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ประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว (RR-201) 

 
แก้ไข 
คร้ังท่ี 

หน้าท่ี เร่ิมใช้งาน ค าอธิบาย ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ 

1 1/18 ถึง 
18/18 

15 มี.ค. 59 แก้ไขท้ังฉบับ รศนา จินดา
สงวน 

(QMR/ 
ผจก.

แผนงาน) 

- คุณศิริธญัญ์ 
ไพโรจน์บริบูรณ ์
(รักษาการผอ.

สสท.) 

2 4/17, 
6/17และ 
14/17 

18 มี.ค. 59 ● เพิ่มนิยามของการขยายขอบข่ายการ
รับรองผลิตภณัฑ์(ข้อ 3.9) 

● แก้ไขและเพิ่มข้อมูลค่าธรรมเนียมใน
การเข้าควบคุมการทดสอบ(ข้อ 
4.5.2.2) 

● ต าแหน่งผอ.สถาบันแก้ไขเป็น  
“ประธานสถาบันฯ”    (ข้อ 8.4.3) 

รศนา จินดา
สงวน 

(QMR/ 
ผจก.

แผนงาน) 

- ศ.ดร.ธนวัฒน์ 
จารุพงศ์สกุล 

ประธานสถาบัน
ฯ 

3 1/24  - 
24/24 

7 ก.ค. 60 ● เปลี่ยนช่ือ จากเดมิ “หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการให้การรบัรองฉลากเขียว” 
แก้ไขเป็น “หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
รับรองฉลากเขยีว”  

● ปรับเนื้อหาเอกสารทั้งหมดให้สอดคล้อง
กับ ISO/IEC 17065 

 ฉัตรตรี ภูรัต 
(QMR/ 

รักษาการ
ผจก.

แผนงาน) 

กัญญาณี แสง
เกียรตยิุทธ 

(ผู้จัดการฉลาก
เขียว) 

ศ.ดร.เผดมิศักดิ์ 
จารยะพันธุ ์

(รักษาการผอ.
สสท.) 

4 ทั้ง
เอกสาร 

1 ก.พ. 61 ● แก้ไขค าว่า “ส านักงานเลขาฯ” เปน็ 
“โครงการฉลากเขียว” 

● แก้ไขค าว่า “ผู้อ านวยการศูนย์ฯ” เป็น 
“ผู้จัดการโครงการ” 

● แก้ไขข้อ 5.2.4, 5.9.1, 6.1, 7, 8, 10, 
11 

ฉัตรตรี ภูรตั 
(QMR/ 

เจ้าหน้าท่ี
แผนงาน
อาวุโส) 

กัญญาณี แสง
เกียรตยิุทธ 

(ผู้จัดการฉลาก
เขียว) 

ดร.อ าไพ  
หรคุณารักษ์ 
(ผอ.สสท.) 

5 ทั้ง
เอกสาร 

15 
ส.ค. 62 

● เปลี่ยน “โครงการฉลากเขียว มลูนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” เป็น “ฉลาก
เขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” 

● แก้ไขข้อ 4.4, 5.2, 5.9, 6.2, 6.5, 
● แก้ไขภาคผนวกเพิ่มรปูแบบการรบัรอง

แบบ N2 
 
 

ฉัตรตรี ภูรตั 
(QMR/ 
ผู้จัดการ

ฉลากเขียว) 
 
 
 
 

วิศรา หุ่นธาน ี
(ผู้จัดการ
แผนงาน) 

มนตร ี
ช านาญโรจน ์

(รักษาการ ผอ.
สสท.) 
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1. ขอบข่าย 
 

เอกสารนี้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการยื่นค า
ขอ การตรวจประเมิน การรับรอง การตรวจติดตามผล การต่ออายุการรับรอง การลดขอบข่ายการรับรอง การยกเลิก 
พักใช้ และเพิกถอนการรับรอง การร้องเรียน การอุทธรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว 
 
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: เอกสารอ้างอิงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับล่าสุด 

 
3. นิยาม 

 
3.1 ฉลากเขียวฯ หมายถึง ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

3.2  เจ้าหน้าที่ฯ หมายถึง เจ้าหน้าที่งานฉลากเขียว 

3.3 คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ หมายถึง คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าในการก าหนดแผนงาน
และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการงานฉลากเขียว รวมทั้งการ
ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในกิจกรรมการรับรอง 

3.4 คณะอนุกรรมการรับรองฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียว ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพ่ือท าหน้าที่ใน
การตัดสินให้การรับรองฉลากเขียว คงไว้ ลด/เพ่ิมขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน พิจารณาการต่ออายุและการ
ยกเลิกการรับรอง รวมถึงการทบทวนความถูกต้องของผลการตรวจประเมินและตรวจติดตามสถาน
ประกอบการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองฉลากเขียว และการพิจารณาผลกระทบต่อความ
เป็นกลางต่อกิจกรรมการรับรองในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.5 ข้อก าหนดฉลากเขียว หมายถึง มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณา
ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life cycle consideration) ซึ่งจัดท าโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคใน
รายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และอนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ 

3.6 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการที่มีก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้การรับรอง ยกเว้น
อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค 

3.7 ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้ผลิต ผู้จ้างผลิต ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า หรือผู้
ให้บริการที่ประสงค์จะขอการรับรองฉลากเขียว 

3.8 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองฉลากเขียว 

3.9 การตรวจประเมิน (Initial Assessment) หมายถึง การตรวจประเมินความสอดคล้องของการบริหาร
จัดการที่เป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียวที่ขอรับการรับรอง 

3.10 การตรวจติดตาม (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินที่ด าเนินการในช่วงก่อนครบรอบของการ
ตรวจประเมินเพ่ือการรับรองใหม่ หรือการติดตามและทวนสอบสถานภาพของการบริหารจัดการตาม
ข้อก าหนดฉลากเขียว เพ่ือมั่นใจได้ว่าการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการยังคงเป็นไปตามข้อก าหนด
อย่างต่อเนื่อง 

3.11 การตรวจประเมินให้การรับรองใหม่ (Re-certification) หมายถึง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวที่ต้องการขอการรับรองซ้ าใหม่ หลังใบรับรองสิ้นอายุ 3 ปี เพ่ือเป็นการทบทวนความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่อาจมีการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ 

3.12 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up) หมายถึง การตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 

3.13  การตรวจติดตามเพิ่มเติม (Special Audit) หมายถึง การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเป็นกรณี
พิเศษ ซึ่งอาจด าเนินการตรวจประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้ 

3.14 การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ หมายถึง การเพ่ิมรุ่นผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่มขอบข่าย
การบริการ ในสัญญาที่ยังคงมีอายุการรับรอง  

3.15 หัวหน้าผู้ประเมิน (Lead Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ฉลากเขียวฯ ก าหนด และได้รับ
การแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าการตรวจประเมิน 

3.16 ผู้ประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ฉลากเขียวฯ ก าหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่เป็นผู้ประเมิน 

3.17 คณะผู้ประเมิน (Audit Team) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า     
ผู้ประเมิน ผู้ประเมิน ผู้ประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ท าหน้าที่ตรวจ
ประเมิน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ประเมิน 

3.18 ผู้ทบทวนทางเทคนิค หมายถึง ผู้ประเมินอ่ืนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและ
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ทวนสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกผลการตรวจประเมิน ก่อนเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพ่ือพิจารณา 
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4. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

4.1 เงื่อนไขส าหรับการรับรองฉลากเขียว 

4.1.1 การด าเนินการเพ่ือขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว เช่น การยื่นค าขอ การติดต่อ
ประสานงาน การตรวจประเมิน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 

4.1.2 สถานประกอบการที่ประสงค์จะขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว ต้องปฏิบัติดังนี้ 

1) ปฏิบัติตามรูปแบบการรับรองฉลากเขียวตามที่มีประกาศส าหรับการรับรองในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียวที่เกี่ยวข้องตามที่ฉลากเขียวฯ 
ก าหนดและท่ีอาจมีประกาศแก้ไขหรือก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

2) ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประเมินในการตรวจประเมินและตรวจติดตาม 
ณ สถานประกอบการ และยินยอมให้ผู้ประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานร่วมสังเกตการณ์
การตรวจประเมินเมื่อมีการร้องขอ ได้แก่ การให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว บริเวณอาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ พ้ืนที่ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง การตรวจสอบบันทึก รายงาน และการสัมภาษณ์พนักงาน ณ สถานที่ท าการของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการตรวจประเมินผู้รับจ้างช่วง และการเตรียมการส าหรับกรณีมี           
ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมในการตรวจประเมินตามท่ีฉลากเขียวฯ ก าหนด (ถ้ามี) 

3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อความสามารถในการด าเนินการ
ตามข้อก าหนดฉลากเขียวของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง ให้เจ้าหน้าที่ฯ ทราบโดยไม่ชักช้า  

4) ช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการรับรองฉลากเขียวตามอัตราที่ฉลากเขียวฯ ก าหนด 
ส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ช าระแล้วนั้นไม่สามารถเรียกคืนได้ 

 

4.2 เงื่อนไขส าหรับผู้ยื่นค าขอการรับรองฉลากเขียว 

  ผู้ยื่นค าขอที่ประสงค์จะขอรับการรับรองฉลากเขียวต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

  4.2.1  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต น าเข้า จัด
จ าหน่าย หรือให้บริการ และประสงค์ที่จะขอรับสิทธิ์การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

  4.2.2  มีเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นของตนเอง หรืออยู่ระหว่างการยื่นค า
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายต้องยื่นหลักฐานการแต่งตั้งเป็น
ผู้แทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต ประกอบการยื่นสมัคร 

4.2.3 ต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกการใช้สัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือถูกเพิกถอน
การรับรองเว้นแต่พ้นระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว 

4.2.4 ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ทั่วไป และรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์รวมทั้งหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

4.2.5 ในกรณีของผู้น าเข้าและ/หรือผู้จัดจ าหน่าย ผู้ยื่นค าขอจะต้องจัดท าเอกสารประกอบ ยื่นพร้อมกับ
แบบค าขอรับการรับรองฉลากเขียว เป็นภาษาไทยดังนี้ 
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1. นโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต 
2. ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า/บริการ รวมทั้งการบริการหลังการขาย 
4. ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการแก้ไขในการตอบกลับข้อร้องเรียน 

 

4.3 เอกสารการยื่นค าขอการรับรองฉลากเขียว 

 การยื่นขอการรับรองฉลากเขียว ผู้ต้องการยื่นค าขอให้ใช้แบบค าขอตามที่ ฉลากเขียวฯ ก าหนด โดยระบุ
สถานที่ท าการสาขา และขอบข่ายที่ต้องการขอการรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียวพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการพิจารณาโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอการรับรอง
ฉลากเขียวได้ที่เว็บไซต์ http://www.tei.or.th/greenlabel/index.html โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ยื่นค าขอควร
ศึกษารายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในการยื่นค าขอ ได้แก่ 

4.3.1 ใบสมัครการขอรับรองฉลากเขียว 

4.3.2 คู่มือแนะน าฉลากเขียว เป็นเอกสารอธิบายถึงค าจ ากัดความของการรับรองฉลากเขียว 
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ขั้นตอนการรับรองฉลากเขียว ค่า
สมัคร และค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

4.3.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว เป็นเอกสารที่ก าหนดขอบข่าย ค านิยาม และเงื่อนไข
ส าหรับผู้ยื่นค าขอ เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง และอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้การรับรอง
ฉลากเขียว 

4.3.4  ข้อก าหนดฉลากเขียว เป็นเอกสารอธิบายข้อก าหนดที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท 
รวมถึงวิธีที่ใช้ส าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

4.3.5  รูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทเป็นไปตามที่ก าหนดใน ภาคผนวก ก 

4.3.6 หลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองฉลากเขียว เป็นรายการเอกสารที่ ใช้ประกอบการสมัครขอรับรอง
ฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รวมถึงวิธีในการคัดเลือกตัวอย่างส าหรับการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ 

4.3.7  แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ 
 

 4.4  การรับค าขอและการทบทวนเอกสาร 
4.4.1 เมื่อผู้ยื่นค าขอเตรียมเอกสารครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว ผู้ยื่นค าขอสามารถส่งเอกสารมายัง

เจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือทวนสอบความสามารถของฉลากเขียวฯ ในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายที่
ยื่นขอ และท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร หลังจากการทวนสอบ
ความสามารถและทบทวนเอกสารเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฯ จะท าการยืนยันกลับต่อผู้ยื่นค าขอ
เพ่ือด าเนินการสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีพบว่าฉลากเขียวฯ ไม่มีผู้ประเมินในสาขาที่ตรงกับ
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายที่ยื่นขอและ/หรือตามรูปแบบการรับรองที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ฯ 
จะแจ้งปฏิเสธค าขอและจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืนต่อผู้ยื่นค าขอ  
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4.4.2   กรณีพบว่าค าขอหรือเอกสารประกอบค าขอมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฯ จะยังไม่
ท าการรับสมัครค าขอแต่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือด าเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน  
ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถน าส่งได้ตามก าหนด เจ้าหน้าที่ฯ จะส่ง
เอกสารทั้งหมดกลับคืนต่อผู้ยื่นค าขอและจะพิจารณารับสมัครค าขอต่อเมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วน
แล้วเท่านั้น 

4.4.3 เมื่อผู้ยื่นค าขอได้รับการยืนยันการรับสมัครค าขอจากเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นสมัครเพ่ือ
ขอการรับรองฉลากเขียวได้ โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะท าการรับสมัครและผู้ยื่นค าขอต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการตรวจค าขอและเอกสารประกอบการยื่นค าขอในอัตรา 5,000 บาท/ค าขอ/
ผลิตภัณฑ์ 

4.4.4 ฉลากเขียวฯ จะพิจารณายกเลิกค าขอ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่พร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน 
หรือไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4.5 การพิจารณาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

4.5.1 กรณีที่ข้อก าหนดบางประเภทระบุให้ผู้ยื่นค าขอยื่นผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่  
ฉลากเขียวฯ ให้การยอมรับมาพร้อมใบสมัคร การคัดเลือกและการสุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกและการสุ่ม
ตัวอย่างในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในแต่ละขอบข่าย กรณีที่ไม่มีการก าหนดไว้ ให้เป็นไป
ตาม “หลักเกณฑ์เฉพาะในการขอรับรองฉลากเขียว” ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอการรับรอง 

4.5.2 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่แนบมาพร้อมใบสมัคร จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดนับจากวันที่ลงนามรับรองรายงานผลการทดสอบนั้น (หากเป็นการออกรายงาน
ใหม่ ให้นับวันที่ท าการทดสอบครั้งล่าสุด) หรือเป็นไปตามที่ระบุในข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ยื่นขอการรับรองฉลากเขียว โดยจะพิจารณาผลการทดสอบที่ด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการ
ทดสอบท่ีฉลากเขียวฯ ให้การยอมรับ ดังนี้ 

1) ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน 
เลขที่มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่เก่ียวข้อง 

2) ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการควบคุมการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ของฉลากเขียวฯ เป็นสักขี
พยาน (ในกรณีที่ไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศที่ได้รับการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน เลขที่  มอก . 17025 หรือ ISO/IEC 17025) โดย
ผู้ประกอบการจะต้องช าระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท/ครั้ง/วัน ในการเข้าควบคุมการ
ทดสอบ 

3) ห้องปฏิบัติการทดสอบของส่วนราชการ หรือห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้การก ากับของรัฐที่
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ได้รับการตรวจประเมินและข้ึนทะเบียนกับฉลากเขียวฯ 

 หมายเหตุ: ผู้ยื่นค าขอสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ฉลากเขียวฯ ให้การยอมรับ ได้ ทาง
เว็บไซต์ http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html 

http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
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  4.5.3 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจรับมาแล้ว ฉลากเขียวฯ จะ
เก็บรักษาข้อมูลทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการผลิตของผู้ยื่นค าขอไว้เป็นความลับ 

 
5. กระบวนการให้การรับรองฉลากเขียว  

 5.1 รูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ (Certification scheme) 

ฉลากเขียวฯ มีการก าหนดรูปแบบการรับรองไว้ 5 ประเภท อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17067 ดังนี้ 

● ประเภท N1 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์น าเข้าที่ได้การรับรองมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 
1 จากประเทศสมาชิก GEN (Global Ecolabelling Network) ซึ่งผ่านการรับรองระบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (GENICES) และได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ
ฉลากเขียวฯ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี 

● ประเภท N2 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์น าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี 

● ประเภท 3 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์ทั่วไป ที่มีการผลิตภายในประเทศ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี 

● ประเภท A1 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์ทั่วไป ที่มีการผลิตภายในประเทศ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 1 ปี 

● ประเภท 6 คือ การรับรองงานบริการ 1 โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 
ปี 

ซ่ึงแต่ละประเภทจะระบุกิจกรรมและกระบวนการรบัรองผลิตภณัฑ์ โดยมีรายละเอียดตาม ภาคผนวก ก 

5.2 การตรวจประเมินสถานประกอบการ 

5.2.1 ผู้ยื่นค าขอจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือนัดเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่รับสมัคร หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ฉลากเขียวฯ จะแจ้งขยายเวลาตามความเหมาะสม  

5.2.2 ผู้ยื่นค าขอจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าตรวจประเมินครั้งแรก ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง/
วัน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในส่วนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยื่นค าขอ  

5.2.3 โรงงานผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นการตรวจประเมิน ณ 
สถานประกอบการ ในขั้นตอนการสมัคร  

1) มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 ที่ออกโดยหน่วยรับรองที่อยู่
ภายใต้การยอมรับของ IAF หรือหน่วยรับรองระบบงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ (กรณีที่ไม่ได้การรับรอง ISO 14001 สามารถใช้การ
รับรอง ได้แก่ มาตรฐาน Eco Factory (ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่) หรือ  มาตรฐาน GI mark 
ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ มาตรฐาน EMS-DIW ขั้นที่ 2 ขึ้นไป)  
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2) มาตรฐานการรับรองฉลากเขียว (Green Label) จากประเทศสมาชิก GEN (Global 
Ecolabelling Network) ที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติงาน (GENICES) และได้ลงนาม
ข้อตกลงร่วมกับฉลากเขียวฯ ส าหรับผลิตภัณฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ 

หมายเหตุ: ในกรณีที่อายุใบรับรองเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ยื่นค าขอจะต้องแสดงหลักฐานการ
ด าเนินการต่ออายุใบรับรองฯ และน าส่งส าเนาใบรับรองฉบับใหม่ที่ได้รับการต่ออายุให้กับฉลากเขียวฯ 
ในทันทีก่อนใบรับรองฉบับเดิมจะสิ้นอายุลง ถ้าไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ฉลากเขียวฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกค าขอหรือพักใช้ใบรับรอง แล้วแต่กรณี จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.2.4 ฉลากเขียวฯ จะตรวจประเมินสถานประกอบการของผู้ยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์และข้อก าหนดเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการ 
โดยขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ ประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะผู้ประเมิน การ
ตรวจสอบเอกสาร การจัดท าก าหนดการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน และการรายงาน
สรุปผลการตรวจประเมิน 

5.2.5 ฉลากเขียวฯ จะคัดเลือกผู้ประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเหมาะสม และไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้ยื่นค าขอเพ่ือท าหน้าที่ตรวจประเมิน การแต่งตั้งคณะผู้ประเมินประกอบด้วย หัวหน้าผู้
ประเมิน และผู้ประเมิน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญร่วมอยู่ในคณะด้วย
ได้ตามความจ าเป็น ซึ่ งจะมีการระบุต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน                            
ผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ฉลากเขียวฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ฉลากเขียวฯ ก าหนด 
2) ผ่านการอบรมหรือศึกษาหลักเกณฑ์ของการให้การรับรองและขั้นตอนการด าเนินการการ

ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการตามข้อก าหนดฉลากเขียว รวมทั้งมีความเข้าใจในวิธีการ
ตรวจประเมิน 

3) ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจท าให้สมาชิกในคณะปฏิบัติตนอย่างไมเ่ป็นกลางหรือไม่เสมอภาค 

4) ต้องไม่เคยให้ค าปรึกษาให้กับผู้ยื่นค าขอภายในระยะเวลา 2 ปี หรือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
ประเมินให้กับองค์กรของผู้ยื่นค าขอ ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการและการตัดสินให้การรับรอง
ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

5) ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรของผู้ยื่นค าขอ หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอาจท าให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 

6) ต้องปราศจากแรงกดดันทางการค้าและ/หรือการเงินใด ๆ 

7) ต้องลงนามในสัญญารักษาความลับและหนังสือแสดงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนท าการตรวจ
ประเมิน 

5.2.6 ฉลากเขียวฯ จะแจ้งรายชื่อคณะผู้ประเมินรวมถึงวันและเวลาของการเข้าตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบ เพ่ือยืนยันก าหนดนัดหมายและการยอมรับของคณะผู้ประเมิน ก่อนด าเนินการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ยอมรับผู้ประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญที่ฉลากเขียวฯ 
แต่งตั้งเนื่องจากมีหลักฐานหรือข้อมูลชี้ชัดว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
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เป็นผู้ที่มีความสามารถไม่เหมาะสม ผู้ยื่นค าขอสามารถแจ้งต่อฉลากเขียวฯ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้ประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญได้ โดยต้องระบุเหตุผล โดยฉลากเขียวฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อตามเหตุผลอันสมควร และการตัดสินใจของ ฉลากเขียวฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.2.7 การตรวจประเมินสถานประกอบการ จะกระท าโดยผู้ประเมินของฉลากเขียวฯ และ /หรือ            
ผู้ประเมินและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับฉลากเขียวฯ ประกอบด้วย การ
ประเมินเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกตัวอย่างเพ่ือทดสอบตาม
เกณฑ์ข้อก าหนดฉลากเขียว การควบคุมคุณภาพโดยประเมินจากการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุม
กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพสินค้าส าเร็จรูปที่เป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
รวมทั้งการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่สินค้าไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และการ
จัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิตและการขนถ่ายสินค้า ณ 
สถานประกอบการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอจะเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการตรวจ
ประเมิน เช่น ยานพาหนะส าหรับการเดินทาง อาหาร และที่พัก (ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจประเมินแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ก าหนด) รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่จ าเป็นให้กับคณะผู้ประเมินเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  

5.2.8 ผู้ยื่นค าขอต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ฉลากเขียวฯ เข้าถึงขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับการตรวจสอบ การอนุญาตให้เข้าถึงพ้ืนที่ที่จ าเป็นส าหรับการตรวจประเมิน การอนุญาตให้
เข้าถึงบันทึกและรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องในการตรวจ
ประเมิน 

5.2.9 ผู้ยื่นค าขอต้องยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของ           
ผู้ประเมินของฉลากเขียวฯ ณ สถานประกอบการของผู้ยื่นค าขอภายใต้ขอบข่ายที่ฉลากเขียวฯ 
ขอรับการรับรองระบบงาน หรือได้รับการรับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลาเมื่อได้รับเลือกจาก
ฉลากเขียวฯ และหน่วยรับรองระบบงาน 

5.2.10 ในกรณีที่สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินจากคณะผู้ประเมินของฉลากเขียวฯ ไม่เกิน 6 
เดือน และท าการยื่นสมัครใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม จะได้รับการยกเว้นการตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการ ในขั้นตอนการสมัคร 

5.2.11 ภายหลังจากตรวจประเมิน ผู้ประเมินจะแจ้งผลการตรวจประเมินครั้งแรก ให้กับผู้ยื่นค าขอทราบ 
โดยจะส่งรายงานผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารให้กับผู้ยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับจาก
วันเข้าตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย จดหมายน าส่งผลการตรวจประเมินและรายงานผลการ
ตรวจประเมิน (ฉบับเต็ม) 

5.2.12 ในกรณีตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ผู้ประเมินจะพิจารณาออกรายงานข้อบกพร่อง ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1)   ข้อบกพร่องส าคัญ (Major Non-conformity)  

สิ่งที่ตรวจพบมีผลท าให้ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดฉลากเขียว หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการไม่เป็นไปตาม



 

12 / 29     
RR-201 

Rev.08/2565      

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินสถานประกอบการ ซึ่งพิจารณาแล้วส่งผลกระทบ
ส าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์เฉพาะของฉลากเขียว มีผลท าให้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การขาดความเชื่อถือและยอมรับในผลิตภัณฑ์ 

2)  ข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-conformity)  

  สิ่งที่ตรวจพบมีผลท าให้ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดฉลากเขียว หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินสถานประกอบการ ซึ่งพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบ
ส าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ฉลากเขียว มีผลท าให้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่ส่งผลต่อความเชื่อถือและยอมรับในผลิตภัณฑ์ 

3) ข้อสังเกต (Observation)  

สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินที่ยังไม่จัดเป็นข้อบกพร่อง แต่อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้หากไม่มี
มาตรการปรับปรุงแก้ไขท่ีเหมาะสม 

กรณีพบข้อบกพร่อง ผู้ยื่นค าขอต้องจัดท าแผนการด าเนินงานในการแก้ไขข้อบกพร่องและระบุวัน
แล้วเสร็จ รวมทั้งหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (กรณีสามารถพิจารณาจากเอกสารหลักฐานได้ ) 
ส่งให้กับคณะผู้ประเมิน เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องแจ้งกรอบระยะเวลา
ด าเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ฉลากเขียวฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ฉลากเขียวฯ จะพิจารณา
ขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม และจะทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดย
คณะผู้ประเมินอาจมีการเข้าตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ณ สถานประกอบการเพ่ิมเติมหรือไม่ก็
ได้ หากผลการปรับปรุงแก้ไขไม่เกิดประสิทธิผล ผู้ประเมินจะด าเนินการแจ้ งผู้ยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องซ้ าให้แล้วเสร็จ และส่งหลักฐานการแก้ไขให้ฉลากเขียวฯ ภายในระยะเวลา 30 
วัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขข้อบกพร่องจนเป็นที่ยอมรับ และจะรวบรวมข้อมูลและ
ผลการตรวจประเมินทั้งหมดรายงานต่อคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพ่ือพิจารณาตัดสินให้การรับรองต่อไป  

ในกรณีที่คณะผู้ประเมินตรวจสอบแล้วพบว่าการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่เป็นไปตามแผน
หรือเกินระยะเวลาที่ก าหนด ฉลากเขียวฯ จะท าการยกเลิกค าขอ และเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดส่งเอกสารทั้งหมด
กลับคืนไปยังผู้ยื่นค าขอเพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ และรวบรวมเอกสารที่สมบูรณ์ยื่น
สมัครใหม่อีกครั้ง 

 
5.3 การทบทวนและการตัดสินให้การรับรองฉลากเขียว 

5.3.1 การทบทวน บนพ้ืนฐานของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบค าขอ ผลการตรวจประเมิน 
ซึ่งผู้ประเมินที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินจะได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ผู้ทบทวนทาง
เทคนิคในการทวนสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารของผู้ยื่นค าขอ รวมทั้งผลการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ ก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพ่ือพิจารณา       
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5.3.2 การตัดสินให้การรับรอง การประชุมเพ่ือให้การรับรองจะถูกจัดขึ้นประมาณเดือนละ 2 ครั้ง โดย
คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียว จะพิจารณาให้การรับรอง โดยพิจารณาเอกสารหลักฐาน
ประกอบว่าสอดคล้องตามข้อก าหนด ผลการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ และผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) โดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งผลการ
พิจารณาให้กับผู้ยื่นค าขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันท าการหลังจากวันที่น าเข้า
พิจารณา 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์น าเข้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว (Green Label) จากประเทศสมาชิก
เครือข่าย GEN (Global Ecolabelling Network) ที่ ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติงาน 
(GENICES) และได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับฉลากเขียวฯ ในการยอมรับผลการตรวจรับรองฉลากซึ่ง
กันและกัน คณะอนุกรรมการรับรองฯ จะพิจารณาโดยอ้างถึงเอกสารการรับรองภายใต้ข้อตกลง
ร่วมระหว่างประเทศ (Mutual Recognition Agreement, MRA) และใบรับรองฉลากเขียวตาม
ประเภทและรุ่นเดียวกันที่ยังไม่หมดอายุ 

5.3.3 การปฏิเสธให้การรับรอง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการรับรองฯ ไม่อนุมัติค าขอที่เข้าพิจารณา
เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ผู้ยื่นค าขอสามารถร้องขอต่อฉลากเขียวฯ 
เพ่ือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมในการขอรับการพิจารณาใหม่ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
หากไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาได้ 2 
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 เดือน หากไม่ท าการขอขยายระยะเวลาหรือเกินก าหนดที่ระบุไว้ ฉลากเขียวฯ 
จะด าเนินการยกเลิกค าขอและส่งเอกสารทั้งหมดคืนให้กับผู้ยื่นค าขอ 

 
5.4 การรับรองฉลากเขียว 

กรณีที่ผลการพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อก าหนดฉลากเขียว เจ้าหน้าที่ฯ จะแจ้งผลการพิจารณา
ตัดสินให้การรับรองฉลากเขียวถึงผู้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันข้อมูลเพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอกรอกรายละเอียด
ที่ใช้ในการจัดท ารายงานสรุปผลทางเทคนิคและออกหนังสือสัญญาการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว โดยผู้ยื่นค าขอ
ต้องตอบกลับเอกสารการยืนยันข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดท ารายงานสรุปผลด้านเทคนิค
ในการให้การรับรองฉลากเขียวเพ่ือให้ประธานคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวลงนาม และจะออกจดหมาย
แจ้งผลการรับรองฉลากเขียว พร้อมทั้งรายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียมไปยังผู้ได้รับการรับรอง 

5.5 ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

5.5.1   อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองฉลากเขียว ค านวณได้จากการแบ่งรุ่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแตกต่าง
กันตามองค์ประกอบหลักและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (การคิดค่าธรรมเนียมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เห็นสมควร ) ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรอง
สามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองฉลากเขียวได้จากประกาศ ฉลากเขียว สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ทางเว็บไซต์ www.tei.or.th/greenlabel เรื่อง “ขั้นตอนการรับสมัครและอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการรับรองฉลากเขียว” หรือ ในกรณีต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ 
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ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 522 โทรสาร 0-2504-4826  

5.5.2 ผู้ได้รับการรับรองสามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารเป็นเช็คหรือเงินสดมายัง                 
ฉลากเขียวฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งผลการรับรองฉลากเขียว ภายหลังจากท่ีได้
ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของยอดการช าระเงิน และ ฉลาก
เขียวฯ จะสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการรับรองฉลากเขียว ให้แก่ผู้
ยื่นค าขอไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
5.6 การจัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

หลังจากท่ีผู้ได้รับการรับรองช าระค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะด าเนินการจัดท าสัญญา
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวส่งให้ผู้ได้รับการรับรองตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อผู้ประกอบการ ที่ตั้ง 
ชื่อรุ่นที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว วันหมดอายุสัญญา และชื่อผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคล เมื่อผู้ได้รับการรับรองยืนยันความถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดท าคู่สัญญา 2 ฉบับ ส่งให้ผู้มีอ านาจลงนาม
ของผู้ได้รับการรับรองเพ่ือลงนามและน าส่งกลับมายังฉลากเขียวฯ เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจสูงสุดของ ฉลากเขียวฯ 
ลงนาม จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดส่งสัญญาคู่ฉบับให้แก่ผู้ได้รับการรับรองพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202) ไฟล์เครื่องหมายฉลากเขียว และรูปแบบตัวอักษร  

โดยรูปแบบการรับรองฉลากเขียวแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

● ประเภท N1 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์น าเข้าที่ได้การรับรองมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 
1 จากประเทศสมาชิก GEN (Global Ecolabelling Network) ซึ่งผ่านการรับรองระบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (GENICES) และได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ
ฉลากเขียวฯ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี 

● ประเภท N2 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์น าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี 

● ประเภท 3 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์ทั่วไป ที่มีการผลิตภายในประเทศ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี 

● ประเภท A1 คือ การรับรองผลิตภัณฑ์ทั่วไป ที่มีการผลิตภายในประเทศ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 1 ปี 

● ประเภท 6 คือ การรับรองงานบริการ 1 โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวมีอายุ 3 ปี 
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5.7 การจัดท าใบรับรองฉลากเขียว 

ภายหลังจากที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวเป็นที่เรียบร้อย            
เจ้าหน้าที่ฯ จะด าเนินการจัดท าใบรับรองฉลากเขียวฉบับภาษาอังกฤษ โดยข้อมูลที่ใช้จัดท าใบรับรองดังกล่าว จะ
เป็นข้อมูลที่ระบุอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวทั้งสิ้น จากนั้นจะส่งใบรับรองฉบับจริงให้
ผู้มีอ านาจสูงสุดของ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยลงนาม และจะจัดส่งใบรับรองฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง
ฉลากเขียวต่อไป 

 
5.8 เงื่อนไขส าหรับผู้ได้การรับรองฉลากเขียว 

5.8.1 ผู้ได้การรับรองต้องรักษาระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวให้
เป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว รวมถึงการคงไว้ซึ่งกระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัด
ของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการตลอด
ระยะเวลาที่ได้การรับรอง 

5.8.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามรูปแบบการรับรองตามที่มีประกาศส าหรับการรับรองฉลากเขียว
ในแต่ละผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ตามที่ก าหนด รวมทั้งที่อาจมีประกาศแก้ไขหรือก าหนดเพ่ิมเติม ใน
ภายหลัง 

5.8.3 ในกรณีที่มีการจัดท าส าเนาเอกสารการรับรองให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดท าเอกสาร
การรับรองท้ังฉบับ (ทุกหน้า) หรือเป็นไปตามรูปแบบการรับรองที่ก าหนด 

5.8.4 ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่น าผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์และ/หรือเครื่องหมาย
รับรองไปใช้อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับรุ่นที่ได้รับการรับรอง หรือนอกเหนือขอบข่ายที่ได้การ
การรับรอง 

5.8.5 ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่น าสัญญา เครื่องหมาย เอกสารการรับรอง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่ง
ดังกล่าวไปใช้หรือสื่อในทางที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระของการรับรอง หรือท าให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อกระบวนการรับรอง คณะกรรมการฯ และ ฉลากเขียวฯ  

5.8.6 ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่น าชื่อหน่วยรับรองในการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองไปใช้เป็นนัยว่า
หน่วยรับรองให้ความเห็นชอบต่อ ผลิตภัณฑ์/บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวิเคราะห์ 
ผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ  

5.8.7 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองถูกบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด หรือผิดไปจากจุดประสงค์การใช้
ฉลากเขียว หรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด หรือขัดกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ได้รับ
การรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่
เพียงผู้เดียว 

5.8.8 หาก ฉลากเขียวฯ พบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการน าชื่อหน่วยรับรอง/สถาบัน/เรื่องการรับรองไปใช้
ไม่ถูกต้อง เช่น มีการอ้างอิงชื่อ หน่วยรับรอง/สถาบัน/สถานะการรับรองไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้
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เอกสารการรับรอง เครื่องหมายรับรอง หรือรายงานที่ส่งผลท าให้เกิดการเข้าใจผิดเรื่องการรับรอง 
ฉลากเขียวฯ จะแจ้งเตือนให้ด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง หากผู้ได้รับการรับรองไม่มีการ
ด าเนินการใด ๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด ฉลากเขียวฯ จะด าเนินการพักใช้ และ/หรือ การเพิก
ถอนการรับรองต่อไป 

5.8.9 ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์ และข้อบกพร่องต่าง ๆ ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมถึงการด าเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนและจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่พบข้อบกพร่องตามข้อ
ร้องเรียน และต้องจัดส่งข้อร้องเรียนและ/หรือแนวทางการจัดการกับข้อร้องเรียนให้กับผู้ประเมิน
ได้ทุกครั้งที่มีการร้องขอ 

5.8.10 ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฉลากเขียวฯ ทราบทันทีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
อ่ืนใดที่มีผลต่อการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.8.11 ในกรณี ผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 
ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้ฉลากเขียวฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

5.8.12 ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้ใบรับรอง สัญญาและเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว รวมทั้งยุติสื่อ
โฆษณาท่ีอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองฯ และต้องมอบเอกสารการรับรองท่ีฉลากเขียวฯ เรียกคืน
ทั้งหมดเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองฯ หรือทันทีท่ีมีการพักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรอง 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 

 

5.9 การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์  

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์จะขอขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ กรณีที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่ต่างรุ่น สามารถแจ้งขอขยายขอบข่ายเพ่ิมเติมได้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
จากวันที่ผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นได้การรับรอง โดยยื่นเอกสารค าขอการรับรองผลิตภัณฑ์ และ
รายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอขยายขอบข่าย รวมถึงเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ที่ระบุตามข้อก าหนด
พิเศษของผลิตภัณฑ์ของรุ่นดังกล่าวประกอบค าขอ โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ผลการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการครั้งล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน ประกอบการพิจารณา  

กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าขอบข่ายที่ขอขยายนั้น “มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ” ต่อผลิตภัณฑ์
และการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ หรือสูตรการผลิต ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต ฉลากเขียวฯ จะพิจารณาให้ผู้ได้รับการรับรองยื่นขอการรับรองใหม่เพ่ือไม่ให้ มี
ผลกระทบกับการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม 

5.9.2 ฉลากเขียวฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการรับค าขอ และการตรวจสอบเอกสารการยื่นขอขยายขอบข่าย
การรับรองผลิตภัณฑ์เดิม ในอัตรา 3,000 บาท/ค าขอ โดยไม่จ ากัดจ านวนรุ่น และค่าธรรมเนียม
เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวจะคิด รุ่นละ 8,000 บาท/ปี   

5.9.3 หลังจากได้รับการตัดสินให้การรับรอง เจ้าหน้าที่ฯ จะออกสัญญาและใบรับรองใหม่ โดยระบุวัน
เริ่มตน้ ณ วันที่ท าสัญญาให้การขยายขอบข่าย โดยวันสิ้นอายุเท่ากับวันสิ้นอายุของสัญญาเดิม 
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6. การตรวจติดตาม (เฉพาะรูปแบบการรับรองประเภท N2, 3 และ 6 ตามภาคผนวก ก) 

6.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ 

คณะผู้ประเมินจะตรวจติดตามและทวนสอบสถานภาพของการบริหารจัดการตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองยังคงความสอดคล้องตามข้อก าหนดฉลากเขียวและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ีก าหนด การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการของผู้ที่ได้รับการรับรอง  

โดยปกติการตรวจติดตามจะกระท าขึ้น 1 ครั้ง ภายหลังจากวันที่ได้การรับรองครบ 12 เดือน หรือใน
ระหว่างปีที่ 2 ของอายุสัญญาหรือไม่เกิน 18 เดือนนับจากวันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งความถ่ีในการตรวจติดตามอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นกับการพิจารณาผลการตรวจประเมินในรอบที่ผ่านมา หรือ
ตามอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

โดยทั่วไป การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ จะด าเนินการในขณะที่สถานประกอบการมีการผลิต
สินค้าฉลากเขียว โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะสอบถามและแจ้งก าหนดการเข้าตรวจหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากสถาน
ประกอบการ โดยผู้ที่ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวให้กับฉลาก
เขียวฯ ทราบ เพ่ือใช้ในการวางแผนตรวจติดตามล่วงหน้า ในกรณีที่   ผู้ที่ได้การรับรองไม่สามารถแจ้งยืนยันการ
นัดหมายการเข้าตรวจประเมินล่วงหน้าได้ ฉลากเขียวฯ จ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนตรวจติดตามที่ก าหนดไว้  

ในกรณีของผู้จัดจ าหน่ายสินค้า การตรวจติดตามจะกระท าโดยการตรวจสอบเอกสารในการคัดเลือกผู้ผลิต 
การรับประกันสินค้า/บริการ และการบริการหลังการขาย รวมทั้งขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการ
แก้ไขในการตอบกลับข้อร้องเรียน เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ได้การรับรองยังคงรักษาระบบการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดฉลากเขียวตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง รวมถึงตรวจประเมินคลังสินค้าส าเร็จรูป
ของผู้จัดจ าหน่าย และตรวจติดตามโรงงานที่ถูกจ้างผลิตตามที่ระบุไว้ในเอกสารค าขอด้วย กรณีโรงงานผู้ผลิตอยู่
ในต่างประเทศ ผู้จัดจ าหน่ายที่ได้การรับรองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามตลอดกระบวนการ 

 
6.2 การแจ้งผลของการตรวจติดตาม 

หลังจากการตรวจติดตามผลในแต่ละครั้งเสร็จสิ้น  ฉลากเขียวฯ จะสรุปผลผลการตรวจตดิตามและแจ้งให้ ผู้
ได้รับการรับรองทราบ ดังนี้ 

 

6.2.1 กรณีสอดคล้องตามข้อก าหนด 

 หมายถึง ผู้ได้รับการรับรองยังคงสามารถรักษาระบบที่ได้รับการรับรองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองฯ คณะผู้ประเมินจะจัดท ารายงายผลการตรวจ
ติดตามให้ผู้ได้รับการรับรองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการรับรอง
ฉลากเขียว เพ่ือพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรองฯ 
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6.2.2      กรณีพบข้อบกพร่อง 

1) ข้อบกพร่องจากการตรวจติดตาม 

ผู้ได้รับการรับรองต้องเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
(ขึ้นอยู่กับลักษณะและความส าคัญของข้อบกพร่องนั้น  ๆ) แจ้งแก่ฉลากเขียวฯ ภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขและ
ทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยฉลากเขียวฯ อาจท าการตรวจติดตามเพ่ิมเติม 
ณ สถานประกอบการ หากยังพบข้อบกพร่อง ฉลากเขียวฯ จะพิจารณาด าเนินการตามข้อ 7 
ต่อไป 

2) ข้อบกพร่องจากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

ผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่องให้กับผู้ได้รับการ
รับรองทราบ เพ่ือเจ้าหน้าที่ฯ จะเข้าเก็บตัวอย่างทดสอบซ้ าใหม่และส่งทดสอบยัง
ห้องปฏิบัติการฯที่ ฉลากเขียวฯ ให้การยอมรับ ถ้ายังพบข้อบกพร่อง ฉลากเขียวฯ จะพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ 7 ต่อไป 

 
6.3 การตรวจติดตามเพิ่มเติม 

6.3.1 ฉลากเขียวขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจติดตามเพ่ิมเติมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 

1) ผู้ได้รับการรับรองมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด ซึ่งมี
ผลต่อการรับรองผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ  

2) มีเหตุอันสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อก าหนด
ฉลากเขียว 

3) เมื่อมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคด้านการใช้งาน ตลอดจนข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อมูลบ่งชี้ทางวิชาการเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

4) ข้อมูลหรือเอกสารบางส่วนที่ได้จากผลการตรวจติดตามครั้งก่อนยังไม่เพียงพอ 

5) ผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้ การรับรองผลิตภัณฑ์ และประสงค์จะให้ ฉลากเขียวฯ ยกเลิกการ
ถูกพักใช้นั้น ๆ 

6) ผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้หรือเพิกถอน ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ 

6.3.2 ฉลากเขียวขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการตรวจติดตามเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยอาจแจ้ง
ก าหนดการเข้าตรวจประเมินให้กับผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าในเวลาสั้นๆ ในกรณีที่มีความ
จ าเป็น เช่น ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง เป็นต้น 
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6.4 การปรับและค่าปรับ 
ในการตรวจติดตาม หากผู้ประเมินตรวจพบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

หรือพบการละเมิดใช้เครื่องหมายฉลากเขียวที่เกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ได้รับการ
รับรอง ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของฉลากเขียว และ/หรือมีผลท าให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่
ผู้บริโภค ฉลากเขียวจะออกหนังสือเตือนแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง และจะด าเนินการออกจดหมายแจ้งเตือนแก่ผู้ประกอบการ กรณีพบเห็นการละเมิดจะด าเนินคดีตาม
ความผิดของการละเมิดใช้เครื่องหมาย ตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 มาตรา 33  
 
6.5 การต่ออายุสัญญา หรือการขอการรับรองซ้ าใหม่หลังจากใบรับรองสิ้นอายุ (Re-Certification) 
 
กรณี อายุสัญญา 3 ปี 

หากผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอต่ออายุสัญญา หรือการขอการรับรองซ้ าใหม่ สามารถด าเนินการ
ได้โดยยื่นเอกสารค าขอต่ออายุการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวพร้อมหลักฐานมายังส่วนงานฉลากเขียวฯ ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือนก่อนสัญญาหรือใบรับรองปัจจุบันจะสิ้นอายุ โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะออก
จดหมายแจ้งเตือนถึงผู้ได้รับการรับรองล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุที่ระบุใน
สัญญาหรือใบรับรอง 

การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองผลิตภัณฑ์ คณะผู้ประเมินจะอ้างอิงรายงานผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และรายงานผลการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการครั้งล่าสุดเพ่ือประเมินผล เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวพิจารณาตัดสินการรับรองในการต่ออายุใบรับรองผลิตภัณฑ์ และใบรับรอง
ฉบับใหม่จะมีอายุ 3 ปี ต่อจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ได้ท าการยื่นต่ออายุสัญญาหรือขอการรับรองซ้ าใหม่ก่อนวันสิ้นอายุ ให้ถือว่า
ไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองและจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ หรือใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวในการโฆษณานับจากวันสิ้นอายุที่ระบุในสัญญาหรือใบรับรองเดิม ซึ่งหากผู้ได้รับการ
รับรองมีความประสงค์จะขอการรับรองฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เจ้าหน้าที่ฯ จะด าเนินการเช่นเดียวกับผู้
ยื่นค าขอใหม่ โดยสัญญาหรือใบรับรองฉบับเดิมจะมีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุท่ีระบุในใบรับรอง 

กรณี อายุสัญญา 1 ปี 

หากผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอต่ออายุสัญญา หรือการขอการรับรองซ ้าใหม่ ได้โดยยื่นเอกสาร 
ค้าขอต่ออายุ(ยื่นใบสมัครใหม่)การใช้เครื่องหมายฉลากเขียวพร้อมหลักฐานยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นไปตาม
ข้อก้าหนด มายังส่วนงานฉลากเขียวฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนก่อนสัญญาหรือ
ใบรับรองปัจจุบันจะ   สิ้นอายุ โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะออกจดหมายแจ้งเตือนถึงผู้ได้รับการรับรองล่วงหน้าประมาณ
ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสิ นอายุที่ระบุในสัญญาหรือใบรับรอง ใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุ 1 ปี ต่อจากวันสิ นอายุ
ของใบรับรองฉบับเดิม ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ได้ท้าการยื่นต่ออายุสัญญาหรือขอการรับรองซ ้าใหม่ก่อนวัน
สิ นอายุ ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองและจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์
นั น ๆ  
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7.  การลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกการรับรอง  
 

7.1 การลดขอบข่ายของการรับรอง 

ในกรณีพบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบที่ได้รับการรับรองในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รับ
การรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์จะขอลดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง หรือพบว่าผู้
ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ได้ ฉลากเขียวจะท าการ
ออกจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (ส าหรับกรณีหลัง) และจะจัดท าใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ซึ่งจะมี
ขอบข่ายครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เหลืออยู่เท่านั้น รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบรับรองฉบับเดิมทันที โดยผู้
ได้รับการรับรองจะต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมกลับมายังฉลากเขียวเพ่ือท าการยกเลิกทันทีที่ได้รับใบรับรองฉบับ
ใหม ่

7.2 การพักใช้การรับรอง 

7.2.1 ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่
ก าหนดไว้และ/หรือไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะ   ผู้
ประเมินจะน าเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพ่ือพิจารณาด าเนินการพักใช้
ใบรับรองต่อไป โดยมีก าหนดระยะเวลาในการพักใช้ไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 

7.2.2 ในระหว่างการพักใช้ใบรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้ผลการรับรองและ/หรือระงับการใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากฉลากเขียว และในระหว่างการถูก
พักใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ได้รับการรับรองจะต้องท าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องให้
เรียบร้อย และแจ้งให้ฉลากเขียวฯ ทราบเพ่ือด าเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขนั้น ๆ ทั้งนี้ฉลาก
เขียวฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งต่อสาธารณะ ในกรณีพักใช้ใบรับรอง 

7.2.3  ในระหว่างการพักใช้ใบรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องระงับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด และหากมีการจ าหน่ายไปแล้วให้เรียกคืนทั้งหมด โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวจะไม่
สามารถใช้ฉลากเขียวได้ 

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วเสร็จเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ภายในเวลาที่ก าหนด ฉลากเขียวจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพ่ือคืนสถานภาพการรับรองตามขอบข่าย
เดิมเมื่อยังคงความสามารถ หรือลดขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลงถ้าไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองได้ 

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ฉลากเขียวจะรวบรวมข้อมูลเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวเพื่อพิจารณาด าเนินการเพิกถอนใบรับรองต่อไป 

  
7.3 การเพิกถอนการรับรอง 

 การเพิกถอนการรับรองผลิตภัณฑ์จะถูกด าเนินการในกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 
7.3.1 การน าเครื่องหมายฉลากเขียวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ย่อมเป็นความผิด

และมีโทษทางกฎหมาย เนื่องจากเครื่องหมายฉลากเขียวได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรม
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ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเครื่องหมายรับรองภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย 

7.3.2 กรณีผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษามาตรฐานตามข้อก าหนดหลังจากได้การรับรองไปแล้ว 
ฉลากเขียวฯ จะท าหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการไปในครั้งแรก เพ่ือให้ทางผู้ได้รับการรับรองได้
ด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ฉลากเขียวจะท าการเพิกถอนใบรับรองและจะด าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป โดยจะออกจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน และ  
ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเพิกถอนสัญญาและสิทธิ์การใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

7.3.3 ฉลากเขียวขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งต่อสาธารณะ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองหมดอายุสัญญา หรือ
ถูกเพิกถอนการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว 

 
7.4 การยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว 

 การยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จะด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 
7.4.1 ผู้ได้รับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
7.4.2 ผู้ไดร้ับการรับรอง เป็นบุคคลล้มละลาย 
7.4.3 ผู้ได้รับการรับรอง ขอแจ้งยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 

กรณีผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จะต้องแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ฉลากเขียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

ผู้ได้รับการรับรองจะต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวนั้นทั้งหมดเมื่อมีการยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว หรือเพิกถอนการ
รับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

ในกรณีที่ ฉลากเขียวฯ ตรวจพบการละเมิดสิทธิ์โดยการน าเครื่องหมายฉลากเขียวไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
ภายหลังจากหมดอายุสัญญาหรือในกรณีใด ๆ ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉลากเขียวฯ  
จะออกหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการไปยังผู้ละเมิดสิทธิ์ฯ เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขโดยการลบเครื่องหมายฉลาก
เขียวออกจากผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือด าเนินการยื่นสมัครขอการรับรองฉลากเขียวให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง รวมทั้งจะด าเนินการคิดค่าปรับตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ฉลากเขียวฯ 
จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 
8.  การแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้ ฉลากเขียวฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลต่อการรับรองฉลากเขียว
ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ที่เก่ียวกับการรับรอง สถานะ
ทางกฎหมาย ทางการค้า หรือขององค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญอ่ืน  ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
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8.1 การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล  
 ฉลากเขียวฯ จะยกเลิกใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับเดิมและออกใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับใหม่ โดยจะจัดท า

ใบรับรอง/สัญญาฯ ตามรายละเอียดที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยมีขอบข่ายคงเดิม  

8.2 การย้ายสถานที่ผลิตท่ีระบุไว้ในใบรับรอง  
 ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้ ฉลากเขียวฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการย้ายสถานที่ใหม่ พร้อมทั้ง

หลักฐานการโอนย้ายสถานที่ โดยฉลากเขียวฯ จะต้องท าการตรวจประเมินใหม่ส าหรับผลิตภัณฑ์  
ฉลากเขียวตามรูปแบบการรับรองท่ีก าหนด เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการรับรองฯ ประกอบการพิจารณา 

8.3 การจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า  
 ผู้ได้รับการรับรองจะต้องสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากเขียวที่มีการแสดงเครื่องหมายการค้า

ใหม่ ตามเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเพ่ือส่งทดสอบ เพ่ือออกใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับใหม่และยกเลิก
ใบรับรอง/สัญญาฯ ฉบับเดิม หากข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ไม่มีการทดสอบที่เกี่ยวข้องจะให้ใช้ใบรับรอง/สัญญา
ฯ ฉบับเดิม และฉลากเขียวฯ จะปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีการเผยแพร่ โดยใช้เครื่องหมายการค้าใหม่เปลี่ยน
แทนเครื่องหมายการค้าเดิม 

8.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล 

8.4.1  ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
ฉลากเขียวฯ จะให้การรับรองต่อไป 

8.4.2  ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์  
ฉลากเขียวฯ จะท าการตรวจประเมินใหม่ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองต้องการได้รับการรับรอง
ต่อไป 

8.4.3 กรณีอ่ืน ๆ ให้ผู้มีอ านาจสูงสุดของ ฉลากเขียวฯ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือประเมินผลกระทบและ
ก าหนดแนวทางด าเนินการต่อไป 

8.5 การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เช่น 
การเปลี่ยนสูตรการผลิตใหม่แทนสูตรเดิม การลดหรือเพ่ิมผู้จัดส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอ่ืน
ใดจากวันที่ยื่นสมัครเพ่ือขอการรับรองฉลากเขียว ให้ผู้ได้รับการรับรองท าหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
พร้อมทั้งยื่นเอกสาร/หลักฐานที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ พร้อมแนบ
ส าเนาใบรับรองฉบับเดิม เพ่ือประกอบการน าเสนอคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพ่ือพิจารณา ฉลากเขียวฯ จะ
พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

8.5.1 กรณีที่มีผลกระทบต่อการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
ข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง เจ้าหน้าที่ฯ จะตรวจประเมินใหม่หรือตรวจติดตาม
เพ่ิมเติม โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ 

8.5.2 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
ข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ และต้องมีการ
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ออกใบรับรองฉบับใหม่ ฉลากเขียวฯ จะจัดท าใบรับรองฯ ตามรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีขอบข่ายคงเดิม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม 

8.6. การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 

8.6.1 ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม และเกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอย่างมีที่มีนัยส าคัญ เช่น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ฉลากเขียวฯ 
จะสุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง และจะตรวจประเมินสถาน
ประกอบการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

8.6.2 ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีนัยส าคัญกับกระบวนการ
ผลิตเช่น การเปลี่ยนฉลากของผลิตภัณฑ์ ฉลากเขียวฯ จะสุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด
ฉลากเขียวที่ได้รับการรับรอง และจะตรวจประเมินสถานประกอบการในรอบถัดไป 

 

9. การรักษาความลับ 

9.1 ฉลากเขียวฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ยื่นค าขอและ/หรือผู้ได้รับการ
รับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ การรักษาความลับจะครอบคลุม เจ้าหน้าที่ของฉลากเขียวฯ ผู้ประเมินและ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างช่วง รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ของ 
ฉลากเขียวฯ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นค าขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรอง อัน
เนื่องมาจากความลับนี้ได้แพร่งพรายออกไป เว้นแต่เกิดข้ึนจากการกระท าของฉลากเขียวฯ 

กรณีที่จ าเป็นต้องเปิดเผยเอกสารหลักฐานและข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลับดังกล่าวข้ างต้น  ฉลากเขียวฯ 
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายหรือ
ค าสั่งของศาลก าหนดให้ต้องเปิดเผย 

9.2  การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองควรเป็นผู้น าส่งด้วย
ตนเอง กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ควรบรรจุเอกสารในซองซ้อน 2 ชั้น โดยประทับตรา“ลับ” ที่ซองชั้นในซึ่งบรรจุเอกสาร
ลับนั้น 

 
10. การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์  

ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองสามารถโต้แย้ง ร้องเรียน หรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของฉลากเขียวฯ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองฉลากเขียวตามข้อก าหนด ดังนี้ 

10.1 การโต้แย้ง 

กรณีที่ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามข้อก าหนด สามารถยื่นข้อโต้แย้งได้ทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดย ผู้อ านวยการสถาบันฯ  จะ
มอบหมายผู้รับผิดชอบชี้แจงหรืออธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งจนได้ข้อยุติ หากไม่
สามารถยุติได้ ผู้โต้แย้งสามารถด าเนินการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
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10.2 การร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนต้องยื่นร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามายัง 
ฉลากเขียวฯ โดยมีช่องทางการร้องเรียนดังต่อไปนี้ 

10.2.1  กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ คณะอนุกรรมการรับรองฉลาก
เขียว หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธาน
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

10.2.2 กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้จัดการฉลากเขียว ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการ 

10.2.3 กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ผู้ประเมิน หรือบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานรับรอง ให้ยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อ ผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนนั้น รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นเพ่ือเสนอความเห็นต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

10.2.4 กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ย่ืนค าขอ หรือผู้ได้รับการรับรอง ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงผู้อ านวยการ
สถาบันฯ เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นเพ่ือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกร้องเรียน
ทราบ และขอให้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลรายละเอียดการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 15 วันท าการนับตั้งแต่
วันที่แจ้งให้ทราบ เพ่ือได้ข้อยุติ และน าเสนอ ผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ  

หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้น าเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพ่ือพิจารณา โดยมติของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ถือเป็นข้อยุติ และฉลากเขียวฯ จะแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 

10.3 การอุทธรณ์ 

 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ได้รับการรับรองต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ นับตั้ งแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตัดสิน หรือมติของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ในเรื่องนั้น ๆ โดย ฉลากเขียวฯ จะด าเนินการดังนี้ 

10.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  

เมื่อได้รับค าอุทธรณ์แล้ว ผู้จัดการฉลากเขียว จะน าเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยคัดเลือกจากกรรมการของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการอุทธรณ์นั้น ไม่ว่าจะโดยทางใด จ านวน 
3 คน โดยกรรมการคนหนึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และจะแจ้ง
รายชื่อให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองท่ียื่นเรื่องอุทธรณ์ทราบ 
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10.3.2 การพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์  

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก าหนดวันเวลาและสถานที่ส าหรับการประชุมพิจารณา
ตัดสินภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ และแจ้งก าหนดการประชุมให้ผู้ยื่นค าขอหรือ  
ผู้ที่ได้รับการรับรองที่ยื่นอุทธรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ เพ่ือเข้าชี้แจงและ
ให้ข้อเท็จจริงแก่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

1) ก ร ณี ที่ ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ยั ง ไ ม่ ถึ ง ที่ สุ ด ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ห รื อ ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เดิมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ 

2) การพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้จัดท ารายงานผลการพิจารณา
ตัดสินและให้อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทุกคนลงนาม ค าตัดสินของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นข้อยุติ 

3) กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดสามารถขยายเวลาออกไปได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันท าการ โดยต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารฯ ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งระบุสาเหตุของความล่าช้า 

ฉลากเขียวฯ จะแจ้งผลการพิจารณาตัดสินให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ได้รับการรับรองที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 10 วันท าการ นับจากวันตัดสินโดยผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ได้รับ
การรับรองท่ียื่นเรื่องอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณา โดยฉลากเขียวฯ จะพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงภายหลังการพิจารณาการอุทธรณ์สิ้นสุด 

 
11. การรักษาความเป็นกลาง 

ฉลากเขียวฯ จะด าเนินการรับรองแก่ผู้ยื่นค าขอทุกรายที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดฉลากเขียว 
และจะด าเนินการโดยไม่มีความล าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับรอง และไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาด
ของกิจกรรมของผู้ยื่นค าขอ หรือการเป็นสมาชิกของสมาคม หรือกลุ่ม หรือเงื่อนไขทางการเงิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียวทุกคนมีความเป็นอิสระจากการค้า การเงิน และความ
กดดันอ่ืน ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรอง และมีนโยบายและขั้นตอนการจัดการความเป็นกลางในด าเนินการให้
การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ระดับนโยบาย 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารฉลากเขียว ท าหน้าที่ในการพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การรับรองฉลากเขียว รวมถึงการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในกิจกรรมการรับรองโดยมุ่งเน้น
ความโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในกระบวนการรับรอง โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่คัดเลือกมาจากหน่วยงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. หน่วยงานภาครัฐ 2. ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหน่าย 3. ผู้บริโภค  4. นักวิชาการ/ผู้ช านาญการ ด้านการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี ผู้อ านวยการสถาบันฯ ท าหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางและโปร่งใส โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องไม่มีการถือครอง
เสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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ระดับที่ 2 ระดับตัดสินให้การรับรอง 

คณะอนุกรรมการรับรองฉลากเขียว ท าหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินให้การรับรองฉลากเขียว โดย
อนุกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้ตรวจประเมิน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง ซึ่งต้องลง
นามในเอกสารสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจแจ้ง
กฎระเบียบในการรักษาความลับและการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุมตัดสินให้การรับรอง 

ระดับที่ 3 ระดับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 

คณะผู้ประเมิน ท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมการรับรองของ ฉลากเขียวฯ โดยมุ่งเน้นถึงนโยบายความเป็นกลาง 
โดยผู้ประเมินต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นค าขอ/ผู้ได้รับการรับรอง และต้องไม่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ยื่นค าขอ/        
ผู้ได้รับการรับรองในผลิตภัณฑ์ท่ียื่นขอรับรอง ซึ่งต้องลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดง
ความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของ ฉลากเขียวฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่น วัตถุประสงค์ หรือความเป็น
กลางในการรับรอง ทั้งนี้  ฉลากเขียวฯ จะด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาความเป็นกลางในกิจกรรมอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องนอกเหนือจากการรับรอง ทั้งที่มาจากภายในหน่วยรับรองหรือจากกิจกรรมของบุคคลหน่วยงานหรือ
องค์กรอ่ืน โดยหน่วยรับรองและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้นิติบุคคลเดียวกันต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใด  ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้การรับรอง 

ในกรณีที่มีหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับรอง  ฉลากเขียวฯ จะด าเนินการ
วิเคราะห์ความเป็นกลาง และจะทวนสอบการเฝ้าระวังกิจกรรม/การด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบ
ผลกระทบต่อความเป็นกลางเป็นระยะ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการรับรองฯ และ
เจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานรับรองทุกคน มีความเป็นอิสระจากการค้า การเงิน และความกดดันอ่ืน ๆ ที่จะมี
อิทธิพลต่อกระบวนการรับรอง 

 
 

12.  การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง 

12.1 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว 

ฉลาก เขี ยวฯ  จะน า เสนอเนื้ อห าสาระของหลั ก เ กณฑ์และ เ งื่ อน ไขที่ มี ก า ร เปลี่ ย นแปลง  ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนการประกาศใช้ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
การรับรองทราบล่วงหน้าก่อนวันมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับใหม่ตามระยะเวลาที่ก าหนด และฉลากเขียวจะ
ด าเนินการทวนสอบผลการแก้ไขตามกระบวนดังกล่าว  

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของฉลากเขียวฯ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ สถานะขององค์กร การจัดการ นโยบาย
และขั้นตอนการการปฏิบัติงาน สถานที่ประกอบการ และอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อกิจกรรมการรับรอง ฉลากเขียวฯ จะ
ด าเนินการแจ้งหน่วยรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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12.2 การปรับปรุงแก้ไขตามข้อก าหนดใหม่ 

ฉลากเขียวฯ จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดใหม่ทั้งหมดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมบางส่วน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ข้อก าหนดมีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย
จะท าการประกาศข้อก าหนดที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมสู่สาธารณะภายใน 7 วันท าการ 
หลังจากวันที่อนุมัติประกาศใช้ ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องจัดเตรียมเอกสารในการขอการรับรองฯ ให้
สอดคล้องตามข้อก าหนดใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ประกาศ และฉลากเขียวฯ 
จะท าการตรวจประเมินโดยยึดตามข้อก าหนดฉบับใหม่ และจะทวนสอบผลการแก้ไขตามกระบวนการดังกล่าว 

กรณีผู้ที่ก้าลังยื่นขอการรับรองใหม่ 
ผู้ยื่นค้าขอต้องจัดเตรียมเอกสารในการขอการรับรองฉลากเขียวให้สอดคล้องตามข้อก้าหนดที่ประกาศ

แก้ไขใหม่ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ยื่นค้าขอมีความประสงค์ที่จะยื่นค้าขอตามข้อก้าหนดเดิม ผู้ยื่นค้าขอจะต้องยื่น
เอกสารและหลักฐานทั งหมดเข้ามาก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่น้อยกว่า 30 วันและในกรณีได้รับการรับรองตาม
ข้อก้าหนดเดิม ฉลากเขียวฯ จะออกใบรับรองประเภทอายุสัญญา 3 ปี  

กรณีผู้ที่ได้การรับรองตามข้อก้าหนดเดิม 
● หากการประกาศแก้ไขไม่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ เช่น การปรับปรุงนิยาม การปรับปรุงขอบข่าย 

การเพ่ิมวิธีทดสอบในข้อก้าหนดที่มีการระบุไว้อยู่แล้ว การก้าหนดหลักฐานส้าหรับการพิจารณา
เพ่ิมเติม  

ผู้ได้รับการรับรองตามข้อก้าหนดฉลากเขียวฉบับเดิม จะยังคงไว้ตามข้อก้าหนดฉลากเขียวฉบับเดิม
จนกว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวจะหมดอายุลง และการตรวจติดตามสถาน
ประกอบการจะยังคงด้าเนินการตรวจติดตาม ตามก้าหนดการปกติ โดยมีหลักเกณฑ์การตรวจตาม
ข้อก้าหนดฉลากเขียวฉบับเดิมที่ได้รับการรับรองอยู่แล้ว 

 
● หากการประกาศแก้ไขเกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ เช่น การเพ่ิมมาตรฐานการทดสอบ การ

ปรับเปลี่ยนค่าของการยอมรับผลทดสอบ การเพ่ิมเกณฑ์ข้อก้าหนด 

     ผู้ได้รับการรับรองตามข้อก้าหนดฉลากเขียวฉบับเดิม จะต้องด้าเนินการตามการประกาศแก้ไขนั น เพ่ือ
น้าส่งแก่ฉลากเขียวฯ ภายใน 90 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง) หรือให้แล้วเสร็จก่อนก้าหนดการตรวจ
ติดตาม โดยในการตรวจติดตามจะด้าเนินการตรวจ โดยมีหลักเกณฑ์การตรวจตามข้อก้าหนดฉลาก
เขียวฉบับที่มีการประกาศแก้ไข 
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13. อ่ืน ๆ 

13.1 การโฆษณาของผู้ได้รับการรับรอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวที่ก าหนด 

13.2 การแสดงเครื่องหมายและข้อความที่อ้างถึงการรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลักษณะการ
แสดง และการใช้เครื่องหมายการรับรองฉลากเขียวที่ก าหนด 

13.3 ฉลากเขียวฯ จะไม่รับผิดชอบการกระท าใด ๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่
ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

13.4 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งให้ใช้กฎหมายไทยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ฉลากเขียวฯ ก าหนดไว้เป็นหลัก    
                          ................................................................................. 
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A1
ผลิตภัณฑ์

ท่ัวไป สัญญำ
 1 ปี

1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Selection) P*** P P P P ข้อก าหนด (TGL-XX-XX-XX) และรูปแบบในการรับรองผลิตภัณฑ์

2 การพิจารณา (Determination) P*** P P P P 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. การตรวจประเมินสถานประกอบการในข้ันตอนการสมัคร (RR-201 ข้อ 5.2)
    - รายการตรวจประเมินสถานประกอบการ (FM-202/03) 
    - รายการข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินสถานประกอบการ (FM-202/04)

3 การพิจารณาทบทวน (Review) P P P P P การพิจารณาทบทวน (RR-201 ข้อ 5.3.1)

การตัดสินให้การรับรอง (Decision on certification) การตัดสินให้การรับรอง (RR-201) ข้อ 5.3.2)

a. การให้การรับรอง P P P P P a. การรับรองในการอนุมัติให้ใช้การรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.4)

b. การรักษาสถานะการรับรอง P P P P P b. เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับรองการรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.8)

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

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

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

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

การให้การรับรอง (Attestation) หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201)

a. ใบรับรองหรือเอกสารแสดงความเป็นไปตามข้อก าหนด P P P P P a. การจัดท าใบรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.7)

b. ให้สิทธ์ิการใช้ใบรับรองหรือข้อความท่ีแสดงว่าเป็นไปตามข้อก าหนด P P P P P b. เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับรองการรับรองฉลากเขียว (RR-201 ข้อ 5.8)

c. การออกใบรับรองให้เฉพาะในแต่ละรอบการผลิตในกระบวนการเดียวกัน - - - - - -

d. ให้สิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายจากการติดตามผลหรือการรับรองท่ีให้ในแต่ละรอบการผลิต P P P P - d. การตรวจติดตาม (RR-201 ข้อ 6)

6 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201)

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

b. การสุ่มทดสอบหรือตรวจสอบตัวอย่างจากโรงงานหรือคลังสินค้า - P P - - b. การตรวจติดตาม (RR-201 ข้อ 6)

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

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

*** การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการพิจารณาด าเนินการโดยหน่วยรับรองท่ีมีข้อตกลงร่วมกัน

5

หมำยเหตุ : * ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำ ในท่ีน้ีหมำยถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้กำรรับรองมำตรฐำนฉลำกส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 1 จำกประเทศสมำชิก GEN (Global Ecolabelling Network) ซ่ึงผ่ำนกำรรับรองระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนฉลำกส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 1 
(GENICES) และได้ลงนำมข้อตกลงร่วมกับฉลำกเขียวฯ
** : กรณีผลิตภัณฑ์น ำเข้ำ ในท่ีน้ีหมำยถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำเข้ำจำกประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฉลำกส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 1

ภาคผนวก ก รูปแบบการรับรอง

หัวข้อ ข้ันตอนในกำรรับรองผลิตภัณฑ์

รูปแบบกำรรับรอง

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรรับรองฉลำกเขียว (RR-201)
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