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ฉลากเขียว 

 
 
 
 

ขอกําหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ 
ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค 

(Water dispenser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฉลากเขียว  
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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ฉลากเขียว 

 
 
 
 

ขอกําหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ 
ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค 

(Water dispenser) 
 

คณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว 
อนุมัติ 

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 

 
ฉลากเขียว 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 97 
ตูนํ้ารอนน้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค 

      

ประธานอนกุรรมการ 
รศ.ทวีวัฒน สุภารส ผูแทนจากภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล 
      คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
รองประธานอนกุรรมการ 
นายโกศล  ใจรังสี ผูทรงคุณวุฒิ 
    
อนุกรรมการ 
นายสุรจิตร วันแพ ผูแทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 นายเกียรติศักดิ์ ประเสริฐสขุ       

ดร.ศุภชัย  สําเภา       ผูแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
นายณัฐนนท จิวะไพศาลพงศ และอนุรักษพลังงาน 

 
นายธีรพล สมศรีธรรม ผูแทนจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 นายสุรศักดิ์ คงมนต        

ผศ.ดร.นริส ประทินทอง คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

นายเจนจบ สุขสด ผูแทนจากรมควบคมุมลพิษ 
นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ 
นางสาวโมธิณี อาวปรียา 

 
นางสาวอิสราภรณ วิจิตรจรรยากุล ผูแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 
นายศักดา บุญทองใหม ผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวณุบล คุมพงษ  
 
นายปญญ ปยะศิลป  ผูแทนจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของ 
 เยอรมัน (GIZ)             
 
นายอนุสรณ พรหมจักร ผูแทนจากสมาคมเครื่องทําความเย็นไทย 

เลขานุการ 

ดร. ถนอมลาภ รัชวัตร  ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
ดร.ฉัตรตรี ภูรัต 
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑตูนํ้ารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค 
(Water dispenser) 
(TGL–97-R1–20) 

จัดทําโดย 
คณะอนกุรรมการเทคนิคคณะที่ 97 

 
1.  เหตุผล  

ผลิตภัณฑตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค (Water dispenser) เปนเครื่องใชไฟฟาท่ีใช
สําหรับทําใหน้ํามีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นหรือลดต่ําลง เพ่ือปรับอุณหภูมิใหรอนหรือเย็น ใหเหมาะสมตอการ
บริโภค สะดวกและงายตอการใชงาน เปนผลิตภัณฑที่สามารถติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย
พบตามสถานที่ตาง ๆ ไดแก อาคารสํานักงานตาง ๆ และอาคารบานเรือน เพ่ือใชสําหรับการบริโภค ซึ่ง
เหมาะกับวิถิชีวิตของคนในปจจุบันที่ตองการความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยสวนประกอบหลักของตู
น้ํารอน น้ําเย็นบริโภค คือ อุปกรณที่ใชในการทําใหน้ํามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นดวยการทํางานของฮีตเตอร 
และในสวนของการทําใหน้ํามีอุณหภูมิลดลงนั้น เปนการทํางานของอีวาพอเรเตอร คอมเพรสเซอร และ
คอนเดนเซอร โดยมีอุปกรณที่ใชในการควบคุมระดับอุณหภูมิคือ เทอรโมสตัท ซึ่งท้ังหมดมีวงจรที่
จําเปนตองใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก นอกจากน้ีตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค ยังมีการใช
สารทําความเย็น ซึ่งเปนสารท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเก่ียวของกับภาวะโลกรอน ซึ่งเปน
ปรากฎการณที่กาซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทเฟยรถูกทําลาย 

ดังน้ันการจัดทําขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค  
จึงเนนการกําหนดเกณฑการประหยัดพลังงานไฟฟา รวมทั้ งควบคุมการใชสารทําความเย็น  
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
2.  ขอบเขต 

ขอกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะ ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคแบบอัดไอ 
(compression type) ที่มีความจุของถังบรรจุน้ําเย็นไมเกิน 6 ลิตร และท่ีมีความจุของถังบรรจุน้ํารอน
ไมเกิน 5 ลิตร มีแรงดนัไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต   
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3.  บทนิยาม 

3.1 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค หมายถึง เครื่องใชไฟฟาท่ีทําใหน้ําเพื่อการบริโภคมีอุณหภูมิสูงขึ้นในสวน
ของน้ํารอน และทําใหน้ําเพ่ือการบริโภคมอีุณหภูมิต่ําลงในสวนของน้ําเย็น 

3.2 ตูน้ําเย็นบริโภค หมายถึง เครื่องใชไฟฟาที่ทําใหน้ําเพ่ือการบริโภคมีอุณหภูมิต่ําลง 
  

3.3 ประสิทธิภาพพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานไฟฟาของตูน้ํารอนน้ําเย็น หรือตูน้ําเย็น กําหนด

เปนคาพลังงานไฟฟาที่ใชตอวัน หนวยเปนกิโลวัตตชั่วโมงตอวัน    

 

3.4 หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดย
ผูยื่นคําขอหรือผูผลิตวาเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่ระบุอยูในขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ยื่นขอ 
 

3.5 ใบรับรอง (certificate) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยหนวยรับรอง (certification body) 
ซึ่งหนวยรับรองดังกลาวตองไดรับการรบัรองจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ 
(accreditation body) ท่ีอยูในขอตกลงรวมของ IAF (International Accreditation Forum) 
 

3.6 ผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
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4. ขอกําหนดท่ัวไป 

4.1 ผลิตภัณฑตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐาน หรือ
เปนไปตามขอกําหนดและวิธีทดสอบตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2461: ตูนํ้า
เย็นบริโภค เฉพาะดานความปลอดภัย  

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองย่ืนใบอนุญาตหรือผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานเลขที่ มอก. 2461  
 

4.2 กระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับของหนวยงานราชการ หรอื เปนโรงงานที่ผานการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. ใบอนุญาตที่เชื่อไดวากระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสีย เปนไปตามกฎหมายและ
ขอบังคบัของทางราชการ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ของโรงงานผูผลิต 
หมายเหตุ กรณีผลิตภัณฑนําเขา โรงงานผูผลิตตองผานการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001  
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5. ขอกําหนดพิเศษ 

5.1 ผลิตภัณฑตองไดรบัฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

เอกสารท่ีใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารที่ไดรับการรับรอง ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  

 
5.2 สารทําความเย็นมีคาศักยภาพในการทําลายโอโซน (ODP) เปน 0 และมีคาศักยภาพในการทําใหเกิด

ภาวะโลกรอน (GWP100a) ตองไมเกิน 1500 
หมายเหตุ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน 

(GWP100a) จะตองไมเกิน 10  
 

เอกสารท่ีใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผูย่ืนคําขอตองแสดงหนังสือรับรองชนิดสารทําความเย็นที่ใชในตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็น
บริโภค ซึ่งมีคาศักยภาพในการทําลายโอโซน (ODP) เปน 0 และมีคาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลก
รอน (GWP100a) ไมเกิน 1500 และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บรษิัทผูผลิต  

 
5.3 ชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบของเคร่ืองท่ีมีน้ําหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ตองไมมีปริมาณ 

โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก สารหนวงการติดไฟ และพลาสติไซเซอร  
กรณีมีการปนเปอนมาจากวัตถุดิบ ไดแก  

 ตะกั่ว ปรอท และเฮกซะวาเลนตโครเมียม ตองไมเกินรอยละ 0.1 โดยนํ้าหนัก (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)  
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เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
1. กรณีที่ผูยื่นคําขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 
1.1  หนังสอืรับรองของผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปรมิาณโลหะหนักและสารหนวง    

                การติดไฟไมเกินเกณฑกําหนดพรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานท่ีเชื่อไดวาโรงงานผูผลิต   
                ชิ้นสวนของผลิตภัณฑมีการระบุถึงข้ันตอนในการมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอด 
                สารตองหาม 
          1.2  หนังสือรบัรองและผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณ 
                โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนดโดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน      
                IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟได 

โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรโลหะหนักและสารหนวง
การติดไฟ เทานั้น 

2. กรณีท่ีผู ย่ืนคําขอไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบ
ปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑโดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน       
IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟได โดย
หองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟได 
เทานั้น 
 

5.4 ชิ้นสวนพลาสตกิที่มีน้ําหนกัไมนอยกวา 25 กรัมตอชิ้น หรือ ท่ีมีพื้นที่ผิวตั้งแต 200 ตารางมิลลิเมตรตอ
ชิ้น ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัว
ยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือไดวาชิ้นสวนพลาสติก มีสัญลักษณและคํายอบงบอกประเภทของ
พลาสติกใหเห็นชัดเจน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติก
ตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พรอมทั้งสงตัวอยางชิ้นสวน หรือรูปถายของชิ้นสวนพลาสติกที่
แสดงสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกเพื่อการตรวจพินิจ 

 

5.5 ชิ้นสวนพลาสติกตองไมมีสาร Chloroparaffins ที่มีหวงโซคารบอนอยูในชวง 10-13 คารบอนอะตอม
และมีคลอรีนเปนองคประกอบมากกวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก  

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองชิ้นสวนพลาสติกที่ใชในตูน้ํารอน นํ้าเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค โดย
ลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรบัรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต  
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5.6 สีที่ใชสําหรับผลิตภัณฑตองไมมีโลหะหนักหรอืสารประกอบของโลหะหนัก 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 เฮกซะวาเลนตโครเมียม ที่เกิดจาก

ความไมบริสุทธ์ิและปนเปอนมาจากวัตถุดิบ รวมกันไดไมเกิน 0.01 % โดยน้ําหนัก 
เอกสารท่ีใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. หนังสือรับรองหรือผลการทดสอบปริมาณ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม เฮกซะวาเลนตโครเมียม ที่ออกให

โดยผูผลิตสี 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนตโครเมียม ตามวิธีทดสอบที่กําหนด 

ดังตอไปนี้ 
   1. ทดสอบหาปริมาณปรอทตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7  หรือ ASTM D 3624  หรือ IEC 62321  หรือ 

วิธีทดสอบอื่นที่สามารถทดสอบหาปริมาณปรอทได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง ISO 
17025 ในพารามิเตอรการหาปรมิาณปรอทได เทานั้น 

2. ทดสอบหาปริมาณตะก่ัวตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321  หรือ 
วิธีทดสอบอื่นที่สามารถทดสอบหาปริมาณตะก่ัวได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง ISO 
17025 ในพารามิเตอรการหาปรมิาณตะก่ัวได เทาน้ัน 

3. ทดสอบหาปริมาณแคดเมียมตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321  
หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณแคดเมียมได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการรับรอง 
ISO 17025 ในพารามิเตอรการหาปริมาณแคดเมียมได เทานั้น 

4. ทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียมตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 หรือ IEC 62321 หรือ วิธี
ทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียม ได โดยหองปฏิบัติการตองไดรับการ
รับรอง ISO 17025 ในพารามิเตอรการหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียมได เทานั้น 
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5.7 ฉนวนกันความรอน ตองเปนไปตามเกณฑดังนี้  

กรณีฉนวนกันความรอนประเภทยาง  
1) สารแฮโลเจน เปนองคประกอบ ไดแก โบรไมด (Bromide) และคลอไรด (Chloride) ที่เกิดจาก

ความไมบริสุทธิ์ และการปนเปอนจากวัตถุดิบ ตองไมเกินรอยละ 0.5 โดยน้ําหนักของฉนวน 

2) สารประกอบไนโตรซามีนท่ีตกคางในผลิตภัณฑ (Nitrosamine compound residue) ตองไม

เกิน 0.01 ppm  

กรณีฉนวนกันความรอนประเภทโพม 

1) ตองไมมีสาร CFCs, HCFCs และ HFCs ในกระบวนการผลิต 

2) ตองไมมีสารท่ีเปนสารกอมะเร็งตามรายชื่อใน group 1 (สารกอมะเร็งท่ีไดรับการยืนยันแลว) และ 

group 2A (สารท่ีมีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International Agency for Research on 

Cancer (IARC) และที่มปีระกาศเพิ่มเติม 

3) สารเปาโฟมที่ใชตองทีคา ODP เทากับศูนย และคา Global Warming Potential (GWP)  ไมเกิน 140 

kgCO2eq 

 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานหนังสือรับรองวาฉนวนกันความรอนเปนไปตามเกณฑขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.7 

โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

 

5.8 มีขอมูลแนะนําผูบริโภค  
5.8.1 ที่ผลิตภัณฑตองมีการระบุขอความบนฉลากสินคาในสวนขอแนะนําการใช และคําเตือน 

ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลากของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
(สคบ)  

5.8.2 คูมือเก่ียวกับการติดต้ัง การใชงาน และการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม เชน คําแนะนําการทํา
ความสะอาดของตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค หรอืตูน้ําเย็นบริโภค เปนตน  

5.8.3 มีคําแนะนําแกผูบริโภคในการจัดการซากผลิตภัณฑหลังการใชงาน 
 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานแสดงขอมูลแนะนําผูบริโภค โดยระบุรายละเอียดตามขอกําหนดที่ 5.8 โดยลง
นามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
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5.9 บรรจุภัณฑ 
5.9.1  บรรจุภัณฑพลาสติกตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 (1) ไดรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก (TGL-105)       
หรอื 
(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 1043หรือ 
ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนาม
รับรองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ  

 

 
 5.9.2   บรรจุภัณฑกระดาษตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

(1) ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ (TGL–104) 
หรือ 

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

ตาราง แสดงปริมาณของเย่ือเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือ
ใชจากการเกษตร 

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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เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. ใบรบัรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เชื่อไดวาบรรจุภัณฑกระดาษผลิตจากเย่ือเวียนทําใหมตามเกณฑที่กําหนดใน

ขอกําหนดพิเศษขอ 5.1 ของขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ (TGL–104) 
โดยหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ  

 
5.9.3  หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑตองไมมีโลหะ

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

เขียว ผูย่ืนคาํขอไมตองย่ืนหลักฐานตามท่ีกําหนดในขอกําหนดพิเศษขอ 5.9.3 

 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองย่ืนเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนต

โครเมียมตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 ที่ออกใหโดยผูผลิตสี หรือ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และเฮกซะวาเลนตโครเมียมโดยทดสอบตาม

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

 
5.9.4 วัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ เชน EPS (Expanded Polystyrene), EPE (Expanded 

Polyethylene) และ EPP (Expanded Polypropylene) สารที่ ใช ในการเปา โฟม 
(Blowing Agent) มีคาศักยภาพในการทําลายโอโซน (ODP) เปนศูนย 

 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองชนิดวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ และชนิดสารที่ใชในการ
เปาโฟม (Blowing Agent) โดยหนังสือรับรองตองลงนามโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัทผูผลิตวัสดุกันกระแทกหรือผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บรษิัทผูยื่นคาํขอและประทับตราสําคัญของบรษิัท 
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6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 หองปฏิบัติการทดสอบ 
ตองเปนหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการภายใตกํากับของรัฐที่ไดรับการ
แตงตั้งตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
(และที่แก ไขเพิ่มเติม) หรือ หองปฏิบัติการที่ ได รับการรับรองความสามารถของ
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรอื ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในขอกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2   กรณี ผูยื่นคาํขอประสงคยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

กับวิธีที่ระบุในขอกําหนดฉลากเขียว ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้แนบ
มาพรอมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ย่ืนขอวาวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเทากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ ระบุ ใน
ขอกําหนดฉลากเขียว 

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางวิธีทดสอบท่ีผูยื่นคําขอใชทดสอบ
ผลิตภัณฑกับวิธีทดสอบที่ระบุในขอกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรบัรองวาเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ตองมอีายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันท่ียื่นขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถามี)  
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ภาคผนวก 
 
1. สรุปขั้นตอนการใหการรับรองฉลากเขียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการใหการรับรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค ตอส่ิงแวดลอม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑตูนํ้ารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค ในตารางที่ 1 
ผลกระทบเบื้องตนของผลิตภัณฑตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภคตอสิ่งแวดลอม สามารถแบงได
เปน 5 ระยะ คือ กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใชงาน และทิ้งหลังใช  
ตารางท่ี 1 ผลกระทบเบ้ืองตนของผลิตภัณฑตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภคตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอทางสิ่งแวดลอม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑเคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังน้ําควํ่า 
ตอส่ิงแวดลอม 

กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลังใช 
การใชทรัพยากร (Resource Use) เชน  

-  วัตถุดิบ  
-  พลังงาน  
-  น้ํา 

 
 

 

 

 

1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

การใชสารเคมี/ วัตถุอันตราย  2, 4  2 7, 8 

การปลอยสารมลพิษ 
(Emission/Release of Pollutants) 

-  อากาศ 
-  นํ้า 
-  ดิน 

 

 
 

 

 

 
 
* 
* 
* 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
2 

 
2 

ผลกระทบอ่ืน ๆ (Other Impacts) 
- เสียง 
- กลิ่น 
- อุณหภูมิ 

 
 
 
 

 
* 
* 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)  *  5, 6 5, 6, 9 

ความเหมาะสมสําหรับการใช  
(Fitness for Use) 

   **  

ความปลอดภัย (Safety)    **  

หมายเหตุ: พ้ืนท่ีสีเทาในตารางไมนํามาพิจารณาในการออกขอกําหนด 
   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด 

   มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด  ไมเก่ียวของ 
  * มีขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย  

** มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1 ผลกระทบที่เกิดจากการใชพลังงาน และนํ้า ในระหวางการผลิต 2 สารทําความเย็น 
3 คาประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 4 สี 
5 บรรจุภัณฑ 6 ระบุสัญลักษณบงบอกประเภท

พลาสติกบนช้ินสวนพลาสติก 7 โลหะหนัก 
8 สารหนวงการติดไฟตาม directives (EU) 2015/863 
9  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สายไฟ ขดลวดทองแดง 
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2.1 ขณะผลิต  

กระบวนการผลิตตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูนํ้าเย็นบริโภค กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก วัตถุดิบ พลังงาน และน้ํา และการใชสารเคมี หรือวัตถุ
อันตราย ไดแก สี และสารทําความเย็น นอกจากนั้นในขณะการผลิตยังกอใหเกิดปญหาในเรื่องของการ
ปนเปอนสารพิษสูสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษทางดิน และผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญอีกหนึ่งประการที่เกิดขึ้นขณะผลิตคือ เรื่องของขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เชน 
เศษพลาสติก เศษชิ้นสวนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เศษโลหะ เปนตน จึงควรมีการคัดแยกกอนนําไปท้ิง 
แตสําหรับขยะอันตรายแลวน้ัน ควรนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทย
มีกฎหมายควบคุมผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมในขณะผลิตอยู แลว ไมว าจะเปน ขอบังคับตาม
พระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและ/หรือประกาศ กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นในการออก
ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับตูน้ํารอน นํ้าเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค จึงมุงเนนที่การควบคุม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในขณะใชงาน และการท้ิงหลังใชเปนสําคัญ 
 

2.2  ขณะขนสง 

การขนสงมีการใชทรัพยากรน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งกอใหเกิดสารมลพิษจากการสันดาปภายใน
ของเครื่องยนต ซึ่งหากเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณจะทําให เกิดไฮโดรคารบอนท่ีเหลือ และ
คารบอนมอนอกไซด  ฝุนละอองหรือควันดําซึ่งเปนสารมลพิษกาซ (gaseous pollutants)  
 

2.3 ขณะใชงาน  

การใชงานตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค มีผลกระทบตอการใชพลังงานไฟฟา ซึ่งใน
กระบวนการผลิตไฟฟาตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยหลัก อาทิเชน ทรัพยากรพลังงานเชื้อเพลิง 
พลังงานไฟฟา นอกจากนี้ยังมีกาซและสิ่งเหลือจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้น อาทิเชน ฝุนละออง เขมา 
กาซ และธาตุ ไอน้ํา เสียง กากข้ีเถา น้ําทิ้ง และในระหวางการใชงานอาจมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟา 
สารเคมีที่มาจากสารทําความเย็น  ตลอดจนการสิ้นเปลืองของพลังงานไฟฟาที่มีการใชอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค ที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา
ที่สูง จะชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชพลังงานไฟฟาได พรอมกันนี้ในขณะใชงานจําเปนตอง
ตระหนกัถึงเรื่องความเหมาะสมและความปลอดภัยขณะใชงานของตูนํ้ารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็น
บริโภค เพ่ือความปลอดภัยของผูใชงานเปนสําคัญ  โดยเร่ืองความเหมาะสมและความปลอดภัยขณะใช
งานนั้น ในปจจุบันมีกฎหมายที่ควบคุมใหผลิตภัณฑนั้นมีความเหมาะสมสําหรับการใช และความ
ปลอดภัยสําหรับผูใชงานอยูแลว ไมวาจะเปนขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
และ/หรือประกาศ กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นในการออกขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับตูน้ํารอน น้ําเย็น
บริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค จึงมุงเนนที่การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มาจากการใชพลังงาน
ไฟฟาที่มีความสิ้นเปลือง การหามใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลกระทบทางเสียงท่ีอาจสงผลตอ
ผูใชงาน และของเสียที่มาจากขยะมูลฝอย เปนสําคัญ 
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2.4 ทิ้งหลังใช 

การทิ้งตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค หลังหมดอายุการใชงานนั้น สงผลกระทบตอ
สิ่ งแวดลอม เนื่องจากเครื่องทํารอน-น้ํ า เย็น จัดเปนอุปกรณไฟฟาตามระเบียบของ WEEE  
ซึ่งชิ้นสวนตาง ๆ ของตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส, สายไฟ, 
โลหะ และชิ้นสวนพลาสติก มักประกอบดวยสารเคมีอันตราย เชน สารโลหะหนัก สารหนวงการติดไฟ 
และสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่มาจากสารทําความเย็น ดังนั้นเมื่อตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูนํ้าเย็น
บริโภคที่หมดอายุการใชงาน เมื่อนําไปทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปจะทําให สารเหลานี้สามารถอาจ
กอใหเกิดการสะสมและปนเปอนในสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิต และหวงโซอาหาร ทําใหเกิดความเปนพิษตอ
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมได แตอยางไรก็ตามชิ้นสวนของตูน้ํารอน น้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภค ที่
เปนบรรจุภัณฑและพลาสติก ยังสามารถนํากลับมาแปรใชใหมได เพียงแตจําเปนตองมีการระบุ
สัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกที่ใช เพ่ือใหงายตอการแยกประเภทและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จะนําไปกําจัดในข้ันตอนสุดทาย 
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