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ประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 
การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202) 

 
แก้ไข 
ครั้ง
ที ่

หน้าที ่ เริ่มใช้งาน ค าอธิบาย ผู้ขอให้แก้ไข ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ 

1 1/6 ถึง 
6/6 

15 มี.ค. 59 เอกสารแก้ไขใหม่ทั้งฉบับ รศนา จินดา
สงวน 

(QMR/ 
ผจก.แผนงาน) 

-  ศิริธัญญ์ ไพโรจน์
บริบูรณ ์

(รักษาการผอ.
สสท.) 

2 3/9 
และ 
7/9 ถึง 
9/9 

7 ก.ค. 60 เพ่ิมเติมการใช้เครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวแบบ
แสดงตัวอักษร 

ฉัตรตรี ภูรัต 
(QMR/รักษาการ
ผจก.แผนงาน) 

- ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ 
จารยะพันธุ์ 

(รักษาการผอ.
สสท.) 

3 2/9 1 ก.พ. 61  เพ่ิมการใช้ชื่อหน่วย
รับรองข้อ 4.1 

ฉัตรตรี ภูรัต 
(QMR/เจ้าหน้าที่
แผนงานอาวุโส) 

กัญญาณี 
 แสงเกียรติ

ยุทธ 
(ผู้จัดการ
โครงการ) 

ดร.อ าไพ หรคุณา
รักษ์ 

(ผอ.สสท.) 

4 ทั้ง
เอกสาร 

15 ส.ค. 62  นิยามข้อ 3.3 แก้จาก 
“ผู้ได้รับสิทธิ์” เป็น  
“ผู้ได้รับการรับรอง” 

 แก้ไขการใช้ชื่อหน่วย
รับรองข้อ 4.1 จาก 
“โครงการฉลากเขียว 
มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย” เป็น 
“ฉลากเขียว สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 

 เพ่ิมหมายเหตุการ
แสดงเครื่องหมาย กรณี
ที่ไม่สามารถใช้สี
ดังกล่าวได้ขอให้ท า
หนังสือชี้แจงมายัง
หน่วยรับรอง 

 
 
 

ฉัตรตรี ภูรัต 
(QMR/ 

ผู้จัดการฉลาก
เขียว) 

 
 
 
 

วิศรา  
หุ่นธานี 

(ผู้จัดการ
แผนงาน) 

มนตรี 
ช านาญโรจน์ 
(รักษาการผอ.

สสท.) 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202) 

 
1. ขอบข่าย 
 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวนี้ เป็นการก าหนดแนวทางการใช้เครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวส าหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพ่ือให้การใช้เครื่องหมายรับรองฯ 
เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างชัดเจน ถูกต้อง และไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค หรือหน่วยงาน 
ใด ๆ ที่อ้างอิงการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวในการรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปจากบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
2. เอกสารอ้างอิง 

- 
  
3. นิยาม 
 
 3.1 ข้อก าหนดฉลากเขียว หมายถึง มาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณา  
ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต (Life cycle consideration) จัดท าโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคในรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และ
อนุมัติโดย คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรอง โดยคณะอนุกรรมการ
รับรองฉลากเขียวที่ได้รับการแต่งตั้งตามคุณสมบัติที่เหมาะสม 

 3.2 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการที่ใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ยกเว้น อาหาร 
เครื่องดื่ม และยา 

 3.3 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่
เป็นผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า หรือผู้ให้บริการ ซึ่งมีความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว และ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดฉลากเขียวของ
ผลิตภัณฑ์นั้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 4/12 RR-202 

Rev.06/2566 

4. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 
 4.1 การใช้ชื่อของหน่วยรับรอง 

 ก าหนดให้ใช้ชื่อของหน่วยรับรอง คือ “ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย”  
เพ่ืออ้างถึงการรับรองฉลากเขียวเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และห้ามท าหรือใช้
ข้อความใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการได้รับการรับรอง 

 4.2  การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
 เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับ
การรับรอง น าเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้น 
 

4.3 เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว  
ฉลากเขียว เป็นเครื่องหมายสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ (รูปหน้าเด็กก าลังยิ้ม) สัตว์ (รูปนก) 

สิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เท่ากับช่วยลูกหลานของเรา ให้อาศัยอยู่ในโลก 
ได้อย่างมีความสุขตลอดไป 

รูปแบบ ขนาด สัดส่วน และสี ของเครื่องหมายและตัวอักษรแสดงการรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข 

 
4.4 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
 

4.4.1 ผู้ได้รับการรับรอง จะน าเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับขอบข่าย
ของการรับรองนั้น ต้องแสดงเครื่องหมายให้ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และต้องไม่ใช้เครื่องหมาย/ใบรับรองไป
ในทางท่ีท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 

 
4.4.2 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 
4.4.3 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วเท่านั้น 

นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอ่ืน ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาดตัวอักษรและสีเหมือนกันทุกชิ้น 
 
4.4.4 กรณีครบอายุสัญญา ผู้ได้รับการรับรอง จะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือ

ใช้ในการโฆษณาต่อไปนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
ประทับตราเครื่องหมายฉลากเขียวก่อนอายุสัญญาสิ้นสุดจะอนุญาตให้วางจ าหน่ายในท้องตลาดได้ต่อไปจนกว่าสินค้า
จะหมด  

 
4.4.5 การน าเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน  ๆ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีระบุในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยผู้
ได้รับการรับรองต้องท าหนังสือถึงผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และต้องได้รับการอนุมัติฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



 

 

 5/12 RR-202 

Rev.06/2566 

เท่านั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวที่ได้รับการอนุญาตนี้โดยอนุโลม 
และต้องระงับการใช้งานทันทีท่ีได้รับการแจ้งยกเลิกการอนุญาตไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม 

 
4.5 การระงับการใช้เครื่องหมายรับรอง 

4.5.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้สัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ต้อง
หยุดใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวแสดงอยู่
ทันท ี

 

4.5.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรอง ยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือลด
ขอบข่ายการรับรองในบางแบบหรือบางเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวอยู่ เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับสิทธิ์การใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

 

4.5.3 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองถูกยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือ
เพิกถอนการรับรอง ต้องหยุดใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และเอกสารที่มีเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวแสดงอยู่ทันที 

 

4.5.4 ในกรณีที่ตรวจสอบพบความไม่เหมาะสมในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็
ตาม และมีการแจ้งระงับการใช้เครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องระงับการแสดงเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียว ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว แบบแสดงสัญลักษณ์ 

ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 

1. รูปแบบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้  
 

  





TGL-XX-RX-ZZ 
 
รหัส XX รหสัข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง 
รหัส RX จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงข้อก าหนด 
รหัส ZZ เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อก าหนดล่าสุด 
 
หมายเหตุ หากข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรองเป็นข้อก าหนดฉลากเขียวที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่  รูปแบบ
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

 





TGL-XX-ZZ 
 
รหัส XX รหสัข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง 
รหัส ZZ เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อก าหนด 
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2. สีของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามตารางด้านล่างเท่านั้น 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 

 
หมายเหตุ กรณีท่ีไม่สามารถใช้สีดังกล่าวได้ขอให้ท าหนังสือชี้แจงมายังหน่วยรับรอง 
 
3. รูปแบบตัวอักษร 

ตัวอักษร : ดีบี ฟองน้ า (DB Fongnam) 
 รูปแบบ : ตัวหนา (Bold) 
 ปรับขนาดทางแนวนอน (Horizontal scaling): 110 % ของขนาดมาตรฐาน 
ขนาด  

ลักษณะเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดส่วนนี้สามารถน าไปใช้ได้ กรณีที่ต้องการขยายสัดส่วนที่มี
ขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถผลิตต้นแบบจากคอมพิวเตอร์ หรือโบร์ไมค์ได้ กรุณาใช้ตารางสัดส่วนนี้ควบคู่กับสัดส่วน
ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ 
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4. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตรในการพิมพ์ระบบ 
เฟล็กโซกราฟฟ่ี ในระบบการพิมพ์อ่ืน ๆ สามารถใช้ได้ที่ขนาดต่ ากว่า 20 มิลลิเมตร แต่ห้ามเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร 
 
5. เมื่อมีการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพ้ืนสี ต้องมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรอง 
ฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเท่ากับเส้นหนาของตัวเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
 
6. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว การเว้นพ้ืนที่ให้เหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น พ้ืนที่ห้ามล่วงล้ านี้จะมีขนาด 1/6 ของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรอบ เครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวทั้ง 4 ด้าน และระยะห่างระหว่างเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวกับข้อความจะห่างกัน 1/8 ของ 
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรอบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
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7. การน าเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้จะต้องใช้จากต้นแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการน าแบบ  
ไปเขียนใหม่ ต้นแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับจากผู้ประสานงานฉลากเขียว เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ 
ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว แบบแสดงตัวอักษร 

 ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 

1. รูปแบบเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้  
 

 

TGL-XX-RX-ZZ 
 
รหัส XX รหสัข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง 
รหัส RX จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงข้อก าหนด 
รหัส ZZ เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อก าหนดล่าสุด 
 
หมายเหตุ หากข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรองเป็นข้อก าหนดฉลากเขียวที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่  รูปแบบ
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวต้องเป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

 
TGL-XX-ZZ 

 
รหัส XX รหสัข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง 
รหัส ZZ เลข 2 ตัวหลังของปีคริสต์ศักราชที่มีการประกาศใช้ข้อก าหนด 
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2. สีของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้เป็นไปตามรูปด้านล่างเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสีอื่น

 
 
หมายเหตุ กรณีท่ีไม่สามารถใช้สีดังกล่าวได้ขอให้ท าหนังสือชี้แจงมายังหน่วยรับรอง 
 
3. รูปแบบตัวอักษร 

ตัวอักษร : ดีบี ฟองน้ า (DB Fongnam) 
 รูปแบบ : ตัวหนา (Bold) 
 
4. ขนาด  

ลักษณะเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนตารางสัดส่วนนี้ สามารถน าไปใช้ได้ กรณีที่ต้องการขยายสัดส่วนที่มี
ขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถผลิตต้นแบบจากคอมพิวเตอร์ หรือโบร์ไมค์ได้ กรุณาใช้ตารางสัดส่วนนี้ควบคู่กับสัดส่วน
ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ 

 

 
 

5. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตรในการพิมพ์ระบบ  
เฟล็กโซกราฟฟ่ี ในระบบการพิมพ์อ่ืน ๆ สามารถใช้ได้ที่ขนาดต่ ากว่า 20 มิลลิเมตร  
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6. เมื่อมีการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวบนรูปภาพหรือพ้ืนสี ต้องมีกรอบขาวรอบเครื่องหมายรับรอง  
ฉลากเขียว โดยมีความหนาของกรอบเท่ากับเส้นหนาของตัวอักษรภาษาไทย 
 
7. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว การเว้นพ้ืนที่ให้เหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น พ้ืนที่ห้ามล่วงล้ านี้จะมีขนาด 1/2 ของความสูงของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวโดยรอบ
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวทั้ง 4 ด้าน และระยะห่างระหว่างเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวกับข้อความ จะห่างกัน 
1/2 ของความสูงของเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การน าเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไปใช้จะต้องใช้จากต้นแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการน าแบบ  
ไปเขียนใหม่ ต้นแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับจากผู้ประสานงานฉลากเขียว เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติ 
ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว 
 

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


