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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รถยนต
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
“รถยนต” ในที่นี้ครอบคลุม
1.1 รถยนตนั่ง ครอบคลุมเฉพาะยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร มีที่นั่งไมเกิน 8 ที่นั่ง ไมรวม
ที่นั่งคนขับ (M1)
1.2 รถยนตบรรทุก ครอบคลุมเฉพาะยานยนตที่ใชสําหรับขนสงสินคา และมีมวลสูงสุดไมเกิน 3,500
กิโลกรัม (N1)
ทั้งนี้ หากไมสามารถระบุไดวาเปนรถยนตนั่งหรือรถยนตบรรทุก ใหเปนไปตามเกณฑที่ระบุไวตาม มอก.
2390 หรือ Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) โดยใหจัดเปนรถยนต
บรรทุก (N1) ในกรณีที่มจี ํานวนที่นั่งนอยกวาหรือเทากับ 6 ที่นั่ง (ไมรวมคนขับ) และ
P - (M + N × 68) > N × 68
เมื่อ: P = มวลบรรทุกสูงสุดทางเทคนิคที่ยอมได หนวยเปนกิโลกรัม
M = มวลของยานยนตพรอมใชงาน หนวยเปนกิโลกรัม
N = จํานวนตําแหนงที่นั่ง ไมรวมคนขับ
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
รถยนตเปนผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอหนึ่งหนวยผลิตภัณฑคอนขางมากและเกิดขึ้น
แทบทุกขั้นตอนของชวงชีวิตผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตขั้นตอนเตรียมการผลิต การถลุง การหลอมแร ทําใหเกิดกาซ
คาร บ อนไดออกไซด ก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ก าซไนโตรเจนออกไซด ควั น ปลดปล อยออกสู บ รรยากาศ
กระบวนการผลิตมีการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมหลายดาน มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม ไอระเหยจาก
สารเคมี สี มลพิษทางน้ําจากกระบวนการผลิตชิ้นสวน ทําสีตัวถัง และประกอบตัวถัง ซึ่งจะมีโลหะหนักปนเปอน
ในน้ําเสีย สวนการใชงานรถยนตมักใชเชื้อเพลิงซึ่งเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป และปลอยมลพิษจากการ
สันดาปเชื้อเพลิง เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดมลพิษทาง
อากาศ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นอกจากนีย้ ังมีการใชวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง เชน ไสกรอง
อากาศ น้ํามันหลอลื่น ผาเบรก เปนตน เมื่อวัสดุอุปกรณเหลานี้หมดอายุการใชงานจะกลายเปนขยะ ถาไดรับ
การกําจัดทิ้งไมถูกตองจะกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว

-23.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับรถยนตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ตองเปนรถยนตนั่งหรือรถยนตบรรทุกตามพระราชบัญญัติรถยนตที่บังคับใช ณ ขณะนั้น
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู ยื่ น คําขอต องแสดงเอกสารหลั กฐานหรื อหนั งสื อรั บ รองจากกรมการขนส งทางบก แสดงว ามี คุณสมบั ติ
ครบถวนสามารถจดทะเบียนไดตามพระราชบัญญัติรถยนตที่บงั คับใช ณ ขณะนั้น
2) ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะดานความปลอดภัย :
สารมลพิษจากเครื่องยนตที่ประกาศบังคับใช ณ ขณะนั้น
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู ยื่ น คํ า ขอต อ งแสดงเอกสารหลั กฐานในอนุ ญ าตทํ า หรื อ ใบอนุ ญ าตนํ า เข า ตามมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนตที่ประกาศบังคับใช ณ ขณะนั้น
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) สีที่ใชกับผลิตภัณฑตองไมผสมโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว
แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนต0ปรอท0อารเซนิ ก0พลวง0สารประกอบไตรเฟนิลทินส (Triphenyltins,
TPT) สารประกอบไตรบิวทิลทินส (Tributyltins, TBT) และสารประกอบไตรบิวทิลทินออกไซด (Tributyltin
oxide, TBTO) ในกระบวนการผลิต
หมายเหตุ : ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท และปรอท ในผลิตภัณฑที่เกิด
จากความไมบริสุทธิ์และปนเปอนมาจากวัตถุดิบ รวมกันไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 ppm)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
1. ผูยื่นคําขอตองแสดงรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบที่ระบุ หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทาวิธีการ
ทดสอบดังตอไปนี้ มาตรฐาน ISO 3856 - 1 หรือ ASTM D 3335 หรือ USEPA 3052 สําหรับตะกั่ว ISO
3856 - 4 หรือ ASTM D 3335 หรือ USEPA 3052 สําหรับแคดเมียม ISO 3856 – 5 หรือ USEPA 3060A
& 7196A สําหรับโครเมียมเฮกซะวาเลนต ISO 3856 – 7 หรือ ASTM D 3624 หรือ USEPA 3052
สําหรับปรอท หรือ IEC 62321 สําหรับ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมเฮกซาวาเลนท และปรอท
2. เอกสารรับรองการไมผสมอารเซนิก พลวง สารประกอบไตรเฟนิลทินส สารประกอบไตรบิวทิลทินส และ
สารประกอบไตรบิวทิลทินออกไซด ในกระบวนการผลิตสี ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการหรือผู มี
อํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต หรือรายงานผลการทดสอบ

-32) ตองมีคาระดับเสียงที่เกิดจากรถยนตไมเกินเกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้
ประเภทยานยนต

เกณฑระดับเสียงdB(A)
1* 2* 3*
1. ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโ ดยสารมีที่นั่งไมเกิน 8 ที่นั่ง ไมรวมที่นั่งคนขับ(M1) 74 +1 +1
2. ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงสินคาและมีมวลสูงสุดไมเกิน 3,500 กิโลกรัม (N1)
2.1 มีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ไดรับอนุญาต ไมเกิน 2,000 กิโลกรัม
76 +1
2.2 มีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ไดรับอนุญาตมากกวา 2,000 กิโลกรัม แตไมเกิน 77 +1
3,500 กิโลกรัม
- รถยนตทใี่ ชเครื่องยนตทมี่ ีกําลังเครื่องยนตนอยกวา 150 kW
+1
- รถยนตทใี่ ชเครื่องยนตทมี่ ีกําลังเครื่องยนตตั้งแต 150 kW ขึ้นไป
+2
หมายเหตุ 1* สําหรับประเภทยานยนตตามขอ 1. และขอ 2. ซึ่งติดตั้งเครื่องยนตสันดาปภายในแบบจุดระเบิดดวยการอัด และฉีดเชื้อเพลิงเขาหอง
เผาไหมโดยตรง (direct-injection) ใหเพิ่มเกณฑระดับเสียงขึ้นอีก 1 dB(A)
2* สําหรับยานยนตตามขอ 1. ซึ่งมีจํานวนเกียรเดินหนามากกวา 4 ระดับ มีกําลังเครื่องยนตสูงสุดมากกวา 140 kW และมีอัตราสวน
ระหวางกําลังเครื่องยนตสูงสุดตอมวลเต็มอัตราบรรทุกมากกวา 75 kW/t ถาความเร็วขณะที่ทายรถผานเสน BB’ มากกวา 61 km/h
ในตําแหนงเกียร 3 ใหเพิ่มเกณฑระดับเสียงขึ้นอีก 1 dB(A)
3* สําหรับประเภทยานยนตที่ออกแบบเพื่อใชงานนอกทางสาธารณะ (off-road) และมีมวลเต็มอัตราบรรทุกที่ไดรับอนุญาต มากกวา
2,000 กิโลกรัมขึ้นไป ใหเพิ่มเกณฑระดับเสียง 1 dB(A) สําหรับรถยนตที่ใชเครื่องยนตที่มีกําลังเครื่องยนตนอยกวา 150 kW และ
เพิ่มเกณฑระดับเสียง 2 dB(A) รถยนตทใี่ ชเครื่องยนตที่มีกําลังเครื่องยนตตั้งแต 150 kW ขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงรายงานผลการทดสอบระดับเสียงจากรถยนตขณะวิ่ง อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
1. ผลการทดสอบตามวิธีทดสอบ UN/ECE Regulation No. 51 Rev.2 โดยผลการทดสอบตองมาจาก
หนวยงานตรวจสอบการผลิตใหเปนไปตามตนแบบ ทายความตกลงวาดวยการรับรองขอกําหนดทางเทคนิค
ของยานยนต อุปกรณและสวนควบที่ติดตั้ง และ/หรือใชในยานยนต และเงื่อนไขสําหรับการยอมรับรวมกัน
ของการใหความเห็นชอบในขอกําหนดทางเทคนิค ค.ศ. 1958 ภายใตคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงยุโรป
สหประชาชาติ หรือ มอก. 2264
2. ผลการทดสอบระดับเสียงจากรถยนตตามวิธีทดสอบ มอก. 2264 หรือ UN/ECE Regulation No. 51
Rev.2 ที่รับรองโดยบริษัทผูผลิต
3) ตองมีการระบายกาซคารบอนไดออกไซดจากรถยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ และ
แบบจุดระเบิดดวยการอัด ไมเกินเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี้
มวลรถเปลา
(กิโลกรัม)
CM ≤ 380
380< CM ≤440
440< CM ≤495
495< CM ≤550
550< CM ≤610

เครื่องยนตเบนซินหรือเครื่องยนตที่ เครื่องยนตดีเซลหรือเครื่องยนตที่จุด
จุดระเบิดดวยประกายไฟ
ระเบิดดวยการอัด
[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)]
[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)]
119

119

-4มวลรถเปลา
(กิโลกรัม)
610< CM ≤665
665< CM ≤750
750< CM ≤865
865< CM ≤980
980< CM ≤1,090
1,090< CM ≤1,205
1,205< CM ≤1,320
1,320< CM ≤1,430
1,430< CM ≤1,540
1,540< CM ≤1,660
1,660< CM ≤1,770
1,770< CM ≤1,880
1,880< CM ≤2,000
2,000< CM ≤2,110
2,110< CM ≤2,280
2,280< CM ≤2,510
2,510 < CM

เครื่องยนตเบนซินหรือเครื่องยนตที่ เครื่องยนตดีเซลหรือเครื่องยนตที่จุด
จุดระเบิดดวยประกายไฟ
ระเบิดดวยการอัด
[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)]
[กรัม/กิโลเมตร (g/km.)]
137

134

149
157
164
182
192
207
235
239
260
268
280
280
280
280
280

143
152
161
170
181
192
194
213
225
246
248
275
275
280
280

หมายเหตุ: การกําหนดและเปรียบเทียบผลการทดสอบคาอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวเลขนัยสําคัญที่ไมมีจุดทศนิยม โดยการปด
เศษทศนิยม ใหทําตามกฎการปดเศษ ที่ระบุใน มอก. 929

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบหาอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยเปนผลการทดสอบโดยตรง
หรืออาจคํานวณจากผลการทดสอบที่กระทําตามวิธีทดสอบที่ระบุใน EU Directive 70/220/EEC และที่
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม หรือ UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 หรือ UN/ECE Regulation No. 101
Rev.3
4) สารทําความเย็นที่ใชในระบบปรับอากาศตองมีคาศักยภาพการทําลายโอโซน (Ozone
Depletion Potential : ODP) เทากับ 0 และมีคาศักยภาพการกอใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming
Potential : GWP) ไมเกิน 2,500 CO2e (GWP 100)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานเอกสารระบุชนิดของสารทําความเย็นที่ใชในผลิตภัณฑ ซึ่งลงนามรับรองโดย
กรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจของบริษัทผูผลิตอุปกรณที่ใชสารทําความเย็น

-55) ตองมีการระบุสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบของรถยนตที่มี
น้ําหนัก 100 กรัมขึ้นไป เพื่อเอื้อตอการนํากลับไปแปรรูปใชใหมได
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองที่เชื่อไดวามีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมี
การระบุตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 พรอมทั้งสงตัวอยาง
ชิ้นสวนหรือรูปถายของชิ้นสวนพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบรถยนตที่มีน้ําหนักตั้งแต 100 กรัมขึ้นไปซึ่งมี
สัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติก
6) มีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียจากการใชงานหรือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง ไดแก
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรก สารหลอเย็น(Coolant) ไสกรองน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ และ
อุปกรณควบคุมมลพิษ เชน แคททาลิติกคอนเวอรเตอร (Catalytic Converter) (ถามี) เปนตน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานเอกสารแนะนําวิธีการจัดการของเสียจากการใชงานหรือวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง
ไดแก น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรก สารหลอเย็น ไสกรองน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ และ
อุปกรณควบคุมมลพิษ เชน แคทาลิติกคอนเวอรเตอร (ถามี) เปนตน ซึ่งอาจแยกเปนเอกสารเฉพาะได
หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัด ตองทําในหองปฏิบัติ การของราชการ หรือหองปฏิ บัติการของ
เอกชนที่ ได รั บ การรั บ รองความสามารถของห อ งปฏิ บั ติ การทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ อุ ต สาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน
กรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รถยนต
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

