
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ทอพีวีซีแข็ง 
 

1. ขอบเขตและคําอธิบาย 

 ทอพีวีซีแข็ง ในขอกําหนดนี้ครอบคลุมเฉพาะทอพีวีซีแข็งท่ีทําข้ึนมาจากพอลิไวนิลคลอไรด โดยไมผสม

พลาสติกไซเซอร (Unplasticized Polyvinyl Chloride) อันประกอบไปดวย ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปน       

ทอน้ําดื่ม ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท และทอพีวีซีแข็งสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม 

  

2. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ทอพีวีซีแข็งเปนอีกผลิตภัณฑหนึ่งท่ีมีการใชงานเปนอยางมากในงานกอสรางและปรับปรุงอาคาร เม่ือพิจารณา

ตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ จะเห็นไดวาอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได โดยในข้ันตอนการผลิตนั้น

มีการใชผงเรซินพีวีซี สารเติมแตง และสารอ่ืนๆ ท่ีอาจหลงเหลือหรือปนเปอนอยูในผลิตภัณฑและปลดปลอย

ออกมาระหวางการใชงาน สงผลตอสุขอนามัยของผูใชงานได โดยเฉพาะไวนิลคลอไรดมอนอเมอร (Vinyl Chloride 

Monomer) ท่ีอาจกอใหเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและทอพีวีซีแข็งท่ีไมใชงานแลว 

ยังอาจกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา อากาศและดิน หากไมไดรับการจัดการท่ีเหมาะสม กรมควบคุมมลพิษ             

จึงไดจัดทําเกณฑขอกําหนดนี้ข้ึน โดยคํานึงถึงการใชวัสดุท่ีเหลือท้ิงหมุนเวียนกลับมาเปนวัตถุดิบในการผลิต        

การหลีกเลี่ยงการใชสารพิษในการผลิตและปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑ รวมท้ังการจัดการ       

ซากผลิตภัณฑหลังการใชงาน เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผูใชงาน 

 

3. เกณฑขอกําหนด 

3.1 ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ผลิตภัณฑทอพีวีซีแข็งสําหรับน้ําดื่ม สําหรับทอพีวีซีแข็งสําหรับใช

เปนทอน้ําดื่ม หรือผลิตภัณฑทอพีวีซีแข็งท่ีไมใชสําหรับน้ําด่ืม สําหรับทอพีวีซีแข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟาและ

สายโทรศัพท และทอพีวีซีแข็งสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม พรอมใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใช

เครื่องหมายดังกลาว 
 

3.2 หากไมไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว ใหพิจารณาจากเกณฑขอกําหนดสําหรับทอพีวีซีแข็งท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ 

3.2.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

 1) ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทอพีวีซีแข็งสําหรับใช

เปนทอน้ําดื่ม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 17 หรือทอพีวีซีแข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท มาตรฐาน

เลขท่ี มอก. 216 หรือทอพีวีซีแข็งสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 999 

TGC-B–037.00–4/64 



- 2 - 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรบัรองตามประเภทของทอพีวีซีแข็ง อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ใบอนุญาตทําหรือนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม มาตรฐานเลขท่ี      

มอก. 17 หรือ 

2. ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือผานการทดสอบทุกรายการตามวิธี

ทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท 

มาตรฐานเลขท่ี มอก. 216 หรือทอพีวีซีแข็งสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 999 หรือ

มาตรฐานระหวางประเทศ หรือระดับประเทศท่ีเทียบเทา 
 

 2) กระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตตอง

เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ หรือไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับท่ี 3 

ข้ึนไป หรือการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองท่ีแสดงวา กระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสีย     

ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ ซ่ึงลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ  

ลงนาม หรือเอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแตระดับท่ี 3 ข้ึนไป หรือเอกสารรับรองดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม มอก. 14001 หรือ ISO 14001 
 

3.2.2 ขอกําหนดพิเศษ 

 1) พีวีซีเรซินท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทอพีวีซีแข็ง ตองเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ 

- คลอรีนท่ีใชตองไมมาจากกระบวนการผลิตท่ีใชข้ัวแอโนดท่ีเปนกราไฟต (Graphite 

Anodes) หรือเซลลปรอท (Mercury Cell) หรือแผนไดอะเฟรม (Diaphragm) ท่ีใช

แรใยหิน (Asbestos) 

- ไวนิลคลอไรดมอนอเมอร (Vinyl Chloride Monomer) ตองมาจากแหลงผลิตท่ีเปน

กระบวนการผลิตแบบไมใชปรอท 

- มีปริมาณสารไวนิลคลอไรดมอนอเมอรคงคาง (Residual Vinyl Chloride Monomer)   

ไดไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองท่ีแสดงวาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงลงนามกํากับโดย           

ผูมีอํานาจลงนาม พรอมท้ังใบรับรองหรือผลการทดสอบปริมาณสารไวนิลคลอไรดมอนอเมอรตามวิธีทดสอบ    

ท่ีกําหนดในมาตรฐาน ISO 6401 หรือ ASTM D3749 
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 2) ตองไมมีสวนผสมของโลหะหนัก ไดแก โครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และ

ตะก่ัว กรณีท่ีมีการปนเปอนของโลหะหนักในผลิตภัณฑท่ีเกิดจากความไมบริสุทธิ์หรือปนเปอนมาจากวัตถุดิบ

ใหปนเปอนไดไมเกินเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 

- โครเมียมเฮกซะวาเลนตไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

- แคดเมียมไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

- ปรอท ไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

- ตะก่ัว ไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองท่ีแสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซ่ึงลงนามกํากับโดย        

ผูมีอํานาจลงนาม หรือผลการทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต แคดเมียม ปรอท และตะก่ัว ตามวิธี

ทดสอบในมาตรฐาน IEC 62321-3-1 หรือ IEC 62321-4 หรือ IEC 62321-5 หรือ IEC 62321-7-2 แลวแตกรณี 
 

 3) ตองระบุขอความหรือสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกอยางนอยอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

- ระบุขอความ “รีไซเคิลไดหามเผา” หรือ “Recyclable/Do not burn” ลงบนผลิตภัณฑ

ใหชัดเจน 

- ระบุสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สัญลักษณพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวยอ       

บงบอกประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือมาตรฐาน ISO 11469 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองท่ีแสดงวาเปนไปตามเกณฑขอกําหนด ซ่ึงลงนามกํากับโดย        

ผูมีอํานาจลงนาม เชน ตัวอยางชิ้นสวนผลิตภัณฑ หรือภาพถายชิ้นสวนผลิตภัณฑท่ีแสดงการระบุขอความ    

หรือสัญลักษณตามท่ีกําหนด 
 

 4) เฉพาะกรณีทอพีวีซีแข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท และทอพีวีซีแข็ง

สําหรับใชในงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑตองมีสวนประกอบของทอหรือขอตอพีวีซีแข็งท่ีนํากลับมาแปรใชใหม 

(Recycle Content) โดยตองมีการระบุสัดสวนโดยน้ําหนักของผลิตภัณฑและรายละเอียดแหลงท่ีมาของทอ

หรือขอตอพีวีซีท่ีนํากลับมาแปรใชใหม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับรอง 

ผูยื่นคําขอตองแสดงหลักฐาน/เอกสารรับรองท่ีแสดงวามีการนําผลิตภัณฑหลังการใชงาน หรือวัสดุเหลือท้ิงจาก

กระบวนการผลิตมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต โดยมีการระบุสัดสวนโดยน้ําหนักของผลิตภัณฑและรายละเอียด

แหลงท่ีมาของทอหรือขอตอพีวีซีท่ีนํากลับมาแปรใชใหม ซ่ึงลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจลงนาม 
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หมายเหตุ : 1) การทดสอบหรือการตรวจวัดตองทําในหองปฏิบัติการของราชการ หรือหองปฏิบัติการของ

เอกชนท่ีไดรับการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขท่ี 

มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 2) การรับรองนี้มีอายุ 3 ป นับจากวันท่ีไดรับการพิจารณารับรอง เม่ือครบกําหนดนี้แลว สินคา

และบริการท่ีไดรับการรับรองตามเกณฑขอกําหนดนี้แลว อาจไมไดรับการพิจารณาใหยื่นขอการรับรองซํ้าไดอีก  

ในกรณีท่ีเกณฑขอกําหนดเทียบเคียงไดเทากับเกณฑขอกําหนดของฉลากเขียว 

 

 

 

1. ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเทคนิคสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(สินคาและบริการประเภทงานกอสรางและปรับปรุงอาคาร) เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

2. ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เม่ือวันท่ี 31 สงิหาคม 2564 

3. ประกาศใชเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2564 


