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

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเอง
ในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการ
บริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี 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. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 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 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

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 

• การนําขยะมูลฝอยท่ัวไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
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 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 118 
โครงการฉลากเขียว 

สายไฟ 
 

ประธานอนุกรรมการ 

นายโกศล ใจรงัษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
อนุกรรมการ 

นายพุฒิพงศ์ คงเจริญ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
นายศรัณย์พงศ์ พันธ์สุวรรณ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

นายดุลยทรรศน์ นวลหงษ์ 
      
นายชัยวัฒน์ แย้มเป่ียม ผู้แทนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 
นายพงษ์พิพัฒน์ สลางสิงห ์ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

นางสาวพรรัตน์ ไชยมงคล 
   
นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 

นางสาวป่ินทอง ต้อนรับ 
 

นายโกวิทย์ เอ้ือศิริพันธ์ ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
   
นางสาวชุติกาญจน์ ธีรเดช ผู้แทนบริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล จํากัด 

นายจุลพงษ์ ลมิปิชัยพงษ์  
 

นายสมชาย จันทร ผู้แทนบริษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด 
 
นายสานิตย์ ทองศรีสมบูรณ ์ ผู้แทนบริษทั เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนช่ันแนล  

นางสาวจินตนา แก่นจันทร ์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 

นางสาวจิราวดี พิพัฒนาทรกุล ผู้แทนสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล  
นางสาวดุสิตา โกละกะ 

 
อนุกรรมการและเลขานุการ  

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 
นางสาวแววตา ขันตี 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์สายไฟฟา้และสายสญัญาณไฟฟา้ 
(Electric and Communication Cables) 

(TGL-118-16) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 118 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
สายไฟฟ้าและสายสัญญาณเป็นวัสดุหน่ึงที่อยู่ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ในปัจจุบัน เน่ืองจากสายไฟฟ้า
และสายสัญญาณ เป็นตัวนําไฟฟ้าและสัญญาณไปสู่ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการ
ทําให้เกิดความสว่างไสว และความสะดวกสบาย แต่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายสัญญาณน้ัน ต้องใช้
วัตถุดิบที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองจากการฟุ้งกระจายของวัตถุดิบ การปนเป้ือนของสารเคมีสู่
สิ่งแวดล้อม และขยะจากเศษพลาสติก นอกจากน้ีเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วยังก่อให้เกิดขยะอีกด้วย 
ซึ่งหากไม่มีการควบคุมปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าและสายสัญญาณหลังหมดอายุการใช้งาน
ก็จะปลดปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

ดังน้ัน การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ จึงมุ่งเน้นเรื่องการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วัตถุดิบไปถึง
กระบวนการผลิตจนถึงการทิ้งหลังการใช้งาน ทําให้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวจึงต้องมีการควบคุมการใช้
โลหะหนักและสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยขณะใช้งาน 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะสายไฟฟ้า ที่ใช้สําหรับการส่งกระแสไฟฟ้า และ
สัญญาณไฟฟ้า  ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ (แรงดันตํ่า) 
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3. บทนิยาม 
 

3.1  สายไฟฟ้า หมายถึง สายตัวนําหุ้มด้วยฉนวน (ตัวนําเส้นเด่ียว ตีเกลียว หรือกลุ่มของเส้นลวด) 
แกนเดียวหรือหลายแกนรวมกัน และอาจจะมีเปลือกเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงคงทน หรือไม่มี
เปลือกก็ได้ 

3.2  สายสัญญาณไฟฟ้า หมายถึง สายวัสดุซึ่งประกอบด้วยตัวนําไฟฟ้าที่ถูกหุ้มด้วยฉนวน อยู่ภายใน
เปลือก เพ่ือนําสัญญาณข้อมูลและเพื่อใช้ในการสื่อสาร ทั้งน้ีไม่รวมเคเบิลเส้นใยนําแสง (Fiber 
optic cable) 

3.3  ตัวนํา หมายถึง วัสดุโลหะที่มีเจตนาให้ใช้สําหรับส่งกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณ 

3.4 ฉนวน หมายถึง วัสดุที่ใช้ป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างตัวนํากับตัวนําหรือสิ่งอ่ืน 

3.5 แกน หมายถึง ตัวนําที่หุ้มด้วยฉนวน 

3.6 เปลือก หมายถึง วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มแกน หากมีช้ันเดียวเรียกว่า เปลือก หากมี 2 ช้ัน เรียกว่า 
เปลือกในและเปลือกนอก 

3.7 หนังสือรับรอง (Letter for Declaration of Compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.8  ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน 
(Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองระบบงาน (International Accreditation Forum (IAF))  

3.9 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 
4.1  ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

4.1.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง (มาตรฐานบังคับ) 

ลําดับที ่ มาตรฐานเลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน

1.  มอก. 11 เล่ม 3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสําหรับงานติดต้ังยึดกับที่ 

2.  มอก. 11 เล่ม 4 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสําหรับงานติดต้ังยึดกับที่ 

3.  มอก. 11 เล่ม 5 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน 

4.  มอก. 11 เล่ม 101 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป 

5.  มอก. 293 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ 

 
4.1.2 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 รายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง (มาตรฐานทั่วไป) 

ลําดับที ่ มาตรฐานเลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน

1.  มอก. 448 สายไฟฟ้าเคร่ืองเช่ือม

2.  มอก. 838 สายไฟฟ้าสําหรับวงจรควบคุม

3.  มอก. 955 เล่ม 3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน 

4.  มอก. 955 เล่ม 4 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 4 สายอ่อนและสายไฟฟ้าอ่อน 

5.  มอก. 955 เล่ม 5 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 5 สายไฟฟ้าลิฟต์ 

6.  มอก. 955 เล่ม 6 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 6 สายอิเล็กโทรดของเคร่ืองเช่ือมอาร์ก 
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ลําดับที ่ มาตรฐานเลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน

7.  มอก. 955 เล่ม 7 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 7 สายไฟฟ้าทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซเิทต 

8.  มอก. 955 เล่ม 8 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 
เล่ม 8 สายอ่อนสําหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง 

9.  มอก. 1100 สายไฟฟ้าร่วมแกนความถ่ีวิทยุ

10.  มอก. 2040 สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 2 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 7 มิลลิเมตร
และขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์ 

11.  มอก. 2041 สายร่วมแกนและข้อต่อ เล่ม 3 สายร่วมแกน 14 mm และข้อต่อเฮอร์
มาโฟร์ไดท์-อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 และ 75 โอห์ม 

12.  มอก. 2042 สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 4 สายร่วมแกน 21 มิลลิเมตร และขั้วต่อ
เฮอร์มาโฟรไดท์ - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 9/21) - 
อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 6/21) 

13.  มอก. 2043 สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 5 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 3.5 มิลลิเมตร 
และที่รองรับขัว้ 

14.  มอก. 2143 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับ
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดต้ังแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์ 

15.  มอก. 2434  สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สําหรับ
การติดต้ังแบบแขวนในอากาศ 

 
4.1.3 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 
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4.2 กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานท่ีผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140011 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

 
5.1 ตัวนําต้องไม่มีโลหะหนักและสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว และ

โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ กรณีมีการปนเป้ือนของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะก่ัว ปรอท
โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ในตัวนําที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือนมาจากวัตถุดิบให้
ปนเป้ือนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เกณฑ์กําหนดปริมาณโลหะหนักที่ให้ปนเป้ือนในตัวนํา2 
โลหะหนัก 

(Heavy metals substance) 
ปริมาณท่ีให้ปนเปื้อน

(mg/kg) 

แคดเมียม (Cd) 100 

ปรอท (Hg) 1,000 

ตะกั่ว (Pb) 1,000 

โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+ ) 1,000

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

 
 

                                             
1ISO 14001: Environmental management system. 
2 Directive 2011/65/EU of The European Parliament and of The Council. 
3 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl. 

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 623213 หรือ
วิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
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5.2  ฉนวนและเปลือก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

5.2.1 ฉนวนและเปลือกที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดังต่อไปน้ี4 
1) ให้มีปริมาณสารไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์คงค้าง (Residual vinyl chloride 

monomer: RVCM) ได้ไม่เกิน 1 mg/kg ในพอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน 
2) ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่สะอาด โดยกําหนดให้  

2.1)  คลอรีนที่ใช้ต้องไม่มาจากกระบวนการผลิตที่ใช้ขั้วอาโนดที่เป็นกราไฟต์ 
(Graphite anodes) หรือเซลล์ปรอท (Mercury cell) หรือแผ่นไดอะแฟรม 
(Diaphragm) ที่ใช้แร่ใยหิน (Asbestos) 

2.2)   วีซีเอ็มต้องมาจากแหล่งผลิตที่เป็นกระบวนการผลิตแบบไม่ใช้สารปรอท 

 
5.2.2  ฉนวนและเปลือกที่ผลติจากพอลิเอทิลีนและพอลิโพรไพลีนต้องมาจากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้

สารปรอทในกระบวนการผลิตเรซิน 

 

5.2.3 ฉนวนและเปลือกต้องไม่มีโลหะหนักและสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม 
ปรอท ตะก่ัว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ กรณีมีการปนเป้ือนของโลหะหนัก ได้แก่ 
แคดเมียม ตะก่ัว ปรอท โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ในฉนวนและเปลือกที่เกิดจากความไม่
บริสุทธ์ิและปนเป้ือนมาจากวัตถุดิบใหป้นเป้ือนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดดังตารางที่ 4 

 

 

                                             
4Green star PVC Credit-Australia. 
5 ASTM D 3749: Standard Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Poly (Vinyl Chloride) Resins by Gas Chromatographic Headspace 
Technique. 
6 ISO 6401: Plastics - Poly (vinyl chloride) -Determination of residual vinyl chloride monomer -- Gas-chromatographic method. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานดังต่อไปน้ี 

1. ผลการทดสอบสารไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ ตามมาตรฐาน ASTM D37495  หรือ ISO 64016 หรือวิธี
ทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

2. หนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารปรอทในกระบวนการผลิตคลอรีนและวีซีเอ็ม 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารปรอทในกระบวนการผลิตเรซิน 
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ตารางที่ 4 เกณฑ์กําหนดปริมาณโลหะหนักที่ให้ปนเป้ือนในฉนวนและเปลือก7 
โลหะหนัก 

(Heavy metals substance) 
ปริมาณท่ีให้ปนเปื้อน

(mg/kg) 

แคดเมียม (Cd) 100 

ปรอท (Hg) 1,000 

ตะกั่ว (Pb) 1,000 

โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+ ) 1,000

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

 
5.2.4 อนุญาตให้มีสารหน่วงการติดไฟชนิด Polybrominated biphenyls (PBBs) และ 

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) สารละไม่เกิน 1,000 mg/kg 

 
5.2.5 ในกระบวนการผลิตฉนวนและเปลือก ต้องไม่ใช้สารคลอโรพาราฟิน (Chloroparaffins) ที่

มีสายโซ่คาร์บอนอยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอนอะตอมและมีความเข้มข้นของคลอรีนต้ังแต่
ร้อยละ 50 เป็นส่วนประกอบ 

 
 
 
 
 

                                             
7 Directive 2011/65/EU of The European Parliament and of The Council. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาณโลหะหนัก ตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ
วิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาณสารหน่วงการติดไฟ ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 
62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ว่าฉนวนและเปลือกเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.2.5 
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5.3    บรรจุภัณฑ์ (ถ้าม)ี 
5.3.1  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105) หรือ 
(2) มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์

สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 ยกเว้นกรณีใช้ฟิล์ม
ยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก 

 
5.3.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) หรือ 
(2) ผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 ของ  

ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) (ภาคผนวก 1) 

 

                                             
8 ISO 1043: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 
9 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1.  ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 

2. หนังสือรับรองที่บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 10438 หรือ ISO 114699 ซึ่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ 

3. หนังสือรับรองว่าใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
    1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 

2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษผลิตจากเยื่อเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) โดย
หนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
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5.3.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
นํ้าหนัก 
หมายเหตุ กรณีท่ีบรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอไม่ต้องย่ืนหลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ตามวิธี
ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 

2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ โดยทดสอบตามวิธี
ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
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6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังน้ี 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1702510 หรือ ISO/IEC 1702511 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ วิ ธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 

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

7.  ประเด็นในการพิจารณาครั้งต่อไป 
 

7.1  เกณฑ์ปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในบรรจุภัณฑ์ 
 
 

                                             

10
มอก. 17025: ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 

11
 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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ภาคผนวก 
 

1. ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตร ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ปริมาณของเย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษทีผ่ลิตจาก  
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70

ถาด >  75

กล่องกระดาษแข็ง > 70

กล่องกระดาษลูกฟูก > 60

ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20

ซองกระดาษคราฟท์ >  50

ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานแสดงร้อยละของเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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2.  สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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3. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม  

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (Life Cycle of 
Electric and Communication Cables) ในตารางที่ 2 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและ
สายสัญญาณไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน 
และทิ้งหลังการใช้งาน 

ตารางที่ 2  ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสญัญาณไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม  

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วัฏจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร (Resource use) 

เช่น  
- วัตถุดิบ   

 
1 

 
1 

 

× 

 
 

× 

 

- พลังงาน × 

- น้ํา × × 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย 1 1 

การปล่อยมลสารไปสู่ 

(Emission/Release of pollutants) 

- อากาศ * 
 

  2 

- น้ํา *  
- ดิน *  

ขยะมูลฝอย/ของเสียทีเ่ป็นของแข็ง 
(Waste) * 

× 
 3 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)      ×
ความเหมาะสมสําหรับการใช้ 
(Fitness for use)   ** 

ความปลอดภัย (Safety)   ** 

 
        
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:      มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

     มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

                 ×     ไม่เกีย่วข้อง 
                 *  มีข้อบังคับทางกฎหมาย       

**   มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1    สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
2    มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน 
3    สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้าท่ีหมดอายุการใช้งาน, บรรจุภัณฑ์ 
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 3.1    ก่อนผลิต  
  ก่อนการผลิตเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า 

โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า ได้แก่ เม็ดพลาสติก โลหะ และสารเติมแต่ง
ต่างๆ เช่น สารหน่วงการติดไฟ, สารเพ่ิมความทนทานต่ออุณหภูมิ, พลาสติไซเซอร์ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่าน้ีผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ปิโตรเลียม แร่ เป็นต้น และในกระบวนการ
ผลิตวัตถุดิบ มีการใช้พลังงาน นํ้า และสารเคมีต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
อากาศ ดิน และน้ํา หากไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธี 

  ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า จึงมีการพิจารณา
ต้ังแต่วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้ใช้วัถุดิบที่มีความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

3.2   ขณะผลิต 

ในกระบวนการผลิตสายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
3.2.1 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองต่างๆ 

ในระหว่างการนําวัตถุดิบ PVC resin และสารเติมแต่ง เข้าสู่กระบวนการผลิตน้ัน อาจ
ทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากวัตถุดิบ  

3.2.2 ความร้อนจากเคร่ืองจักรและน้ําหล่อเย็น 
ในกระบวนการหลอม compound ต่างๆ จะต้องทําการหลอมที่อุณหภูมิสูง และต้องมี

การหล่อเย็นช้ินงานเพ่ือให้ช้ินงานคงรูป ทําให้เกิดความร้อนภายในโรงงานและเกิดนํ้าทิ้งที่มี
ความร้อน ซึ่งหากไม่มีการบําบัดนํ้าหล่อเย็นก่อนปล่อยออกจากโรงงานหรือไม่มีการนํากลับไปใช้
ใหม่ จะทําให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 

3.2.3 การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 

ในกระบวนการผลิตสายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า จะมีการเติมแต่งสารเคมีต่างๆ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และหากไม่มีการจัดการการใช้งานสารเคมีหรือการ
กําจัดอย่างถูกวิธี จะทําให้สารเคมีถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ ดิน และน้ํา 

3.2.4 ขยะจากเศษพลาสติก 
เกิดจากการตัดแต่งช้ินงาน โดยบางส่วนสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้ 

สําหรับส่วนที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้จะกลายเป็นขยะที่ต้องกําจัดต่อไป 

 
 
 



TGL-118-16 

23/25 

 

3.2.5 พลังงานไฟฟ้า นํ้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ 
พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟฟ้า นอกจากน้ี ยังมี

การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติเพ่ือผลิตไอน้ําในการสร้างความร้อนแก่ blender อีก
ด้วย 
 
ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า จึงมุ่งเน้น

กระบวนการผลิต กระบวนการกําจัดของเสีย ที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายทาง
ราชการ เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือลดผลจาก
การปล่อยสิ่งปฎิกูล ฝุ่นละออง และสารเคมีอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

3.3 ขณะขนส่ง  

ในการขนส่งมีการใช้ทรัพยากรนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษจากการ
สันดาปภายในของเคร่ืองยนต์ ซึ่งหากเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่เหลือ
และคาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) และ
เป็นแหล่งมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ photochemical 
โดยอาจอยู่ในรูปหมอกควัน (smog) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 
3.4  ขณะใช้งาน  

  ผลกระทบของการใช้งานสายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า คือ ความปลอดภัยในการใช้งาน
สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งหากสายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า ไม่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในขณะใช้งานได้ 
นอกจากน้ียังมีผลกระทบจากปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟที่อาจตกค้างในขั้นตอนการผลิต 
ซึ่งโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟเหล่าน้ี มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์  หาก
กระบวนการผลิตสายไฟฟ้าไม่มีการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยในการใช้ส่วนประกอบที่ไม่
ปลอดสารอันตรายและใช้ปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานในขั้นตอนการผลิต  

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า จึงมุ่งเน้นเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานสายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า โดยกําหนดให้สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ
ไฟฟ้า ฉลากเขียวต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงควบคุมการใช้โลหะหนัก
และสารหน่วงการติดไฟในผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภค และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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3.5  ทิ้งหลังใช ้

สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานหากไม่มีการนํากลับไปรีไซเคิล หรือไม่มี
การนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการกําจัดสายไฟฟ้า
และสายสัญญาณไฟฟ้าด้วยการเผาซึ่งจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ี
หากมีการนําไปฝังกลบ ก็จะเป็นการเพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยอีกด้วย 
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