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โครงการฉลากเขียว 

 
 
 
 
 

ขอกําหนดฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑสองสวางแอลอีด ี

(LED lighting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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โครงการฉลากเขียว 

 
 
 

ขอกําหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ 
สองสวางแอลอีดี  
(LED lighting) 

 
 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการฉลากเขียว 
และฉลากสิ่งแวดลอมชนดิอ่ืน 

อนุมัต ิ
5 กันยายน พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวกัน  
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑ

นั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย
จะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากข้ึน ผลักดันใหผูผลิตรายอ่ืนๆ ตอง
แขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปนสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเปนเครื ่องมืออยางหนึ ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริม่ใชเปนครัง้แรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520 และไดรับการตอบสนองจาก

ผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตางๆ มากกวา 40 ประเทศไดมีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพือ่สิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council for 

Sustainable Development, TBCSD) ไดริเริม่โครงการฉลากเขียว เมือ่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และไดรับ
ความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
และองคกรเอกชนอืน่ๆ ที่เกีย่วของ ใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการทีเ่กิดจากการรวมมือ
ระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑท่ีใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิง่แวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับเมื่อ
ผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทาง
สิ่งแวดลอมตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนด 

• เปนผลิตภัณฑท่ีผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา 
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ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
 

ผลิตภัณฑท่ีไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภณัฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑเซรามิก: โถสวม 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศสําหรับหอง 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. ผลิตภัณฑซักผาที่ใชในที่อยูอาศัย 11. กอกน้ําและอุปกรณประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร 

13. เคร่ืองซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผาและผลิตภณัฑทาํจากผา 18. บริการซักน้ําและบริการซักแหง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดสําหรับถวยชาม 21. น้ํามันหลอล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภณัฑลบคําผิด 

28. เคร่ืองถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขยีน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพทมือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน 38. เคร่ืองพิมพ 39. เคร่ืองเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง 
และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนตมุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิงยกหิ้ว 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 
       และกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา 

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผนยิปซัม 

46. เคร่ืองลางจาน 47. ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนตบอรด 

49.  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง 50.  หลังคาและฝาครอบอเนกประสงคสําหรับ
ยานพาหนะ 

51.  ปมความรอน 

52.  พดัลม 53.  รถจักรยานยนต 54.  ยางรถจักรยานยนต 

55.  ยางรถยนต 56.  วัสดุกอผนัง 57.  พรม 

58.  เตาไมโครเวฟ 59.  กระติกน้ํารอนไฟฟา 60.  หมอหุงขาวไฟฟา 

61.  เฟอรนิเจอร 62.  แบตเตอร่ีรถยนต 63. เคร่ืองดูดฝุน 

64.  แบตเตอร่ีทุติยภูมิสําหรับการใชงานแบบพกพา 65. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปชุดบานประตู ชดุบาน 
     หนาตางพรอมวงกบ 

66.  ดวงโคมไฟฟาสําหรับ 
      หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคู 

67.  สถานีบริการเปล่ียนถายน้ํามันหลอล่ืน 68. กระจกสําหรับอาคาร: กระจกเปลือกอาคาร 69.  วัสดุตกแตงพื้น ประเภทยาง 

70.  วสัดุตกแตงพืน้ ประเภทพลาสติก 71. เคร่ืองเปามือ 72.  พลาสติกยอยสลายตัวไดทางชวีภาพ 

73.  วสัดุตกแตงผนงัภายใน 74. ผลิตภัณฑปรับผานุม 75. หลังคาเหล็ก 

76. เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว 77. ตรายาง หมึกประทับตราและ 
     แทนประทับตรา 

78. กาว 
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 ผลิตภัณฑฉลากเขียว (ตอ) 
 

79. บริการส่ือส่ิงพิมพประเภทกระดาษ 80. บริการทําความสะอาด 81. บริการจัดประชุมสัมมนาและฝกอบรม 

82. การบริการใหเชาเครื่องถายเอกสาร 83. เคร่ืองฉายดิจิทัล 84. กระทะไฟฟา 

85. เคร่ืองเปาผม 86. รองเทา 87. ตูแชเย็นแสดงสินคา 

88. ผลิตภณัฑสองสวางแอลอดี ี 89. เตารีดไฟฟา 90. ที่นอน 

91. เครื่องฟอกอากาศ 92. เคร่ืองปงขนมปง 93. ครีมนวดผม 

94. เคร่ืองสูบน้ํา 95. เคร่ืองทําน้ําอุนไฟฟา 96. นาฬิกา 

97. เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีสําหรับอุปกรณ 
     อิเล็กทรอนกิสแบบพกพา 

98. เคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังน้ําคว่ํา 99. รถตูโดยสาร 

100. ปูนซีเมนตปอรตแลนดและปูนซีเมนตไฮดรอลิก 101. ผลิตภัณฑดูแลรักษาเคร่ืองหนัง 102. ผาเบรกสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต 

103. สถานบริการอูซอมรถยนต 104. ทอพวีีซีแข็งสําหรับน้ําด่ืม 105. บรรจภุณัฑกระดาษ 

106. บรรจภุณัฑพลาสติก 107. ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง 108. วัสดุกอสรางที่ทําจากไม 

109. กระจกที่ใชภายในอาคาร  110. ฉากกั้นหอง 111. แผงพลังงานแสงอาทติย 

112. ของเลนที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ 113. อุปกรณกีฬา 114. ผาอนามัย 

115. ธูป 116. มาน 117. บริการโรงแรม 

118. หมอแปลงไฟฟา 119. สายไฟฟาและสายสัญญาณไฟฟา 120. ทอพีวีซีแข็งที่ไมใชสําหรับน้ําด่ืม 

121. อุปกรณขอตอ 122. ผลิตภัณฑทดแทนไมจากพลาสติก 123. ผาออมสําเร็จรูป 

 
ปจจัยท่ีใชพิจารณาเพ่ือออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑท่ีกําหนดข้ึน จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความเสียหายของ

สิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยท่ัวไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั ้งที ่เปนทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไมหมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการผลิต การ
ขนสง การบริโภค และการกําจัดท้ิงหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทัว่ไปและขยะอันตรายกลับมาใชซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใชใหม 
(recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือผูใหบริการที่

ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใชฉลากเขียวสามารถดู
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด จ า ก คู มื อ แ น ะ นํ า โ ค ร ง ก า ร ฉ ล า ก เ ขี ย ว  ห รื อ  ที ่เ ว็ บ ไ ซ ต
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดท่ี : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ. บอนดสตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศพัท 0-2503-3333 ตอ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรอื www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 81 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดี 
ประธานอนุกรรมการ  
คุณโกศล  ใจรงัษี ผูทรงคุณวุฒิ 

  
อนุกรรมการ  
นางสาวพิกุลพรรณ  แสนสุวรรณ ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

นางสาวศกลวรรณ  มาลากาญจน  
  

ผูอํานวยการสํานักนโยบายอนุรักษพลังงาน
และพลงังานทดแทน 

ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ผูอํานวยการกลุมอนุรักษพลังงาน  
นายเสกสันต  พันธุบุญมี  
  

นายวีระพงษ  เอ่ียมวัฒน ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
นายศักดา  บุญทองใหม  
  

นายพงศพัฒน  พันธุเพียร ผูแทนสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
นายสันติภพ  จันทรบุญนะ  

  
นายวิรยุทธ  รงัหอม ผูแทนศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

นายมารุต  หนิแหนะ  
  

นายประสิทธิ์  ซ้ิมเจริญ ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวปนทอง  ตอนรับ  

  
นายพงษพิพัฒน  สลางสิงห ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ 

  
นายโกวิทย  เอ้ือศิริพันธ ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสิง่แวดลอมแหงประเทศไทย 

  
นายกิตติ  สุขุตมตันติ ผูแทนสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

  
นายบรรจง  ชื่นยงค ผูแทนบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด 

นายวิชัย  ราษฎรด ี  
  
นายชายณรงค  เลิศบุรุษ ผูแทนบริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด 

นายสมาน  วงศมณีฉล  
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อนุกรรมการ (ตอ)  
นายไพศาล  วงษขันเมือง ผูแทนบริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

นายศรณรังสรรค  ภาสะฐิติ  
  
อนุกรรมการและเลขานุการ  
ดร.ฉัตรตรี  ภูรัต โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

นางสาวสิริกานดา  วัชราไทย  
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดี 
(LED lighting) 

(TGL-86-R1-17) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 81 
โครงการฉลากเขียว 

 
1. เหตุผล 

หลอดไฟและดวงโคมแอลอีดีเปนอุปกรณสองสวางที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากมี
รูปแบบการใชงานที่หลากหลายและประหยัดพลังงานไฟฟา สงผลใหผูใชงานสามารถลดภาระคาใชจาย
ดานพลังงานไฟฟาลงได นอกจากนี้ภาครัฐยังมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหใชหลอดไฟและดวงโคม
แอลอีดี จึงทําใหทุกภาคสวนเกิดการตื่นตัวในการเปลี่ยนมาใชหลอดไฟและดวงโคมแอลอีดีมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑของหลอดไฟและดวงโคมแอลอีดี พบวาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมสวนใหญเกิดจากการใชพลังงานไฟฟาในขณะใชงาน นอกจากนีก้ระบวนการผลิตและการทิง้
หลังการใชงานยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

ดังนั้น การจัดทําขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดี จึงมุงเนนเรื่องการประหยัด
พลังงานในชวงการใชงาน กําหนดใหมีการระบุสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก เพือ่ความสะดวกใน
การคัดแยกและกําจัดหลังผลิตภัณฑหมดอายุการใชงาน และควบคุมการใชสารเคมีในชิน้สวนผลิตภัณฑ 
เชน โลหะหนัก สารฮาโลเจน และสารหนวงการติดไฟ เพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพและลดการ
ปนเปอนของสารเคมีสูสิง่แวดลอม สรางความมัน่ใจใหแกผูบริโภควาไดใชผลิตภัณฑทีมี่คุณภาพ มีความ
ปลอดภัย และมีสวนชวยในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2. ขอบเขต 
ขอกําหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑหลอดและดวงโคมแอลอีดีสําหรับงานสองสวาง
ท่ัวไป  

3. นยิาม 
3.1 ผลิตภัณฑแอลอีดี (LED Products) หมายถึง ผลิตภัณฑหลอดแอลอีดีและผลิตภัณฑดวงโคม

แอลอีดี 
3.2 หลอดแอลอีดี 1

หมายเหตุ 1 หลอดแอลอีดีอาจเปนไดทั้งแบบรวม (หลอด LEDi) หรือแบบก่ึงรวม (หลอด LEDsi) 
หรือแบบไมรวม (หลอด LEDni)  

 (LED lamp) หมายถึง แหลงกําเนิดแสงชนิดแอลอีดีพรอมข้ัวหลอดซ่ึง
ประกอบดวยมอดูลแอลอีดีหนึง่หรือหลายมอดูล และอาจประกอบดวยสวนประกอบอืน่ๆ ไดแก 
สวนประกอบทางไฟฟา ทางแสง ทางกล ทางความรอน สวนตอเชื่อมและอุปกรณควบคุม  

หมายเหตุ 2    รวมทั้งหลอดชนิดข้ัวเดี่ยวและชนิดข้ัวคู  

                                            
1
 (ราง) มอก. 2778 : แสงสวางทัว่ไป-ผลติภัณฑไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี) และบริภัณฑที่เก่ียวของ: บทนยิาม 
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หมายเหตุ 3    หลอดแอลอีดีเปนหลอดที่ออกแบบเพื่อใหสามารถเปลี่ยนหลอดไดโดยบุคคลทั่วไป 
(ตามที่กําหนดใน IEC 60050-826 ขอ 826.18.03) 

 หลอดแอลอีดีรวม (Integrated LED lamp), หลอด LEDi หมายถึง หลอดแอลอีดีท่ี
ประกอบดวยอุปกรณควบคุมและองคประกอบเสริมอืน่ ๆ ทีจ่ําเปน เพือ่ใหแหลงกําเนิดแสง
สามารถทํางานไดอยางเสถียร และถูกออกแบบใหสามารถตอเขากับแรงดันไฟฟาของ
แหลงจายไดโดยตรง  

 หลอดแอลอีดีกึ่งรวม (Semi-integrated LED lamp), หลอด LEDsi หมายถึง หลอด
แอลอีดีทีมี่ชุดควบคุมของอุปกรณควบคุมอยูภายใน และทํางานโดยใชแหลงจายกําลังไฟฟา
ของอุปกรณควบคุมซ่ึงแยกอยูตางหาก 

 หลอดแอลอีดีไมรวม (Non-integrated LED lamp), หลอด LEDni หมายถึง หลอด
แอลอีดีซ่ึงตองการอุปกรณควบคุมแยกตางหากเพ่ือการทํางาน 

3.3 ดวงโคมแอลอีดี 2

 ดวงโคมไฟฟา

 (LED luminaires) หมายถึง ดวงโคมไฟฟารวมแหลงกําเนิดแสง
ไดโอดเปลงแสง 

3

3.4 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารรับรองทีอ่อกโดยหนวยรับรอง (Certification Body) 
ที่ไดรับการรับรองระบบงานจากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ (Office of the 
National Standardization Council, ONSC) หรือหนวยงานรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body) ภายใตขอตกลงยอมรับรวมขององคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน 
(International Accreditation Forum (IAF))  

 (Luminaire) หมายถึง อุปกรณสําเร็จซึ่งกระจาย กรอง หรือแปลงแสงสวาง
ทีไ่ดจากหลอดหลอดเดียวหรือหลายหลอด และรวมถึงสวนอืน่ๆ ทีจ่ําเปนทัง้หมดสําหรับการ
ติดตัง้และการปองกันหลอดแตไมรวมหลอดและอุปกรณชวยในวงจรทีจ่ําเปน รวมถึงวิธีการ
สําหรับตอเขากับแหลงจายไฟฟาดวย 

3.5 หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผูยืน่คําขอหรือผูผลิตวาเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่ระบุอยูในขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑท่ียื่นขอ 

3.6 ผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมาย 6 หมายถึง ผูมีอํานาจลงนาม 1

 

ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2
 มอก.2624 เลม 2(1): ดวงโคมไฟฟาไดโอดเปลงแสง-คุณลักษณะที่ตองการดานสมรรถนะ 

3
 มอก.902 : ดวงโคมไฟฟา เลม 1-คุณลักษณะที่ตองการทั่วไปและการทดสอบ 
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4. ขอกําหนดท่ัวไป 

4.1 ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑสองสวางและ
บริภัณฑท่ีคลายกัน: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1955 

 

4.2 สําหรับผลิตภัณฑประเภทโคมไฟถนน ตองเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ดังนี้ 
(1) ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑสองสวางและบริภัณฑที่

คลายกัน: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1955 
(2) ตองไดรับการรับรอง  หรือ ผานการทดสอบคุณลักษณะที ่ตองการตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟาไดโอดเปลงแสง  มาตรฐานเลขที่ มอก. 2624 
เลม 2 (1) หรือ มาตรฐาน IEC 62722-2-14

 

 หรอื มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

4.3 กระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับของทางราชการ และเปนโรงงานที่ผานการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 140015

 

 

                                            
4
 IEC 62722-2-1: Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires. 

5
 ISO 14001: Environmental Management System. 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองยื่นใบอนุญาตทําหรือนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ีคลายกัน: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1955 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

1.  ใบอนญุาตทําหรือนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑสองสวาง
และบริภัณฑท่ีคลายกัน: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1955 

2.  ใบอนุญาตแสดงเครื ่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม หรือ ผลทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟาไดโอดเปลงแสง มาตรฐานเลขที ่มอก. 2624 เลม 2 (1) หรือ 
มาตรฐาน IEC 62722-2-1 หรอื มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

1.  ใบอนุญาตหรือหลักฐานวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ  

2.  ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ของโรงงานผูผลิต 
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5. ขอกําหนดพิเศษ 

5.1 ผลิตภัณฑ6ตองมีคาประสิทธิภาพพลังงาน6

 

ตามฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ยกเวน ผลิตภัณฑประเภทโคมไฟถนน ไมตองทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงาน 

5.2 ชิ้นสวนพลาสติกท่ีเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองมีปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของ
โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟ เปนไปตามเกณฑกําหนดดังนี้ 

ตารางที ่1 เกณฑกําหนดของปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟในชิน้สวนพลาสติก โดย
น้ําหนักในวัสดุเนื้อเดียวกัน (homogeneous materials) 

 

หมายเหตุ  ** ถาผลรวมของโลหะโครเมียม (total chromium (Cr)) มีคานอยกวาหรือเทากับ 1000 mg/kg 
ใหถือวาเปนไปตามเกณฑของโครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+

                                            
6
 

) 

IEC 62321: Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers). 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู ยื ่นคําขอตองยื่นผลทดสอบหรือหนังสือแจงผลการทดสอบจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยวา 6

ผลิตภัณฑตองมีคาประสิทธิภาพพลังงาน6เปนไปตามท่ีกําหนดในขอกําหนดพิเศษขอท่ี 5.1 

สาร 
โลหะหนกัหรือสารประกอบของโลหะหนกั สารหนวงการติดไฟ 

Pb Cd Hg Cr6+ PBB  ** PBDE 

ปริมาณ 
(mg/kg) 

≤1000 ≤100 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

1)  กรณีทีผู่ ยื ่นคําขอมีระบบบริหารจัดการ การผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นเอกสารหลักฐาน 
ดังตอไปนี้ 

1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตผลิตภัณฑวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑ
กําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงวาโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑมีการระบุถึง
ข้ันตอนในการมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม  

1.2  หนังสือรับรอง และ/หรือ ผลการทดสอบจากผูผลิตชิน้สวนผลิตภัณฑ (supplier) ทีแ่สดงวามี
ปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนด โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 623216

2)  กรณีท่ีผูยื่นคําขอไมมีระบบบริหารจัดการ การผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบ
ปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟในชิน้สวนผลิตภัณฑโดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 

 หรือ มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=IEC+62321+Ed.+1.0+b%3a2008�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=IEC+62321+Ed.+1.0+b%3a2008�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=IEC+62321+Ed.+1.0+b%3a2008�
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5.3 วัสดุที ่ทําจากพลาสติกที ่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมใชสารคลอโรพาราฟน 
(Chloroparaffins) ที่โครงสรางมีสายโซจํานวนคารบอนอะตอมอยู ในชว ง  10-13 อะตอม 
และมีความเขมขนของคลอรีนตั ้งแตรอยละ 50 เปนสวนประกอบ 

 

5.4 ชิ้นสวนพลาสติกท่ีเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ อนุญาตใหมีปริมาณสารฮาโลเจน เปนไปตาม
เกณฑกําหนดดังนี้ 

ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดของปริมาณสารฮาโลเจนในชิ้นสวนพลาสติก 

สาร 

สารฮาโลเจน 

คลอรีน 
(Cl) 

โบรมีน 
(Br) 

ผลรวมของสารฮาโลเจน 
(total Halogen) 

ปริมาณ 
(mg/kg) 

≤900 ≤900 ≤1500 

หมายเหตุ ปริมาณสารฮาโลเจนท่ีเปนเกณฑกําหนดเปนไปตามมาตรฐาน IEC 61249-2-21
7

 

 

                                            
7 IEC 61249-2-21: Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-21: Reinforced base materials, clad and unclad - Non-

halogenated epoxide woven E-glass reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad. 
8 BS EN 14582: Characterization of waste. Halogen and sulfur content. Oxygen combustion in closed systems and determination methods. 

62321 หรือ มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

หมายเหตุ * อนุโลมใหใชหองปฏิบัติการทดสอบที่ไมไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ใน
ขอบขายท่ีทําการทดสอบได ในชวงระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ีอนุมัติประกาศใชขอกําหนดฉบับนี้ 

ท้ังนี้ ในการตรวจเฝาระวัง เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวจะเปนผูสุมตัวอยางในบางรายการ เพื่อสง
ทดสอบวาเปนไปตามเกณฑที ่กําหนดในขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.2 หรือไม โดยผู ไดรับการรับรองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการทดสอบท้ังหมด 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองยืน่หนังสือรับรองวาวัสดุทีทํ่าจากพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ เปนไปตามท่ี
กําหนดในขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.3  

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐาน ดังนี้  
1. หนังสือรับรองวามีสารฮาโลเจนเปนไปตามขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.4  
2. ผลการทดสอบปริมาณสารคลอรีน โบรมีน และปริมาณสารฮาโลเจนรวมกันทัง้หมดไมเกินเกณฑกําหนด

โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 145828 หรือ มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา  
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5.5 ชิน้สวนพลาสติกทีมี่น้าํหนักมากกวา 25 กรัม หรือ ทีมี่พืน้ที่ผิวมากกวา 200 ตารางมิลลิเมตร 5 
ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณ
สําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวยอบงบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 10439 หรือ ISO 1146910

 

  

5.6 บรรจุภัณฑ (ถามี) 

5.6.1 บรรจุภัณฑกระดาษตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ (TGL–104) 
หรือ 

(2) ผลิตจากเยื ่อเวียนทําใหม และ/หรือ เยื ่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตรตามเกณฑกําหนดดังนี้  

ตารางที่ 3 ปริมาณของเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร 

ประเภทผลิตภัณฑ 
เย่ือเวียนทําใหมและ/หรือเย่ือกระดาษท่ีผลิตจาก  
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร (รอยละโดยน้ําหนัก) 

วัสดุกันกระแทก > 70 

ถาด >  75 
กลองกระดาษแข็ง > 70 
กลองกระดาษลูกฟูก > 60 
ซองกระดาษพิมพเขียน >  20 
ซองกระดาษคราฟท >  50 

                                            
9
  ISO 1043: Plastics –Symbols and abbreviated terms-Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 

10
 ISO 11469: Plastics –Generic identification and marking of plastic products. 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวามีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุ
ตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พรอมทั้งสงตัวอยางชิน้สวน
หรือ รูปถายของชิ้นสวนพลาสติกของผลิตภัณฑแอลอีดีรุนท่ียื่นขอรับการรับรองเพ่ือการตรวจพินิจ 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1.  ใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ หรือ 

2.  หนังสือรับรองทีแ่สดงวาบรรจุภัณฑกระดาษ ผลิตจากเยือ่เวียนทําใหมและ/หรือเยือ่กระดาษทีผ่ลิตจาก
วัสดุเหลือใชจากการเกษตรเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.6.1 (2) โดยหนังสือรับรอง
ดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 
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5.6.2 บรรจุภัณฑพลาสติกตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก (TGL-105) 
หรือ 

(2) มีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 4 หรือ มีการระบุ
ตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน 4ISO 1043 หรือ มาตรฐาน    
4

 

ISO 11469 

5.6.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ ตองไมมีโลหะ
หนักเปนสวนผสม หากมีการปนเป อนยอมใหมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซรวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (100 mg/kg) โดย
น้ําหนัก 
หมายเหตุ  กรณีท่ีบรรจุภัณฑกระดาษหรือบรรจุภัณฑพลาสติกไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผูยื่นคําขอไมตองยื่นหลักฐานตามท่ีกําหนดในขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.6.3 

 

 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. ใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก หรือ 

2. หนังสือรับรองที่แสดงวาบรรจุภัณฑพลาสติกมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกแปรใชใหมตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที ่มอก. 1310 หรือ มาตรฐาน ISO 
1043 หรือ มาตรฐาน ISO 11469 ซึ่ งหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท 
และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ พรอมท้ังสงรูปถายท่ีแสดงสัญลักษณ
บงบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ 

เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. กรณีท่ีผูยื่นคําขอมีผลการทดสอบจากผูผลิตหมึก สี หรือเม็ดสี ตองยื่นเอกสารดังนี้ 

1.1 หนังสือรับรองจากผูยื่นคําขอท่ีแสดงความเชื่อมโยงกับผูผลิตหมึก สี หรือเม็ดสี และ 

1.2 หนังสือรับรองจากผูผลิตหมึก สี หรือเม็ดสี (supplier) พรอมทั้งผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ ตามวิธีทดสอบทีกํ่าหนดในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ วิธี
ทดสอบอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ เชน ISO, ASTM เปนตน ห̈́รือ 

2. กรณีทีผู่ยื่นคําขอสงตัวอยางบรรจุภัณฑหรือฉลากทีต่ิดบนบรรจุภัณฑทดสอบเอง ตองยืน่ผลการทดสอบ
ปริมาณปรอท ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ ตามวิธีทดสอบทีกํ่าหนดในมาตรฐาน IEC 
62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ เชน ISO, ASTM เปนตน 
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6.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 หองปฏิบัติการตองเปนดังนี้ 

เปนหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการภายใตกํากับของรัฐทีไ่ดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และท่ี
แกไขเพิ่มเติม) หรือหองปฏิบัติการทีไ่ดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1702511 หรือ ISO/IEC 1702512

6.1.2 ผลการทดสอบ 

 ในขอบขายที่
เก่ียวของ  

6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีท่ีระบุในขอกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.2 กรณีผูยื่นคําขอประสงคยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

กับวิธีทีร่ะบุในขอกําหนดฉลากเขียว ผูยืน่คําขอตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้แนบมา
พรอมกับผลการทดสอบ 

1) เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ยืน่ขอวาวิธี
ทดสอบนั้นสามารถเทียบเทากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในขอกําหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสม เหตุสมผลของวิ ธี  (Method 
Validation) ที ่ผู ยื ่นคําขอใชทดสอบผลิตภัณฑกับวิธีทดสอบที่ระบุใน
ขอกําหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ตองมีอายุไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ียื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียว 

6.2.1 ตองมีอายุไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ียื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2.2 ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราสําคัญ (ถามี) 

 

7.  ประเด็นในการพิจารณาครั้งตอไป 

7.1  พลาสติกทีใ่ชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตองมีคุณสมบัติการติดไฟหรือลามไฟเปนไปตาม
เกณฑ Vertical burning test (V0) โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน UL 94 หรือมาตรฐาน 
ISO 9773 หรือมาตรฐาน IEC 60695-11-10 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

                                            
11

 มอก. 17025: ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ. 
12

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

1. สรุปข้ันตอนการอนุมัติใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

ดาวนโหลดใบสมัคร

ทบทวนขอมูลในใบสมัคร

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน

วางแผนการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินสถานประกอบการ

จัดพิธีมอบเครื่องหมายฉลากเขียว

พิธีลงนามรวมใหผูที่ไดรับอนุญาต

ชําระคาธรรมเนียมและจัดทําสัญญา

ตรวจติดตาม

อยางนอย 1 ครั้ง ในระหวางอายุสัญญา

Re-Certification

แจงผลการพิจารณา

อน ุ มัติ ให  ใช  เคร ื ่ องหมาย

ฉลากเขียว

ไมผานเกณฑ

ผานเกณฑ

ชําระคาธรรมเนียมประกอบการสมัคร

ออกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม

ยื่นเอกสารเพิ่มเติม

ภายใน 30 วัน

อายุสัญญาครบ 3 ป
 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการใหการรับรองฉลากเขียว 
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2. ผลกระทบของผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดีตอส่ิงแวดลอม 

เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดี (Life cycle assessment of LED 
lighting) ในตารางท่ี 4 ผลกระทบเบื้องตนของผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดีตอสิง่แวดลอม สามารถแบงไดเปน 5 
ระยะ คือ กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใชงาน และทิ้งหลังใช โดยพบวาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ี
ชัดเจนเกิดข้ึนในชวงขณะผลิต ขณะใชงาน และท้ิงหลังใช 

ตารางที่ 4 ผลกระทบเบื้องตนของผลิตภัณฑผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดีตอสิ่งแวดลอม 
 

หัวขอทางสิง่แวดลอม 
(Environmental aspect) 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑสองสวางแอลอีดีตอสิ่งแวดลอม 

การไดมาซึ่ง
วัตถุดิบ 

ขณะผลติ ขณะขนสง ขณะใช ท้ิงหลงัใช 

การใชทรัพยากร (Resource use) 
เชน  

    
 

-  วัตถุดิบ × × × × × 
-  พลงังาน           

1,2   2  ×  
4 

-  นํ้า ×     ×  
1,2

 ×   × 
การใชสารเคมี/ วัตถุอันตราย    × 

1
 ×  1

 

การปลอยสารมลพิษ 
(Emission/Releaseof pollutants) 

     

-  อากาศ   
* × 

3
 × 

-  นํ้า    ×  
* × × 

-  ดิน   × 
* ×  ×  

ขยะมลูฝอย/ของเสยี (Waste)  *
×    ×   6,7

  
 ผลกระทบอ่ืนๆ (Other impacts)   × 

*  × × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช  
(Fitness for use) 

    **  

ความปลอดภัย (Safety)     **  
 

หมายเหตุ  พ้ืนท่ีสีเทาในตารางไมนํามาพิจารณาในการออกขอกําหนด 
       มีผลกระทบตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
  มีผลกระทบแตไมรวมอยูในขอกําหนด  

X ไมเก่ียวของ  
 * ขอบังคับตามพระราชบัญญตัิโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย  
** มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานความปลอดภัย  
1  สารเคมีท่ีใชในการผลิตหลอดแอลอีดี, สารอันตรายตกคาง  
2  ผลจากการใชวัตถุดิบ พลังงาน และนํ้า  

 3  ผลจากการปลอยกาซ CO2, CO, SOx และ NOx / นํ้ามันรั่วไหล  
4  คาประสิทธิภาพในการใหพลังงานของหลอดแอลอีด ี
5  ผลกระทบจากเสียง กลิ่น ความรอน  
6 การระบุสญัลกัษณบงบอกประเภทพลาสตกิบนช้ินสวนพลาสตกิ  

 7 บรรจภุัณฑ  
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3.1 การไดมาซ่ึงวัตถุดิบ 

 การไดมาซึ่งวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตอทั้งผูบริโภคและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญที่
ตองพิจารณาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม และคํานึงถึงการนําชิ ้นสวน
ผลิตภัณฑกลบัมาแปรใชใหมเพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติดวย เมื่อพิจารณาวัตถุดิบหลักทีใ่ชในการ
ผลิตผลิตภัณฑแอลอีดี ไดแก โลหะ กระจก พลาสติก พบวาอาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
น้ํา มลพิษทางดิน เสียง รวมถึงของเสียทีเ่กิดขึ้นจากการตัด ขึ้นรูป การหกรั่วไหลของสารเคมี เปนตน 
โดยเฉพาะมีการใชพลังงานไฟฟาจํานวนมากทําใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน เชน 
กาซเรือนกระจกท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.2 ขณะผลิต 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑแอลอีดีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดแก พลังงาน และน้ํา และเกีย่วกับงานชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสและพลาสติกท่ีตองมีการกลึง การเชื่อม 
ตัดโลหะ พนสีหรือสารเคลือบ ทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองตางๆ ที่เปนสารเจือปนในอากาศ
เกิดกลิ ่นรบกวนจากกระบวนการพนสี งานเชื ่อม น้าํเสีย ขยะ และเสียงดังจากจากเครื ่องจักรใน
กระบวนการผลิตซ่ึงสงผลโดยตรงตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมขางเคียง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ
ควบคุมและปองกันอยางมีประสิทธิภาพ  

3.3 ขณะขนสง 

การสงถายสินคาไปยังผูบริโภคตองใชพลังงานเชือ้เพลิงในการเผาไหมเครือ่งยนต ทําใหเกิดมลพิษทาง
อากาศจากการปลอยกาซในการเผาไหมเครือ่งยนต เชน CO2 CO SOx และ NOx สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในแงการกอตัวของหมอกควัน (smog) และเกิดฝนกรด และในกรณีเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล
ระหวางการขนสงทําใหเกิดการปนเปอนของมลพิษสูสิ่งแวดลอมไดเชนกัน 

3.4 ขณะใชงาน 

ในระหวางการใชงานผลิตภัณฑผลกระทบสิ่งแวดลอมสวนใหญเกิดขึ้นเนื่องจากการใชพลังงานไฟฟา 
เปนหลัก นําไปสูผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย นอกจากนี้อาจไดรับผลกระทบจาก
การปลอยสารอันตรายที่ปนเป อนในขั้นตอนการผลิต โลหะหนักที่อาจตกคางในการผลิต ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอผู ใชงานและสิ ่งแวดลอมได ดังนั้น การกําหนดใหคาประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
ผลิตภัณฑสูงสุดและประหยัดพลังงาน และมีการควบคุมและจํากัดการใชสารเคมีที่เปนอันตราย เชน 
โลหะหนัก สารหนวงการติดไฟ สารคลอโรพาราฟน สารฮาโลเจน ในชิน้สวนของผลิตภัณฑเพื่อเปนการ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผูบริโภค 

3.5 ท้ิงหลังใช 

หลังการใชงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเกิดจากการปนเปอนของสารเคมีทีใ่ชในขัน้ตอนการผลิตซึง่เปนผล

จากสวนประกอบของสารเติมแตงในชิ้นสวนพลาสติกและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังชิ้นสวนซ่ึงไม
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สามารถยอยสลายได และอาจตกคางในสิ่งแวดลอมถาไมมีการคัดแยกและนํากลับมาใชใหมอยางถูกวิธี 

นอกจากนี้ยังมีผลจากชิ้นสวนของบรรจุภัณฑซ่ึงจําเปนตองมีการกําจัดอยางถูกวิธีเชนกัน 
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