
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แบตเตอรีร่ถยนต 

 
1. ขอบเขตและคําอธิบาย 

แบตเตอรี่รถยนตในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ที่มีแรงดันไฟฟาระบุ 12V ซึ่งเปน
แหลงพลังงานเบื้องตนสําหรับเดินเครื่องยนตสันดาปภายใน การใหแสงสวาง และเปนบริภัณฑชวยสําหรับ
ยานพาหนะท่ีใชเครื่องยนตสันดาปภายใน 
 
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  แบตเตอรี่รถยนตมีหนาที่หลักในการเก็บและจายไฟฟาใหกับอุปกรณตางๆ โดยจะตองมีการเปลี่ยน
ทดแทนเมื่อเสื่อมสภาพอยูเสมอเปนระยะๆ แบตเตอรี่รถยนตสวนใหญเปนประเภทตะกั่ว-กรด (Lead-acid) 
เมื่อหมดสภาพการใชงานจะกลายเปนขยะซึ่งจัดเปนของเสียอันตรายหากมิไดนําไปใชประโยชนและนําไปกําจัด
โดยไมถูกตองจะกอใหเกิดผลเสียตอมนุษยและสิ่งแวดลอมดังนั้น การจัดทําเกณฑขอกําหนดจึงใหความสําคัญ
กับการสงเสริมการใชวัสดุที่นํากลับมาใชใหม และการจัดการซากผลิตภัณฑที่ไมสามารถใชการไดแลว เพื่อ
ปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 
3. เกณฑขอกําหนดสําหรับแบตเตอรี่รถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 

 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับแบตเตอรี่รถยนตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 
 1) ไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่มอก.6แบตเตอรี่ใชสตารต
ชนิ ดตะกั่ ว -กรดหรื อผ าน เกณฑการทดสอบตามคุณลั กษณะที่ ต องการที่ กํ าหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 6 แบตเตอรี่ใชสตารตชนิดตะกั่ว-กรด หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ 
เชน IEC 60095 หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวา มอก. 6  เชน JIS D 5301 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.6
แบตเตอรี่ใชสตารตชนิดตะก่ัว-กรดหรือผานเกณฑการทดสอบตามคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 6 แบตเตอรี่ใชสตารตชนิดตะก่ัว-กรด หรือมาตรฐานระหวางประเทศ เชน 
IEC 60095 หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทาหรือสูงกวา มอก. 6  เชน JIS D 5301 
 2) กระบวนการผลิตการขนสงและการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตองเปนไป
ตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการหรือไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป 
หรือการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวากระบวนการผลิตการขนสงและการกําจัดของเสียที ่
เกิดจากกระบวนการผลิตเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ   
ลงนามหรือเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ ๓ ขึ้นไป หรือเอกสารรับรองดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 
 1) ตะกั่วที่ใชทําผลิตภัณฑตองทํามาจากตะกั่วที่มาจากกระบวนการรีไซเคิลไมนอยกวา 
รอยละ 50 โดยน้ําหนักของตะกั่วที่ใชทําผลิตภัณฑ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนาม 
 

 2) ชิ้นสวนพลาสติกทีท่ําจากเม็ดพลาสติกใหม ตองเปนไปตามเกณฑกําหนด ดังตอไปนี้  
 2.1) ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม หรือ มีพื้นที่ผิวแบนราบมากกวา 
200 ตารางมิลลิเมตรตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติก โดยสัญลักษณที่ใชใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 
หรือ ISO 11469 เพื่อสะดวกตอการคัดแยกเพ่ือนํากลับมาแปรใชใหม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามพรอมทั้งสงตัวอยางชิ้นสวนหรือรูปถายของชิ้นสวนพลาสติกของผลิตภัณฑรุนที่ยื่นขอรับ     
การรับรอง 
 

 2.2) ตองผลิตจากเม็ดพลาสติกโฮโมโพลิเมอร (Homopolymer) หรือ โคโพลิเมอร 
(Copolymer) หรือโพลิเมอรเบลนด (Polymer Blends) ที่มีสวนผสมระหวางพลาสติก ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป 
แตไมเกิน 4 ชนิด เพื่อใหสะดวกตอการนําไปแปรใชใหม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนาม 
 2.3) ตองไมมีสวนผสมของHalogenated Plastic 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนาม 
 

 3) ตองมปีรอทไมเกินรอยละ 0.0005 โดยน้ําหนัก  ดังที่กําหนดไวตามDirective 
2006/66/EC on batteries and waste batteries and accumulators and repealing Directive 
91/157/EEC 
 



- 3 - 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองผลการทดสอบหาปริมาณปรอทตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTMD 
3624 หรือ IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเทา 
 

 4) หากผลิตภัณฑมีปริมาณแคดเมียม เกินกวารอยละ 0.002 โดยน้ําหนักหรือตะกั่ว     
เกินกวารอยละ 0.004 โดยน้ําหนัก ตองระบุสัญลักษณทางเคมีของสารนั้น (Cd, Pb) ไวใตสัญลักษณที่กําหนด
ไวใน Annex II ของ Directive 2006/66/ECon batteries and waste batteries and accumulators 
and repealing Directive 91/157/EEC ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบโลหะหนักไดแก 
1. ผลการทดสอบหาปริมาณแคดเมียมตามวิธีทดสอบในมาตรฐานISO 3856-4 หรือASTMD 3335 
2. ผลการทดสอบหาปริมาณตะก่ัวตามวิธีทดสอบในมาตรฐานISO 3856-1 หรือASTMD 3335 
3. หรือผลการทดสอบหาปริมาณปรอทตะกั่วและแคดเมียมตามวิธีทดสอบในมาตรฐานIEC 62321 หรือวิธี

ทดสอบอื่นที่เทียบเทา พรอมทั้งสงตัวอยางหรือรูปถายของผลิตภัณฑที่มีการทําเครื่องหมายแสดง
สัญลักษณ 

 
 5) ตองมีการติดฉลากที่ดานบนของผลิตภัณฑหรือดานขางที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อ
แสดงขอความ/สัญลักษณ ดังตอไปนี้  
 5.1 ขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูผลิต หรือโรงงานทีผ่ลิต หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน   
 5.2 ขอมูลเกี่ยวกับรหัสหรือวันเดือนปที่ผลิต 
 5.3 แสดงสัญลักษณบนผลิตภัณฑวาสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได (Mobeus Loop) 
โดยสัญลักษณที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐาน International Recycling Symbol (ISO 7000-1135) 
 5.4 สัญลักษณดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ เชน หามสูบบุหรี่ หามกอประกายไฟ 
ควรสวมแวนปองกันตา เก็บใหหางจากมือเด็ก กรดแบตเตอรี่ ควรอานขอแนะนําวัตถุระเบิด โดยสัญลักษณที่
ใชนั้นใหเปนไปตาม ISO 3864-2 (Graphical symbols-Safety colours and safety signs -Part 2: 
Design principles for product safety labels) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามพรอมทั้งสงตัวอยางฉลากหรือรูปถายของผลิตภัณฑที่มีการติดฉลาก 
 

 6) ตองมีคําแนะนําการกําจัดซากผลิตภัณฑที่หมดอายุ รวมถึงน้ํากรดในซากแบตเตอรี่  
อยางถูกตองตามหลักวิชาการในคูมือหรือบนบรรจุภณัฑ 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามเชน เอกสารคูมือที่มอบแกผูซื้อ รูปถายของผลิตภัณฑรุนที่ยื่นคําขอ 
 

 7) บรรจุภัณฑกระดาษ 
 - กรณีกลองกระดาษแข็ง ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 70 โดยน้ําหนัก 
 - กรณกีลองกระดาษลูกฟูก ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรไมนอยกวารอยละ 60 โดยน้ําหนัก 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 
ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมี
อํานาจลงนามและ/หรือหนังสือรับรองของผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ 
 

 8) หมึกสีหรือเม็ดสี (Pigment) ที่ใชพิมพบนฉลาก/บรรจุภัณฑจะตองไมมีสวนผสมของ
โลหะหนักไดแกโครเมียมเฮกซะวาเลนต (Cr6+) แคดเมียมปรอทและตะกั่วรวมทั้งออกไซดของธาตุเหลานี้ และ
อนุญาตใหมีความเขมขนของโลหะหนักตอสีที่เปนน้ําหนักแหง (Dry Basis)รวมกันไดไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม 
 

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. หรือผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต (Cr6+) แคดเมียมปรอทและตะกั่วตามวิธีทดสอบใน  
   มาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเทา 
 
หมายเหตุ: 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 
 2) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคา
และบริการที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว  อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก 
ในกรณีท่ีเกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 
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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แบตเตอรี่รถยนต 
 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(สินคาและบริการประเภทยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
2. จัดประชุมเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 
 


