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เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หลอดแอลอีดี (LED lamp)
1. ขอบเขตและคําอธิบาย
หลอดแอลอีดี (LED lamp) หมายถึง แหลงกําเนิดแสงชนิดแอลอีดีพรอมขั้วหลอดซึ่งประกอบดวย
มอดูลแอลอีดีหนึ่งหรือหลายมอดูล และอาจประกอบดวยสวนประกอบอื่นๆ ไดแก สวนประกอบทางไฟฟา
ทางแสง ทางกล ทางความรอน สวนเชื่อมและอุปกรณควบคุม
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลอดแอลอีดีเปนอุปกรณสองสวางที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย มีรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย
มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานไฟฟา สงผลใหผูใชงานสามารถลดภาระคาใชจายดานพลังงานไฟฟา นอกจากนี้
ภาครัฐ ยัง มีม าตรการสง เสริม และสนับ สนุนใหใ ชห ลอดแอลอีดี ทํา ใหทุก ภาคสว นเกิด การตื่นตัว ในการ
เปลี่ยนมาใชหลอดแอลอีดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑของหลอดแอลอีดี พบวาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมสวนใหญเกิดจากการใชพลังงานไฟฟาในขณะใชงาน นอกจากนี้กระบวนการผลิตและการทิ้งหลัง
การใชงาน ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น การจัดทําเกณฑขอกําหนดหลอดแอลอีดี จึงมุงเนน
เรื่องการประหยัดพลังงานในชวงการใชงาน กําหนดใหมีการระบุสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก เพื่อความ
สะดวกในการคัดแยกและกําจัดหลังผลิตภัณฑหมดอายุการใชงาน และควบคุมการใชสารเคมีในชิ้นสวน
ผลิตภัณฑ เชน โลหะหนัก สารฮาโลเจน และสารหนวงการติดไฟ เพื่อ ปองกันผลกระทบตอ สุข ภาพและ
ลดการปนเปอนของสารเคมีสูสิ่งแวดลอม สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภควาไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย และมีสวนชวยในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เกณฑขอกําหนด
3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว
3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับหลอดแอลอีดีที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้
3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
1) ตองไดรับ การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑสองสวา งและ
บริภัณฑที่คลายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก.1955
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ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตทําหรือนําเขาผลิตภัณฑที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑที่คลายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มาตฐานเลขที่ มอก.1955
2) กระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับของทางราชการ และเปนโรงงานที่ผานการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม – ขอกําหนดและขอแนะนํา ในการใช มาตรฐานเลขที่
มอก.14001 หรือ ISO 14001 หรือ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับ ที่ 3 ขึ้นไป
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม
2. เอกสารรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม –
ขอกําหนดและขอแนะนําในการใช มาตรฐานเลขที่ มอก.14001 หรือ ISO 14001 ของโรงงานผูผลิต หรือ
เอกสารการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับที่ 3 ขึ้นไป
3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ
1) ไดรับฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองแสดงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ไมนอยกวาระดับ 5 ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
2) ชิ้นส วนพลาสติ กที่เปนส วนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไม มีการปนเป อนของปริมาณ
โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟ หากมีการปนเปอน ตองเปนไปตามเกณฑกําหนด ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑกําหนดของปริมาณโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารหนวงการติดไฟในชิ้นสวน
พลาสติกโดยน้ําหนักในวัสดุเนื้อเดียวกัน
โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก
สารหนวงการติดไฟ
สาร
ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียมเฮกซะวาเลนต
PBB
PBDE
(Pb)
(Cd)
(Hg)
(Cr6+) *
ปริมาณ
≤1,000 ≤100 ≤1,000
≤1,000
≤1,000 ≤1,000
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
หมายเหตุ * ถาผลรวมของโลหะโครเมียม มีคานอยกวาหรือเทากับ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใหถือวาเปนไปตาม
เกณฑของโครเมียมเฮกซะวาเลนต
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ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
1. กรณีที่ผูยื่นคําขอมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม ตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปนี้
1.1 หนังสือรับรองของผูผลิตผลิตภัณฑที่เชื่อไดวา มีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑ
กําหนด พรอมทั้งยื่นคูมือหรือเอกสารหลักฐานที่เชือ่ ไดวาโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑ มีการระบุถึงขั้นตอนในการมี
ระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม
1.2 หนังสือรับรองและ/หรือผลการทดสอบจากผูผลิตชิ้นสว นของผลิตภัณฑ (Supplier) ที่เชื่อไดวา
มีปริมาณโลหะหนักและสารหนวงการติดไฟไมเกินเกณฑกําหนด โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
2. กรณีที่ผูยื่นคําขอไมมีระบบบริหารจัดการการผลิตสินคาปลอดสารตองหาม ตองยื่นผลการทดสอบปริมาณ
โลหะหนักและสารหนวงการติดไฟในชิ้นสวนของผลิตภัณฑ โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
หมายเหตุ : อนุโลมใหใชหองปฏิบัติการทดสอบที่ไมไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบขาย
ที่ทําการทดสอบได ในชวงระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่ประกาศใชเกณฑขอกําหนดฉบับนี้
3) วัสดุที่ทําจากพลาสติกที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมใชสารคลอโรพาราฟน
(Chloroparaffins) ที่โครงสรางมีสายโซจํานวนคารบอนอะตอมอยูในชวง 10 - 13 อะตอม และมีความเขมขน
ของคลอรีนตั้งแตรอยละ 50 เปนสวนประกอบ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหนังสือรับรองวัสดุที่ทําจากพลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ โดยลงนามกํากับ
โดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
4) ชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ การปนเปอนของสารฮาโลเจนเปนไป
ตามเกณฑกําหนด ตามมาตรฐาน IEC 61249-2-21 ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดของปริมาณสารฮาโลเจนในชิ้นสวนพลาสติก
สารฮาโลเจน
สาร
ปริมาณ
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

คลอรีน
(Cl)

โบรมีน
(Br)

ผลรวมของสารฮาโลเจน
(Total Halogen)

≤900

≤900

≤1,500

-4เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐาน ดังนี้
1. หนังสือรับรองชิ้นสวนพลาสติกที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ที่เชื่อไดวามีสารฮาโลเจนไมเกินเกณฑ
กําหนด โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
2. ผลการทดสอบปริมาณสารคลอรีน โบรมีน และปริมาณสารฮาโลเจนรวมกันทั้งหมดไมเกินเกณฑกําหนด
โดยใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 14582 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
5) ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ํา หนักตั้ง แต 25 กรัมขึ้นไป และมีพื้นที่ผิวราบเรียบตั้ง แต 200
ตารางมิลลิเมตรตอ ชิ้น ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือ มีการระบุตัวยอบงบอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
ผู ยื่น คําขอตอ งยื่น หนังสือ รั บรองที่เ ชื่อไดวา ชิ้นสวนพลาสติก มีสัญ ลัก ษณแ ละคํา ยอบงบอกประเภทของ
พลาสติกใหเห็นชัดเจน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 โดยลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคลของบริษัทผูผลิต พรอมทั้งสงตัวอยางชิ้นสวน หรือ รูปถายของชิ้นสวนพลาสติกของผลิตภัณฑแอลอีดี
รุนที่ยื่นขอรับการรับรองเพื่อการตรวจพินิจ
6) บรรจุภัณฑ (ถามี)
(1) กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก (TGL-105) หรือ
- มี สั ญ ลั ก ษณ แ ละตั ว ย อ บ ง บอกประเภทของพลาสติ ก ให ชั ด เจนตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือมีการระบุตัวยอ
บงบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469
(2) กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ตองเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ (TGL-104) หรือ
- ผลิตจากเยื่อเวียนทําใหมตามเกณฑกําหนด ดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑกําหนดของปริมาณเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจากวัสดุเหลือทางการเกษตร
ประเภทผลิตภัณฑ/ บรรจุภัณฑ
วัสดุกันกระแทก
ถาด
กลองกระดาษแข็ง

เยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ผลิตจาก
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร (รอยละโดยน้ําหนัก)
≥ 70
≥ 75
≥ 70
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ประเภทผลิตภัณฑ/ บรรจุภัณฑ
กลองกระดาษลูกฟูก
ซองกระดาษพิมพเขียน
ซองกระดาษคราฟท
ผลิตภัณฑกระดาษขึ้นรูป
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑอื่นๆ

เยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ผลิตจาก
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร (รอยละโดยน้ําหนัก)
≥ 60
≥ 20
≥ 50
≥ 90
≥ 40

(3) หมึก สี หรือเม็ดสี (pigment) ที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ
ตองไมมีโลหะหนักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอนปริมาณโลหะหนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม
ปรอท และตะกั่ว ปริมาณรวมกันตองไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) โดยน้ําหนัก
เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง
1. กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.1 ใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑพลาสติก หรือ
1.2 หนังสือรับรองวามีสัญลักษณและตัวยอบงบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑใหเห็นชัดเจนตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก.1310 หรือ
ISO 1043 หรือ ISO 11469 พรอมทั้งหลักฐานประกอบ เชน รูปถาย หรือตัวอยางชิ้นสวน
2. กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ผูยื่นคําขอตองยื่นหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 ใบรับรองการใชเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษ หรือ
2.2 หนังสือรับรองที่เชื่อไดวาบรรจุภัณฑกระดาษ ทําจากเยื่อเวียนทําใหมและ/หรือเยื่อกระดาษที่ทําจาก
วัสดุเหลือทางการเกษตรตามที่กําหนดในขอกําหนดพิเศษที่ 6) (2) ซึ่งประทับตราสําคัญของบริษัทและ
ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต
3. กรณี หมึก สีหรือ เม็ดสี (pigment) ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.1 หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ที่ออก
ใหโดยผูผลิตสี โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในขอ 3.2 หรือ
3.2 ผลทดสอบปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว โดยทดสอบตามวิธีทดสอบที่
กําหนดดังตอไปนี้
3.2.1 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ
IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
3.2.2 ปริมาณแคดเมีย ม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM
D 3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา

-63.2.3 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624
หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
3.2.4 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ
ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือวิธีอื่นเทียบเทา
หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหอ งปฏิบัติการของราชการ หรือหอ งปฏิบัติการของ
เอกชนที่ไดรับ การรับ รองความสามารถของห อ งปฏิบัติก ารทดสอบตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ อุ ตสาหกรรม
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
2) การรับรองนี้มีอายุ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดนี้แลว สินคาและ
บริ การที่ไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาให ยื่นขอการรับรองซ้ําไดอีก
ในกรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หลอดแอลอีดี (LED lamp)
1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(กลุมสินคาและบริการประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสองสวาง) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
2. จัดสัมมนา (ราง) เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
3. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

