
พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 

อาคารสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โครงการฉลากเขียวได้มีการจัดพีธีลงนามสัญญาการใชเ้ครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

ระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลงนามโดย นางนิศากร  โฆษิตรัตน์ กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ ได้แก่ 

    นายณฐพล ทรพัย์วีระสกุล หุน้ส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหรุ่งอุปกรณ์ 

 นายไพรัช เผื่อนด้วง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ทา่นผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร  

 ดร.จิรัฎฐ์  สริิเฉลิมพงศ์   ท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัท บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด 

 นายพงศพร กรอบสนิท ท่านผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จํากัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี  

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธ์ิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขยีวแล้ว568 รุน่ 27 กลุม่ผลติภัณฑ์ และ 81บริษัท/ผูผ้ลิต ข้อมูล 

ณ วันที่  13 พฤศจิกายน 2557 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเลขที่ GL2014/850 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา  

(TGL-11-R2-11) 

เครื่องหมายการค้า พิกโซ 

จํานวน 1 รุ่น 3 เฉดสี ได้แก่ ฝักบัวอาบน้ํา แบบสายอ่อน (สีขาว น้ํา

เงิน และ แดง) 1. แบบรุ่น 1 ระดับ รหัสรุ่น 1ES 01, 1ES 02, 1ES 

03, 1ES 04, 1ES 05, 1ES06, 1ES 07, 1ES 08 และ 1ES 013CHR 

2. แบบรุ่น 2 ระดับ รหัสรุ่น 2PS 01CHR, 2PS 02CHR, 2PS 

05CHR และ 2PS 06CHR 3. แบบรุ่น 3 ระดับ รหัสรุ่น 3ES 09, 

3ES 010CHR, 3ES 010-PCHR, 3ES 011, 3ES 012, 3ES 

014CHR, 3PS 03CHR, 3PS 04CHR, 3PS 07, 3PS 08, 3PS 

09CHR, 3PS 010CHR, 3PS 011CHR และ 3PS 012CHR 

จุดเด่นของผลิตภณัฑ์นี้ คือ ลดการสิ้นเปลืองน้ํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหรุ่งอุปกรณ์ 

สัญญาเลขที่ GL2014/857 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์รถยนต์ (TGL-33-R1-11) 

เครื่องหมายการค้า  ฮอนด้า 

จํานวน 14 รุ่น ได้แก่  1) บริโอ้ 1.2 ลิตร (เกียร์ธรรมดา) 2) บริโอ้ 1.2 

ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 3) บริโอ้ อเมซ 1.2 ลิตร 

(เกียร์ธรรมดา) 4) บริโอ้ อเมซ 1.2 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่าง

ต่อเนื่อง) 5) ซิต้ี 1.5 ลิตร (เกียร์ธรรมดา) 6) ซิต้ี 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบ

เปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 7)  ซีวิค 1.8 ลิตร (เกียร์ธรรมดา) 8) ซีวิค 

1.8 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ) 9) ซีวิค 2.0 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ)  10) ซีวิค 

ไฮบริด 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 11) แอคค

อร์ด 2.0 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ) 12) แอคคอร์ด 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ) 

13) ซีอาร์-วี 2.0 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ) 14)  ซีอาร์-วี 2.4 ลิตร (เกียร์

อัตโนมัติ) 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือ ลดการส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ลดการ

ปล่อยมลพิษสู่อากาศ เสียงไม่ดัง ไม่ใช้สีและสารเคมีที่เป็นพิษ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเลขที ่GL2014/853 

ผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อผนัง (TGL-61-11) 

เครื่องหมายการคา้ INSEE SUPERBLOCK 

จํานวน 1 รุ่น ได้แก่ ประเภท : คอนกรีตมวลเบา

แบบมีฟองอากาศอบไอน้ํา ช้ันคุณภาพ 4 ชนิด 0.7 

 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือ ทําจากวัสดุรีไซเคิล

และปราศจากสารพิษ  

 
บริ ษัท  อินทรี  ซุปเปอร์บล๊อก  จํากัด 

สัญญาเลขที่ GL2014/854, GL2014/856 

ผลิตภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร (TGL-27-R3-13) 

เครื่องหมายการค้า Canon   

จํานวน 6 รุ่น ได้แก่ Monochrome copier 1) imageRUNNER 

ADVANCE 4251  2) imageRUNNER ADVANCE 4245 

3)imageRUNNER ADVANCE 4235 4) imageRUNNER 

ADVANCE 4225 5) imageRUNNER 2202N 6) 

imageRUNNER 2002N  

จุดเด่นของผลิตภณัฑ์นี้ คือ  ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ใช้กับกระดาษรี

ไซเคิลได้ มีการรับคืนซากของตลับหมึกพิมพ์และแม่แบบรับภาพ 

อัตราการปล่อยมลพิษต่ํา ความดังเสียงต่ํา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เป็นไปตามหลักการ 3R Design. ชิ้นส่วนพลาสติกปราศจากสารติด

ไฟ และไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก 

สัญญาเลขที่ GL2014/856 

ผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ (TGL-37-R1-12) 

จํานวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. imageCLASS LBP6680x 2. imageCLASS 

LBP7680Cx  1. imageCLASS MF8580Cdw 2. imageCLASS 

MF6180dw 

จุดเด่นของผลิตภณัฑ์นี้ คือ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย สามารถนํา

ชิ้นส่วนบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ ปราศจากโลหะหนักและสารอันตราย 

บริษัท  แคนนอน  มาร์ เ ก็ตติ้ ง  ( ไทยแลนด์ )  จาํกัด  


