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ข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้อง 

(Room Air Conditioner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลำกเขียว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ฉลำกเขียว 
 
 

ข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้อง 

(Room Air Conditioner) 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว 
อนุมัต ิ

13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลำกเขียว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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คณะอนุกรรมกำรเทคนิคคณะที่ 7 
เครื่องปรับอำกำศส ำหรับห้อง 

ประธำนอนุกรรมกำร 

นายศุภชัย   ปัญญาวีร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
รองประธำนอนุกรรมกำร 

รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมกำร 

นายสุรจิตร วันแพร 

นายเกียรติศักดิ ์ประเสริฐสุข 

ผู้แทนจากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

นายเจนจบ สุขสด 

นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล 

นางสาวโมธินี อาวปรียา 

ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ  

นายภัทรพล ลิ้มภักดี 

นายปริญญา มณีวงศ์ 

นายอดิศักดิ ์มณีท่าโพธิ์ 

นายเจษฎา รุ่งโรจน์พานิช 

ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

นายศักดา บุญทองใหม่ 

นายดนัย ชูเพ็ชร 

ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธ์  

นายชัยมงคล ศิวบวร            

ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

นายธีรพล สมศิริธรรม 

นายภาวัต สุวรรณกูฏ 

ผู้แทนจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ    

ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์    

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) 

นายวิรยุทธ รังหอม ผู้แทนจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 
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อนุกรรมกำร (ต่อ) 

ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 

 

ผู้แทนจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

นายปัญญ์ ปิยะศิลป์             ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) 

นาย เอก ศรีทันดร 

นาย สิทธิศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ 

ผู้แทนจากบริษัท ซัยโจ เด็นกิอินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

นายวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล 

นายภูสิต ธนพฤฒิกิจ 

ผู้แทนจากบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 

อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์     ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ดร. ฉัตรตรี ภูรัต  
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศส ำหรับห้อง 
(Room Air Conditioner) 

 (TGL-7-R4-20) 
คณะอนุกรรมกำรเทคนิคคณะท่ี 7 

 
 

1.     เหตุผล 
 
เครื่องปรับอากาศได้ถูกน ามาใช้ส าหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านอยู่อาศัย อาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้อยู่ ในสภาวะสุขสบายของผู้ ใช้หรือความต้องการในการผลิตของ
อุตสาหกรรม ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยม และมีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง รวมทั้งการใช้สารท าความเย็นเป็น
สารท างานในระบบ โดยสารท าความเย็นหลายชนิดมีผลท าลายชั้นโอโซนและเป็นสาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่คนทั่วโลก
ก าลังให้ความสนใจ 

 
ดังนั้นการจัดท าข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศจึงมีข้อก าหนดต่าง ๆ เพ่ือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ  

 
2. ขอบเขต 
 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ที่รวมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 250 โวลต์ ส าหรับเครื่องปรับอากาศเฟสเดียว และไม่เกิน 600 โวลต์ 
ส าหรับเครื่องปรับอากาศหลายเฟส ที่มีความสามารถท าความเย็นทั้งหมด ไม่เกิน 18 000 วัตต์  (1 วัตต์ 
[W] = 3.41 BTU/h) 
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3.  บทนิยำม 
  

3.1 เครื่องปรับอำกำศ (air conditioner) หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่ออกแบบให้จ่ายอากาศที่
ปรับแล้วให้กับพ้ืนที่ปิด ห้อง หรือบริเวณโดยภายในเครื่องปรับอากาศประกอบด้วยระบบท า
ความเย็นที่ท างานด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้อาจมี การท าความร้อน การหมุนเวียน การท าความสะอาด 
และการเพิ่มความชื้นอากาศ 

3.2 เครื่องปรับอำกำศครบชุด (self-contained unit) หมายถึง เครื่องปรับอากาศครบชุดซึ่งอยู่ใน
โครง หรือเปลือกหุ้มที่เหมาะสม ถูกผลิต และส่งจากโรงงานที่เป็นส่วนเดียวกัน หรือมากกว่า 1 
ส่วน และไม่มีส่วนที่บรรจุสารท าความเย็นที่จะต้องต่อในสถานที่ติดตั้ง ยกเว้น คู่ประกอบ 
(companion) หรือวาล์วปิดกั้น โดยที่เครื่องปรับอากาศครบชุดที่ติดตั้งในโครง หรือเปลือกหุ้ม
เดียวกัน หรือเรียกว่าเครื่องปรับอากาศรวมส่วน และเครื่องปรับอากาศครบชุดที่ติดตั้งในโครง 
หรือเปลือกหุ้มแยกหลายชิ้น เรียกว่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  

3.3 ระบบควำมเย็น (refrigerating system) หมายถึง ส่วนที่สารท าความเย็นหลายส่วนมาต่อกัน
เป็นวงจรสารท าความเย็นแบบปิดวงจรเดียว ซึ่งสารท าความเย็นไหลเวียน เพ่ือดูดความร้อนจาก
ด้านอุณหภูมิต่ าไปคายออกท่ีด้านอุณหภูมิสูงโดยการเปลี่ยนสถานะของสารท าความเย็น  

3.4 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดย
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 
 

3.5 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรอง (certification body) 
ซึ่งหน่วยรับรองดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(accreditation body) ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมของ IAF (International Accreditation Forum) 

 

3.6 ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
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4.     ข้อก ำหนดทั่วไป 

4.1    ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย  มอก. 1529   
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นใบอนุญาตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัย  มอก. 1529    

 

4.2  กระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ   
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
หมายเหตุ กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้า  โรงงานผู้ผลิตต้องผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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5.    ข้อก ำหนดพิเศษ 

5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารที่ได้รับการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

5.2 ก าหนดระดับก าลังเสียง (Sound Power Level) ของเครื่องปรับอากาศตามที่ก าหนดไว้ดังนี้  

Rated capacity ≤ 6 kW 6 < Rated capacity ≤ 12 kW 
Indoor sound power 

level in dB(A) 
Outdoor sound 

power level in dB(A) 
Indoor sound power 

level in dB(A) 
Outdoor sound 

power level in dB(A) 
55 62 58 68 

 

เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าเสียงที่เกิดจากการท างานของเครื่องปรับอากาศที่ตรวจวัดใน
รูปของระดับก าลังเสียง (Sound Power Level) จะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดในตาราง ตาม
วิธีการที่ระบุในมาตรฐาน  ISO 3745  และลงนามก ากับโดยผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต  

 
5.3 สารท าความเย็นต้องมีค่าศักยภาพในการท าลายโอโซน (ODP) เท่ากับ 0 และค่าศักยภาพในการท า

ให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP100a) ต้องไม่เกิน 1000  

 
เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองชนิดสารท าความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.3  โดยลงนามก ากับโดยผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
ของบริษัทผู้ผลิต  

 

5.4 มีการออกแบบให้เอ้ือต่อการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องปรับอากาศต้อง
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ าหนักของชิ้นส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์ 

เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหนังสือรับรองว่ารายการชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องปรับอากาศที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ พร้อมน้ าหนักและค านวณเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์ โดยลงนาม
ก ากับโดยผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต 
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5.5 ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมข้ึนไป ต้องไม่มีปริมาณโลหะ
หนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก 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)) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 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 สาร

หน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์ก าหนดพร้อมทั้งยื่นคู่มือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์มีการระบุถึงขั้นตอนในการมีระบบบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม หรือ  

   1.2  หนังสือรับรองและผลการทดสอบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่ามีปริมาณ
โลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟไม่เกินเกณฑ์ก าหนดโดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณโลหะหนักและสารหน่วง
การติดไฟได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์หา
ปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟเท่านั้น 

2.   กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่มีระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามต้องยื่นผลการ
ทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โดยใช้ วิธีทดสอบ
ตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณโลหะหนักและ
สารหน่วงการติดไฟได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์
หาปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟเท่านั้น 
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5.6 ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัมต่อชิ้น หรือ ที่มีพ้ืนที่ผิวตั้งแต่ 200 ตารางมิลลิเมตรต่อชิ้น
ขึ้นไป ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ 
ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าชิ้นส่วนพลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกให้เห็น
ชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานอื่น ๆ เช่น รูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนชิ้นส่วนพลาสติก 
 

5.7 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 

ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ รวมกันได้ไม่เกิน 0.01% โดย
น้ าหนัก 

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

62321  หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณปรอทได้ โดยห้องปฏิบัติการต้อง
ได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์หาปริมาณปรอทเท่านั้น 

2. ทดสอบหาปริมาณตะกั่วตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1  หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 
62321  หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณตะกั่วได้ โดยห้องปฏิบัติการต้อง
ได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์หาปริมาณตะกั่วเท่านั้น 

3. ทดสอบหาปริมาณแคดเมียมตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 
62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณแคดเมียมได้ โดยห้องปฏิบัติการ
ต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์หาปริมาณแคดเมียมเท่านั้น 

4. ทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 หรือ IEC 62321  
   หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียมได้  โดย

ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์หาปริมาณโครเมียมเฮ
กซะวาเลนต์เท่านั้น 
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5.8 มีการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
5.8.1  ป้ายแสดงรายละเอียด (Name plate) ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (สคบ)  
5.8.2  คู่มือการใช้งานควรเป็นภาษาไทย และมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 

ค าแนะน าเก่ียวกับการบ ารุงรักษาและใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ยาวนานและประหยัดพลังงาน ได้แก่  
- ควรปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน 
- ควรปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จ าเป็น (หากมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ) 
- ควรต้องตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ ากว่าที่ 25 องศาเซลเซียส 
- ควรท าความสะอาดแผงระบายความร้อนของชุดคอนเดนซิง อย่างน้อยทุก 3 เดือน 
- ควรท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของชุดแฟนคอยล์อยู่เสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5.8.3 บอกค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ 
5.8.4 ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ 
5.8.5 ควรมีค าแนะน าการจัดการซากเครื่องปรับอากาศ หลังการใช้งาน 

 
เอกสำรส ำหรับยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงป้ายแสดงรายละเอียด (name plate)/หนังสือคู่มือการใช้งาน ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษ ข้อที่ 5.8 

 
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 มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ  ISO 1043 หรือ 
ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรอง
โดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์  
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 5.9.2   บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 

หรือ 
2) ผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตรตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.1 ของข้อก าหนดฉลาก
เขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104)  

 

ตำรำงที่ 1 ปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษท่ีท าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ ์
เย่ือเวียนท ำใหม่และ/หรือเยื่อกระดำษที่ท ำจำกวัสดุ

เหลือใช้จำกกำรเกษตร 
(ร้อยละโดยน  ำหนัก) 

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

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน

ข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.1 ของข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์  

 
5.9.3  หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์      

ต้องไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะ
หนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม รวมกันไม่
เกินร้อยละ 0.01 (<100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยน้ าหนัก 
หมำยเหตุ กรณีที่บรรจภุัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภณัฑ์พลาสติกได้รบัการรับรอง

เครื่องหมายฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอไม่ต้องยื่นหลักฐานตามที่ก าหนดใน
ข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.9.3 
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เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์

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

วิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณ
ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ได้ โดยห้องปฏิบัติการต้องได้รับการ
รับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร์หาปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต์
โครเมียมเท่านั้น 

 

5.10 วัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ เช่น EPS (Expanded Polystyrene) , EPE (Expanded 
Polyethylene) และ EPP (Expanded Polypropylene) สารที่ใช้ในการเป่าโฟม (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 ได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที ่มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก าหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

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. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศส ำหรับห้องต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง (Life Cycle of Room Air 
Conditioner) ในตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และท้ิงหลังใช้  

ตำรำงท่ี 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทำงสิ่งแวดล้อม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้องต่อสิ่งแวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต 
ขณะ
ขนส่ง 

ขณะใช ้ ทิ งหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น  
        -  วัตถุดิบ  
        -  พลังงาน  
        -  น้ า 

 


2 


2 


1 

 
X  


1 


1 

 
X  

 2 

X 

 
X  
4 
X 

 
 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย   5,8 5,6 X 5,6 9 
การปล่อยสารมลพิษ (Emission/Release 
of pollutants) 

 

 
  1 

 
 
* 

 
 

 


3 

 
 
6 

 
 
*        - อากาศ 

       - น้ า   1 * X X         X 

       - ดิน   1 * X X * 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)     2,8 *  8  8,9 
ผลกระทบอ่ืน ๆ (Other impacts)  *         7 X 
ความเหมาะสมส าหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
 ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)     **  

หมำยเหตุ พื้นท่ีสีเทาในตารางไม่น ามาพิจารณาในการออกข้อก าหนด 
      มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อก าหนด 
      มีผลกระทบแต่ไม่รวมอยู่ในข้อก าหนด 
     X  ไม่เกี่ยวข้อง 
   *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   **  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
     1   ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลังงาน และ น้ า ในระหว่างการผลิต 
   2   ผลจากการใช้เชื้อเพลิง 
   3   ผลจากมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น CO2, CO, SOX, NOx 
   4  ผลจากการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ 
   5   ผลจากสารหน่วงการติดไฟ ตามประกาศของ EU Directive 2015/863 

6  ผลจากการใช้สารท าความเย็นท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  
   7   ผลจากระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศขณะใช้งาน 
   8   ผลจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์กระดาษ 9 ผลจากโลหะหนักจากชิ้นส่วนพลาสติก 
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2.1  ก่อนผลิต 
 

ก่อนการผลิตเป็นผลจากการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ห้อง ซึ่งวัตถุดิบนั้นผลิตมาจากการสังเคราะห์ ในขั้นตอนการเตรียมและผลิตวัตถุดิบที่ ใช้ เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง อาจมีการปลดปล่อยสารมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางดิน มลพิษทางน้ า และมลพิษทางอากาศ และอาจก่อให้เกิดของเสียจาก
ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ 

 

2.2  ขณะผลิต 
 

กระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในขั้นตอนการผลิต เช่น วัตถุดิบ พลังงานไฟฟ้า และน้ า ของเสียจากขั้นตอนการ
ผลิตยังก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ  เช่น มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน และ มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการท างานของเครื่องจักร ส่งผลให้
เกิดความร าคาญแก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมข้างเคียงได้ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจาก
การผลิต ได้แก่ เศษพลาสติก เศษกระดาษ สารเคมีต่าง ๆ ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

 
2.3  ขณะขนส่ง 

 
การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ 
 

2.4  ขณะใช้งำน 
 
การใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องเป็นผลจากพลังงานที่ใช้ในการท างานของ
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง การปล่อยสารท าความเย็นที่เป็นอันตราย ซึ่งสารท าความเย็นมีผลกระทบ
โดยตรงต่อชั้นบรรยากาศของโลก เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร้อนที่เกิดจาก
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมในขณะใช้งานได้  
นอกจากนี้หากในขณะใช้งานเกิดเสียงดังเกินไปก็อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้ใช้งานได้ 

2.5   ทิ งหลังใช้ 
   

ผลกระทบของเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องหลังการใช้งานอาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า มลพิษทาง
อากาศ และมลพิษทางดิน จากการปนเปื้อนของสารที่ ใช้ เป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของ
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ซึ่งเป็นผลจากส่วนประกอบที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ชิ้นส่วน
อิ เล็กทรอนิกส์  ส่ วนประกอบเครื่ องหล่อเย็น ชิ้นส่ วนพลาสติก บรรจุภัณฑ์  และสีที่ ใช้กับ 
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ถ้าไม่มีการคัดแยกและน ากลับมาใช้ใหม่ ก่อนก าจัดหรือทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง  
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