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ขอกําหนดฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคา 

(Refrigerated display cabinet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลากเขียว 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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ฉลากเขียว 

 
 
 

ขอกําหนดฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคา 

(Refrigerated display cabinet) 
 
 
 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว 
อนุมัติ 

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
 
 
 
 

ฉลากเขียว 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 80 

ตูแชเย็นพาณิชย 
 

ประธานอนุกรรมการ 

รศ.ทวีวัฒน สุภารส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

รองประธานอนุกรรมการ 

นายโกศล  ใจรังษี               ผูทรงคณุวุฒิ 

      

อนุกรรมการ 

นายสุรจิตร วันแพ ผูแทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
 นายศุภโชค หฤหรรษพงศ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

     
ดร.ศุภชัย  สําเภา         ผูแทนจากกรมพัฒนาพลังงาน 
 นายณัฐนนท จิวะไพศาลพงศ ทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

     
นายธีรพล สมศรีธรรม ผูแทนจากสถาบันไฟฟาและ 
 นายสุรศักดิ์ คงมนต     อิเล็กทรอนิกส  

   
นายเรืองฤทธ์ิ หนิแหนะ ผูแทนจากศูนยทดสอบ 
 คณุเกรียงไกร  สงสุวรรณ ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

    
นายศักดา บุญทองใหม ผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหง 
  ประเทศไทย 
  
นายเจนจบ สุขสด ผูแทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ 

นางสาวโมธิณี อาวปรียา 
 
นางสาวอิสราภรณ วิจิตรจรรยากุล ผูแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ผศ.ดร.นริส ประทินทอง ผูแทนจากคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
นายปญญ ปยะศิลป             ผูแทนจากองคกรความรวมมือระหวาง 
  ประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
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อนุกรรมการ (ตอ) 

นายกิตตินันท ตั้งสิริมานะกุล ผูแทนจากบรษิัท สยามอินเตอรคลู จํากัด 
 
นายธนา บุยประสิทธ์ิ ผูแทนจากบริษัท ลัคก้ี สตาร 

นายพฤธิพงศ โพธิวราพรรณ  ยูนิเวอรแซล จํากัด 
นายนิสกะ อัศวนนทวิวัฒน 
 

อนุกรรมการและเลขานกุาร 
ดร. ถนอมลาภ รัชวัตร  ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

ดร. ฉัตรตรี ภูรัต 
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคา 
 (Refrigerated display cabinet) 

(TGL-85-R2-20) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 80 
 
1. เหตุผล 

ตูแชเย็นแสดงสินคาเปนเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหความเย็นแกอาหารและเคร่ืองดื่ม เพื่อการขาย และแสดง
สินคา เมื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขยายตัว ทําใหความตองการสินคาทางดานอุปโภคบริโภคมีเพ่ิม
มากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นตูแชเย็นแสดงสินคาจึงเขามามีบทบาทชวยสงเสริมธุรกิจ และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค ในขั้นตอนการผลิตและการใชงานผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคา อาจสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศเนื่องจากการใชพลังงานไฟฟา สารทําความเย็น และสารเคมีท่ีใชใน
ผลิตภัณฑ รวมถึงชิ้นสวนที่ไมยอยสลายทางชีวภาพ 

ดังน้ันการจัดทําขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคาจึงมุงเนนเร่ืองผลกระทบของ
ผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของผูบริโภคโดยกําหนด
ขอกําหนดดานประสิทธิภาพการใชพลังงานดานความปลอดภัย ควบคุมการใชสารเคมีในผลิตภัณฑ เชน 
โลหะหนัก สารหนวงการติดไฟบางชนิด และวัสดุท่ีอาจมีการปลอยสารที่กอใหเกิดอันตรายเพื่อปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งกําหนดใหใชสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก 
เพื่อสนับสนุนการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม และสะดวกในการคัดแยกกําจัดหลังการใชงาน รวมท้ัง 
สนับสนุนใหผูผลิตและผูบริโภคมีสวนชวยในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ 
 

2. ขอบเขต 

ขอกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะตูแชเย็นแสดงสินคา ประเภทตูแชเย็นแบบฝากระจก
แนวตั้ง   
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3. บทนิยาม 

3.1 ตูแชเย็นแสดงสินคา (refrigerated display cabinet) หมายถึง ตูแชเย็นแสดงสินคาท่ีให
ความเย็นโดยระบบทําความเย็นซึ่งสามารถแชเย็นและแชแข็งอาหารที่วางบนชั้นแสดงสินคาโดย
รักษาอุณหภูมิตามที่กําหนดไว 

3.2 สารทําความเย็น (refrigerant) หมายถึง ของไหลที่ใชในการถายเทความรอนในระบบทําความ
เย็น ซึ่งจะดูดความรอนท่ีอุณหภูมิต่ําและความดันตํ่า โดยทั่วไปจะมีการเปล่ียนสถานะของของ
ไหล 

3.3 คาประสิทธิภาพพลังงาน หมายถึง คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของตูแชเย็นแสดงสินคาโดย
กําหนดคาในรูปของปริมาณไฟฟาที่ใชตอวันของตูแชเย็นแสดงสินคา 

3.4 หนงัสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดย
ผูยื่นคําขอหรือผูผลิตวาเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่ระบุอยูในขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑท่ียื่นขอ 

3.5 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองท่ีออกโดยหนวยรับรอง (certification body) 
ซึ่งหนวยรับรองดังกลาวตองไดรับการรบัรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(accreditation body) ที่อยูในขอตกลงรวมของ IAF (International Accreditation Forum) 

3.6 ผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
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4. ขอกําหนดทั่วไป 

 4.1 ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองตามมาตรฐาน หรือ เปนไปตามขอกําหนดและวิธีทดสอบใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตูแชเย็นแสดงสินคามาตรฐานเลขที่มอก. 1235 หรือมาตรฐาน 
ISO 23953-2 

 

4.2 ผลิตภัณฑตองทดสอบมาตรฐานดานความปลอดภัย เปนไปตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน 
IEC 60335-2-89  

4.3 กระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับของหนวยงานราชการ หรอื เปนโรงงานที่ผานการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. ใบอนุญาตที่เชื่อไดวากระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสีย เปนไปตามกฎหมายและ

ขอบังคับของทางราชการ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ของโรงงานผูผลิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนใบอนุญาตหรือผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานเลขท่ีมอก. 1235 หรือ
มาตรฐาน ISO 23953-2 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนผลการทดสอบมาตรฐานดานความปลอดภัย ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 
60335-2-89 หรอื วิธีทดสอบอื่นที่สามารถทดสอบความปลอดภัยได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง 
ISO 17025 ในพารามิเตอรความปลอดภัยไดเทานั้น 
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5. ขอกําหนดพิเศษ 

5.1 ผลิตภัณฑตองไดรบัฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนเอกสารที่ไดรับการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  

  

5.2  สารทําความเย็นมีคาศักยภาพในการทําลายโอโซน (ODP) เปน 0 และมีคาศักยภาพในการทําใหเกิด
ภาวะโลกรอน (GWP100a) ตองไมเกิน 1500   

  หมายเหตุ หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (GWP100a) 
ตองไมเกิน 10  

 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองชนิดสารทําความเย็นที่ใชในตูแชเย็นแสดงสินคา ซึ่งมีคาศักยภาพ
ในการทําลายโอโซน (ODP) เปน 0 และมีคาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (GWP100a) ไม
เกิน 1500 โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 

 
5.3 ชิ้นสวนประกอบหลักในผลิตภัณฑ เชน ชิ้นสวนพลาสติก ชิ้นสวนเหล็ก ตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ดังตอไปนี ้
5.3.1  ตองออกแบบใหถอดแยกไดงายและสามารถนํากลับมาแปรใชใหมได (Recyclable) กรณี

ชิ้นสวนพลาสติกตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกเพื่องายตอการคัดแยก 
5.3.2  ตองสามารถนํากลับมาแปรใชใหมไดไมนอยกวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนหนังสือรับรองวาสวนประกอบหลักในผลิตภัณฑ เปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนด
พิเศษขอ 5.3 โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 

  

5.4 หามใชสารประกอบฮาโลเจน (Halogenated compounds) เปนสารเติมแตงในชิ้นสวนพลาสติก 
ยกเวน สารฟลูออโรออรกานิก (Organic fluorine additive) เชน สารตานการหยดของพลาสติก 
(Anti-dropping agent) อนุญาตใหใชไดไมเกินรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก 

 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนเอกสารดังตอไปนี้ 
  1. หนังสือรบัรองวาผลิตภัณฑไมใชสารประกอบฮาโลเจนเปนสารเติมแตงในชิ้นสวนพลาสติก 
  2. หนังสือรบัรองวาผลิตภัณฑมีสวนผสมของสารฟลูออโรออรกานิกเปนไปตามเกณฑที่กําหนดใน 
     ขอกําหนดพิเศษขอ 5.4 โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ

บรษิัทผูผลิต 
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5.5 ช้ินสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบของเคร่ืองท่ีมีนํ้าหนักต้ังแต 25 กรัมขึ้นไป ตองไมมีปริมาณโลหะ
หนักหรอืสารประกอบของโลหะหนัก สารหนวงการตดิไฟ และพลาสติไซเซอร  
กรณีมีการปนเปอนมาจากวัตถุดิบ ไดแก  

 ตะกั่ว ปรอท และเฮกซะวาเลนตโครเมียม ตองไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg) 
แคดเมียมตองไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 mg/kg)  

หมายเหตุ ถาผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีคานอยกวาหรือเทากับ 1,000 
mg/kg ใหถือวาเปนไปตามเกณฑของเฮกซะวาเลนต โครเมียม (Cr6+) 

 สารหนวงการติดไฟและพลาสติไซเซอร ไดแก  
- Polybrominated biphenyls (PBB), 
- Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), 
- Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), 
- Butyl benzyl phthalate (BBP),  
- Dibutyl phthalate (DBP) 
- Diisobutyl phthalate (DIBP)  

แตละชนิดใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 mg/kg)  

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
    1.  กรณีที่ผูย่ืนคําขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม ตองย่ืนสําเนาเอกสาร 
        หลักฐานดังตอไปนี้ 
        1.1   หนังสือรับรองของผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวง    
                การติดไฟเปนไปตามเกณฑที่กําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อไดวา

โรงงานผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑ มีการระบุถึงขั้นตอน ระบบบริหารจัดการการผลิตสินคา
ปลอดสารตองหาม 

          1.2  หนงัสือรบัรองและผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณ 
                โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟเปนไปตามเกณฑที่กําหนด โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่

ระบุในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอื่นที่สามารถทดสอบปรมิาณโลหะหนักและ
สารหนวงการติดไฟได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอร
โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟ เทานั้น 

    2. กรณทีี่ผูยื่นคาํขอไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม ตองยื่นผลการทดสอบ 
        ปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการตดิไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน       
        IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอื่นท่ีสามารถทดสอบปรมิาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟได โดย

หองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟ
ได เทานั้น 
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5.6 ชิ้นสวนพลาสติกตองไมใชสารคลอโรพาราฟน (Chloroparaffins) ที่มีหวงโซคารบอน 10-13 คารบอน
อะตอมและมีองคประกอบคลอรีนมากกวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนหนังสือรับรองวาไมใชสารคลอโรพาราฟนตามที่กําหนดในขอกําหนดพิเศษขอ 5.6 โดย
ลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรบัรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 

  

5.7 สีท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑตองไมมีโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ไดแก  
• แคดเมียม (Cadmium) ไมเกิน 0.01% โดยน้ําหนัก  
• ตะกั่ว (Lead)    ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก  
• ปรอท (Mercury) ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก 
• เฮกซะวาเลนตโครเมียม (Hexavalent chromium) ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก  
หมายเหตุ : ปริมาณโลหะหนักในสี ไดแก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม เฮกซะวาเลนตโครเมียมที่เกิดจาก

ความไมบริสุทธ์ิและปนเปอนมาจากวัตถุดิบ รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. หนังสือรับรองหรือผลการทดสอบปริมาณ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนตโครเมียม 
ท่ีออกใหโดยผูผลิตสี 

2. ผลการทดสอบปรมิาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนตโครเมียม ตามวิธีทดสอบท่ี
กําหนดดังตอไปนี้ 
2.1 ทดสอบหาปริมาณปรอทตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ IEC 62321  

หรือ วิธีทดสอบอื่นที่สามารถทดสอบหาปริมาณปรอทได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการ
รับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรการหาปริมาณปรอทได เทานั้น 

2.2 ทดสอบหาปริมาณตะก่ัวตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1  หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 
62321  หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณตะก่ัวได โดยหองปฏิบัติการตอง
ไดรบัการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรการหาปริมาณตะก่ัวได เทานั้น 

2.3 ทดสอบหาปริมาณแคดเมียมตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 
62321  หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณแคดเมียมได โดยหองปฏิบัติการ
ตองไดรับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรการหาปรมิาณแคดเมียมได เทานั้น 

2.4 ทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียมตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 หรือ IEC 62321  
หรือ  วิ ธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียมได  โดย
หองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรการหาปริมาณเฮกซะวา
เลนตโครเมียมได เทานั้น 

  
 
 
 
 
 



TGL-85-R2-20 

  
11/19 

 
FM-401/03 

Rev.02/2562 

 

5.8 ชิ้นสวนพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑท่ีมีน้ําหนกัตั้งแต 25 กรัม ข้ึนไปตองไมใช 
สารเคมีดังตอไปนี้ 

 กลุมสาร carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction in category 1 or 2 according 
to Table 3.2 or categories 1A and 1B according to Table 3.1 of Annex VI ตามกฎหมาย
สหภาพยุโรป Regulation (EC) No.1272/2008 

 กลุมสาร persistent, bio accumulative and toxic (PBT substances) or very persistent and 
bio accumulative (vPvB substances) according to the criteria of Annex XIII ตามกฎหมาย
สหภาพยุโรปREACH Regulation  

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนหนังสือรับรองวาชิ้นสวนพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไมใชสารเคมี เปนไป
ตามที่กําหนดในขอกําหนดพิเศษขอ 5.8  โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
ของบริษัทผูผลิต 

  

5.9 ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมหรือมีพื้นที่ผิวตั้งแต 200 ตารางมิลลิเมตรตอชิ้นขึ้นไป ตองมี
สัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปร
ใชใหม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวยอบงบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ มาตรฐาน ISO 11469 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนหนังสือรับรองวาชิ้นสวนพลาสติกมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกใหเห็นชัดเจน
และเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 หรือ หลักฐานอื่น ๆ เชน รูป
ถายที่มองเห็นสัญลักษณบนชิ้นสวนพลาสติก 

 
 
5.10 ผลิตภัณฑตองมีคูมือการใชงานเบื้องตนและวิธีการดแูลรักษา เชน  

5.10.1 วิธีการทําความสะอาดหองเครื่องและแผงระบายความรอน (Condensing unit) 
5.10.2 การเลือกสถานที่ติดตั้งตูแชเย็นแสดงสนิคา เชน 

 ควรหลีกเลี่ยงการวางตูแชเย็นแสดงสินคาใกลกับแหลงความรอน 

 ควรตั้งตูแชเย็นแสดงสินคาโดยเวนระยะหางจากสิ่งรอบขางอยางเหมาะสม 

 หลีกเลี่ยงการตั้งตูแชเย็นแสดงสินคาไวในบริเวณที่อับชื้น บริเวณที่มีความเปนกรดและบริเวณ
ท่ีอาจกอใหเกิดสนิม 

5.10.3 มีคําแนะนําแกผูบริโภคในการจัดการซากผลิตภัณฑหลังการใชงาน 
 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนคูมือการใชงานผลิตภัณฑวาเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดพิเศษขอ 5.10 โดยลง
นามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
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 5.11 บรรจุภัณฑ 

5.11.1  บรรจุภัณฑพลาสติกตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (1) ไดรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก (TGL-105)       

หรือ 
(2) มีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหมมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุ
ตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 
ยกเวนกรณีใชฟลมยืดหุมหอผลิตภัณฑไมตองแสดงสัญลักษณบงบอกประเภท
พลาสติก 

 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    1.  ใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรบับรรจุภัณฑพลาสติก หรือ 

2. หนังสือรับรองท่ีบงบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สญัลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ 
ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนาม
รับรองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ  

 

 
 5.11.2   บรรจุภัณฑกระดาษตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ (TGL–104) 
หรือ 

(2) ผลิตจากเย่ือเวียนทําใหมตามเกณฑที่กําหนดในขอกําหนดพิเศษขอ 5.1 ของ
ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ (TGL–104)  

ตารางที่ 1 ปริมาณของเย่ือเวียนทําใหมและ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลอืใช
จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ 
เย่ือเวียนทําใหมและ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุ

เหลือใชจากการเกษตร (รอยละโดยน้ําหนกั) 
วัสดุกันกระแทก > 70 
ถาด > 75 
กลองกระดาษแข็ง > 70 
กลองกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพเขียน > 20 
ซองกระดาษคราฟท > 50 
ผลิตภัณฑกระดาษข้ึนรูป > 90 
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑอื่น ๆ > 40 
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เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. ใบรบัรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองท่ีเชื่อไดวาบรรจุภัณฑกระดาษผลิตจากเยื่อเวียนทําใหมตามเกณฑที่กําหนดใน

ขอกําหนดพิเศษขอ 5.1 ของขอกําหนดฉลากเขียวสําหรบับรรจุภัณฑกระดาษ (TGL–104) 
โดยหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ  

 
5.11.3  หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑตองไมมีโลหะ

หนักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอนยอมใหมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และเฮกซะวาเลนตโครเมียม รวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (<100 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม) โดยน้ําหนัก 
หมายเหตุ กรณทีี่บรรจุภัณฑกระดาษหรือบรรจุภัณฑพลาสติกไดรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลาก

เขียว ผูย่ืนคาํขอไมตองย่ืนหลักฐานตามท่ีกําหนดในขอกําหนดพิเศษขอ 5.11.3 

 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต

โครเมียม ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 ท่ีออกใหโดยผูผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนตโครเมียม โดยทดสอบตาม

วิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบปริมาณ
ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนตโครเมียม ได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการ
รับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรการหาปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวา
เลนตโครเมียมได เทานั้น 

 

5.11.4 วัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ เชน EPS (Expanded Polystyrene), EPE (Expanded 
Polyethylene) และ EPP (Expanded Polypropylene) สารที่ใชในการเปาโฟม 
(Blowing Agent) มีคาศักยภาพในการทําลายโอโซน (ODP) เปนศนูย 

 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองชนิดวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ และชนิดสารที่ใชในการ
เปาโฟม (Blowing Agent) โดยหนังสือรับรองตองลงนามโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัทผูผลิตวัสดุกันกระแทกหรือผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บรษิัทผูยื่นคําขอและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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6.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนงัสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 หองปฏิบัติการตองเปนดังน้ี 
เปนหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการภายใตกํากับของรัฐที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แกไขเพ่ิมเติม) หรือหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีท่ีระบุในขอกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผูย่ืนคําขอประสงคยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเทา 

กับวิธีที่ระบุในขอกําหนดฉลากเขียว ผูยื่นคําขอตองย่ืนเอกสารดังตอไปนี้แนบมา
พรอมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ยื่นขอวาวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเทากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในขอกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีท่ีผูยื่นคําขอใชทดสอบ
ผลิตภัณฑกับวิธีทดสอบท่ีระบุในขอกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ตองมีอายุไมเกิน 3 ป นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบตามขอกําหนดพิเศษขอ 5.1 ไมจํากัดอายุผลการ
ทดสอบ (หากไมมกีารปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต) 

6.2 หนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันที่ยื่นขอการรบัรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถามี) 
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ภาคผนวก 
 
1. สรุปขั้นตอนการใหการรับรองฉลากเขียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการใหการรับรองฉลากเขียว 

ตรวจเฝ้าระวงั 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคาตอสิ่งแวดลอม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคา (Life Cycle of Refrigerated display 
cabinet) ในตารางท่ี 2  ผลกระทบเบื้องตนของผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคาตอสิ่งแวดลอม สามารถแบง
ไดเปน 5 ระยะ คือ กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใชงาน และทิ้งหลังใช  

ตารางท่ี 1 ผลกระทบเบ้ืองตนของผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคาตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอทางสิ่งแวดลอม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคาตอส่ิงแวดลอม 
กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลังใช 

การใชทรัพยากร (Resource use) เชน  
        -  วัตถุดิบ  
        -  พลังงาน  
        -  นํ้า 

 
2 

2 

2 

 
  ** 
2 

2 

 
X 
2 

X 

 

X 
X 
X 

 
 

การใชสารเคมี/ วัตถุอันตราย 1 1,4  1 3 

การปลอยสารมลพิษ (Emission/Release 
of pollutants) 

 

 
  1,6 

 
 
* 

 
 
 
4 

 
 

4        - อากาศ 

       - น้ํา   1,2 *  X 1,3 

       - ดิน   2,3 *  X 1,3,7 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste) 1,3,7 *  X 7,3 
ผลกระทบอ่ืนๆ (Other impacts)          5 X 
ความเหมาะสมสําหรับการใช  
(Fitness for use) 

   
 ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)     **  
 

หมายเหตุ พ้ืนที่สีเทาในตารางไมนํามาพิจารณาในการออกขอกําหนด 
      มีผลกระทบตองพิจารณาในการออกขอกําหนด 
      มีผลกระทบแตไมรวมอยูในขอกําหนด 
     X  ไมเก่ียวของ 
   *  ขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   **  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
     1    สารเคมีที่อาจใชในการผลิต 
   2   ผลกระทบจากการใชวัตถุดิบ พลังงาน และน้ํา  
   3   ผลกระทบจากวัตถุดิบที่ไมยอยสลายไดตามธรรมชาติ 
   4  ผลกระทบจากการปลอยสารที่ทําลายชั้นบรรยายกาศ 
   5   ผลกระทบจากการปลอยกาซ CO2, CO, SOx และ NOx 
   7   ผลกระทบจากบรรจุภัณฑพลาสติก บรรจุภัณฑกระดาษ 
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2.1  กอนผลิต 

กอนการผลิตเปนผลจากการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตสวนประกอบตาง ๆ ของตูแชเย็นแสดงสินคา     
ซึ่งวัตถุดิบนั้นผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและจากการสังเคราะห ในขั้นตอนการเตรียมและผลิตวัตถุดิบ
ที่ใชเปนสวนประกอบในตูแชเย็นแสดงสนิคา จะมีการปลดปลอยสารมลพิษที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และเปนอันตรายตอสุขภาพได 

 
2.2  ขณะผลิต 

กระบวนการผลิตตูแชเย็นแสดงสินคามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากการใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ขั้นตอนการผลิต เชน วัตถุดิบ พลังงานไฟฟา และน้ํา ของเสียจากขั้นตอนการผลิตยังกอใหเกิดปญหา
การปนเปอนสารพิษสูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะกอใหเกิดมลพิษตาง ๆ  เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า 
มลพิษทางดิน และ มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักร สงผลใหเกิดความรําคาญแก
ผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมขางเคียงได นอกจากนี้ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายจากการผลิต ไดแก เศษ
พลาสติก เศษกระดาษ สารเคมีตาง ๆ ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 

 
2.3  ขณะขนสง 

การขนสงสินคาไปยังผูบรโิภคตองใชพลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหมเคร่ืองยนต ซึ่งอาจกอใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการปลอยกาซในการเผาไหมเคร่ืองยนต และมีการปลอยมลพิษซึ่งสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 

2.4  ขณะใชงาน 
การใชงานผลิตภัณฑตูแชเย็นแสดงสินคาเปนผลจากการปลอยความรอน พลังงานที่ใชในการทํางานของ
ตูแชเย็นแสดงสินคา รวมถึงการปลอยสารหลอเย็นที่เปนอันตราย ซึ่งสารหลอเย็นมีผลกระทบโดยตรงตอ
ชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรอนที่เกิดจากตูแชเย็น
แสดงสินคาอาจมีผลกระทบตอผูใชงานและสิ่งแวดลอมในขณะใชงานได  

 

2.5   ท้ิงหลังใช 
ผลกระทบของตูแชเย็นแสดงสินคาหลังการใชงานอาจกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ และ
มลพิษทางดิน จากการปนเปอนของสารท่ีใชเปนสวนประกอบในชิ้นสวนของตูแชเย็นแสดงสินคา ซึ่งเปน
ผลจากสวนประกอบที่ไมสามารถยอยสลายได เชน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สวนประกอบเคร่ืองหลอเย็น 
ชิ้นสวนพลาสติก บรรจุภัณฑ และสีที่ใชกับตูแชเย็นแสดงสินคารวมทั้งบรรจุภัณฑ ซ่ึงสวนประกอบ
เหลานี้จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ถาไมมีการคัดแยกและนํากลับมาใชใหม กอนกําจัดหรือทิ้งสู
สิ่งแวดลอม  
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