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1. ขอบข่าย 
 

เอกสารนี้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขสําหรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว  ซึ่งครอบคลุม
ขั้นตอนการย่ืนคําขอ การตรวจประเมิน การรับรอง การตรวจติดตามผล การต่ออายุการรับรอง การลด
ขอบข่ายการรับรอง การยกเลิก พักใช้ และเพิกถอนการรับรอง การร้องเรียน การอุทธรณ์ รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
 
2. เอกสารอ้างอิง 
 

2.1 ISO/IEC 17065: Conformity assessment - Requirements for certification bodies 
certifying products, processes and services 

2.2 ISO/IEC 17067: Conformity assessment – fundamentals for product certification 
and product certification schemes 

2.3 ISO/IEC 17020: General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies 

 Performing Inspection 

2.4 ISO/IEC 17025: General requirement for the competence of testing and 
calibration laboratory 

2.5 ISO 9001: Quality Management Systems 

2.6  ISO 14001: Environment Management System 

หมายเหตุ: เอกสารอ้างอิงให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับลา่สุด 

 
3. นิยาม 
 

3.1 สถาบันฯ หมายถึง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

3.2  เจ้าหน้าที่ฯ หมายถึง เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว 

3.3 คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ หรือ คณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการฉลาก
เขียวและฉลากส่ิงแวดล้อมชนิดอ่ืน หมายถึง คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยประธานสถาบันฯ ทํา
หน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนําในการกําหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของ
การบริหารจัดการโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งการกําหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับความเป็นกลางใน
กิจกรรมการรับรอง 

3.4 ข้อกําหนดฉลากเขียว หมายถึง มาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
ที่ส่ ง ผ ลกระทบต่อ สิ ่ ง แ วดล้อม น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน โดย
พิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต (Life cycle consideration) จัดทําโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคในรายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ และอนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดอ่ืน 
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3.5 คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียว หมายถึง คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพ่ือทําหน้าที่ในการตัดสินให้การรับรองฉลากเขียว คงไว้ ลด/เพ่ิมขอบข่าย 
พักใช้ เพิกถอน พิจารณาการต่ออายุ และการยกเลิกการรับรอง ทบทวนความถูกต้องของผลการตรวจประเมิน
และตรวจติดตามสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองฉลากเขียว รวมถึงพิจารณา
ผลกระทบต่อความเป็นกลางต่อกิจกรรมการรับรองในสาขาที่เก่ียวข้อง 

3.6 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการที่มีกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ในการให้การรับรอง 
ยกเว้นอาหาร เครื่องด่ืม และยา 

3.7 ผู้ย่ืนคําขอ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะขอการรับรองฉลากเขียว 

3.8 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือผู้
ให้บริการที่มีความประสงค์ในการขอรับรองฉลากเขียว และผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามี
คุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดฉลากเขียวของผลิตภัณฑ์น้ัน 

3.9 การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง การขอขยายขอบข่ายในผลิตภัณฑ์รุ่นเดิมที่เคย
ได้รับการรับรองฉลากเขียวแล้ว 

3.10 การตรวจประเมิน (Initial Assessment) หมายถึง การตรวจประเมินหาความสอดคล้องของการ
บริหารจัดการที่เป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าขอรับการรับรอง 

3.11 การตรวจติดตาม  (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินที่ดําเนินการในช่วงก่อน
ครบรอบของการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองใหม่ เพ่ือติดตามและทวนสอบสถานภาพของการบริหารจัดการ
ตามข้อกําหนดฉลากเขียว และเพ่ือให้ความมั่นใจได้ว่าการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการยังคงเป็นไปตาม
ข้อกําหนดอย่างต่อเน่ือง 

3.12 การตรวจประเมินให้การรับรองใหม่ (Re-certification) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการ
รับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวที่ต้องการขอการรับรองซ้ําใหม่หลังใบรับรองสิ้นอายุ 3 ปี เพ่ือเป็นการทบทวน
ความสอดคล้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่อาจมีการปรับปรุงใหม่ 

3.13 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up) หมายถึง การตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 

4. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

 4.1 เงื่อนไขสําหรับการรับรองฉลากเขียว 

4.1.1  การดําเนินการเพ่ือขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว เช่น การย่ืนคําขอ การติดต่อ
ประสานงาน การตรวจประเมิน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 

4.1.2  สถานประกอบการที่ประสงคจ์ะขอรบัการรบัรองเครื่องหมายฉลากเขียว ต้องปฏิบัติดังน้ี 

4.1.2.1 ปฏิบัติตามรูปแบบการรับรองฉลากเขียวตามท่ีมีประกาศสําหรับการรับรองใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองฉลากเขียวที่เก่ียวข้อง ตามท่ีสถาบันฯ กําหนด
และที่อาจมีประกาศแก้ไข หรือกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

4.1.2.2 ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประเมินในการตรวจประเมินและ
ตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ และยินยอมให้ผู้ประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานร่วม
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สังเกตการณ์การตรวจประเมินเมื่อมีการร้องขอ ได้แก่ การให้สิทธ์ิเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว บริเวณอาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ พ้ืนที่ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
การตรวจสอบบันทึก รายงาน และการสอบถามพนักงาน ณ สถานที่ทําการของผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การตรวจประเมินผู้ รับจ้างช่วงของผู้ประกอบการ และการเตรียมการสําหรับกรณีมีผู้ สั ง เกตการณ์
เข้าร่วมในการตรวจประเมินตามที่สถาบันฯ กําหนด (ถ้ามี) 

4.1.2.3 แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สถาบันฯ  ทราบโดยไม่ ชักช้าในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการดําเนินการตามข้อกําหนดฉลาก เ ขีย วของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง 

4.1.2.4 ชําระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการรับรองฉลากเขียวตามอัตราที่
สถาบันฯ กําหนด สําหรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ชําระแล้วน้ันไม่สามารถเรียกคืนได้ 

 
4.2 เงื่อนไขสําหรับผู้ย่ืนคําขอการรับรองฉลากเขียว 

ผู้ ย่ืนคําขอที่ประสงค์จะขอรับการรับรองฉลากเขียว ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังน้ี 

4.2.1  เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการผลิต 
ประกอบนําเข้า จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ ซึ่งมีค ว ามประส งค์ที่จะขอ รับสิท ธิ์ก า ร ใ ช้
เครื่องหมายฉลากเขียว 

4.2.2  มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นของตนเอง หรืออยู่ระหว่าง
การย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ในกรณีที่เป็นตัวแทนจําหน่าย ต้องย่ืนหลักฐานการแต่งต้ัง
เป็นผู้แทนจําหน่ายจากผู้ผลิตประกอบการย่ืนสมัคร 

4.2.3 ต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกการใช้สัญญาและสิทธ์ิการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว หรือถูกเพิก
ถอนการรับรองเว้นแต่พ้นระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว 

4.2.4 ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์ทั่วไป และรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

4.2.5 ในกรณีของผู้นําเข้าและ/หรือผู้จัดจําหน่าย ผู้ย่ืนคําขอจะต้องจัดทํา เอกสารประกอบ 
ย่ืนพร้อมกับแบบคําขอรับการรับรองฉลากเขียว เป็นภาษาไทยดังน้ี 

 4.2.5.1 นโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต 

 4.2.5.2 ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

4.2.5.3 ขั้นตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการรับประกันสินค้า/บริการ รวมทั้งการบริการหลัง
การขาย 

4.2.5.4 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการดําเนินการแก้ ไขในการตอบกลับ
ข้อร้องเรียน 
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4.3 เอกสารการย่ืนคําขอการรบัรองฉลากเขียว 

การย่ืนขอการรับรองฉลากเขียว ผู้ต้องการย่ืนคําขอให้ใช้แบบคําขอตามที่สถาบันฯ กําหนด โดย
ระบุสถานที่ทําการ  สาขา  และขอบข่ายที่ต้องการขอการรับรองตามหลัก เกณฑ์และ เ งื่อนไขการ
รับรองฉลาก เขียว  พร้อมทั้ ง แนบเอกสารประกอบการพิจารณาโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
เ อ ก ส า ร ต่ า ง ๆ  ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง เ พ่ื อ ข อ ก า ร รั บ ร อ ง ฉ ล า ก เ ขี ย ว  ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html โดยไ ม ่ เ ส ีย ค ่า ใ ช ้จ ่ า ย  ซึ่ งผู้ ย่ืนคําขอควรศึกษา
รายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในการย่ืนคําขอ ได้แก่ 

4.3.1 ใบสมัครการขอรับรองฉลากเขียว 

4.3.2 คู่มือแนะนําโครงการฉลากเขียว เป็นเอกสารอธิบายถึงคําจํากัดความของการรับรอง
ฉลากเขียว องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  ขั้นตอนการรับรอง
ฉลากเขยีว ค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

4.3.3 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองฉลากเขียวเป็นเอกสารที่กําหนดขอบข่าย คํานิยาม 
และเง่ือนไขสําหรับผู้ย่ืนคําขอ เง่ือนไขสําหรับผู้ได้รับการรับรอง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการให้การ
รับรองฉลากเขียว 

4.3.4  ข้อ กําหนดฉลากเขียว เป็นเอกสารอธิบายข้อกําหนดที่ใช้ในการรับรองของผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท รวมถึงวิธีทดสอบ และวิธีในการคัดเลือกตัวอย่างสําหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

4.3.5  รูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท เป็นไปตามที่กําหนดใน ภาคผนวก ก 

4.3.6 หลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองฉลากเขียว เป็นรายการเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครขอรับรองฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  

นอกจากนี้ยั งมีแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นสมัครโดยสามารถดาวน์โหลด
ได้ทางเว็บไซต์ 

 
4.4  การย่ืนคําขอและการทบทวนเอกสาร 

4.4.1 เมื่อผู้ย่ืนคําขอเตรียมเอกสารครบถ้วนตามข้อกําหนดแล้ว ผู้ย่ืนคําขอสามารถส่งเอกสาร
มายังทีมงานรับรองฉลากเขียว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฯ ทวนสอบความสามารถของสถาบันฯ ในการให้การ
รับรองและประเมินผลเอกสาร เจ้าหน้าที่จะทําการยืนยันกลับหลังจากที่ตรวจสอบความครบถ้วนและ
ถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพ่ือดําเนินการย่ืนสมัครในขั้นตอนต่อไป 

4.4.2 กรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปยังผู้ย่ืนคําขอเพ่ือให้ดําเนินการส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมภายใน 6 เดือน ภายหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากเกินเวลาที่กําหนดเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสาร
ทั้งหมดคืนไปยังผู้ย่ืนคําขอ เพ่ือทําการรวบรวมและยื่นเอกสารท่ีสมบูรณ์กลับมาใหม่อีกคร้ัง 

4.4.3 เมื่อผู้ย่ืนคําขอได้รับการยืนยันจากทีมงานรับรองฉลากเขียวถึงความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารแล้ว ผู้ย่ืนคําขอสามารถย่ืนสมัครตรงถึงทีมงานรับรองฉลากเขียว เจ้าหน้าที่ฯ จะทําการรับ
สมัครโดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการตรวจคําขอและเอกสารประกอบการยื่นคําขอในอัตรา 
5,000 บาท/คําขอ/ผลิตภัณฑ์ 
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4.4.4 สถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกคําขอรับการรับรอง ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่พร้อมที่จะรับ
การตรวจประเมิน หรือไม่ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
4.5 การพิจารณาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

4.5.1 กรณีที่ข้อกําหนดบางประเภทระบุให้ผู้ย่ืนคําขอยื่นผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่โครงการฉลากเขียวให้การยอมรับ มาพร้อมใบสมัคร การคัดเลือกและการสุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ใน
การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกและการสุ่ม
ตัวอย่างในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในแต่ละขอบข่าย ในกรณีที่ไม่ได้มีการกําหนดไว้ให้เป็นไปตาม
“หลักเกณฑ์เฉพาะในการขอรับรองฉลากเขียว” สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอ 

4.5.2 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่แนบมาพร้อมใบสมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่
ลงนามรับรองรายงานผลการทดสอบนั้น หรือเป็นไปตามที่ระบุในข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการย่ืนขอ
การรับรองเ ค รื ่อ ง ห ม า ย ฉ ล า ก เ ข ีย ว  โดยจะพิจ า รณ า ผ ล ก า ร ท ด ส อ บที่ ดําเนินการโดย
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่โครงการฉลากเขียวให้การยอมรับ ดังต่อไปน้ี 

4.5.2.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบมาตรฐาน เลขที่มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่
เก่ียวข้อง 

4.5.2.2 ห ้อ ง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ท ด ส อ บ ที่ ไ ด้ รับก า ร ค ว บ ค ุม ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย
เจ้าหน้าที ่ โครงการฉลากเขียวเป็นสักขีพยาน (กรณีที่ไม่มีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบในประเทศที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025) ผู้ประกอบการ
จะต้องชําระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท/ครั้ง/วัน ในการเข้าควบคุมการ
ทดสอบ 

4.5.2.3 ห้องปฏิบัติการทดสอบของส่วนราชการ หรือห้อ งปฏิบัติก า รทดสอบ
ภาย ใต้การกํากับของรัฐที่ได้รับการแต่ง ตั้ ง ต ามมาตรา  5 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (และที่แก้ ไข
เ พิ่ม เ ติม ) ที ่ ไ ด้รับ ก า รตรวจประ เมินและขึ ้นทะ เบียน กับโครงการ
ฉลากเขียว 

 * ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ RR-203 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนหน่วย
ตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

4.5.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคนิคการผลิตที่
เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจรับมาแล้วทางโครงการจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

 
5. กระบวนการให้การรับรองฉลากเขียว  
 
 5.1 รูปแบบการรบัรองผลิตภัณฑ์ (Certification scheme) 
  สถาบันฯ มีการกําหนดรูปแบบการรับรองไว้ 3 ประเภท อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17067 
ซึ่งแต่ละประเภทจะระบุกิจกรรมและกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก 
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 5.2 การตรวจประเมินสถานประกอบการ 
ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ ประกอบด้วยการแต่งต้ังคณะผู้ ้ประเมิน การ

ตรวจสอบเอกสาร การจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน และการรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมิน 

5.2.1 สถาบันฯ จะแต่งต้ังคณะผู้ ้ประเมิน เพ่ือตรวจประเมินการเป็นไปตามข้อกําหนดของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรอง 

5.2.2 การแต่งต้ังคณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ประเมิน และผู้ประเมินตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี อาจมีการแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญร่วมอยู่ในคณะด้วยได้ตามความจําเป็น ซึ่งจะมีการระบุ
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจะมีการแต่งต้ังและแจ้งรายช่ือคณะผู้ประเมินให้
ผู้ย่ืนคําขอทราบเพ่ือยืนยันการยอมรับของคณะผู้ประเมิน รวมถึง วันและเวลาของการเข้าตรวจประเมิน 
ก่อนดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

5.2.3 การแต่งต้ังผู้ประเมิน ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
5.2.3.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามท่ีสถาบันฯ กําหนด 
5.2.3.2 ผ่านการอบรมหรือศึกษาหลักเกณฑ์ของการให้การรับรองและขั้นตอนการ

ดําเนินการการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการตามข้อกําหนดฉลากเขียว 
รวมทั้งมีความเข้าใจในวิธีการตรวจประเมิน 

5.2.3.3 ปราศจากผลประโยชน์ที่อ าจ ทํา ให้สมาชิก ในคณะปฏิบัติตนอย่าง
ไม่เป็นกลาง หรือไม่เสมอภาค 

5.2.3.4 ผู้ประเมินต้องไม่เคยให้คําปรึกษาให้กับผู้ย่ืนคําขอภายในระยะเวลา 2 ปีหรือ
ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินให้กับองค์กรของผู้ ย่ืนคําขอซึ่งอาจมีผลต่อ
กระบวนการและการตัดสินให้การ รับรองระบบบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล 

5.2.3.5 ผู้ประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรของผู้ย่ืนคําขอหรือมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง
อาจทําให้มีผลต่อการตัดสินใจ 

5.2.3.6 ผู้ประเมินต้องปราศจากแรงกดดันทางการค้า และ/หรือ การเงินใดๆ 

5.2.3.7 ก่อนทําการตรวจประเมินผู้ประเมินต้องลงนามในสัญญารักษาความลับและ
หนังสือแสดงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.2.4 ในกรณีที่สถานประกอบการ หรือโรงงานผลิตสินค้าได้รับการรับรอง ISO 9001 และ 
ISO 14001* ที่ออกโดยหน่วยรับรองที่อ ยู่ภายใต้การยอมรับของ IAF หรือหน่วย
รับรองระบบงานอ่ืนๆ ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
โครงการฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดอ่ืน จะได้รับการยกเว้นการตรวจประเมิน 
ณ สถานประกอบการ ในขั้นตอนการสมัคร  

โดย ณ วันที่สมัคร หากใบรับรองมีอายุใบรับรองเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ให้แสดง
หลักฐานการดําเนินการย่ืนต่ออายุใบรับรอง 

       หมายเหตุ * หรือ GI mark ระดับ 3 ขึ้นไป, Eco Factory เป็นต้น 
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5.2.5 ในกรณีที่สถานประกอบการหรือโรงงานผลิตสินค้าไม่ได้รับการรับรอง ISO 9001 
และ/หรือ ISO14001 จะต้องได้รับการตรวจประเมิน  ณ  สถานประกอบการในขั้นตอนการสมัคร
โดยผู้ป ระ เมินของโครงการฉลากเขียว และ/หรือ ผู้ประเมินและผู้เช่ียวชาญจากภายนอกที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับโครงการฉลากเขียว โดยการตรวจประเมินสถานประกอบการน้ัน จะประกอบด้วยการ
ประเมินเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกตัวอย่างเพ่ือทดสอบตามเกณฑ์
ข้อกําหนดฉลากเขียว การควบคุมคุณภาพ โดยประเมินจากการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการ
ผลิต และการควบคุมคุณภาพสินค้าสําเร็จรูปที่เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว การดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขในกรณีที่สินค้าไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด รวมท้ังการดําเนินงานการจัดการผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิตและการขนถ่ายสินค้า ณ สถานประกอบการ 

5.2.6 ในกรณีที่สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินจากคณะผู้ประเมินของโครงการ
ฉลากเขียวไม่เกิน 6 เดือน และมีการย่ืนสมัครใหม่เข้ามาเพ่ิมเติมจะได้รับการยกเว้นการตรวจประเมิน ณ 
สถานประกอบการในขั้นตอนการสมัคร 

5.2.7 ผู้ ยื่นคําขอจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ โครงการฉลากเขียวเพ่ือนัดเข้าตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่รับสมัคร และหากไม่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โครงการฉลากเขียวอาจมีการขยายเวลาตามความเหมาะสม ผู้ย่ืนคําขอ
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง/วัน ในการเข้าตรวจประเมินครั้งแรก (ในกรณีที่
ไม่ได้รับการยกเว้น) รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนน้ีจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ย่ืนคําขอ 
โดยผู้ ยื่นคําขอจะเป็นผู้จัด เตรียมสิ่ ง อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่จํา เป็นในการตรวจประเมิน  
เช่น ยานพาหนะสําหรับการ เดินทาง  ที่พัก (ในกรณีที่ ไม่สามารถดําเนินการตรวจประเมินแล้ว
เสร็จได้ภายในวันที่กําหนด) รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่จําเป็นให้กับ
คณะผู้ประเมิน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของผู้ประเมินในขณะดําเนินการตรวจประเมิน และผู้ย่ืนคําขอ
ต้องยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสัง เกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ประเมินของ
โครงการฉลากเขียว ณ สถานประกอบการของผู้ย่ืนคําขอภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันฯ ขอรับการรับรอง
ระบบงานหรือได้รับการรับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลา เมื่อได้รับเลือกจากสถาบันฯและหน่วย
รับรองระบบงาน 

5.2.8 ภายหลังจากตรวจประเมิน ผู้ประเมินจะแจ้งผลการตรวจประเมินครั้งแรก ให้กับผู้ย่ืนคํา
ขอทราบ โดยจะส่งรายงานผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารให้กับผู้ย่ืนคําขอภายใน 30 วัน 
นับจากวันเข้าตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยจดหมายนําส่งผลการตรวจประเมิน และรายงานผลการ
ตรวจประเมิน (ฉบับเต็ม) 

5.2.9 ในกรณีตรวจพบส่งที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดผู้ประเมินจะพิจารณาออก
ข้อบกพร่องสําคัญ (Major Non-conformity) หรือข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-conformity) หรือ 
ข้อสังเกตุ (Observation)  

5.2.9.1  ข้อบกพร่องสําคัญ(Major Non-conformity)  

  สิ่งที่ทําให้ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม 
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือรายการตรวจประเมินการ
รับรองฉลากเขียว ซึ่งพิจารณาแล้วส่งผลกระทบสําคัญต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม หรือ 
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  การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือรายการ
ตรวจประเมินการรับรองฉลากเขียว ซึ่งมีผลทําให้ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และนําไปสู่การ
ขาดความเช่ือถือและยอมรับในผลิตภัณฑ์ 

5.2.9.2  ข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-conformity)  

  สิ่งที่ทําให้ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม 
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือรายการตรวจประเมินการ
รับรองฉลากเขียว ซึ่งพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบสําคัญต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม หรือ 

  การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือรายการ
ตรวจประเมินการรับรองฉลากเขียว ซึ่งมีผลทําให้ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ส่งผลต่อความ
เช่ือถือและยอมรับในผลิตภัณฑ์ 

 กรณีพบข้อบกพร่อง ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้ได้การรับรองต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและจัดส่ง    
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้กับคณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อน จึงดําเนิน
แก้ไขและส่งหลักฐานการปรับปรุงแก้ไข (กรณีสามารถพิจารณาจากเอกสารหลักฐานได้) ให้กับคณะ
ผู้ตรวจประเมินพิจารณาและให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ออกรายงาน
ข้อบกพร่อง โดยอาจมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือดูประสิทธิผลของการดําเนินการ
หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้ประเมินแล้วปิดรายงานข้อบกพร่อง และจะรวบรวมข้อมูล
และผลการตรวจประเมินทั้งหมดรายงานต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียว เพ่ือพิจารณาตัดสินให้
การรับรอง  

 กรณีคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบแล้วพบว่าการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่เป็นไป
ตามแผนการปรับปรุงแก้ไข ผู้ประเมินจะแจ้งกลับไปยังผู้ย่ืนคําขอเ พื่อ ให้ส่งเอกสารช้ีแจงเพ่ิมเติม 
หากผลการดําเนินงานไม่เ ป็นไปตามแผนหรือเกินระยะเวลาท่ีกําหนด โครงการฉลากเขียวจะทําการ
ยกเลิกคําขอและผู้ประเมินจะส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนไปยังผู้ ย่ืนคําขอ เพ่ือดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จและรวบรวมเอกสารที่สมบูรณ์ย่ืนสมัครใหม่อีกคร้ัง 

5.2.9.3 ข้อสังเกตุ (Observation)  

สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินที่ยังไม่จัดเป็นข้อบกพร่อง แต่ต่อไปอาจนําไปสู่
ข้อบกพร่องได้หากไม่มีมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม 

กรณีพบข้อสังเกตุ ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้ได้รับการรับรองอาจช้ีแจงแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และจัดส่งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) ให้
คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาหรือไม่ก็ได้ และคณะผู้ตรวจประเมินจะติดตามผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าวในการตรวจประเมินครั้งต่อไป 

 ทั้งน้ี โครงการฉลากเขียวจะพิจารณาตัดสินให้การรับรองได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจประเมินไม่
พบข้อบกพร่องสําคัญและ/หรือข้อบกพร่องย่อย ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้ได้รับการรับรองได้รับข้อสังเกต 
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โครงการฉลากเขียวจะพิจารณาให้การรับรองโดยข้อสังเกตที่พบน้ันจะต้องได้รับการตรวจติดตามครั้ง
ต่อไป 

 
5.3 การพิจารณาตัดสินให้การรับรองฉลากเขียว 

5.3.1 การประชุมเพ่ือให้การรับรองจะถูกจัดขึ้นประมาณเดือนละ 2 ครั้ง โดยคณะอนุกรรมการ
รับรองฉลากเขียว จะทําหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนด้านเทคนิค เ พื่อตัดสิน ให้การรับรอง ทั้ ง น้ี  
ขึ้นอ ยู่ กับปริมาณคําขอที่มีผู้ย่ืนสมัคร โดยทางโครงการจะนําเอกสารหลักฐานของผู้ ยื่นคําขอที่ผ่ าน
การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ย่ืนคําขอทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที่นําเข้าพิจารณา 

5.3.2 กรณีที่คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวพิจารณาตัดสินไม่อนุมัติให้การรับรองฉลาก
เขียวสําหรับคําขอที่เข้าพิจารณาน้ัน ผู้ ย่ืนคําขอสามารถร้องขอเ พ่ือส่ง เอกสารเพ่ิมเติมต่อโครงการ
ฉลากเขียว เพ่ือขอให้ดําเนินการพิจารณาใหม่ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถ
ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดไว้ สามารถขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 เดือน หากไม่ทําการขอ
ขยายระยะเวลาหรือเกินเวลาที่กําหนดไว้ โครงการฉลากเขียวจะยกเลิกคําขอ และส่งเอกสารคืนให้กับผู้
ย่ืนคําขอ 

 
5.4 การรับรองฉลากเขียว 

กรณีที่ผลการพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียว เจ้าหน้าที่ฯ จะแจ้งผลการ
พิจารณาตัดสินให้การรับรองฉลากเขียวพร้อมทั้งส่ ง เ อกสารการยืนยันข้อมูล เพ่ือให้ผู้ย่ืนคําขอกรอก
รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทํารายงานสรุปผลทางเทคนิคและออกหนังสือสัญญาการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
โดยผู้ย่ืนคําขอต้องตอบกลับเอกสารการยืนยันข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ฯ จากน้ันเจ้าหน้าที่ฯจะจัดทํารายงาน
สรุปผลด้านเทคนิคในการให้การรับรองฉลากเขียวเพ่ือให้ประธานคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวลงนาม 
และจะแจ้งผลการรับรองฉลากเขียว พร้อมรายละเอียดการชําระค่าธรรมเนียมไปยังผู้ได้รับการรับรอง 

 
5.5 ค่าธรรมเนียมการใชเ้ครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

5.5.1  ใบรับรองฉลากเขียวมีอายุสัญญา 3 ปี ผู้ได้รับการรับรองสามารถเลือกวิธีการชําระ
ค่าธรรมเนียมได้ 2 แบบ คือ ชําระครั้งเดียว 3 ปี หรือสามารถแบ่งชําระเป็นรายปี โดยในแบบหลังผู้
ได้รับการรับรองจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในแต่ละปีให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกําหนดชําระเงิน กรณีที่
ไม่ได้ทําการชําระเงินในเวลาที่กําหนด จะถือว่าอายุสัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ครบกําหนดชําระเงิน อย่างไร
ก็ตาม การแบ่งรุ่นของแต่ละผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันตามองค์ประกอบหลักและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
(การคิดค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เห็นสมควร) 
ทั้งน้ี ผู้ได้รับการรับรองสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองฉลากเขียวได้จากประกาศ
โ ค ร ง ก า ร ฉ ล า ก เ ขี ย ว  ส ถ า บั น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ไ ท ย  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html เ รื่ อ ง  “ขั้ นตอนการรั บส มัครและอั ต ร า
ค่าธรรมเนียมในการรับรองฉลากเขียว” หรือในกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ 
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โครงการฉลากเขียว สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท 
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 329 โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8 

5.5.2 ผู้ได้รับการรับรองสามารถชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคารเป็นเช็ค หรือ
เงินสด เข้ามายังสถาบันฯ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ผ ลการรับรองฉลากเขียว 
ภายหลังจากที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของยอดการชําระเงิน 
และสถาบันฯ จะสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการรับรองฉลากเขียวให้แก่ผู้
ย่ืนคําขอไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
5.6 การจัดทําสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

หลังจากที่ผู้ได้รับการรับรองชําระค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะดําเนินการ
จัดทําสัญญาการใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียว และส่งให้ผู้ได้รับการรับรองตรวจสอบความถูกต้องของช่ือบริษัท 
ที่ต้ัง ช่ือรุ่นที่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียว วันหมดอายุสัญญา และช่ือผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคล เมื่อผู้ได้รับการรับรองยืนยันความถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดทําคู่สัญญา 2 ฉบับ ส่ง
ให้ผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทของผู้ได้รับการรับรองลงนาม จากน้ันนําส่งกลับมายังโครงการฉลากเขียว  
เพ่ือเสนอให้ผู้มีอํานาจสูงสุดของสถาบันฯ ลงนาม จากน้ันเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดส่งสัญญาคู่ฉบับให้แก่บริษัทผู้ได้รับ
การรับรองพร้อมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว (RR-202) ไฟล์เครื่องหมายฉลากเขียว 
และรูปแบบตัวอักษร โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี และสัญญาน้ีไม่
สามารถโอนสิทธ์ิให้กันได้ 

 
5.7 การจัดทําใบรับรองฉลากเขียว 

ภายหลังจากที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเป็นที่
เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ฯ จะดําเนินการจัดทําใบรับรองฉลากเขียวฉบับภาษาอังกฤษ โดยข้อมูลที่จะนํามาจัดทํา
ใบรับรองดังกล่าว จะต้องเป็นข้อมูลที่ระบุอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวทั้งสิ้น 
จากน้ันจะส่ง ใบรับรองฉบับจริง ให้ผู้มีอํานาจสูงสุดของสถาบันฯ ลงนาม และจะดําเนินการจัดส่งใบรับรอง
ฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวต่อไป 

 
5.8 เงื่อนไขสําหรับผู้ได้การรับรองฉลากเขียว 

5.8.1 ผู้ได้การรับรอง ต้องรักษาระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ฉลากเขียวให้เป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียว รวมถึงการคงไว้ซึ่งกระบวนการผลิต การขนส่ง และการ
กําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการตลอด
ระยะเวลาที่ได้การรับรอง 

5.8.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามรูปแบบการรับรองตามท่ีมีประกาศสําหรับการรับรอง
ฉลากเขียวในแต่ละผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองฉลาก เขีย วที่เก่ียวข้องที่สถาบันฯ 
กําหนด รวมทั้งที่อาจมีประกาศแก้ไข หรือกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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5.8.3 ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่นําผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์และ/หรือ
เครื่องหมายรับรองไปใช้อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับรุ่นที่ได้รับการรับรอง หรือนอกเหนือขอบข่ายที่
ได้การการรับรอง 

5.8.4 ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่นําสัญญา เคร่ืองหมาย เอกสารการรับรอง หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของสิ่งดังกล่าวไปใช้หรือสื่อในทางที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระของการรับรอง หรือทําให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อกระบวนการรับรอง คณะกรรมการฯ และสถาบันฯ 

5.8.5 ในกรณีที่มีการจัดทําสําเนาเอกสารการรับรองให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ได้รับการรับรองต้อง
จัดทําเอกสารการรับรองทั้งฉบับ (ทุกหน้า) หรือเป็นไปตามที่รูปแบบการรับรองที่กําหนด 

5.8.6 ผู้ได้การรับรองต้องยุติการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณา ที่มีการอ้างถึงเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวทั้งหมด เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ ยกเลิกสัญญา หรือเพิกถอนการรับรอง ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม 

5.8.7 ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
และจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่ถูกบุค ค ล ใ ด ร ้อ ง เ ร ีย น เก่ียวกับความเสียหายที่ เกิดขึ้น
เน่ืองมาจากการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกําหนดหรือผิดไปจาก
จุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตาม
สัญญาน้ีหรือข้อกําหนดหรือขัดกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

5.8.8 ผู้ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าถึงขั้นตอนการดําเนินงานที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการตรวจสอบ การอนุญาตให้เข้าถึงพ้ืนที่ที่จําเป็นสําหรับการตรวจประเมิน การอนุญาต
ให้เข้าถึงบันทึกและรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องในการตรวจ
ประเมิน 

5.8.9 ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับการร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์ และข้อบกพร่องต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการ
ดําเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนและจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่พบข้อบกพร่องตามข้อร้องเรียน และต้อง
จัดส่งข้อร้องเรียนและ/หรือแนวทางการจัดการกับข้อร้องเรียนให้กับผู้ประเมินได้ทุกคร้ังที่มีการร้องขอ 

5.8.10 ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โครงการฉลากเขียวทราบทันทีเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

5.8.11 หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกสัญญาและสิทธ์ิการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ผู้
ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้โครงการฉลากเขียวทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

5.8.12 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวมีอายุสูงสุด 3 ปี เมื่อหมดอายุ
สัญญาปีที่ 3 หากผู้ได้รับการรับรองต้องการได้รับการรับรองฉลากเขียวต่อไปจะต้องดําเนินการย่ืนสมัคร
ใหม่เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินให้การรับรองใหม่ (Re-Certification) 
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5.9 การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์  

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์จะขอขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์
กรณีที่เป็นประเภทเดียวกันแต่ต่างรุ่นสามารถแจ้งขอขยายขอบข่ายเพ่ิมเติมได้โดยย่ืนเอกสารคําขอการ
รับรองผลิตภัณฑ์และรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอขยายขอบข่าย รวมถึงหลักฐานอ่ืนๆ ที่ทางโครงการ
ฉลากเขียวร้องขอในการขยายขอบข่ายของผู้ได้รับการรับรอง หากโครงการฉลากเขียวพิจารณาแล้วเห็น
ว่าขอบข่ายที่ขอขยายน้ันมีการ เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญต่อผลิตภัณฑ์และการรับรองผลิตภัณฑ์
เดิมอาจพิจารณาให้ผู้ ได้รับการรับรอง ย่ืนขอการรับรองผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับ
การรับรองผลิตภัณฑ์เดิม 

โครงการฉลากเขียวจะคิดค่าธรรมเนียมการรับคําขอและการตรวจสอบเอกสารกรณีย่ืนขอ
ขยายขอบข่ายในอัตรา 3,000 บาท/คําขอ โดยไม่จํากัดจํานวนรุ่น เจ้าหน้าที่ฯ อาจใช้ผลการตรวจ
ประเมินครั้งล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ประกอบการพิจารณา กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องทําการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอขยายขอบข่ายเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่จะดําเนินการสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การ
คัดเลือกตัวอย่าง ณ สถานประกอบการ 

5.9.2 หลังจากได้รับการตัดสินให้การรับรอง โครงการฉลากเขียวจะจัดทําใบรับรองให้
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองทั้งหมด ใบรับรองฉบับใหม่จะระบุวันสิ้นอายุเท่ากับวันสิ้นอายุ
ของใบรับรองฉบับเดิม และผู้ได้รับการรับรองจะต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่โครงการฉลากเขียว
ทันทีที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ 

 

6. การตรวจติดตาม 
 

6.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ 
คณะผู้ประเมินจะตรวจประเมินตามรายการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยังคงความสอดคล้องตามข้อกําหนดฉลากเขียว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามท่ีกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการของผู้ที่ได้รับการรับรอง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
 6.1.1 กรณีอายุสัญญา  3 ปี  การตรวจติดตามปกติจะกระทําขึ้น 1 ครั้ง ภายหลังจากวันที่
ได้การรับรองครบ 12 เดือน หรือเป็นไปตามเง่ือนไขในการให้การรับรองฉลากเขียวตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการรับรองฯ ซึ่งความถ่ีในการตรวจติดตามอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยต่างๆ 
ขึ้นกับการพิจารณาผลการตรวจประเมินในรอบที่ผ่านมา หรือตามอายุและการใช้งานของผลิตภัณฑ์น้ัน  

 6.1.2 กรณีอายุสัญญา 1 ปี หากประสงค์ต่ออายุสัญญาจะดําเนินการวางแผนเพ่ือการตรวจ
ติดตามภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง และกรณีไม่ต่ออายุสัญญาจะไม่มีการตรวจติดตาม 

โดยทั่วไป การตรวจติดตามจะดําเนินการในขณะที่สถานประกอบการมีการผลิตสินค้าฉลากเขียว โดย
เจ้าหน้าที่จะทําการสอบถามและแจ้งกําหนดการเข้าตรวจหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากบริษัท ผู้ที่ได้รับการ
รับรองจะต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ให้กับโครงการฉลากเขียว
ทราบเพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจติดตามล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ที่ได้การรับรองไม่สามารถแจ้งยืนยันการนัด
หมายการเข้าตรวจประเมินล่วงหน้า โครงการฉลากเขียวจําเป็นต้องดําเนินการตรวจติดตามตามแผนงานที่
กําหนดไว้โดยจะเข้าทําการคัดเลือกตัวอย่างสินค้าฉลากเขียวจากคลังสินค้าสําเร็จรูปเพ่ือส่งทดสอบตาม 
“หลักเกณฑ์เฉพาะในการขอรับรองฉลากเขียว” สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองหรือสุ่มโดยพิจารณาจาก
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ข้อมูลการใช้งานตามความเหมาะสม เช่น ประเภท แบบรุ่น และจากผลการตรวจติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ครั้งก่อนหน้า (ถ้ามี) รวมทั้งการประเมินการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
การขนถ่ายสินค้า และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ณ สถานประกอบการ 

หากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ จากการสุ่มตัวอย่างในการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อกําหนด หรือผลการตรวจสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่ย่ืนหนังสือรับรองตนเอง  ผู้ประเมิน
จะพิจารณาออกข้อบกพร่องสําคัญ (Major Non-conformity) คณะผู้ตรวจประเมินจะนําเสนอข้อมูลต่อ
คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณาดําเนินการพักใช้ใบรับรองต่อไป โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การพักใช้ไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ี
กําหนด โครงการฉลากเขียวจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการเพิกถอนใบรับรองต่อไป 

ในกรณีของผู้นําเข้าและ/หรือผู้จัดจําหน่ายสินค้า การตรวจติดตามจะกระทําโดยการตรวจประเมิน
คลังสินค้าสําเร็จรูป การตรวจสอบเอกสารในการคัดเลือกผู้ผลิต การรับประกันสินค้า/บริการ รวมทั้งการ
บริการหลังการขายและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการแก้ไขในการตอบกลับข้อร้องเรียน 
เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ได้การรับรองยังคงรักษาระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนดฉลากเขียว
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 

 
6.2 การแจ้งผลของการตรวจติดตาม 

6.2.1 ในกรณีที่ผลการตรวจติดตามสอดคล้องตามข้อกําหนด หมายถึง ผู้ได้รับการรับรองยังคง
สามารถรักษาระบบที่ได้รับการรับรองอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
รับรอง คณะผู้ประเมินจะแจ้งสรุปผลการตรวจประเมินให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ และนําผลการตรวจ
ประเมินเสนอต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง 

6.2.2 ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ผู้ประเมินจะแจ้งข้อบกพร่องที่ตรวจพบเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้ได้รับการรับรองทราบเพ่ือดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง รวมถึงกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ํา โดยผู้ได้รับการรับรองจะต้องจัดทําแผนการดําเนินงานในการแก้ไข
ข้อบกพร่องรวมทั้ ง ระบุวันแล้ว เสร็จจัดส่ง ให้ผู้ประ เมิน เพ่ือพิจารณาจนเป็นที่ยอมรับภายใน 
30 วัน นับจากวันที่รับทราบรายงานข้อบกพร่อง และผู้ประเมินจะรวบรวมหลักฐานการปรับปรุงแก้ไข
รายงานต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
6.3 การตรวจติดตามเพ่ิมเติมในกรณีเร่งด่วนหรือเปน็กรณพีิเศษ 

6.3.1 โครงการฉลากเขียวขอสงวนสิทธ์ิที่จะตรวจติดตามเพ่ิมเติมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีต่อไปน้ี 

6.3.1.1 มีเหตุอันสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข
และข้อกําหนดฉลากเขียว 

6.3.1.2 เมื่อมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคด้านการใช้งาน ตลอดจนข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคแ ล ะ สิ ่ ง แ ว ด ล้อ ม หรือมีข ้อ ม ูล บ่ง ชี ้ทางวิชาการ
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
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6.3.1.3 ข้อมูลหรือเอกสารบางส่วนที่ได้จากผลการตรวจติดตามครั้งก่อนยังไม่เพียงพอ 

6.3.2 โครงการฉลากเขียวขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการตรวจติดตามเป็นกรณีพิเศษ โดยอาจ
แจ้งกําหนดการเข้าตรวจให้กับผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นๆ ในกรณีที่มีความ
จําเป็น เช่น ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง เป็นต้น 
 
6.4 การปรับและค่าปรับ 
 ในการตรวจติดตาม หากผู้ประเมินพบข้อบกพร่องเก่ียวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนดฉลากเขียว หรือตรวจพบการละเมิดใช้เครื่องหมายฉลากเขียวที่เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของผู้ได้รับการรับรอง ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อช่ือเสียงของสถาบันฯและ/หรือมีผลทําให้เกิด
ความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้บริโภค สถาบันฯ จะออกหนังสือเตือนให้ผู้ได้รับการรับรองทราบเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร และจะดําเนินการเรียกค่าปรับตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศเรื่องอัตรา
ค่าปรับที่ใช้เรียกเก็บในกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว 

 
 6.5 การต่ออายุสญัญา หรือการขอการรับรองซํ้าใหม่หลังจากใบรับรองสิน้อายุ 3 ปี (Re-Certification) 

 หากผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอต่ออายุสัญญา หรือการขอการรับรองซ้ําใหม่ (หลัง
ใบรับรองอายุ 3 ปี) สามารถดําเนินการได้โดยย่ืนเอกสารคําขอต่ออายุเครื่องหมายฉลากเขียว พร้อมหลักฐาน
มายังโครงการฉลากเขียว ก่อนสัญญาหรือใบรับรองเดิมจะสิ้นอายุ โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะออกจดหมายแจ้งเตือน
ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ได้ทําการย่ืนต่ออายุสัญญาหรือขอการ
รับรองซ้ําใหม่ก่อนวันสิ้นอายุให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง และจะไม่มีสิทธ์ิในการใช้เครื่องหมาย
ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือใช้เครื่องหมายฉลากเขียวในการโฆษณานับจากวันสิ้นอายุที่ระบุในสัญญา ซึ่ง
หากผู ้ ไ ด ้ร ับ ก า ร รับ ร อ ง มีความประสงค์จะขอการรับรองฉลากเขียวใหม่ เจ้าหน้าที่ฯ จะดําเนินการ
เช่นเดียวกับผู้ย่ืนคําขอใหม่ โดยสัญญาหรือใบรับรองฉบับเดิมจะมีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุที่ระบุในใบรับรอง 

 
7.  การลดขอบขา่ย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกการรับรอง และการปฏิเสธการรับรอง 
 
 7.1 การลดขอบขา่ยของการรับรอง 

 ในกรณีพบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบที่ได้รับการรับรองในบางส่วนของขอบข่าย
ที่ได้รับการรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์จะขอลดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง หรือ
พบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ได้ โครงการ
ฉลากเขียวจะทําการออกจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (สําหรับกรณีหลัง) และจะจัดทําใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ซึ่งจะมีขอบข่ายครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เหลืออยู่เท่าน้ัน รวมถึงขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก
ใบรับรองฉบับเดิมทันที โดยผู้ได้รับการรับรองจะต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมกลับมายังโครงการฉลากเขียวเพ่ือ
ทําการยกเลิกทันทีที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ 

 
7.2 การพักใช้การรับรอง 

7.2.1 ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่กําหนดไว้และ/หรือไม่ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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คณะผู้ตรวจประเมินจะนําเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณาดําเนินการพัก
ใช้ใบรับรองต่อไป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการพักใช้ไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 

7.2.2 ในระหว่างการพักใช้ใบรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้ผลการรับรองและ/หรือ
ระงับการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากโครงการฉลากเขียว และใน
ระหว่างการถูกพักใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ผู้ได้รับการรับรองจะต้องทําการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้เรียบร้อย และแจ้งให้โครงการฉลากเขียวทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการแก้ไขเป็นระยะ  

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด โครงการฉลากเขียวจะ
รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณาดําเนินการเพิกถอนใบรับรอง
ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองได้ทําการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ แล้วเสร็จเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขภายในเวลาท่ีกําหนด โครงการฉลากเขียวจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือคืน
สถานภาพการรับรองตามขอบข่ายเดิมเมื่อยั งคงความสามารถหรือลดขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์
ลงถ้าไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองได้ 

 
7.3 การเพิกถอนการรับรอง 

 การเพิกถอนการรับรองผลิตภัณฑ์จะถูกดําเนินการในกรณหีน่ึงหรือหลายกรณี ดังต่อไปน้ี 
7.3.1 การนําเคร่ืองหมายฉลากเขียวไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

สถาบันฯ ย่อมเป็นความผิดและมีโทษทางกฎหมาย เน่ืองจากเคร่ืองหมายฉลากเขียวได้รับการจด
ทะเบียนสิทธ์ิกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเคร่ืองหมายรับรองภายใต้มูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

7.3.2 ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษามาตรฐานตามข้อกําหนดหลังจากได้การรับรองไปแล้ว 
โครงการฉลากเขียวจะทําหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการไปในครั้งแรก เพ่ือให้ทางผู้ได้รับการรับรองได้
ดําเนินการแก้ไข ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม โครงการฉลากเขียวจะทําการเพิกถอนใบรับรองและจะ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป โดยออกจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ผู้
ได้รับการรับรองไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเพิกถอนสัญญาและสิทธ์ิการใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

7.3.3 โครงการฉลากเขียวขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งต่อสาธารณะ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรอง
หมดอายุสัญญา ถูกเพิกถอนการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองฉลากเขียว 

 
7.4 การยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

 การยกเลิกสัญญาและสทิธ์ิการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จะดําเนินการในกรณีดังต่อไปน้ี 

7.4.1 ผู้ได้รับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 

7.4.2 ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบุคคลล้มละลาย 

7.4.3 ผู้ได้รับการรับรอง ขอแจ้งยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ผู้ได้รับการรับรองจะต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับสิทธ์ิให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวน้ันทั้งหมดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาและสิท ธิ์การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว หรือเพิก
ถอนการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

ผู้ได้รับการรับรองจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โครงการฉลากเขียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน หากประสงค์จะยกเลิกสัญญาและสิทธ์ิการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวและต้องชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีที่บุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาน้ีหรือข้อกําหนด หรือผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียว หรือกิจกรรมการใช้ฉลาก
เขียว หรือการโฆษณาของผู้ได้รับการรับรอง ไม่เป็นตามสัญญานี้หรือข้อกําหนด หรือขัดกับกฎหมายความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในกรณีที่สถาบันฯ ตรวจพบการละเมิดสิทธ์ิโดยการนําเครื่องหมายฉลากเขียวไปใช้โดยมิได้รับ
อนุญาตภายหลังจากหมดอายุสัญญาหรือในกรณีใดๆท่ีขัดต่อพระราชบัญญั ติ เครื่องหมายการค้า โครงการ
ฉลากเขียวจะออกหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการไปยังผู้ละเมิดสิทธ์ิฯ เพ่ือให้ดําเนินการแก้ไขโดยการลบ
เครื่องหมายฉลากเขียวออกจากผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือดําเนินการย่ืนสมัครขอการรับรอง
ฉลากเขียวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมท้ังจะดําเนินการคิดค่าปรับตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ และหากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวสถาบันฯ จะดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 7.5 การปฏิเสธการรับรอง 
โครงการฉลากเขียว ไม่ครอบคลุมการพิจารณาให้การรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องด่ืม และ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากเขียว 

 
8.  การแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
 

ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้โครงการฉลากเขียวทราบในทันที  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผล
ต่อการรับรองฉลากเขียวตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองอย่างมีนัยสําคัญ หรือหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ ที่
เก่ียวกับการรับรองสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า หรือขององค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญอ่ืนๆ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาด หรือย้ายที่อยู่ หรือลักษณะ
ของสถานประกอบการ การเปลี่ยนช่ือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานและอํานาจหน้าที่ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล หรือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล การเปลี่ยนแปลงเคร่ืองหมายการค้า 
เป็นต้น 

8.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล โครงการฉลากเขียวจะยกเลิก
ใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับเดิมและออกใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับใหม่ โดยจะจัดทําใบรับรอง/สัญญาฯ ตาม
รายละเอียดที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยมีขอบข่ายคงเดิม  

 
8.2 ผู้ได้รับการรับรองที่มีความประสงค์จะย้ายสถานที่ทําการท่ีระบุไว้ในใบรับรอง ผู้ได้รับการ

รับรองต้องแจ้งให้โครงการฉลากเขียวทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการย้ายสถานที่ทําการ พร้อมทั้ง
หลักฐานการย้ายสถานที่ทําการ และสถาบันฯ จะต้องทําการตรวจประเมินใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
ตามรูปแบบการรับรองที่กําหนด เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวประกอบการพิจารณา 
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8.3 การจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า สถานประกอบการจะต้องสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การ

คัดเลือกตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากเขียวที่มีการแสดงเคร่ืองหมายการค้าใหม่ เพ่ือ
ออกใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับใหม่และยกเลิกใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับเดิม หรือถ้าข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ไม่มีการ
ทดสอบที่เก่ียวข้องให้ใช้ใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับเดิม และโครงการฉลากเขียวจะปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่โดยเพ่ิมเติมเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแทนเครื่องหมายการค้าเดิม 

 
8.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล 

8.4.1  ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ โครงการฉลากเขียวจะให้การรับรองต่อไป 

8.4.2  ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ โครงการฉลากเขียวจะทําการตรวจประเมินใหม่ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองต้องการได้รับการ
รับรองต่อไป 

8.4.3 กรณีอ่ืนๆ ให้ผู้มีอํานาจสูงสุดของสถาบันฯ แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือประเมินผลกระทบ
และกําหนดแนวทางดําเนินการต่อไป 

 
 8.5 การแจ้งเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เมื่อสถานประกอบการ/ผู้ได้รับการรับรองมีการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เช่น การเปลี่ยนสูตรการผลิตใหม่แทน
สูตรเดิม การลดหรือเพ่ิมผู้จัดส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดจากวันที่ย่ืนสมัครเพ่ือขอการ
รับรองฉลากเขียวให้ผู้ได้รับการรับรอง ทําหนังสือช้ีแจงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งย่ืนเอกสาร/หลักฐาน
ที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ และแนบสําเนาใบรับรองฉบับเดิม เพ่ือ
ประกอบการนําเสนอคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวพิจารณา 
 
9. การรักษาความลับ 
 

9.1 โครงการฉลากเขียวจะเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้จากผู้ย่ืนคําขอและ/หรือผู้ได้รับการ
รับรองไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ย่ืนคําขอและ/หรือผู้ได้รับการ
รับรองอันเน่ืองมาจากความลบัน้ีได้แพร่งพรายออกไปเว้นแต่เกิดขึ้นจากการกระทําของโครงการฉลากเขียว 

 
9.2  การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียวควรให้เจ้าหน้าที่ของ

ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้นําส่ง กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้องบรรจุเอกสารในซองซ้อน 2 ช้ัน 
โดยประทับตรา“ลับ” ที่ซองช้ันในซึ่งบรรจุเอกสารลับน้ัน 

 
 
10. การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์  
 

ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรอง สามารถโต้แย้ง  ร้องเรียน  หรืออุทธรณ์เก่ียวกับการดําเนินงานของ
สถาบันฯ ในสว่นที่เก่ียวข้องกับการให้การรับรองฉลากเขียวตามข้อกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 
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10.1 การโต้แย้ง 

 ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการใดๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการตามข้อกําหนดน้ีสามารถโต้แย้งได้ทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้อํานวยการสถาบันฯ  
จะมอบหมายผู้รับผิดชอบช้ีแจงหรืออธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งจนได้ข้อยุติ หากไม่
สามารถยุติได้ผู้โต้แย้งสามารถดําเนินการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

 

10.2 การร้องเรียน 

 ผู้ร้องเรียนต้องย่ืนร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
มายังสถาบันฯ โดยมีช่องทางการร้องเรียนดังต่อไปน้ี 

10.2.1  กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ คณะอนุกรรมการ
รับรองฉลากเขียว หรือคณะพิจารณาอุทธรณ์ ให้ย่ืนเรื่องร้องเรียนต่อผู้อํานวยการสถาบันฯ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลสรุปประเด็นที่เก่ียวข้องและเสนอต่อประธานคณะกรรมการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณีเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการ 

10.2.2 กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับผู้จัดการโครงการ ให้ย่ืนเรื่องร้องเรียนต่อผู้อํานวยการ
สถาบันฯ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการ 

10.2.3 กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับผู้ประเมิน หรือบุคลากรที่ดําเนินการเก่ียวกับงานรับรอง ให้
ย่ืนเรื่องร้องเรียนต่อผู้อํานวยการสถาบันฯ เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนน้ัน รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นเพ่ือเสนอความเห็นต่อ
ผู้อํานวยการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

10.2.4 กรณีเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับผู้ย่ืนคําขอ หรือผู้ได้รับการรับรองให้ย่ืนเรื่องร้องเรียนถึง
ผู้อํานวยการสถาบันฯ เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียนน้ัน รวบรวม
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นเพ่ือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอ หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูก
ร้องเรียนทราบ และขอให้ช้ีแจงประเด็นเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลรายละเอียดการ
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 15 วันทําการ นับต้ังแต่วันที่
แจ้งให้ทราบ เพ่ือได้ข้อยุติแล้วให้นําเสนอผู้อํานวยการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ  

หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพ่ือพิจารณา โดยมติ
ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯถือเป็นข้อยุติ และสถาบันฯ จะแจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้
ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 

10.3 การอุทธรณ์ 

ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ที่ได้รับการรับรองต้องย่ืนเรื่องอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อํานวยการ
สถาบันฯ ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตัดสิน หรือมติของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ในเรื่องน้ันๆ โดยสถาบันฯ จะดําเนินการดังน้ี 

10.3.1 การแต่งต้ังคณะพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อได้รับคําอุทธรณ์แล้ว ผู้จัดการโครงการ จะ
นําเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะพิจารณาอุทธรณ์โดย
คัดเลือกจากกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการอุทธรณ์น้ัน 
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ไม่ว่าจะโดยทางใด จํานวน 3 คน โดยกรรมการคนหน่ึงจะได้รับการแต่ง ตั้ ง เป็นประธานคณะพิจารณา
อุทธรณ์  และจะแจ้งรายช่ือให้ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ย่ืนเรื่องอุทธรณ์ทราบ 

10.3.2 การพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์ คณะพิจารณาอุทธรณ์กําหนดวันเวลาและสถานที่
สําหรับการประชุมพิจารณาตัดสินภายใน 30 วันทําการ นับต้ังแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ และแจ้ง
กําหนดการประชุมให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ที่ได้รับการรับรองที่ย่ืนอุทธรณ์และผู้ที่เก่ียวข้องทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันทําการ เพ่ือเข้าช้ีแจงและให้ข้อเท็จจริงแก่คณะพิจารณาอุทธรณ์ 

10.3.2.1 กรณีที่การพิจารณาการอุทธรณ์ยั ง ไม่ถึ งที่สุดผลการพิจารณาหรือมติ
ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เดิมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ 

10.3.2.2 การพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้
จัดทํารายงานผลการพิจารณาตัดสินและให้คณะพิจารณาอุทธรณ์ทุกคนลง
นาม คําตัดสินของคณะพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นข้อยุติ 

10.3.2.3 กรณีที่ ไ ม่สามารถ ดํา เนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
สามารถขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทําการ โดย
ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ทราบล่วงหน้า
พร้อมทั้งระบุสาเหตุของความล่าช้า 

 สถาบันฯ จะแจ้งผลการพิจารณาตัดสินให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ที่ได้รับการรับรองที่ย่ืนเรื่องอุทธรณ์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 10 วันทําการ นับจากวันตัดสินโดยผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ที่ได้รับการ
รับรองที่ย่ืนเรื่องอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณา โดยสถาบันฯ จะพิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงภายหลังการพิจารณาการอุทธรณ์สิ้นสุด 

 
11. การรักษาความเป็นกลาง 
 
 สถาบันฯ จะดําเนินการรับรองแก่ผู้ย่ืนคาํขอทุกรายที่มคีุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ฉลากเขียว และจะดําเนินการโดยไม่มีความลําเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับรอง และไม่มี
เง่ือนไขเกี่ยวกับขนาดของกิจกรรมของผู้ย่ืนคําขอ หรือการเป็นสมาชิกของสมาคม หรอืกลุ่ม หรือเง่ือนไขทาง
การเงิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการรับรอง คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวทุกคนมีความเป็น
อิสระจากการค้า การเงิน และความกดดันอ่ืนๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรอง และมนีโยบายและ
ขั้นตอนการจัดการความเป็นกลางในดําเนินการให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับที่  1  ระดับนโยบาย 
คณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดอ่ืน ทํา

หน้าที่ ในการ พิจารณาประกาศหลัก เกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองฉลากเขียว รวมถึงการ กําหนด
นโยบายที่เก่ียวข้องกับความเป็นกลางในกิจกรรมการรับรองโดยมุ่งเน้นความโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อสาธารณชนในกระบวนการรับรอง โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีคัดเลือกมา
จากหน่วยงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า/ผู้จัดจําหน่าย 3. ผู้บริโภค 4. นักวิชาการ/ผู้ชํานาญการ ด้านการกําหนดมาตรฐาน
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คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมหรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง และมีผู้อํานวยการสถาบันฯ ทําหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางและโปร่งใส โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องไม่มีการ
ถือครองเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 
 ระดับที่  2  ระดับตัดสินให้การรับรอง 

คณะอนุก ร รมกา ร รับ รอ งฉล าก เ ขีย ว  ทําหน้าที่ในก า รพิจ า รณาตัดสิน ให้การ
รับรองฉลากเขียว โดยอนุกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้ตรวจประเมิน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับ
รอง/ผู้ได้รับการรับรอง ซึ่งต้องลงนามในเอกสารสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดง
ความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจแจ้งกฎระเบียบในการรักษาความลับและการแสดงการมีส่วนได้ส่วน
เสียในที่ประชุมตัดสินให้การรับรอง 

 
 ระดับที่  3  ระดับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 

คณะผู้ประเมิน ทําหน้าที่ดําเนินกิจกรรมการรับรองของสถาบันฯ โดยมุ่งเน้นถึงนโยบาย
ความเป็นกลาง โดยผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง และต้องไม่เป็น
ที่ปรึกษาแก่ผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับการรับรองในผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอรับรอง ซึ่งต้องลงนามในสัญญาว่าด้วย
การรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่กระทบต่อ
ความเช่ือมั่น วัตถุประสงค์ หรือความเป็นกลางในการรับรอง ทั้งน้ี สถาบันฯ จะดําเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาความเป็นกลางในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องนอกเหนือจากการรับรอง ทั้งที่มาจากภายใน
หน่วยรับรองหรือจากกิจกรรมของบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนโดยหน่วยรับรองและหน่วยงานท่ีอยู่
ภายใต้นิติบุคคลเดียวกันต้องไม่ดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้การรับรอง 

 
 ในกรณีที่มีหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องในกระบวนการรับรองโครงการฉลากเขียวจะ
ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นกลาง และจะทวนสอบการเฝ้าระวังกิจกรรม/การดําเนินงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องของ
โครงการเพ่ือตรวจสอบผลกระทบต่อความเป็นกลางเป็นระยะ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า ผู้บริหาร 
คณะอนุกรรมการรับรองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานรับรองทุกคน มีความเป็นอิสระจากการค้า การเงิน 
และความกดดันอ่ืนๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรอง 
 
12.  การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง 
 

12.1 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว 

 สํานักงานโครงการฉลากเขียวจะนําเสนอเ น้ือหาสาระของหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขที่มี
การเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เ พื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการ
ประกาศใช้  รวมถึงกําหนดวันที่มีผลบังคับใช้ เพ่ือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้า
ก่อนวันมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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12.2 การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อกําหนดใหม่ 

 สํานักงานโครงการฉลากเขียวอาจทําการทบทวนปรับปรุงและแก้ไขข้อกําหนดให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งน้ี เพ่ือให้ข้อกําหนดมีความเหมาะสมมาก
ย่ิงขึ้น โดยจะทําการประกาศข้อกําหนดใหม่สู่สาธารณะภายใน 7 วันทําการ หลังจากวันที่อนุมัติประกาศใช้ 

 ผู้ย่ืนคําขอจะต้องจัดเตรียมเอกสารในการขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวให้สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดใหม่ภายหลังจากวันที่มีประกาศใช้ และสถาบันฯ จะทําการตรวจประเมินโดยยึดตามข้อ กําหนด
ฉบับใหม่ที่มีผล ณ ปัจจุบัน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอมีความประสงค์ที่จะย่ืนคําขอตามข้อกําหนดเดิม ผู้ย่ืนคํา
จะต้องย่ืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดเข้ามาภายใน 30 วัน หลังวันประกาศข้อกําหนดใหม่สู่สาธารณะ และใน
กรณีได้รับการรับรอง สถาบันฯ จะออกใบรับรองซึ่งจะมีอายุใช้ได้เพียง 1 ปี  

 
13. อ่ืนๆ 
 

13.1 การโฆษณาของผู้ย่ืนคําขอ หรือผู้ได้รับการรับรอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
โฆษณาของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวที่กําหนด 

13.2 การแสดงเคร่ืองหมาย และข้อความท่ีอ้างถึงการรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ลักษณะการทํา การใช้ และการแสดงเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวที่กําหนด 

13.3 สํานักงานโครงการฉลากเขียวไม่รับผิดชอบการกระทําใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระทําไป
โดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด 

13.4 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งให้ใช้กฎหมายไทยและหลักเกณฑ์เง่ือนไขใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
รับรองผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนๆ ของโครงการฉลากเขียวที่กําหนดเป็นหลัก 

    …………………………………………………………………….. 
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การบริการ

1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Selection)    ข้อกําหนด (TGL-XX-XX-XX) และรูปแบบในการรับรองผลิตภัณฑ์

2 การพิจารณา (Determination)    การพิจารณาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์  (RR-201 ข้อ 4.5)

a. การทดสอบ (Testing) a.  การพิจารณาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ (RR-201 ข้อ 4.5)

b. การตรวจ (Inspection) b. การพิจารณาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ (RR-201 ข้อ 4.5)

c. การออกแบบ (Design appraisal) c. การพิจารณาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ (RR-201 ข้อ 4.5)

d. การประเมินกระบวนการผลิตหรือการบริการ (Verification) d. การตรวจประเมินสถานประกอบการในขั้นตอนการสมัคร (RR-201 ข้อ 5.2)

          - รายการตรวจประเมินสถานประกอบการ (FM-202/03) 

          - รายการข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินสถานประกอบการ (FM-202/04)

3 การพิจารณาทบทวน (Review)    การพิจารณาตัดสินให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.3)

การตัดสินให้การรับรอง (Decision on certification)    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201)

a. การให้การรับรอง a. การรับรองในการอนุมัติให้ใช้การรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.3 และ 5.4)

b. การรักษาสถานะการรับรอง b. เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับรองการรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.8)

c การขยายขอบข่ายการรับรอง c. การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ (RR-201 ข้อ 5.9)

d. การลดขอบข่ายการรับรอง d. การลดขอบข่ายของการรับรอง (RR-201 ข้อ 7.1)

e. การพักใช้การรับรอง d. การพักใช้การรับรองผลิตภัณฑ์ (RR-201 ข้อ 7.2)

f. การเพิกถอนการได้รับใบรับรอง e. การเพิกถอนการได้รับใบรับรอง (RR-201 ข้อ 7.3)

การให้การรับรอง (Attestation) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201)

a. ใบรับรองหรือเอกสารแสดงความเป็นไปตามข้อกําหนด    a. การจัดทําใบรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.7)

b. ให้สิทธิ์การใช้ใบรับรองหรือข้อความที่แสดงว่าเป็นไปตามข้อกําหนด    b. เงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับรองการรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.8)

c. การออกใบรับรองให้เฉพาะในแต่ละรอบการผลิตในกระบวนการเดียวกัน - - - -

d. ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายจากการติดตามผลหรือการรับรองที่ให้ในแต่ละรอบการผลิต    c. การตรวจติดตาม (RR-201 ข้อ 6)

6 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201)

a. การสุ่มทดสอบหรือตรวจสอบตัวอย่างจากท้องตลาดหรือคลังสินค้า - - - a. การตรวจติดตาม (RR-201 ข้อ 6)

b. การสุ่มทดสอบหรือตรวจสอบตัวอย่างจากโรงงาน -  b. การตรวจติดตาม (RR-201 ข้อ 6)

c. การประเมินการผลิต การบริการ หรือการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต -   c. การตรวจติดตาม (RR-201 ข้อ 6)

d. การตรวจประเมินระบบการจัดการ ควบคู่กับการสุ่มทดสอบหรือตรวจสอบ - -  d. การตรวจติดตาม (RR-201 ข้อ 6)

*หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์นําเข้า ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร
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รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์

รูปแบบการให้การรับรอง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว (RR-201)ขั้นตอนในการรับรองผลิตภัณฑ์หัวข้อ
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