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ประวัติการเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสาร 
การใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202-04) 

 

แกไข 
คร้ัง
ท่ี 

หนาที่ 
เร่ิมใช
งาน 

คําอธิบาย ผูขอใหแกไข ผูตรวจสอบ ผูอนุมัติ 

1 1/6 ถึง 
6/6 

15 
มี.ค. 
59 

เอกสารแกไขใหมท้ังฉบับ รศนา จินดาสงวน 
(QMR/ 

ผจก.แผนงาน) 

-  ศิริธัญญ ไพโรจน
บริบูรณ 

(รักษาการผอ.สสท.) 

2 3/9 
และ 
7/9 ถึง 
9/9 

7 ก.ค. 
60 

เพ่ิมเติมการใชเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวแบบ
แสดงตัวอักษร 

ฉัตรตรี ภูรัต 
(QMR/รักษาการ
ผจก.แผนงาน) 

- ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะ
พันธุ 

(รักษาการผอ.สสท.) 

3 2/9 1 ก.พ. 
61 

 เพ่ิมการใชชื่อหนวยรบัรอง
ขอ 4.1 

ฉัตรตรี ภูรัต 
(QMR/เจาหนาท่ี
แผนงานอาวุโส) 

กัญญาณี 
 แสงเกียรติยุทธ 

(ผูจัดการโครงการ) 

ดร.อําไพ หรคุณารกัษ 
(ผอ.สสท.) 

4 ท้ัง
เอกสาร 

15 
ส.ค. 
62 

 นิยามขอ 3.3 แกจาก “ผู
ไดรบัสทิธิ์” เปน “ผูไดรบั
การรับรอง” 

 แกไขการใชชื่อหนวย
รับรองขอ 4.1 จาก 
“โครงการฉลากเขียว 
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย” เปน “ฉลากเขียว 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

 เพ่ิมหมายเหตุการแสดง
เครื่องหมาย กรณทีี่ไม
สามารถใชสีดังกลาวได
ขอใหทําหนังสือช้ีแจงมายัง
หนวยรับรอง 
 

 

ฉัตรตรี ภูรัต 
(QMR/ 

ผูจัดการฉลากเขียว) 
 
 
 
 

วิศรา หุนธานี 
(ผูจัดการแผนงาน) 

มนตรี 
ชํานาญโรจน 

(รักษาการผอ.สสท.) 

 

รายละเอียดหรือสาเหตุการแกไขคร้ังลาสุด 
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หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202-04) 

 
1. ขอบขาย 
 
 หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวนี้ เปนการกําหนดแนวทางการใชเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวสําหรับผูไดรับการรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เพ่ือใหการใชเครื่องหมายรับรองฯ 
เปนไปตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนดอยางชัดเจน ถูกตอง และไมสรางความสับสนใหกับผูบริโภค หรือหนวยงาน
ใดๆ ที่อางอิงการใชเครื่องหมายฉลากเขียวในการรับรองผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปจากบุคคล หนวยงาน และองคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 
2. เอกสารอางอิง 

- 
  
3. นิยาม 
 
 3.1 ขอกําหนดฉลากเขียว หมายถึง มาตรฐาน หรือเกณฑที่ใชในการพิจารณาใหการรับรองผลิตภัณฑ 
วาสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาท่ีอยางเดียวกัน โดยพิจารณา 
ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต (Life cycle consideration) จัดทําโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคในรายกลุมผลิตภัณฑ และ
อนุมัติโดย คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว เพ่ือใชเปนเกณฑในการรับรอง โดยคณะอนุกรรมการ
รับรองฉลากเขียวที่ไดรับการแตงตั้งตามคณุสมบัติที่เหมาะสม 

 3.2 ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาและบริการที่ใชเพ่ืออุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน ยกเวน อาหาร 
เครื่องดื่ม และยา 

 3.3 ผูไดรับการรับรอง หมายถึง ผูไดรับสิทธ์ิใหใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว ซึ่งเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่
เปนผูผลิต ผูนําเขา ผูจัดจําหนายสินคา หรือผูใหบริการ ซึ่งมีความประสงคขอใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว และ
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นไดผานการตรวจสอบและรับรองแลววามีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดฉลากเขียวของ
ผลิตภัณฑนั้น 
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4. รายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไข 
 
 4.1 การใชช่ือของหนวยรับรอง 

 กําหนดใหใชชื่อของหนวยรับรอง คือ “ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย”  
เพื่ออางถึงการรับรองฉลากเขียวเฉพาะในผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองเทานั้น และหามทําหรือใช
ขอความใดๆ ที่สงผลใหเกิดการเขาใจผิดเก่ียวกับการไดรับการรบัรอง 

 4.2  การอนญุาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
 เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว เปนกรรมสิทธ์ิของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งจะอนุญาตใหเฉพาะผูไดรับ
การรับรอง นําเคร่ืองหมายรบัรองฉลากเขียวไปใชภายใตเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น 
 

4.3 เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว  
ฉลากเขียว เปนเคร่ืองหมายสื่อถึงความเปนหนึ่งเดียวกันของมนุษย (รูปหนาเด็กกําลังย้ิม) สัตว (รูปนก) 

สิ่งแวดลอม (ตนไม) และโลก การชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมในวันนี้เทากับชวยลูกหลานของเราใหอาศัยอยูในโลก 
ไดอยางมีความสุขตลอดไป 

รูปแบบ ขนาด สัดสวน และสี ของเครื่องหมายและตัวอักษรแสดงการรับรองฉลากเขียวใหเปนไปตามที่
กําหนดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข 

 
4.4 เง่ือนไขการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
 

4.4.1 ผูไดรับการรับรอง จะนําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใชไดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับขอบขาย
ของการรบัรองนั้น ตองแสดงเคร่ืองหมายใหถูกตองตามประเภทของผลิตภัณฑ และตองไมใชเครื่องหมาย/ใบรับรองไป
ในทางที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับขอบขายผลิตภัณฑที่ไดรับการรบัรอง 

 
4.4.2 ผูไดรับการรับรอง ตองไมใชฉลากเขียวเปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม สัญลักษณ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑดังกลาว  
 
4.4.3 ผูไดรับการรับรอง ตองใชฉลากเขียวตามรูปแบบ และสีท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการแลวเทาน้ัน 

นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอ่ืน ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑตองมีขนาดตัวอักษรและสีเหมือนกันทุกชิ้น 
 
4.4.4 กรณคีรบอายุสัญญา ผูไดรับการรับรอง จะไมมีสิทธ์ิในการใชฉลากเขียวกับผลิตภัณฑนั้นๆ หรือใช

ในการโฆษณาตอไปนับแตวันที่สัญญาน้ันสิ้นสุดลง เวนแตจะมีการตออายุสัญญาใหม สําหรับผลิตภัณฑที่ประทับตรา
เครื่องหมายฉลากเขียวกอนอายุสัญญาสิ้นสุดจะอนุญาตใหวางจําหนายในทองตลาดไดตอไปจนกวาสินคาจะหมด  

 
4.4.5 การนําเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวไปใชในวัตถุประสงคอื่นๆ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 

อ่ืนใด นอกเหนือจากที่ระบุในหลักเกณฑและเงื่อนไขฉบับนี้ ตองไดรบัความเห็นชอบจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โดยผู
ไดรับการรบัรองตองทําหนังสือถึงผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และตองไดรับการอนุมัติฯ เปนลายลักษณอักษร
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เทานั้น ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวที่ไดรับการอนุญาตนี้โดยอนุโลม 
และตองระงับการใชงานทันทีที่ไดรับการแจงยกเลิกการอนุญาตไมวาดวยกรณีใดๆ ก็ตาม 

 
4.5 การระงับการใชเครื่องหมายรับรอง 

4.5.1 ในกรณีที่ผูไดรับการรับรองถูกยกเลิกสัญญาและสิทธ์ิการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว หรอืถูก
เพิกถอนการรับรองตองหยุดใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวและหยุดแจกจายสิ่งพิมพและเอกสารท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองฉลากเขียวแสดงอยูทันที 

 
4.5.2 ในกรณีที่ผูไดรับการรับรอง ยกเลิกสัญญาและสิทธ์ิการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว หรือถูก

เพิกถอนการรับรองในบางแบบหรือบางเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑ ตองหยุดใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
และหยุดแจกจายสิ่งพิมพและเอกสารที่มีเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวอยู เวนแตในสวนที่ยังคงไดรับสิทธิ์การใช
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

 
4.5.3 ในกรณีที่ตรวจสอบพบความไมเหมาะสมในการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว ไมวากรณีใดๆ ก็

ตาม และมีการแจงระงับการใชเคร่ืองหมายเปนลายลักษณอักษร ผูที่ไดรับการรับรองตองระงับการแสดงเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียว ตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว แบบแสดงสัญลักษณ 

ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 

1. รูปแบบเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวตองเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้  
 

  




TGL-XX-RX-ZZ 
 
รหัส XX รหัสขอกําหนดฉลากเขียวท่ีไดรับการรับรอง 
รหัส RX จํานวนคร้ังที่มีการปรับปรุงขอกําหนด 
รหัส ZZ เลข 2 ตัวหลังของปคริสตศักราชท่ีมีการประกาศใชขอกําหนดลาสุด 
 
2. สีของเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวใหเปนไปตามตารางดานลางเทานั้น ไมอนุญาตใหใชเปนสีอ่ืน 
 

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 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีไมสามารถใชสีดังกลาวไดขอใหทําหนังสือช้ีแจงมายังหนวยรับรอง 
 
3. รูปแบบตัวอักษร 

ตัวอักษร : ดีบี ฟองน้ํา (DB Fongnam) 
 รูปแบบ : ตัวหนา (Bold) 
 ปรับขนาดทางแนวนอน (Horizontal scaling): 110 % ของขนาดมาตรฐาน 
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ขนาด  
ลักษณะเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดสวนนี้สามารถนําไปใชได กรณีที่ตองการขยายสัดสวนที่มี

ขนาดใหญมากจนไมสามารถผลิตตนแบบจากคอมพิวเตอร หรือโบรไมคได กรุณาใชตารางสัดสวนนี้ควบคูกับสัดสวน
ตางๆ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขฉบับนี้ 

 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 

4. ไมอนุญาตใหนําเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว ไปใชในขนาดที่ เล็กกวา 20 มิลลิเมตรในการพิมพระบบ 
เฟล็กโซกราฟฟ ในระบบการพิมพอื่นๆ สามารถใชไดที่ขนาดต่ํากวา 20 มิลลิเมตร แตหามเล็กกวา 10 มิลลิเมตร 
 
5. เมื่อมีการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพ้ืนสี ตองมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรอง 
ฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเทากับเสนหนาของตัวเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
 
6. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว การเวนพ้ืนที่ใหเหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวจึงเปนสิ่งจําเปน พ้ืนท่ีหามลวงล้ํานี้จะมีขนาด 1/6 ของเสนผานศูนยกลางโดยรอบเคร่ืองหมายรับรอง
ฉลากเขียวทั้ง 4 ดาน และระยะหางระหวางเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวกับขอความจะหางกัน 1/8 ของ 
เสนผานศูนยกลางโดยรอบเครื่องหมายรบัรองฉลากเขียว 
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7. การนําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใชจะตองใชจากตนแบบคอมพิวเตอรเทานั้น หามมิใหมีการนําแบบ 
ไปเขียนใหม ตนแบบคอมพิวเตอรจะไดรับจากผูประสานงานฉลากเขียว เ ม่ือไดรับการพิจารณาอนุ มัติ 
ใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเรียบรอยแลว 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว แบบแสดงตัวอักษร 

 ฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 

1. รูปแบบเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวตองเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้  
 

 

TGL-XX-RX-ZZ 
 
รหสั XX รหัสขอกําหนดฉลากเขยีวที่ไดรับการรับรอง 
รหสั RX จํานวนคร้ังที่มีการปรบัปรุงขอกําหนด 
รหสั ZZ เลข 2 ตัวหลงัของปคริสตศักราชที่มีการประกาศใชขอกําหนดลาสดุ 
 
2. สขีองเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวใหเปนไปตามรูปดานลางเทานั้น ไมอนุญาตใหใชเปนสีอื่น 

 
หมายเหตุ กรณีที่ไมสามารถใชสีดังกลาวไดขอใหทําหนังสือชี้แจงมายังหนวยรับรอง 
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3. รูปแบบตัวอักษร 
ตัวอักษร : ดีบี ฟองน้ํา (DB Fongnam) 

 รูปแบบ : ตัวหนา (Bold) 
 
4. ขนาด  

ลักษณะเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดสวนนี้ สามารถนําไปใชได กรณีท่ีตองการขยายสัดสวนที่มี
ขนาดใหญมากจนไมสามารถผลิตตนแบบจากคอมพิวเตอร หรือโบรไมคได กรุณาใชตารางสัดสวนนี้ควบคูกับสัดสวน
ตางๆ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

 
 

5. ไมอนุญาตใหนําเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว ไปใชในขนาดที่ เล็กกวา 20 มิลลิเมตรในการพิมพระบบ 
เฟล็กโซกราฟฟ ในระบบการพิมพอื่นๆ สามารถใชไดที่ขนาดต่ํากวา 20 มิลลิเมตร  
 
6. เมื่อมีการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพ้ืนสี ตองมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรอง 
ฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเทากับเสนหนาของตัวอักษรภาษาไทย 
 
7. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว การเวนพ้ืนที่ใหเหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวจึงเปนสิ่งจําเปน พื้นที่หามลวงล้ํานี้จะมีขนาด 1/2 ของความสูงของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวโดยรอบ
เคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียวทั้ง 4 ดาน และระยะหางระหวางเคร่ืองหมายรบัรองฉลากเขียวกับขอความ จะหางกัน 
1/2 ของความสูงของเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว 
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8. การนําเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใชจะตองใชจากตนแบบคอมพิวเตอรเทานั้น หามมิใหมีการนําแบบ 
ไปเขียนใหม ตนแบบคอมพิวเตอรจะไดรับจากผูประสานงานฉลากเขียว เ ม่ือไดรับการพิจารณาอนุ มัติ 
ใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเรียบรอยแลว 
 

-------------------------------------- 


