-7055 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 700 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

248 ตลับผงหมึก Brother TN-2480 เท่ากับ Brother TN-2480 เท่ากับ Brother HL-2370DN/ L2375DW/ 

L2385DW, DCP-L2535DW/ L2550DW, 

MFC-L2715DW/ L2750DW/ L2770DW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

249 ตลับผงหมึก Brother TN-240BK เท่ากับ เท่ากับ Brother HL-3040CN/3070CW, 

DCP-9010CN, MFC-9120CN/9320CW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2200 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง
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ลำดับท่ี ท่ีอสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เน้นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการด้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการด้าน 

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยขาย

250 ตลับผงหมึก Brother TN-150BK เท่ากับ เท่ากับ Brother HL-4040CN/4050CDN, 

DCP-9040CN/9042CDN, MFC- 

9440CN/9450CDN/9840CDW

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

251 ตลับผงหมึก Brother TN-2130 เท่ากับ เท่ากับ Brother HL-2140/ 2150N/ 

2170W, DCP-7030/ 7040, MFC-7340/ 

7450/ 7840N

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1500 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง .

252 ตลับผงหมึก Brother TN-3250 เท่ากับ เท่ากับ Brother

HL-5340D/5350DN/5370DW/5380DN, 

DCP-8070D/8085DN, MFC- 

8370DN/8380DN/8880DN/8890DN

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

253 ตลับผงหมึก Brother TN-3290 เท่ากับ Brother TN-3290 เท่ากับ Brother

HL-5340D/5350DN/5370DW/5380DN, 

DCP-8070D/8085DN, MFC- 

8370DN/8380DN/8880DN/8890DN

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 8000 เท่ากับ มิใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

254 ตลับผงหมึก Brother TN-263BK เท่ากับ Brother TN-263BK เท่ากับ Brother MFC-L3750CDW/ 

L3735CDN/ L3770CDW, DCP- 

L3551CDW/ L3270CDW/ L3230CDN

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1400 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

255 ตลับผงหมึก Brother TN-267BK เท่ากับ Brother TN-267BK เท่ากับ Brother MFC-L3750CDW, 

MFC-L3735CDN, MFC-L3770CDW, DCP- 

L3551CDW, HL-L3270CDW, HL- 

L3230CDN

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

256 ตลับผงหมึก FujiXerox CT202137 เท่ากับ FujiXerox CT202137 เท่ากับ FujiXerox DocuPrint

P115b/P115w/M115b/M115fs/M115w/

M115Z

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

257 ตลับผงหมึก FujiXerox CT202264 เท่ากับ FujiXerox CT202264 เท่ากับ FujiXerox Docuprint

CPI 15/CP116/CP225/CM115/CM225

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

258 ตลับผงหมึก FujiXerox CT202330 เท่ากับ FujiXerox CT202330 เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint 

P225/P265/M225/M265

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เน้น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มิ ISO 9001 เท่ากับ มิ ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

2 5



ลำดับท่ี ช่ือสินค้า รุ่นหมึกพิมพ์ (Toner 

Model)

รุ่นเคร่ืองพิมพ์ (Printer Model) สี จำนวนหน้าใน 

การพิมพ์ต่อตลับ 

(Page Yield)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มาตรฐานระบบบริหาร 

จัดการค้านคุณภาพ

มาตรฐานระบบ 

บริหารจัดการค้าน 

สิงแวดล้อม

หน่วยขาย

259 ตลับผงหมึก FujiXerox CT202329 เท่ากับ FujiXerox CT202329 เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint 

P225/P265/M225/M265

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1200 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

260 ตลับผงหมึก 2K FujiXerox CT201591 เท่ากับ 2K FujiXerox 

CT201591

เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint 

105b/CP205/CP205w/CM205b/CM205f 

/CM205fw/CP215W/CM215b/CM215fw

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 2000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

261 ตลับผงหมึก FujiXerox CT201632 เท่ากับ FujiXerox CT201632 เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint 

CP305d/CM305df

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

262 ตลับผงหมึก FujiXerox 106R02623 เท่ากับ FujiXerox 

106R02623

เท่ากับ Fuji Xerox Phaser 7100 เท่ากับ ดำ เท่ากับ 10000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

263 ตลับผงหมึก FujiXerox CT202610 เท่ากับ FujiXerox CT202610 เท่ากับ Fuji Xerox DocuPrint CP315dw 

/  CM315Z

เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

264 PANTUM PC-210EV เท่ากับ PC-210EV เท่ากับ PANTUM P2500W เท่ากับ ดำ เท่ากับ 1600 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

265 PANTUM PC-310HEV เท่ากับ PC-310HEV เท่ากับ PANTUM P3500DN เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

266 PANTUM TL-550X เท่ากับ TL-550X เท่ากับ PANTUM P5500DN เท่ากับ ดำ เท่ากับ 15000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

267 PANTUM TL-410X เท่ากับ TL-410X เท่ากับ PANTUM M7200FDW เท่ากับ ดำ เท่ากับ 6000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

ม ิตรต ่อส ิ่งแวดล ้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

268 PANTUM CTL-2000HK เท่ากับ CTL-2000HK เท่ากับ PANTUM CP2200DW เท่ากับ ดำ เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

269 PANTUM CTL-2000HC เท่ากับ CTL-2000HC เท่ากับ PANTUM CP2200DW เท่ากับ น้ําเงิน เท่ากับ 3000 เท่ากับ มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

270 PANTUM CTL-2000HM เท่ากับ CTL-2000HM เท่ากับ PANTUM CP2200DW เท่ากับ ซมพู เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

271 PANTUM CTL-2000HY เท่ากับ CTL-2000HY เท่ากับ PANTUM CP2200DW เท่ากับ เหลือง เท่ากับ 3000 เท่ากับ มึใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็น 

มิตรต่อลิงแวดล้อม

เท่ากับ มี ISO 9001 เท่ากับ มี ISO 14001 เท่ากับ ตลับต่อ 

กล่อง

2 6



6. เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer แบบ ขาว-ดำ
ลำดับท่ี ซ่ือสินค้า ประเภท หน่วยความจำ

สูงสุด
ความละเอียดในการ 

พิมพ์ (dpi)
ถาดบรรจุกระดาษ 

(แผ่น)
ความเร็วในการพิมพ์ 
ขาว-ดำ (หน้า:นาที)

การเข่ือมต่อ 
(Interface)

จำนวนข่องในการ 
เช่ือมต่อ (Interface)

1 เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็ว 
ในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 18 หน้า:นาที

เท่ากับ LED ขาว-ดำ เท่ากับ ไม่น้อย 
กว่า 8 MB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 
X 600 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 18 
หน้า:นาที

เท่ากับ USB 2.0 
หรือดีกว่า

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1

2 เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็ว 
ในการพิมพ์ขาว-ดำ 22 หน้า:นาที

เท่ากับ LED ขาว-ดำ เท่ากับ ไม่น้อย 
กว่า 128 MB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 
X 600 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150 เท่ากับ 22 หน้า:นาที เท่ากับ USB 2.0 
หรือดีกว่า

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1

3 เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ แบบ 
Network ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อย 
กว่า 28 หน้า:นาที

เท่ากับ LED ขาว-ดำ 
แบบ Network

เท่ากับ ไม่น้อย 
กว่า 128 MB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 28 
หน้า:นาที

เท่ากับ USB 2.0 
หรือดีกว่า

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1

4 เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ แบบ 
Network ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อย 
กว่า 38 หน้า:นาที

เท่ากับ LED ขาว-ดำ 
แบบ Network

เท่ากับ ไม่น้อย 
กว่า 128 MB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 38 
หน้า:นาที

เท่ากับ USB 2.0 
หรือดีกว่า

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1

5 เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็ว 
ในการพิมพ์ขาว-ดำ 30 หน้า:นาที

เท่ากับ LED ขาว-ดำ เท่ากับ ไม่น้อย 
กว่า 512 MB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
2,400 X 600 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 เท่ากับ 30 หน้า:นาที เท่ากับ USB 2.0 
หรือดีกว่า

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1

6 เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ แบบ 
Network ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ 40 หน้า: 
นาที

เท่ากับ LED ขาว-ดำ 
แบบ Network

เท่ากับ ไม่น้อย 
กว่า 256 MB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1,200 X 1,200 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 เท่ากับ 40 หน้า:นาที เท่ากับ USB 2.0 
หรือดีกว่า

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1

7 เคร่ืองพิมพ์ Laser Printer LED ขาว-ดำ ความเร็ว 
ในการพิมพ์ขาว-ดำ 20 หน้า:นาที

เท่ากับ LED ขาว-ดำ เท่ากับ ไม่น้อย 
กว่า 1 GB

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 600 
X 600 dpi

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150 เท่ากับ 20 หน้า:นาที เท่ากับ USB 2.0 
หรือดีกว่า

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1



การเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface)

จำนวนซ่องเช่ือมต่อระบบ 
เครือข่าย (Network 

Interface)

ผงหมึก 
(Toner) รวม 

กับ ตัวสร้างภาพ 
(Drum)

ขนาดกระดาษท่ี 
ใข้

กลับ
หน้ากระดาษ 

อัตโนมัติ

ระยะเวลา 
รับประกัน

(จ)
มอก. สินค้าเป็นมิตร 

กับสิงแวดล้อม
ISO 9001 ISO 14001

เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ รวม เท่ากับ
A4, Letter, Legal, 
Custom

เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี

เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ แยก เท่ากับ A4, A5, 
A6, B5

เท่ากับ ไม่ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี

เท่ากับ แบบ 10/ 100 Base-T 
หรือดีกว่า หรือ สามารถใช้งาน 
ผ่านเครือข่ายไร้สาย พ-Fi ได้

เท่ากับ จำนวนไม่น้อย 
กว่า 1 ซ่อง

เท่ากับ แยก เท่ากับ
A4, Letter, Legal, 
Custom

เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี

เท่ากับ แบบ 10/ 100 /1000 
Base-T หรือดีกว่า หรือ สามารถ 
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย W-Fi 
ได้

เท่ากับ จำนวนไม่น้อย 
กว่า 1 ซ่อง

เท่ากับ รวม เท่ากับ
A4, Letter, Legal, 
Custom

เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี

เท่ากับ 10 Base-Te/ 
100Base-TX/ 1000 Base T

เท่ากับ 1 เท่ากับ รวม เท่ากับ
A4, Letter, Legal, 
Custom

เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี

เท่ากับ 10/100/1000 Base-T เท่ากับ 1 เท่ากับ รวม เท่ากับ
A4,Letter,Legal, 
Custom

เท่ากับ ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี

เท่ากับ 10/100 Base-T เท่ากับ 1 เท่ากับ แยก เท่ากับ
A4, Letter, Legal, 
Custom

เท่ากับ ไม่ได้ เท่ากับ 1 เท่ากับ ไม่ระบุ เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี เท่ากับ มี



7. เครื่องพิมพ์ M ultifunc tion  ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

ลำดับท่ี รายการ คุณสมบัติ ความละเอียดใน 
การพิมพ์

ความเร็วในการพิมพ์ 
ขาวดำ

ลำหรับกระดาษ A4

ความเร็วในการ 
พิมพ์สี

ลำหรับกระดาษ A4

หน่วยความจำ 
(Memory)

สแกนเอกสาร 
ขนาด A4 
(ขาว-ดำ)

ความละเอียดใน 
การแสกน

1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด 
หมีกพร้อมถังติดต้ังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

เท่าถับ Printer, Copier, 
Scanner และ Fax

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi

ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ 
นาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm)

ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm)

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
256 MB

เท่ากับ ได้ เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi หรือ 
600x1,200 dpi

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ

เท่ากับ Printer, Copier, 
Scanner และ Fax

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi

ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ 
นาที (ppm)

เท่ากับ ไม่ได้ เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
256 MB

เท่ากับ ได้ เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

เท่ากับ Printer, Copier, 
Scanner และ Fax

ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ 
นาที (ppm)

ไม่น้อยกว่า 18 หน้า 
ต่อนาที (ppm)

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
256 MB

เท่ากับ ได้ เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi



ลำดับท่ี ถ่ายลำเนาเอกสาร ลำเนาเอกสารท่ีทำ 
ได้

ย่อและขยาย ข่องเข่ีอมต่อ (Interface) การเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface)

ถาดใส่กระดาษ (แผ่น) ขนาดกระดาษ'ท่ีไซ้ มอก. 1561-2556 เป็นมิตรกับ 
สิงแวดล้อม

1 เท่ากับ ได้ เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
99 ลำเนา

เท่ากับ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์

เท่ากับ USB 2.0 หรือ 
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ซ่อง

เท่ากับ แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ซ่อง หรือสามารถไซ้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, ก) ได้

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 100 
แผ่น

A4, Letter, Legal และ 
Custom

เท ่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

2 เท่ากับ ได้ เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
99 ลำเนา

เท่ากับ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์

เท่ากับ USB 2.0 หรือ 
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ซ่อง

แบบ 10/100 Base-T หรือ 
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น

A4, Letter, Legal และ 
Custom

เท ่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี

3 เท่ากับ ได้ เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 
99 ลำเนา

เท่ากับ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์

เท่ากับ USB 2.0 หรือ 
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ซ่อง

เท่ากับ แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ซ่อง หรือสามารถไซ้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE
802.1 lb , §, ท) ได้

เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 150 
แผ่น

A4, Letter, Legal และ 
Custom

เท ่ากับ มี เท่ากับ ไม่มี



■ 8. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานท่ัวไป

ลำดับท่ี ซ่ือสินค้า ขนาดกระดาษ น้ําหนักกระดาษ สิกระดาษ เย่ือกระดาษ ความขาวสว่าง ความทึบแสง ค่าความหยาบของเน้ือกระดาษ 
มิลลิลิตรต่อนาที (mL/min)

ค่าจุดสกปรกและเสิยน ตาราง 
มิลลิเมตรต่อพ้ืนท่ี!ตารางเมตร 

(ppm)
1 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม 

กระดาษเย่ือบริสุทธ๋ิ มีฉลากเขียว
เท่ากับ A4 เท่ากับ 70 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือบริสุทธ๋ิ เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 5 ppm

2 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม 
กระดาษเย่ือเวียนทำใหม่ มีฉลากเขียว

เท่ากับ A4 เท่ากับ 70 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือเวียนท่าใหม่ เท่ากับ น้อยกว่า 70% เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 30 ppm

3 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม 
กระดาษเย่ือบริสุทธ

เท่ากับ A4 เท่ากับ 70 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือบริสุทธ๋ิ เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 5 ppm

4 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 70 แกรม 
กระดาษเย่ือเวียนทำใหม่

เท่ากับ A4 เท่ากับ 70 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือเวียนท่าใหม่ เท่ากับ น้อยกว่า 70% เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 30 ppm

5 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม 
กระดาษเย่ือบริสุทธ มีฉลากเขียว

เท่ากับ A4 เท่ากับ 75 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือบริสุทธ้ี เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ น้อยกว่า 83% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 5 ppm

6 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม 

กระดาษเย่ือเวียนทำใหม่ มีฉลากเขียว
เท่ากับ A4 เท่ากับ 75 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเยื่อเวียนท่าใหม่ เท่ากับ น้อยกว่า 70% เท่ากับ น้อยกว่า 83% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 30 ppm

7 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม 
กระดาษเย่ือบริสุทธ้ื

เท่ากับ A4 เท่ากับ 75 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือบริสุทธ้ิ เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ น้อยกว่า 83% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 5 ppm

8 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 75 แกรม 
กระดาษเย่ือเวียนทำใหม่

เท่ากับ A4 เท่ากับ 75 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือเวียนท่าใหม่ เท่ากับ น้อยกว่า 70% เท่ากับ น้อยกว่า 83% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 30 ppm

9 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม 
กระดาษเย่ือบริสุทธ้ี มีฉลากเขียว

เท่ากับ A4 เท่ากับ 80 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือบริสุทธ้ี เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ น้อยกว่า 85% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 5 ppm



ลำดับท่ี

ค่าความทรงรูปของเน้ือกระดาษ 
แนวขวางเคร่ืองและแนวขนานเคร่ือง 

(มลิลินิดัน (mN))
ขนิดของบรรจุภัณฑ์ท่ีห่อแต่ละรีม ขนิดของบรรจุภัณฑ์ 

ท่ีห่อรีมรวม
สินค้าเป็นมิตรกับ 

สิงแวดล้อม
มอก.

1054-2560

1 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ฟ้องกันน้ําและความฃ้ืน

เท่ากับ กล่องลูกฟูก 
เคลือบผิว

เท่ากับ ฉลากเชียว เท่ากับ มิ

2 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 30 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความข้ึน

เท่ากับ กล่องลูกฟูก 
เคลือบผิว

เท่ากับ ฉลากเชียว เท่ากับ มิ

3 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความข้ึน

เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม 
พลาสติกขนิดหด

เท่ากับ ไม่มิ เท่ากับ มิ

4 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 30 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความข้ึน

เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม 
พลาสติกชนิดหด

เท่ากับ ไม่มิ เท่ากับ มิ

5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 37 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความข้ึน

เท่ากับ กล่องลูกฟูก 
เคลือบผิว

เท่ากับ ฉลากเชียว เท่ากับ มิ

6 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 33 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้าน‘นอก 

ป้องกันน้ําและความข้ึน
เท่ากับ กล่องลูกฟูก 

เคลือบผิว

เท่ากับ ฉลากเขียว เท่ากับ มี

7 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 37 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความข้ึน

เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม 
พลาสติกชนิดหด

เท่ากับ ไม่มิ เท่ากับ มิ

8 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 33 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความข้ึน

เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม 
พลาสติกชนิดหด

เท่ากับ ไม่มิ เท่ากับ มิ

9 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 40 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความข้ึน

เท่ากับ กล่องลูกฟูก 
เคลือบผิว

เท่ากับ ฉลากเชียว เท่ากับ มิ



ลำดับท่ี ข่ือสินค้า ขนาดกระดาษ น้ําหนักกระดาษ สีกระดาษ เย่ือกระดาษ ความขาวสว่าง ความทึบแสง ค่าความหยาบของเน้ือกระดาษ 
มิลสิลิตรต่อนาที (mlVmin)

ค่าจุดสกปรกและเสียน ตาราง 
มิลลิเมตรต่อพ้ืนท่ี1ตารางเมตร 

(ppm)
10 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม 

กระดาษเย่ือเวียนทำใหม่ มีฉลากเขียว
เท่ากับ A4 เท่ากับ 80 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือเวียนท่าใหม่ เท่ากับ น้อยกว่า 70% เท่ากับ น้อยกว่า 85% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 30 ppm

11 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม 
กระดาษเย่ือบริสุทธ้ิ

เท่ากับ A4 เท่ากับ 80 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือบริสุทธ๋ึ เท่ากับ น้อยกว่า 80% เท่ากับ น้อยกว่า 85% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 5 ppm

12 กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม 
กระดาษเย่ือเวียนทำใหม่

เท่ากับ A4 เท่ากับ 80 แกรม เท่ากับ ขาว เท่ากับ กระดาษเย่ือเวียนท่าใหม่ เท่ากับ น้อยกว่า 70% เท่ากับ น้อยกว่า 85% เท่ากับ ไม่เกิน 300 เท่ากับ มากกว่า 30 ppm



ลำดับท่ี
ค่าความทรงรูปของเน้ือกระดาษ 

แนวขวางเคร่ืองและแนวขนานเคร่ือง 
(มิลสินิดัน (mN))

ขนิดของบรรจุกัณฑ์ท่ีห่อแต่ละรีม ชนิดของบรรจุกัณฑ์ 
ท่ีห่อรีมรวม

สินค้าเป็นมิตรกับ 
สิงแวดล้อม

มอก.
1054-2560

10 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ฟ้องกันน้ําและความช้ืน

เท่ากับ กล่องลูกฟูก 
เคลือบผิว

เท่ากับ ฉลากเขียว เท่ากับ มี

11 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 40 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความช้ืน

เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม 
พลาสติกซนิดหด

เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี

12 เท่ากับ ไม่น้อยกว่า 35 เท่ากับ เคลือบพลาสติกด้านนอก 
ป้องกันน้ําและความช้ืน

เท่ากับ ห่อด้วยฟิล์ม 
พลาสติกชนิดหด

เท่ากับ ไม่มี เท่ากับ มี


