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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 

“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  

ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์
น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 
 

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเร่ิมใช้เป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 

Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 

หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

•  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ
ผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

      และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เคร่ืองล้างจาน 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.   กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 63. เคร่ืองดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68. กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71. เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 
79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เคร่ืองฟอกอากาศ 92. เคร่ืองปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เคร่ืองสูบน้ํา 95. เคร่ืองทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังนํ้าคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเคร่ืองหนัง 102. ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง 108. วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร 110. ฉากก้ันห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

118. หม้อแปลงไฟฟ้า 119. สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า 120. ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สําหรับน้ําด่ืม

121. อุปกรณ์ข้อต่อ 122. ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก 123. ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ

สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต 
การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่

ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ที่เว็บไซต์ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ. บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TGL-11-R3-17 

 7/25
 

FM-401/03-01
01/12/2559 

 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 12 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 
ประธานอนุกรรมการ 

รศ. ดร. พิภพ สุนทรสมัย                               ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

อนุกรรมการ 

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายสราวุธ กาญจนพิมาย 

 
นางสาวนิลเนตร ไพรพิสุทธ์ิ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม

นางสาววีรวรรณ ศรีถาวร 
 

ผศ. ดร. ศรันย์ เตชะเสน ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

นายวิสันต์ มิตรภานนท์ ผู้แทนการประปานครหลวง
นายวชิรวิทย์ โพธ์ิวิจิตร 
 

นายวัชรไชย ขมินทกูล ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ 
 

นายมนตรี  ศรศีิริ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
นายวีระชัย  ลามอ            
 

นายพัฒนฉัตร หทัยพันธลักษณ์ ผู้แทนบริษัท วี อาร์ ยูเน่ียน จํากัด 
นางสาวกชพร ผันผยอง 
นายณัฐธวัช ธิติโรจถกล 
 

นายวิโรจน์ หัตถเสรีพงษ์ ผู้แทนบริษัท สยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จํากัด 
นายกมลพัฒน์ ภู่สกุล 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 
นายเกียรติชัย ศิริกาญจนกูล ผู้แทนบริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ฉัตรตรี ภูรัต โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

นางสาวแววตา ขันตี 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 
(Faucets and Water Saving Devices) 

(TGL-11-R3-17) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 12 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า (เช่น ฝักบัวอาบนํ้า วาล์วขับล้าง ชุดหัวฉีดชะล้าง เป็นต้น) ถูกนํามาใช้
งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อ่างล้างหน้า-ล้างมือ อ่างล้างชาม โถปัสสาวะชาย และโถส้วม ซึ่งก๊อกนํ้า
และอุปกรณ์ประหยัดนํ้าเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับบ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า และอาคาร
ต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการใช้นํ้าและการชําระล้างทําความสะอาด ซึ่งการใช้งานก๊อกนํ้าและอุปกรณ์
ประหยัดนํ้าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลักๆ คือ ปริมาณการใช้นํ้า รวมทั้งการใช้พลังงานในการทําให้
นํ้าร้อนจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วย นอกจากน้ีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยังก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ความร้อนจากขั้นตอนการหล่อโลหะ ฝุ่นจากการขัด นํ้าเสียจากการล้าง
ช้ินงาน และสารเคมีจากขั้นตอนการชุบช้ินงาน เป็นต้น ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีจําเป็นต้องได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ดังน้ัน การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า จึงมีการกําหนด
ปริมาณการใช้นํ้า การควบคุมอุณหภูมิของน้ําสําหรับก๊อกนํ้าแบบผสม ปริมาณการปนเป้ือนโลหะหนักใน
สีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสํารองช้ินส่วนอะไหล่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการระบุ
สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกบนช้ินส่วนพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ เพ่ือความสะดวกต่อการคัดแยก
และนํากลับไปใช้ใหม่  
 

2. ขอบเขต 

ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้าในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะ 
1. ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างชาม 
2. ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างหน้า-ลา้งมอื 
3. ก๊อกนํ้าปิดอัตโนมัติสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 
4. ก๊อกนํ้าอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ 
5. ฝักบัวอาบนํ้า 
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6. ชุดหัวฉีดชะล้าง 
7. วาล์วขับล้างสําหรับโถปัสสาวะชาย  
8. วาล์วขับล้างสําหรับโถส้วม 

 
3. บทนิยาม 

3.1  ก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างชาม1 หมายถึง อุปกรณ์สําหรับเปิดปิดนํ้าที่ใช้กับอ่างล้างชาม มีหัวก๊อก 
(spout) ยาวและหันได้ 

3.2 ก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ2 หมายถึง อุปกรณ์สําหรับเปิดปิดนํ้าที่ใช้กับอ่างล้างหน้า-
ล้างมือ 

3.3 ก๊อกน้ําปิดอัตโนมัติสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ3 หมายถึง อุปกรณ์สําหรับเปิดปิดนํ้าที่ใช้กับอ่าง
ล้างหน้า-ล้างมือ โดยเปิดนํ้าด้วยมือ (manual) และปิดนํ้าได้เองโดยอัตโนมัติ 

3.4 ก๊อกน้ําอัตโนมัติสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์4 หมายถึง อุปกรณ์สําหรับเปิดปิดนํ้าที่ใช้กับอ่างล้างหน้า-
ล้างมือ หรืออ่างล้างชาม หรืออ่างที่ใช้ในทางการแพทย์ หรืออ่างที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ 
สามารถเปิดนํ้าและปิดนํ้าได้เองโดยอัตโนมัติด้วยสัญญาณที่ตัวรับรู้จับได้ แล้วส่งไปยังแผงวงจร
ควบคุม ทําให้กลไกของโซลินนอยด์วาล์วเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติ และในกรณีที่ก๊อกนํ้าอยู่ใน
สภาวะเปิดค้างต้องสามารถปิดได้เองโดยอัตโนมัติ 

3.5 ฝักบัวอาบน้ํา5 หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก๊อกนํ้าสําหรับอ่างอาบนํ้า ก๊อกนํ้าสําหรับฝักบัว
อาบนํ้า เครื่องทํานํ้าอุ่น หรือตู้อาบนํ้า เพ่ือกระจายนํ้าให้เป็นฝอย 

3.6 ชุดหัวฉีดชะล้าง6 หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับชะล้างในห้องส้วม 

3.7 วาล์วขับล้างสําหรับโถปัสสาวะชาย7 หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับที่ปัสสาวะชาย เพ่ือใช้เปิดปิด
นํ้าในการชะล้างที่ปัสสาวะชาย 

                                             
1ดัดแปลงจาก มอก. 1277-2555: ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างชาม 
2ดัดแปลงจาก มอก.1278-2555: ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 
3มอก. 1377-2555: ก๊อกนํ้าปิดอัตโนมัติสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 
4มอก. 2147-2546: ก๊อกนํ้าอัตโนมัติสําหรับเครื่องสุขภัณฑ์ 
5ดัดแปลงจาก มอก. 1187-2555: ฝักบัวอาบนํ้า 
6ดัดแปลงจาก มอก. 1497-2548: ชุดหัวฉีดชะล้าง 
7มอก.1094-2542: วาล์วขับล้างสําหรับโถปัสสาวะชาย 
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3.8 วาล์วขับล้างสําหรับโถส้วม8 หมายถึง  อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโถส้วมน่ังราบและโถส้วมน่ังยอง เพ่ือ
ใช้เปิดปิดนํ้าในการชะล้างโถส้วม 

3.9 หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.10 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum (IAF)) 

3.11 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

  
4. ข้อกําหนดทั่วไป 

4.1  ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภท ดังตารางที่ 1 หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดังกล่าว หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ASTM, JIS 

 

 

 

 

 

 

                                             
8มอก. 1093-2542: วาล์วขับล้างสําหรับโถส้วม 
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ตารางที่ 1 รายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

ท่ี ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานเลขท่ี ชื่อมาตรฐาน 

1 ก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างชาม 
 

2067 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ําสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ 
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา 

1277 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างชาม

2 ก๊อกน้ําสําหรับ 
อ่างล้างหน้า-ล้างมือ 

2067 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ําสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ 
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา 

1278 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ําสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

3 ก๊อกน้ําปิดอัตโนมัติสําหรับอ่าง
ล้างหน้า-ล้างมือ 

2067 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ําสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ 
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา 

1377 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ําปิดอัตโนมัติสําหรับอ่างล้าง
หน้า-ล้างมือ 

4 ก๊อกน้ําอัตโนมัติสําหรับเคร่ือง
สุขภัณฑ์ 

2147 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน้ําอัตโนมัติสําหรับเคร่ือง
สุขภัณฑ์ 

5 ฝักบัวอาบน้ํา 2066 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฝักบัวอาบน้ํา  
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ํา 

1187 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฝักบัวอาบน้ํา 

6 ชุดหัวฉีดชะล้าง 1497 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดหัวฉีดชะล้าง 

7 วาล์วขับล้างสําหรับโถ
ปัสสาวะชาย 

1094 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวาล์วขับล้างสําหรับโถปัสสาวะชาย

8 วาล์วขับล้างสําหรับโถส้วม 1093 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวาล์วขับล้างสําหรับโถส้วม

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนใบอนุญาตทําหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กรณีมาตรฐานบังคับ) หรือใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กรณี
มาตรฐานทั่วไป) ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว ดังตารางที่ 1 หรือ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังตารางที่ 1  หรือ 
มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว หรือ มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ASTM, JIS 
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4.2 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140019 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องมีปริมาตรนํ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังต่อไปน้ี  
5.1.1 ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างชาม 

 ต้องมีอัตราการไหลของนํ้าทั้งหมดไม่เกิน  4.5 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 0.1± 0.01
เมกะพาสคัล 

5.1.2 ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 

 ต้องมีอัตราการไหลของน้ําทั้งหมดไม่เกิน 4.5 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 0.1± 0.01
เมกะพาสคัล 

5.1.3 ก๊อกนํ้าปิดอัตโนมัติสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 

 ต้องมีปริมาตรนํ้าไหลผ่านก๊อกโดยเฉล่ียไม่มากกว่า 0.32  ลิตร และเวลาที่นํ้าไหล
ออกโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า 2 วินาที ที่ความดัน 0.1, 0.2, 0.3 เมกะพาคัล 

5.1.4 ก๊อกนํ้าอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ 

 ต้องมีอัตราการไหลของนํ้าทั้งหมดไม่เกิน 5.0 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 0.1± 0.01  
เมกะพาสคัล 

5.1.5 ฝักบัวอาบนํ้า 

 แบบสายอ่อน: ต้องมีอัตราการไหลของนํ้าไม่เกิน 6.5 ลิตรต่อนาที และไม่น้อยกว่า 
0.5 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 0.1± 0.01 เมกะพาสคัล 

 แบบสายแข็ง: ต้องมีอัตราการไหลของนํ้าไม่เกิน 7.0 ลิตรต่อนาที และไม่น้อยกว่า 
0.5 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 0.1± 0.01 เมกะพาสคัล 

 

                                             
9ISO 14001: Environmental management system. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
       ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
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5.1.6 ชุดหัวฉีดชะล้าง 

 ต้องมีอัตราการไหลของนํ้าทั้งหมดไม่เกิน 5.0 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 0.1± 0.01 
เมกะพาสคัล 

5.1.7 วาล์วขับล้างสําหรับโถปัสสาวะชาย 

 ขนาดระบุ 15: ต้องมีปริมาตรนํ้าเฉล่ียไม่เกิน 1.6 ลิตรต่อครั้ง เมื่อทดสอบที่ 
ความดัน 0.10, 0.20 และ 0.30 เมกะพาสคัล 

 ขนาดระบุ 20: ต้องมีปริมาตรนํ้าเฉล่ียไม่เกิน 3.0 ลิตรต่อครั้ง เมื่อทดสอบที่ 
ความดัน 0.10, 0.20 และ 0.30 เมกะพาสคัล 

5.1.8 วาล์วขับล้างสําหรับโถส้วม 
ต้องมีปริมาตรนํ้าเฉลี่ยไม่เกิน 4.8 ลิตรต่อครั้ง เมื่อทดสอบที่ความดัน 0.15, 0.25 และ 
0.35 เมกะพาสคัล 

 
5.2  ผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนที่ทําจากพลาสติกต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก ได้แก่ ตัวเรือน 

โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติก
แปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 104310 หรือ ISO 1146911 เพ่ือง่ายต่อการคัด
แยกและนํากลับมาใช้ใหม่ 

 

 

                                             
10 ISO 1043: Plastics-Symbols and abbreviated terms. 
11 ISO 11469: Plastics-Generic identification and marking of plastics products. 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาตรนํ้าตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5.1 ต่อเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว 
โดยการชักตัวอย่าง วิธีการทดสอบ และเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ดังตารางที่ 1 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีการระบุสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนตัวเรือน 
และยื่นตัวอย่างช้ินส่วนพลาสติกหรือรูปถ่าย หรือภาพวาด (drawing) ของช้ินส่วนพลาสติกที่แสดง
สัญลักษณ์หรือคําย่อบ่งบอกประเภทพลาสติกเพ่ือการตรวจพินิจ 
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5.3  สีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพลาสติกต้องไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท
โครเมียม (+6) และตะกั่ว (กรณีที่ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและ
ปนเป้ือนมาจากวัตถุดิบต้องไม่เกินเกณฑ์ ดังน้ี แคดเมียมมีปริมาณไม่เกิน 100 mg/kg ส่วนปรอท 
ตะก่ัว และโครเมียม (+6) มีปริมาณแต่ละชนิดไม่เกิน 1,000 mg/kg โดยนํ้าหนัก)  

 
5.4 ก๊อกนํ้าแบบเด่ียวผสม (single-handle mixed) ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์หรือมีเทคนิค/วิธีในการ

จัดการอุณหภูมิของนํ้า เช่น การติดต้ังอุปกรณ์/ช้ินส่วนที่ช่วยกีดขวางนํ้าร้อน (hot water 
barrier) หรือ การจ่ายนํ้าเย็นในตําแหน่งกลางของตัวก๊อก หรือ การติดต้ัง thermostatic 
mixing valve เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

                                             
12 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ตามวิธี

ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 6232112 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO, ASTM เป็นต้น 
ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสีหรือผู้ผลิตช้ินส่วนพลาสติก หรือ 

2. หนังสือรับรองและหลักฐานที่เช่ือได้ว่าไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก โดยลงนามรับรองจากผู้มีอํานาจ  
ลงนามของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนพลาสติก หรือ 

3. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO, ASTM เป็นต้น 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ข้อ 5.4 พร้อมทั้งย่ืนเอกสารที่แสดงถึงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต้ังในผลิตภัณฑ์  
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5.5 ชุดควบคุมของก๊อกนํ้าอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ต้องควบคุมให้ก๊อกนํ้าปิดนํ้าได้ทันทีเมื่อไม่
ใช้งานแล้ว ภายใน 1 วินาที 

 
5.6  ก๊อกนํ้าและวาล์วขับล้างต้องมีระบบการบํารุงรักษาและซ่อมแซม และต้องมีการดําเนินการ

ซ่อมแซมเมื่อผู้ใช้งานต้องการ นอกจากน้ีต้องมีการสํารองอะไหล่เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หลังจาก
หยุดผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 รายช่ืออะไหล่สําหรับผลิตภัณฑ์ก๊อกนํ้าและวาล์วขับล้างที่ต้องมีสํารองเป็นอย่างน้อย 

  ผลิตภัณฑ์ รายช่ืออะไหล่ที่ต้องมีสํารอง 

ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างชาม 1) วาล์ว
2) aerator 
 

ก๊อกนํ้าสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 

ก๊อกนํ้าปิดอัตโนมัติสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ก๊อกนํ้าอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ 1) วาล์ว
2) aerator 
3) แบตเตอร่ี (ชนิดพิเศษท่ีไม่สามารถหาซื้อ
ได้ตามท้องตลาด) 
4) แผงวงจรควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
5) โซลินอยด์วาล์ว  
6) หม้อแปลงไฟ (adaptor) 

วาล์วขับล้างสําหรับโถปัสสาวะชาย  1) วาล์ว 
2) แหวนยาง วาล์วขับล้างสําหรับโถส้วม 

 

หมายเหตุ อะไหล่สํารองไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว แต่ต้อง
สามารถนํามาใช้แทนกันได้ 
 
 
 

                                             
13มอก. 2148: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกนํ้าอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: การประหยัดนํ้า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5.5 โดยการชักตัวอย่าง วิธีการทดสอบ และเกณฑ์
การตัดสินให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 214813

 



TGL-11-R3-17 

 17/25
 

FM-401/03-01
01/12/2559 

 

 
5.7 ผลิตภัณฑ์ต้องมีการออกแบบให้ง่ายต่อการนํากลับไปรีไซเคิลหลังหมดอายุการใช้งาน เช่น มีการ

บ่งบอกคุณสมบัติของวัสดุ, ใช้วัสดุชนิดเดียวกัน, สามารถแยก/ถอดวัสดุต่างชนิดกันออกจากกัน
ได้ เป็นต้น 

 
5.8 บรรจุภัณฑ์หรือคู่มือ ต้องมีข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1) คําแนะนําในการติดต้ัง  
2) การบํารุงรักษาที่เหมาะสม  
3) ข้อมูลปริมาตรนํ้าของผลิตภัณฑ์ 
4) วิธีการใช้งานเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุณหภูมินํ้าได้จากก๊อกนํ้า (เฉพาะก๊อกน้ําแบบ

ผสม) 

 
5.9 บรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี) 

5.9.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษเพ่ือการขนส่ง ยกเว้น บรรจุภัณฑ์เฉพาะตัว (individual package)
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) หรือ 
(2) ผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรดัง

ตารางที่ 3 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ข้อ 5.6 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ข้อ 5.7 พร้อมทั้งย่ืนเอกสารอธิบาย เช่น ภาพวาด (drawing), รายละเอียดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงการใส่ใจเรื่องการนําผลิตภัณฑ์กลับไปรีไซเคิล เป็นต้น 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานว่ามีการระบุข้อมูลตามข้อกําหนด ข้อ 5.8 บนบรรจุภัณฑ์หรือคู่มือ 
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ตารางที่ 3 ปริมาณของเย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ผลิตจาก  

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้ําหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70

ถาด >  75

กล่องกระดาษแข็ง > 70

กล่องกระดาษลูกฟูก > 60

ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20

ซองกระดาษคราฟท์ >  50

ผลิตภัณฑ์กระดาษข้ึนรูป > 90

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40
 

 
5.9.2  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องได้รับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105) 
หรือ 

(2) ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม
มาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษ ผลิตจากเยื่อเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษที่ผลิตจาก

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรตามเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 3 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตรา
สําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
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5.9.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ

หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
นํ้าหนักต่อสีที่เป็นนํ้าหนักแห้ง 
หมายเหตุ กรณีท่ีบรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอไม่ต้องย่ืนหลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.9.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 
11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบน
บรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ตามวิธี

ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO, ASTM เป็นต้น ที่
ออกให้โดยผู้ผลิตหมึก สี หรือเม็ดสี หรือ 

2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISO, ASTM เป็นต้น 
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6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 
6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังน้ี 

เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1702514 หรือ ISO/IEC 1702515 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเห ตุสมผลของ วิ ธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

                                             
14มอก. 17025: ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
15 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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ภาคผนวก 

1.  สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ําต่อสิ่งแวดล้อม  
เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า ในตารางที่ 1 ผลกระทบ

เบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้าต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ       
ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังการใช้งาน 

ตารางที่ 1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้าต่อสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วัฏจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช้

การใช้ทรัพยากร (Resource use) 
เช่น 
- วัตถุดิบ 

 
 

 
 

 

× 
 

× 
 
 

- พลังงาน        

- น้ํา     ×   

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย   *   × 

การปล่อยมลสารไปสู่ 
(Emission/Release of 
pollutants) 
- อากาศ   *    ×  × 
- น้ํา   * ×  × 

- ดิน   * ×  × 

ขยะมูลฝอย/ของเสียทีเ่ป็นของแข็ง 
(Waste)      

× 
1
 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)  

ความเหมาะสมสําหรับการใช้ 
(Fitness for use) 

      **   

ความปลอดภัย (Safety)       **   

หมายเหตุ    มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

  มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

 × ไม่เกี่ยวข้อง 
 * มีข้อบังคับตามกฎหมาย 
 ** มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 1 บรรจุภัณฑ์, วัสดุท่ีไม่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ (recycle) ได้ 
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2.1  ก่อนผลิต  

  ระยะก่อนการผลิตเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ
ผลิตก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า ได้แก่ โลหะ และพลาสติก นอกจากน้ียังมีการใช้สารเคมีในการชุบ
ช้ินงาน การเคลือบช้ินงาน และมีการใช้สารเติมแต่ง เช่น สี พลาสติไซเซอร์ (plasticizer) สเตบิไลเซอร์ 
(stabilizer) และสารหน่วงการติดไฟ (flame retardant) เป็นต้น ซึ่งการได้มาซื่งวัตถุดิบเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง ความร้อน การหกร่ัวไหลของ
สารเคมีอันตราย และของเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง เป็นต้น  

ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบน้ัน นับว่ามีผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก ดังน้ัน ในการผลิตผลิตภัณฑ์จึงจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เพ่ือให้
สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการจํากัดปริมาณสารอันตรายในวัตถุดิบ และกําหนดให้มีการนําช้ินส่วนกลับมา
แปรใช้ใหม่ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
2.2  ขณะผลิต 

กระบวนการผลิตก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 
ควันและฝุ่นละอองจากขั้นตอนการหล่อโลหะ นํ้าล้างคราบไขมันที่ติดมากับช้ินงานกลึง ฝุ่นที่เกิดจากการ
ขัดตกแต่งช้ินงาน กากของแข็งที่เกิดจากนํ้ายาเคมีที่ใช้ในการชุบแล้วผ่านการบําบัดหรือปรับสภาพ
เรียบร้อยแล้ว นํ้าเสียจากกระบวนการชุบ รวมทั้งไอระเหยที่เกิดจากกระบวนการชุบ ซึ่งมีทั้งไอระเหยที่
เกิดจากกรดหรือด่าง 

ดังน้ัน จึงต้องมีการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพนักงานและประชาชนที่อยู่รอบ
บริเวณโรงงาน 

 
2.3  ขณะขนส่ง  

ในการขนส่งมีการใช้ทรัพยากรนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษจากการ
สันดาปภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งหากเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนท่ีเหลือ
และคาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) และเป็น
แหล่งมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ photochemical โดย
อาจอยู่ในรูปหมอกควัน (smog) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
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2.4   ขณะใช้งาน 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า 
ได้แก่ ปริมาณการใช้นํ้า และการใช้พลังงานในการทําให้นํ้าร้อนสําหรับก๊อกนํ้าแบบผสม ซึ่งหากมีการใช้
นํ้าและพลังงานในการทําให้เกิดนํ้าร้อนมากจนเกินความจําเป็น จะส่งผลต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากการผลิตพลังงานเพ่ือสนองความต้องการการใช้พลังงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

2.5  ทิ้งหลังใช้ 

ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้าหลังหมดอายุการใช้งานจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากขยะที่เกิดขึ้นจากวัสดุที่ไม่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ (non-recyclable materials) และสาร
อันตรายที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องถูก
ออกแบบให้ง่ายต่อการถอดแยกช้ินส่วน และต้องมีการระบุสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก เพ่ือ
ความสะดวกต่อการคัดแยกในการนํากลับไปใช้ใหม่หรือการกําจัด  

นอกจากน้ีบรรจุภัณฑ์ และสารอันตรายท่ีตกค้างในผลิตภัณฑ์ ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมด้วย จึงจําเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นกัน เพ่ือลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน 
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