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ค ำจ ำกัดควำม 

 ฉลำกเขียว (Green label) คือ ฉลำกสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (Type 1 Environmental Labelling) 
ที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำ เมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท ำหน้ำที่
อย่ำงเดียวกัน โดยที่คุณภำพยังอยู่ในระดับมำตรฐำนที่ก ำหนด ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ หมำยถึง สินค้ำและบริกำร
หลำยประเภท ยกเว้น อำหำร ยำ และเครื่องดื่ม เ นื ่อ ง จ ำกผลิตภัณฑ์ทั ้ ง ส ำมประ เภทดั ง กล่ ำ ว จะ
เกี่ยวข้องกับสุขภำพควำมปลอดภัยในกำรบริโภคมำกกว่ำด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรติดฉลำกเขียวจึงอำจสร้ำงควำม
สับสนให้แก่ผู้บริโภคได้ 

ควำมเป็นมำของฉลำกเขียว 

  ฉลำกเขียว เป็นโครงกำรระดับประเทศ ริเริ่มขึ้นโดยกระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 
2536 โดยควำมร่วมมือขององค์กรธุรกิจเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Thailand Business Council for 
Sustainable Development, TBCSD) และหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในส่วนรำชกำร ภำคเอกชนและองค์กรกลำง 
ด ำเนินงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรโครงกำรฉลำกเขียว ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งของ
กระทรวงอุตสำหกรรมโดยมีปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นประธำน และมีส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมกัน 

ฉลำกเขียวมีภำรกิจที่ส ำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ กำรพัฒนำข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำรประเภท
ต่ำง ๆ รวมถึงให้กำรรับรองฉลำกเขียวเพ่ือเป็นแนวทำงให้กับผู้ผลิตที่ผลิตสินค้ำและบริกำรที่ค ำนึงถึงกำรลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้ำงทำงเลือกและเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทรำบถึงสินค้ำและบริกำรฉลำกเขียว และ
เปิดโอกำสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรเลือกใช้สินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกำรรับรองฉลำกเขียวนี้ด ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรและข้อปฏิบัติของฉลำกสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 
1  ส อดคล้ อ ง ต ำ ม มำ ต ร ฐ ำน  ISO 14024    Environmental Labels and Declarations—Type 1 
Environmental Labelling ซึ่งเป็นภำคสมัครใจ และให้กำรรับรองโดยบุคคลที่ 3 มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมตรงตำมข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์โดยพิจำรณำตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรป้องกันและรักษำสภำพแวดล้อม เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริ โภค 
โครงกำรนี้ยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 21 ซึ่งเป็นแผนแม่บทโลกที่ผ่ำนกำรรับรองจำกที่ประชุม
สหประชำชำติว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ (Earth Summit) ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2535 ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนรับรองและงำนพัฒนำข้อก ำหนดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว
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มำกยิ่งขึ้น โดยมติคณะกรรมกำรโครงกำรฉลำกเขียว ครั้งที่ 25-1/2551 จึงเห็นชอบให้ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
สิ่ ง แ วดล้ อม ไทยแต่ ง ตั้ ง คณะกรร มกำรบริ หำ ร โครงกำร ฉลำก เขี ยว  (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น 
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว) ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ในกำรน ำนโยบำย แผนงำน 
และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของฉลำกเขียวฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำร
จัดกำรงำนรับรองฉลำกเขียว เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ือให้สอดรับกับนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียวของภำครัฐที่ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรสร้ำงตลำดสินค้ำและ
บริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรัฐเป็นผู้น ำในกำรบริโภค ซึ่งมีกรมควบคุมมลพิษภำยใต้กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดแผนงำนและกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองนโยบำยดังกล่ำว  

หลักกำร 

ฉลำกเขียว  เป็นแนวควำมคิดใหม่  เกิดขึ้นจำกควำมจ ำเป็นในกำรฟ้ืนฟูและรักษำสภำพ      
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำประเทศด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เยอรมนีเป็น
ประเทศแรกที่ให้กำรรับรองฉลำกสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีประเทศต่ำง ๆ ที่ด ำเนินโครงกำรนี้
มำกกว่ำ 50 ประเทศทั่วโลก โครงกำรเหล่ำนี้เป็นทั้งโครงกำรระดับประเทศและระดับภูมิภำค เช่น แคนำดำ 
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกำหลีใต้ กลุ่มประเทศนอร์ดิก และกลุ่มประเทศในสหภำพยุโรป ซึ่งฉลำก
สิ่งแวดล้อมแต่ละประเทศจะมีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนโครงสร้ำง คณะผู้บริหำร รูปแบบ และขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน   

ฉลำกเขียว ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ใช้กำรตลำดเป็นเครื่องมือ เนื่องจำกมี
สินค้ำและบริกำรวำงจ ำหน่ำยในตลำดเป็นจ ำนวนมำก ฉลำกเขียวที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลให้
ผู้บริโภคทรำบว่ำผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่ำทำงสิ่งแวดล้อม ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อได้ถูกต้องตำม
วัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจ ำหน่ำยจะได้รับผลประโยชน์ในแง่ก ำไรเนื่องจำกมีกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
เหล่ำนั้นมำกขึ้น  ผลักดันให้ผู้ผลิตรำยอ่ืน ๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำหรือบริกำรของตน โดย
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ  

ฉลำกเขียว จึงเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งที่ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรผลิตและกำรบริโภคของทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคทุกคน เป็นกำรแสดงควำมมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

ฉลำกเขียว ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำรกีดกันทำงกำรค้ำหรือกำรตลำด แต่จัดตั้งขึ้นเพ่ือป้องกันและ
ปรับปรุง สภำพแวดล้อม ภำยในประเทศ ดังนั้นผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศก็มีสิทธิ์สมัครขอใช้
เครื่องหมำยฉลำกเขียวเช่นเดียวกับผู้ผลิตภำยในประเทศภำยใต้เงื่อนไขเดียวกัน 

ฉลำกเขียว ไม่ได้เป็นรำงวัลด้ำนสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจึงไม่มีกำรออกข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรำยกับสิ่งแวดล้อมหรือท ำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เช่น จักรยำน กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นสินค้ำ
หรือบริกำรทีก่่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้ผลิตมีทำงเลือกอ่ืนในกำรผลิต 
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แนวคิดของฉลำกเขียว 

- ฉลำกเขียว เป็นฉลำกที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผ่ำนกำรประเมินและตรวจสอบว่ำได้มำตรฐำน
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมข้อก ำหนดที่ทำงคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียวประกำศใช้ 

- เป็นกำรขอรับกำรรับรองโดยสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจ ำหน่ำย หรือผู้ให้บริกำร ที่ต้องกำรแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

- ช่วยปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดีทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และกระตุ้นให้มีกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมำกขึ้น 

- กระตุ้นให้กลุ่มอุตสำหกรรมผู้ผลิต หันมำใช้เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย 

- กระตุ้นให้รัฐบำลและเอกชน ร่วมมือกันฟ้ืนฟูและรักษำสิ่งแวดล้อม ลดปัญหำมลภำวะด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภค 

วัตถุประสงค์ของฉลำกเขียว 

วัตถุประสงค์หลักของฉลำกเขียว มำจำกแนวควำมคิดและควำมต้องกำรให้ประเทศไทยมีกำรผลิตและบริโภค
อย่ำงยั่งยืน โดยยึดหลักกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อม 
ดังต่อไปนี้ 

1. ลดมลภำวะสิ่งแวดล้อมโดยรวมภำยในประเทศ 

2. ให้ข้อมูลที่เป็นกลำงต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำ
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ท ำหน้ำที่อย่ำงเดียวกัน 

3. ผลักดันให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีหรือวิธีกำรผลิตที่สะอำด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ เพ่ือ       
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยำว 

หลักกำรทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน 

 เนื่องจำกฉลำกเขียว เป็นฉลำกที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียวจึงได้
วำงหลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรคัดเลือก
ประเภทของผลิตภัณฑ์ กำรตั้งหลักกำรและออกข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดังต่อไปนี้ 

- กำรจัดกำรทรัพยำกร ทั้ งที่ เกิดขึ้นได้ใหม่ (Renewable resources) และที่มีแต่หมดสิ้นไป 
(Nonrenewable resources) อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- กำ รลดมลภำว ะ ทำงสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหำที่ส ำคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีกำรผลิต  
กำรขนส่ง กำรบริโภค และกำรก ำจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- กำรน ำขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรำยกลับมำใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน (Reuse) หรือหมุนเวียน
กลับมำใช้ใหม่ (Recycle) 
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ควำมพร้อมในกำรยอมรับฉลำกเขียวของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ปัจจุบันคนไทยมีควำมตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม รับรู้ควำมรุนแรงของปัญหำ และผลกระทบที่ตำมมำ
มำกยิ่งขึ้น ประชำชนเริ่มตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคบำงคนหัน
มำบริโภค “สินค้าสีเขียว”หรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ในลักษณะเช่นนี้ จึงเป็นทำงเลือกใหม่ให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำย 
เป็นกำรช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตตระหนักว่ำกำ รท ำ ธุร กิจ โดยไม่ค ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  
จะเป็นผลเสียอย่ำงยิ่งในอนำคตทั้งในแง่ผลประกอบกำรและกำรยอมรับของประชำชน กำรที่ฉลำกเขียวจะ
ประสบควำมส ำเร็จได้นั้นขึ้นกับส ำนึกในด้ำนสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องจำกกำร
ขออนุญำตใช้ฉลำกเขียวเป็นควำมสมัครใจของผู้ผลิต ดังนั้นผู้บริโภคต้องพร้อมที่จะแสดงออกถึงควำมตระหนัก
ในด้ำนสิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ ส่วนผู้ผลิตต้องมีควำมสนใจที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม
และเน้นถึงคุณสมบัติด้ำนสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 

คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนฉลำกเขียว 
 ฉลำกเขียว มีคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกัน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของฉลำกเขียวเป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรโครงกำรฉลำกเขียว (Green Label Committee) 
ได้รับกำรแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมโดยมีปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมเป็น

ประธำน มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1) ก ำหนดนโยบำย และก ำกับทิศทำงกำรท ำงำนของฉลำกเขียว 
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะผู้เชี่ยวชำญเพ่ือให้ท ำกิจกรรมหรือพิจำรณำเรื่องใด  ๆ เพ่ือ

ด ำเนินกำรหรือพิจำรณำเรื่องใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้ 
3) พิจำรณำด ำเนินกำรเรื่องอ่ืน ๆตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมมอบหมำย 

2. คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว (Advisory Board of Committee) 
ได้รับกำรแต่งตั้งโดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำกกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ ผู้บริโภค นักวิชำกำรและผู้ช ำนำญกำร
ด้ำนผลิตภัณฑ์ โดยองค์ประกอบจำกกลุ่มต่ำง ๆ จะมีสัดส่วนที่ไม่ท ำให้เกิดกำรถือครองเสียงข้ำงมำก มีอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรก ำหนดแผนงำน กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนฉลำกเขียว 

2) พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจัดหำทรัพยำกรรองรับ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนฉลำกเขียวและ
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในระดับบริหำรกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนให้
สำมำรถตอบสนองต่อเป้ำประสงค์ ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหลักกำรของ  
ฉลำกเขียวฯ 

3) พิจำรณำคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือพัฒนำข้อก ำหนดหรือแก้ไขข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
4) พิจำรณำประกำศข้อก ำหนด รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ ตลอดจนตัดสินใจเกี่ยวกับกำร

เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด และอำยุข้อก ำหนด 
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5) ก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นกลำงในกิจกรรมกำรรับรอง โดยมุ่งเน้นควำมโปร่งใสเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อสำธำรณชนในกระบวนกำรรับรอง 

6) พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเทคนิค ในกำรพัฒนำข้อก ำหนด คณะอนุกรรมกำรรับรอง ใน
กำรให้กำรรับรองฉลำกเขียว คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมกำรอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมแต่คณะกรรมกำรฯ เห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้กำรบริหำร
จัดกำรมีควำมคล่องตัว และสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

7) พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้อง 

3. คณะอนุกรรมกำร 

 คณะอนุกรรมกำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว เพ่ือช่วย
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ โดยแบ่งเป็นคณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะอนุกรรมกำรรับรอง 
ฉลำกเขียว และคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจอ่ืน ๆ  

 3.1 คณะอนุกรรมกำรเทคนิค 

 ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว มีอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1) พิจำรณำให้ควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อก ำหนดฉลำกเขียวของผลิตภัณฑ์ตำมเกณฑ์และกรอบเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ 

2) ก ำหนดเกณฑ์วิธีทดสอบมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ด้ำนคุณภำพและสิ่งแวดล้อม จัดท ำรำยงำน
สรุปควำมส ำคัญ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลง 

3) สนับสนุนข้อมูลต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำร่ำงข้อก ำหนด เช่น กระบวนกำรผลิต วิธีกำร
ทดสอบ และห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวข้อง 

4) ด ำเนินงำนทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ มอบหมำย 

 3.2 คณะอนุกรรมกำรรับรองฉลำกเขียว 

 ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว มีอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

1) ตัดสินให้กำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว ลด/เพ่ิมขอบข่ำย พักใช้ เพิกถอน และยกเลิกกำร
รับรอง รวมถึงกำรพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรรับรอง 

2) ทบทวนควำมถูกต้องของผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร และผลกำรตรวจติดตำม
กำรรับรองฉลำกเขียว 

3) พิจำรณำผลกระทบต่อควำมเป็นกลำงต่อกิจกรรมกำรตรวจรับรองในสำขำที่เก่ียวข้อง 

4) ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ 
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3.3 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 

ได้รับกำรแต่งตั้งโดยประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว โดยคัดเลือก
จำกกรรมกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรอุทธรณ์นั้น  ๆ 
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำข้ออุทธรณ์ที่เกิดขึ้นกับกระบวนกำร หรือระบบ หรือบุคคลของงำน
รับรองฉลำกเขียว 

4.  เลขำนุกำรฉลำกเขียว 

 ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว ท ำหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติและปรับปรุง ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่วำงไว้ 
ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบคุณภำพงำนฉลำกเขียวให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17065 
โดยมีกำรทบทวนนโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยคุณภำพ และกำรวัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน พิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมถึงกำรก ำหนดตัวชี้วัดของผล
กำรด ำเนินงำน ประสิทธิผลและควำมเหมำะสมของระบบคุณภำพของกำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ฉลำกเขียว 
ให้มีประสิทธิภำพ และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนและผลสรุป
ของปัญหำที่พบจำกกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งประสิทธิผลและสถำนะของกำรแก้ไขและป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 

ขั้นตอนกำรพัฒนำข้อก ำหนดฉลำกเขียว 

 ขั้นตอนกำรพัฒนำข้อก ำหนดฉลำกเขียว ประกอบด้วย กำรคัด เลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ และ
กำรออกข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

1. กำรคัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ในกำรคัดเลือกประ เภทของผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ำมำจัดท ำเป็นข้อก ำหนดฉลำกเขียวนั้น มีแนวทำง
และหลักเกณฑใ์นกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

แนวทำงในกำรคัดเลือก 

1. ประชำชนผู้สนใจ ผู้ผลิต ผู้บริโภค สมำคมต่ำง ๆ  หรือกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมสำมำรถเสนอแนะประเภท
ของผลิตภัณฑ์มำยังฝ่ำยเลขำนุกำรฉลำกเขียวได้ ข้อเสนอที่ส่งมำต้องประกอบด้วยรำยละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ ควำมส ำคัญของผลิตภัณฑ์ในทำงกำรตลำด เหตุผลในกำรน ำเสนอว่ำจะสำมำรถลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงไร  พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนที่สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสำมำรถ
ดำวน์โหลดตัวอย่ำงแบบฟอร์มได้ที่ http://www.tei.or.th/greenlabel/categories.html 

2. ผลกำรศึกษำวิจัยตลำด ที่ฉลำกเขียวได้มีกำรศึกษำไว้ 
3. แผนส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภำครัฐ 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จะน ำเสนอรำยชื่อผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้มีกำรจัดท ำเป็นข้อก ำหนดฉลำกเขียว 

http://www.tei.or.th/greenlabel/categories.html
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หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก 

1. เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจ ำวัน  
2. ค ำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทำงสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อ

ผลิตภัณฑ์นั้นจ ำหน่ำยออกสู่ตลำด 
3. มีวิธีกำรตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยำกและเสียค่ำใช้จ่ำยสูง ในกำรประเมินคุณภำพของผลิตภัณฑ์ตำม

ข้อก ำหนด 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทำงเลือกอ่ืนในกำรผลิตที่จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำ 

ปัจจัยท่ีใช้พิจำรณำในกำรออกข้อก ำหนด 

 ในกำรตั้งข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท จะค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง  ๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ควำมสำมำรถของผู้ผลิตที่จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนั้น ๆ รวมทั้งจะต้องเป็นข้อก ำหนดที่สำมำรถ
ตรวจวัดหรือประเมินได ้

1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก ำหนดที่ตั้งขึ้น จะแตกต่ำงไปตำมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ 
เช่น กำรใช้สำรเคมี/วัตถุอันตรำย กำรปล่อยของเสียสู่อำกำศ น้ ำ ดิน และขยะ และประโยชน์ทำงสิ่งแวดล้อมที่
จะได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นมีจ ำหน่ำยในท้องตลำด 

เนื่องจำกกำรออกข้อก ำหนดโดยประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงครบวงจร 
(Life Cycle Assessment) นั้นเป็นไปได้ยำกในทำงปฏิบัติในปัจจุบัน ดังนั้นกำรตั้งข้อก ำหนดทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อมส ำหรับผลิตภัณฑ์ใดก็ตำม จะใช้หลักพิจำรณำตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Consideration) แต่จะเน้นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมระหว่ำงกำรใช้ผลิตภัณฑ์  หรือกำรก ำจัดทิ้ ง 
หลังกำรใช้ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ก ลับ ม ำ ใ ช้ป ร ะ โ ย ช น์อ ย่ ำ ง อื ่ น ไ ด ้  หรือสำมำรถน ำมำใช้โ ด ย ผ่ำ น
กระบวนกำรผลิต ใหม่ ได้ กล่ำวคือ จะเน้นแก้ปัญหำที่คณะกรรมกำรฯและคณะอนุกรรมกำรเทคนิคได้
พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมส ำคัญท่ีสุด ซึ่งข้อก ำหนดที่ออกมำอำจจะสัมพันธ์กับปัญหำสิ่งแวดล้อมเพียงปัญหำเดียว
หรือหลำยปัญหำได้ 

2. ควำมสำมำรถของผู้ผลิตในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

เนื่องจำกฉลำกเขียวมุ่งสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยจ ำหน่ำยใน
ท้องตลำด ข้อก ำหนดที่ตั้งข้ึนส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท จึงเป็นเงื่อนไขท่ีผู้ผลิตจ ำนวนหนึ่งสำมำรถปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดได้เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ติดฉลำกเขียวให้เลือกบริโภค และกระตุ้นให้เกิดกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ผลิต 
ในกำรยกระดับเทคโนโลยีกำรผลิต หรือกระบวนกำรอื่น ๆ ให้เกิดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง 

3. สำมำรถตรวจวัดหรือประเมินได้ 

กำรออกข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท จะค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรวัดผลและกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ทำงคุณภำพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำรที่จะ
อ ำนวยควำมสะดวกโดยวิธีประเมินผลหรือกำรทดสอบจะต้องไม่ยุ่งยำกมำกและไมเ่สียค่ำใช้จ่ำยสูงเกินควร 
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2. กำรออกข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

ในกำรออกข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท จะมีขั้นตอน และปัจจัยที่ใช้พิจำรณำดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนในกำรออกข้อก ำหนด 

1. หลังจำกที่คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว ได้คัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์แล้ว 
จะจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรเทคนิคส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพ่ือร่ำงข้อก ำหนดที่ใช้เป็นเงื่อนไข
ในกำรอนุมัติใช้ฉลำกเขียว 

2. ในกำรร่ำงข้อก ำหนด คณะอนุกรรมกำรเทคนิคจะค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
ประเภทนั้น ๆ ตำมปัจจัยที่ใช้พิจำรณำในกำรออกข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

3. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำร่ำงข้อก ำหนดที่ผ่ ำนกำรพิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำรเทคนิค เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อก ำหนดและอนุมัติตำม
ควำมเหมำะสม 

4. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จะท ำกำรประกำศหรือประชำสัมพันธ์ข้อก ำหนดที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้
สำธำรณชนได้รับทรำบ โดยแจ้งถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ หลักกำรและข้อก ำหนดที่ตั้งขึ้น เหตุผลและ
ประโยชน์ในกำรออกข้อก ำหนด รวมทั้งขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ผู้ยื่นขอใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียวต้อง
ปฏิบัติตำม  

อำยุของข้อก ำหนด 

ข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลำ 3 ปี (นับจำกวันที่ประกำศและมีผลบังคับใช้) หรือ
ตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี กฎระเบียบและมำตรฐำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง อำยุของข้อก ำหนด
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียวเห็นสมควร 

กำรปรับปรุงข้อก ำหนด 

เพ่ือให้ข้อก ำหนดส ำหรับผลิตภัณฑ์ทันต่อเทคโนโลยี และไม่ให้เกิดควำมล้ำสมัย ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จะน ำ
ข้อก ำหนดที่มีผลบังคับใช้มำทบทวนทุก 3 ปี เสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียวเพ่ือ
พิจำรณำเห็นควรว่ำต้องมีกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือให้คงไว้ตำมเดิม ก่อนจะประกำศให้มีผลบังคับใช้ ต่อไป 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
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กำรรับรองฉลำกเขียว 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองฉลำกเขียว (RR-201)       

1. รำยละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1.1 เงื่อนไขส ำหรับกำรรับรองฉลำกเขียว 

1.1.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว เช่น กำรยื่นค ำขอ กำรติดต่อ
ประสำนงำน กำรตรวจประเมิน ให้ใช้ภำษำไทยเป็นหลัก 

1.1.2 สถำนประกอบกำรที่ประสงค์จะขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว ต้องปฏิบัติดังนี้ 

1) ปฏิบัติตำมรูปแบบกำรรับรองฉลำกเขียวตำมที่มีประกำศส ำหรับกำรรับรองในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองฉลำกเขียวที่เกี่ยวข้องตำมที่ฉลำกเขียว 
ก ำหนดและท่ีอำจมีประกำศแก้ไขหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในภำยหลัง 

2) ให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประเมินในกำรตรวจประเมินและตรวจติดตำม 
ณ สถำนประกอบกำร และยินยอมให้ผู้ประเมินจำกหน่วยรับรองระบบงำนร่วม
สังเกตกำรณ์กำรตรวจประเมินเมื่อมีกำรร้องขอ ได้แก่ กำรให้สิทธิ์เข้ำถึงเอกสำรและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ฉลำกเขียว บริเวณอำคำร สถำนที่ เครื่องมืออุปกรณ์ 
พ้ืนที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบบันทึก รำยงำน และกำรสัมภำษณ์พนักงำน  
ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้ประกอบกำร รวมทั้งกำรตรวจประเมินผู ้ รับ จ้ำ งช่ว ง  และกำร
เตรียมกำรส ำหรับกรณีมีผู้สั ง เกตกำรณ์ เข้ำร่วมในกำรตรวจประเมินตำมที่ฉลำกเขียว 
ก ำหนด (ถ้ำมี) 

3) แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อก ำหนดฉลำกเขียวของผลิตภัณฑท์ี่ได้กำรรับรอง ให้ฉลำกเขียวทรำบโดยไมร่อช้ำ  

4) ช ำระค่ำ ธ รรม เนียมและค่ำบริก ำร ในกำรรับรองฉลำกเขียวตำมอัตรำที่ฉลำกเขียว 
ก ำหนด ส ำหรับค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรที่ช ำระแล้วนั้นไม่สำมำรถเรียกคืนได้ 

 

1.2 เงื่อนไขส ำหรับผู้ย่ืนค ำขอกำรรับรองฉลำกเขียว 

   ผู้ ยื่นค ำขอที่ประสงค์จะขอรับกำรรับรองฉลำกเขียวต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังนี้ 

1.2.1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรผลิต น ำเข้ำ 
จัดจ ำหน่ำย หรือให้บริกำร และประสงค์ที่จะขอรับสิทธิ์กำรใช้ เครื่ องหมำยฉลำกเขียว 

1.2.2 มีเครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้รับกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยเป็นของตนเอง หรืออยู่ระหว่ำงกำร
ยื่นค ำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ ในกรณีที่เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยต้องยื่นหลักฐำนกำร
แต่งตั้งเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิต ประกอบกำรยื่นสมัคร 

1.2.3 ต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกกำรใช้สัญญำและสิทธิ์กำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว หรือถูกเพิก
ถอนกำรรับรองเว้นแต่พ้นระยะเวลำ 6 เดือนมำแล้ว 

1.2.4 ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ทั่วไป และรูปแบบกำรรับรองผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรรับรองผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
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1.2.5 ในกรณีของผู้น ำเข้ำและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำย ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจัดท ำ เอกสำรประกอบ ยื่น
พร้อมกับแบบค ำขอรับกำรรับรองฉลำกเขียว เป็นภำษำไทยดังนี้ 
1) นโยบำยหรือหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ผลิต 
2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
3) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรับประกันสินค้ำ/บริกำร รวมทั้งกำรบริกำรหลังกำรขำย 
4) ขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน และกำรด ำเนินกำรแก้ไขในกำรตอบกลับข้อร้องเรียน 

 
1.3 เอกสำรกำรยื่นค ำขอกำรรับรองฉลำกเขียว 

ผู้ต้องกำรยื่นค ำขอให้ใช้แบบค ำขอตำมที่ฉลำกเขียวก ำหนด โดยระบุสถำนที่ท ำกำรสำขำ และ
ขอบข่ำยที่ต้องกำรขอกำรรับรองตำมหลัก เกณฑ์และ เ งื่อน ไขกำรรับรองฉลำก เขียวพร้อมทั้ ง
แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำโดยสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
กำรรับรองฉลำกเขีย วได้ที่ เว็บไซต์  http://www.tei.or.th/greenlabel/index.html โดยไ ม ่ เ ส ีย
ค่ำใช้จ่ ำย  ซึ่งผู้ยื่นค ำขอควรศึกษำรำยละเอียดของเอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นค ำขอ ได้แก่ 

1.3.1 ใบสมัครกำรขอรับรองฉลำกเขียว 
1.3.2 คู่มือแนะน ำฉลำกเขียว เป็นเอกสำรอธิบำยถึงค ำ จ ำ กัดคว ำมของกำรรับรองฉลำกเขียว 

องค์ประกอบและหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร /คณะอนุกรรมกำร  ขั้นตอนกำรรับรอง
ฉลำกเขียว ค่ำสมัคร และค่ำธรรมเนียมกำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียว 

1.3.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองฉลำกเขียว เป็นเอกสำรที่ก ำหนดขอบข่ำย ค ำนิยำม และ
เงื่อนไขส ำหรับผู้ยื่นค ำขอ เงื่อนไขส ำหรับผู้ได้รับกำรรับรอง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรให้
กำรรับรองฉลำกเขียว 

1.3.4 ข้อก ำหนดฉลำกเขียว เป็นเอกสำรอธิบำยข้อก ำหนดที่ใช้ในกำรรับรองผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
ประเภท รวมถึงวิธีที่ใช้ส ำหรับกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 

1.3.5 รูปแบบกำรรับรองผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท 
1.3.6 หลักเกณฑ์เฉพำะในกำรรับรองฉลำกเขียว เป็นรำยกำรเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรสมัครขอรับ

รองฉลำกเขียวส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รวมถึงวิธีในกำรคัดเลือกตัวอย่ำงส ำหรับกำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

1.3.7  แบบฟอร์ม เ อ ก ส ำ ร ต่ำง ๆ ที่ใช้ประกอบกำรยื่นสมัคร โดยสำมำรถดำวน์โหลดได้ทำง
เว็บไซต์ข้ำงต้น 

 
 1.4  กำรรับค ำขอและกำรทบทวนเอกสำร 

1.4.1 เมื่อผู้ยื่นค ำขอเตรียมเอกสำรครบถ้วนตำมข้อก ำหนดแล้ว ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถส่งเอกสำรมำยัง
เจ้ำหน้ำที่ฯ เพ่ือทวนสอบควำมสำมำรถของฉลำกเขียว ในกำรรับรองผลิตภัณฑ์ตำมขอบข่ำยที่
ยื่นขอ และท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร หลังจำกกำรทวนสอบ
ควำมสำมำรถและทบทวนเอกสำรเป็นที่เรียบร้อย เจ้ำหน้ำที่ฯ จะท ำกำรยืนยันกลับต่อผู้ยื่นค ำ
ขอเพ่ือด ำเนินกำรสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีพบว่ำฉลำกเขียวฯ ไม่มีผู้ประเมินในสำขำที่ตรง

http://www.tei.or.th/greenlabel/index.html
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กับข้อก ำหนดผลิตภัณฑ์ตำมขอบข่ำยที่ยื่นขอและ/หรือตำมรูปแบบกำรรับรองที่ก ำหนด  
เจ้ำหน้ำทีฯ่ จะแจ้งปฏิเสธค ำขอและจัดส่งเอกสำรทั้งหมดคืนต่อผู้ยื่นค ำขอ  

1.4.2 กรณีพบว่ำค ำขอหรือเอกสำรประกอบค ำขอมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่ฯ  
จะยังไม่ท ำกำรรับสมัครค ำขอแต่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบเพ่ือด ำเนินกำรส่งเอกสำรเพ่ิมเติม
ภำยในระยะเวลำ 90 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้ง หำกไม่สำมำรถน ำส่งได้ตำมก ำหนด เจ้ำหน้ำ   
ที่ฯ จะส่งเอกสำรทั้งหมดกลับคืนต่อผู้ยื่นค ำขอ และจะพิจำรณำรับสมัครค ำขอต่อเมื่อได้รับ
หลักฐำนครบถ้วนแล้วเท่ำนั้น 

1.4.3 เมื่อผู้ยื่นค ำขอได้รับกำรยืนยันกำรรับสมัครค ำขอจำกเจ้ำหน้ำที่ฯ ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถยื่นสมัคร
เพ่ือขอกำรรับรองฉลำกเขียวได้ โดยเจ้ำหน้ำที่ฯ จะท ำกำรรับสมัครและผู้ยื่นค ำขอต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจค ำขอและเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอในอัตรำ 5 ,000 บำท/ค ำขอ/
ผลิตภัณฑ์ 

1.4.4 ฉลำกเขียว จะพิจำรณำยกเลิกค ำขอ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่พร้อมที่จะรับกำรตรวจประเมิน 
หรือไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

1.5  กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 
1.5.1 กรณีท่ีข้อก ำหนดบำงประเภทระบุให้ผู้ยื่นค ำขอยื่นผลกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ 

ฉลำกเขียว ให้กำรยอมรับมำพร้อมใบสมัคร กำรคัดเลือกและกำรสุ่มตัวอย่ำงเพ่ือใช้ในกำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์กำรคัดเลือกและกำร
สุ่มตัวอย่ำงในกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ในแต่ละขอบข่ำย กรณีที่ไม่มีกำรก ำหนดไว้  
ให้เป็นไปตำม “หลักเกณฑ์เฉพำะในกำรขอรับรองฉลำกเขียว” ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอกำร
รับรอง 

1.5.2 ผลกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ที่แนบมำพร้อมใบสมัคร จะต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่
ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดนับจำกวันที่ลงนำมรับรองรำยงำนผลกำรทดสอบนั้น (หำกเป็นกำร
ออกรำยงำนใหม่ ให้นับวันที่ท ำกำรทดสอบครั้งล่ำสุด) โดยจะพิจำรณำผลกำรทดสอบที่
ด ำเนินกำรโดยห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ฉลำกเขียวฯ ให้กำรยอมรับ ดังนี้ 

1) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
มำตรฐำน เลขท่ีมอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ำยที่เก่ียวข้อง 

2) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรควบคุมกำรทดสอบโดยเจ้ำหน้ำที่ของฉลำกเขียว 
เป็นสักขีพยำน (ในกรณีที่ไม่มีห้องปฏิบัติกำรทดสอบในประเทศที่ได้รับกำรรับรอง
ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบตำมมำตรฐำน เลขที่ มอก. 17025 หรือ 
ISO/IEC 17025) โดยผู้ประกอบกำรจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียม 15,000 บำท/ครั้ง/วัน ใน
กำรเข้ำควบคุมกำรทดสอบ 

3) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบของส่วนรำชกำร หรือห้อ งปฏิบัติก ำ รทดสอบภำย ใต้ กำร
ก ำกับของรัฐที่ ได้รับก ำ ร แ ต ่ ง ตั ้ ง ต ำ ม ม ำ ต ร ำ  5 แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ทีข่ึ้นทะเบียนกับฉลำกเขียว 
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 หมำยเหตุ: ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ฉลำกเขียว ให้กำร
ยอมรับได้ ทำงเว็บไซต์ http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html 

  1.5.3 เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ ที่เจ้ำหน้ำที่ฯ ตรวจรับมำแล้ว ฉลำกเขียวจะ
เก็บรักษำข้อมูลทำงเทคนิคที่เก่ียวข้องกับกำรผลิตของผู้ยื่นค ำขอไว้เป็นควำมลับ 

2. กระบวนกำรให้กำรรับรองฉลำกเขียว  
2.1  รูปแบบกำรรับรองผลิตภัณฑ์ (Certification scheme) 

ฉลำกเขียวฯ มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรรับรองไว้ 5 ประเภท อ้ำงอิงตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17067 ซึ่ง
แต่ละประเภทจะระบุกิจกรรมและกระบวนกำรรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
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หมำยเหตุ :  
*     ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำ ในที่นี้หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้กำรรับรองมำตรฐำนฉลำกสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 จำกประเทศสมำชิก 

GEN (Global Ecolabelling Network) ซึ่งผ่ำนกำรรับรองระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนฉลำกสิ่งแวดล้อม
ประเภทท่ี 1 (GENICES) และได้ลงนำมข้อตกลงร่วมกับฉลำกเขียว 

**    กรณีผลิตภัณฑ์น ำเข้ำ ในท่ีนี้หมำยถึง ผลติภณัฑ์ที่น ำเข้ำจำกประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฉลำก
สิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1            

 
2.2 กำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร 

2.2.1 ผู ้ยื ่น ค ำ ข อ จะได้รับก ำ ร ติด ต ่อ จำกเ จ ้ ำ ห น้ำ ที ่ ฯ  เพ่ือนัดเข้ำตรวจประเมิน ณ สถำน
ประกอบกำรภำยใน 30 วันหลังจำกวันที่รับสมัคร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ฉลำกเขียวฯ จะแจ้งขยำยเวลำตำมควำมเหมำะสม  

2.2.2 ผู้ยื่นค ำขอจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรเข้ำตรวจประเมินครั้งแรก ในอัตรำ 15 ,000      
บำท/ครั้ง/วัน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในส่วนนี้จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ยื่นค ำขอ  

2.2.3 โรงงำนผลิตสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นกำรตรวจประเมิน ณ 
สถำนประกอบกำร ในขั้นตอนกำรสมัคร  

1) มำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 และ ISO 14001 ที่ออกโดยหน่วยรับรองที่
อยู่ภำยใต้กำรยอมรับของ IAF หรือหน่วยรับรองระบบงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว (กรณีที่ไม่ได้กำรรับรอง ISO 14001 
สำมำรถใช้กำรรับรอง ได้แก่ มำตรฐำน Eco Factory หรือ  มำตรฐำน GI mark ระดับ 3 
ขึ้นไป หรือ มำตรฐำน EMS-DIW ขั้นที่ 2 ขึ้นไป)  

2) มำตรฐำนกำรรับรองฉลำกเขียว (Green Label) จำกประเทศสมำชิก  GEN (Global 
Ecolabelling Network) ที่ได้รับกำรรับรองระบบกำรปฏิบัติงำน (GENICES) และได้ลงนำม
ข้อตกลงร่วมกับฉลำกเขียว ส ำหรับผลิตภัณฑ์น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

หมำยเหตุ: ในกรณีที่อำยุใบรับรองเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือน ผู้ยื่นค ำขอจะต้องแสดงหลักฐำน
กำรด ำเนินกำรต่ออำยุใบรับรองฯ และน ำส่งส ำเนำใบรับรองฉบับใหม่ที่ได้รับกำรต่ออำยุ
ให้กับฉลำกเขียวฯ ในทันทีก่อนใบรับรองฉบับเดิมจะสิ้นอำยุลง ถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ฉลำกเขียว ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกค ำขอหรือพักใช้ใบรับรอง 
แล้วแต่กรณี จนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

2.2.4 ฉลำกเขียว จะตรวจประเมินสถำนประกอบกำรของผู้ยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และรูปแบบกำร
รับรองผลิตภัณฑ์และข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ณ สถำน
ประกอบกำร โดยขั้นตอนกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร ประกอบด้วยกำรแต่งตั้งคณะผู้
ประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำร กำรจัดท ำก ำหนดกำรตรวจประเมิน กำรตรวจประเมิน และ
กำรรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมิน 

2.2.5 ฉลำกเขียว จะคัดเลือกผู้ประเมินหรือผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมสำมำรถเหมำะสม และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นค ำขอเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจประเมิน กำรแต่งตั้งคณะผู้ประเมินประกอบด้วย 
หัวหน้ำผู้ประเมิน และผู้ประเมิน ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ อำจมีกำรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญร่วมอยู่
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ในคณะด้วยได้ตำมควำมจ ำเป็น ซึ่งจะมีกำรระบุต ำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน โดยผู้ประเมินที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ฉลำกเขียว ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมที่ฉลำกเขียวก ำหนด 
2) ผ่ำนกำรอบรมหรือศึกษำหลักเกณฑ์ของกำรให้กำรรับรองและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตรวจ

ประเมินระบบบริหำรจัดกำรตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียว รวมทั้งมีควำมเข้ำใจในวิธีกำรตรวจ
ประเมิน 

3) ปรำศจำกผลประโยชน์ที่ อ ำ จท ำ ให้ สมำชิก ในคณะปฏิบัติตนอย่ำ ง ไมเป็นกลำง
หรือไม่เสมอภำค 

4) ต้องไม่เคยให้ค ำปรึกษำให้กับผู้ยื่นค ำขอภำยในระยะเวลำ 2 ปี หรือท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจ
ประเมินให้กับองค์กรของผู้ยื่นค ำขอ ซึ่งอำจมีผลต่อกระบวนกำรและกำรตัดสินให้ กำร
รับรองระบบบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

5) ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรของผู้ยื่นค ำขอ หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอำจท ำให้มีผลต่อกำร
ตัดสินใจ 

6) ต้องปรำศจำกแรงกดดันทำงกำรค้ำและ/หรือกำรเงินใด ๆ 

7) ต้องลงนำมในสัญญำรักษำควำมลับและหนังสือแสดงกำรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนท ำกำร
ตรวจประเมิน 

2.2.6 ฉลำกเขียว จะแจ้งรำยชื่อคณะผู้ประเมิน รวมถึงวันและเวลำของกำรเข้ำตรวจประเมินให้ผู้ยื่น
ค ำขอทรำบ เพ่ือยืนยันก ำหนดนัดหมำยและกำรยอมรับของคณะผู้ประเมิน ก่อนด ำเนินกำร
ตรวจประเมินสถำนประกอบกำร กรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่ยอมรับผู้ประเมินหรือผู้ เชี่ยวชำญที่ 
ฉลำกเขียว แต่งตั้งเนื่องจำกมีหลักฐำนหรือข้อมูลชี้ชัดว่ำผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งนั้นมีผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถไม่เหมำะสม ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถแจ้งต่อฉลำกเขียว เพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้ประเมินหรือผู้เชี่ยวชำญได้ โดยต้องระบุเหตุผล โดยฉลำกเขียว จะเป็นผู้
ตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อตำมเหตุผลอันสมควร และกำรตัดสินใจของ ฉลำกเขียว  
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2.2.7 กำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร จะกระท ำโดยผู ้ป ร ะ เมิน ของฉลำกเขียว และ/หรือผู้
ประเมินและผู้ เชี่ยวชำญจำกภำยนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับฉลำกเขียว  ประกอบด้วย  
กำรประเมินเอกสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กำรคัดเลือกตัวอย่ำงเพ่ือ
ทดสอบตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดฉลำกเขียว กำรควบคุมคุณภำพโดยประเมินจำกกำรควบคุม
วัตถุดิบ กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต และกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำส ำเร็จรูปที่เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดฉลำกเขียว รวมทั้งกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่สินค้ำไม่ได้คุณภำพตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด และกำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่ ง แวดล้อม ที่เกิดขึ้นจำกกำรกระบวนกำร
ผลิตและกำรขนถ่ำยสินค้ำ ณ สถำนประกอบกำร ทั้งนี้ ผู ้ ยื ่นค ำขอจะ เป็นผู้จัด เตรียมสิ ่ ง
อ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำ เ ป็น ใน กำรตรวจประ เมิน  เช่น ย ำนพำหนะส ำหรับก ำ ร
เดินทำง  อำหำร และท่ีพัก (ในกรณีที่ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจประเมินแล้วเสร็จได้ภำยใน
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วันที่ก ำหนด) รวมถึงกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรำยส่วนบุคคลที่จ ำเป็นให้กับคณะผู้
ประเมินเพือ่ควำมปลอดภัยในขณะปฏิบัติงำน  

2.2.8 ผู้ยื ่นค ำขอต้องยินยอมให้ เ จ้ำหน้ำที่ฉลำก เขียว  เข้ำถึงขั้นตอนกำรด ำ เนิน งำนที่
เ กี ่ ย ว ข้อ งกับกำรตรวจสอบและกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์  ร วมทั้ ง ก ำ ร ให้
ค ว ำม ร่ว มมือ ใ นก ำ ร จัด เ ต รีย ม เ อกส ำ รส ำ ห รับ ก ำ รต ร ว จสอบ  ก ำ รอนุญ ำต ให้
เข้ำถึ ง พื้นที่ที่ จ ำ เป็นส ำหรั บกำรตรวจประเมิน  กำรอนุญำตให้ เ ข้ำถึ งบันทึกและ
รำย ง ำนกำรตรวจประ เมินคุณภำพภำย ใน  ร วมถึงบุคล ำกรที่ เ กี ่ ย ว ข้อ ง ในกำร
ตรวจประเมิน  

2.2.9 ผู้ยื่นค ำขอต้องยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงำน เข้ำร่วมสัง เกตกำรณ์กำรตรวจประเมิน
ของผู้ประเมินของฉลำกเขียว ณ สถำนประกอบกำรของผู้ยื่นค ำขอภำยใต้ขอบข่ำยที่ฉลำกเขียว
ขอรับกำรรับรองระบบงำน หรือได้รับกำรรับรองระบบงำนแล้วได้ตลอดเวลำเมื่อได้รับเลือกจำก
ฉลำกเขียว และหน่วยรับรองระบบงำน 

2.2.10 ในกรณีที ่ส ถ ำนประกอบกำร ผ่ำนกำรตรวจประเมินจำกคณะผู้ประเมินของฉลำกเขียว  
ไม่เกิน 6 เดือน และท ำกำรยื่นสมัครใหม่เข้ำมำเพ่ิมเติม จะได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจประเมิน 
ณ สถำนประกอบกำร ในขั้นตอนกำรสมัคร 

2.2.11 ภำยหลังจำกตรวจประเมิน ผู้ประเมินจะแจ้งผลกำรตรวจประเมินครั้งแรก ให้กับผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบ โดยจะส่งรำยงำนผลกำรตรวจประ เมิน ในรูปแบบเอกสำรให้กับผู้ยื่นค ำขอภำยใน 
30 วัน นับจำกวันเข้ำตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย จดหมำยน ำส่งผลกำรตรวจประเมินและ
รำยงำนผลกำรตรวจประเมิน (ฉบับเต็ม) 

2.2.12 ในกรณีตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด ผู้ประเมินจะพิจำรณำออกรำยงำนข้อบกพร่อง 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1)   ข้อบกพร่องส ำคัญ (Major Non-conformity)  

สิ่งที่ตรวจพบมีผลท ำให้ระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดฉลำกเขียว หรือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนประกอบกำรไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร ซึ่งพิจำรณำแล้วส่งผล
กระทบส ำคัญต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
และหลักเกณฑ์เฉพำะของฉลำกเขียว มีผลท ำให้ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรรับรอง
คุณภำพผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม น ำไปสู่กำรขำดควำมเชื่อถือและยอมรับในผลิตภัณฑ์ 

2)  ข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-conformity)  
 สิ่งที่ตรวจพบมีผลท ำให้ระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตำม

ข้อก ำหนดฉลำกเขียว หรือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนประกอบกำรไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร ซึ่งพิจำรณำแล้วไม่ส่งผล
กระทบส ำคัญต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
และหลักเกณฑ์ฉลำกเขียว มีผลท ำให้ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ส่งผลต่อควำมเชื่อถือและยอมรับในผลิตภัณฑ์ 
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3) ข้อสังเกต (Observation)  
สิ่งที่พบจำกกำรตรวจประเมินที่ยังไม่จัดเป็นข้อบกพร่อง แต่อำจน ำไปสู่ข้อบกพร่องได้หำก
ไม่มีมำตรกำรปรับปรุงแก้ไขท่ีเหมำะสม 

กรณีพบข้อบกพร่อง ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขข้อบกพร่องและระบุ
วันแล้วเสร็จ รวมทั้งหลักฐำนกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (กรณีสำมำรถพิจำรณำจำกเอกสำร
หลักฐำนได้) ส่งให้กับคณะผู้ประเมิน เพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบภำยในระยะเวลำ 30 วัน  
นับจำกวันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้หำกผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ต้องแจ้งกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรพร้อมเหตุผลประกอบให้ฉลำกเขียว ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ทั้งนี้ฉลำกเขียว จะพิจำรณำขยำยระยะเวลำตำมควำมเหมำะสม และจะทวนสอบประสิทธิผลของกำร
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำว โดยคณะผู้ประเมินอำจมีกำรเข้ำตรวจติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่อง  
ณ สถำนประกอบกำรเพ่ิมเติมหรือไม่ก็ได้ หำกผลกำรปรับปรุงแก้ไขไม่เกิดประสิทธิผล ผู้ประเมินจะ
ด ำเนินกำรแจ้งผู้ยื่นค ำขอเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องซ้ ำให้แล้วเสร็จ และส่งหลักฐำน
กำรแก้ไขให้ฉลำกเขียว ภำยในระยะเวลำ 30 วัน เพ่ือด ำเนินกำรทวนสอบประสิทธิผลกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องจนเป็นที่ยอมรับ และจะรวบรวมข้อมูลและผลกำรตรวจประเมินทั้งหมดรำยงำนต่อ
คณะอนุกรรมกำรรับรองฯ เพ่ือพิจำรณำตัดสินให้กำรรับรองต่อไป  

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินตรวจสอบแล้วพบว่ำกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่ เป็น ไป
ตำมแผนหรือเกินระยะเวลำที่ก ำหนด ฉลำกเขียว จะท ำกำรยกเลิกค ำขอ และเจ้ำหน้ำที่ฯ จะจัดส่ง
เอกสำรทั้งหมดกลับคืนไปยังผู้ยื่นค ำขอเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็ จ และรวบรวม
เอกสำรที่สมบูรณ์ยื่นสมัครใหม่อีกครั้ง 

2.3  กำรทบทวนและกำรตัดสินให้กำรรับรองฉลำกเขียว 
2.3.1 กำรประชุมเพ่ือให้กำรรับรอง จะถูกจัดขึ้นประมำณเดือนละ 2 ครั้ง โดยคณะอนุกรรมกำร

รับรองฉลำกเขียว ท ำหน้ำที่ในกำรทบทวนและตัดสินกำรรับรองบนพ้ืนฐำนของข้อมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวกับกำรตรวจประเมิน ซึ่งผู้ประเมินที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจประเมินจะได้รับ
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ผู้ทบทวนทำงเทคนิคในกำรทวนสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของ
เอกสำรของผู ้ยื ่น ค ำ ข อ  รวมทั้ งผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำรเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรรับรองฯ เพ่ือพิจำรณำ โดย ฉลำกเขียวฯ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้กับผู้ยื่นค ำ
ขอทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 3 วันท ำกำรหลังจำกวันที่น ำเข้ำพิจำรณำ 

2.3.2 กำรตัดสินให้กำรรับรอง จะท ำได้ก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมกำรรับรองฯ พิจำรณำเอกสำรหลักฐำน
ประกอบว่ำสอดคล้องตำมข้อก ำหนด และผลกำรตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่องส ำคัญ และ/
หรือข้อบกพร่องย่อย ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอได้รับเพียงข้อสังเกต คณะอนุกรรมกำรรับรองฯ  
จะพิจำรณำให้กำรรับรอง โดยข้อสังเกตที่ตรวจพบนั้นต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขและได้รับ
กำรตรวจติดตำมในครั้ งต่อไป ส ำหรับผลิตภัณฑ์น ำเข้ำที่ ได้รับกำรรับรองฉลำกเขียว  
(Green Label) จำกประเทศสมำชิกเครือข่ำย GEN (Global Ecolabelling Network) ที่ได้รับ
กำรรับรองระบบกำรปฏิบัติงำน (GENICES) และได้ลงนำมข้อตกลงร่วมกับฉลำกเขียว ในกำร
ยอมรับผลกำรตรวจรับรองฉลำกซึ่งกันและกัน คณะอนุกรรมกำรรับรองฯ จะพิจำรณำโดยอ้ำง
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ถึ ง เอกสำรกำรรับรองภำยใต้ข้ อตกลงร่ วมระหว่ำงประเทศ (Mutual Recognition 
Agreement, MRA) และใบรับรองฉลำกเขียวตำมประเภทและรุ่นเดียวกันที่ยังไม่หมดอำยุ 

2.3.3 กำรปฏิเสธให้กำรรับรอง ในกรณีที่คณะอนุกรรมกำรรับรองฯ ไม่อนุมัติค ำขอที่เข้ำพิจำรณำ
เนื่องจำกควำมไม่สมบูรณ์ของเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถร้องขอต่อฉลำกเขียว 
เพ่ือยื่น เอกสำรหลักฐำน เพ่ิมเติมในกำรขอรับกำรพิจำรณำใหม่ ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ได้รับแจ้ง หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถยื่นเรื่องขอขยำย
เวลำได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 เดือน หำกไม่ท ำกำรขอขยำยระยะเวลำหรือเกินก ำหนดที่ระบุไว้ 
ฉลำกเขียว จะด ำเนินกำรยกเลิกค ำขอและส่งเอกสำรทั้งหมดคืนให้กับผู้ยื่นค ำขอ 

2.4  กำรรับรองฉลำกเขียว 

 กรณีท่ีผลกำรพิจำรณำเป็นไปตำมเกณฑ์ของข้อก ำหนดฉลำกเขียว เจ้ำหน้ำที่ฯ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ตัดสินให้กำรรับรองฉลำกเขียวถึงผู้ยื่นค ำขอ พร้อมทั้งส่ ง เอกสำรยืนยันข้อมูล เพ่ือให้ผู้ยื่นค ำขอกรอก
รำยละเอียดที่ใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลทำงเทคนิค และออกหนั งสือสัญญำกำรใช้เครื่องหมำย 
ฉลำกเขียว โดยผู้ยื่นค ำขอต้องตอบกลับเอกสำรกำรยืนยันข้อมูลมำยังเจ้ำหน้ำที่ฯ จำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ ฯ  
จะจัดท ำรำยงำนสรุปผลด้ำนเทคนิคในกำรให้กำรรับรองฉลำกเขียวเพ่ือให้ประธำนคณะอนุกรรมกำร
รับรองฉลำกเขียวลงนำม และจะออกจดหมำยแจ้งผลกำรรับรองฉลำกเขียว พร้อมทั้งรำยละเอียดกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมไปยังผู้ได้รับกำรรับรอง 

2.5 ค่ำธรรมเนียมกำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว 

2.5.1 ผู้ได้รับกำรรับรองสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมได้ 2 แบบ คือ  
1) ช ำระครั้งเดียว 3 ปี หรือ 
2) ช ำระเป็นรำยปี โดยจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในแต่ละปีให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก ำหนดช ำระ

เงิน กรณี ผู้ได้รับกำรรับรองไม่ได้ท ำกำรช ำระเงินในเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำอำยุสัญญำสิ้นสุด
ลงในวันที่ครบก ำหนดช ำระเงิน  

 อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองฉลำกเขียว ค ำนวณได้จำกกำรแบ่งรุ่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะ
แตกต่ำงกันตำมองค์ประกอบหลักและกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ (กำรคิดค่ำธรรมเนียมอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ เห็นสมควร) ทั้งนี้ ผู้ได้รับกำรรับรองสำมำรถ
ตรวจสอบอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองฉลำกเขียวได้จำกประกำศ ฉลำกเขียว สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ทำงเว็บไซต์ www.tei.or.th/greenlabel เรื่อง “ขั้นตอนกำรรับสมัคร และอัตรำค่ำธรรมเนียมใน
กำรรับรองฉลำกเขียว” หรือ ในกรณีต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติม สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ 
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151 เมืองทองธำนี ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 521- 528 โทรสำร 0-2504-4826  

2.5.2 ผู้ได้รับกำรรับรองสำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียม ผ่ำนบัญชีธนำคำรเป็นเช็คหรือเงินสดมำยัง 
ฉลำกเขียว ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรแจ้งผลกำรรับรองฉลำกเขียว ภำยหลังจำกท่ี
ได้ช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว เจ้ำหน้ำที่ฯ จะตรวจสอบควำมถูกต้องของยอดกำรช ำระเงิน และ 

http://www.tei.or.th/greenlabel
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ฉลำกเขียว จะสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำสมัครและค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองฉลำกเขียว 
ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.6 กำรจัดท ำสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียว 

หลังจำกที่ผู้ได้รับกำรรับรองช ำระค่ำธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่ฯ จะด ำเนินกำร
จัดท ำสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวส่งให้ผู้ได้รับกำรรับรองตรวจสอบควำมถูกต้องของ  
ชื่อผู้ประกอบกำร ที่ตั้ง ชื่อรุ่นที่อนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียว วันหมดอำยุสัญญำ และชื่อผู้มี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิติบุคคล เมื่อผู้ได้รับกำรรับรองยืนยันควำมถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะ
จัดท ำคู่สัญญำ 2 ฉบับ ส่งให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมของผู้ได้รับกำรรับรองเพ่ือลงนำมและน ำส่ งกลับมำยั ง
ฉลำกเขียว  เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของ ฉลำกเขียวลงนำม จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ฯ จะจัดส่งสัญญำคู่
ฉบับให้แก่ผู้ได้รับกำรรับรองพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว  
(RR-202) ไฟล์เครื่องหมำยฉลำกเขียว และรูปแบบตัวอักษร โดยสัญญำอนุญำตให้ใช้ เ ครื ่อ งหมำย
ฉลำกเขียวมีอำยุ 3 ปี หรือ 1 ปี และสัญญำนี้ไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ให้กันได้ 

2.7 กำรจัดท ำใบรับรองฉลำกเขียว 
ภำยหลังจำกท่ีผู้ได้รับกำรรับรองได้รับสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวเป็นที่เรียบร้อย 

เจ้ำหน้ำที่ฯ จะด ำเนินกำรจัดท ำใบรับรองฉลำกเขียวฉบับภำษำอังกฤษ โดยข้อมูลที่ใช้จัดท ำใบรับรอง
ดังกล่ำว จะเป็นข้อมูลที่ระบุอยู่ในสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียวทั้งสิ้น จำกนั้นจะ
ส่ง ใบรับรองฉบับจริง ให้ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของสถำบันสิ่งแวดล้อมไทยลงนำม และจะจัดส่งใบรับรอง
ฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ได้รับกำรรับรองฉลำกเขียวต่อไป 

2.8 เงื่อนไขส ำหรับผู้ได้กำรรับรองฉลำกเขียว 
1) ผู้ได้ก ำ ร รับ ร อ ง ต้องรักษำระบบกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง 

ฉลำกเขียวให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียว รวมถึงกำรคงไว้ซึ่งกระบวนกำรผลิต  
กำรขนส่ง และกำรก ำจัดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ของทำงรำชกำรตลอดระยะเวลำที่ได้กำรรับรอง 

2) ผู้ได้รับกำรรับรองต้องปฏิบัติตำมรูปแบบกำรรับรองตำมที่มีประกำศส ำหรับกำรรับรอง 
ฉลำกเขียวในแต่ละผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองฉลำกเขียว  และหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียวตำมที่ก ำหนด รวมทั้งที่อำจมีประกำศแก้ไขหรือ
ก ำหนดเพ่ิมเติมในภำยหลัง 

3) ในกรณีที่มีกำรจัดท ำส ำเนำเอกสำรกำรรับรองให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ได้รับกำรรับรองต้องจัดท ำ
เอกสำรกำรรับรองทั้งฉบับ (ทุกหน้ำ) หรือเป็นไปตำมทีรู่ปแบบกำรรับรองที่ก ำหนด 

4) ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องไม่น ำผลกำรรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์และ/หรือ
เครื่องหมำยรับรองไปใช้อ้ำงอิงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับรุ่นที่ได้รับกำรรับรอง หรือนอกเหนือ
ขอบข่ำยที่ได้กำรกำรรับรอง 

5) ผู้ได้รับกำรรับรองต้องไม่น ำสัญญำ เครื่องหมำย เอกสำรกำรรับรอง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สิ่งดังกล่ำวไปใช้หรือสื่อในทำงที่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระของกำรรับรอง หรือท ำให้
เกิดควำมเสื่อมเสียต่อกระบวนกำรรับรอง คณะกรรมกำรฯ และฉลำกเขียว 
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6) ผู้ได้รับกำรรับรองต้องไม่น ำชื่อหน่วยรับรองในกำรอ้ำงอิงถึงกำรได้รับกำรรับรองไปใช้เป็นนัย
ว่ำหน่วยรับรองให้ควำมเห็นชอบต่อ ผลิตภัณฑ์/บริกำร ผลกำรตรวจ (Inspection) ผลกำร
วิเครำะห์ ผลกำรทดสอบ หรือผลกำรสอบเทียบ  

7) ในกรณีที่ผู้ ได้รับกำรรับรองถูกบ ุค ค ล ใ ด ร ้อ ง เ ร ีย น เกี่ยวกับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
เนื่องมำจำกกำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวที่ไม่เป็นไปตำมสัญญำหรือข้อก ำหนด หรือผิดไป
จำกจุดประสงค์กำรใช้ฉลำกเขียว หรือกิจกรรมกำรใช้ฉลำกเขียว หรือกำรโฆษณำของผู้ใช้
ฉลำกไม่เป็นตำมสัญญำหรือข้อก ำหนด หรือขัดกับกฎหมำยและควำมสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน ผู้ได้รับกำรรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยทั้งหมดที่
เกิดข้ึน และจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแต่เพียงผู้เดียว 

8) หำก ฉลำกเขียวพบว่ำผู้ได้รับกำรรับรองมีกำรน ำชื่อหน่วยรับรอง/สถำบัน/เรื่องกำรรับรองไป
ใช้ไม่ถูกต้อง เช่น มีกำรอ้ำงอิงชื่อ หน่วยรับรอง/สถำบัน/สถำนะกำรรับรองไม่ถูกต้อง หรือมี
กำรใช้เอกสำรกำรรับรอง เครื่องหมำยรับรอง หรือรำยงำนที่ส่งผลท ำให้เกิดกำรเข้ำใจผิดเรื่อง
กำรรับรอง ฉลำกเขียวฯ จะแจ้งเตือนให้ด ำเนินกำรแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง หำกผู้ได้รับ 
กำรรับรองไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ฉลำกเขียวฯ จะด ำเนินกำรพัก
ใช้ และ/หรือ กำรเพิกถอนกำรรับรองต่อไป 

9) ผู้ได้รับกำรรับรองต้องจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนและข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์ และข้อบกพร่องต่ำง ๆ ภำยใต้ขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนและจัดกำรกับผลิตภัณฑ์ที่พบข้อบกพร่องตำม
ข้อร้องเรียน และต้องจัดส่งข้อร้องเรียนและ/หรือแนวทำงกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนให้กับผู้
ประเมินได้ทุกครั้งที่มีกำรร้องขอ 

10) ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ฉลำกเขียวฯ ทรำบทันทีเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

11) ในกรณี ผู้ได้รับกำรรับรองประสงค์จะยกเลิกสัญญำและสิทธิ์กำรใช้เครื่องหมำยรับรอง  
ฉลำกเขียว ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งให้ฉลำกเขียว ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 30 วัน 

12) ผู้ได้รับกำรรับรองต้องยุติกำรใช้ใบรับรอง สัญญำและเครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว รวมทั้ง
ยุติสื่อโฆษณำที่อ้ำงอิงถึงกำรได้รับกำรรับรองฯ และต้องมอบเอกสำรกำรรับรองที่ฉลำกเขียว
เรียกคืนทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรรับรองฯ หรือทันทีที่มีกำรพักใช้ เพิกถอน หรือ
ยกเลิกกำรรับรอง ไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม 

2.9 กำรขยำยขอบข่ำยกำรรับรองผลิตภัณฑ์  

1) ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรรับรองมีควำมประสงค์จะขอขยำยขอบข่ำยกำรรับรองผลิตภัณฑ์ กรณีท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่ต่ำงรุ่น สำมำรถแจ้งขอขยำยขอบข่ำยเพ่ิมเติมได้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
จำกวันที่ผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นได้กำรรับรอง โดยยื่นเอกสำรค ำขอกำรรับรองผลิตภัณฑ์ และ
รำยกำรผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรขอขยำยขอบข่ำย รวมถึงเอกสำรหลักฐำนอ่ืน  ๆ ที่ระบุตำม
ข้อก ำหนดพิเศษของผลิตภัณฑ์ของรุ่นดังกล่ำวประกอบค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่จะใช้ผลกำรตรวจ
ประเมินสถำนประกอบกำรครั้งล่ำสุดไม่เกิน 6 เดือน ประกอบกำรพิจำรณำ  
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กรณี พิจำรณำแล้วเห็นว่ำขอบข่ำยที่ขอขยำยนั้น “มีกำร เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญ” ต่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรรับรองผลิตภัณฑ์เดิม เช่น มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ หรือสูตรกำรผลิต ที่ใช้
ในกระบวนกำรผลิต ฉลำกเขียวจะพิจำรณำให้ผู้ ได้ รับกำรรับรองยื่นขอกำรรับรองใหม่ เพ่ือ
ไม่ให้มีผลกระทบกับกำรรับรองผลิตภัณฑ์เดิม 

2) ฉลำกเขียว จะคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับค ำขอ  และกำรตรวจสอบเอกสำรกำรยื่นขอขยำย
ขอบข่ำยกำรรับรองผลิตภัณฑ์เดิม ในอัตรำ 3,000 บำท/ค ำขอ โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนรุ่น และ
ค่ำธรรมเนียมเมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ฉลำกเขียวจะคิด รุ่นละ 8,000 บำท/ปี   

3) หลังจำกได้รับกำรตัดสินให้กำรรับรอง เจ้ำหน้ำที่ฯ จะออกใบรับรองให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับกำรรับรองทั้งหมด โดยใบรับรองฉบับใหม่จะระบุวันสิ้นอำยุเท่ำกับวันสิ้นอำยุของใบรับรอง
ฉบับเดิม และผู้ได้รับกำรรับรองจะต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่ฉลำกเขียวทันทีที่ได้รับ
ใบรับรองฉบับใหม่ 

3. กำรตรวจติดตำม (เฉพำะรูปแบบกำรรับรองประเภท N2, 3 และ 6) 
3.1 กำรตรวจติดตำม ณ สถำนประกอบกำร 

คณะผู้ประเมินจะตรวจติดตำมและทวนสอบสถำนภำพของกำรบริหำรจัดกำรตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองยังคงควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมที่ก ำหนด กำรตรวจติดตำม ณ สถำนประกอบกำรของผู้ที่ได้รับกำรรับรอง โดย
ปกติกำรตรวจติดตำมจะกระท ำขึ้น 1 ครั้ง ภำยหลังจำกวันที่ได้กำรรับรองครบ 12 เดือน หรือเป็นไป
ตำมเงื่อนไขในกำรให้กำรรับรองฉลำกเขียว ตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรรับรองฯ ซึ่งควำมถี่ในกำร
ตรวจติดตำมอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์และเหตุปัจจัยต่ำง ๆ ขึ้นกับกำรพิจำรณำผลกำรตรวจ
ประเมินในรอบที่ผ่ำนมำ หรือตำมอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

โดยทั่วไป กำรตรวจติดตำม ณ สถำนประกอบกำร จะด ำเนินกำรในขณะที่สถำนประกอบกำรมีกำร
ผลิตสินค้ำฉลำกเขียว โดยเจ้ำหน้ำที่ฯ จะสอบถำมและแจ้งก ำหนดกำรเข้ำตรวจหลังจำกที่ได้รับกำรยืนยัน
จำกสถำนประกอบกำร โดยผู้ที่ได้รับกำรรับรองต้องให้ควำมร่วมมือในกำรแจ้งแผนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ฉลำกเขียว ให้กับฉลำกเขียวทรำบ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนตรวจติดตำมล่วงหน้ำ ในกรณีที่ ผู้ที่ได้กำรรับรอง
ไม่สำมำรถแจ้งยืนยันกำรนัดหมำยกำรเข้ำตรวจประเมินล่วงหน้ำได้ ฉลำกเขียวจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำม
แผนตรวจติดตำมที่ก ำหนดไว้  

ในกรณีของผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรตรวจติดตำมจะกระท ำโดยกำรตรวจสอบเอกสำรในกำรคัดเลือก
ผู้ผลิต กำรรับประกันสินค้ำ/บริกำร และกำรบริกำรหลังกำรขำย รวมทั้งขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนและ
กำรด ำเนินกำรแก้ไขในกำรตอบกลับข้อร้องเรียน เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้ได้กำรรับรองยังคงรักษำระบบกำร
ควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรอง  รวมถึงตรวจ
ประเมินคลังสินค้ำส ำเร็จรูปของผู้จัดจ ำหน่ำย และตรวจติดตำมโรงงำนที่ถูกจ้ำงผลิตตำมที่ระบุไว้ในเอกสำร
ค ำขอด้วย กรณีโรงงำนผู้ผลิตอยู่ในต่ำงประเทศ ผู้จัดจ ำหน่ำยที่ได้กำรรับรองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ในกำรตรวจติดตำมตลอดกระบวนกำร 

3.2 กำรแจ้งผลของกำรตรวจติดตำม 
หลังจำกกำรตรวจติดตำมผลในแต่ละครั้งเสร็จสิ้น ฉลำกเขียวจะสรุปผลกำรตรวจติดตำมและแจ้งให้ผู้

ได้รับกำรรับรองทรำบ ดังนี้ 
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3.2.1 กรณีสอดคล้องตำมข้อก ำหนด 
 หมำยถึง ผู้ได้รับกำรรับรองยังคงสำมำรถรักษำระบบที่ได้รับกำรรับรองอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองฯ คณะผู้ประเมินจะจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจ
ติดตำมให้ผู้ได้รับกำรรับรองทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร และน ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรรับรอง
ฉลำกเขียว เพ่ือพิจำรณำคงไว้ซึ่งกำรรับรองฯ 
3.2.2 กรณีพบข้อบกพร่อง 

1) ข้อบกพร่องจำกกำรตรวจติดตำม 

ผู้ได้รับกำรรับรองต้องเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และก ำหนดเวลำแล้ว
เสร็จ (ข้ึนอยู่กับลักษณะและควำมส ำคัญของข้อบกพร่องนั้น ๆ) แจ้งแก่ฉลำกเขียว  ภำยใน
ระยะเวลำ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกรำยงำนข้อบกพร่อง เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไข
และทวนสอบประสิทธิผลกำรแก้ไขข้อบกพร่อง โดยฉลำกเขียวอำจท ำกำรตรวจติดตำม
เพ่ิมเติม ณ สถำนประกอบกำร หำกยังพบข้อบกพร่อง ฉลำกเขียวจะพิจำรณำด ำเนินกำรลด
ขอบข่ำย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกกำรรับรองต่อไป 

2) ข้อบกพร่องจำกผลกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 

ผู้ได้รับกำรรับรองต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดภำยในระยะเวลำ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกรำยงำนข้อบกพร่องให้กับผู้
ได้รับกำรรับรองทรำบ เพ่ือเจ้ำหน้ำที่ฯ จะเข้ำเก็บตัวอย่ำงทดสอบซ้ ำใหม่และส่งทดสอบยัง
ห้องปฏิบัติกำรฯที่  ฉลำกเขียวฯ ให้กำรยอมรับ ถ้ำยังพบข้อบกพร่อง ฉลำกเขียวฯ  
จะพิจำรณำด ำเนินกำรลดขอบข่ำย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกกำรรับรอง ต่อไป 

3.3 กำรตรวจติดตำมเพิ่มเติม 
3.3.1 ฉลำกเขียวขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจติดตำมเพ่ิมเติมโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีต่อไปนี้ 

1) ผู้ได้รับกำรรับรองมีกำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด  
ซึ่งมีผลต่อกำรรับรองผลิตภัณฑ์อย่ำงมีนัยส ำคัญ  

2) มีเหตุอันสงสัยว่ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
ข้อก ำหนดฉลำกเขียว 

3) เมื่อมีข้อร้องเรียนจำกผู้บริโภคด้ำนกำรใช้งำน ตลอดจนข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อสุขภำพของ
ผู้บริโภคและสิ่ งแวดล้อม หรือมขี้อมูลบ่งชี้ ทำงวิชำกำรเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

4) ข้อมูลหรือเอกสำรบำงส่วนที่ได้จำกผลกำรตรวจติดตำมครั้งก่อนยังไม่เพียงพอ 
5) ผู้ได้รับกำรรับรองถูกพักใช้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ และประสงค์จะให้ฉลำกเขียวยกเลิกกำร

ถูกพักใช้นั้น ๆ 
6) ผู้ได้รับกำรรับรองถูกพักใช้หรือเพิกถอน ในขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ 

3.3.2 ฉลำกเขียวขอสงวนสิทธิ์ในกำรด ำเนินกำรตรวจติดตำมเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยอำจแจ้ง
ก ำหนดกำรเข้ำตรวจประเมินให้กับผู้ได้รับกำรรับรองทรำบล่วงหน้ำในเวลำสั้น ๆ ในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็น เช่น ต้องมีกำรสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับกำรรับรอง เป็นต้น 

3.4   กำรปรับและค่ำปรับ 
ในกำรตรวจติดตำม หำกผู้ประเมินตรวจพบว่ำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด  

ฉลำกเขียว หรือพบกำรละเมิดใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวที่เกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
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ของผู้ได้รับกำรรับรอง ซึ่งท ำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของฉลำกเขียว และ/หรือมีผลท ำให้เกิดควำม
เสียหำยหรืออันตรำยแก่ผู้บริโภค ฉลำกเขียวจะออกหนังสือเตือนแจ้งให้ผู้ได้รับกำรรับรองทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษรเพ่ือให้แก้ไขข้อบกพร่อง และจะด ำเนินกำรออกจดหมำยแจ้งเตือนแก่ผู้ประกอบกำร กรณีพบ
เห็นกำรละเมิดจะด ำเนินคดีตำมควำมผิดของกำรละเมิดใช้เครื่องหมำย ตำม พรบ. เครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 
2559 มำตรำ 33  

3.5  กำรต่ออำยุสัญญำ หรือกำรขอกำรรับรองซ้ ำใหม่หลังจำกใบรับรองสิ้นอำยุ (Re-Certification) 

กรณี อำยุสัญญำ 3 ปี 

หำกผู้ได้รับกำรรับรองมีควำมประสงค์ขอต่ออำยุสัญญำ หรือกำรขอกำรรับรองซ้ ำใหม่ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้โดยยื่นเอกสำรค ำขอต่ออำยุกำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวพร้อมหลักฐำนมำยังส่วนงำน
ฉลำกเขียว ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือนก่อนสัญญำหรือใบรับรองปัจจุบันจะสิ้น
อำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่ฯ จะออกจดหมำยแจ้งเตือนถึงผู้ได้รับกำรรับรองล่วงหน้ำประมำณ 3 เดือน แต่ไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิ้นอำยุท่ีระบุในสัญญำหรือใบรับรอง 

กำรตรวจประเมินเพ่ือต่ออำยุกำรรับรองผลิตภัณฑ์ คณะผู้ประเมินจะอ้ำงอิงรำยงำนผลกำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์และรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำรครั้งล่ำสุดเพ่ือประเมินผล 
เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรรับรองฉลำกเขียวพิจำรณำตัดสินกำรรับรองในกำรต่ออำยุใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ และใบรับรองฉบับใหม่จะมีอำยุ 3 ปี ต่อจำกวันสิ้นอำยุของใบรับรองฉบับเดิม 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับกำรรับรองไม่ได้ท ำกำรยื่นต่ออำยุสัญญำหรือขอกำรรับรองซ้ ำใหม่ก่อนวันสิ้นอำยุ 
ให้ถือว่ำไม่ประสงค์จะขอต่ออำยุกำรรับรองและจะไม่มีสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวในกำรโฆษณำนับจำกวันสิ้นอำยุที่ระบุในสัญญำหรือ
ใบรับรองเดิม ซึ่งหำกผู ้ ไ ด ้ร ับ ก ำ ร รับ ร อ ง มีควำมประสงค์จะขอกำรรับรองฉลำกเขียวส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เจ้ำหน้ำที่ฯ จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับผู้ยื่นค ำขอใหม่ โดยสัญญำหรือใบรับรองฉบับ
เดิมจะมีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นอำยุท่ีระบุในใบรับรอง 
กรณี อำยุสัญญำ 1 ปี 

หำกผู้ได้รับกำรรับรองมีควำมประสงค์ขอต่ออำยุสัญญำ หรือกำรขอกำรรับรองซ้ ำใหม่ ได้โดยยื่น
เอกสำร ค ำขอต่ออำยุ (ยื่นใบสมัครใหม่) กำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวพร้อมหลักฐำนยืนยันว่ำ
ผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นไปตำมข้อก ำหนด มำยังส่วนงำนฉลำกเขียวฯ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน แต่ไม่
เกิน 3 เดือนก่อนสัญญำหรือใบรับรองปัจจุบันจะสิ้นอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่ฯ จะออกจดหมำยแจ้งเตือน
ถึงผู้ได้รับกำรรับรองล่วงหน้ำประมำณไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอำยุที่ระบุในสัญญำหรือใบรับรอง 
ใบรับรองฉบับใหม่จะมีอำยุ 1 ปี ต่อจำกวันสิ้นอำยุของใบรับรองฉบับเดิม ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรรับรอง
ไม่ได้ท ำกำรยื่นต่ออำยุสัญญำหรือขอกำรรับรองซ้ ำใหม่ก่อนวันสิ้นอำยุ ให้ถือว่ำไม่ประสงค์จะขอต่อ
อำยุกำรรับรองและจะไม่มีสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
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4. กำรลดขอบข่ำย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกกำรรับรอง  
4.1 กำรลดขอบข่ำยของกำรรับรอง 

ในกรณีพบว่ำผู้ได้รับกำรรับรองไม่สำมำรถรักษำระบบที่ได้รับกำรรับรองในบำงส่วนของขอบข่ำยที่
ได้รับกำรรับรอง หรือผู้ได้รับกำรรับรองแจ้งควำมประสงค์จะขอลดขอบข่ำยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง 
หรือพบว่ำผู้ได้รับกำรรับรองไม่สำมำรถรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ำยที่ได้รั บกำรรับรองไว้ได้ 
ฉลำกเขียวจะท ำกำรออกจดหมำยเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร (ส ำหรับกรณีหลัง) และจะจัดท ำใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ซึ่งจะมีขอบข่ำยครอบคลุมเฉพำะส่วนที่เหลืออยู่เท่ำนั้น รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ยกเลิกใบรับรองฉบับเดิมทันที โดยผู้ได้รับกำรรับรองจะต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมกลับมำยังฉลำกเขียว
เพ่ือท ำกำรยกเลิกทันทีท่ีได้รับใบรับรองฉบับใหม่ 

4.2 กำรพักใช้กำรรับรอง 
4.2.1 ในกรณีที่พบว่ำผู้ได้รับกำรรับรองไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองผลิตภัณฑ์ที่

ก ำหนดไว้และ/หรือไม่ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด คณะผู้
ประเมินจะน ำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมกำรรับรองฉลำกเขียวเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรพักใช้
ใบรับรองตอ่ไป โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรพักใช้ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 

4.2.2 ในระหว่ำงกำรพักใช้ใบรับรอง ผู้ได้รับกำรรับรองต้องยุติกำรใช้ผลกำรรับรองและ/หรือระงับกำร
ใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวจนกว่ำจะได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำจำกฉลำกเขียว และในระหว่ำงกำร
ถูกพักใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ได้รับกำรรับรองจะต้องท ำกำรปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องให้
เรียบร้อย และแจ้งให้ฉลำกเขียวทรำบเพ่ือด ำเนินกำรตรวจติดตำมผลกำรแก้ไขนั้น ๆ 

กรณีที่ผู้ได้รับกำรรับรองได้ท ำกำรแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ แล้วเสร็จเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขภำยในเวลำที่ก ำหนด ฉลำกเขียวจะเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรรับรองฯ เพ่ือคืนสถำนภำพกำร
รับรองตำมขอบข่ำยเดิมเมื ่อยั งค งควำมสำมำรถ  หรือลดขอบข่ำยกำรรับรองผลิตภัณฑ์ลงถ้ำไม่
สำมำรถรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองได้ 

กรณีที่ผู้ได้รับกำรรับรองไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ฉลำกเขียวจะรวบรวม
ข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรรับรองฉลำกเขียวเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรเพิกถอนใบรับรองต่อไป 

4.3 กำรเพิกถอนกำรรับรอง 

 กำรเพิกถอนกำรรับรองผลิตภัณฑ์จะถูกด ำเนินกำรในกรณีหนึ่งหรือหลำยกรณี ดังต่อไปนี้ 

1) กำรน ำเครื่องหมำยฉลำกเขียวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร ย่อมเป็นควำมผิด
และมีโทษทำงกฎหมำย เนื่องจำกเครื่องหมำยฉลำกเขียวได้รับกำรจดทะเบียนสิทธิ์กับกรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ให้เป็นเครื่องหมำยรับรองภำยใต้มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2) กรณีผู้ได้รับกำรรับรองไม่สำมำรถรักษำมำตรฐำนตำมข้อก ำหนดหลังจำกได้กำรรับรองไปแล้ว 
ฉลำกเขียว จะท ำหนังสือเตือนอย่ำงเป็นทำงกำรไปในครั้งแรก เพ่ือให้ทำงผู้ได้รับกำรรับรองได้
ด ำเนินกำรแก้ไข ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำมฉลำกเขียวจะท ำกำรเพิกถอนใบรับรองและจะด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำยต่อไป โดยจะออกจดหมำยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทรำบล่วงหน้ำ 30 วัน และผู้
ได้รับกำรรับรองจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเพิกถอนสัญญำและสิทธิ์กำรใช้
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เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว 
3) ฉลำกเขียวขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งต่อสำธำรณะ ในกรณีท่ีผู้ได้รับกำรรับรองหมดอำยุสัญญำ หรือ

ถูกเพิกถอนกำรรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองฉลำกเขียว 

4.4 กำรยกเลิกสัญญำและสิทธิ์กำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว 

 กำรยกเลิกสัญญำและสิทธิ์กำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว จะด ำเนินกำรในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ได้รับกำรรับรอง เลิกประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรรับรอง 
2) ผู้ได้รับกำรรับรอง เป็นบุคคลล้มละลำย 
3) ผู้ได้รับกำรรับรอง ขอแจ้งยกเลิกกำรรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษร 

กรณีผู้ได้รับกำรรับรองประสงค์จะยกเลิกสัญญำและสิทธิ์กำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว 
จะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ฉลำกเขียวทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน 

ผู้ได้รับกำรรับรองจะต้องยุติกำรใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณำท่ีมีกำรอ้ำงถึงกำรได้รับสิทธิ์ให้ใช้
เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียวนั้นทั้งหมดเมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำและสิทธิ์ กำรใช้เครื่องหมำยรับรอง
ฉลำกเขียว หรือเพิกถอนกำรรับรองไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด 

ในกรณีที่ฉลำกเขียวตรวจพบกำรละเมิดสิทธิ์โดยกำรน ำเครื่องหมำยฉลำกเขียวไปใช้โดยมิได้รับ
อนุญำตภำยหลังจำกหมดอำยุสัญญำหรือในกรณี ใด  ๆที่ขัดต่อพระรำชบัญญัติ เครื่องหมำยกำรค้ำ 
ฉลำกเขียวจะออกหนังสือเตือนอย่ำงเป็นทำงกำรไปยังผู้ละเมิดสิทธิ์ฯ เพ่ือให้ด ำเนินกำรแก้ไขโดยกำรลบ
เครื่องหมำยฉลำกเขียวออกจำกผลิตภัณฑ์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือด ำเนินกำรยื่นสมัครขอกำร
รับรองฉลำกเขียวให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งจะด ำเนินกำรคิดค่ำปรับตำมเกณฑ์ที่ประกำศไว้ และหำก
พ้นระยะเวลำดังกล่ำว ฉลำกเขียวจะด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

5. กำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง 
ผู้ที่ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งให้ฉลำกเขียวทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่มีผลต่อกำรรับรองฉลำกเขียวตำม

ขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรอง หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ที่เก่ียวกบักำรรับรอง สถำนะ
ทำงกฎหมำย ทำงกำรค้ำ หรือขององค์กร หรือกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญอ่ืน ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี้ 

5.1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล  
 ฉลำกเขียวจะยกเลิกใบรับรอง/สัญญำฯ ฉบับเดิมและออกใบรับรอง/สัญญำฯ ฉบับใหม่ โดยจะจัดท ำ

ใบรับรอง/สัญญำฯ ตำมรำยละเอียดที่มีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยมีขอบข่ำยคงเดิม  
5.2 กำรย้ำยสถำนที่ผลิตที่ระบุไว้ในใบรับรอง  
 ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งให้ฉลำกเขียวทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนกำรย้ำยสถำนที่ใหม่ พร้อม

ทั้งหลักฐำนกำรโอนย้ำยสถำนที่ โดยฉลำกเขียวจะต้องท ำกำรตรวจประเมินใหม่ส ำหรับผลิตภัณฑ์ 
ฉลำกเขียวตำมรูปแบบกำรรับรองที่ก ำหนด เพ่ือน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรรับรองฯ  ประกอบกำร
พิจำรณำ 

5.3 กำรจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมำยกำรค้ำ  
 ผู้ได้รับกำรรับรองจะต้องสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ ได้กำรรับรองฉลำกเขียวที่มีกำรแสดงเครื่องหมำย

กำรค้ำใหม่ ตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงเพ่ือส่งทดสอบ เพ่ือออกใบรับรอง/สัญญำฯ ฉบับใหม่และ
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ยกเลิกใบรับรอง/สัญญำฯ ฉบับเดิม หำกข้อก ำหนดผลิตภัณฑ์ไม่มีกำรทดสอบที่เกี่ยวข้องจะให้ใช้
ใบรับรอง/สัญญำฯ ฉบับเดิม และฉลำกเขียวฯ จะปรับปรุงฐำนข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่ โดยใช้เครื่องหมำย
กำรค้ำใหม่เปลี่ยนแทนเครื่องหมำยกำรค้ำเดิม 

5.4 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพนิติบุคคลหรือวัตถุประสงค์ในกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
5.4.1 ถ้ำพิจำรณำแล้วไม่มีผลต่อกำรกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและกำรปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 

ฉลำกเขียวจะให้กำรรับรองต่อไป 
5.4.2 ถ้ำพิจำรณำแล้วมีผลต่อกำรกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและกำรปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์  

ฉลำกเขียวจะท ำกำรตรวจประเมินใหม่ ในกรณีท่ีผู้ได้รับกำรรับรองต้องกำรได้รับกำรรับรองต่อไป 
5.4.3 กรณีอ่ืน ๆ ให้ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของฉลำกเขียวแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือประเมินผลกระทบและ

ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรต่อไป 
5.5 กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต 

กรณีที่ผู้ได้รับกำรรับรองมีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองฉลำกเขียว 
เช่น กำรเปลี่ยนสูตรกำรผลิตใหม่แทนสูตรเดิม กำรลดหรือเพ่ิมผู้จัดส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงอ่ืนใดจำกวันที่ยื่นสมัครเพ่ือขอกำรรับรองฉลำกเขียว ให้ผู้ได้รับกำรรับรองท ำหนังสือชี้แจงกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทั้งยื่นเอกสำร/หลักฐำนที่สอดคล้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ พร้อมแนบส ำเนำใบรับรองฉบับเดิม เพ่ือประกอบกำรน ำเสนอคณะอนุกรรมกำร        
รับรองฯ เพ่ือพิจำรณำ ฉลำกเขียวจะพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

5.5.1 กรณีที่มีผลกระทบต่อกำรรับรองคุณภำพของผลิตภัณฑ์และระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำม
ข้อก ำหนดฉลำกเขียวที่ได้รับกำรรับรอง เจ้ำหน้ำที่ฯ จะตรวจประเมินใหม่หรือตรวจติดตำม
เพ่ิมเติม โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับกำรรับรองทรำบ 

5.5.2 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อกำรรับรองคุณภำพของผลิตภัณฑ์และระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำม
ข้อก ำหนดฉลำกเขียวที่ได้รับกำรรับรอง เช่น กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ และต้องมี
กำรออกใบรับรองฉบับใหม่ ฉลำกเขียวจะจัดท ำใบรับรองฯ ตำมรำยละเอียดที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยมีขอบข่ำยคงเดิม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม 

5.6 กำรปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
5.6.1 ถ้ำพิจำรณำแล้วมีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม  และเกี่ยวข้องกับกำร

ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตอย่ำงมีที่มีนัยส ำคัญ เช่น กำรควบคุมคุณภำพวัตถุดิบ ฉลำกเขียวจะ
สุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวที่ได้รับกำรรับรอง และจะตรวจประเมินสถำน
ประกอบกำรภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

5.6.2 ถ้ำพิจำรณำแล้วมีผลต่อกำรปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  แต่ไม่มีนัยส ำคัญกับ
กระบวนกำรผลิต เช่น กำรเปลี่ยนฉลำกของผลิตภัณฑ์ ฉลำกเขียวจะสุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ตำม
ข้อก ำหนดฉลำกเขียวที่ได้รับกำรรับรอง และจะตรวจประเมินสถำนประกอบกำรในรอบถัดไป 

6. กำรรักษำควำมลับ 
6.1 ฉลำกเขียว มีนโยบำยในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่ได้จำกผู้ยื่นค ำขอและ/หรือผู้

ได้รับกำรรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ กำรรักษำควำมลับจะครอบคลุม เจ้ำหน้ำที่ของ
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ฉลำกเขียว ผู้ประเมินและผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอก คณะกรรมกำรฯ ผู้รับจ้ำงช่วง รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ของฉลำกเขียว แต่จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผู้ยื่นค ำขอและ/หรือผู้ได้รับกำรรับรอง อันเนื่องมำจำกควำมลับนี้ได้แพร่งพรำยออกไป เว้นแต่
เกิดข้ึนจำกกำรกระท ำของฉลำกเขียว 
กรณีที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยเอกสำรหลักฐำนและข้อมูลข่ำวสำรที่ถือเป็นควำมลับดังกล่ำวข้ำงต้น  
ฉลำกเขียว จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน 
เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎหมำยหรือค ำสั่งของศำลก ำหนดให้ต้องเปิดเผย 

6.2  กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นเอกสำรลับให้แก่เจ้ำหน้ำที่ฯ ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองควรเป็นผู้
น ำส่งด้วยตนเอง กรณีจัดส่งทำงไปรษณีย์  ควรบรรจุเอกสำรในซองซ้อน 2 ชั้น โดยประทับตรำ
“ลับ” ที่ซองชั้นในซึ่งบรรจุเอกสำรลับนั้น 

7. กำรโต้แย้ง กำรร้องเรียน และกำรอุทธรณ์  
ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองสำมำรถโต้แย้ ง ร้องเรียน หรืออุทธรณ์เกีย่วกับกำรด ำเนินงำนของ 

ฉลำกเขียว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้กำรรับรองฉลำกเขียวตำมข้อก ำหนด ดังนี้ 
7.1 กำรโต้แย้ง 

กรณีที่ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองไม่เห็นด้วยกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนด สำมำรถยื่นข้อโต้แย้งได้ทั้งทำงวำจำหรือเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ  จะมอบหมำยผู้รับผิดชอบชี้แจงหรืออธิบำยเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและแก้ไข
ปัญหำข้อโต้แย้งจนได้ข้อยุติ หำกไม่สำมำรถยุติได้ ผู้โต้แย้งสำมำรถด ำเนินกำรร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์
อักษรต่อไป 

7.2 กำรร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนต้องยื่นข้อร้องเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำมำยังฉลำกเขียว โดยมีช่องทำงกำรร้องเรียนดังต่อไปนี้ 

1) กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ คณะอนุกรรมกำรรับรอง
ฉลำกเขียว หรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้อ ำนวยกำร
สถำบันฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำร 
หรือประธำนคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

2) กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้จัดกำรฉลำกเขียว ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ 
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจำรณำด ำเนินกำร 

3) กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ผู้ประเมิน หรือบุคลำกรที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนรับรอง ให้ยื่น
เรื่องร้องเรียนต่อ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ เพ่ือมอบหมำยผู้รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนนั้น รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปประเด็ นเพ่ือเสนอ
ควำมเห็นต่อผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

4) กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ยื่นค ำขอ หรือผู้ได้รับกำรรับรอง ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ เพ่ือมอบหมำยผู้รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น 
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รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นเพ่ือแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ หรือผู้ได้รับ
กำรรับรองที่ถูกร้องเรียนทรำบ และขอให้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้ง
จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ทรำบ เพ่ือได้ข้อยุติ และน ำเสนอ ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันฯ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร  

หำกไม่สำมำรถหำข้อยุติได้ ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ เพ่ือพิจำรณำ โดยมติ
ของคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ ถือเป็นข้อยุติ และฉลำกเขียวจะแจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้
ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อไป 

7.3 กำรอุทธรณ ์

 ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ที่ได้รับกำรรับรองต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์เป็นลำยลักษณ์อักษรต่อผู้อ ำนวยกำร
สถำบันฯ ภำยในระยะเวลำ 30 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำตัดสิน หรือมติ
ของคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ ในเรื่องนั้น ๆ โดยฉลำกเขียวจะด ำเนินกำรดังนี้ 

1) กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์  

เมื่อได้รับค ำอุทธรณ์แล้ว ผู้จัดกำรฉลำกเขียว จะน ำเสนอประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยและ
บริหำรฯ เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรของ
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกำรอุทธรณ์นั้น ไม่ว่ำจะโดยทำง
ใด จ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรคนหนึ่งจะได้รับกำ รแต่ง ตั ้ ง เป็นประธำนคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์  และจะแจ้งรำยชื่อให้ผู้ ยื่ น ค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์
ทรำบ 

2) กำรพิจำรณำตัดสินกำรอุทธรณ์  

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ก ำหนดวันเวลำและสถำนที่ส ำหรับกำรประชุมพิจำรณำ
ตัดสินภำยใน 30 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับค ำอุทธรณ์ และแจ้งก ำหนดกำรประชุมให้ผู้ยื่นค ำ
ขอหรือ  ผู้ที่ได้รับกำรรับรองที่ยื่นอุทธรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร 
เพ่ือเข้ำชี้แจงและให้ข้อเท็จจริงแก่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 

2.1) กรณีที่กำรพิจำรณำกำรอุท ธ ร ณ์ย ั ง ไ ม่ถ ึ ง ที ่ส ุด ผ ล ก ำ ร พิจ ำ ร ณ ำ หรือมติของ
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ เดิมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ 

2.2) กำรพิจำรณำตัดสินกำรอุทธรณ์ควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 60 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ กำรตัดสินให้ใช้เสียงข้ำงมำก โดยให้จัดท ำรำยงำนผล
กำรพิจำรณำตัดสินและให้อนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ทุกคนลงนำม ค ำตัดสินของ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ถือเป็นข้อยุติ 

2.3) กรณีที่ ไ ม่ส ำมำรถด ำ เนินกำร ให้แล้วเสร็จต ำมระยะ เวลำที่ก ำหนดสำมำรถ
ขยำยเวลำออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันท ำกำร โดยต้องแจ้งให้ประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ ทรำบล่วงหน้ำพร้อมทั้งระบุสำเหตุของควำม
ล่ำช้ำ 
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ฉลำกเขียวจะแจ้งผลกำรพิจำรณำตัดสินให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ที่ได้รับกำรรับรองที่ยื่นเรื่อง
อุทธรณ์ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยในระยะเวลำ 10 วันท ำกำร นับจำกวันตัดสินโดยผู้ยื่นค ำ
ขอหรือผู้ที่ได้รับกำรรับรองที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์เป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรพิจำรณำ โดยฉลำก
เขียวจะพิจำรณำเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริงภำยหลังกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์สิ้นสุด 

8.  กำรรักษำควำมเป็นกลำง 
ฉลำกเขียวฯ จะด ำเนินกำรรับรองแก่ผู้ยื่นค ำขอทุกรำยที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนด

ฉลำกเขียว และจะด ำเนินกำรโดยไม่มีควำมล ำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับรอง และไม่มี
เงื่อนไขเกี่ยวกับขนำดของกิจกรรมของผู้ยื่นค ำขอ หรือกำรเป็นสมำชิกของสมำคม หรือกลุ่ม หรือเงื่อนไขทำง
กำรเงิน ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรอง คณะอนุกรรมกำรรับรองฉลำกเขียวทุกคนมีควำม
เป็นอิสระจำกกำรค้ำ กำรเงิน และควำมกดดันอ่ืน ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรรับรอง และมีนโยบำยและ
ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมเป็นกลำงในด ำเนินกำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์และบริกำร แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ระดับนโยบำย 

คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว ท ำหน้ำที่ ในกำร พิจำรณำประกำศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรรับรองฉลำกเขียว รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นกลำงในกิจกรรมกำร 
รับรอง โดยมุ่งเน้นควำมโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อสำธำรณชนในกระบวนกำรรับรอง โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่คัดเลือกมำจำกหน่วยงำนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 
4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. หน่วยงำนภำครัฐ 2. ผู้ผลิต/ผู้น ำเข้ำ/ผู้จัดจ ำหน่ำย 3. ผู้บริโภค  4. นักวิชำกำร/
ผู้ช ำนำญกำร ด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมหรืออ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรฯ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นกลำงและโปร่งใส โดย
องค์ประกอบดังกล่ำวต้องไม่มีกำรถือครองเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 

ระดับที่ 2 ระดับตัดสินให้กำรรับรอง 

คณะอนุกรรมกำรรับรองฉลำกเขียว  ท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำตัดสิน ให้กำรรับรองฉลำกเขียว 
โดยอนุกรรมกำรจะต้องไม่เป็นผู้ตรวจประเมิน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับกำรรับรอง  
ซึ่งต้องลงนำมในเอกสำรสัญญำว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับ และหนังสือแสดงควำมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อำจแจ้งกฎระเบียบในกำรรักษำควำมลับและกำรแสดงกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุมตัดสินให้กำรรับรอง 

ระดับที่ 3 ระดับกำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรอง 

คณะผู้ประเมิน ท ำหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรมกำรรับรองของฉลำกเขียว โดยมุ่งเน้นถึงนโยบำยควำมเป็นกลำง 
โดยผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นค ำขอ/ผู้ได้รับกำรรับรอง และต้องไม่เป็นที่ปรึกษำแก่ผู้ยื่นค ำขอ/
ผู้ได้รับกำรรับรองในผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับรอง ซึ่งต้องลงนำมในสัญญำว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับ และหนังสือ
แสดงควำมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของ ฉลำกเขียวเพ่ือให้มั่นใจว่ำไม่กระทบต่อควำมเชื่อมั่น วัตถุประสงค์ หรือ
ควำมเป็นกลำงในกำรรับรอง ทั้งนี้  ฉลำกเขียวจะด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำควำมเป็นกลำงในกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจำกกำรรับรอง ทั้งที่มำจำกภำยในหน่วยรับรองหรือจำกกิจกรรมของบุคคล
หน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน โดยหน่วยรับรองและหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้นิติบุคคลเดียวกันต้องไม่ด ำเนินกิจกรรม
ใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้กำรรับรอง 
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ในกรณีที่มีหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรรับรอง  ฉลำกเขียวจะด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเป็นกลำง และจะทวนสอบกำรเฝ้ำระวั งกิจกรรม/กำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ตรวจสอบผลกระทบต่อควำมเป็นกลำงเป็นระยะ ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ผู้บริหำร คณะอนุกรรมกำร
รับรองฯ และเจ้ำหน้ำที่ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงำนรับรองทุกคน มีควำมเป็นอิสระจำกกำรค้ำ กำรเงิน และควำม
กดดันอ่ืน ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรรับรอง 

9.  กำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรอง 
9.1 กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองฉลำกเขียว 

ฉลำกเขียวจะน ำ เสนอเนื้อหำสำระของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ต่อ
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรฯ เ พื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนกำรประกำศใช้  และ
แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองทรำบล่วงหน้ำก่อนวันมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน   โดยผู้ยื่นค ำ
ขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองจะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับใหม่
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และฉลำกเขียวจะด ำเนินกำรทวนสอบผลกำรแก้ไขตำมกระบวนดังกล่ำว  

กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของฉลำกเขียวที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภำพ สถำนะขององค์กร กำรจัดกำร 
นโยบำยและขั้นตอนกำรกำรปฏิบัติงำน สถำนที่ประกอบกำร และอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อกิจกรรมกำรรับรอง  
ฉลำกเขียวจะด ำเนินกำรแจ้งหน่วยรับรองระบบงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

9.2 กำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อก ำหนดใหม่ 

ฉลำกเขียวจัดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนดใหม่ทั้งหมดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมบำงส่วน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้อก ำหนดมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน โดยจะท ำกำรประกำศข้อก ำหนดที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขใหม่หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมสู่สำธำรณะ
ภำยใน 7 วันท ำกำร หลังจำกวันที่อนุมัติประกำศใช้ ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรองต้องจัดเตรียมเอกสำร
ในกำรขอกำรรับรองฯ ให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังจำก
วันที่ประกำศ และฉลำกเขียวฯ จะท ำกำรตรวจประเมินโดยยึดตำมข้อก ำหนดฉบับใหม่ และจะทวนสอบ
ผลกำรแก้ไขตำมกระบวนกำรดังกล่ำว 

กรณีผู้ที่ก ำลังยื่นขอกำรรับรองใหม่ 
ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเตรียมเอกสำรในกำรขอกำรรับรองฉลำกเขียวให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดที่ประกำศ

แก้ไขใหม่ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอมีควำมประสงค์ที่จะยื่นค ำขอตำมข้อก ำหนดเดิม ผู้ยื่นค ำขอจะต้องยื่น
เอกสำรและหลักฐำนทั้งหมดเข้ำมำก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่น้อยกว่ำ 30 วันและในกรณีได้รับกำรรับรอง
ตำมข้อก ำหนดเดิม ฉลำกเขียวฯ จะออกใบรับรองประเภทอำยุสัญญำ 3 ปี 

กรณีผู้ที่ได้กำรรับรองตำมข้อก ำหนดเดิม 
 หำกกำรประกำศแก้ไขไม่เกี่ยวข้องกับผลกำรทดสอบ เช่น กำรปรับปรุงนิยำม กำรปรับปรุง

ขอบข่ำย กำรเพ่ิมวิธีทดสอบในข้อก ำหนดที่มีกำรระบุไว้อยู่แล้ว กำรก ำหนดหลักฐำนส ำหรับ
กำรพิจำรณำเพิ่มเติม 
ผู้ได้รับกำรรับรองตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวฉบับเดิม จะยังคงไว้ตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียว
ฉบับเดิมจนกว่ำสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวจะหมดอำยุลง และกำรตรวจ
ติดตำมสถำนประกอบกำรจะยังคงด ำเนินกำรตรวจติดตำม ตำมก ำหนดกำรปกติ โดยมี
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หลักเกณฑ์กำรตรวจตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวฉบับเดิมที่ได้รับกำรรับรองอยู่แล้ว 
 หำกกำรประกำศแก้ไขเกี่ยวข้องกับผลกำรทดสอบ เช่น กำรเพ่ิมมำตรฐำนกำรทดสอบ  

กำรปรับเปลี่ยนค่ำของกำรยอมรับผลทดสอบ กำรเพ่ิมเกณฑ์ข้อก ำหนด 
ผู้ได้รับกำรรับรองตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวฉบับเดิม จะต้องด ำเนินกำรตำมกำรประกำศ
แก้ไขนั้น เพ่ือน ำส่งแก่ฉลำกเขียวฯ ภำยใน 90 วัน (นับจำกวันที่ได้รับแจ้ง) หรือให้แล้วเสร็จ
ก่อนก ำหนดกำรตรวจติดตำม โดยในกำรตรวจติดตำมจะด ำเนินกำรตรวจ โดยมีหลักเกณฑ์
กำรตรวจตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวฉบับที่มีกำรประกำศแก้ไข 

10. อ่ืน ๆ 

10.1 กำรโฆษณำของผู้ได้รับกำรรับรอง ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรโฆษณำของ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ฉลำกเขียวที่ก ำหนด 

10.2 กำรแสดงเครื่องหมำยและข้อควำมที่อ้ำงถึงกำรรับรองให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ลักษณะกำรแสดง และกำรใช้เครื่องหมำยกำรรับรองฉลำกเขียวที่ก ำหนด 

10.3 ฉลำกเขียว จะไม่รับผิดชอบกำรกระท ำใด ๆ ของผู้ได้รับกำรรับรองที่ได้กระท ำไปโดยไม่สุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตำม หรือฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนด 

10.4  กรณีที่มีปัญหำหรือข้อโต้แย้งให้ใช้กฎหมำยไทยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรอง
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ฉลำกเขียวก ำหนดไว้เป็นหลัก 
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สรุปขั้นตอนกำรอนุมตัใิช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอรับรองฉลำกเขียว 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครฯ 

1.1 กรณียื่นค ำขอรับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ 5,000 บำท ต่อครั้งต่อผลิตภัณฑ์ ของกำรยื่นเอกสำรสมัคร
1.2 กรณียื่นขอขยำยขอบข่ำย 3,000 บำท ต่อครั้งต่อผลิตภัณฑ์ ของกำรยื่นเอกสำรสมัคร และ
ค่ำธรรมเนียมเมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ฉลำกเขียวจะคิด รุ่นละ 8,000 บำท/ปี 
หมำยเหตุ: ทำงฉลำกเขียวจะขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับสมัครเมื่อเอกสำรประกอบค ำขอรับรองครบถวนแลว 
เทำนั้น 
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2. ค่ำธรรมเนียมในกำรเข้ำตรวจประเมินสถำนประกอบกำร หรือค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมกำรทดสอบ  
15,000 บำท/ครั้ง/วัน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนเช่น ค่ำอำหำร ค่ำเดินทำง ค่ำท่ีพัก เป็นต้น ในส่วนนี้
จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ยื่นค ำขอ 

3. ค่ำธรรมเนียมกำรรับรองฉลำกเขียว 
สัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียวและใบรับรองมีอำยุ 1 ปี หรือ 3 ปี ผู้ได้รับกำรรับรอง
สำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใช้เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว ได้ดังนี้ 
3.1 อำยุกำรรับรอง 3 ปี 

รุ่นแรก กำรคิดค่ำธรรมเนียมจะคิดในอัตรำ 80,000 บำท/เครื่องหมำยกำรค้ำ/รุ่นหรือประเภท* 
รุ่นที่ 2 เป็นต้นไป ค่ำธรรมเนียมจะคิดในอัตรำ 24,000 บำท/เครื่องหมำยกำรค้ำ/รุ่นหรือประเภท* 

3.2 อำยุกำรรับรอง 1 ปี 
รุ่นแรก กำรคิดค่ำธรรมเนียมจะคิดในอัตรำ 40,000 บำท/เครื่องหมำยกำรค้ำ/รุ่นหรือประเภท* 
รุ่นที่ 2 เป็นต้นไป ค่ำธรรมเนียมจะคิดในอัตรำ 8,000 บำท/เครื่องหมำยกำรค้ำ/รุ่นหรือประเภท* 

 

หมำยเหตุ * กำรแบ่งรุ่นของผลิตภัณฑ์จะแตกต่ำงกันตำมองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์และกำรใช้งำน 
กำรคิดค่ำธรรมเนียมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำก เขียว 
เห็นสมควร 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจติดตำม 
ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพัก (หำกจ ำเป็น) อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ได้รับ
กำรรับรอง 

กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ฉลำกเขียว ได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนฉลำกสิ่งแวดล้อมของประเทศอ่ืน ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกที่ได้รับรองระบบงำน GENICES ของเครือข่ำยฉลำกสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Ecolabelling Network (GEN)) ซึ่งมีสมำชิกที่เป็นหน่วยงำนด้ำนฉลำกสิ่งแวดล้อมชนิดที่ 1 จำก
มำกกว่ำ 50 ประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมร่วมมือ ถ่ำยทอดควำมรู้ 
และพัฒนำเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำมำรถใช้ร่วมกันได้ในระดับสำกล (Common 
Core Criteria (CCC))  

กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มสมำชิก GEN สมำชิกอำจลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum 
of Understanding (MOU)) ร่วมกัน เ พ่ือด ำเนินงำนร่วมกันระดับองค์กร ในกำรยอมรับมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร และผลกำรทดสอบของผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

ปัจจุบันฉลำกเขียวด ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ได้แก่ 
1)  กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding  (MOU)) 

ฉลำกเขียว ได้บันทึกควำมเข้ำใจร่วมกับหน่วยงำนด้ำนฉลำกสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 1 ของ
ต่ำงประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน เกำหลี นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สำธำรณรัฐประชำชนจีน ฟิลิปปินส์ 
ฮ่องกง มำเลเซีย เยอรมนี และอินเดีย ในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1.1) กำรรับสมัครขอกำรรับรองฉลำกสิ่งแวดล้อม  
1.2) กำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร (On-Site Assessment) แทนกัน  
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2) กำรพัฒนำเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำมำรถใช้ร่วมกันได้ในระดับสำกล 
(Common Core Criteria (CCC)) 
ฉลำกเขียวได้มีกำรพัฒนำเกณฑ์ข้อก ำหนดส ำหรับใช้เป็นเกณฑ์อ้ำงอิงในกำรรับรองผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

มีสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลำด ซึ่งผลิตภัณฑ์บำงชนิดถูกน ำเข้ำหรือส่งออกไปยัง
ประเทศต่ำง ๆ ดังนั้น ฉลำกเขียวจึงได้ท ำกำรพัฒนำเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
สำมำรถใช้ร่วมกันระหว่ำงประเทศ ได้แก่  เครื่องพิมพ์ (Printers) เครื่องถ่ำยเอกสำร (Copiers) และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องฉำยดิจิตอล (Digital Projectors)  

แผนกำรส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียวของภำครัฐ  

กรอบแนวคิดเพ่ือกำรผลิตและบริโภคอย่ำงยั่งยืนเป็นแนวทำงหนึ่งที่รัฐบำลมอบหมำยให้กรมควบคุม
มลพิษใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงบทบำทและควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแล 
รักษำและพ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งเน้นให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกำรผลิตและ
กำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรประกำศ “นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียว” (Green 
Procurement Policy) ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐจะต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและ
บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกภำครัฐเป็นผู้บริโภครำยใหญ่ที่สุด ซึ่งเชื่อว่ำจะเป็นกลไกส ำคัญในกำร
สร้ำงควำมต้องกำรของตัวสินค้ำและบริกำร และสนับสนุนให้เกิดกำรแข่งขันในตลำดสินค้ำและบริกำรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่โครงกำรและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ภำครัฐ ผู้ผลิต และผู้จัดจ ำหน่ำย กำรขึ้นทะเบียนสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอ้ำงอิงเกณฑ์
ข้อก ำหนดและยอมรับสินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียวให้ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้ำง
ของภำครัฐ โดยผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองฉลำกเขียว และได้รับอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ จะได้รับกำรพิจำรณำให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน
หน่วยงำนภำครัฐเป็นล ำดับแรก (กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2563 และ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563)  

ผู้สนใจสำมำรถตรวจสอบรำยกำรสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ที่ ฝ่ำยคุณภำพสิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติกำร กรมควบคุมมลพิษ หรือทำง website: http://gp.pcd.go.th/ 

อย่ำงไรก็ตำม แผนกำรส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ยังเป็นเพียงกำรขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ซึ่งควรที่จะถูกผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยท ำกำรก ำหนดเป็นกฎหมำยที่ทุกหน่วยงำน
จะต้องด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 
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