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

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์

นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้อง
แข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเร่ิมใช้เป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี 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. ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 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. รถยนต์ 

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. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

112. ของเล่นที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ:  
       ไม้ กระดาษ และยางธรรมชาติ 

113. อุปกรณ์กีฬา: ลูกบอลชนิดสูบลม 114. ผ้าอนามัย 

115. ธูป 116. ม่านและมู่ล่ี 117. บริการโรงแรม 

118. หม้อแปลงไฟฟ้า 119. สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า 120. อุปกรณ์ข้อต่อ 

121. ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สําหรับน้ําด่ืม 122. ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากพลาสติก 123. ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

 การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การ
ขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 

 
การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 

การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผูจ้ัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที่
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียวสามารถดู
รายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ทีเ่ว็บไซต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 
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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 33 
โครงการฉลากเขียว 

รถยนต์  
 

ประธานอนุกรรมการ 

รศ.ดร. สมชาย  จันทร์ชาวนา ผู้แทนคณะวิทศวะกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

อนุกรรมการ 

นางสลักษณ์  พิสุทธิพัทธยา ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  นางสาวปภาดา  พ่ึงเกียรติไพโรจน์ 
      
ผศ. ฉัตรชัย  หงส์อุเทน ผู้แทนคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผศ.ดร. อนุชา  พรมวังขวา ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  
  ผศ.ดรร. ชัชวาล  ชับชนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
นายประสิทธ์ิ  ซิ้มเจรญิ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
 นายวัชรไชย  ขมินทกูล  

นายฉัตรชัย  ศรีสุรางค์กุล ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
 นายเศรษฐลัทธ์  แปงเคร่ือง   

นายอิศรพันธ์  กาญจนเรขา ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผน 
 นางสาวธิดา  ต้ังเสรีกุล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายเกียรติณรงค์  ครูบา ผู้แทนกรมขนส่งทางบก 
 นางสาวฐิติมา  แสงงาม 

นายธีระ  ประสงค์จันทร ์ ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   
  นายวิชชา  ไทยถาวร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย 

นายวีรวัฒน์   ลวพิมล ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  
 นายนฤพนธ์   เวียงชนก 

นางสาวรุช  วรรณฤทัย ผู้แทนบริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด  
     นายณัฐวุฒ ิ ตระการสุข 
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นายบรรพจน์  เต็งวงษ์วัฒนะ ผู้แทนบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 
  นางสาวอรภัทร  โอภาธนากร 
 
นายสยามณัฐ  พนัสสรณ ์ ผู้แทนบริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด 
  นายกมลวัชร  เศรษฐชัย 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ  

ดร.ฉัตรตรี  ภูรัต โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 

 นายรัชพล   บัตรมาตย์ 
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภณัฑ์รถยนต ์
(Vehicles) 

(TGL-33-R2-17) 
คณะอนุกรรมการเทคนิค คณะท่ี 33 

โครงการฉลากเขียว 
 

1. เหตุผล 
 

 รถยนต์เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสิ่งของ ปัจจุบันมีการใช้งานรถยนต์จํานวน
มากและในอนาคตมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น เ น่ืองจากรถยนต์เป็นยานยนต์ที่ อํานวยความสะดวก 
 สบายในการเดินทาง แต่รถยนต์ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของเครื่องยนต์ 
 เมื่อเคร่ืองยนต์เกิดการสันดาปของเช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์จะปลดปล่อยของเสีย ได้แก่ 
 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ควันดําและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
นอกจากน้ีช้ินส่วนอะไหล่และช้ินส่วนประกอบของรถยนต์ เช่น ช้ินส่วนอะไหล่นํ้ามันหล่อลื่น ไส้กรอง
แบตเตอร่ีและยางรถยนต์ เมื่อเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ได้ หากช้ินส่วนอะไหล่และช้ินส่วนประกอบของรถยนต์ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  

ดังน้ันการจัดทําข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับรถยนต์ จึงมุ่งเน้นพิจารณาผลกระทบของผลิตภัณฑ์        
ต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยกําหนดให้ใช้
สารทําความเย็นในระบบทําความเย็นภายในรถยนต์ และกระบวนการผลิตไม่ใช้สารที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์         
สู่บรรยากาศ ส่วนประกอบและอะไหล่ต้องมีคู่มือในการคัดแยกและกําจัดอย่างเหมาะสม ควบคุมการ
ปลดปล่อยมลพิษทางเสียง การปนเป้ือนสารอันตราย รวมถึงกําหนดให้มีการแสดงสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทของยางและพลาสติก เพ่ือให้ง่ายต่อการคัดแยกหลังการใช้งานเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีส่วน
ช่วยในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
 

2. ขอบเขต 

 ฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ประเภทรถยนต์น่ัง (ยานยนต์ประเภท M1) และรถยนต์
 บรรทุก (ยานยนต์ประเภท N1) 
  

3. บทนิยาม 
 
3.1 รถยนต์นั่ง (M1) หมายถึง รถยนต์สี่ล้อขึ้นไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้เป็นรถสําหรับน่ังโดยสารซึ่งมี

จํานวนที่น่ังคนโดยสารไม่เกิน 8 ที่น่ังไม่รวมที่น่ังคนขับ 

3.2 รถยนต์บรรทุก (N1) หมายถึง รถยนต์สี่ล้อขึ้นไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้เป็นรถสําหรับบรรทุก         
ใช้สําหรับขนส่งสินค้าและมีมวลสูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และให้หมายความรวมถึงรถยนต์     
ที่ผู้ผลิตออกแบบให้มีพ้ืนที่โดยสาร และพ้ืนที่บรรทุกอยู่ในส่วนเดียวกันและเป็นไปตามเง่ือนไข    
ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 1 
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3.3  ค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) หมายถึง  
 ค่าศักยภาพของก๊าซเรือนกระจกในการทําให้โลกร้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสี
 ความร้อนและอายุของก๊าซน้ันๆ ในบรรยากาศโดยคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
 คาร์บอนไดออกไซด์ 

3.4 ค่าศักยภาพในการทําลายโอโซน (Ozone Depletion Potential: ODP) หมายถึง ค่าที่แสดง
ถึงศักยภาพของสารเคมีในการทําให้โอโซนในบรรยากาศลดลง ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่าง         
ค่าผลกระทบต่อโอโซนของสารเคมีเทียบกับค่าผลกระทบต่อโอโซนของสาร CFC-11 

3.5 หนังสือรับรอง (Letter for Declaration of Compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดย
 ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษท่ีระบุอยู่ในข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
 ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

3.6 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับ
 การรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the 
 National Standardization Council, ONSC) หรือ หน่วยงานรับรองระบบงาน 
 (Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
 รับรองระบบงาน (International Accreditation Forum – IAF) 

3.7 ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่ง         
และพาณิชย์ 

 
 
 

4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 
4.1  ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะด้านความปลอดภัย: 

สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตทําหรือหลักฐานใบอนุญาตนําเข้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น 

 
 4.2 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือการขนส่งทางบกที่มีผลบังคับใช้            

ณ ขณะนั้น 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแสดงว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน 
สามารถจดทะเบียนได้ 
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 4.3 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 90011 หรือระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ มาตรฐาน ISO/TS 
169492 หรือ มาตรฐาน IATF 169493 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 หรือระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ ISO/TS 16949 หรือ IATF 16949 หรือมาตรฐานอ่ืน  
ที่เทียบเท่า 

 
 4.4 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสีย จากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นโรงงานท่ีผ่านการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 140014 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
    ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1ISO 9001: ระบบบริหารจัดการคุณภาพ. 
2ISO/TS 16949: ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 
3IATF 16949: ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 
4ISO 14001: Environmental management. 
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5. ข้อกําหนดพิเศษ 

 5.1 สีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังน้ี 
  5.1.1  ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว และ
   โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
   กําหนดดังตารางที่ 1     
   ตารางที่ 1 ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนักที่อนุญาตให้ปนเป้ือนในสี 
    ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ 

Metals Cd Hg  Pb Cr6+ * 
ปริมาณ (mg/kg) ≤100 ≤1000 ≤1000 ≤1000 

  หมายเหต:ุ 1) *ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (Total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกวา่หรือเท่ากับ 1000 mg/kg
   ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมยีมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 
    2) หน่วย mg/kg = ppm 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาณแคดเมียม ปรอท ตะก่ัวและโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ตามวิธีทดสอบ
ที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
1. ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-45 หรือ ASTM D 33356 
    หรือ USEPA 30527 หรือ IEC 623218 หรอืวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
2. ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-79 หรือ ASTM D 362410 หรือ  
    USEPA 3052 หรือ IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
3. ปริมาณตะก่ัวทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-111 หรือ ASTM D 3335 หรือ 
    USEPA 3052 หรือ IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 
4. ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-512 หรือ  
    USEPA 3060A &7196A13 หรือ IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

 

 5.1.2 ต้องไม่มีสารประกอบของอาร์เซนิก พลวง และสารประกอบไทรฟีนิลทินส์ (triphenyl 
tins: TPT) สารประกอบไตรบิวทิลทินส์ (tributyl tins: TBT) และสารประกอบไตรบิวทิว
ทินออกไซด์ (tributyltin oxide: TBTO) ในสีที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าไม่ใช้ส่วนประกอบของสารประกอบ ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษ  
ข้อ 5.1.2 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

  

                                                 
5ISO 3856-4: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content - Part 4: Determination of cadmium content.  
6ASTM D 3335: Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, Cadmium, and Cobalt in Paint. 
7USEPA 3052: Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous and Organically Based Matrices 
8IEC 62321: Electro technical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominateddiphenyl 
9ISO 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. 
10ASTM D 3624: Standard Test Method for Low Concentrations of Mercury in Paint. 
11ISO 3856-1: Paints and varnishes - Determination of soluble metal content -Part 1: Determination of lead content.  
12ISO 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. 
13USEPA 3060A &7196 A: Hexavalent Chromium Testing Method & Procedure 
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 5.2 ปริมาณตะกั่วในช้ินส่วนที่มีสว่นประกอบของอลูมิเนียมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความไม ่
  บริสุทธ์ิและปนเป้ือน ต้องไม่เกินร้อยละ 0.4 (4000mg/kg)14 โดยนํ้าหนักวัสดุเน้ือเดียวกัน 
  หมายเหต:ุ 1) หน่วย mg/kg = ppm 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าปริมาณตะกั่วในช้ินส่วนอลูมิเนียมเป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ
ข้อ 5.2 

 
 5.3  ผ้าเบรกและแผ่นคลัตช์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Asbestos Fiber) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าผ้าเบรกและแผ่นคลัตช์ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินเป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.3 

  
 5.4 สารทําความเย็นที่ใช้ในระบบปรับอากาศต้องมีค่าศักยภาพในการทําลายโอโซน (Ozone 

Depletion Potential: ODP) เป็นศูนย์ และมีค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 
(Global Warming Potential: GWP) ไม่เกิน 1,800 kg CO2e (GWP 100) 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าใช้สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศ เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษ ข้อ 5.4 

 
 5.5 มีคู่มือการใช้รถยนต์ที่เป็นภาษาไทยที่ระบุวิธีการบํารุงรักษารถยนต์และคําแนะนําในการดูแล

อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจแยกเป็นเอกสารเฉพาะได้ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงคู่มือการใช้รถยนต์ฉบับภาษาไทยเป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.5 

 

 5.6 มีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งาน ได้แก่ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเบรก 
สารหล่อเย็น (Coolant) นํ้ามันหล่อลื่น ไส้กรองนํ้ามันเช้ือเพลิง แบตเตอร่ี และแบตเตอรี่สําหรับ
เครื่องยนต์ไฮบริด ซึ่งอาจแยกเป็นเอกสารเฉพาะได้ 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งานเป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.6 

 

 

 

                                                 
14Directive 2000/53/EC of European Parliament and of the council of 18 Sep. 2000 on end of life vehicles. 
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5.7 ช้ินส่วนและวัสดุประเภทยาง (Elastomer) ที่มีนํ้าหนักมากกว่า 200 กรัม ต้องแสดงสญัลักษณ์บ่ง
บอกประเภทยางและ Elastomer เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 162915 ยกเว้นยางรถยนต์ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเคร่ืองหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนและวัสดุประเภทยางแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทเป็นไป
ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.7 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายช้ินส่วนตัวอย่างช้ินส่วนประเภทยาง 

 

 5.8 ช้ินส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังน้ี 

  5.8.1 ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว และ
   โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
   กําหนดดังตารางที่ 2  
   ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนักที่อนุญาตให้ปนเป้ือน
    ในช้ินส่วนพลาสติกที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ 

Metals Cd Hg Pb Cr6+* 
ปริมาณ (mg/kg) ≤100 ≤1000 ≤1000 ≤1000 

  หมายเหต:ุ 1) **ถ้าผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีค่าน้อยกวา่หรือเท่ากับ 1000mg/kg 
        ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) 
    2) หน่วย mg/kg = ppm 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานระบบการบริหารจัดการการผลิตที่ปลอดภัยสารต้องห้าม เป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.8.1 

 
   5.8.2  ช้ินส่วนพลาสติกที่มีนํ้าหนักมากกว่า 100 กรัม ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภท

พลาสติกเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 131016 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 104317 หรือ ISO 1146918 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกมีการแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติกเป็นไป
ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษ ข้อ  5.8.2 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายตัวอย่างช้ินส่วนพลาสติก 

  

 5.9 ระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ในขณะว่ิงต้องเป็นไปตาม UN Regulation No. 51-02 หรือ 
  UN Regulation No. 51-02 ขึ้นไป 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบระดับเสียงจากยานยนต์เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อ 5.9 
โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่ระบุใน EU Directive 70/157/EEC19และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม หรือวิธีทดสอบที่ระบุ
ใน UN regulation No. 5120 หรือ มอก.2264 

                                                 
15ISO 1629: Rubber and latices –Nomenclature. 
16มอก.1310: สัญลักษณ์สาํหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่. 
17ISO 1043: Plastics -Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 
18ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 
19Council Directive 70/157/EEC on the approximation of the law of the Member State relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles. 
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 5.10 ค่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดดังตารางที่ 3 
  ตารางที่ 3 ค่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย: กรัมต่อกิโลเมตร) 

มวลรถเปล่า 
(กิโลกรัม) 

เคร่ืองยนต์เบนซินหรือเคร่ืองยนต์
ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ  

(กรัม/กิโลเมตร) 

เคร่ืองยนต์ดีเซลหรือเคร่ืองยนต์    
ที่จุดระเบิดด้วยการอัดอากาศ 

(กรัม/กิโลเมตร) 
0< CM ≤750 

100 
100 750< CM ≤865 

865< CM ≤980 120 
980< CM ≤1,090 130 120 

1,090< CM ≤1,205 140 130 
1,205< CM ≤1,320 150 140 
1,320< CM ≤1,430 160 150 
1,430< CM ≤1,540 170 160 
1,540< CM ≤1,660 180 170 
1,660< CM ≤1,770 190 180 
1,770< CM ≤1,880 200 190 
1,880< CM ≤2,000 210 200 
2,000< CM ≤2,110 220 210 
2,110< CM ≤2,280 230 220 
2,280< CM ≤2,510 240 230 

2510 < CM 240 230 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบค่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.10 โดยวิธีทดสอบตามวิธีทดสอบที่ระบุใน UN R101 หรือ EU Directive 
70/220/EEC21และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
20UN regulation No. 51 Noise measurement standards - motor vehicle noise. 
21 Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of 
motor vehicles. 
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6.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องเป็นดังน้ี 

6.1.1.1 เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐที่ได้รับ
 การแต่งต้ังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 พ .ศ .2511 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ ไ ด้รับการรับรอง
 ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขท่ีมอก. 17025 หรือ 
 ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่เก่ียวข้อง 
6.1.1.2 เป็นหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ ท้ายความตกลงว่าด้วย
 การรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนควบท่ีติดต้ัง 
 หรือใช้ในยานยนต์ และเง่ือนไขสําหรับการยอมรับร่วมกันของการให้ความ
 เห็นชอบในข้อกําหนดทางเทคนิค ค.ศ. 1958 ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
 แห่งยุโรป องค์การสหประชาชาติ 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารดังต่อไปน้ีแนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอว่าวิธี

ทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี(Validation Method) 
ที่ผู้ย่ืนคําขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
    ยกเว้น ผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type approval test) ข้อกําหนดพิเศษ 
     ข้อ 5.9 และ ข้อกําหนดพิเศษ ข้อ 5.10 ไม่กําหนดอายุผลการทดสอบ 

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

 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2.  ผลกระทบของผลิตภัณฑ์รถยนต์ (Vehicles) ต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์รถยนต์ (Life Cycle of Vehicles) ในตารางที่ 1 
ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์รถยนต์ (Vehicles) ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต 
ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้  

ตารางที่ 1 ผลกระทบเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์รถยนต์ (Vehicles) ต่อสิ่งแวดล้อม 

      หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์รถยนต์ (Vehicles) ต่อสิ่งแวดล้อม 
ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ท้ิงหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น  
       -  วัตถุดิบ  
       -  พลังงาน  
       -  น้ํา 

 
 

 
 


 

 

 

 
 ** 
2 

2 

 
X 

 2 

X 

 
   *,7 
   *,7 

    2 

 
 

การใช้สารเคมี/ วัตถุอันตราย  
4   1,6     1,6,7    5,6 

การปล่อยสารมลพิษ (Emission/Release 
of pollutants) 

 
 
 

 
 

  *,4 

 
 

      2 

 
 
   4,5,6,7 

 
 
   5,6,7       - อากาศ 

      - น้ํา    *,2 X2
    5,6    3,5,6,7 

      - ดิน    *,2     5,6    2,6,7 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (Waste)  4   *,2     5,6    3,6,7 
ผลกระทบอ่ืนๆ (Other impacts)  4      3,6    5 
ความเหมาะสมสําหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
   ** 

 

ความปลอดภัย (Safety)       **  

หมายเหต:ุ  พื้นท่ีสีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด 
      มีผลกระทบต้องพจิารณาในการออกข้อกําหนด                       มีผลกระทบแตไ่ม่รวมอยู่ในข้อกาํหนด                              
     X      ไมเ่กี่ยวข้อง 
    *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือมาตรฐานท่ีเทียบเท่า 
   **  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
    1   ผลจากการใช้สารเคมีหรือสารอันตรายท่ีใช้ในข้ันตอนการผลิตวัตถุดบิสาํหรบัใช้ในการผลติรถยนต ์
    2       ผลจากการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และนํ้า ในกระบวนการผลติ 
    3  ผลจากกระบวนการสกัดและการสังเคราะห์วตัถุดิบท่ีเป็นโลหะ พลาสตกิท่ีจะนํามาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ 
    4  ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOx และ NOx 
    5  ผลจากการปลดปล่อยสารอันตรายท่ีใช้ในกระบวนกการผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ 
    6  ผลจากนํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันเครื่อง สารทําความเย็นในรถยนต์ 
    7  ผลจากสาร Chlorofluorocarbons (CFCs) ท่ีใช้ในสว่นประกอบของรถยนต์  
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2.1  ก่อนการผลิต 
 

ก่อนการผลิตเป็นผลจากการเตรียมวัตถุดิบในการข้ึนรูปตัวถังรถยนต์ วัตถุดิบที่นํามาใช้ในขั้นตอนการ
ผลิตส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก และสีสําหรับพ่นรถยนต์ ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมและการผลิตวัตถุดิบที่
ใช้ในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ อาจมีการปล่อยสารมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า และมลพิษทางดิน 

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับรถยนต์ จึงมุ่งเน้นในการควบคุมขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบก่อนนํา
วัตถุดิบน้ันมาผลิตเป็นรถยนต์ โดยให้ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตวัตถุดิบต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม และไม่ปลดปล่อยสารอันตราย รวมทั้งมลพิษต่างๆ ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ 
 

2.2  ขณะผลิต 
 

ขั้นตอนการผลิตรถยนต์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานจาก
ไฟฟ้า และนํ้า นอกจากน้ีในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ยังก่อให้เกิดของเสียจากขยะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
บรรจุสารเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า และมลพิษทางดิน เมื่อมี
การท้ิงของเสียสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงวัตถุดิบและส่วนผสมอ่ืนๆ ที่อาจมีการตกค้างของสารอันตรายที่อาจ
มีการปลดปล่อยสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ 

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ จึงมุ่งเน้นในการควบคุมกระบวนการผลิต         
การกําจัดของที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกระบวนการขนส่งของเสียภายในโรงงานผลิตให้เป็นไป
ตามกฎหมายทางราชการ และมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต การกําจัดของเสียภายใน
โรงงาน เพ่ือลดผลกระทบจากขั้นตอนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 

 

2.3  ขณะขนส่ง 
 

การส่งถ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคต้องใช้พลังงานเช้ือเพลิงในการเผาไหม้เคร่ืองยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศจากการปล่อยก๊าซในการเผาไหม้เครื่องยนต์ 

 

2.4   ขณะใช้งาน  

  การใช้งานผลิตภัณฑ์รถยนต์เป็นผลจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปลดปล่อยของเสีย 
  ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ควันดําและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
  จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของเครื่องยนต์ สารทําความเย็นที่อาจทําลายช้ันโอโซนซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในระบบ
  ทําความเย็นภายในรถยนต์ เสียงของรถยนต์ในขณะขับเคลื่อนที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางเสียง 
 ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ จึงมุ่งเน้นการควบคุมใช้ปลดปล่อยก๊าซ
 คาร์บอนไดออกไซด์ การปลดปล่อยของเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ และระดับเสียงของ
 รถยนต์ขณะใช้งานให้มีระดับเสียงที่มีความปลอดภัยเป็นมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน
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 ของผู้บริโภค ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
 รวมถึง การควบคุมสารทําความเย็นที่มีส่วนประกอบของสาร CFCs เพ่ือลดผลกระทบช้ันโอนโซนด้วย  

 

2.5   ทิ้งหลังใช ้
   

ผลกระทบของรถยนต์หลังการใช้งานเกิดจากปัญหาในการกําจัดส่วนประกอบของรถยนต์ ซากรถยนต์ที่
ผ่านการใช้งานแล้ว ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ และมีการปนเป้ือนของนํ้ามันเครื่อง นํ้ามันที่ใช้เป็น
เช้ือเพลิงของรถยนต์ ส่วนประกอบของสี และโลหะหนักในช้ินส่วนประกอบของรถยนต์ที่จะก่อให้เกิด
มลพิษทางนํ้า และมลพิษทางดิน จากการปนเป้ือนของโลหะหนักและสารอันตรายอ่ืนๆ ที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบของรถยนต์ต่อสิ่งแวดล้อมได้ ถ้าไม่มีการคัดแยกหรือไม่มีการนํากลับมาใช้ใหม่  

ดังน้ันข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ จึงมุ่งเน้นการควบคุมการปนเป้ือนของโลหะหนัก
และสารอันตรายอ่ืนๆ ในช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน และมุ่งเน้นให้
ผลิตภัณฑ์รถยนต์ต้องมีข้อความหรือสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก เพ่ือสามารถคัดแยกนํากลับมา
แปรใช้ใหม่ได้ รวมถึงสร้างความตระหนักให้นําผลิตภัณฑ์ให้เกิดการนําช้ินส่วนเหล่าน้ันกลับมาแปรใช้
ใหม่ เพ่ือลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
3.  เงื่อนไขการจดประเภทรถยนต์บรรทุก (N1) 

 รถยนต์ที่มี พ้ืนที่ โดยสารและพ้ืนที่บรรทุกอยู่ในส่วนเดียวกันต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี             
จึงจะจัดเป็นประเภทรถยนต์บรรทุก (N1) 

 เงื่อนไขที่ 1จํานวนของตําแหน่งการนั่งโดยสารซึ่งมีจํานวนที่น่ังคนโดยสารรวมคนขับรถไม่เกิน7 ที่น่ัง
โดยทุกที่น่ังมีจุดยึดที่น่ังที่มั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ดี (Accessible seat anchorages) ซึ่งผู้ผลิต
จะต้องมีวิธีป้องกันการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของที่น่ังโดยใช้แผ่นเหล็กปิดจุดยึดที่น่ังด้วยการเช่ือมหรือใช้วัสดุที่
คล้ายกันเพ่ือไม่ให้เคลื่อนย้ายได้โดยเคร่ืองมือทั่วไป 

 เงื่อนไขที่ 2 มีนํ้าหนักสูงสุดมากกว่าจํานวนที่น่ังไม่รวมคนขับรถตามสูตรการคํานวณดังน้ี22 
    
    P – (M + N x 68) > N x 68   จัดเป็นรถยนต์บรรทุก (N1) 

  เมื่อ:    
    P  คือ มวลบรรทุกสูงสุดทางเทคนิคที่ยอมรับได้ (kg) 
   M คือ มวลของยานยนต์พร้อมใช้งาน (kg) 
      N คือ จํานวนตําแหน่งที่นัง่ ไม่รวมคนขับ 
 
 
 

                                                 
22ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองกําหนดคุณสมบัติคุณลักษณะและการติดตัง้แตรสัญญาณและกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบการติดตั้งแตรสญัญาณสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์. 
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