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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การใชเ้ครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202-03) 

 
1. ขอบข่าย 
 
 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวน้ี เป็นการกําหนดแนวทางการใช้เครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวสําหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
 
2. เอกสารอ้างอิง 
 
 - 
 
3. นิยาม 
 
 3.1 ข้อกําหนดฉลากเขียว หมายถึง มาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณา 
ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต (Life cycle consideration) จัดทําโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคในรายกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดอ่ืน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การรับรองโดยคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวที่ได้รับการแต่งต้ังตามคุณสมบัติที่เหมาะสม 
 
 3.2 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการท่ีใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ยกเว้น อาหาร 
เครื่องด่ืม และยา  
 
 3.3 ผู้ได้รับสิทธ์ิฯ หมายถึง ผู้ได้รับสิทธ์ิให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่เป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการซึ่งมีความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว และ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดฉลากเขียวของผลิตภัณฑ์น้ัน 
 
4. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 
 4.1 การใช้ชื่อของหน่วยรับรอง 

  กําหนดให้ใช้ช่ือของหน่วยรับรอง คือ “โครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” 

 4.2  การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

 โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับการรับรองจากโครงการ 
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ภายใต้เง่ือนไขการใช้เครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวตามรายละเอียดด้านล่างน้ีเท่าน้ัน 
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4.3 เครื่องหมายรบัรองฉลากเขียว  

ฉลากเขียว เป็นเคร่ืองหมายสื่อถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของมนุษย์ (รูปหน้าเด็กกําลังย้ิม) สัตว์ (รูปนก) 
สิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันน้ีเท่ากับช่วยลูกหลานของเราให้อาศัยอยู่ในโลก 
ได้อย่างมีความสุขตลอดไป 

รูปแบบ ขนาด สัดส่วน และสี ของเครื่องหมายและตัวอักษรแสดงการรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข 

 
4.4 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
 

4.4.1 ผู้ได้รับสิทธ์ิฯ จะนําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับขอบข่ายของ
การรับรองน้ัน ต้องแสดงเครื่องหมายให้ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และต้องไม่ใช้เครื่องหมาย/ใบรับรอง 
ไปในทางที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 

 
4.4.2 ผู้ ได้รับสิทธ์ิฯ ต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมายการค้า ช่ือทางการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธ์ิบนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 
4.4.3 ต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วเท่าน้ัน นอกจากจะมี 

การตกลงในลักษณะอ่ืน ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาดตัวอักษร และสีเหมือนกันทุกช้ิน 
 
4.4.4 กรณีครบอายุสัญญา ผู้ได้รับสิทธ์ิฯ จะไม่มีสิทธ์ิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือใช้ 

ในการโฆษณาต่อไปนับแต่วันที่สัญญาน้ันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ประทับตรา
เครื่องหมายฉลากเขียวก่อนอายุสัญญาสิ้นสุดจะอนุญาตให้วางจําหน่ายในท้องตลาดได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด  

 
4.4.5 ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธ์ิฯ ถูกยกเลิกสัญญาและสิทธ์ิการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือถูก 

เพิกถอนการรับรองต้องหยุดใช้เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวและหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และเอกสารที่มีเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวแสดงอยู่ทันที 

 
4.4.6 ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธ์ิฯ ยกเลิกสัญญาและสิทธ์ิการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือถูก 

เพิกถอนการรับรองในบางแบบหรือบางเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และเอกสารที่มีเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวอยู่ เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับสิทธ์ิการใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

 
4.4.7 การนําเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

อ่ืนใด นอกเหนือจากที่ระบุในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฉบับน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
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ภาคผนวก ก 
เครื่องหมายรบัรองฉลากเขียว แบบแสดงสัญลักษณ ์

โครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
 

1. รูปแบบเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่กําหนด ดังน้ี  
 

  




TGL‐XX‐RX‐XX
 
รหัสที่ 1 รหัสข้อกําหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง 
รหัสที่ 2 จํานวนคร้ังที่มีการปรับปรุงข้อกําหนด 
รหัสที่ 3 เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อกําหนด 
 
2. สีของเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามตารางด้านล่างเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสีอ่ืน 
 

Color Detail 
SPOT color Green Label Green Pantone 3405 U 
SPOT color Green Label Green Dic 174 
Process color Cyan : 80 

Magenta : 0 
Yellow : 65 
Black : 0 

 
3. รูปแบบตัวอักษร 

ตัวอักษร : ดีบี ฟองนํ้า (DB Fongnam) 
 รูปแบบ : ตัวหนา (Bold) 
 ปรับขนาดทางแนวนอน (Horizontal scaling): 110 % ของขนาดมาตรฐาน 
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4. ขนาด  
ลักษณะเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดส่วนน้ีสามารถนําไปใช้ได้ กรณีที่ต้องการขยายสัดส่วนที่มี

ขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถผลิตต้นแบบจากคอมพิวเตอร์ หรือโบร์ไมค์ได้ กรุณาใช้ตารางสัดส่วนน้ีควบคู่กับสัดส่วน
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฉบับน้ี 

 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 

5. ไม่อนุญาตให้นําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตรในการพิมพ์ระบบ 
เฟล็กโซกราฟฟ่ี ในระบบการพิมพ์อ่ืนๆ สามารถใช้ได้ที่ขนาดตํ่ากว่า 20 มิลลิเมตร แต่ห้ามเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร 
 
6. เมื่อมีการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพ้ืนสี ต้องมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรอง 
ฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเท่ากับเส้นหนาของตัวเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
 
7. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว การเว้นพ้ืนที่ให้เหมาะสมรอบเคร่ืองหมายรับรอง
ฉลากเขียวจึงเป็นสิ่งจําเป็น พ้ืนที่ห้ามล่วงล้ําน้ีจะมีขนาด 1/6 ของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรอบเคร่ืองหมายรับรอง
ฉลากเขียวทั้ง 4 ด้าน และระยะห่างระหว่างเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวกับข้อความจะห่างกัน 1/8 ของ 
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
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8. การนําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้จะต้องใช้จากต้นแบบคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ห้ามมิให้มีการนําแบบ 
ไปเขียนใหม่ ต้นแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับจากสํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียวเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ 
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องหมายรบัรองฉลากเขียว แบบแสดงตัวอักษร 

โครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
 

1. รูปแบบเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่กําหนด ดังน้ี  
 

 

TGL‐XX‐RX‐XX
 
รหัสที่ 1 รหัสข้อกําหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง 
รหัสที่ 2 จํานวนคร้ังที่มีการปรับปรุงข้อกําหนด 
รหัสที่ 3 เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อกําหนด 
 
2. สีของเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามรูปด้านล่างเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสีอ่ืน 
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3. รูปแบบตัวอักษร 
ตัวอักษร : ดีบี ฟองนํ้า (DB Fongnam) 

 รูปแบบ : ตัวหนา (Bold) 
 
4. ขนาด  

ลักษณะเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดส่วนน้ี สามารถนําไปใช้ได้ กรณีที่ต้องการขยายสัดส่วนที่มี
ขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถผลิตต้นแบบจากคอมพิวเตอร์ หรือโบร์ไมค์ได้ กรุณาใช้ตารางสัดส่วนน้ีควบคู่กับสัดส่วน
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฉบับน้ี 

 

 
 

5. ไม่อนุญาตให้นําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตรในการพิมพ์ระบบ 
เฟล็กโซกราฟฟ่ี ในระบบการพิมพ์อ่ืนๆ สามารถใช้ได้ที่ขนาดตํ่ากว่า 20 มิลลิเมตร  
 
6. เมื่อมีการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพ้ืนสี ต้องมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรอง 
ฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเท่ากับเส้นหนาของตัวอักษรภาษาไทย 
 
7. เเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว การเว้นพ้ืนที่ให้เหมาะสมรอบเคร่ืองหมายรับรอง
ฉลากเขียวจึงเป็นสิ่งจําเป็น พ้ืนที่ห้ามล่วงล้ําน้ีจะมีขนาด 1/2 ของความสูงของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวโดยรอบ
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวทั้ง 4 ด้าน และระยะห่างระหว่างเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวกับข้อความ จะห่างกัน 
1/2 ของความสูงของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
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8. การนําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้จะต้องใช้จากต้นแบบคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ห้ามมิให้มีการนําแบบ 
ไปเขียนใหม่ ต้นแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับจากสํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียวเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ 
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว 
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