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TGL-62-12 
ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเร่ิมใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทางสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่า 
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TGL-62-12 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม 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. เคร่ืองดับเพลิง 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 47. ซีเมนต์บอร์ด 48. กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 

49.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ 
       ยานพาหนะ 

50.  ปั๊มความร้อน 51.  พัดลม 

52.  รถจักรยานยนต์ 53.  ยางรถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถยนต์ 

55.  วัสดุก่อผนัง 56.  พรม 57.  เตาไมโครเวฟ 

58.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 59.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 60.  เคร่ืองเรือน (furniture) 

61.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 62.  เคร่ืองดูดฝุ่น 63.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 

64.  ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
       หน้าต่างพร้อมวงกบ 

65.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ขั่วคู่ 

66.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 

67.  กระจกสําหรับอาคาร  
      : กระจกเปลือกอาคาร 

68.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง 69.  วัสดุตกแต่งพ้ืนประเภทพลาสติก 

70.  เคร่ืองเป่ามือ 71.  พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 72.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 
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TGL-62-12 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้
ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการท่ีต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดเพ่ือย่ืนขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท ต่อ
รุ่ น  หรือแบบ  หรือ เค ร่ืองหมายการค้า  สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทยและสํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท ต่อ
รุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรที 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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TGL-62-12 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 62 

โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์กระจกนิรภัยสําหรับอาคาร 

 
ประธานอนุกรรมการ 
ดร.พัฒนะ รักความสุข       ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 

                                                                                     เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี         

                                                                           
อนุกรรมการ 
นายสุพล สุขโหตุ                   

นายสุธน นิคมเขต      ผู้แทนจากสํานกังานมาตรฐาน 

                                                                                    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
                                                                                                                                             

 
นายปฏิกร ณ.สงขลา      ผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 
                                                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์บริการ 

                                                                               
 
นางสาววาสนา แจ้งประจักษ ์     ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 

                                                                                    
 
 
ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ          ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 
                                                                                   และวัสดุแห่งชาติ                                           

                                                                                                                                                

นายมงคล ศรีพทุธา      ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

                                                                             

 

นายดนัย รักขิตตธรรม      ผู้แทนจาก 

บริษัท ไทย-เยอรมัน  

สเปเชียลต้ี กลาส จํากัด  
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TGL-62-12 
อนุกรรมการ (ต่อ) 

                                                                                                                                           

นายทรงพล  บําเพ็ญสันติ 
นายสมชัย เลศิจิรเกษม     ผู้แทนจากบรษิัท กระจกไทย 

อาซาฮี จํากัด (มหาชน)   

 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์      โครงการฉลากเขียว 
นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร์     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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TGL-62-12 
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบัผลิตภัณฑ์กระจกสําหรับอาคาร:  

กระจกเปลือกอาคาร    
TGL-62-12 
จัดทําโดย  

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะท่ี 62 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล   

วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนได้กระตุ้นในการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นในวงการก่อสร้าง กระจกเป็นวัสดุที่สําคัญและมีความจําเป็นในการก่อสร้าง
อาคารทุกประเภทและอาคารท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการใช้กระจกเพ่ิมขึ้นทุกๆปี 
กระจกสําหรับห่อหุ้มอาคารปัจจุบันมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานมวลรวมของประเทศ ก่อให้เกิด
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือทําความเย็นภายในอาคาร อีกทั้งยัง
สูญเสียการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือส่องสว่างภายในอาคาร 

ดังน้ัน การพัฒนาข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระจก จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้
ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศได้  

 

 

2. ขอบเขต 

ผลิตภัณฑ์กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะ กระจกเปลือกอาคาร
ที่ทําจากกระจกแผ่นช้ันเดียว หรือ กระจกแผ่นประกอบกันต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไปที่ใช้กับอาคาร โดย
ผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญทั้งทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ยกเว้น กระจกสําหรับการใช้งาน
พิเศษ เช่น ราวกันตก หลังคากระจกทางเข้าอาคาร 
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3. บทนิยาม  

กระจกเปลือกอาคาร หมายถึง กระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาคารท่ีทําหน้าที่ก้ันระหว่างภายในกับ
ภายนอกอาคาร ซึ่งช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน โดยลดความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจก 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการนําแสงธรรมชาติ เพ่ือการส่องสว่างภายในอาคาร เช่น หน้าต่าง
กระจก ผนังกระจก 

ค่ามาตรฐานพลังงาน หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระจกโดยกําหนดค่าในรูปค่าสัมประสิทธ์ิการ
ส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่าน
ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ 

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผา่นความร้อนจากรงัสีอาทิตย์ หมายถึง ค่าตัวประกอบการคูณปริมาณรังสี
อาทิตย์ที่ตกกระทบกระจก ซึง่ใช้บ่งบอกความสามารถในการยอมให้ปรมิาณความร้อนเน่ืองจากรังสี
อาทิตย์ส่งผ่านเน้ือกระจกที่รวมถึงรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านโดยตรงและความร้อนที่ถ่ายเทจากเนื้อ
กระจกโดยการนํา การพา และการแผ่รังสคีวามร้อน 

วัสดุหลงัการใช้งาน (post-consumer waste)  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียหรือผ่านการใช้
งาน 

วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) หมายถึง วัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียที่
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต หรือ การแปรรูปภายในโรงงานก่อนถึงมือผู้บริโภค 

 

 

4. ข้อกําหนดทั่วไป  

4.1 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ หรือ ผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทน้ันๆ ดังระบุ
ในตารางที่ 1 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ  
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ตารางที่ 1 รายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
ลําดับท่ี มาตรฐานเลขที่ ชื่อมาตรฐาน 

1 มอก. 54 กระจกแผ่น 

2 มอก. 965 กระจกสําหรับอาคาร: กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 

3 มอก. 880 กระจกโฟสตใส 

4 มอก. 1222 กระจกสําหรับอาคาร:กระจกนิรภัยหลายชั้น 

5 มอก. 1231 กระจกสําหรับอาคาร:กระจกฉนวน 

6 มอก. 1344 กระจกโฟลตสีตัดแสง 

7 มอก. 1345 กระจกแผ่นสีตัดแสง 

8 มอก. 2203 กระจกลวดลาย 

9 
JIS R 3221 หรือ 
ASTM C1376 

กระจกสะท้อนแสง (heat reflective glass) 

10 
JIS R 3204  
หรือ ASTM C1036 

กระจกเสริมลวด (wired glass) 

11 
JIS R 3222 
หรือ ASTM C1048 
หรือ EN 1863 

กระจกก่ึงนิรภัย (heat strengthened glass) 

12 ASTM C1376 กระจกแผ่รังสีตํ่า (low-E glass) 

 

6. วิธีการทดสอบและเอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

6.1 ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือ แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท หรือ แสดงผลทดสอบตามวิธี
ทดสอบท่ี กําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศที่ สู งก ว่าหรือ เทียบเท่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประเภทของผลิตภัณฑ์น้ันๆ 

หมายเหตุ   หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ากับ
วิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผล
การทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบนั้น

สามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับ

วิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
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4.2 ในกระบวนการผลิต  การขนส่ง  และการกําจัดของเสียที่ เ กิดจากกระบวนการผลิต 

ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
 

6. วิธีการทดสอบและเอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 
 

5.1 ผลิตภัณฑ์กระจกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

5.1.1 ผลิตภัณฑ์ต้องใช้เศษแก้วเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (Post industrial waste) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยนํ้าหนัก 

5.1.2 (1) ผลิตภัณฑ์ต้องใช้เศษแก้วที่ผ่านการบริโภคแล้ว (Post Consumer waste)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 โดยนํ้าหนัก หรือ  

(2)  บริษัทต้องมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน การรับคืนซากผลิตภัณฑ์ตามความ
เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ วัดผลได้ และรายงานผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

6. วิธีการทดสอบและเอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

6.3 ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานที่เช่ือได้ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.1 ดังต่อไปน้ี  

6.3.1 ผลิตภัณฑ์ต้องใช้เศษแก้วเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (Post industrial waste) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยนํ้าหนัก 

6.3.2 (1) ผลิตภัณฑ์ต้องใช้เศษแก้วที่ผ่านการบริโภคแล้ว (Post Consumer waste)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 โดยนํ้าหนัก หรือ  

(2) บริษัทต้องมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน การรับคืนซากผลิตภัณฑ์ตามความ
เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ วัดผลได้ และรายงานผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้
มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.2 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่าน

ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่าน
ความร้อนจากรังสีอาทิตย์หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว) 

 

6. วิธีการทดสอบและเอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

6.4 ผู้ผลิตต้องแสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์และค่า
การส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ 
ตามวิธีทดสอบ ISO 9050 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
มาตรฐานที่กําหนด 

หมายเหตุ   หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้แนบ
มากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบ

น้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
 
5.3 สารเติมแต่ง (additive) ที่ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารแคดเมยีม ตะก่ัว ปรอท โครเมียม 

(+6) สารหนู ซลีีเนียม และสารประกอบของสารเหล่าน้ี  
 

6. วิธีการทดสอบและเอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

6.5 ผู้ผลิตต้องแสดงหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าสารเติมแต่งที่ใช้สําหรับกระจกไม่มีสารแคดเมียม 
ตะก่ัว ปรอท โครเมียม (+6) สารหนู ซีลีเนียม และสารประกอบของสารเหล่าน้ีเป็น
ส่วนผสม ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ 
และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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5.4 บรรจุภัณฑ์ 

5.4.1 กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นกระดาษท่ีได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตาม
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ หรือ ผ่านการทดสอบที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษสําหรับข้อกําหนดฉลากเขียวกระดาษชนิดน้ันๆ ในที่น้ีไม่รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ของกระดาษที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ 

5.4.2 กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ ระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 
หรือ ISO 11469 

5.4.3 อนุญาตให้มีปริมาณโลหะหนักได้แก่ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียม (+6) ที่เกิด
จากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือนในหมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุ
ภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ รวมกันไม่เกิน 100 ppm โดยนํ้าหนัก 

5.4.4 วัสดุที่ใช้เพ่ือเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสาร CFCs 
HCFCs 

 

6. วิธีการทดสอบและเอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

6.6 บรรจุภัณฑ์  

6.6.1 กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ ผู้ผลิตต้องแสดงใบรับรอง/หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดน้ันๆ หรือ แสดงผลการทดสอบที่
เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดน้ันๆ ที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ 

6.6.2  กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ผลิตต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ระบุตัวย่อบ่งบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลง
นามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

6.6.3 ผลทดสอบโลหะหนักในหมึกสี เม็ดสี (pigment) หรือ สารเติมแต่ง (additive) ที่ใช้
ในการพิมพ์ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ตามวิธีทดสอบ มาตรฐาน IEC 62321 หรือ 
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 
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6.6.4 ผู้ผลิตต้องแสดงหนังสือรับรองว่าวัสดุที่ใช้เพ่ือเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ไม่

มีส่วนประกอบของสาร CFCs HCFCs ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการ
ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 

หมายเหตุ   หากผู้ย่ืนคําขอประสงค์ที่จะย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ ว่าวิธีทดสอบ

น้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
 
หมายเหตุ : 1) การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

1.1)  ห้องปฏิบัติการของราชการ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ  
1.2)  ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ข้อกําหนด ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ
ห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการ  สอบเทียบ  มาตรฐานเลขที่ มอก.17025 
(ISO/IEC 17025) 

2) อายุของผลการทดสอบต้องไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ย่ืนขอฉลากเขียว 
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ภาคผนวก  

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
 

ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย
ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามข้อกําหนดฉลากเขียว

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค

ร้องขอไปยังผู้ยื่นสมัคร

ผ่านเกณฑ์ ต้องการเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม

พิธีลงนาม

ชําระค่าธรรมเนียม และจัดทําสัญญา

ต่อสัญญาทุกๆ 1-2 ปี
จนครบ 3 ปี

สัญญา 3 ปี

เร่ิมกระบวนการขอรับการรับรองฉลากเขียว
ท้ังหมดใหม่อีกคร้ังเมื่อครบ 3 ปี

ตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001
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2. ตารางผลกระทบของกระจกต่อสิ่งแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Consideration) สามารถแบ่งออกเป็น  
5 ระยะ คือ ก่อนการผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ และทิ้งหลังใช้ 

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์กระจกต่อสิ่งแวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง 
ขณะติดต้ัง
และใช้ 

ท้ิงหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร เช่น  
- วัตถุดิบ   

 
 

1) 

 
5) 

 
 

 
 

- พลังงาน  2)  7)  

- น้ํา   
   

การเกิดวัตถุอันตราย   3)    

การปล่อยมลสารไปสู่ 
- อากาศ  ∗ 

4) 
 

 
 

 

- น้ํา  ∗    
- ดิน  ∗    
ขยะมูลฝอย/ของเสีย  ∗  

6) 8) 

ผลกระทบอ่ืนๆ    ∗ 
2) 

  
ความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน      ∗∗  

ความปลอดภัย       ∗∗  

หมายเหตุ:   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

              มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

× ไม่เกี่ยวข้อง 

  ∗  มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

 ∗∗ มีข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1. ทราย แก้ว  
2. ความร้อน 
3. โลหะหนัก  
4. CO CO2 SOx NOx 
5. น้ํามัน 
6. เศษกระจก 
7. การป้องกันความร้อน 
8. ซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
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2.1  ก่อนการผลิต 

การผลิตกระจกมีการใช้วัตถุดิบหลายชนิดด้วยกัน  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก่อนการ
ผลิตจึงได้แก่ นําวัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน ในกระบวนการ
เตรียมวัตถุดิบและเช้ือเพลิงในการขนส่ง 
 

2.2  ระหว่างการผลิต 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต อาจเกิดจากฝุ่นในกระบวนการบดเตรียม
วัตถุดิบ และผลกระทบจากสารอันตราย เช่น ตะก่ัว แคดเมียม ที่อาจมีอยู่ในส่วนผสม หาก
ไม่ได้รับการจัดการถูกต้องเหมะสม จะมีการฟุ้งกระจายของฝุ่น และเกิดการปนเป้ือนของสาร
อันตรายดังกล่าวในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 
 

2.3  ระหว่างการขนส่ง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ในการขนส่งเกิดจากการใช้เช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะและเกิด
มลพิษทางอากาศข้ึน ทั้งจากพาหนะขนส่ง และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากตัวผลิตภัณฑ์ 
แต่เมื่อคิดเทียบกับปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือว่าน้อยมาก   
ส่วนผลกระทบจากการจัดจําหน่ายเกิดจากการใช้วัสดุในการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ได้แก่ 
กระดาษทําบรรจุภัณฑ์  และพาเลทไม้  
 

2.4  ระหว่างการใช้งาน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการใช้งาน ได้แก่ ฝุ่นที่ถูกปลดปล่อยออกมาขณะที่ติดต้ัง
ผลิตภัณฑ์กระจก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
นอกจากน้ี หากกระเบ้ืองดังกล่าวมีการใช้สารเคลือบผิวที่มีโลหะหนักซึ่งเป็นสารอันตรายผสม
อยู่ เมื่อถูกชะล้างจะมีการปลดปล่อยสารพิษดังกล่าวสู่บริเวณที่พักอาศัย อาคาร ลงสู่พ้ืนดิน 
และอาจปนเป้ือนตกสะสมอยู่ในแหล่งนํ้าในบริเวณดังกล่าวส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งนํ้าน้ันๆ  
 

2.5  ทิ้งหลังใช้งาน 
ขยะจากเศษกระจกมักไม่ได้รับการกําจัดที่ถูกวิธีและเหมาะสม หากไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูก
วิธี ฝุ่นละอองที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง นอกจากน้ีหากมีการนําไปกองทิ้งไว้ตามสถานที่สาธารณะ พ้ืนที่ว่าง
เปล่าตลอดจนทิ้งลงแม่นํ้าลําคลอง ทําให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูและลํานํ้าต้ืนเขินได้ ตลอดจนมีการ
ปลดปล่อยสารพิษจากการชะล้างปนเป้ือนสู่แหล่งนํ้า 
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