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แบบสอบถาม: สายไฟ  (Electric wire cable suppliers) 

แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับการส ารวจและรวบรวมข้อมลูผลิตภัณฑ์ ตลอดจนศักยภาพของบริษัทในการผลิตเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการThai Joint Implementation Organization for Market 
Readiness Analysis ร่วมกับ KEITI ประเทศเกาหลี โดยรายละเอียดของแบบสอบถามนี้จะเป็นการน าเสนอในภาพรวมของกลุ่มผลิตภณัฑ์นั้นๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และขอขอบคุณทีส่ละเวลาในการกรอบแบบส าถามในครั้งนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัท 

บริษัท: 

ผู้ประสาน: ต าแหน่ง: 

โทรศัพท:์ E-mail: 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการผลิต 

ผลิตภัณฑ ์
ปริมาณ (ตัน) สัดส่วนมลูค่าการผลิตต่อการขาย (%) 

ผลิตภัณฑ ์
ทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ ์
ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ ์
ทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ ์
ฉลากเขียว 

2.1 สายไฟ ประเภท แรงดันต่ า     

2.2 สายไฟ ประเภท แรงดันสูง     

2.3 สายไฟ ประเภทอ่ืน ๆ ........     

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตลาด (ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว) 

ผลิตภัณฑ ์
ปริมาณการจ าหน่าย

ในประเทศ 
(%) 

ปริมาณการจ าหน่ายต่างประเทศ 

ประเทศ 
การส่งออกจากการผลิตทั้งหมดใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน (%) 

3.1 สายไฟ ประเภท แรงดันต่ า    

3.2 สายไฟ ประเภท แรงดันสูง    

3.3 สายไฟ ประเภทอ่ืน ๆ ........    

ส่วนที่ 4 บริษัทต้องการให้สนับสนุนด้านใด (สามารถระบไุด้มากกว่า 1 ข้อ) 

 สิทธิพิเศษในการเจรจาต่อรองการค้าระหวา่งประเทศ 

 สิทธิประโยชน์ด้านภาษ/ี กองทุนด้านสิ่งแวดล้อม 

 การลดภาษีน าเข้าวัตถดุิบที่เปน็ต่อสิ่งแวดล้อม 

 แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือ การยกเลิกดอกเบี้ยรายป ี

 มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต/ การลดต้นทุนในการผลติ 

 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลทางด้านฉลากสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ 
ฉลาก 
เขียว 

ฉลากลด 
คาร์บอน 

คาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ 

การรับรอง
ตัวเอง 

อื่น ๆ 
(ระบุโซน....) 

5.1 ฉลากสิ่งแวดล้อมตัวใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์บริษัทของท่าน      

5.2 ฉลากสิ่งแวดล้อมตัวใดที่บริษทัของท่านได้รับการรับรอง      

5.3 บริษัทของท่านมีแผนจะขอฉลากสิ่งแวดล้อมตัวใดบ้าง       

5.4 ผลิตภณัฑ์ฉลากเขียวมีความส าคัญอย่างไร (สามารถระบุไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 เป็นเครื่องมือทางการตลาด 

 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 การเพิ่มโอกาสในการซื้อขาย 

 ลดภาวะโลกร้อน 

 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………. 

5.5 อุปสรรคของการสมัครผลติภณัฑ์ฉลากเขียวคืออะไร (สามารถระบุไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 ค่าธรรมเนียมมรีาคาสูง 

 ค่าธรรมเนียมในการทดสอบมรีาคาสูง 

 การปรับปรุงผลติภณัฑ์มตี้นทุนสูง 

 ไม่มีตลาดรองรับ  

 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………. 

ส่วนที่ 6 เกณฑ์ข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อม 

6.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

      6.1.1 ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  
ดังตาราง 
ตาราง  รายชื่อมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง (มาตรฐานบังคับ) 

มาตรฐานเลขที ่
มอก. 

ชื่อมาตรฐาน 

มอก. 11 เล่ม 3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกส าหรับงานติดต้ังยึดกับที่ 

มอก. 11 เล่ม 4 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกส าหรับงานติดต้ังยึดกับที่ 

มอก. 11 เล่ม 5 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 5 สายอ่อน 

มอก. 11 เล่ม 
101 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกส าหรับงานทั่วไป 

มอก. 293 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มดว้ยฉนวนโพลไิวนิลคลอไรด์ 
 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
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     6.1.2 ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือผา่นการทดสอบคณุลักษณะที่ต้องการตาม 
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังตาราง 

ตาราง  รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง (มาตรฐานท่ัวไป) 

มาตรฐาน
เลขที่ 
มอก. 

ชื่อมาตรฐาน 

มอก. 448 สายไฟฟ้าเครื่องเช่ือม 

มอก. 838 สายไฟฟ้าส าหรับวงจรควบคุม 

มอก. 955 
เล่ม 3 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 
โวลตเ์ล่ม 3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน 

มอก. 955 
เล่ม 4 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 
โวลต์ เล่ม 4 สายออ่นและสายไฟฟ้าอ่อน 

มอก. 955 
เล่ม 5 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 
โวลต์ เล่ม 5 สายไฟฟา้ลิฟต ์

มอก. 955 
เล่ม 6 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 
โวลต์ เล่ม 6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเชื่อมอาร์ก 

มอก. 955 
เล่ม 7 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 
โวลต์ เล่ม 7 สายไฟฟา้ทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซิ
เทต 

มอก. 955 
เล่ม 8 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 
โวลต์ เล่ม 8 สายออ่นส าหรับงานที่ต้องการความออ่นตัวสูง 

มอก. 
1100 

สายไฟฟ้ารว่มแกนความถีว่ิทยุ 

มอก. 
2040 

สายร่วมแกนและขัว้ต่อ เล่ม 2 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 7 
มิลลิเมตรและขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์ 

มอก. 
2041 

สายร่วมแกนและขอ้ต่อ เล่ม 3 สายรว่มแกน 14 mm และข้อ
ต่อเฮอร์มาโฟร์ไดท์-อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 และ 75 โอห์ม 

มอก. 
2042 

สายร่วมแกนและขัว้ต่อ เล่ม 4 สายร่วมแกน 21 มิลลิเมตร และ
ขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์ - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 
9/21) - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 6/21) 

มอก. 
2043 

สายร่วมแกนและขัว้ต่อ เล่ม 5 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 3.5 
มิลลิเมตร และที่รองรับขั้ว 

มอก. 
2143 

สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอปุกรณ์ส่วนควบ ใช้กบั
แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต ์ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์ 

มอก. 
2434  

สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวน าทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน 
ส าหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
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6.1.3 ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบคณุลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ีเทียบเท่า 
 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
 

6.2 กระบวนการผลิต การขนส่งและการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานที่ผลิตต้องเป็น
โรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140011 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
 

ส่วนที่ 7 เกณฑ์ข้อก าหนดฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly criteria) 

7.1 Heavy metals and harmful elements content 

(KR) ระดับตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr6 +), แคดเมียม (Cd) ที่มี
อยู่ในผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามเกณฑส์ าหรับสารอันตราย 

 (TH) ฉนวนและเปลือกต้องไม่มโีลหะหนักและสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมยีม 
ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ กรณีมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ 
แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ในฉนวนและเปลือกที่เกิดจากความไม่
บริสุทธ์ิและปนเปื้อนมาจากวัตถุดบิให้ปนเปื้อนไดไ้ม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดดังตาราง. 

เกณฑ์ก าหนดปรมิาณโลหะหนักทีใ่ห้ปนเปื้อนในฉนวนและเปลือก2 
โลหะหนัก 

(Heavy metals substance) 
ปริมาณที่ให้ปนเป้ือน 

(mg/kg) 
แคดเมียม (Cd) 100  

ปรอท (Hg) 1,000  
ตะกั่ว (Pb) 1,000  

โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+ ) 1,000 
 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
 

7.2 Halogen-based synthetic resin 

 ฉนวนและเปลือกที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้3 

7.2.1 ให้มีปริมาณสารไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์คงค้าง (Residual 
vinyl chloride monomer: RVCM) ได้ไม่เกิน 1 mg/kg ในพอลิไวนิล
คลอไรด์เรซิน 
7.2.2 ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่สะอาด โดยก าหนดให้  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
 

                                                           
1ISO 14001: Environmental management system. 
2 Directive 2011/65/EU of The European Parliament and of The Council. 

3Green star PVC Credit-Australia. 
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7.2.2.1 คลอรีนที่ใช้ต้องไม่มาจากกระบวนการผลิตที่ใช้ขั้วอาโนดที่
เ ป็ นก ร า ไฟต์  ( Graphite anodes) หรื อ เ ซลล์ ป รอท 
(Mercury cell) หรือแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) ที่ใช้
แร่ใยหิน (Asbestos) 

7.2.2.2  วีซีเอ็มต้องมาจากแหล่งผลิตที่เป็นกระบวนการผลิตแบบ
ไม่ใช้สารปรอท 

 
7.3 สารหน่วงการติดไฟ 

7.3.1 ในกระบวนการผลติฉนวนและเปลือก ต้องไม่ใช้สารคลอโรพาราฟิน(Chloroparaffins) ที่
มีสายโซ่คาร์บอนอยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอนอะตอมและมคีวามเข้มขน้ของคลอรีนตั้งแต่ร้อยละ 
50 เป็นส่วนประกอบ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
 

7 .3.2 อนุญาตให้มีสารหน่วงการติดไฟชนิด Polybrominated biphenyls (PBBs) และ   
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) สารละไม่เกิน 1,000 mg/kg 

 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 

 

7.4 บรรจุภัณฑ์  (ถ้ามี) 

7.4.1. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
⦁ บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
(TGL-105) หรือ 

(2) มี สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง บ อ ก ป ร ะ เ ภ ท พ ล า ส ติ ก ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 ยกเว้น
กรณีใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทพลาสติก 

※ในกรณีที่บรรจุภณัฑ์พลาสติกได้รับการรับรองฉลากเขียวผูส้มัครไม่ต้องยื่นหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ ์

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 

 

7.4.2. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 บรรจภุัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
(TGL–104) หรือ 

(2) ผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 
5.1 ของ  
ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ  (TGL–104) 
(ภาคผนวก 1) 

※ในกรณีที่บรรจุภณัฑ์กระดาษได้รับการรับรองฉลากเขียวผูส้มัครไม่ต้องยื่นหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในเกณฑ ์

 
⦁ (ภาคผนวก 1) ข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมของฉลากเขียวส าหรบับรรจุภณัฑ์กระดาษ 

(TGL-104) 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม:  สายไฟแรงดันต ่า  _หนา้ 1-6  

 
ตาราง องค์ประกอบของเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตร 
 

ประเภทผลิตภัณฑ ์

เย่ือเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อ
กระดาษท่ีท าจาก  

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  
(ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 
ถาด > 75 
กล่องกระดาษแข็ง > 70 
กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพ์เขียน > 20 
ซองกระดาษคราฟท์ > 50 
ผลิตภณัฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 
ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อื่นๆ > 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ท่ีใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมยีม 
และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดยน้ าหนัก 

 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากไม่เห็นด้วยกรุณาระบเุหตผุล 
 

 
 
 
 


