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TGL-42-R1-13 
ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น 
ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้าน
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน 
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง

จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 
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TGL-42-R1-13 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศ 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. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 

        และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. หมึกพิมพ์ 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.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพา 65. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชดุบานประตู ชุดบาน 

      หน้าต่างพร้อมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ 

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู ่

67.  สถานีบริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืน 68.  กระจกสําหรับอาคาร  

       : กระจกเปลือกอาคาร 

69.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทยาง 

70.  วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 71.  เคร่ืองเป่ามือ 72.  พลาสติกย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ 

73.  วัสดุตกแต่งผนังภายใน 74. ปรับผ้านุ่ม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 

      แท่นประทับตรา 

78. กาว 
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TGL-42-R1-13 
 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (ต่อ) 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

82. การบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิตอล 84. กระทะไฟฟ้า 

85. เคร่ืองล้างจาน 86. เคร่ืองเป่าผม 87. ตู้แช่แสดงสินค้า 

88. หลอดแอลอีดี 89. เตารีดไฟฟ้า 90. ที่นอน 

91. รองเท้า   

   

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ

เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งที่ เ ป็นทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไม่หมนุเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

 

การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้

ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว หรือ ที่ เ ว็บไซต์ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรที 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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TGL-42-R1-13 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 42 

โครงการฉลากเขียว 
เครื่องดับเพลิงยกห้ิว 

 
ประธานอนุกรรมการ 
นายอดิศักด์ิ ทองไข่มุกต์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
อนุกรรมการ 
นายสุรจิตร วันแพ     ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
       ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ดร.ปารมี เพ็งปรีชา     ผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

นางสาวนาถลดา ตาลาคุณ    และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
  
นางพัชรากร ลาภเจริญกิจ     ผู้แทนจากสํานักเทคโนโลยี 
       ความปลอดภัย 
       กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
รศ.ดร.สุเทพ  ศิลปานันทกุล    ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน     ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
 คุณมีนา พิทยโสภณกิจ    แห่งประเทศไทย 
 
นายสุเมธา วิเชียรเพชร     ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 นางสาววาสนา แจ้งประจักษ ์
 
นายกัมพล เลศิเกรียงไกรย่ิง    ผู้แทนจากบรษิัท นิปปอน เคมิคอล 
         จํากัด 
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TGL-42-R1-13 
อนุกรรมการ (ต่อ)  
นายพิทักษ์ สุวรรณเสวตร     ผู้แทนจากบรษิัท กรีนครอส เซฟต้ี  
 นางมายุรี มัสยวาณิช     จํากัด 
 
นายพัลลภ โสภณพินิจกุล     ผู้แทนจากบรษิัท สยามโสภณ จํากัด 
 นางชุติมา โสภณพินิจกุล 
 
นายสันติ ศรีประทุม     ผู้แทนจากบรษิัท ซีสเทม็ บิลด้ิง  
        อินดัสทรี จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์     โครงการฉลากเขียว 
 อรอุมา พิสิทธ์ิศักด์ิ     สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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TGL-42-R1-13 
 ข้อกําหนดฉลากเขียวสาํหรับเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว  

(Portable Fire Extinguisher) 
(TGL-42-R1-13) 

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 42 

โครงการฉลากเขียว 
 
1.  เหตุผล 
 

เครื่องดับเพลิงยกห้ิว (Portable Fire Extinguisher) เป็นอุปกรณ์ที่ติดต้ังไว้ในอาคาร สํานักงาน 
บ้านเรือน มีวัตถุประสงค์ในการใช้ดับเพลิงเบ้ืองต้นเพ่ือไม่ให้นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาตลอดวงจรชีวิตของเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวพบว่าการใช้
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมอาจก็ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเฮลอน (Halons) เป็น
สารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนที่ทําหน้าที่ดูดซับรังสีต่าง ๆ โดยเฉพาะรังสียูวีบีที่ส่องมายังผืน
โลกให้มีปริมาณที่เหมาะสม สารลดแรงตึงผิวและโลหะหนักทีใช้ในสารดับเพลิงจะถูกปลดปล่อย
สู่สิ่งแวดล้อมในขณะการใช้งานสารดับเพลิงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสุขภาพของผู้ใช้งาน
และเกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อมของสารดังกล่าว รวมถึงซากถังเคร่ืองดับเพลิงที่หมดสภาพการ
ใช้งานและสารเคมีตกค้างที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งจัดเป็นขยะอันตรายหากมีการจัดหากมีการจัดการ
ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

ดังน้ัน เครื่องดับเพลิงที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว จึงได้คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การใช้สารดับเพลิงโดยเลือกใช้สารดับเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน และส่งเสริมให้มีการจัดการซากถังเคร่ืองดับเพลิงที่หมดสภาพ
การใช้งานและสารเคมีตกค้างที่บรรจุอยู่ภายในหลังจากหมดอายุการใช้งานท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 
2. ขอบเขต 
 

เครื่องดับเพลิงยกห้ิว (Portable Fire Extinguisher) ในข้อกําหนดฉลากเขียวฉบับน้ีครอบคลุม
เฉพาะเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวที่ใช้ดับเพลิงประเภทเอ บี และซีเท่าน้ันไม่รวมถึงเพลิงประเภทดี  
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3.  บทนิยาม 
 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว หมายถึง อุปกรณ์สําหรับดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งหยิบยกเคลื่อนที่ได้ง่าย 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง หมายถึง เครื่องดับเพลิงยกห้ิวที่ใช้ผงเคมีแห้งเป็นสาร
ดับเพลิงสําหรับดับเพลิงประเภทประเภทเอ บีและซี 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดโฟม หมายถึง เครื่องดับเพลิงยกหิ้วที่ใช้โฟมเป็นสารดับเพลิงสําหรับ
ดับเพลิงประเภทประเภทเอและบี 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดน้ํา หมายถึง เครื่องดับเพลิงยกห้ิวที่ใช้นํ้าอัดด้วยแรงดันเป็นสาร
ดับเพลิงสําหรับดับเพลิงประเภทประเภทเอ 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดสูตรน้ํา หมายถึง เครื่องดับเพลิงยกหิ้วที่ใช้นํ้าและสารเคมีเป็นสาร
ดับเพลิง สําหรับดับเพลิงประเภทเอ บีและซี 

เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดก๊าซ หมายถึง เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวที่ใช้ก๊าซเป็นสารสําหรับดับเพลิง 
สําหรับเพลิงประเภทเอ บีและซี 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หมายถึง เครื่องดับเพลิงยกห้ิวที่ใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารสําหรับดับเพลิง สําหรับเพลิงประเภทบีและซี 

สารดับเพลิง หมายถึง สารที่บรรจุอยู่ภายในถังดับเพลิงใช้ดับเพลิงประเภทเอ บี ซี หรือ ดี   

สารขับดัน หมายถึง ก๊าซไนโตรเจนแห้ง อากาศแห้ง หรือก๊าซอ่ืนๆ ที่ใช้เพ่ือขับดันสารดับเพลิง1 

เพลิงประเภทเอ หมายถึง เพลิงที่เกิดจากเช้ือเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก 

เพลิงประเภทบี หมายถึง เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ ไข และน้ํามันต่างๆ 

เพลิงประเภทซี หมายถึง เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า 

เพลิงประเภทดี หมายถึง เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆ ที่ติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม 
โพแทสเซียม เซอร์โคเนียม ไทเทเนียม 

ค่าศักยภาพในการทําลายโอโซน (Ozone Depleting Potential: ODP) หมายถึง ค่าศักยภาพ
ในการทําลายโมเลกุลของโอโซนของสาร2 

ค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) หมายถึง ค่าศักยภาพ

                                        
1 ดัดแปลงจาก (ร่าง) มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีเปียก (Wet Chemical Fire Extinguishing System), 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. 

2 U.S. EPA, Ozone Layer Protection Glossary: http://www.epa.gov/ozone/comments.htm. 
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ของก๊าซเรือนกระจกในการทําให้โลกร้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนและ
อายุของก๊าซน้ันๆ ในบรรยากาศ โดยคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์3 
 

4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดดังต่อไปน้ี 

4.1.1 เ ค รื่ อ ง ดั บ เ พ ลิ ง ย กหิ้ ว ช นิ ด ผ ง เ ค มี แ ห้ ง  ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า มม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง มาตรฐานเลขที่ มอก. 
332 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนสําเนาใบอนุญาตทํา/นําเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผง
เคมีแห้ง มาตรฐานเลขที ่มอก. 332 

 

4.1.2 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดโฟม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องดับเพลิงยกห้ิว : โฟม มาตรฐานเลขที่ มอก. 882 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนสําเนาใบอนุญาตทํา/นําเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 882 

 

4.1.3 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดนํ้า หรือ สูตรนํ้า ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
คุณลักษณะทีต้่องการตามมาตรฐานดังน้ี 
1)  ANSI/UL-711 (Rating and Fire Testing Extinguishers) หรือ  
2)  EN-3 (Portable fire extinguishers. Characteristics, performance 

requirements and test methods) หรือ 
3) NFPA-10 (Standard for Portable Fire Extinguishers) และ NFPA 18 

(Standard on Wetting Agents) 
 
 
 

                                        
3 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร โครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดย 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบเคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วชนิดนํ้า หรือ สูตรนํ้าตามมาตรฐาน  ANSI-
UL-711 หรือ EN-3 หรือ NFPA-10 และ NFPA 18” สําหรับประเภทเพลิงประเภทเพลิงน้ันๆ ที่
ย่ืนขอการรับรอง ทั้งนี้ ผลการทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 3 ปีนับต้ังแต่วันที่ย่ืนขอการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว 

 
4.1.4 เคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วชนิดก๊าซ ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่

ต้องการตามมาตรฐานดังน้ี 
1) ANSI/UL 2129 (Halocarbon Clean Agent Fire Extinguishers) หรือ  
2)  EN-3 (Portable fire extinguishers. Characteristics, performance 

requirements and test methods) หรือ 
3) NFPA-10 (Standard for Portable Fire Extinguishers) 

 

 
4.2  เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 
4.2.1 ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว: 

คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 881 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนสําเนาใบอนุญาตทํา/นําเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว: 
คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 881 

 
4.2.2 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง

ดับเพลิงยกห้ิว: คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 881 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ ย่ื นคํ าขอ ต้อ ง ย่ืนผลการทดสอบที่ ผ่ าน เกณฑ์คุณลั กษณะที่ ต้ อ งการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกห้ิว: คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 881 

 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนิดก๊าซตามมาตรฐาน UL 2129 หรือ  
EN-3 หรือ NFPA-10 
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4.2.3 ต้องผ่ านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลั กษณะที่ ต้ อ งการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกห้ิว: คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 881 โดยใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่ากับ มอก. ที่
เก่ียวข้องกับรองเท้าที่ย่ืนขอรับการรับรอง เช่น ASTM EN หรือ JIS 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการท่ีกําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว: คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 881 โดย
ใช้วิธีทดสอบที่ยอมรับหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเท่า 

 
4.3  ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารหรือหลักฐานที่เช่ือได้ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 
4.4 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานเป็นใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9001 จากหน่วย
รับรองที่เช่ือถือได้ 

 
5.  ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 สารดับเพลิงที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงยกห้ิวต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดังน้ี 
5.1.1 ต้องไม่ใช้สารดับเพลิงที่มีส่วนประกอบของสารฮาโลเจน (Halogen) หรือ

สารประกอบอินทรีย์ของฮาโลจิไนด์ (Organic Halogenides)  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองและแสดงรายช่ือสารดับเพลิงว่าเป็นไปตามข้อ 5.1.1  
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5.1.2 ต้องไม่ใช้สารดับเพลิงที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) 

ดังต่อไปน้ี4 
1) Alkylphenol ethoxylates (APEOs) 
2) Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองว่าสารดับเพลิงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อ 5.1.2 และแสดง
รายช่ือสารดับเพลิงที่ใช้  

 
5.1.3 สารดับเพลิง และ/หรือ สารขับดันต้องไม่เป็นสารต้องห้ามในพิธีสารมอนทรีออลท่ี

อยู่ใน Annex A, Annex B, Annex C และ Annex E 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่าสารดับเพลิงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อ 5.1.3 

 

5.1.4 ปริมาณโลหะหนักในสารดับเพลิงต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณโลหะหนักสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในสารดับเพลิง4 
ลําดับ โลหะหนัก เกณฑ์ทีก่ําหนด (mg/kg) 

1 Lead (Pb) 5 

2 Arsenic (As) 2.5 

3 Cadmium (Cd) 0.05 

4 Mercury (Hg) 0.05 

5 Chrome (Cr) 15 

6 Cupper (Cu) 20 

7 Nickel (Ni) 2.5 

8 Zinc (Zn) 50 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบปริมาณโลหะหนัก โดยทดสอบด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบ
ซอร์พช่ันสเปคโตรเมทรี (Atomic Absorption Spectrometry : AAS) หรือ อินดัคทีฟลีคัพเพิล
พลาสมาสเปคโตรเมทรี (Inductively Coupled Plasma Spectrometry : ICP) 

 
 

                                        
4 Korea, Korea Eco-Label: Fire Extinguishers [EL765-2006/2/2011-10] 
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5.2 สีที่ใช้ในการทาและเคลือบถงัดับเพลิง มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์ดังน้ี 

1) ปรอท ตะก่ัว และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) สารละไม่เกินร้อยละ 0.1 (1000 
ppm) โดยนํ้าหนัก 

2) แคดเมียม ไม่เกินร้อยละ 0.01 (100 ppm) โดยนํ้าหนัก 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ 
1) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624  
2) ทดสอบหาปริมาณตะก่ัว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 
3) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
4) ทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 

 
5.3 บรรจุภัณฑ์ 

5.3.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8)  
หรือ ผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียว
ดังน้ี 
 กรณีกระดาษลูกฟูก ต้องผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษ

ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษ (TGL-8) กระดาษทําลูกฟูก ข้อ 
5.3.2 

 กรณีทําผิวกล่อง ต้องผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษ (TGL-8) กระดาษทําผิวกล่อง ข้อ 
5.4.3.2 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนเอกสารข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 
1) ใบอนุญาตเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษชนิดน้ันๆ ที่ใช้ทําบรรจุภัณฑ์ 
2) ย่ืนผลการทดสอบดังน้ี 

 กรณีกระดาษลูกฟูก ย่ืนผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับกระดาษ (TGL-8) กระดาษทําลูกฟูก ข้อ 5.3.2 

 กรณีทําผิวกล่อง ย่ืนการทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลาก
เขียวสําหรับกระดาษ (TGL-8) กระดาษทําผิวกล่อง ข้อ 5.4.3.2 
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5.3.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของ พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 
1043 หรือ ISO 11469 

ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนหลักฐานและหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่
ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1310 หรือ มีการระบุคําย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 
11469 

 
5.3.4 หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุ

ภัณฑ์จะมีปริมาณโลหะหนักได้แก่ ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวา
เลนซ์ (Cr+6) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือน รวมกันไม่เกิน 100 mg/kg 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืนผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ 
1) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624  
2) ทดสอบหาปริมาณตะก่ัว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 
3) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
4) ทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr+6) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321  

 
5.4 ต้องมีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการซากถังเครื่องดับเพลิงที่หมดสภาพการใช้งานและ

สารเคมีตกค้างที่บรรจุอยู่ภายในหลังจากหมดอายุการใช้งาน  

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานเอกสารแนะนําวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังจากหมดอายุการใช้
งาน ซากผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ได้แก่ ถังเคร่ืองดับเพลิงที่หมดสภาพการใช้งานและสารเคมีตกค้างที่
บรรจุอยู่ภายใน 

 
5.5 ต้องมีมาตรการในการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ และนํากลับมาจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ โดยสามารถนํามาปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมและมีวิธีประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และ
กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนับต้ังแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากเขียว 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  
ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงหลักฐานหรือแผนการเรียกคืนซากที่สามารถนํามาปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมและมี
วิธีประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน หลักฐานหรือแผนงานน้ีต้องผ่าน
การรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ย่ืนคําขอ 

 
6. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง  
 

6.1 การทดสอบ 
6.1.1 ห้องปฏิบัติการ 

ต้องเป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของรัฐ
ที่ ไ ด้ รั บการแ ต่ง ต้ั งตามมาตรา  5  แ ห่ งพระราช บัญญั ติมาตรฐาน
ผลิต ภัณฑ์ อุตสาหกรรม  พ .ศ .  2511 (และที่ แ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม )  หรือ 
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1 รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว กรณีผู้

ย่ืนคําขอประสงค์ย่ืนรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่
เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ย่ืนคําขอต้องย่ืน
เอกสารดังต่อไปน้ีแนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ย่ืน

ว่า วิ ธีทดสอบน้ันสามารถเทียบเท่ากับวิธีทดสอบท่ีระบุใน
ข้อกําหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ย่ืนคําขอใช้
ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเคร่ืองหมายฉลาก
เขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมาย และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 

 
1. สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้จัดจําหน่าย
ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามข้อกําหนดฉลากเขียว

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค

ร้องขอไปยังผู้ยื่นสมัคร

ผ่านเกณฑ์ ต้องการเอกสาร/หลักฐาน เพิ่มเติม

พิธีลงนาม

ชําระค่าธรรมเนียม และจัดทําสัญญา

ต่อสัญญาทุกๆ 1-2 ปี
จนครบ 3 ปี

สัญญา 3 ปี

เร่ิมกระบวนการขอรับการรับรองฉลากเขียว
ท้ังหมดใหม่อีกคร้ังเมื่อครบ 3 ปี

ตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบของเคร่ืองดับเพลิงยกหิ้วต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อพิจารณาตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 
1) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ ได้แก่ ก่อนการผลิต ในระหว่างการผลิต ในระหว่างการขนส่ง ใน
ระหว่างการใช้งาน และการทิ้งหลังการใช้งาน 

 
 ตารางที่ 1 : ผลกระทบของเครื่องดับเพลิงยกหิ้วต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิตของเครื่องดับเพลิงยกห้ิว 

(environmental aspect) ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้ ทิ้งหลังใช้ 

การใช้ทรัพยากร เช่น วัตถุดิบ 
พลังงาน นํ้า 

 
    

การเกิดวัตถุอันตราย 
(hazardous substance) 

 
 ×  

4 

การปล่อยมลพิษไปสู ่      
- อากาศ  1    

- นํ้า  1    
- ดิน  1  

3 
 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย  1 ×   
มลพิษอ่ืนๆ 2  1    
ความเหมาะสมสําหรับการใช้
งาน 

 
× ×  × 

ความปลอดภัย     × 

หมายเหตุ     มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด  

   มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด   

  × ไม่เก่ียวข้อง 
1 มีกฎหมายควบคุม 
2 เสียง,ฝุ่น 
3 ในกรณีที่เป็นเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง 
4 ในกรณีที่มีของเหลวเหลือในถังดับเพลิง 
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4.1  ก่อนการผลิต 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดหาวัตถุดิบก่อนการผลิตเคร่ือง

ดับเพลิงยกห้ิว เกิดจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการจัดหาและจัดเตรียมวัตถุดิบทั้งที่
เป็นสารเคมี และโลหะที่ใช้ในการผลิตถังบรรจุที่มีความแข็งแรงสามารถทนต่อแรงดัน และ
ป้องกันการเกิดสนิมสําหรับการผลิตในขั้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรที่ไม่สามารถนํา
กลับมาใช้ได้ เช่น สินแร่ พลังงานไฟฟ้า นอกจากน้ีผลจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานใน
ขั้นตอนดังกล่าว ยังก่อให้เกิดมลพิษและมีกากของเสียเกิดขึ้นจากการจัดเตรียมวัตถุดิบเหล่าน้ี
ด้วย  

 
4.2 ขณะผลิต 
  ในระหว่างการผลิตเครื่องดับเพลิงยกห้ิว ก่อให้เกิดผลกระทบจากการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า ในขั้นตอนการการบรรจุสารดับเพลิง หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดการรั่วไหล ซึ่งสารดับเพลิงบางประเภท เช่น ผงเคมีหากมีการร่ัวไหลย่อมก่อให้เกิด
การฟุ้งกระจายในบริเวณโรงงาน และส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน และหากมีการรั่วไหลใน
วงกว้างอาจส่งผลต่อชุมชนรอบข้างได้ นอกจากน้ีสีที่ใช้พ่นหรือทาถังบรรจุหากไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพและกําหนดเกณฑ์ในการจัดหาที่เหมาะสม อาจมีส่วนผสมของสารอันตราย
และโลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมในช่วงการใช้งานและทิ้งหลัง
ใช้งานได้ 

 
4.3 ขณะขนส่ง  
  ในการขนส่งมีการใช้ทรัพยากรนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษ

จากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งหากถ้าเกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิด
ไฮโดรคาร์บอนที่เหลือและคาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละอองหรือควันดําซึ่งเป็นสารมลพิษก๊าซ 
(gaseous pollutants) ที่สําคัญจากกระบวนการดังกล่าว นอกจากน้ี ในขณะการจัด
จําหน่ายอาจก่อให้เกิดขยะจากซากบรรจุภัณฑ์ที่เหลือทิ้งจากการแกะหีบห่อ เช่น กระดาษ
กล่องและพลาสติกประเภทโพลีสไตรีนแบบขยายตัว (expanded polystyrene ; EPS) เมื่อ
เลิกใช้งานบรรจุภัณฑ์เหล่าน้ีจะกลายเป็นกากของเสียหากไม่มีกระบวนการนํากลับมาใช้ใหม่ 

 
4.4  ขณะใช ้
  เมื่อมีการใช้งานเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว สารดับเพลิง และสารขับดันที่อยู่ในถังจะมีการ

แพร่กระจายสู่บรรยากาศ สารบางตัว เช่น ผงเคมีแห้งที่อยู่ในรูปแอโรซอล์ เมื่อมีการฉีดพ่น
ออกมา หรือ ฮาลอน จะก่อให้เกิดการระคายต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากเคร่ืองดับเพลิงจะเกิดการสะสมในช้ันบรรยากาศที่ทําหน้าที่
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เป็นฉนวน จะส่งผลต่อการเกิดสภาวะเรือนกระจกทําให้อุณหูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่
สารฮาลอน มีส่วนในการทําลายโอโซนท่ีทําหน้าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ให้บางลง 
และเกิดช่องว่างขึ้น ทําให้รังสีน้ีสามารถกระจายลงสู่ผิวโลกได้  

 
4.5  ทิ้งหลังใช้งาน 

แม้ว่า เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว สามารถนํามาเติมสารเคมี เพ่ือใช้งานต่อไปได้ โดย
เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง และเครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ต้อง
บรรจุสารใหม่ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวหมดอายุการใช้งาน สารเคมีที่
เหลือตกค้างและซากถังดับเพลิงที่เสื่อมคุณภาพไม่สามารถใช้งานต่อได้ จะกลายเป็นกากของ
เสีย หากไม่มีการจัดการโดยการแยกสารเคมีออกจากถังดับเพลิง และทําการแยกช้ินส่วนของ
ถังดับเพลิง เพ่ือนําซากผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะเหล่าน้ันกลับมาใช้ใหม่ 
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เอกสารอ้างอิง 

 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกห้ิว: คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานเลขที ่ 
 มอก. 881-2532  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง มาตรฐานเลขที ่มอก.  
 332-2537  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกห้ิว: โฟม มาตรฐานเลขที ่มอก. 882-2532   
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 
Eco Mark Product Category No.127 “Fire Extinguisher Version1.0” Japan  
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