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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการ

ตอบสนองจากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการ
จัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติ
ออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ
องค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1.  2.  3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตู้เย็น 

4.  5.  6. สี เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7.  8.  9. เครื่องปรับอากาศ กระดาษ สเปรย์ 

10.  11.  12. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร์ 

13.  14.  15. เครื่องซักผ้า ฉนวนกันความร้อน ฉนวนยางกันความร้อน 

16.  17.  18. มอเตอร์ ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า บริการซักน้ําและซักแห้ง 

19.  20.  21. แชมพู ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม น้ํามันหล่อลื่น 

22.  23.  24. เครื่องเรือนเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25.  26.  27. สบู่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28.  29.  30. เครื่องถ่ายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องเขียน 

31.  32.  33. ตลับหมึก ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34.  35.  36. โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร รถยนต์นั่ง 

37.  38.  39. เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41.  42. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา เครื่องดับเพลิง 

43.  44.  45. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผ่นยิปซัม 

46.  47.  48. ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน

49.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ 50.  ปั๊มความร้อน 51.  พัดลม

       ยานพาหนะ

52.  รถจักรยานยนต์ 53.  ยางรถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถยนต์

55.  วัสดุก่อผนัง 56.  พรม 57.  เตาไมโครเวฟ

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

61.  แบตเตอรี่รถยนต์ 62.  เครื่องดูดฝุ่น 63.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา

64.  ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 65.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 66.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น

       หน้าต่างพร้อมวงกบ       หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ขั่วคู่

67.  กระจกสําหรับอาคาร  68.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 69.  วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก

      : กระจกเปลือกอาคาร 

70.  เครื่องเป่ามือ 71.  พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ 72.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน
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ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดเพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท 
ต่อรุ่น  หรือแบบ หรือเครื่องหมายการค้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท 
ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีขอ้สงสยัเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
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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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 68  

โครงการฉลากเขียว 
แบตเตอรี่รถยนต ์

 
ประธานอนุกรรมการ 

นายสุรินทร์ อรรถกิจการค้า ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 
 
คณะอนุกรรมการเทคนคิ 

นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล 
 

ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

นายสวัสด์ิ แย้มกลิ่น 
    นายสําเร็จ อายุพงศ์ 
 

ผู้แทนจากศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

นางสาวนวนุช ทองแป้น 
 

ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 

นายสามารถ สขุมั่น ผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

นายศาศวัต มหบุญพาชัย 
    นายสุคันธกานต์ เงินบํารุง  

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชาติ  

นายภพธรรม ยินดีรส 
    นายปุณธนะวุฑ เจนเจริญ 
 

ผู้แทนจากบรษิัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จาํกัด 

นายสมชาย เรืองฤทธิ์ ผู้แทนจากบริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี  
(ประเทศไทย) จํากัด 
 

       
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์ โครงการฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับแบตเตอรี่รถยนต ์

(TGL-68-12) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะที ่68 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
แบตเตอรี่รถยนต์เป็นส่วนประกอบสําคัญในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
รถยนต์จากสถิติจํานวนรถที่จดทะเบียนสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 29,204,511 
คัน1 รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงปริมาณความ
ต้องการแบตเตอรี่ที่ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่รถยนต์ที่เกิดขึ้นต้ังแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน และการ
ทิ้งซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นประเภทตะกั่ว-กรด 
(lead-acid) ซึ่งเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว จัดอยู่ในประเภทของเสียอันตราย (hazardous 
waste) ชนิดหนึ่ง หากมีระบบการจัดการที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได้ 
 
ดังนั้น การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการ
ใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จึงมุ่งเน้นเรื่องการควบคุมการใช้
สารเคมีในผลิตภัณฑ์ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล รวมถึง
กําหนดให้มีคําแนะนําการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
ว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

 
2.   ขอบเขต  

ข้อกําหนดนี้ครอบคลุมเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (lead-acid battery) ที่ใช้กับรถยนต์ 
และรถโฟร์คลฟิท์ สําหรับเป็นแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าสําหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน การส่องสว่าง และสําหรับอุปกรณ์เสริมของเครื่องยนต์สันดาปภายใน2 ทีม่ีแรงดันไฟฟ้า 

                                        
1 ฝ่ายสถิติ  กลุ่มวิชาการและวางแผน  สํานักจัดระบบการขนส่งทางบก 2555, จํานวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ถึง วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 
2 IEC 60095-1 Lead-acid starter batteries Part 1; General requirements and methods of test 
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6 โวลต์ และ 12 โวลต์ ซึ่งต่อไปในข้อกําหนดนี้จะเรียกว่า “แบตเตอรี่”  
ข้อกําหนดนี้ไม่ครอบคลุมถึง แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาป
ภายในของรถไฟ2

 
3. บทนิยาม  
  

3.1 แบตเตอรี่รถยนต์  หมายถึง แบตเตอรี่ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าสําหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ 
(starter) ระบบส่องสว่าง (lighting) และ ระบบจุดระเบิด (ignition) ของเครื่องยนต์3    

 
3.2 รถยนต์ ในข้อกําหนดนี้ หมายถึงรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  

 
3.3 แบตเตอรี่ชนิดตะก่ัว-กรด หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้หลักการเซลล์อิเล็กโทรไลต์เปลี่ยนพลังงาน

เคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 
3.4 แบตเตอรี่ชนิดตะก่ัว-กรดใช้ประจําที่ หมายถึง เซลล์ตะกั่ว-กรด เซลล์เด่ียว หรือหลายเซลล์

ต่อกันทางไฟฟ้า และใช้ประจําที่ตลอดอายุการใช้งาน 
 

3.5 เซลล์ตะก่ัว-กรด หมายถึง เซลล์ซึ่งประกอบด้วยตะกั่ว และตะกั่วไดออกไซด์เป็นอิเล็กโทรด 
และมีสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นอิเล็กโทรไลต์ 

 
3.6 ขั้วแบตเตอรี่ หมายถึง ขั้วบวก กับขั้วลบ สําหรับต่อเข้ากับวงจรภายนอก 

 
3.7 แผ่นก้ัน หมายถึง ฉนวนที่ใช้กั้นระหว่างแผ่นธาตุ (อิเล็กโทรด) ภายในเซลล์ ทําด้วยยางหรือ

กระดาษหรือวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถทนสารละลายกรดซัลฟิวริกได้ และมีรูพรุนเล็กๆที่ผิว
และภายในทั่วทั้งแผ่น ยอมให้อิเล็กโทรไลต์ซึมผ่านได้สะดวก 

 
3.8 แผ่นธาตุแท่งเรียง หมายถึง แผ่นธาตุที่มีเส้นตะก่ัวเจือหุ้มด้วยวัสดุไวปฏิกิริยา บรรจุอยู่ใน

หลอดพรุนที่ทนกรด เรียงกันเป็นแผง 
 

3.9 แผ่นธาตุแบบเรียบ หมายถึง แผ่นธาตุที่มีโครงข่ายทําด้วยตะกั่วเจือฉาบด้วยวัสดุไวปฏิกิริยา 

 
3 ประยุกต์จาก Article 3(5) ของ Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and 

accumulators and repealing Directive 91/157/EEC   
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3.10 เปลือกหม้อ หมายถึง ภาชนะบรรจุเซลล์ ทําด้วยยางแข็ง พลาสติก หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นที่
เหมาะสม 

 
3.11 ฝาครอบเซลล์ หมายถึง ฝาครอบส่วนบนของเซลล์ อาจมีช่องสําหรับเติมอิเล็กโทรไลต์หรือ

น้ํากลั่น โดยทั่วๆทําด้วยยางแข็งหรือพลาสติกหรือวัสดุฉนวนไฟฟ้าซึ่งทนกรดได้ดี 
 

3.12 ความจุ หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ช่ัวโมง ซึ่งแบตเตอรี่ที่ประจุเต็มแล้วสามารถ
คายออกมาได้ในอัตราคายไฟและอุณหภูมิที่กําหนด จนแรงดันไฟฟ้าถึงค่าแรงดันไฟฟ้า
สุดท้ายที่กําหนด 

 
3.13 การคายไฟ หมายถึง การปล่อยให้ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมีไฟฟ้าที่อิเล็กโทรดไหลออกจากแบตเตอรี่เข้าสู่วงจรภายนอก 
 

3.14 การประจุไฟ หมายถึง การให้ไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่านเซลล์ของแบตเตอรี่ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับการคายไฟเพื่อให้อิเล็กโทรดกลับอยู่ในสภาพเดิมที่สามารถจะให้พลังงานไฟฟ้าแก่
วงจรภายนอกได้ 

 
3.15 การประจุไฟจนเต็ม หมายถึง การประจุไฟให้กับแบตเตอรี่จนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว

แบตเตอรี่และความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอิเล็กโทรไลต์ เมื่อคํานวณมาที่อุณหภูมิเดียวกันมี
ค่าคงที่ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 

 
3.16 แรงดันไฟฟ้าสุดท้าย หมายถึง แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วแบตเตอรี่ที่กําหนดในการทดสอบ

เมื่อคายไฟจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะวงจรปิด 
 

3.17 แรงดันไฟฟ้าระบุ หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดของเซลล์หรือแบตเตอรี่ ขณะวงจรเปิด 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
4.1.1 แบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ (ไม่รวมรถจักรยานยนต์) ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
4.1.1.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่

ชนิดตะกั่ว-กรด สําหรับรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 6 
4.1.1.2 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามคุณลักษณะที่ต้องการที่กําหนดใน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 6  หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น IEC 60095 หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า มอก. 6  เช่น JIS D 5301   

 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.1 กรณีแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างน้อยในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1) ใบอนญุาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สําหรบั

รถยนต์ มาตรฐานเลขที ่มอก.6 หรือ  
   2) ผลการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มอก. 6 หรือ  
   3) ผลการทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น IEC 

60095หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า** มอก. 6 เช่น JIS D 5301  
**หากผู้ยืน่คาํขอประสงค์ทีจ่ะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธทีี่ระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย 
ได้แก่ 

1)เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถ
เทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธทีดสอบทีร่ะบใุนข้อกําหนดฉลากเขียว  

2)เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งวธิีทดสอบที่ผูย้ืน่คาํขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธี
ทดสอบทีร่ะบใุนข้อกําหนดฉลากเขียว  

 
 

4.1.2 แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
4.1.2.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่

รถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 719  
4.1.2.2 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามคุณลักษณะที่ต้องการที่กําหนดใน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรีร่ถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ 
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มอก.719 หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น IEC 60095 หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เทียบเท่าหรอืสูงกว่า มอก. 719 เช่น JIS D 5302 

 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว
6.2 กรณีแบตเตอรี่ทีใ่ช้กับรถจักรยานยนต์ ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารอย่างน้อยในข้อใดข้อหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
 1) ใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ มาตรฐาน

เลขที่ มอก.719 หรือ  
 2) ผลการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มอก.719 หรือ
 3) ผลการทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น IEC 

60095 หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า** มอก. 719 เช่น JIS D 5302  
**หากผู้ยืน่คาํขอประสงค์ทีจ่ะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
นอกเหนือไปจากวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยืน่คาํขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่ 
1)เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถ

เทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธทีดสอบทีร่ะบใุนข้อกําหนดฉลากเขียว  
2)เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งวธิีทดสอบที่ผูย้ืน่คาํขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธี

ทดสอบทีร่ะบใุนข้อกําหนดฉลากเขียว  
 
4.2 ในกระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว
6.3 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากระบวนการผลิต การขนส่งและการจัดการของ

เสีย เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ 
5.1 ตะกั่วที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ต้องทํามาจากตะกั่วที่มาจากกระบวนการรีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

โดยนํ้าหนักของตะกั่วที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ 
 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว
6.4 ผู้ผลติต้องยื่นเอกสารหลักฐานรับรองที่เช่ือได้ว่าผลิตภัณฑ์ทําจากวัสดุที่มาจากกระบวนการรี

ไซเคิลตามข้อ 5.1 ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบรษิัท และลงนามรับรอง
โดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต 

 
5.2  ช้ินส่วนพลาสติกที่ทําจากเม็ดพลาสติกใหม ่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดังต่อไปนี้ 

5.2.1  ช้ินส่วนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกว่า 25 กรัม หรือ มีพื้นที่ผิวแบนราบมากกว่า 200 
ตารางมิลลิเมตรต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ให้
เป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 เพื่อสะดวกต่อการคัด
แยกเพื่อนํากลับมาแปรใช้ใหม่ 

5.2.2 ต้องผลิตจากเป็นเม็ดพลาสติกโฮโมโพลิเมอร์ (homopolymer) หรือ โคโพลิเมอร์ 
(copolymer) หรือโพลิมอร์เบลนด์ (polymer blends) ที่มีส่วนผสมระหว่างพลาสติก
ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ชนิด เพื่อให้สะดวกต่อการนําไปแปรใช้ใหม่ 

5.2.3 ต้องไม่มีส่วนผสมของ halogenated plastic 
 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.5 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารว่าเป็นไปตามข้อ 5.2 ดังต่อไปนี้ 
6.5.1 หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าช้ินส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์มีการแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภท

พลาสติก โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้
มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งส่งตัวอย่างชิ้นส่วนหรื
อรูปถ่ายของชิ้นส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนขอรับการรับรองเพื่อการตรวจพินิจ 

6 .5 .2 หนังสือรับรองที่ เชื่ อไ ด้ ว่าพลาสติกที่ ใช้ทํ าผลิตภัณฑ์ เ ป็นพลาสติกโฮโมโพลิ เมอร์ 
(homopolymer) หรือ โคโพลิเมอร์ (copolymer) หรือโพลิมอร์เบลนด์ (polymer blends) 
ที่มีส่วนผสมระหว่างพลาสติกต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ชนิด โดยหนังสือรับรองดังกล่าว
ต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ผลิต 

6.5.3 หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าช้ินส่วนพลาสติกที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมของ halogenated 
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plastic โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต 

 
5.2 ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปรอท แคดเมียม และตะกั่ว ต้องเป็นไปตาม Directive 

2006/66/EC on batteries and waste batteries and accumulators and repealing 
Directive 91/157/EEC  
ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์มีปริมาณโลหะหนักเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระบุสัญลักษณ์
ทางเคมีของสารนั้น (Hg, Cd, Pb) ไว้ใต้สัญลักษณ์ที่กําหนดไว้ใน Annex II ของ Directive 
2006/66/EC4    

1) ปรอท เกินกว่าร้อยละ 0.0005 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ์ (5 ppm) 
2) แคดเมียม เกินกว่าร้อยละ 0.002 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ์ (20 ppm) 
3) ตะกั่ว เกินกว่าร้อยละ 0.004 ของน้ําหนักผลิตภัณฑ์ (40 ppm) 

 
เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.6 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสารว่าเป็นไปตามข้อ 5.3 ดังต่อไปนี้ 
6.6.1 หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อ 5.3 และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ  
6.6.2 ผลการทดสอบปริมาณโลหะหนัก ตามวิธีทดสอบที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ

มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า** 
**หากผู้ยื่นคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย 
ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถ

เทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธี

ทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว  
 
5.4 ต้องมีการติดฉลากที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์หรือด้านข้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อแสดง

ข้อความ/สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
5.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ ช่ือผู้ทํา หรือ โรงงานที่ทํา หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
5.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสหรือวันเดือนปีที่ผลิต 

                                        
4 รายละเอียดเก่ียวกับการแสดงสัญลักษณ์สามารถดูได้จาก Article 21 (4) (7)  
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5.4.3 แสดงสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้ (mobeus loop) โดย

สัญลักษณ์ที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน International Recycling Symbol (ISO 
7000-1135)  

5.4.4 สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์5 เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อประกายไฟ ควร
สวมแว่นป้องกันตา เก็บให้ห่างจากมือเด็ก กรดแบตเตอรี่ ควรอ่านข้อแนะนํา วัตถุระเบิด 
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นให้เป็นไปตาม ISO 3864-2 (Graphical symbols-Safety 
colours and safety signs -Part 2: Design principles for product safety labels) 
 

เอกสารสําหรับยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.7 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นเอกสาร/หลักฐานว่าเป็นไปตามข้อ 5.4 ดังต่อไปนี้ 
6.7.1 หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีการติดฉลากที่ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 5.4 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้อง

ประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ผลิต 

6.7.2 ตัวอย่างฉลากหรือรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลาก 
 
 
5.5 ต้องมีคําแนะนําการกําจัดซากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในคู่มือ หรือ บน

บรรจุภัณฑ์ 
 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.8 ผู้ย่ืนคําขอต้องยื่นหลักฐานที่เช่ือได้ว่าเป็นไปตามข้อ 5.5 เช่น เอกสารคู่มือที่มอบแก่ผู้ซื้อ รูปถา่ย
ของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ย่ืนคําขอ 

 
5.6 บรรจุภัณฑ์ 

5.6.1 กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
• กระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองตามข้อกําหนดฉลาก

เขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ข้อกําหนด
พิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ  

• กระดาษทําลอนลูกฟูก ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองตามข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ 

                                        
5 อ้างอิงตาม IEC 60095-1 Lead-acid starter batteries-Part 1: General requirements and methods of test 
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5.6.2 วัสดุที่ใช้เพื่อทําเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสาร CFCs 
 
5.6.3 หมึกสี เม็ดสี (pigment) หรือ สารเติมแต่ง (additive) ที่ใช้ในการพิมพ์ฉลากหรือบรรจุ

ภัณฑ์จะต้องไม่มีส่วนผสมของโลหะหนักได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียมและโครเมียม (+6) 
รวมทั้งออกไซด์ของธาตุเหล่านี้ และอนุญาตให้มีความเข้มข้นของ combined 
contamination ของโลหะหนักต่อสีที่เป็นน้ําหนักแห้ง (dry basis) รวมกันได้ไม่เกิน 100 
ppm 

 

เอกสารสาํหรบัยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขยีว 
6.9 ผู้ผลิตต้องยื่นหลักฐานว่าเป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.6 โดยหลักฐาน

ประกอบด้วย  
6.9.1 กระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง ผู้ผลิตต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับ

กระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง หรือ แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง 

6.9.2    กระดาษทําลอนลูกฟูก ผู้ผลิตต้องยื่นใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทํา
ลอนลูกฟูก หรือ แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษข้อกําหนดฉลากเขียว
สําหรับกระดาษทําลอนลูกฟูก 

6.9.3 หนังสือรับรองแสดงว่าวัสดุที่ใช้เพื่อเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของสาร 
CFCs หนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของบริษัทผู้ผลิตวัสดุกันกระแทก 

6.9.4 ผลทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้ในการพิมพ์ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน
มาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335  สําหรับตะกั่ว, ISO 3856-4 หรือ  ASTM D 
3335 สําหรับแคดเมียม, ISO 3856-5 สําหรับโครเมียม (VI) และ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 
3624 สําหรับปรอท หรือ IEC 62321 หรือ แสดงผลทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า** 

**หากผู้ยืน่คาํขอประสงค์ทีจ่ะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากับวิธทีี่ระบุ
ในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคาํขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากบัผลการทดสอบด้วย 
ได้แก่ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลติภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถ
เทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธทีดสอบทีร่ะบใุนข้อกําหนดฉลากเขียว  
2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งวธิีทดสอบที่ผูย้ืน่คาํขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธี
ทดสอบทีร่ะบใุนข้อกําหนดฉลากเขียว  
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หมายเหตุ 
 1) การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

1.1) ห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ ที่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 หรือ 

1.2) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ มอก. 17025 

2) ผลการทดสอบต้องมีอายไุม่เกิน 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ย่ืนคําขอ 
 

 
7. ประเด็นสําหรับการพิจารณาทบทวนข้อกําหนดครั้งต่อไป 

7.1 รายงานผล LCA สําหรับแบตเตอรี่รถยนต์ที่มาย่ืนขอการรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
7.2 พลังงานในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ 
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ภาคผนวก  

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรบัรองฉลากเขยีว 
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2. ผลกระทบเบื้องต้นของแบตเตอรี่รถยนต์ต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

หัวข้อทางสิง่แวดล้อม วัฏจักรชวีิตของแบตเตอรีร่ถยนต์ 

(environmental aspect) ก่อนผลติ ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น       
− พลังงาน, น้ํา 1) 5)

 
6), 7) x 

- วัสด ุ 2) x x x x 

การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย x  x x x 

การปล่อยมลพิษไปสู ่

(emission/release of pollutant into) 

    

 

 

− อากาศ 3)    **   x  10)  
− น้ํา 4)   ** X X 

9)

− ดิน 4)   ** X X 
9)

การเกิดของเสียอนัตราย  

(hazardous waste generation) 

x   ** X x 9),10)

ขยะมูลฝอย (waste) x   **  x 11)

ผลกระทบอื่นๆ (other impact) 

- เสียง 

 

X 

 

  ** 
 

 

 

x 
 

X 
- แสง x   x X x X 
ความเหมาะสมสาํหรับการใช้  

(fitness for use) 

   *, 8)  

ความปลอดภัย (safety)    8)  12)

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกาํหนด  

  มีผลกระทบ แต่ไมร่วมอยู่ในข้อกาํหนด   

* มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

** มีข้อบังคับตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.โรงงาน  

× ไม่เกี่ยวข้อง 
1)   การขนสง่วัตถดุิบ การถลงุแรต่ะกั่ว     

2)   ตะกั่ว พลาสตกิ PP พลาสติก PE กรดซัลฟรูิก สารเคมี   

3)    ไอตะกั่วจากการหลอม/ถลงุแร่    

4)    โลหะหนกัจากการทําเหมอืงตะกัว่     

5)    พลังงานในการหลอมตะกั่ว การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

6)   การสญูเสียพลงังานเชื้อเพลิงของรถยนต์เพื่อประจไุฟฟ้าให้กบัแบตเตอรี่ 
7)   น้ํากลั่น  

8)   การให้ความรู/้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
9)   การปนเปื้อนของตะกั่ว 

  10)  น้ํากรดในแบตเตอรี่ 
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11)  บรรจุภัณฑ์ 

12)  การเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ท่ีหมดอายุแล้ว 

 

 
การพิจารณาวัฏจักรชีวิต (life cycle consideration) ของแบตเตอรี่รถยนต์ แบ่งออกเป็น 5 

ช่วงด้วยกันคือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และช่วงทิ้งหลังใช้ จากตารางที่ 1 จะเห็น
ได้ว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ของแบตเตอรี่รถยนต์นั้นจะอยู่ในช่วงการผลิต และการทิ้งหลังใช้
งาน  

 
1. ช่วงก่อนผลิต ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจะเป็นในแง่ของการได้มาซึ่งวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบหลัก

ที่ใช้คือตะกั่ว ซึ่งต้องมาจากการถลุงแร่ตะกั่วซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทําให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง  
ในช่วงการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงาน ไฟฟ้า น้ํา  
2) การก่อให้เกิดมลสารปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้ํา อากาศ ดิน  
3) การเกิดขยะและขยะอันตราย 

4) มลพิษทางเสียง แสง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมข้างเคียง 

 
2. ช่วงการขนส่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปของการใช้พลังงานเชื้อเพลิง การ

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียง  
 
3. ช่วงการใช้งาน แบตเตอรี่รถยนต์สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ซึ่งการประจุต้องอาศัยกําลังของเครื่องยนต์ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึง
พลังงานและเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ด้วย 

 
4. ช่วงทิ้งหลังใช้ เป็นอีกช่วงที่มีความสําคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแบตเตอรี่

รถยนต์นั้นเป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ซึ่งเป็นของเสียอันตราย หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง
หรือมีการทิ้งรวมไปกับขยะชุมชน จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ ดิน น้ํา และอากาศได้  

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงการผลิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
พรบ.โรงงาน และ พรบ.สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการออกข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่รถยนต์จึงมุ่งเน้นที่การควบคุมการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
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การใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล รวมถึงกําหนดให้มีคําแนะนําการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เป็น
การสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
3.  รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 

ชื่อหน่วยงานห้องปฏิบัติการทดสอบ พารามิเตอร์ทีร่ับทดสอบตามข้อกําหนดที ่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 6.1, 6.2, 6.9.4 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์  6.6 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6.9.4 
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