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

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเอง
ในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการ
บริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับ
ความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ
ผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาง
สิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศสําหรับห้อง 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซักน้ําและบริการซักแห้ง

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

      และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. เคร่ืองล้างจาน 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

49.   กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปั๊มความร้อน 

52.  พัดลม 53.  รถจักรยานยนต์ 54.  ยางรถจักรยานยนต์ 

55.  ยางรถยนต์ 56.  วัสดุก่อผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 60.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

61.  เฟอร์นิเจอร์ 62.  แบตเตอร่ีรถยนต์ 63. เคร่ืองดูดฝุ่น 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน
     หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68. กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71. เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียม 
     เหลว 

77. ตรายาง หมึกประทับตราและ
     แท่นประทับตรา 

78. กาว
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ตอ่) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองเป่าผม 86. รองเท้า 87. ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. เคร่ืองฟอกอากาศ 92. เคร่ืองปิ้งขนมปัง 93. ครีมนวดผม 

94. เคร่ืองสูบน้ํา 95. เคร่ืองทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 96. นาฬิกา 

97. เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณ์ 
     อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

98. เคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังนํ้าคว่ํา 99. รถตู้โดยสาร 

100. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเคร่ืองหนัง 102. ผ้าเบรกสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

103. สถานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ 104. ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

106. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง 108. วัสดุก่อสร้างที่ทําจากไม้ 

109. กระจกที่ใช้ภายในอาคาร  110. ฉากก้ันห้อง 111. แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณ์กีฬา 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่าน 117. บริการโรงแรม 

118. หม้อแปลงไฟฟ้า 119. สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า 120. ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สําหรับน้ําด่ืม

121. อุปกรณ์ข้อต่อ 122. ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก 123. ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต 
การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยท่ัวไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
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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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 121 
โครงการฉลากเขียว 

วัสดไุม้เทียมจากพลาสตกิ 
 

ประธานอนุกรรมการ 

นายรัชดา สิงคาลวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
อนุกรรมการ 

นายนนท์ ลิ้มสวุรรณ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
รองศาสตราจารย์ เอกชัย วิมลมาลา ผู้แทนคณะพลงังานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
      
ดร. พิศุทธ์ุ ศิรพัินธ์ุ ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายกิติพงศ์ ต้ังกิจ 
 
นางสาวธนิษฐา ภูลวรรณ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

นางณิชาภา หลาวทอง 
   

นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวป่ินทอง ต้อนรับ 
 

นายโกวิทย์ เอ้ือศิริพันธ์ ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
   
นายชัยวัฒน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้แทนบริษทั สยามพลาสวูด จํากัด 

นางจีราภรณ์ ศรีเจ้า 
 
นายวิชัย โรชาร์พิทักษ ์ ผู้แทนบริษทั วี.พี.วู๊ด จํากัด 

นายเอกภพ โรชาร์พิทักษ์ 
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อนุกรรมการ (ต่อ) 

นางสาวจิราวดี พิพัฒนาทรกุล ผู้แทนสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล  
นางสาวดุสิตา โกละกะ 

 
อนุกรรมการและเลขานุการ  

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 
นางสาวแววตา ขันตี 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก 
(Wood-like Plastic) 

(TGL-121-16) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 121 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

 
ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติกเป็นวัสดุทดแทนไม้จริงที่ผลิตจากพลาสติก หรือพลาสติกผสมผงไม้   
ขี้เลื่อยไม้ หรือเส้นใยไม้ โดยนําคุณสมบัติเด่นของไม้และพลาสติกมารวมกัน จึงทําให้ได้วัสดุที่มี
คุณสมบัติที่ดี เช่น มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อความช้ืนและแสงอัลตราไวโอเลต ต้านทานเช้ือราและแมลง 
สามารถผลิตให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ รับแรงได้มากขึ้น ใช้งานได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา แต่ในการผลิตน้ันต้องใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และใน
กระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองจากการฟุ้งกระจายของ
วัตถุดิบ และการปนเป้ือนของสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วยังก่อให้เกิด
ขยะอีกด้วย ซึ่งหากไม่มีการควบคุมปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะมีการปลดปล่อย
สารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในขณะใช้งานและหลังหมดอายุการใช้งาน 

ดังน้ัน การจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก จึงมุ่งเน้นเรื่องการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงการกําจัดหลังการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวต้องมีการควบคุมปริมาณโลหะหนักและ
สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยขณะใช้งาน 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ที่ผลิตจากพลาสติก หรือพลาสติกผสมเศษ
ไม้เหลือใช้หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ดังน้ี 

2.1 แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง (Rigid polyvinyl chloride foam sheets) 
2.2 พ้ืน (Decking) 
2.3 ผลิตภัณฑ์เพ่ือการตกแต่ง (Decoration) เช่น ระแนง รั้ว ฝาผนัง คิ้ว เชิงชาย ฝ้า เป็นต้น 
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3. บทนิยาม 
 

3.1  เศษไม้เหลือใช้ (Waste wood) หมายถึง เศษช้ินส่วนของไม้ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต
หรือการแปรรูปไม้ เช่น ก่ิงไม้ ปลายไม้ ช้ินไม้ เศษไม้ ผงไม้จากการขัด ขี้เลื่อย ขี้กบ เป็นต้น 

3.2  วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (Herbaceous plant waste) หมายถึง ของเหลือใช้หรือผล
พลอยได้ (By-product) จากพืชล้มลุกที่สามารถนําไปใช้แปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 
เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กก ต้นหญ้า เป็นต้น 

3.3 แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง (Rigid polyvinyl chloride foam sheets) หมายถึง แผ่นพอลิไวนิล
คลอไรด์แข็ง ทําให้เกิดฟองอากาศอยู่ภายในขณะขึ้นรูปโดยการอัดรีด แผ่นพีวีซีแข็งจะมีค่าความ
หนาแน่นมากกว่า 0.55 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

3.4    หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.5    ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
NationalStandardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum (IAF))  

3.6    ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TGL-121-16 

11/23 

 

4. ข้อกําหนดทั่วไป 
  

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
4.1.1 แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.23561 หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

4.1.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทพ้ืนและผลิตภัณฑ์เพ่ือการตกแต่ง ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์             
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คณุลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ประเภทพ้ืน และผลิตภัณฑ์เพ่ือการตกแต่ง2 

คุณลักษณะท่ีต้องการ เกณฑ์ วิธีทดสอบ

การทดสอบแรงกระแทก (Izod Impact)
(เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ประเภทพ้ืน) 

> 2.56 KJ/m
(Notched) 

ASTM D2563

กําลังต้านทานการดัด 
(Flexural Strength, MOR)  
(เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ประเภทพ้ืน) 

> 23.8 MPa 
ASTM D7904

ISO 1785 
ASTM D61096 

การดูดซึมนํ้า (Water Absorption)
< 1.7% 

ASTM D5707

ASTM D10378 

หมายเหตุ เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในระหว่างการจัดทํามาตรฐาน กรณีท่ีมี

ประกาศกําหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา คุณลักษณะท่ีต้องการของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 

 

                                             
1มอก. 2356: แผ่นพวีีซีโฟมแข็ง 
2 การกําหนดคุณลักษณะท่ีต้องการของผลิตภัณฑ์ประเภทพื้น และผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งตามข้อกําหนดทั่วไปข้อ 4.1.2 ได้มีการนํา มอก. 2356 มาเป็นมาตรฐานต้ังต้นในการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน ซ่ึง มอก. 2356 มีการกําหนดคุณลักษณะท่ีต้องการไว้ 5 ข้อ ได้แก่ ลักษณะ
ทั่วไป, ความทนแรงกระแทก, การดูดซึมนํ้า, ความต้านแรงดัด และเสถียรภาพทางมิติ จึงเลือก การทดสอบแรงกระแทก, กําลังต้านทานการดัด และการดูดซึมนํ้า มาเป็นเกณฑ์
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเบ้ืองต้น ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ผู้ใช้งานต้องการ รวมทั้งพิจารณาถึงเรื่องการมีห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศ โดยค่าที่กําหนดในตารางที่ 1 
มาจากการรวบรวมข้อมูลใบรายละเอยีดผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ 
3 ASTM D256: Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics. 
4 ASTM D790: Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials. 
5 ISO 178: Plastics -- Determination of flexural properties. 
6 ASTM D6109: Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastic Lumber and Related Products. 
7ASTM D570: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics. 
8ASTM D1037: Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials. 
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4.2 กระบวนการผลิต การขนส่งและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานท่ีผลิตต้องเป็นโรงงานท่ีผ่านการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140019 

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

 
5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดังต่อไปน้ี 

5.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดังต่อไปน้ี10 
1) ให้มีปริมาณสารไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์คงค้าง (Residual vinyl chloride 

monomer; RVCM) ได้ไม่เกิน 1 mg/kg ในพอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน 
2) ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่สะอาด โดยกําหนดให้  

2.1)  คลอรีนที่ใช้ต้องไม่มาจากกระบวนการผลิตที่ใช้ขั้วอาโนดที่เป็นกราไฟต์ 
(Graphite anodes) หรือเซลล์ปรอท (Mercury cell) หรือแผ่นไดอะแฟรม 
(Diaphragm) ที่ใช้แร่ใยหิน (Asbestos) 

2.2)   วีซีเอ็มต้องมาจากแหล่งผลิตที่เป็นกระบวนการผลิตแบบไม่ใช้สารปรอท 
 
 

                                             
9ISO 14001: Environmental management system. 
10Green star PVC Credit-Australia. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง หรือผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ หรือผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนดใน ข้อ 4.1.2 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
       ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
   2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต 
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5.1.2  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพอลิเอทิลีนและพอลิโพรไพลีนต้องมาจากแหล่งผลิตที่ไมใ่ช้สาร

ปรอทในกระบวนการผลิตเรซิน 

 
5.2 สารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องไม่ระบุอยู่ใน Group 1, Group 2A หรือ 

Group 2B ของ International Agency for Research on Cancer (IARC)13 

 
5.3  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องไม่ใช้สาร Preservative ดังต่อไปน้ี13 

1) Tributyltin oxide (TBTO) และ Creosote oil 
2) สารที่ระบุอยู่ใน class 1a (Extremely Hazardous) และ class 1b (Highly Hazardous) 

ที่ระบุโดย World Health Organization (WHO) 

 
 

                                             
11 ASTM D 3749: Standard Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Poly (Vinyl Chloride) Resins by Gas Chromatographic Headspace 
Technique. 
12 ISO 6401: Plastics - Poly (vinyl chloride) -Determination of residual vinyl chloride monomer -- Gas-chromatographic method. 
13 Korea Eco-Label: Wood and Plastic composite products. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานดังต่อไปน้ี 

1. ผลการทดสอบสารไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ ตามมาตรฐาน ASTM D374911  หรือ ISO 640112 หรือ
วิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

2. หนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารปรอทในกระบวนการผลิตคลอรีนและวีซีเอ็ม 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าไม่ใช้สารปรอทในกระบวนการผลิตเรซิน 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.3 พร้อมทั้งย่ืน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ของสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.4 พร้อมทั้งย่ืน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ของสาร Preservative ที่ใช้ 
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5.4  ปริมาณการปลดปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และโทลูอีน (ภายหลัง 7 วัน) 
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในอาคาร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์13 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปรมิาณการปลดปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และโทลูอีน (ภายหลัง 7 วัน) 
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในอาคาร 

สารเคมี ปริมาณการปลดปล่อย (mg/m2·h) 

ฟอร์มาลดีไฮด์ ≤ 0.12

สารอินทรีย์ระเหยง่าย ≤ 0.4

โทลูอีน ≤ 0.080

 

 
5.5 ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหน่วงการติดไฟ ในผลิตภัณฑ์ต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เกณฑ์กําหนดปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟ ในผลิตภัณฑ์19 

สาร 
โลหะหนักหรอืสารประกอบของโลหะหนัก สารหน่วงการติดไฟ

Pb Cd Hg Cr6+** PBB PBDE

ปริมาณ (ppm) <1,000 <100 <1,000 <1,000 <1,000 <1,000

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

                                             
1416000-9: Indoor air-Part 9：Determination of the emission of volatile organic compounds－Emission test chamber method. 
15ISO 16000-3: Indoor air-Part 3：Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds－Active sampling method. 
1616000-6: Indoor air-Part 6：Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, 
thermal desorption and gas chromatography using MS/FID. 
17ISO 16000-11: Indoor air-Part 11：Determination of the emission of volatile organic compounds－Sampling, storage of samples and preparation 
of test specimens. 
18 ASTM D 5116: Standard Guide for Small-Scale Environmental Chamber Determinations of Organic Emissions From Indoor Materials/Products. 
19 Directive 2011/65/EU of The European Parliament and of The Council. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 16000-914, ISO 16000-315, 
16000-616 หรือ ISO 16000-1117 หรือ ASTM D 511618 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
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5.6  มีคําแนะนําในการจัดการซากผลิตภัณฑ์บนเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ เช่น 

ห้ามเผาซากผลิตภัณฑ์  หรือระบุสัญลักษณ์ บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 

 
5.7  บรรจุภัณฑ์ (ถา้มี) 

5.7.1  บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105) หรือ 
(2) มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สัญลักษณ์

สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอก
ประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 ยกเว้นกรณีใช้ฟิล์ม
ยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก 

 

                                             
20 IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl. 
21 ISO 1043: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 
22 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน
มาตรฐาน IEC 6232120 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.7 พร้อมทั้งย่ืนเอกสารประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ หรือหลักฐานที่แสดงว่าหน้าเว็บไซต์มีการระบุคําแนะนําในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
   1.  ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ 

2. หนังสือรับรองที่บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 104321 หรือ ISO 1146922 ซึ่งหนังสือ
รับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ 

3. หนังสือรับรองว่าใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ 
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5.7.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) หรือ 

(2) ผลิตจากเยื่อเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 ของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) (ภาคผนวก 1) 

 
5.7.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ

หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเป้ือนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
นํ้าหนัก 
หมายเหตุ กรณีท่ีบรรจุภัณฑ์กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอไม่ต้องย่ืนหลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.7.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1. ใบรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษผลิตจากเยื่อเวียนทําใหม่ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน

ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1 ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) โดย
หนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ตามวิธี
ทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 

2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบ
ที่กําหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
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6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังน้ี 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 23 หรือ ISO/IEC 1702524 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ วิ ธี  (Method 
Validation) ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
23มอก. 17025: ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ. 
24 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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ภาคผนวก 
 

1. ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ (TGL–104) 
ข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.1ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตรดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ปริมาณของเย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
เย่ือเวียนทําใหม่และ/หรือเย่ือกระดาษทีผ่ลิตจาก  
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดยน้าํหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70

ถาด >  75

กล่องกระดาษแข็ง > 70

กล่องกระดาษลูกฟูก > 60

ซองกระดาษพิมพ์เขียน >  20

ซองกระดาษคราฟท์ >  50

ผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป > 90

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานแสดงร้อยละของเย่ือเวียนทําใหม่ และ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร ลงนามกํากับโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ย่ืนคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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2.  สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ทบทวนข้อมูลในใบสมัคร
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

วางแผนการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

จัดพิธีมอบเคร่ืองหมายฉลากเขียว
พิธีลงนามร่วมให้ผู้ท่ีได้รับอนุญาต

ชําระค่าธรรมเนียมและจัดทําสัญญา

ตรวจติดตาม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างอายุสัญญา

Re-Certification

แจ้งผลการพิจารณา
อน ุม ัต ิให ้ใช ้เคร ื่องหมาย

ฉลากเขียว

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ชําระค่าธรรมเนียมประกอบการสมัคร
ออกหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม

ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม
ภายใน 30 วัน

อายุสัญญาครบ 3 ปี
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3. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม  

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก (Life Cycle of Wood-like 
Plastic) ในตารางที่ 2 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้
เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังการใช้งาน 

ตารางที่ 2  ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์ทดแทนไมจ้ากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม  

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วัฏจักรชวีิตของผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช ้

การใช้ทรัพยากร (Resource use) 

เช่น  
- วัตถุดิบ   

 
1 

 
1 

 

× 

 
 

× 

 

- พลังงาน × 

- น้ํา × × 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย 1 1 

การปล่อยมลสารไปสู่ 

(Emission/Release of pollutants) 

- อากาศ 
  

 * 
 

2 3 

- น้ํา  *  
- ดิน  *  

ขยะมูลฝอย/ของเสียทีเ่ป็นของแข็ง 
(Waste)    * 

× 
 4 

ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)      ×
ความเหมาะสมสําหรับการใช้ 
(Fitness for use)   ** 

ความปลอดภัย (Safety)   ** 
 

หมายเหตุ:      มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

                    มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

                 ×     ไม่เกีย่วข้อง 
                 *  มีข้อบังคับทางกฎหมาย  
                 **  มีมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
     1  สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เชน่ สารเติมแต่ง 
                  2     การระเหยของสาร VOCs, formaldehyde, toluene จากผลิตภัณฑ์ 
      3     มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน 
     4 ผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน, บรรจุภัณฑ์ 
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3.1  ก่อนผลิต  

  ก่อนการผลิตเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก ได้แก่ พลาสติก ผงไม้หรือผงแกลบ และสารเติมแต่งต่างๆ เช่น 
นํ้ามันหล่อลื่น, เม็ดสี, stabilizers, coupling agents, biocides, inorganic fillers เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่าน้ีผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ปิโตรเลียม และในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ 
มีการใช้พลังงาน นํ้า และสารเคมีต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ ดิน และน้ํา 
หากไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธี 

  ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก จึงมีการพิจารณาต้ังแต่
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้ใช้วัถุดิบที่มีความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

3.2   ขณะผลิต 

ในกระบวนการผลิตทดแทนไม้จากพลาสติก ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
3.2.1 การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองต่างๆ 

ในระหว่างการนําวัตถุดิบ (ผงไม้ผรือผงแกลบ, resin และสารเติมแต่ง) เข้าสู่
กระบวนการผลิตน้ัน อาจทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากวัตถุดิบ  

3.2.2 ความร้อนจากเคร่ืองจักรและน้ําหล่อเย็น 

ในกระบวนการหลอม compound ต่างๆ จะต้องทําการหลอมที่อุณหภูมิสูง และต้องมี
การหล่อเย็นช้ินงานเพ่ือให้ช้ินงานคงรูป ทําให้เกิดความร้อนภายในโรงงานและเกิดนํ้าทิ้งที่มี
ความร้อน ซึ่งหากไม่มีการบําบัดนํ้าหล่อเย็นก่อนปล่อยออกจากโรงงานหรือไม่มีการนํากลับไปใช้
ใหม่ จะทําให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 

3.2.3 การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 

ในกระบวนการผลิต จะมีการเติมแต่งสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงาน และหากไม่มีการจัดการการใช้งานสารเคมีหรือการกําจัดอย่างถูกวิธี จะทําให้สารเคมี
ถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ ดิน และน้ํา ได้ 

3.2.4 ขยะจากเศษพลาสติก 
เกิดจากการตัดแต่งช้ินงาน โดยบางส่วนสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้ 

สําหรับส่วนที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้จะกลายเป็นขยะที่ต้องกําจัดต่อไป 

3.2.5 พลังงานไฟฟ้า  
พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จาก

พลาสติก  



TGL-121-16 

22/23 

 

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก จึงมุ่งเน้นกระบวนการผลิต 
กระบวนการกําจัดของเสีย ที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายทางราชการ เช่น ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข กฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือลดผลจากการปล่อยสิ่งปฎิกูล ฝุ่น
ละออง และสารเคมีอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 
3.3 ขณะขนส่ง  

ในการขนส่งมีการใช้ทรัพยากรนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษจากการ
สันดาปภายในของเคร่ืองยนต์ ซึ่งหากเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่เหลือ
และคาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) และ
เป็นแหล่งมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutants) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ photochemical 
โดยอาจอยู่ในรูปหมอกควัน (smog) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 
3.4  ขณะใช้งาน  

  ผลกระทบของการใช้งานผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก คือ ความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากน้ียังมีผลกระทบจากปริมาณโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟท่ีอาจ
ตกค้างในขั้นตอนการผลิต รวมถึงสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งสารเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์  หากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก ไม่มีการควบคุมคุณภาพ
ด้านความปลอดภัยในการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ปลอดสารอันตรายและใช้ปริมาณโลหะหนักเกิน
มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต  

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก จึงมุ่งเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดให้ทดแทนไม้จากพลาสติกฉลากเขียวต้องได้รับการรับรอง
หรือผ่านเกณฑ์ทดสอบตามมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก รวมถึงควบคุมการใช้
สารเคมีในผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 

3.5  ทิ้งหลังใช้ 

ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก ที่หมดอายุการใช้งานหากไม่มีการนํากลับไปรีไซเคิล หรือไม่มี
การนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการกําจัดผลิตภัณฑ์
ทดแทนไม้จากพลาสติกด้วยการเผา จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ีหาก
มีการนําไปฝังกลบ ก็จะเป็นการเพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยอีกด้วย 
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