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

น ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่ก าไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากข้ึน ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี พ .ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดท าโครงการฉลากเขียว 

ส าหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
 ค านึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ

ผลิตภัณฑ์นั้นถูกจ าหน่ายออกสู่ตลาด 
 มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง

สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อก าหนดส าหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกน้ าและอุปกรณ์ประหยัดน้ า 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เครื่องซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร ์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ท าจากผ้า 18. บริการซักน้ าและบริการซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดส าหรับถ้วยชาม 21. น้ ามันหล่อลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 

28. เครื่องถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน์ 38. เครื่องพิมพ์ 39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดส าหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เครื่องล้างจาน 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์ส าหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอรี่รถยนต์ 63. เครื่องดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอรี่ทุติยภูมิส าหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 

67.  สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 68. กระจกส าหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก 71. เครื่องเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 

79. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการท าความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 83. เครื่องฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เครื่องเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เครื่องฟอกอากาศ 92. เครื่องปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เครื่องสูบน้ า 95. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เครื่องประจุแบตเตอรี่ส าหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังน้ าคว่ า 99. รถตูโ้ดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องหนัง 102. ผ้าเบรกส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งส าหรับน้ าดื่ม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 108. วัสดุก่อสร้างที่ท าจากไม้ 

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร  110. ฉากกั้นห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

ปัจจัยท่ีใช้พจิารณาเพื่อออกข้อก าหนด 

ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะค านึงถึง 

 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่ เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

 การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการก าจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การน าขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ า (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการด าเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะน าโครงการฉลากเขียว หรือ ที่
เว็บไซต์http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
ส านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tei.or.th/
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 110 
โครงการฉลากเขียว 
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ประธานอนุกรรมการ 

ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ    

อนุกรรมการ 

นายสถาพร  รุ่งรัตนาอุบล ผู้แทนส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      
รศ.พิชิต ล ายอง ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
นายเรืองฤทธิ์  หนิแหนะ ผู้แทนศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  นายวิรยุทธ  รังหอม  
 

นายวินัย  นาคนาม ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  นายศักดิ์ชัย  กรุงศรีเมือง 

 

นายยศพงศ์  คุปตะบุตร ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

  นายอัศวิน  อัศวุตมางกุร 
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ข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์แผงพลลังงานแสงอาทิตย์  
(Photovoltaic Modules) 

 (TGL-110-16) 
จัดท าโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 110 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 
 

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Modules) มีความส าคัญในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงาน
ทดแทนจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการผลิต 
และการจัดการหลังการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อย
มลพิษจากโรงงานผลิต และซากผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
หากไม่มีระบบการจัดการซากอย่างเหมาะสม 

ดังนั้นการจัดท าข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมุ่งเน้นผลกระทบของ
ผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยก าหนดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ควบคุมการใช้โลหะหนักในผลิตภัณฑ์ และโลหะหนักท่ีอาจปนเปื้อนในหมึกสี หรือเม็ดสีที่
พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค อีกทั้งก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์บ่ง
บอกประเภทพลาสติก เพื่อสนับสนุนการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และสะดวกในการคัดแยกก าจัดหลัง
การใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อก าหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 18431 หรือ มอก. 22102 หรือมาตรฐาน IEC 612153 
หรือ IEC 616464 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 มอก. 1843 : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอน-คุณสมบัติการออกแบบและการรับรองแบบ  
2 มอก. 2210 : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง-คุณสมบัติการออกแบบและการรับรองแบบ 
3 IEC 61215: Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval. 
4 IEC 61646: Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval. 
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3. บทนิยาม 
 
 3.1  แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Modules) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีออกแบบให้ดูดกลืน 
   รังสีตกกระทบของดวงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

 3.2  หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยผู้
ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

 3.3 ใบรับรอง (Certification) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
( International Accreditation Forum – IAF)  ห รื อ ห น่ ว ย รั บ ร อ ง ร ะ บ บ ง า น อ่ื น ๆ  ที่
คณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียวให้ความเห็นชอบ 

 
 
4. ข้อก าหนดทั่วไป 

 
4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ ตามเกณฑ์ 
 ก าหนดดังต่อไปนี้ 

     4.1.1  ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 1843 หรือ มอก. 2210 หรือมาตรฐาน  
  IEC 61215 หรือ IEC 61646 หรือ 
 4.1.2  ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ ตามวิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐานเลขที่ 

มอก. 1843 หรือ มอก. 2210 หรือมาตรฐาน IEC 61215 หรือ IEC 61646 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1843 หรือ  
   มอก. 2210 หรือใบรับรองมาตรฐาน IEC 61215 หรือ IEC 61646 
2. ผลการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ ตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐานเลขท่ี มอก. 1843 หรือ  
   มอก. 2210 หรือมาตรฐาน IEC 61215 หรือ IEC 61646 
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4.2 แผงพลังงานแสงอาทิตย์ต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย ตามวิธีทดสอบที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 4.2.1 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2580 เล่ม 15 และ เล่ม 26 หรือมาตรฐาน  
  IEC 61730-17 และ IEC 61730-28  

      4.2.2  ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2580 เล่ม 1 และ เล่ม 2  
  หรือ IEC 61730-1 และ IEC 61730-2 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1. ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2580  
        เล่ม 1  และ เล่ม 2 หรือใบรับรองมาตรฐาน IEC 61730-1  และ IEC 61730-2 
    2. ผลการทดสอบด้านความปลอดภัย ตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2580  
        เล่ม 1  และ เล่ม 2 หรือผลการทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน IEC 61730-1  และ IEC 61730-2 

4.3 กระบวนการผลิต การขนส่งและการก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตาม 
กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 140019 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
   เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ  
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 

 

5. ข้อก าหนดพิเศษ 
 
5.1 แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีการรับประกันสินค้าและการรับประกันประสิทธิภาพการใช้งาน 
 เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดดังต่อไปนี้ 
     5.1.1 รับประกันผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
             5.1.1.1  แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
          5.1.1.2  แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า  
   10 ปี 
     5.1.2  รับประกันประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 25 ปี และประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับค่าก าลังไฟฟ้าที่ ได้ ในการใช้งานจริง 
(Nominal Power) ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นั้น  

                                                 
5 มอก. 2580 เล่ม 1: คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 1 ข้อก าหนดส าหรับการสร้าง. 
6 มอก. 2580 เล่ม 2: คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ. 
7 IEC 61730-1: Photovoltaic (PV) module safety qualification-Part 1: Requirement for construction. 
8 IEC 61730-2: Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2 : Requirements for testing. 
9 ISO 14001: Environmental Management System. 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด พร้อมหลักฐานใบ
รับประกันสินค้าและใบรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษ  
ข้อ 5.1 

  
 5.2  ปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟที่อาจปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  เกณฑ์ก าหนดปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟที่อาจปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 
      แผงพลังงานแสงอาทิตย์10 

สาร 
โลหะหนัก  สารหน่วงการติดไฟ  

Cd Pb Hg Cr 6+  ** PBB PBDEs 
ปริมาณ (mg/kg) ≤ 100 ≤ 1,000 ≤ 1,000 ≤ 1,000 ≤ 1,000 ≤ 1,000 

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟในผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.2 โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน IEC 6232111 หรือวิธี
ทดสอบอ่ืนทีเ่ทียบเท่า 

 
 5.3  ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องไม่ใช้สารดังต่อไปนี้ในขั้นตอน

การผลิต 
      5.3.1  สารคลอโรพาราฟิน (Chloroparaffins) ที่มีสายโซ่คาร์บอนอยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอน

อะตอมและมีความเข้มข้นของคลอรีนร้อยละ 50 หรือมากกว่าเป็นส่วนประกอบ 
      5.3.2  Halogen หรือ Organic Halogen 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าชิ้นส่วนพลาสติกท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช้
สารตามท่ีก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.3 พร้อมแสดงรายชื่อสารที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

 

 5.4  ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 25 กรัม หรือมี
พ้ืนที่ผิวมากกว่า 200 ตารางมิลลิเมตร ที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous material) 
ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์ส าหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 131012  หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภท
พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 104313 หรือมาตรฐาน ISO 1146914   

                                                 
10 Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS). 
11 IEC 62321: Testing and measuring equipment/ Allowed subcontracting determination of levels of six regulation substances. 
12 มอก. 1310 มอก.1303: สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่.    
13 ISO 1043: Plastics -Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองว่าชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.4 พร้อมหลักฐานรูปถ่ายที่มองเห็นสัญลักษณ์บนชิ้นส่วนพลาสติก 

 

 5.5 ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีมาตรการจัดการซากแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือรับรอง พร้อมแสดงหลักฐานมาตรการที่ใช้ในการจัดการซากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น      
   นโยบายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผนการรับคืนซากผลิตภัณฑ์แผงพลังงาน 
   แสงอาทิตย์ เป็นต้น 
2. หนังสือรับรอง พร้อมเอกสารแนะน าวิธีการส่งคืน/รับคืนซากผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย ์หรือคู่มือ 
   ที่มคี าแนะน าวิธีการน าคืน/รับคืนซากผลิตภัณฑแ์ผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเอกสารแนะน าวิธีการถอด 
   แยก/การก าจัดซากผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

  
5.6  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    5.6.1  บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

(TGL-105) 
     5.6.2  บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
   อุตสาหกรรม สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมี

การระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL – 105)   
2. หนังสือรับรองว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีการระบุสัญลักษณ์บ่งบอก  
   ประเภทพลาสติกเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.6.2 พร้อมหลักฐานรูปถ่ายที่มองเห็น  
   สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ยกเว้นกรณีใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอก 
   ประเภทพลาสติก) 

 

 5.7  บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
    5.7.1  บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวบรรจุภัณฑ์กระดาษ

(TGL–104) 
     5.7.2  บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องท ามาจากเยื่อเวียนท าใหม่ (Recycled pulp) เป็นไปตามเกณฑ์

ก าหนดดังภาคผนวก  

 

                                                                                                                                                         
14 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL – 104)   
2. หนังสือรับรองพร้อมหลักฐานแสดงร้อยละของเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุเหลือ   
   ใช้จากการเกษตร ที่ออกให้โดยผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

 

 5.8  หมึกส ีหรือเม็ดสีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนักและ 
สารประกอบของโลหะหนัก กรณีมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว 
และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบให้
ปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดยน้ าหนัก 

หมายเหตุ: กรณีที่บรรจุภณัฑ์กระดาษหรือบรรจุภณัฑ์พลาสติกได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
ตามข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.6.1 หรือ 5.7.1 ไม่ต้องยื่นหลักฐานตามที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.8 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่ 
   ออกให้โดยผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจ าหน่ายสี (ผลการทดสอบต้องทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดใน      
   ข้อ 2.)  
2. ผลการทดสอบปริมาณแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ โดยทดสอบตามวิธี  
   ทดสอบที่ก าหนดดังต่อไปนี้   
   2.1  ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-415 หรือ ASTM     
          D 333516 หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
  2.2  ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-717 หรือ ASTM D  
         362418 หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
  2.3  ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-119 หรือ ISO 650320  
         หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
  2.4  ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-521 

          หรือ IEC 62321 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า 
 
 
 
 
 

                                                 
15 ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content. 
16 ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
17 ISO 3856-7: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 7: Determination of mercury content of the pigment portion of the paint and of 
the liquid portion of water-dilatable paints. 
18 ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
19 ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 1: Determination of lead content.  
20 Paints and varnishes -- Determination of total lead - Flame atomic absorption spectrometric method. 
21 ISO 3856-5: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 5: Determination of chromium hexavalent content of the pigment portion of the 
liquid paint or the paint in powder. 
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6.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐที่ ได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที ่มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก าหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี ที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
             (ยกเว้นผลการทดสอบข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.8 ให้มีอายุการทดสอบไม่เกิน 3 ปี 

นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว)  

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2.  ผลกระทบของผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Life Cycle of Photovoltaic 
Modules) ในตารางที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่ง
ได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และท้ิงหลังใช้  

ตารางท่ี 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑแ์ผงพลังงานแสงอาทิตย์ต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตยต่์อสิ่งแวดล้อม 
ก่อนผลิต ก่อนผลิต ก่อนผลิต ก่อนผลิต ทิ้งหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น  
        -  วัตถุดิบ  
        -  พลังงาน  
        -  น้ า 

 
 2 
 2 

 2 

 
   **,  


2 


2 

 
X 


2 
X 

 
X 
X 


2 

 
 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย X 1  X 1 
การปล่อยสารมลพิษ 
(Emission/Release of pollutants) 

 
 

 * 

 
 

 *3 

  
 
3 

 
 

 4        - อากาศ 

       - น้ า  * *  X  5,6 

       - ดิน    4 *  X  5,6 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)   4 *  X 5 
ผลกระทบอ่ืนๆ (Other impacts)     X 
ความเหมาะสมส าหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
  ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)      **  

หมายเหตุ  พื้นที่สีเทาในตารางไมน่ ามาพิจารณาในการออกข้อก าหนด 
          มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อก าหนด 
      มีผลกระทบแตไ่มร่วมอยู่ในข้อก าหนด                              
    X      ไม่เกี่ยวข้อง 
   *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญตัิโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   **  มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
     1    สารเคมีที่อาจใช้ในขั้นตอนการผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
   2   ผลจากการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และน้ า  
   3   ผลจากฝุ่นละออง ควัน ของเสียที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
   4   ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOx และ NOx  
   5   ผลจากบรรจภุณัฑ์พลาสติก บรรจภุัณฑ์กระดาษ 
   6  ผลจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์   
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2.1  ก่อนการผลิต 
 

ก่อนการผลิตเป็นผลจากการเตรียมวัตถุดิบใช้ในการผลิตส่วนประกอบต่างๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์แผง
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตจะมาจากการท าเหมืองซิลิกอน ในขั้นตอนการท า
เหมือง การขนส่งวัตถุดิบ และการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่โรงงานเพ่ือเปลี่ยนรูปซิลิกอนให้สามารถน า
ไฟฟ้าได้นั้น  จะมีการปล่อยมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตโดยรอบ และ
อาจก่อให้เกิดมลพิษ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า และมลพิษทางดิน 

ดังนั้นข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์จึงมุ่งเน้นในการควบคุมขั้นตอนการได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบก่อนน าวัตถุดิบนั้นมาผลิตเป็นเซลล์ซิลิกอน โดยก าหนดให้ขั้นตอนหรือ
กระบวนการผลิตวัตถุดิบต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ปลดปล่อยสารอันตราย รวมทั้ง
มลพิษต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

2.2  ขณะผลิต 
 

ขั้นตอนการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 
พลังงานจากไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน้ า นอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ยังก่อให้เกิด
ของเสียจากการเติมแต่งซิลิกอนให้สามารถน าไฟฟ้าได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการล้างด้วยกรด การเติมแร่อื่นเข้า
ไปเพ่ือให้เกิดการน าไฟฟ้าได้ ซ่ึงในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษ เช่น มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ า และมลพิษทางดิน เมื่อมีการปลดปล่อยของเสียที่เกิดจากกระบวนการเหล่านี้สู่
สิ่งแวดล้อมและอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบโรงงานผลิตได้ 

ดังนั้นข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมุ่งเน้นในการควบคุมกระบวน 
การผลิต การก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกระบวนการขนส่งของเสียภายในโรงงาน 
ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายทางราชการ และมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต การก าจัดของ
เสียภายในโรงงาน เพ่ือลดผลกระทบจากขั้นตอนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตและ
ผู้บริโภค 
 

2.3  ขณะขนส่ง 
 

การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ 
 

2.4   ขณะใช้งาน  

  การใช้งานผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลจากค่าประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งมีผลต่อการ
  ก าจัด ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน เนื่องจากอายุการใช้งานที่สั้นและมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่มี
  มาตรฐาน ปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟที่อาจตกค้างในขั้นตอนการผลิต ซึ่งโลหะหนักและ
  สารหน่วงการติดไฟเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์  ถ้าขั้นตอนการผลิตแผง
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  พลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยในการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ปลอดสาร
  อันตรายและใช้ปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานในขั้นตอนการผลิต    

ดังนั้นข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์  จึงมุ่งเน้นการก าหนดค่าประสิทธิ 
ภาพในการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานและมีค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการใช้
งาน เพ่ือลดการเกิดขยะจากการใช้งานผลิตภัณฑ์และการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง ใช้
โลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟในปริมาณที่ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของ
ผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 

2.5   ทิ้งหลังใช้ 
   

ผลกระทบของแผงพลังงานแสงอาทิตย์หลังการใช้งานเกิดจากการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ที่
ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับในการก าจัดและน าคืนผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานภายในประเทศ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบไม่สามารถย่อยสลายได้ และส่วนประกอบอ่ืนๆ ในแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่
อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า และมลพิษทางดิน จากการปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนักที่ใช้ในขั้นตอน
การผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้กับผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสง 
อาทิตย์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ถ้าไม่มีการคัดแยกหรือไม่มีการน ากลับมา
ใช้ใหม่  

ดังนั้นข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมุ่งเน้นการให้ผลิตภัณฑ์แผง
พลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีค าแนะน าในการจัดการซากหลังการใช้งานบรรจุภัณฑ์ เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้งาน
สามารถก าจัดและน าคืนซากผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง เพ่ือลดผลที่อาจเกิดจากซากผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงควบคุมการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารอันตรายอ่ืนๆ ในบรรจุภัณฑ์และหมึกสี หรือเม็ดสีที่
อาจปนเปื้อนโลหะหนัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนันสนุนให้น าบรรจุภัณฑ์กลับมาแปรใช้
ใหม ่
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3.  เกณฑ์ก าหนดส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องท าจากเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุเหลือใช้จาก
 การเกษตรดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ปริมาณของเยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษท่ีท าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจาก  

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
วัสดุกันกระแทก > 70 
ถาด > 75 
กล่องกระดาษแข็ง > 70 
กล่องกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20 
ซองกระดาษคราฟท์ >  50 
ผลิตภัณฑ์กระดาษข้ึนรูป > 90 
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 
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