
เกณฑขอกําหนดสนิคาและบรกิารทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

ฉนวนกันความรอน 

 

1. ขอบเขตและคําอธิบาย 

 “ฉนวนกันความรอน” ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะ ฉนวนกันความรอนประเภทใยแกวและโฟมพลาสติก

แบบแผน 

 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 การติดต้ังฉนวนกันความรอนในอาคารตางๆ ชวยในการประหยัดพลังงานหรือปองกันความรอนเขาสู

อาคาร แตผลกระทบที่สําคัญของฉนวนกันความรอนที่มีตอสิ่งแวดลอมเริ่มจากกระบวนการผลิต ไดแก การใช

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพื่อเปลี่ยนทรายเปนใยแกว การใชสารซีเอฟซี (CFCs) เปนสารเปาโฟม

พลาสติก และการจัดการบรรจุภัณฑและซากผลิตภัณฑหลังการใชงาน 

 

3. เกณฑขอกําหนด 

 3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาว 
 

 3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับฉนวนกันความรอน 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปน้ี 

ฉนวนกันความรอนประเภทใยแกว 

3.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 

1) ใยแกวตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใยแกว มาตรฐาน

เลขที่ มอก. 486 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใยแกว 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 486 
 

2) แผนใยแกวและทอใยแกวตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

แผนใยแกว มาตรฐานเลขที่ มอก. 487 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอใยแกว มาตรฐานเลขที่  

มอก. 488 หรือผานการทดสอบทุกรายการตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ที่กําหนด 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามประเภท 

ขอ ง ผลิ ต ภัณฑ  ห รื อ แส ด งผ ล ทดส อบ คุณลั กษณะของ ผ ลิ ต ภัณฑ ใ ห เ ป น ไปตามม าตร ฐ าน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑแตละประเภท  
 

3) กระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตตองเปนไปตาม

กฎหมายและขอบังคับของหนวยงานราชการ หรือไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ต้ังแตระดับที่ 3 ข้ึนไป 

หรือการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสีย 

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ

ลงนาม หรือเอกสารรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียว ต้ังแตระดับที่ 3 ข้ึนไป หรือเอกสารรับรองดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
 

3.2.2 ขอกําหนดพเิศษ 

1) ผลิตภัณฑตองใชเศษแกวที่ผานการบริโภคแลว (Post-Consumer Waste) และ/หรือ 

เศษแกวเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (Post-Industrial Waste) ยกเวน ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ของโรงงานผูผลิตเอง ไมนอยกวารอยละ 80 โดยนํ้าหนักของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานที่แสดงสูตรการผลิตฉนวนกันความรอนประเภทใยแกว ปริมาณการซื้อขาย 

เศษแกวที่ใชเปนวัตถุดิบ และวิธีการคํานวณหารอยละของเศษแกวโดยนํ้าหนักเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป ซึ่งหลักฐานดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม 

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

2) สารที่อนุญาตใหมีในผลิตภัณฑ 

- ปริมาณสารฟอรมาลดีไฮดไมเกิน 0.05 ppm ที่ 168 ช่ัวโมง (7 วัน) 

- ปริมาณสารอินทรียที่ระเหยไดทั้งหมด (Total Volatile Organic Compounds; 

TVOCs ต้ังแต C6-C16) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่ 168 ช่ัวโมง (7 วัน) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงผลทดสอบปริมาณสารฟอรมาลดีไฮด ตามวิธีทดสอบ ASTM D5116 (Standard Guide 

for Small-Scale Environmental Chamber Determinations of Organic Emissions from Indoor 

Materials/Products) และปริมาณสารอินทรยีที่ระเหยไดทั้งหมด (Total Volatile Organic Compounds; 

TVOCs) ตามวิธีทดสอบ ASTM D5116 หรือวิธีอื่นที่เทียบเทา 
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3) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตฉนวนตองไมแสดงสภาพหรือสถานะการเปนวัตถุระเบิดได  

วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเพอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุอยางอื่น ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 

หรือสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองวาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตฉนวนตองไม

แสดงสภาพหรือสถานะการเปนวัตถุระเบดิได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเพอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุ

ที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุอยางอื่น 

ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 ซึ่งหลักฐาน/เอกสารดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

4) ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงตองไดรับการทดสอบวามีประสิทธิภาพ 

ในการดูดซับเสียงดีเย่ียม (Extremely Absorbing) ตามมาตรฐาน ISO 354 (Measurement of sound 

absorption in a reverberation room) หรือ ASTM C423 (Standard Test Method for Sound 

Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method) หรือ

มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 354 

(Measurement of sound absorption in a reverberation room) หรือ ASTM C423 (Standard 

Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the 

Reverberation Room Method) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
 

5) บรรจุภัณฑ 

• กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนตัว

บรรจุภัณฑพลาสติก ซึ่งสัญลักษณที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับ

พลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 

• กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ 

- กรณีกระดาษที่ใชสําหรับผิวกลอง ตองเปนกระดาษที่ใชสําหรับผิวกลองที่ไดรับ

การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ หรือผานการทดสอบ

ตามเกณฑของขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใชสําหรับทําผิวกลอง 

- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ตองเปนกระดาษทําลูกฟูกที่ไดรับการรับรองเครื่องหมาย

ฉลากเขียวตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ หรือผานการทดสอบตามเกณฑของขอกําหนด
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ฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองวามีสัญลักษณบงบอกประเภทของ

พลาสติกที่ใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท

และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 

กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองดังตอไปน้ี 

- กรณีกระดาษที่ใชทําผิวกลอง ตองย่ืนหนังสือรับรองวาเปนกระดาษที่ไดรับการรับรองเครื่องหมาย 

ฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ หรือผานการทดสอบตามเกณฑกําหนดของขอกําหนดฉลากเขียว

สําหรับกระดาษที่ใชทําผิวกลอง 

- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ตองย่ืนใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก หรือ

แสดงผลทดสอบที่เปนไปตามเกณฑขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก 
 

6) หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชพิมพบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ จะตองไมมีสวนผสมของโลหะหนัก 

ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว กรณีที่มีการปนเปอนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ 

ที่เกิดจากความไมบริสุทธ์ิหรือปนเปอนมาจากวัตถุดิบใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.01 โดยนําหนัก (100 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงผลทดสอบโลหะหนัก ไดแก 

1. ผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-5 

2. ผลการทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 

3. ผลการทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 

4. ผลการทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 

หรือผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ตามวิธีทดสอบใน

มาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
 

7) มีคูมือหรือคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ถูกวิธีและเหมาะสม ดังตอไปน้ี 

- ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

- คําแนะนําในการขนสงและจัดเก็บผลิตภัณฑ 

- คําแนะนําในการติดต้ังผลิตภัณฑ 

- คําแนะนําการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

- คําแนะนําในการจัดการซากผลิตภัณฑ 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองคูมือหรือคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ถูกวิธีและเหมาะสม 

โดยมีรายละเอียดที่เปนไปตามขอกําหนด 
 

ฉนวนกันความรอนประเภทโฟมพลาสติก 

3.2.3 ขอกําหนดทั่วไป 

1) ฉนวนกันความรอนประเภทโพลีเอทีลีน ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมฉนวนโฟมโพลีเอทีลีนกันความรอน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1384 หรือผานการทดสอบทุกรายการ

ตามเกณฑคุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

สําหรับผูย่ืนคําขอฉนวนกันความรอนประเภทโพลีเอทีลีน ตองย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 

การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉนวนโฟมโพลีเอทีลีนกันความรอน มาตรฐานเลขที่ มอก. 

1384 หรือผานการทดสอบทุกรายการตามเกณฑ คุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว  
 

2) ฉนวนกันความรอนประเภทโพลยูีรีเทน ผลิตภัณฑตองผานเกณฑกําหนดดานคุณภาพ

ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ASTM C591: Standard Specification for Unfaced Preformed Rigid 

Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

สําหรับผู ย่ืนคําขอฉนวนกันความรอนประเภทโพลียูรีเทน ตองย่ืนหลักฐานการผานเกณฑกําหนด 

ดานคุณภาพตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ASTM C591: Standard Specification for Unfaced 

Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
 

3) ฉนวนกันความรอนประเภทโพลสีไตรีน ผลิตภัณฑตองผานเกณฑกําหนดดานคุณภาพ

ตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ASTM C578: Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene 

Thermal Insulation หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

สําหรับผู ย่ืนคําขอฉนวนกันความรอนประเภทโพลีสไตรีน ตองย่ืนหลักฐานการผานเกณฑกําหนด 

ดานคุณภาพตามวิธีทดสอบในมาตรฐาน ASTM C578: Standard Specification for Rigid, Cellular 

Polystyrene Thermal Insulation หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
 

4) กระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตตองเปนไปตาม

กฎหมายและขอบังคับของหนวยงานราชการ หรือไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ต้ังแตระดับที่ 3 ข้ึนไป 

หรือการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงวากระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสีย 

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซึ่งลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ

ลงนาม หรือเอกสารรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียว ต้ังแตระดับที่ 3 ข้ึนไป หรือเอกสารรับรองดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
 

3.2.4 ขอกําหนดพเิศษ 

1) ตองทําจากวัสดุที่ผานการบริโภคแลว (Post-consumer Waste) และ/หรือวัสดุ 

เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (Post-industrial Waste) ยกเวน ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ

โรงงานผูผลิตเอง อยางนอยรอยละ 80 โดยนํ้าหนักของผลิตภัณฑ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่แสดงรอยละของวัสดุที่ผานการบริโภคแลว และ/หรือ 

วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต พรอมทั้งวิธีการคํานวณหารอยละของเศษวัสดุโฟมพลาสติกโดยนํ้าหนัก 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซึ่งหลักฐานดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนาม

รับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

2) ตองไมมีสาร CFCs, HCFCs และ HFCs ในกระบวนการผลิต 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองแสดงสูตรการผลิตฉนวนกันความรอนประเภทโฟมพลาสติก 

พรอมทั้งระบุช่ือสารที่ใชทดแทนสาร CFCs, HCFCs และ HFCs ซึ่งหลักฐาน/เอกสารรับรองดังกลาวตอง

ประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ

บริษัทผูผลิต 
 

3) ตองไมมีสารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายช่ือใน group 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการ

ยืนยันแลว) และ group 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International Agency for 

Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองวาไมไดใชสารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายช่ือใน group 1 (สาร

กอมะเร็งที่ไดรับการยืนยันแลว) และ group 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International 

Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ 

ลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
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4) สารเคมีที่ใชเปนสวนผสมตองไมมีสวนประกอบของสารอันตรายที่ระบุอยูใน Table 

3.1 of Annex VI of Regulation (EC) No.1272/2008 ในกลุมสารดังตอไปน้ี 

- Carcinogenic according to categories 1A, 1B or 2 

- Mutagenic according to categories 1A, 1B or 2 

- Toxic to reproduction according to categories 1A, 1B or 2 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองวาไมมีสวนประกอบของสารอันตรายเปนสวนผสมอยูใน

ผลิตภัณฑ พรอมทั้งแสดงเอกสารขอมูลดานความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ซึ่งหลักฐาน/

เอกสารดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง

นิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

5) สารเปาโฟมที่ใชในฉนวนโฟมพลาสติก ตองมีคา Ozone Depletion Potential 

(ODP) เทากับ 0 และมีคา Global Warming Potential (GWP) ไดไมเกิน 140 ที่ 100 ป  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองที่เช่ือไดวาสารเปาโฟมที่ใช มีคา ตองมีคา Ozone Depletion 

Potential (ODP) เทากับ 0 และมีคา Global Warming Potential (GWP) ไดไมเกิน 140 ที่ 100 ป  

ซึ่งหลักฐาน/เอกสารดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต 
 

6) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตฉนวนตองไมแสดงสภาพหรือสถานะการเปนวัตถุระเบิดได  

วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเพอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุอยางอื่น ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 

หรือสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองวาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตฉนวนตองไมแสดงสภาพหรือสถานะ 

การเปนวัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเพอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค  

วัตถุกัมมันตรังส ีวัตถุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุอยางอื่น ที่อาจทําใหเกิด

อันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่ง

หลักฐาน/เอกสารดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

7) ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงจะตองทําการตรวจสอบประสิทธิภาพในการ

ดูดซับเสียงดีเย่ียม (Extremely Absorbing) ตามมาตรฐาน ISO 354 (Measurement of sound 
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absorption in a reverberation room) หรือ ASTM C423 (Standard Test Method for Sound 

Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method) หรือ

มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 354 

(Measurement of sound absorption in a reverberation room) หรือ ASTM C423 (Standard 

Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the 

Reverberation Room Method) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
 

8) ตองแสดงสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนตัวผลิตภัณฑโดยสัญลักษณที่ใช

ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 

1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรบัรองทีแ่สดงตัวอยางฉนวนโฟมพลาสติกพรอมหนังสือรบัรองที่เช่ือได

วามีการใชสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกที่เปนไปตามขอกําหนด ซึ่งหลักฐาน/เอกสารดังกลาวตอง

ประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ

บริษัทผูผลิต 
 

9) บรรจุภัณฑ 

• กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนตัว

บรรจุภัณฑพลาสติก ซึ่งสัญลักษณที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับ

พลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 

• กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ 

- กรณีกระดาษที่ใชสําหรับผิวกลอง ตองเปนกระดาษที่ใชสําหรับผิวกลองที่ไดรับ

การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ หรือ ผานการทดสอบ

ตามเกณฑของขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษที่ใชสําหรับทําผิวกลอง 

- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ตองเปนกระดาษทําลูกฟูกที่ไดรับการรับรองเครื่องหมาย

ฉลากเขียวตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรบัผลิตภัณฑกระดาษ หรือ ผานการทดสอบตามเกณฑของขอกาํหนด

ฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองวามีสัญลักษณบงบอกประเภทของ

พลาสติกที่ใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท

และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 

กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองดังตอไปน้ี 

- กรณีกระดาษที่ใชทําผิวกลอง ตองย่ืนหนังสือรับรองวาเปนกระดาษที่ไดรับการรับรองเครื่องหมาย 

ฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ หรือ ผานการทดสอบตามเกณฑกําหนดของขอกําหนดฉลากเขียว

สําหรับกระดาษที่ใชทําผิวกลอง 

- กรณีกระดาษทําลูกฟูก ตองย่ืนใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก หรือ 

แสดงผลทดสอบที่เปนไปตามเกณฑขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลูกฟูก 
 

10) หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชพิมพบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ จะตองไมมีสวนผสมของโลหะ

หนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว กรณีที่มีการปนเปอนของโลหะหนัก 

ในผลิตภัณฑที่เกิดจากความไมบริสุทธ์ิหรือปนเปอนมาจากวัตถุดิบใหปนเปอนไดไมเกินรอยละ 0.01 โดย

นํ้าหนัก (100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงผลทดสอบโลหะหนัก ไดแก 

1. ผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-5 

2. ผลการทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 

3. ผลการทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 

4. ผลการทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบที่ในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 

หรือ ผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ตามวิธีทดสอบใน

มาตรฐาน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
 

11) มีคูมือหรือคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ถูกวิธีและเหมาะสม ดังตอไปน้ี 

- ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

- คําแนะนําในการขนสงและจัดเก็บผลิตภัณฑ 

- คําแนะนําในการติดต้ังผลิตภัณฑ 

- คําแนะนําการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

- คําแนะนําในการจัดการซากผลิตภัณฑ 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองคูมือหรือคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ถูกวิธีและเหมาะสม 

โดยมีรายละเอียดที่เปนไปตามขอกําหนด 
 

หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการ 

ของเอกชนที่ไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 2) การรับรองน้ีมีอายุ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณารับรอง เมื่อครบกําหนดน้ีแลว สินคา

และบริการทีไ่ดรับการรบัรองตามเกณฑขอกําหนดน้ีแลว  อาจไมไดรับการพิจารณาใหย่ืนขอการรับรองซ้ําไดอีก  

ในกรณีที่เกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

 

 

เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฉนวนกันความรอน 
 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

   (กลุมสินคาและบริการประเภทงานกอสรางและปรับปรุงอาคาร) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

2... จัดสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธและรวบรวมขอคิดเห็นตอรางเกณฑขอกําหนดสินคาและบริการ 

   เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 

3. ผานความเหน็ชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

4. ประกาศใชเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

 


