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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ
ผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง
สิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เครื่องถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน์ 38. เครื่องพิมพ์ 39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เครื่องล้างจาน 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.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

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

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71. เครื่องเป่ามือ 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. เครื่องฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เครื่องเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เครื่องฟอกอากาศ 92. เครื่องปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เครื่องสูบน้ํา 95. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ ์
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังน้ําคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องหนัง 102. ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต ์

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต ์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 108. วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ 

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร  110. ฉากก้ันห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนาํโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

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 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 115 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์มา่น 

ประธานอนุกรรมการ 

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิ    

อนุกรรมการ 

นางสาวสุภาพร  เรืองมณีไพฑูรย์ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 นายณฤทธิ์  ฤกษ์ม่วง  
    

นางสาวสมจิตต์  ต้ังชัยวัฒนา ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  นางสาวสิริวรรณ  ลี้ศิริสรรพ์  
  

นางอภิพร  เกศกนกวรกิจ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
 นางสาววัลภา  จุฬารัตน์ 
  

นางจุฑามาศ  โกเมนไทย ผู้แทนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  นางสาวสนธิลักษณ์  สุขะสุคนธ์ 
  นางสาวกันยานุช  สินสุวรรณกุล 

   
นายสุทัศน์  สงิหเสนี ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  นายสนั่น  หาญวุฒิพงศ ์

 
นายวรวิทย์  จริัฐิติเจริญ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  นายทวีสิทธ์ิ   บัวม ี

 

นายรัฐ  เรืองโชติวิทย ์ ผู้แทนศูนย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  
 กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
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นายธํารง  สวัสด์ิวราห์กุล ผู้แทนบริษทั อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด 

  นายเสรี  รังสธีรรมปัญญา  
 

นายบัญชา  อเนกบันลือกุล ผู้แทนบริษทั มิสเตอร์ เคอร์เท่น (ประเทศไทย) จํากัด 

 

นายไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  นายธนัญ  อุ่นโกมล             
 นายชัยวัฒน์  เลิศศักด์ิเสรีกุล 
 

อนุกรรมการและเลขานุการ  
ดร.กัญญาณี  แสงเกียรติยุทธ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

 นายรัชพล   บัตรมาตย์  
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์ม่าน 
(Curtain and Blinds) 

(TGL-115-16) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 115 
โครงการฉลากเขียว 

 

1. เหตุผล 
 

ม่านเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ตกแต่งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สํานักงานและสถานที่ต่างๆ คุณสมบัติของม่านใช้ใน
การก้ันหรือบังแสง รวมถึงการสะท้อนกลับของแสงและกันความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในอาคารบ้านเรือน
หรือสถานที่พักอาศัย ผ้าม่านจึงมีความสําคัญในการช่วยลดแสงหรือความร้อน รวมถึงทําให้เกิดความ
สวยงามภายในที่พักอาศัยด้วย การเลือกใช้งานผ้าม่านมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้
งาน ในการผลิตม่านมีการใช้สารเคมีต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตต้ังแต่การได้มาของวัตถุดิบ การผลิต 
รวมถึงหลังการใช้งานม่าน ซึ่งสารต่างๆ ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผู้ใช้งานได้  

ดังนั้นการจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ม่าน จึงมุ่งเน้นเรื่องผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยกําหนดให้มีการควบคุมปริมาณโลหะหนัก และสาร
อันตรายในวัสดุที่ใช้ผลิตม่าน การย่อยสลายทางชีวภาพของสารแต่งเส้นใย โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในสี
เคลือบ หมึกสี หรือเม็ดสีที่พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน อีกทั้ง
กําหนดให้ใช้สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก เพื่อสนับสนุนการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และ
สะดวกในการคัดแยกกําจัดหลังการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีส่วนช่วยในการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะ ผลิตภัณฑผ์้าม่านที่ผลิตจากผ้าทอที่เป็นผ้าเนื้อโปร่ง ผ้า
เนื้อบางและผ้าเนื้อหนา ผ้าถัก และผ้าลูกไม้ และมู่ลีท่ี่ทาํจากเหล็กกลา้ อะลูมิเนียมเจือ และพลาสติก
สังเคราะห์ 
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3. บทนิยาม 

 3.1  ม่าน (Curtain) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สําหรับก้ัน ป้องกัน หรือบดบังแสง หรือลม ใช้แขวนหรือห้อย
ก้ันห้อง หรือประตูหน้าต่าง เป็นต้น ทําด้วยผ้าหรือวัสดุอ่ืน เช่น เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใย
ธรรมชาติ เป็นต้น 

 3.2  มู่ลี่ (Blinds) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สําหรับบังแสงคล้ายผ้าม่าน ใช้แขวนหรือห้อยกั้นห้อง หรือ
ประตูหน้าต่าง เป็นต้น ใบทําด้วยเหล็กกล้าอะลูมิเนียมเจือ และพลาสติกสังเคราะห์ใบรูปโค้ง
คล้ายตัว C ถักเป็นช่องโปร่ง ใบสามารถปรับขึ้นลงไปมาได้  

 3.3 หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

 3.4 ใบรับรอง (Certification) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum, IAF) หรือหน่วยรับรองระบบงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารโครงการฉลากเขียวให้ความเห็นชอบ 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามเกณฑ์ 
 กําหนดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 4.1.1  ได้รับการรับรอง หรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐานเลขที่ มอก. 11181 หรือ 
   มอก. 10222 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

 4.1.2  ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานเลขที่ 
  มอก. 1118 หรือ มอก. 1022 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1118 
    หรือ มอก. 1022 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
2. ผลการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานเลขที่ มอก. 1118 หรือ  
    มอก. 1022 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

 
 4.1.3 ผลิตภัณฑ์ผ้าม่านที่ใช้สีย้อมธรรมชาติ ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ 

  ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานเลขที่ มอก. 1118 ยกเว้นการทดสอบความคงทน
  ของสีให้ทดสอบตามเกณฑ์กําหนดดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคงทนของสี สําหรับผ้าม่านที่ใช้สีย้อมธรรมชาติ 

รายการที ่ คุณลกัษณะ หน่วย เกณฑ์กําหนด วิธีทดสอบ 

1 ความคงทนของสีต่อการซัก 
ไม่น้อยกว่า 
- การเปล่ียนสี 
- การเปื้อนสี 

เกรย์สเกล 
 

ระดับ 

 
 

3-4 
3 

ISO 105 C06 A1S 

2 ความคงทนของสีต่อการซักแห้งเฉพาะการ
เปล่ียนสี ไม่น้อยกว่า 

เกรย์สเกล 
ระดับ 

3-4 
 

ISO 105 D01 

3 ความคงทนของสีต่อการขัดถู  
ไม่น้อยกว่า 
- สภาพแห้ง 
- สภาพเปียก 

เกรย์สเกล 
 

ระดับ 

 
 

3-4 
2-3 

ISO 105 X12 

4 ความคงทนของสีต่อแสง 
(แสงซีนอนอาร์ก) เมื่อเทียบกับผ้าขนสัตว์สี
น้ําเงินมาตรฐานไม่น้อยกว่า 

เกรย์สเกล 
ระดับ 

 
3-4 

ISO 105 B02 

                                                 
1 มอก. 1118: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ผ้ามา่น. 
2 มอก. 1022: มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลมูิเนียมเจือ.   
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เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานเลขที่ มอก. 
1118 ยกเว้นการทดสอบความคงทนของสี ให้ย่ืนผลการทดสอบตามวิธีทดสอบและเกณฑ์ที่กําหนดในตาราง
ที่ 1 ในข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.1.3 

 
4.2 กระบวนการผลิตการขนส่งและการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตาม 

กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 140013 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
   ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 ISO 14001: Environmental Management System. 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ 
 
5.1 ม่านที่ทํามาจากผ้าหรือเส้นใยเป็นวัสดุหลัก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังต่อไปนี้ 
 5.1.1  สารซักฟอก สารแต่งนุ่ม ที่นํามาใช้ในกระบวนการผลิตผ้าหรือเส้นใยต้องสามารถย่อย

สลายทางชีวภาพได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายใน 28 วัน  

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 98874, 
ISO 98885, ISO 94086, ISO 107087, ISO 145938, ISO 117339 หรือ OECD 30110 A-F 

 
 5.1.2 ในขั้นตอนการฟอกขาว การแต่งนุ่ม และการเคลือบผิวผา้หรือเส้นใย ต้องเป็นไปตามที่

  กําหนดดังต่อไปนี้ 
 5.1.2.1 ไม่ใชส้ารดังต่อไปนี้ในการฟอกขาว แต่งนุ่ม และเคลือบผิวผ้าหรอืเส้นใย  

•  สาร Alkylphenol ethoxylates (APEOs) 
•  สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 
•  สาร Halogenated carrier 

 5.1.2.2 ปริมาณการใช้สารเคลือบผิวผ้าหรือเส้นใย ที่ใช้ในขั้นตอนการผลติผ้าหรือเส้นใย
   ที่นํามาผลิตเป็นม่าน ต้องไม่เกินเกณฑ์กําหนดดังนี้   

•  สาร Perfluorooctane Sulfonates (PFOS) ไม่เกินร้อยละ 0.1 

•  สาร Perfluorooctane Acid (PFOA) ไม่เกินร้อยละ 0.1 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.2.1 พร้อมแสดงรายชื่อสารที่ 
   ใช้ในขั้นตอนการผลิตผ้าหรือเส้นใยที่ออกให้โดยผู้ผลิตผ้าหรือเส้นใย 
2. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคลือบผิวผ้าหรือเส้นใยเป็นไปตามที่กําหนด       
    โดยย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

                                                 
4 ISO 9887: Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Semi-continuous activated sludge method 
(SCAS).  
5 ISO 9888: Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Static test (Zahn-Wellens method). 
6 ISO 9408: Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen demand in a 
closed respirometer. 
7 ISO 10708: Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds -- Determination of biochemical 
oxygen demand in a two-phase closed bottle test 
8 ISO 14593: Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Method by analysis of inorganic carbon in 
sealed vessels (CO2 headspace test) 
9  ISO 11733: Water quality -- Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Activated sludge simulation test 
10 OECD 301A, OECD 301 B, OECD 301 C, OECD 301 and OECD 301 F: Application Test for the Biodegradability Assessment of Various Potential Endocrine Disrupting 
Chemicals. 
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    2.1 กรณีมีการใช้สารเคลือบผิวผ้าหรือเส้นใย ดังรายชื่อที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1.2.2 ให้ย่ืน 
         หนังสือรับรองว่ามีการใช้สารในปริมาณที่ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด พร้อมรายชื่อสารและปริมาณสาร 
         เคลือบผิวผ้าหรือเส้นใยที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตผ้าหรือเส้นใย ที่ออกให้โดยผู้ผลิตผ้าหรือเส้นใย 
    2.2 กรณีที่ไม่ได้ใช้สารเคลือบผิวผ้าหรือเส้นใย ดังรายชื่อที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1.2.2 ให้ย่ืน    
         หนังสือรับรองว่าไม่ได้ใช้สารเคลือบผิวผ้าดังรายชื่อที่กําหนด พร้อมรายชื่อสารเคลือบผิวผ้าหรือ       
         เส้นใยที่ออกให้โดยผู้ผลิตผ้าหรือเส้นใย 

 
  5.1.3 ผลิตภัณฑ์ม่านที่ใช้สารหน่วงไฟในขั้นตอนการผลิตผ้าหรือเส้นใย ต้องไม่ใช้สารหน่วงไฟ 

 (Flame Retardants) ดังรายชื่อต่อไปนี้ในขั้นตอนการผลิตผ้าหรือเส้นใย 

   ตารางที่ 2 รายชื่อสารหน่วงไฟที่ห้ามใช้ในขั้นตอนการผลติผ้าหรือเส้นใย11 

Name  CAS No. 

Polybrominated biphenyl (PBB) 59536-65-1 

Polybrominateddiphenyl ether (PBDE) - 

Short-chain chlorinated paraffin 85535-84-8 

Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate 126-72-7 

Tris (aziridinyl) Phosphinoxide 545-55-1 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารหน่วงไฟตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1.3 พร้อมแสดง
รายชื่อสารหน่วงไฟที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตผ้าหรือเส้นใย ทีอ่อกให้โดยผู้ผลิตผ้าหรือเส้นใย 

  

  5.1.4 ปริมาณโลหะหนักในผ้าหรือเส้นใยที่นํามาผลิตเป็นม่าน ต้องไม่เกินเกณฑ์กําหนด
 ดังต่อไปนี้ 

   ตารางที่ 3 เกณฑ์กําหนดปริมาณโลหะหนกัที่อนุญาตใหค้งค้างในผ้าหรือเส้นใยที่นํามา 
            ผลิตเป็นผ้าม่าน 

 

 

                                                 
11 หลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภณัฑ์และหลักเกณฑ์การตรวจสถานทีผ่ลิต : โครงการพัฒนาเครื่องหมายคณุภาพสิ่งทอไทย, สถาบันพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

โลหะหนัก ปริมาณมลิลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) 

ปรอท (Hg) ≤0.02 

สารหนู(As) ≤1.0 

โคบอลต์ (Co) ≤4.0 

นิกเกิล (Ni) ≤4.0 

พลวง (Sb) ≤30.0 
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เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักในผ้าทีน่ํามาทําเป็นผ้าม่านโดยสกัดด้วยสารละลายเหงื่อ
ตาม ISO 105-E0412 Test Solution II ที่ 40 OC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงแล้วนาํมาวัดด้วยเครื่อง Atomic 
Absorption Spectrometer (AAS) หรือ Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 
Spectrometry (ICP) หรือ UV-VIS Spectrometry 

 

 5.1.5 ผ้าหรือเส้นใย ต้องไม่ใช้สารตกแต่งที่เสี่ยงต่อการก่อมะเร็ง ก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุ และสารที่มี
ผลกระทบต่อระบบสืบพันธ์ุ ตามรหัสแสดงความเสี่ยง (Risk phrases) ดังนี้ 

• R 40 limited evidence of a carcinogenic effect 
• R 45 may cause cancer 
• R 46 may cause heritable genetic damage 
• R 49 may cause cancer by inhalation 
• R 50 very toxic to aquatic organisms 
• R 51 toxic to aquatic organisms 
• R 52 harmful to aquatic organisms 
• R 53 may cause long-term adverse effect in the aquatic environment 
• R 60 may impair fertility 
• R 61 may cause harm to the unborn child 
• R 62 possible risk impaired fertility 
• R 63 possible risk of harm to unborn child 
• R 63 possible risk of irreversible effect 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าผ้าหรือเส้นใย ที่นํามาผลิตเป็นม่านไม่ใช้สารตกแต่งเส้นใย เป็นไป
ตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1.5 พร้อมแสดงรายชื่อสารตกแต่งเส้นใยที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตผ้า
หรือเส้นใย ที่ออกให้โดยผู้ผลิตผ้าหรือเส้นใย หรือผู้จําหน่ายผ้า 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 ISO 105-E04: Textiles -- Tests for colour fastness -- Part E04: Colour fastness to perspiration. 
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 5.2  มู่ลี่ที่ทํามาจากเหล็กกล้า อะลมูิเนียมเจือ และพลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังต่อไปนี้ 
  5.2.1  ในขั้นตอนการเตรียมผิวแผ่นเหล็กกล้า หรือแผ่นอะลูมิเนียมเจือที่ใช้ผลิตเป็นมู่ลี่ ต้องไม่ใช้

สาร Alkylphenol ethoxylates (APEOs) และสาร 1,1,1-Trichloroethane (Methyl 
Chloroform) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในขั้นตอนการเตรียมผิวแผ่นเหล็กกล้าหรือแผ่นอะลูมิเนียมเจือไม่
ใช้สารตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.2.1 พร้อมแสดงรายชื่อสารที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมผิว 

  
  5.2.2  สีเคลือบผิวหรอืสารเคลือบผวิที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตมู่ลี ่รวมถึงอุปกรณ์เสริมต้องไม่มี

ส่วนประกอบของสารดังต่อไปนี้ 
   5.2.2.1 ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) 
   5.2.2.2 ตัวทําละลายแฮโลเจน (Halogenated solvents) 

 5.2.2.3 สารประกอบแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(Aromatic hydrocarbons) ได้แก่  
   ทินเนอร์ โทลูอิน ไซลีนเป็นตัวทําละลาย 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าสีเคลือบผิวหรือสารเคลือบที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตมู่ลี ่รวมถึง
อุปกรณ์เสริมไม่มีส่วนประกอบของสารตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.2.2  

 
  5.2.3  ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ในสีเคลือบผวิ 
    หรือสารเคลือบผิวที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตมู่ลี่ ต้องไม่เกิน 0.5 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

  หมายเหตุ: กรณีใช้สีผง (Powder coating) ไม่ต้องทดสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)         

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 
11890-113 หรือ ISO 11890-214  หรือ ASTM D 325715  หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 ISO 11890-1: Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 1: Difference method.   
14 ISO 11890-2: Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 2: Gas-chromatographic method. 
15 ASTM D 3257:  Standard Test Methods for Aromatics in Mineral Spirits by Gas Chromatography.   
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 5.2.4 ในขั้นตอนการผลิตมู่ลีท่ี่ทําจากพลาสติกสังเคราะห์ ต้องไม่ใช้สารดังต่อไปนี้ 
  5.2.4.1 Halogenated organic substances เช่น Fluor polymer additives CFC,  
    HCFC, HFC และ methylene chloride  
  5.2.4.2  สารที่กําหนดใน Regulation (EC) No. 1272/2008 ได้แก่ 

• H 350 (may cause cancer) 
• H 340 (may cause genetic defects) 
• H 372 (causes damage to organs through prolonged or repeated  
              exposure) 
• H 373 (may cause damage to organs through prolonged or  

          repeated exposure) 
• H 360 (may damage the unborn child) 
• H 361d (suspected of damaging the unborn child) 
• H 341 (suspected of causing genetic defects) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในขั้นตอนการผลิตพลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้ทําเป็นมู่ลี่ ไม่ใช้สาร
ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.2.4.1 และ ข้อ 5.2.4.2  

 
  5.2.4.3  สารคลอโรพาราฟิน (Chloroparaffins) ที่มสีายโซ่คาร์บอนอยู่ในช่วง 10-13 

คาร์บอนอะตอม และมีความเข้มข้นของคลอรีนร้อยละ 50 หรือมากกว่าเป็น
ส่วนประกอบ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าในขั้นตอนการผลิตพลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้ทําเป็นมู่ลี่ ไม่ใช้สาร
ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.2.4.3  
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 5.2.5  ปริมาณโลหะหนักและสารหนว่งการติดไฟ ที่อาจปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตมู่ลี่ทีท่ํามา
จากพลาสติกสงัเคราะห์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

  ตารางที่ 4  เกณฑ์กําหนดปริมาณโลหะหนักและสารหนว่งการติดไฟในผลิตภัณฑ์มู่ลี ่   
    ที่ทําจากพลาสติกสังเคราะห์ 

โลหะ Cd Pb Hg Cr6+ ** PBB PBDE 

ปริมาณ (mg/kg) ≤ 100 ≤ 1,000 ≤ 1,000 ≤ 1,000 ≤ 1,000 ≤ 1,000 

หมายเหตุ  ** ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (Total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000mg/kg 
ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟในผลิตภัณฑ์มู่ลี่ที่ทํามาจาก
พลาสติกสังเคราะห์ว่าเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.2.5 โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐาน IEC 6232116 หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

  
 5.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  5.3.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์ 
   พลาสติก (TGL-105) 
  5.3.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

  อุตสาหกรรมสญัลักษณส์ําหรบัพลาสติกแปรใช้ใหมม่าตรฐานเลขที่ มอก. 131017 หรือมี
การระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 104318หรือ ISO 1146919  

  ยกเว้นกรณทีี่ใช้ฟิล์มหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองใหใ้ช้เครื่องหมายฉลากเขียวผลติภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL – 105)  
2. หนังสือรับรองว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช ้มีการระบุสญัลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกเป็นไปตามเกณฑ์ 
    กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.4 พรอ้มหลักฐานรูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

 
 
 
 

                                                 
16IEC 62321: Testing and measuring equipment/ Allowed subcontracting determination of levels of six regulation substances. 
17 มอก. 1310: สัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่.  
18 ISO 1043: Plastics -Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 
19 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 
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 5.4  บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
   5.4.1  บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์ 

   กระดาษ (TGL–104) 
   5.4.2  บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องทํามาจากเยื่อเวียนทําใหม่เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังนี้ 
    ตารางที่ 5 ปริมาณของเยื่อเวียนทําใหมแ่ละ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จาก

            การเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษทีท่ําจาก 
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 

ถาด >  75 

กล่องกระดาษแข็ง > 70 

กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 

ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 

ซองกระดาษคราฟท์ >  50 

ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองใหใ้ช้เครื่องหมายฉลากเขียวผลติภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL – 104)  
2. หนังสือรับรองพร้อมหลักฐานแสดงร้อยละของเยื่อเวียนทําใหมแ่ละ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือ 
    ใช้จากการเกษตรที่ออกใหโ้ดยผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือผูผ้ลิตกระดาษที่นํามาผลิตเป็นบรรจภัุณฑ์ 
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 5.5  หมึกสี หรือเมด็สีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนักและ
สารประกอบของโลหะหนัก กรณีมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว 
และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ในผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ
ให้ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดยน้ําหนัก 

  หมายเหต:ุ กรณีที่บรรจุภัณฑก์ระดาษหรอืบรรจุภัณฑ์พลาสติกไดร้ับการรับรองใหใ้ช้เครื่องหมายฉลาก   
      เขียวตามขอ้กําหนดพิเศษข้อ 5.3.1 หรือ 5.4.1 ไม่ต้องยืน่หลักฐานตามที่กําหนดใน 
      ข้อกําหนดพิเศษ ขอ้ 5.5 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานอยา่งใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณแคดเมียมปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่ออกให้    
    โดยผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจําหน่ายสี (ผลการทดสอบต้องทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในข้อ 2.)  
2. ผลการทดสอบปริมาณแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่   
   กําหนดดังต่อไปนี้ 
   2.1 ปริมาณแคดเมียมทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-420 หรือ ASTM  
        D333521 หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
  2.2 ปริมาณปรอททดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-722 หรือ ASTM  
       D 362423 หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
  2.3 ปริมาณตะกั่วทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-124 หรือ ISO 650325 
       หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
  2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-526 

        หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
 

 

 

 

 

                                                 
20 ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. 
21 ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
22 ISO 3856-7: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 7: Determination of mercury content of the pigment portion of 
the paint and of the liquid portion of water-dilatable paints. 
23 ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
24 ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content.  
25Paints and varnishes -- Determination of total lead -- Flame atomic absorption spectrometric method. 
26 ISO 3856-5: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 5: Determination of chromium hexavalent content of the pigment 
portion of the liquid paint or the paint in powder. 
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6.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสอืรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
1. สรุ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รุปขั้นตอนกา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รให้การรับรอองฉลากเขียว

รูปที่ 1 ขั้นต
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ภาคผน

ว 

 
ตอนการให้กา

6 

วก 

ารรบัรองฉลากกเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ม่านและมูล่ี่ต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ม่านและมูล่ี่ (Life Cycle of Curtain and Blinds) ใน
ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ผ้าม่านและมูล่ี่ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ 
ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

ตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ม่านและมูล่ีต่่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ม่านและมู่ลี่ต่อสิ่งแวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น  
        -  วัตถุดิบ  
        -  พลังงาน  
        -  น้ํา 

 
  X 
 X 

 
2 

 
     **, 2 

X  

 
2 

 
X 

2 

X 

 

X 
X 
X 

 
 

การใช้สารเคม/ี วัตถุอันตราย X 1  1 1 

การปล่อยสารมลพษิ 
(Emission/Release of pollutants) 

 
 

  
4 

 
 

   *3,4 

  
 
X 

 
 

 
4        - อากาศ 

       - น้ํา   
4 *  X  5,6 

       - ดิน    
4 *  X  5,6 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)   
4  *3  X    5,6,7 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)   
4    X 

ความเหมาะสมสําหรับการใช ้ 
(Fitness for use) 

   
  ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)      **  

หมายเหตุ  พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
          มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบแต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด                              
    X      ไม่เกี่ยวข้อง 
   *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   **  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
     1    สารเคมีท่ีอาจใช้ในการผลิตม่าน 
   2   ผลจากการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และน้ํา  
   3   ผลจากฝุ่นละออง ควัน ของเสียท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
   4   ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOx และ NOx  
   5   ผลจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
   6  ผลจากสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์   
   7  ผลจากวัสดุส่วนประกอบที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
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2.1  ก่อนการผลิต 
 

ก่อนการผลิตเป็นผลจากการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผ้าหรือเส้นใย และวัสดุที่จะนํามาใช้ในการผลิต
ม่านและมูล่ี ่ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ต้องใช้ส่วนประกอบทางเคมีใน
กระบวนการสังเคราะห์เส้นใย ช้ินส่วนที่เป็นพลาสติก อะลูมิเนียมที่จะนํามาใชใ้นกระบวนการผลิต
ผ้าม่านและมูล่ี ่ ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีการปล่อยมลพษิที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตโดยรอบโรงงานผู้ผลิต และอาจกอ่ให้เกิดมลพิษ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และ
มลพิษทางดิน รวมถึงการจัดการสารเคมีทีอ่าจมีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 
 ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับม่าน จึงมุ่งเน้นในการควบคุมขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่จะนํามา
ผลิตเป็นผ้าช้ินส่วนประกอบต่างๆ ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบก่อนนําวัตถุดิบนั้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ผ้าม่านและมูล่ี ่ โดยกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตผ้าหรือเสน้ใยและชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ต้องไม่
ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตรอบโรงงานผลิต
จากกระบวนการผลิตวัตถุดิบ 

2.2  ขณะผลิต 
 

ขั้นตอนการผลติม่านและมู่ลีม่ผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงาน
จากไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน้ํา นอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตม่านและมูล่ี ่ ยังก่อให้เกิดของเสียจากการใช้
สารเคมีในการสังเคราะห์ เช่น ผ้าหรือเส้นใย ช้ินส่วนประกอบต่างๆ  และน้ําเสียจากขั้นตอนการผลิต ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษทางดิน เมื่อมี
การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อาจมีก่อให้เกิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน โดยรอบโรงงานผลิตได้ 

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ม่าน จึงมุง่เน้นในการควบคุมกระบวนการผลิต การกําจัด
ของที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกระบวนการขนส่งของเสียภายในโรงงานผลิตให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทางราชการ และมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต เพื่อลดผลกระทบจากขั้นตอนการผลิตสู่
สิ่งแวดล้อม ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิต และผู้บริโภค 

 

2.3  ขณะขนส่ง 
 

การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ 
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2.4   ขณะใช้งาน  

  การใช้งานผลิตภัณฑ์ม่านและมู่ลี่เป็นผลจากความปลอดภัยของการใช้งานที่อาจมีส่วนผสมของโลหะ
  หนักหรือสารอื่นๆ จะอาจตกค้างในผ้าหรือเส้นใย รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่จะนํามาผลิตเป็นผ้ามา่น
  และมู่ลีท่ี่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ถ้าขั้นตอนการผลิตผ้าหรือเส้นใย และส่วนประกอบเหล่านี้ไม่มีการ
  ควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยในการปล่อยโลหะหนักและสารเคมีอันตรายในขั้นตอนการผลิต 
  อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการทิ้งหลังการใช้งาน และอาจสง่ผลกระทบต่อผู้ติดต่อ 
    และผูใ้ช้งานได้ 

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ม่าน จึงมุ่งเน้นการใช้สารเคมีที่อาจมีการปนเปื้อนโลหะ
หนักและสารเคมีอันตรายในผ้าหรือเส้นใย และส่วนประกอบอื่นๆ ทีใ่ช้ผลิตเป็นม่านและมู่ลี ่ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 

2.5   ทิ้งหลังใช ้
   

ผลกระทบของม่านและมูล่ี่หลังการใช้งาน เกิดจากผ้าหรือเส้นใย ส่วนประกอบต่างๆ เช่น เหลก็กล้า 
อะลูมิเนียมเจอื และชิ้นส่วนพลาสติก ที่ไมส่ามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีส่วนประกอบของสีย้อม 
หรือเม็ดสีที่นํามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา และมลพิษทางดิน จาก
การปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษสูส่ิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่นํามาใช้กับผลิตภัณฑ์
ผ้าม่านและมูล่ี ่ซึ่งบรรจุภัณฑเ์หล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ถา้ไม่มีการคัดแยกหรือไม่มีการนํา
กลับมาใช้ใหม่  

ดังนั้นข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ม่าน จึงมุง่เน้นการควบคุมการปนเปื้อนของโลหะหนักและ
สารอันตรายในผ้าหรือเส้นใย และส่วนประกอบต่างๆ ที่นํามาใช้ในการผลิตม่านและมู่ลี่ รวมถงึบรรจุ
ภัณฑ์ หมึกส ี หรือเม็ดสีที่นาํมาใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ ซึง่อาจปนเปื้อนโลหะหนัก ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน และมกีารกําหนดให้ช้ินส่วนที่เป็นพลาสติกต้องมีสัญลลักษณ์บ่งบอกประเภท
พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ต้องทํามาจากเยื่อเวียนทําใหม่ เพื่อเป็นการสนันสนุนให้นาํทรัพยากรกลับมา
แปรใช้ใหม ่
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