
(ราง) เกณฑขอกําหนดสนิคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (Uninterruptible Power System : UPS) 

 
1. ขอบเขตและคําอธิบาย 

ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (Uninterruptible Power System : UPS) ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ ระบบที่
มีอุปกรณสะสมพลังงานไฟฟาในจุดตอเชื่อมกระแสตรง ตามที่ระบุไวใน มอก.1291 

 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 ปจจุบันระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (UPS) มีความตองการใชงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมทราบถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสวนประกอบของยูพีเอส ซึ่งมีสารโลหะหนักที่เปนอันตรายตอคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม ไดแก โครเมียมเฮกซาวาแลนต แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว สารหนู และสารหนวงการติดไฟ ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต และเมื่ออุปกรณชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ หากกําจัดไมถูกวิธีอาจกอใหเกิดการปนเปอน
สารพิษในสิ่งแวดลอมอีกดวย 
  

3. เกณฑขอกําหนด  
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว  

 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑระบบ
กําลังไฟฟาตอเนื่อง ตอไปนี้ 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 
1) ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที ่มอก. 1291 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
 ผูยื่นคําขอตองยื่นใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที ่มอก. 1291  

 

2) กระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตอง
เปนไปตาม (1) กฎหมายและขอบังคับของหนวยงานราชการ หรือ (2) เปนโรงงานที่ไดการรับรองระบบการ
จัดการมาตรฐาน ISO 9001 และ (3) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวากระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม 
หรือเอกสารรับรองระบบการจัดการตามขอกําหนด 

 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 
1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และเพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor) ดานเขาของ

ยูพีเอส ขณะยูพีเอสอยูในแบบวิธีปกติของการทํางานตองมีคาไมต่ํากวาที่แสดงไวในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพและเพาเวอรแฟคเตอรของยูพีเอสเดี่ยวที่มีทางเบี่ยง  
 

ภาระงาน (%) คาประสิทธิภาพ (η) เพาเวอรแฟคเตอรดานเขา (λ) 
25 90% 0.9 
50 95% 0.9 
75 95% 0.9 
100 95% 0.9 

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพและเพาเวอรแฟคเตอรของยูพีเอสเดี่ยวที่ไมมีทางเบี่ยง 
 

ภาระงาน (%) คาประสิทธิภาพ (η) เพาเวอรแฟคเตอรดานเขา (λ) 
25 85% 0.9 
50 90% 0.9 
75 90% 0.9 
100 90% 0.9 

 

 
 
 

 

2) ชิ้นสวนพลาสติกของยูพีเอส ตองผลิตจากพลาสติกโฮโมโพลิเมอร (Homopolymer)    
โคโพลิเมอร (Copolymer) หรือโพลิเมอรผสม (Polymer Bends) เพื่องายตอการคัดแยก กรณีชิ้นสวน 
พลาสติกของยูพีเอสมีการติดฉลาก เครื่องหมาย หรือรูปลอกที่ยากตอการแกะออก ฉลาก เครื่องหมาย หรือ รูป
ลอกดังกลาวตองทําจากวัสดุชนิดเดียวกับชิ้นสวนพลาสติกที่ติดอยูเพื่อ ไมเปนอุปสรรคตอการรีไซเคิลชิ้นสวน
พลาสติกนั้น  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
 ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวามีการกําหนดสัญลักษณพลาสติกตามขอกําหนด 
 

3) ปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟของพลาสติกในผลิตภัณฑ โดยไมรวม
แบตเตอรี่และ Printed Circuit Board ตองเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้  

กรณีมีการปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต ปรอท และตะกั่ว ใน
ชิ้นสวนพลาสติกที่เกิดจากความไมบริสุทธิ์และปนเปอนมาจากวัตถุดิบใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดย
น้ําหนัก (1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) แคดเมียมใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก (100 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม) และสารหนวงการติดไฟ PBB และ PBDE ใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก (1,000 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
หมายเหตุ ** ถาผลรวมของโลหะโครเมียมมีคานอยกวาหรือเทากับ 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหถือวาเปนไป
ตามเกณฑของโครเมียมเฮกซะวาเลนต  
 
 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

 ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที ่มอก. 1291 เลม 3  
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. กรณีที่ผูผลิตมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นสําเนาเอกสาร หลักฐาน
ดังตอไปนี ้

1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑ
ขอกําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชื่อไดวามีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสาร
ตองหาม 

1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่เชื่อไดวามีปริมาณโลหะหนัก
และสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนดโดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเทา 
2. กรณีท่ีผูผลิตไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหามตองยื่นผลการทดสอบปริมาณโลหะ
หนักในชิ้นสวนพลาสติกภายนอกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม และสารหนวงการติดไฟชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเทา 

 

4)  อายุการใชงานของแบตเตอรี่ภายในยูพีเอสตองมีอายุการใชงานอยางนอย 5 ป และมี
การรับประกันจากผูขายอยางนอย 2 ป  

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหนังสือรับรองอายุการใชงานของแบตเตอรี่และการรับประกันแบตเตอรี่ตามขอกําหนด 

 

5)  มีการสนับสนุนการซอมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนของผลิตภัณฑยูพีเอสไดไมนอยกวา 5 ป  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองการสนับสนุนการซอม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนของผลิตภัณฑยูพีเอสจาก 
บริษัทผูผลิต 

 

6) บรรจุภัณฑ 
6.1 วัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ เชน EPS (Expanded Polystyrene) EPE 

(Expanded polyethylene) และ EPP (Expanded Polypropylene) ใชสารเปาโฟม (Blowing Agent) ทีม่ี
คาแสดงระดับการทําลายโอโซน (Ozone Depletion Potential ; ODP) เปนศูนย 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวาชนิดวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ และชนิดสารเปาโฟมมีคา ODP เปนศูนย 
ซึ่งหนังสือรับรองตองลงนามโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต 

 

6.2 แกสที่อยูในพลาสติกกันกระแทก (Air Cell Packing Bubble Wrap) ตองเปน
อากาศ หรือแกสที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองการผลิตแผนกันกระแทกตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งหนังสือรับรองตองลงนามโดย
กรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต 
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6.3 กระดาษคราฟสําหรับทําผิวกลอง (Kraft Liner Board) ตองทํามาจากเยื่อเวียน
ทําใหม (Recycled Pulp) ไมนอยกวารอยละ 85  

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองแสดงรอยละของการใชเยื่อเวียนทําใหมจากผูผลิต ตามเกณฑขอกําหนด ซึ่ง
หนังสือรับรองตองลงนามโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิต 

 

6.4 หมึก สี หรือเม็ดสี (Pigment) ที่ใชในผลิตภัณฑหรือพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลาก
ที่ติดบนบรรจุภัณฑตองไมมีโลหะหนักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอนยอมใหมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก 
โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว รวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
โดยน้ําหนัก หรือใชหมึกจากธรรมชาติ หรือหมึกฐานน้ําที่แตกตัวใหสารแอโรแมติกเอมีนดังตารางแสดงสารแอโร
แมติกเอมีน แตละสารตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 สารแอโรแมติกเอมีน 
ที ่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) ที ่ สารแอโรแมติกเอมีน (CAS No.) 
1 4-Aminodiphenyl (92-67-1) 13 4,4’ –Methylenedi-o-Toluidine (838-88-0) 
2 Benzidine (92-87-5) 14 p-Cresidine (120-71-8) 
3 4-Chloro-o-Toluidine (95-69-2) 15 4,4’ –Methylene-bis-(2-Chloro-Aniline) (101-14-4) 
4 2-Naphthylamine (91-59-8) 16 4,4’ –Oxydianiline (101-80-4) 
5 o-Aminoazotoluene (97-56-3) 17 4,4’ –Thiodianiline (139-65-1) 
6 5-Nitro-o-Toluidine (99-55-8) 18 o-Toluidine (95-53-4) 
7 4-Chloroaniline (106-47-8) 19 4-Methyl-m-Phenylenediamine (95-80-7) 
8 4-Methoxy-m-Phenylenediamine (615-05-4) 20 2,4,5-Trimethylaniline (137-17-7) 
9 4,4’ –Diaminodiphenylmethane (101-77-9) 21 o-Anisidine (90-04-0) 
10 3,3’ –Dichlorobenzidine (91-94-1) 22 2,4-Xylidine (95-68-1) 
11 3,3’ –Dimethoxybenzidine (119-90-4) 23 2,6-Xylidine (87-62-7) 
12 3,3’ –Dimethylbenzidine (119-93-7) 24 4-Aminoazobenzene (60-09-3) 

 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนตที่ออกใหโดย
ผูผลิตสี หรือ 
2. ผลทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดดังตอไปนี ้
    2.1 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ IEC 
62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา  
    2.2 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา 
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    2.3 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 หรือ 
IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา 
    2.4 ปริมาณตะก่ัว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ ASTM 
D 3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา หรือ 
3. หนังสือรับรองที่เชื่อถือไดวาผูยื่นคําขอใชหมึกจากธรรมชาติ ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองลงนามกํากับโดย
กรรมการผูจัดการ หรือ ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูยื่นคําขอ หรือ ผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผูยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

กรณีใชหมึกฐานน้ํา 
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบ Azo dyes ในผลิตภัณฑ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน EN 14362 หรือ 
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศท่ีเทียบเทา 

 

7)  มีแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสามารถ
ปฏิบัติได วัดผลได อยางเปนรูปธรรม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหรือแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑ รวมถึงวิธีที่ระบุระบบการรับคืนซากผลิตภัณฑใน
เอกสารผลิตภัณฑ และแสดงเอกสารขั้นตอนสําหรับหนวยงานที่รับทําลายที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือ 
แสดงหลักฐานแสดงวามีการสงซากผลิตภัณฑไปกําจัดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 

8) ตองมีคูมือการใชงานในประเด็นตางๆ อยางนอยตอไปนี้  
ก. รายละเอียดผลิตภัณฑ 
ข. คําเตือน และ/หรือ วิธีการใชงานอยางเหมาะสม รวมกับอุปกรณชนิดอื่น เชน 

คอมพิวเตอร ฯลฯ  
ค. คําแนะนําเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 

ง. ใหขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันการซอมแซมและมีอะไหลสํารองเพียงพอ 

จ. ใหขอมูลของชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช และคําแนะนําแกผูใชกรณีที่จะทิ้งแบตเตอรี่
ที่ใชแลวไปยังจุดรับคืน (Return Station) และระบุขอควรระวัง เชน หามทิ้งแบตเตอรี่ รวมกับขยะท่ัวไป 

ฉ. ใหขอมูลผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่ไดรับการออกแบบใหมีการใชซ้ํา และคําแนะนํา
การนําอะไหลและบรรจุภัณฑไปกําจัดตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งใหขอมูลสถานที่รับกําจัด ที่ผูใชงาน
สามารถทิ้งผลิตภัณฑที่ใชแลว 

ซ. ใหขอมูลแกผูบริโภคถึงวิธีการติดตอขอรับบริการและการชวยเหลือและบริการ
หลังการขายจากบริษัทผูผลิต พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทในการติดตอ 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานเปนคูมือแนะนําการใชงาน/เอกสารแนบที่มอบใหผูบริโภค โดยระบุรายละเอียด
ตามขอกําหนด 
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หมายเหตุ:  1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของเอกชน
ที่ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนดทั่วไป    
วาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ เลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 
และผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 3 ปนับถึงวันท่ียื่นขอการรับรอง 
 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลวไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ในกรณีที่
เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (UPS) 
 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(สินคาและบริการประเภทที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรและงานพิมพ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 

3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  

4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 


