
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หลอดฟลูออเรสเซนซ 

 
1. ขอบเขตและคําอธิบาย 

“หลอดฟลูออเรสเซนซ” ในที่นี้ครอบคลุมหลอดฟลูออเรสเซนซ (Fluorescent Lamp) ชนิดขั้วคู ขั้วเดี่ยว 
และหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป 

 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 วัฏจักรชีวิตของหลอดฟลูออเรสเซนซ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิตกอใหเกิด
สารพิษตางๆ เชน ไอปรอท ไอของตัวทําละลาย ขณะใชงานเกิดผลกระทบจากการใชพลังงานไฟฟา ตลอดจน
การเกิดกากของเสียอันตราย เชน ปรอท ปนเปอนในสิ่งแวดลอมและขยะมูลฝอยหากไมมีการกําจัดที่ถูกตอง  
 

3. เกณฑขอกําหนด 
 3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 

 

 3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 
1) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 236 สําหรับหลอดฟลูออเรส

เซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก.1713 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วเดี่ยว หรือ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2233 สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป  

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามประเภทของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ  

 

2) ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
956 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2235 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิด
ขั้วเดี่ยว หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2234 สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป  

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเฉพาะดานความ
ปลอดภัยตามประเภทของผลิตภัณฑนั้นๆ  

3) กระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับของหนวยงานราชการ หรือเปนโรงงานที่ผานการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 

 
 

TGC-E–003.01-2/58 



- 2 - 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ของโรงงานผูผลิต 

 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 
1) ผลิตภัณฑมีคุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 

2309 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2334 สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
ชนิดขั้วเดี่ยว หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. 2310 สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับใหแสงสวางทั่วไป หรือผาน
การทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กําหนด หรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามประเภทของ
ผล ิต ภ ัณ ฑ นั ้น ๆ  ห ร ือ แส ด ง ผล ทด สอ บค ุณล ักษณ ะข อง ผล ิตภ ัณฑ ใ ห เ ป น ไ ปต าม มา ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑแตละประเภท หรือแสดงผลทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ 
หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 
หมายเหตุ หากผูยื่นคําขอประสงคที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทากับวิธีที่ระบุใน 
มอก. ผูยื่นคําขอจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้แนบมากับผลการทดสอบดวย ไดแก 
1. เอกสารลงนามรับรองจากหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑที่ยื่นขอวาวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเทากันกับ

มาตรฐานวิธีทดสอบท่ีระบุใน มอก. 
2. เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางวิธีการทดสอบที่ผูยื่นคําขอใชทดสอบผลิตภัณฑ กับวิธีทดสอบที่ระบุ

ใน มอก. 
 

2) สําหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไปตองมีคาตัวประกอบกําลัง 
(Power Factor) ไมต่ํากวา 0.85 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบคาตัวประกอบกําลังของหลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป 
ตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน มอก. 2310 

 

3) หลอดฟลูออเรสเซนซมีปรอทบรรจุอยูไมเกินกวา 5 มิลลิกรัมตอหลอด 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นผลการทดสอบปริมาณปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนซดวยวิธีอะตอมมิกแอบซอรปชันสเปกโตรส
โคป (Atomic Absorption Spectroscopy) ตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน Appendix ของ 95/533/EC หรือ 
IEC 62554 ลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
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4) ผลิตภัณฑตองปราศจาก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนต พอลิโบรมิเน
เท็ดไบฟนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) กรณีความเขมขนของ ตะกั่ว ปรอท โครเมียม
เฮกซะเวเลนต พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) ที่มีคาไมเกินรอยละ 
0.1 โดยน้ําหนักในวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกัน และความเขมขนของแคดเมียมที่มีคาไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก
ในวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกันถือวาปราศจากสารอันตรายเหลานี้  

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงรายการวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกัน รวมทั้งหลักฐานผลการทดสอบวาผลิตภัณฑไมมีสารหามใช
ตามขอกําหนดพิเศษ ขอ 4) ตามวิธีทดสอบ IEC 62321 หรือ แสดงผลการทดสอบสารโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนต ตามวิธีทดสอบ IEC 62321 และยื่นหลักฐานรับรองวาไมมีสารหาม
ใช ไดแก PBB และ PBDE ประทับตราสําคัญของบริษัท พรอมทั้งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 

 

5) บรรจุภัณฑที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซตองทําจากเยื่อเวียนทําใหม (Recycled Pulp) 
-  ทํามาจากเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100 ในกรณีของกระดาษทําลอนลูกฟูก 

(Corrugating Medium) 
-  ทํามาจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 85 ในกรณีของกระดาษคราฟ สําหรับ

ทําผิวกลอง (Kraftliner Board) โดยน้ําหนักแหง (Dry Basis) หรือ น้ําหนักขณะไดรับมา (as received) 
-  ทํามาจากเยื่อเวียนทําใหมไมนอยกวารอยละ 70 ในกรณีของกระดาษกลอง 

(Boxboard) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานหนังสือรับรองแสดงรอยละของการใชเยื่อเวียนทําใหมลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ 

 

6) มีคูมือการใชงานในประเด็นตางๆ ตอไปนี้ไวที่บรรจุภัณฑ 
- คําเตือนและ/หรือคําแนะนําในการใชงานที่เหมาะสมรวมกับอุปกรณชนิดอื่น เชน

สวิตชหรี่แสง (Dimmer Switches) 
- วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกําจัดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑโดย

ขอความหรือรูปภาพท่ีเขาใจไดงายหลังจากหมดอายุการใชงาน 
- มีการระบุสถานที่รับคืนซาก 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานที่เปนตัวอยางคูมือใชงานตามที่ระบุขางตน ลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
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7) มีแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑตามความเหมาะสมถูกหลักวิชาการและสามารถปฏิบัติ 
วัดผล และรายงานผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานแผนการรับคืนซากและผลในการรับคืนซากลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 

 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 
 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก ใน
กรณีท่ีเกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หลอดฟลูออเรสเซนซ 
 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(สินคาและบริการประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสองสวาง) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ 
ที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  
 


