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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ยางรถยนต
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
ยางรถยนต ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะยางรถยนตใหมสําหรับรถยนตตามประเภทที่ระบุไวใน มอก. 2390
หรือ Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) ดังตอไปนี้
- ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโ ดยสารมีที่นั่งไมเกิน 8 ที่นั่ง ไมรวมที่นั่งคนขับ (M 1 )
- ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงสินคาและมีมวลสูงสุดไมเกิน 3,500 กิโลกรัม (N 1 )
- รถพวงที่มีมวลสูงสุดไมเกิน 750 กิโลกรัม (O 1 )
- รถพวงที่มีมวลสูงสุดมากกวา 750 กิโลกรัม แตไมเกิน 3,500 กิโลกรัม (O 2 )
- ยานยนตที่ใชสําหรับขนสงผูโ ดยสารมีที่นั่งมากกวา 8 ที่นั่ง ไมรวมที่นั่งคนขับและมีมวลสูงสุดไมเกิน
5,000 กิโลกรัม (M 2 )
- ยานยนต ที่ ใช สํ าหรับ ขนส งผู โดยสารมี ที่ นั่ งมากกวา 8 ที่ นั่ ง ไม ร วมที่ น่ั งคนขั บ และมี ม วลสู งสุ ด
มากกวา 5,000 กิโลกรัม (M 3 )
- ยานยนตที่มีสี่ลอขึ้นไปและใชสําหรับขนสงสินคา (N)
- รถพวงที่มีมวลสูงสุดมากกวา 3,500 กิโลกรัม แตไมเกิน 10,000 กิโลกรัม (O 3 )
- รถพวงที่มีมวลสูงสุดมากกวา 10,000 กิโลกรัม (O 4 )
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ยางรถยนต มี หน าที่ ห ลั กในการรองรับน้ําหนักรถยนตและชวยใหรถยนตเคลื่อนที่ ไดยางรถยนตมี
ผลกระทบต อ สิ่ งแวดล อ มต อ หนึ่ งหน วยผลิ ต ภั ณ ฑ ค อ นข างมากและเกิ ด ขึ้ น แทบทุ ก ขั้ น ตอนของช วงชี วิ ต
ผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตกระบวนการผลิตจะปลดปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมหลายดาน โดยเฉพาะมลพิษทาง
อากาศจากการเผาไหม เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด เขมา
ควัน ไอระเหยจากสารเคมีขณะที่มีการใชงานยางรถยนตจะมีการปลดปลอยสารพิษออกมา เชน สารประกอบ
อินทรียระเหยงาย เมื่อหมดสภาพการใชงานจะกลายเปนขยะ หากมิไดนําไปใชประโยชนและนําไปกําจัดโดยไม
ถูกตองจะกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ยางรถยนตยังมีความสัมพันธกับการใชงานรถยนตในแงของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ซึ่ง
เกี่ยวของกับการปลดปลอยมลพิษจากการสันดาปเชื้อเพลิง เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอน-มอนอกไซด
ที่เปนสาเหตุสําคัญใหเกิดภาวะโลกรอน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ดังนั้น การกําหนด
เกณฑการพิจารณายางรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงควรจะใหความสําคัญกับการจํากัดการใชสารเคมี
อันตรายในการผลิต การชวยลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต

-23. เกณฑขอกําหนดสําหรับยางรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับยางรถยนตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2718 ยางลอสูบลม
สําหรับ รถยนต แ ละส วนพ วงหรือ มอก. 2719 ยางลอสูบ ลมสําหรับ รถยนต เชิ งพาณิ ชย แ ละส วนพ วงหรือ
มาตรฐานระหวางประเทศเชน UN/ECE Regulation No. 30 และ 54 หรือมาตรฐานระดั บประเทศ เชน
FMVSS 109 และ 119 หรือมาตรฐานอื่นที่เปนที่ยอมรับ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 2718
ยางลอสูบลมสําหรับรถยนตและสวนพวงหรือ มอก. 2719 ยางลอสูบลมสําหรับรถยนตเชิงพาณิชยและสวน
พวงหรือมาตรฐานระหวางประเทศเชน UN/ECE Regulation No. 30 และ 54 หรือมาตรฐานระดับประเทศ
เชน FMVSS 109 และ 119 หรือมาตรฐานอื่นที่เปนที่ยอมรับ
2) กระบวนการผลิตการขนสงและการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตองเปนไป
ตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวากระบวนการผลิตการขนสงและการกําจัดของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของทางราชการซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) มี ส าร polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) อั น ได แ ก Benzo(a)pyrene
(BaP),Benzo(e)pyren (BeP), Benzo(a)anthracene (BaA), Chrysen (CHR), Benzo(b)fluoranthene
(BbFA), Benzo(j)fluoranthene (BjFA), Benzo(k)fluoranthene (BkFA) และ Dibenzo(a,h)anthracene
(DBAhA) ในผลิตภัณฑรวมกันไดไมเกิน 8 ppm โดยมีปริมาณสาร Benzo(a)pyrene (BaP) ไดไมเกิน 1 ppm

-3เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบปริมาณสาร PAHs และปริมาณสาร BaP จากตัวอยางของดอกยางทั้ง 4
ดานของผลิตภัณ ฑและทดสอบตามมาตรฐาน ISO 21461 หรือมาตรฐานระหวางประเทศหรือมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2) มีสารตอไปนี้ในวัตถุดิบไดไมเกินเกณฑกําหนด ดังนี้
2.1) มี ป ริ ม าณสาร Polycyclic Aromatic Compounds (PCA) ในน้ํ า มั น ที่ ใ ช เป น
วัตถุดิบไมเกินรอยละ 3 โดยน้ําหนัก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบปริมาณสาร PCA ตามวิธีทดสอบ IP 346 หรือมาตรฐานระหวางประเทศ
หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2.2) มีปริมาณตะกั่ว (Pb) ใน ZnO ที่ใชเปนวัตถุดิบไดไมเกินรอยละ 0.10 (กรณีที่ทํา
การทดสอบในผลิตภัณฑใหมีปริมาณตะกั่วในผลิตภัณฑไดไมเกินรอยละ 0.00155 โดยน้ําหนักของผลิตภัณฑ
ยางรถยนต)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน IEC 62321 หรือหนังสือรับรองจาก
ผู ผ ลิ ต ยางรถยนต พ รอ มทั้ งข อ มู ล ความปลอดภั ย เคมี ภั ณ ฑ (Material Safety Data Sheet) หรือ หนั งสื อ
รับรองจากผูผลิตยางรถยนตพรอมทั้งผลการทดสอบวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2.3) มีปริมาณแคดเมียม (Cd) ใน ZnO ที่ใชเปนวัตถุดิบไดไมเกินรอยละ 0.01 (กรณีที่
ทําการทดสอบในผลิตภัณฑใหมีปริมาณแคดเมียมในผลิตภัณฑไดไมเกินรอยละ 0.000155 โดยน้ําหนักของ
ผลิตภัณฑยางรถยนต)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบที่ระบุใน IEC 62321 หรือหนังสือรับรอง
จากผูผลิตยางรถยนตพรอมทั้งขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (Material Safety Data Sheet) หรือหนังสือ
รับรองจากผูผลิตยางรถยนตพรอมทั้งผลการทดสอบวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3) มีการใชสารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds: VOCs) เชน
เฮกเซนและเฮปเทนเปนตนในกระบวนการผลิตยางรถยนตไดไมเกินรอยละ 0.04 โดยน้ําหนักยาง

-4เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนาม พรอมทั้งผลการคํานวณที่เปนไปตามเกณฑขอกําหนดโดยคํานวณจากสูตรดังตอไปนี้
S = C/T x 100
โดย S = ปริมาณการใชสารประกอบอินทรียที่ระเหยไดในกระบวนการผลิตยางรถยนต (% โดยน้ําหนัก)
C = ปริมาณการใชสารประกอบอินทรียที่ระเหยไดในการผลิตยางรถยนตที่ยื่นขอ (กิโลกรัม)
T = ปริมาณการผลิตยางรถยนตที่ยื่นขอ (กิโลกรัม)
4) คาสัมประสิทธิ์ความตานทานการหมุน (Rolling Resistance Coefficient: RRC) ตอง
เปนไปตามเกณฑดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1คาสัมประสิทธิ์ความตานทานการหมุน (Rolling Resistance Coefficient: RRC)
ประเภทยางรถยนต
รถยนตนั่ง (Class C1: Passenger Tyres)
รถบรรทุกขนาดเล็ก (Class C2: Light
Commercial Vehicle Tyres)
รถบรรทุกและรถโดยสาร (Class C3: Heavy
Commercial Vehicles Tyres)

คาสัมประสิทธิ์ความตานทานการหมุน (กิโลกรัม/ตัน)
≤ 12.0
≤ 10.5
≤ 8.0

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความตานทานการหมุนตามวิธีทดสอบใน มอก. 2721 หรือ
UN/ECE Regulation No. 117 หรือ ISO 28580 วาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
5) ไมมีการใชบรรจุภัณฑในกรณีที่มีการใชฉลากหมึกสีหรือเม็ดสี (Pigment) ที่ใชพิมพบน
ฉลากจะมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต (Cr6+) แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ที่เกิดจาก
ความไมบริสุทธิ์และปนเปอนรวมกันไมเกิน 100 สวนในลานสวน (ppm)
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบโลหะหนักไดแก
1. ผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต (Cr6+) ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-5
2. ผลการทดสอบหาปริมาณแคดเมียมตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTMD 3335
3. ผลการทดสอบหาปริมาณปรอทตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTMD 3624
4. ผลการทดสอบหาปริมาณตะกั่วตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTMD 3335
5. หรือผลการทดสอบหาปริม าณ โครเมียมเฮกซะวาเลนต (Cr6+) แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ตามวิธี
ทดสอบในมาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

-5หมายเหตุ: 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของห องปฏิบั ติการทดสอบตามมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ อุตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
2)การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคา
และบริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก
ในกรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว
3) เมื่อมีหนวยงานหรือสถาบันในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองใหทดสอบหรือตรวจวัดคาเสียง
ยางลอขณะเคลื่อนที่ (Tyre Rolling Noise) ตามวิธีทดสอบใน มอก. 2721 หรือ UN/ECE Regulation No.
117 หรือ ISO 13325 ใหพิจารณาปรับปรุงเกณฑขอกําหนดนี้ โดยเพิ่มเติมคาดังกลาว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยางรถยนต
1. ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สินคาและบริการประเภทยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
3. ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สิน ค าและบริก ารประเภทยานยนต แ ละน้ํ ามั น เชื้ อเพลิ ง) ครั้งที่ ส อง เมื่ อ วัน ที่ 6 ธัน วาคม 2559
โดยพิจารณาประกอบขอคิดเห็นจากการประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑ
ขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
5. ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

