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ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 
(Refrigerators) 
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ฉลำกเขียว 
 
 

ข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 
(Refrigerators) 

 
 
 
 

คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว 
อนุมัติ 

13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

ฉลำกเขียว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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คณะอนุกรรมกำรเทคนิคคณะที่ 4 
  

ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 
 

ประธำนคณะอนุกรรมกำรเทคนิค 

นายศุภชัย   ปัญญาวีร์       ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

รองประธำนอนุกรรมกำร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะอนุกรรมกำรเทคนิค  
นายสุรจิตร วันแพร 

นายศุภโชค หฤหรรษพงศ์ 

ผู้แทนจากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

นายเจนจบ สุขสด 

นางสาวจริสุจิตรา กันยาวิลาส 

นางสาวโมธินี อาวปรียา 

ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 

นายภัทรพล ลิ้มภักดี 

นายปริญญา มณีวงศ์ 

นายอดิศักดิ์ มณีท่าโพธิ์ 

นายเจษฎา รุ่งโรจน์พานิช 

ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นายศักดา บุญทองใหม่ 

นายดนัย ชูเพ็ชร 

ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

ดร.ศุภชัย  ส าเภา      

นางสาวเจนจิรา กุลพานิช   

ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

นายธีรพล สมศิริธรรม 

นายภาวัต สุวรรณกูฏ 

ผู้แทนจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ดร.ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล 

ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์    

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) 

นายวิรยุทธ รังหอม ผู้แทนจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล ผู้แทนจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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คณะอนุกรรมกำรเทคนิคต่อ  

นายปัญญ์ ปิยะศิลป์       ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

นายอ าพล วิจักรสกุล       

นายพฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ         

ผู้แทนจากสมาคมสมาคมเครื่องท าความเย็น
ไทย 

นายเจริญ โอวาตะวงศ์ 

นายประดิษฐ์ นิลพิมาย 

ผู้แทนจากบริษัท ฮิตาชิคอนซูมเมอร์ โปร
ดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์    ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต       
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับตู้เย็น  
(Refrigerator) 
(TGL-3-R4-20) 

จัดท ำโดย 
คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 4 

 
1. เหตุผล 

 
ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบ้านอยู่อาศัย โดยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
มีการท างานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นสัดส่วนที่สูงส าหรับ
บ้านอยู่อาศัย นอกจากนั้นสารท าความเย็นที่ใช้จะท าให้ชั้นของโอโซนบางลง เป็นเหตุให้ 
ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์รวมทั้งรังสีอินฟราเรดที่เป็นรังสีความร้อนสามารถผ่านชั้นโอโซน
มายังโลกได้มากขึ้น ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนข้ึน  
 
การพัฒนาข้อก าหนดตู้เย็นฉลากเขียว โดยก าหนดให้ตู้เย็นต้องมีประสิทธิภาพพลังงานสูง จะ
ช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และลดการใช้ทรัพยากรพลังงานลงได้ รวมถึง
การใช้สารท าความเย็นที่ไม่ท าลายชั้นโอโซน และมีศักยภาพในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนต่ า 
จะช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสารท าความเย็นกรณีที่เกิดการรั่วไหล
ออกสู่ภายนอกได้ด้วย อีกท้ังการใช้สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก จะท าให้ง่ายต่อการ
คัดแยกและน าไปแปรรูปใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 

 
2. ขอบเขต 
 

ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ “ตู้เย็น และตู้เย็นแบบมี
ช่องแช่เยือกแข็งส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย”  
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3. บทนิยำม  
 

3.1 ตู้ เย็น (refrigerator) หมายถึง เครื่องใช้ท าความเย็นที่มีช่องแช่ส าหรับรักษาอาหาร 
(foodstuff) ที่มีช่องแช่เย็น (fresh food compartment) 

3.2 ที่อยู่อำศัย (household) หมายถึง อาคารที่โดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราวและให้หมายรวมถึงโรงเรียน 
บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุดหรืออาคารอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้น
ตามกฎหมาย 

3.3 ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง (refrigerator-freezer) หมายถึง เครื่องใช้ท าความเย็นที่มี
ช่องแช่เย็น (food compartment) อย่างน้อยหนึ่งช่องและช่องแช่เยือกแข็ง (freezer 
compartment) อย่างน้อยหนึ่งช่อง  

3.4 ประสิทธิภำพพลังงำน หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้เย็นหรือตู้เย็นแบบมี
ช่องแช่เยือกแข็งก าหนดในรูปของพลังงานที่ใช้ เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) 

3.5 ปริมำตรภำยในที่ก ำหนด (rated volume) หมายถึง ปริมาตรภายในของช่องแช่ที่ผู้ท า
ระบุไว้เป็นลิตร  

3.6 ปริมำตรปรับเทียบ (Adjusted Volume, AV) หมายถึง ปริมาตรช่องแช่ที่ได้รับการปรับ
ค่า เนื่องจากความแตกต่างด้านอุณหภูมิของช่องเก็บรักษาอาหาร โดยใช้อุณหภูมิของช่อง
แช่เย็นเป็นอุณหภูมิอ้างอิง  

3.7 สำรท ำควำมเย็น หมายถึง ของไหลที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนในระบบท าความเย็น ซึ่งจะ
ดูดความร้อนท่ีอุณหภูมิต่ าและความดันต่ า โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนสถานะของของไหล 

3.8 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่
ออกโดยผู้ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลาก
เขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

3.9 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (certification 
body) ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของ
ป ระ เท ศ  (accreditation body) ที่ อ ยู่ ใน ข้ อ ต ก ล งร่ ว ม ข อ ง  IAF (International 
Accreditation Forum) 

3.10 ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
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4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็น และตู้เย็นแบบมี
ช่องแช่เยือกแข็งส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยข้อก าหนดด้านความปลอดภัยมาตรฐานเลขที่ มอก . 
2214  

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็น และตู้เย็น
แบบมีช่องแช่เยือกแข็งส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย  ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 2214 

 
4.2 ตู้เย็นต้องได้รับการรับรองหรือ ผ่านการทดสอบตามคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องส าเร็จที่
คล้ายกัน: ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2238 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่
สามารถทดสอบขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 
17025 ในพารามิเตอร์การทดสอบขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุได้ เท่านั้น  
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นส าเนาใบรับรองคุณภาพตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
ที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องส าเร็จที่คล้ายกัน:ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2238 หรือ ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามวิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 

 
4.3 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001  

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิด

จากกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ   
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
หมำยเหตุ กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้า โรงงานผู้ผลิตต้องผ่านการรับรองระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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5. ข้อก ำหนดพิเศษ 
 

5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารที่ได้รับการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 
5.2 สารท าความเย็นมีค่าศักยภาพในการท าลายโอโซน (ODP) เป็น 0 และมีค่าศักยภาพในการท า

ให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP100a) ต้องไม่เกิน 10  
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองชนิดสารท าความเย็นที่ใช้ในตู้เย็น ซึ่งมีค่าศักยภาพในการ
ท าลายโอโซน (ODP) เป็น 0 และมีค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP100a) ไม่เกิน 
10 โดยลงนามก ากับโดยผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต  

 
5.3 การใช้สารอันตรายในกระบวนการผลิตต้องที่ได้รับการรับรอง หรือ เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจ ากัดการ
ใช้สารอันตรายบางชนิด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2368 หรือ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดใน Directive 
2015 /863 /EC The restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิด มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2368 หรือ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดใน Directive 2015/863/EC The restriction of the 
use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
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5.4 ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมขึ้นไป ต้องไม่มี

ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ และพลาสติไซเซอร์  
กรณีมีการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ ได้แก่  
 ตะกั่ว ปรอท และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 

mg/kg) แคดเมียมต้องไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก (100 mg/kg)  

หมำยเหตุ ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1,000 mg/kg ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 
(Cr6+) 

 สารหน่วงการติดไฟและพลาสติไซเซอร์ ได้แก่  
 Polybrominated biphenyls (PBB), 
 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), 
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), 
 Butyl benzyl phthalate (BBP),  
 Dibutyl phthalate (DBP) 
 Diisobutyl phthalate (DIBP)  

แต่ละชนิดให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 mg/kg) 

  

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
1.กรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นส าเนา

เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  1.1  หนังสือรับรองของผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณโลหะหนักและ  
        สารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์ก าหนดพร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสำรหลักฐำนที่เชื่อได้

ว่า 
        โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์มีการระบุถึงขั้นตอนในการมีระบบบริหารจัดการการ

ผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม หรือ  
  1.2  หนังสือรับรองและผลการทดสอบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ ามีปริมาณ

โลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์ก าหนดโดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 62321  หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการ
ติดไฟได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์โลหะหนัก
และสารหน่วงการติดไฟ เท่านั้น 

2.กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการ
ทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบ
ตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบปริมาณโลหะหนักและสาร
หน่วงการติดไฟได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์โลหะ
หนักและสารหน่วงการติดไฟได้ เท่านั้น 
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5.5 ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมต่อชิ้น หรือ ที่มีพ้ืนที่ผิวตั้งแต่ 200 ตารางมิลลิเมตร

ต่ อ ชิ้ น ขึ้ น ไป  ต้ อ งมี สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ งบ อ ก ป ระ เภ ท ข อ งพ ล าส ติ ก ต าม ม าต รฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 
หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469 

 
เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าชิ้นส่วนพลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกให้
เห็นชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น รูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนชิ้นส่วนพลาสติก 

 
5.6 สีที่ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่  

• แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ าหนัก  
• ตะกั่ว (Lead)    ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก  
• ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก 
• เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Hexavalent chromium) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก  
หมำยเหตุ : ปริมาณโลหะหนักในสี ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม เฮกซะวาเลนต์โครเมียม ที่

เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ รวมกันได้ไม่เกิน 0.01% 
โดยน้ าหนัก  

 

 

เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบ ดังนี้  
1. ทดสอบหาปริมาณปรอทตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ IEC 62321  

หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณปรอทได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการ
รับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์การหาปริมาณปรอทได้ เท่านั้น 

2. ทดสอบหาปริมาณตะกั่วตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321  
หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณตะกั่วได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการ
รับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์การหาปริมาณตะกั่วได้ เท่านั้น 

3. ทดสอบหาปริมาณแคดเมียมตามวิธีทดสอบ  ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 
62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณแคดเมียมได้ โดยห้องปฏิบัติการต้อง
ได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์การหาปริมาณแคดเมียมได้ เท่านั้น 

4. ทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 หรือ IEC 62321  
   หรือ วิธีทดสอบอื่นท่ีสามารถทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียมได้ โดยห้องปฏิบัติการ

ต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ได้ 
เท่านั้น 
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5.7 เสียงที่เกิดจากการท างานของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวัดในรูปของก าลังเสียง (Sound Power 

Level) จะต้องไม่เกินกว่า 42 dB(A) และต้องมีการแสดงข้อมูลเรื่องระดับเสียงของผลิตภัณฑ์
แก่ผู้บริโภคให้ชัดเจน 

 
เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าเสียงที่เกิดจากการท างานของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวัดในรูปของ
ระดับก าลังเสียง (Sound Power Level) จะต้องไม่เกินกว่า 42 dB(A) ตามวิธีการทดสอบที่ระบุ
ใน EU Directive 86/594/EEC หรือ ตามวิธีการในมาตรฐาน EN 28960  และต้องมีการแสดง
ข้อมูลเรื่องระดับเสียง โดยลงนามก ากับโดยผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ผลิต 

 
 

5.8 คู่มือในการใช้งาน ต้องมีค าแนะน าในการใช้งานในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
5.8.1 มีข้อความต่อไปนี้บนปกหรือหน้าแรก “ข้อมูลเพ่ิมเติมในการใช้งานเพื่อลดผล  กระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด” ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
5.8.2 ค าแนะน าการใช้งานที่เหมาะสม เพ่ือการประหยัดพลังงานของตู้เย็น ได้แก่ 

1) วิธีการวางและติดตั้งตู้เย็นเมื่ออยู่ท่ามกลางอุปกรณ์ชนิดอื่น ระยะห่างน้อย  ที่สุดจาก
วัตถุอ่ืนถึงตัวตู้เย็น เพ่ือให้แน่ใจว่ามีอากาศหมุนเวียนเพียงพอ และมีค าแนะน าอย่าง
ชัดเจนว่าหากติดตั้งในบริเวณท่ีเย็นจะประหยัดพลังงานใน คู่มือ 

2) หลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นใกล้กับแหล่งก าเนิดความร้อน (เช่น เตาอบ ตัวกระจายความ
ร้อน) หรือ ท่ามกลางแสงสว่าง และควรมีฉนวนกันความร้อนระหว่างตู้เย็นกับ
แหล่งก าเนิดความร้อนจากแหล่งอ่ืนหรือจากใต้พ้ืน หากอยู่ใกล้หรือติดกัน 

3) มีค าแนะน าในการตั้งอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง และ/หรือช่องแช่เย็น  
4) ไม่ควรเปิดประตูบ่อย หรือเปิดทิ้งไว้นานเกินไป ควรจะปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลัง

เปิดใช้งาน 
5) ไม่ควรแช่อาหารร้อนในตู้เย็นทันที 
6) หมั่นดูแล ช่องแช่เก็บอาหารให้สะอาด  
7) ควรเปลี่ยนฉนวนยางเมื่อเสื่อมสภาพ 
8) เมื่อมีการเคลื่อนย้ายตู้เย็นควรทิ้งช่วงเวลาให้เพียงพอ ก่อนที่จะเปิดเครื่อง อีกครั้ง 
9) ในกรณีที่เป็นตู้เย็นประเภทมีแผงระบายความร้อนติดอยู่ด้านหลัง และไม่มีฝาปิด 

ควรท าความสะอาดแผงระบายความร้อนที่อยู่บริเวณด้านหลัง  หรือบริเวณที่
เกี่ยวข้องให้ปราศจากหยากไย่และเขม่าควันจากการท าครัว   

10) มีค า เตื อน ในกรณี ที่ ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าข้ างต้ น  อาจท าให้ เกิดการ       
สิ้นเปลืองพลังงานเพ่ิมข้ึน 

5.8.3 ข้อหลีกเลี่ยงจากการใช้วัตถุที่เป็นของแหลมคมในการสกัดเอาน้ าแข็งออกในคู่มือให้
ชัดเจน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

5.8.4 มีค าแนะน าแก่ผู้บริโภคในการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน  



 

   
12/22 

 

FM-401/03 
Rev.02/2562 

                                                                                                                                        

TGL-3-R4-20 

 
เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าไปตามข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.9   โดยลงนามก ากับโดยผู้
มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต 

 
 

5.9 บรรจุภัณฑ์ 
5.9.1  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105)       

หรือ 
2) มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุ
ตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 
ยกเว้นกรณีใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภท
พลาสติก 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    1.  ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 

2. หนังสือรับรองที่บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ 
ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนาม
รับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์  

 
 5.9.2  บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–
104) หรือ 

2) ผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.1 ของข้อก าหนด
ฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104)  

 
ตำรำงที่ 1  ปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุ

เหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนท ำใหม่และ/หรือเยื่อกระดำษที่ท ำจำกวัสดุเหลือ

ใช้จำกกำรเกษตร (ร้อยละโดยน  ำหนัก) 
วัสดุกันกระแทก > 70 
ถาด > 75 
กล่องกระดาษแข็ง > 70 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนท ำใหม่และ/หรือเยื่อกระดำษที่ท ำจำกวัสดุเหลือ

ใช้จำกกำรเกษตร (ร้อยละโดยน  ำหนัก) 
กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพ์เขียน > 20 
ซองกระดาษคราฟท์ > 50 
ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ > 40 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษ

ที่ท าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.1 ของ
ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์  

 
5.9.3  หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะ

หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม รวมกันไม่เกิน 0.01% (<100 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) โดยน้ าหนัก 
หมำยเหตุ กรณีที่บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลาก

เขียว ผู้ยื่นค าขอไม่ต้องยื่นหลักฐานตามที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.9.3 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และ เฮกซะวาเลนต์

โครเมียมตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน IEC 62321 ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม โดยทดสอบตาม

วิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบปริมาณ
ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียมได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการ
รับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์การหาปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์
โครเมียมได้ เท่านั้น 
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5 .9 .4  วั ส ดุ กั น ก ระแท ก ใน บ รรจุ ภั ณ ฑ์  เช่ น  EPS (Expanded Polystyrene), EPE 
(Expanded Polyethylene) และ EPP (Expanded Polypropylene) สารที่ใช้ใน
การเป่าโฟม (Blowing Agent) มีค่าศักยภาพในการท าลายโอโซน (ODP) เป็นศูนย์ 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองชนิดวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์  และชนิดสารที่ใช้ในการ
เป่าโฟม (Blowing Agent) โดยหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจ
ลงนามของบริษัทผู้ผลิตวัสดุกันกระแทกหรือผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ยื่นค าขอและประทับตราส าคัญของบริษัท 
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6.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรทดสอบและหนังสือรับรอง 
6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐที่ ได้รับ
การแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.2511 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือ 
ISO/IEC 17025  

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่
เทียบเท่า 

กับวิธีที่ ระบุ ในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ

ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุ
ในข้อก าหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีที่ผู้ยื่นค าขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลาก
เขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 
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ภำคผนวก 
1. สรุปขั นตอนกำรให้กำรรับรองฉลำกเขียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
 
 

ตรวจเฝ้าระวงั 
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2. ผลกระทบของตู้เย็นต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น สามารถแบ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็น 3 ระยะคือ 
ในระหว่างการผลิต การใช้งาน และการทิ้งหลังจากใช้งาน (รูปที่ 5 และ 6 และตารางท่ี 3)  

 
ตำรำงท่ี 2  ผลกระทบเบื้องต้นของตู้เย็นต่อสิ่งแวดล้อม  
 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม วัฏจักรของตู้เย็น 
(environmental aspects) ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร (resource use) 
เช่น พลังงาน น้ า วัตถุดิบ 

  1   3   1   4  

การเกิดวัตถุมีพิษ (hazardous substance)   1 
5   1  

5 
การปล่อยมลสารไปสู่ 
(emission/release of pollutant into) 

- อากาศ 

   
 


1 

   
 

  5 

   
 

 1 

 
 
 

  
 

 5 
- น้ า    5    5 
- ดิน    5    5 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)   2   6  6,8 
ผลกระทบอื่นๆ (other impacts) 

- เสียง 
      

  1 
   

  * 
  

 1 
 
7 

 
 

- กลิ่น   1   *  1   
- แสง    *    
- ความร้อน   1   *  1   

ความเหมาะสมส าหรับการใช้ (fitness for use)       **  
ความปลอดภัย (safety)       **  
หมายเหต ุ   มีผลกระทบ คณะอนุกรรมการฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาร่างข้อก าหนด 

 มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อก าหนด   
 ไม่เกี่ยวข้อง 
1 ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และการปล่อย CO2, CO, SOX, NOx 
2 บรรจุภัณฑ์ 
3 การใช้พลังงาน น้ า วัตถุดิบ 
4 การใช้พลังงานไฟฟ้า 

5 การรั่วไหลของสารท าความเย็น 

6 สามารถน ามูลฝอยกลับมารีไซเคิลได้ 
7 เสียงที่เกิดจากการใช้งาน 
8 บรรจุภัณฑ์ 
* มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
** มีข้อก าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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2.1 ในระหว่ำงกำรผลิต 
 
 ในระหว่างการผลิตตู้เย็น มีการใช้วัตถุดิบ เช่น แผ่นเหล็ก อะลูมิเนียม และพลาสติก มีการใช้

ไฟฟ้า สีเคลือบ ท าให้เกิดเศษเหล็ก เศษพลาสติก ไฮโดรคาร์บอน (HC) ไนโตรเจนออกไซด์ 
(NOX) ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และอ่ืน ๆ  

 
 นอกจากนี้ในระหว่างการผลิตมีการใช้สาร HCFC (Hydrochlorofluorocarbon) และสาร 

CFC (chlorofluorocarbon) ซึ่งจัดเป็นสารอันตรายที่ท าลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะ
เรือนกระจกจ านวนมากในอุตสาหกรรมท าความเย็น แม้ที่ผ่านมา ในระดับนานาชาติ ได้บัญญัติ
ให้แต่ละประเทศห้ามใช้สาร CFC และสาร HCFC เป็นสารในการท าความเย็น เพราะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าท าความเย็นรุ่นเก่าที่
ยังคงใช้สาร HCFC ในการท าความเย็น และต้องยอมรับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าท าความเย็นยังมีความ
จ าเป็นต่อมนุษย์ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะความเกี่ยวโยงกับการเก็บรักษาคุณภาพอาหารปัจจัย
ที่ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหนีไม่พ้นว่าเป็นการกระท าของมนุษย์ โดยเฉพาะการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวการหลักที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น และอุตสาหกรรมท า
ความเย็น ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ท าให้ชั้นบรรยากาศโอโซนโลกเกิดรูโหว่มากยิ่งขึ้น 

    
2.2 ในระหว่ำงกำรใช้งำน 
 
 ตู้เย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นในครัวเรือน ตู้เย็นติดอันดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ้นเปลืองพลังงานอันดับ 3 เพราะเราเสียบปลั๊กตู้เย็นทิ้งไว้ทั้งวันตลอดทั้งปี จะคิดเป็นค่าไฟ 
473 หน่วยต่อปี และคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1,656 บาทต่อปี ตู้เย็นท างานคล้ายกับแอร์ คือ
ดูดความร้อนออกแล้วปรับอุณหภูมิภายในให้เย็นลง และอย่างที่รู้กันดีว่า บ้านเรามีอากาศร้อน 
ดังนั้นหากเราเปิดปิดตู้เย็นบ่อย ๆ ก็จะท าให้ ‘ลมร้อน’ เข้าตู้เย็นได้ ยิ่งมีลมร้อนเข้าไปมาก 
ตู้เย็นก็จะท างานหนักมากขึ้น เปลืองไฟยิ่งกว่าเดิม หน้าที่หลัก ของตู้เย็นคือ รักษาระดับความ
เย็นของกินหรือวัตถุดิบภายในให้เท่ากันเสมอ หากมีวัตถุดิบเข้ามาใหม่ ตู้เย็นก็จะท าการเปลี่ยน
อุณหภูมิวัตถุดิบนั้นให้เย็นเท่ากับวัตถุดิบอื่น ๆ ที่อยู่ในตู้ก่อนหน้า ดังนั้นหากน าวัตถุดิบมาแช่ใน
ตู้เย็นจนแน่นตู้ ก็จะยิ่งท าให้ตู้เย็นต้องรักษาระดับความเย็นมากขึ้น แต่ถ้าจะปล่อยให้ของว่างก็
จะไม่คุ้มกับค่าไฟของตู้เย็นอีกเช่นกัน ดังนั้นของในตู้เย็นจึงควรมีอย่างพอเหมาะ  
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2.3 กำรทิ งหลังจำกใช้งำน 
 

เมื่อตู้เย็นหมดอายุการใช้งาน จะถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ   
เหล็กและพลาสติก ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก เช่น ผนังด้านใน อุปกรณ์ภายในตู้เย็น มือจับ ขอบ
ฝาตู้ มีประมาณ 5 กิโลกรัมต่อตู้ คิดเป็นร้อยละ 20-30 ต่อน้ าหนักของตู้เย็นส าเร็จรูป   (ไมร่วม
คอมเพรสเซอร์) พลาสติกเป็นวัสดุในกลุ่มของโพลิเมอร์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์
หนึ่งชนิดหรือมากกว่า และมีน้ าหนักโมเลกุลสูง ปัญหามลพิษที่เกิดจากพลาสติกมี 2 ประการ
คือ  การตกค้างของมูลฝอยพลาสติกในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกมีความหนาแน่นต่ าและมี
น้ าหนักเบา มูลฝอยจากพลาสติกจึงมีปริมาตรมากและกินเนื้อที่มากเมื่อเทียบกับ มูลฝอยที่มี
น้ าหนักเท่ากัน ท าให้เป็นปัญหาต่อการก าจัด  นอกจากนี้พลาสติกยังย่อยสลายได้ยากมากใน
ธรรมชาติไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางเคมี (เช่น การละลายน้ า อิทธิพลของ   ความร้อน แสง
หรือสารเคมี) หรือกระบวนการทางฟิสิกส์ (เช่น การสึกกร่อนโดยลม) หรือกระบวนการทาง
ชีวภาพ (เช่น การย่อยสลายของบักเตรีหรือเชื้อรา) ถ้าสามารถน าชิ้นส่วนพลาสติกของตู้เย็น
แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ จะช่วยลดปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ลง ท าให้ประหยัดทรัพยากร
น้ ามันซึ่งเป็นวัตถุดิบและพลังงานที่ใช้ในการผลิต ช่วยลดมลพิษท่ีเกิดกับสภาพแวดล้อมเช่นการ
ปล่อยสารคลอรีน ตลอดจนลดจ านวนขยะท่ีเกิดจากการทิ้งหลังใช้สอย และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะ 
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