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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
1. คาจากัดความ
1) คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization:
CFO)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยและดูดกลับ จากการดาเนินการขอองค์กร
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทได้ แก่
ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน
ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมอื่นๆ
โดยการแสดงปริมาณค่ าคาร์บอนฟุ ตพริ้น ท์ขององค์กรอยู่ ในหน่ วยตัน
(หรือกิโลกรัม)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2) ก๊าซเรือนกระจก
สารประกอบในรูปของก๊าซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้ าง
ขึ้นโดยมนุษย์ซ่ึงสามารถดูดซับและปล่อยรังสีท่คี วามยาวคลื่นอยู่ในช่วงความถี่ของ
รังสีอนิ ฟาเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลกชั้นบรรยากาศและก้ อนเมฆชนิดของ
ก๊าซเรือนกระจก ได้ แก่ ก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเ ทน (CH4) ไนตรั ส
ออกไซด์ (N2O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) กลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน
(PFCs) และซัลเฟอร์เฮ็กซา-ฟลูโอไรด์ (SF6)
ค่ า ศั ก ยภาพของก๊า ซเรื อ นกระจกในการท าให้ โลกร้ อน ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กั บ
ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้ อนและอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดยคิด
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เทียบกับการแผ่รังสีความร้ อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คานวณได้ จากปริมาณ
ก๊า ซเรื อ นกระจกแต่ ล ะชนิ ด ที่ป ล่ อ ยออกมาและแปลงค่ า ให้ อยู่ ใ นรู ป ของก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยใช้ ค่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อนใน
รอบ 100 ปี ของ IPCC ตามที่แสดงในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ภาคผนวก ก. ซึ่งอ้ างอิงในรายงาน AR4ของ IPCC ปี 2012
2. วัตถุประสงค์ของเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ องค์กรแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรและขอการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” เพื่อ
 ประเมิ น ปริ ม าณการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิตและบริการขององค์กรนั้นๆ นาไปสู่การกาหนดแนวทาง
ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 เสริมสร้ างศักยภาพด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ กับผู้ประกอบการและธุรกิจทั้งใน
ระดั บ หน่ ว ยงาน บริ ษั ท โรงงานอุต สาหกรรมหรื อ ระดั บ ประเทศ ให้
สามารถแข่งขันในตลาดโลก
 เตรียมความพร้ อมหากภาครัฐจาเป็ นต้ องมีรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ และเพื่อ
โอกาสในเข้ าสู่ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย
3. คณะทางาน
ในการส่ ง เสริ มการพั ฒ นาเครื่ อ งหมายรั บรองคาร์ บอนฟุ ต พริ้ นท์ข อง
องค์กรในประเทศไทย ได้ มกี ารแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมและพัฒนาฉลากคาร์บอน
ภายใต้ คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ การดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนของโครงการฯ เป็ นไปอย่างมีหลักการและโปร่งใส
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3.1 คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาฉลากคาร์บอน

คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีคาสั่งที่ 27/2552
ลงวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2552 เรื่ องแต่ ง ตั้ง คณะท างานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาฉลาก
คาร์บอน เพื่อส่งเสริมให้ ภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรมใน
ฐานะผู้ ผลิต ร่ วมมือกัน ลดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกอย่ างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้ ขยายผลการดาเนินงานจากผลิตภัณฑ์ไปสู่องค์กรต่างๆ ของประเทศไทยให้ มี
ขีดความสามารถในการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก จึงได้ ปรับปรุงองค์ประกอบ
และอานาจหน้ าที่โดยแต่ งตั้งคณะทางานส่งเสริมการพัฒนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ี
13/2554 ลงวั น ที่ 20 กรกฎาคม 2554 มี อ งค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบ

ผู้อานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานคณะทางาน
นายธารงรัตน์ มุ่งเจริญ

รองประธานคณะทางาน

ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คณะทางาน

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

คณะทางาน

ผู้อานวยการสถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

คณะทางาน

ผู้อานวยการฝ่ ายสวัสดิภาพสาธารณะ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คณะทางาน

นายไชยยศ บุญญากิจ

คณะทางาน

นายวิรัตน์ อาชาอภิสทิ ธิ์

คณะทางาน

นายสุรพล ลีนิรันดร

คณะทางาน
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เจ้ าหน้ าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คณะทางาน
และเลขานุการ

2) อานาจหน้าที่

 พิจารณากลยุทธ์และแผนการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์และขององค์กร
 พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ กระบวนการ และค่ า ธรรมเนี ย มการออก
เครื่องหมายคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ ขององค์กร ตลอดจนให้ คาแนะนา
เพื่อแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 กาหนดเกณฑ์คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบ
 พิจารณาอนุมตั เิ กณฑ์ผ้ มู คี ุณสมบัตเิ ป็ นผู้ทวนสอบ
 พิจารณาอนุมตั ขิ ้นั ตอนการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การใช้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ตลาด และการประเมินผลการดาเนินงาน
3.2 ฝ่ ายเลขานุการ

ฝ่ ายเลขานุการ ซึ่งเป็ นผู้แทนจากสานักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการ
ก๊า ซเรื อ นกระจกทาหน้ าที่ป ระสานงานและด าเนิ น งานโครงการฯ การอนุ มัติใ ช้
เครื่ อ งหมายรั บรองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ข ององค์ก ร และการคุ้ ม ครองสิท ธิ์ข อง
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
1) อานาจหน้าที่

 เตรียมและจัดการประชุมสาหรับคณะทางานพัฒนาและส่งเสริมฉลาก
คาร์บอน หลังจากการได้ รับความเห็นชอบจากคณะทางานฯ แล้ ว
 เข้ าร่ ว มการประชุ ม ของคณะท างานฯ ในฐานะเลขานุ ก ารและ
คณะกรรมการเทคนิคฯ ในฐานะประธานและเลขานุการ
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 นาแนวทางการประเมินและแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร เสนอต่อไปยังคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และตอบปั ญหาต่าง
ๆ แก่ส่อื มวลชน ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และประชาชนทั่วไป
 บันทึกการประชุมและส่งสรุปรายงานการประชุมคณะทางานฯ
 เก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานภายใน
ขององค์กร เช่ น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ผ้ ู ส มัค รขอใช้ เ ครื่ อ งหมาย
รับรองคาร์ บอนฟุ ต พริ้น ท์ ข ององค์กรส่ ง เข้ ามาตามที่ร ะบุ ไว้ ใ นใบ
สมัครไว้ เป็ นความลับ
 รับใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย และตรวจสอบความถูกต้ อง
และความสมบูรณ์ของข้ อมูลในใบสมัคร
4. เกณฑ์การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
สาหรับองค์กรที่ต้องการขึ้นทะเบียนและขอการรับรองการแสดงปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กร
มหาชน) จะต้ องดาเนินการดังนี้ จะต้ องทาการประเมิน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ข้ อ 5)
ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่พัฒนาขึ้นมาโดย อบก.
และดาเนินการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ข้ อ 6) โดยหน่วยงานทวน
สอบที่ได้ ข้ ึน ทะเบีย นกับ อบก. และปฏิบัติก ารทวนสอบที่สอดสอดล้ อ งกับแนว
ทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่พัฒนาขึ้นมาโดย อบก. ดังนี้
1. ระดับของการรับรอง
จากัด (Limited)
2. วัตถุประสงค์

เพื่อขอการรับรองการแสดงข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
เพื่อขึ้นทะเบียน CFO โดย อบก. ในขอบเขตประเภท
ที่ 1 และ 2

3. เกณฑ์

ตามแนวทางการประเมิน CFO (อบก.)
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4. ขอบเขตการรับรอง

ขอบเขตพื้นที่
กาหนดตามหลักฐานทางกฎหมาย
โรงงานตามทะเบียน - รง.4
สานักงาน – ทะเบียนพาณิชย์
ประเภทของแหล่งปล่อย/ดูดกลับ
Scope 1,2 ทั้งหมด
Scope 3 – บางส่วน เพื่อฝึ กทักษะการบ่งชี้ source,
quantify, แต่ผลการทวนสอบไม่อยู่ใน scope การ
รับรอง
ขอบเขตเวลา ข้ อมูลย้ อนหลังอย่างน้ อย 1 ปี
ขอบเขตกิจกรรม กิจกรรมที่มกี ารปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.1 หรือไม่เกิน 1
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

5. ความมีสาระสาคัญ

ร้ อยละ 5

ทั้งนี้ผลการทวนสอบที่ออกโดยหน่วยงานทวนสอบจะเป็ นรายงานผลการ
ทวนสอบที่นามาใช้ เป็ นหลักฐานในการยื่นขอการใช้ เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร โดย องค์กรต้ องยื่นสมัครขอใช้ เครื่องหมายกับอบก. ตามขั้นตอนการ
อนุมตั เิ ครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ กบั องค์กร (ข้ อ 7)
5. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็ นการจัดทาบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
ที่เ กี่ย วกับการปล่ อยและดูด กลั บก๊าซเรื อ นกระจกจากแหล่ ง ต่ า งฯ ตามขอบเขต
องค์กรและระยะเวลาที่กาหนด และค านวณเป็ นปริมาณเป็ นหน่ วยกิโลกรัมก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีข้นั ตอนโดยสังเขปดังนี้
1) การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
2) การคัดเลือกวิธกี ารคานวณจากการตรวจวัดการคานวณ หรือจากการ

ตรวจวัดร่วมกับการคานวณโดยใช้ สมการทั่วไป คือ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก=ข้ อมูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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3) การคัดเลือกและเก็บข้ อมูลกิจกรรมการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก
4) การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกหรือค่าการดูด

กลับก๊าซเรือนกระจก
5) การคานวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

รายละเอียดวิธกี ารประเมินฯ เพื่อยื่นขอการรับรองให้ ดาเนินการดังในเอกสาร
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่ออกโดย อบก. ฉบับล่าสุด ซึ่ง
ติดต่อขอรับได้ โดยตรงที่โครงการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
หรือได้ จากเว็บไซต์ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/

6. การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
เพื่ อให้ ไ ด้ ป ริมาณคาร์บอนฟุ ต พริ้ นท์ข ององค์ก รที่ถูก ต้ อ ง โปร่ ง ใส มีความ
น่ าเชื่อถือและสามารถเผยแพร่ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในรูปแบบของการ
รายงาน การแสดงปริ ม าณออกสู่ ส าธารณะ รวมถึ ง การขอการรั บ รองและใช้
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ อบก. ได้ องค์กรที่ทาการประเมิน
ต้ องทาการทวนสอบโดยหน่วยงานทวนสอบที่ข้ นึ ทะเบียนกับอบก. นอกเหนือจาก
เกณฑ์การทวนสอบดังแสดงในข้ อ 4 แล้ วกระบวนการทวนสอบที่เกิดขึ้นนั้นจะต้ อง
สอดคล้ องตามหลักการ ข้ อกาหนด เกณฑ์และข้ อปฏิบัติ ดังแสดงในเอกสารแนว
ทางการทวนสอบคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร โดย อบก. ที่อ้างอิงตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดในมาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3
7. การอนุมตั ิใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์
การอนุ มัติเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ให้ กับ องค์กรใดก็ตาม จะมี
การดาเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดต่อไปนี้
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7.1 ขั้นตอนการขอใช้เครื่องหมาย
1) องค์กรประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการประเมินฯ

และขอรับการทวนสอบการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์กบั หน่วยงานทวนสอบที่
ขึ้นทะเบียนกับ อบก. (Registered Carbon Footprint Verifier)
2) หน่ ว ยงานทวนสอบท าการทวนสอบตามแนวทางการทวนสอบฯ เมื่ อ
หน่วยงานทวนสอบพิจารณาว่ าการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนั้น
เป็ นที่รับรองแล้ ว ให้ หน่วยงานทวนสอบจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการทวนสอบ
ให้ กบั ฝ่ ายเลขานุการ
3) องค์ก รจั ด ส่ ง ใบสมัค รและเอกสารยื น ยั น ผลการทวนสอบที่ ไ ด้ รั บ จาก
หน่วยงานทวนสอบ แก่ฝ่ายเลขานุการ
4) ฝ่ ายเลขานุ การ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในขั้นต้ น ดูความถูกต้ อง
และครบถ้ วนรวบรวมผลการทวนสอบและนาเสนอต่อคณะทางานฯ
5) คณะทางานฯ พิจารณาผลการทวนสอบและอนุมตั ติ ามความเหมาะสม
6) ฝ่ ายเลขานุ การ จัดทาสัญญาอนุ ญาตให้ ใ ช้ เ ครื่องหมายรับรองคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ และใบรับรอง (Certificate) การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพ
ริ้นท์ขององค์กรที่ได้ รับอนุมตั ิ
7) ในกรณีฝ่ายเลขานุการหรือคณะผู้ทวนสอบจาเป็ นต้ องไปเยี่ยมชมโรงงาน
เพื่ อ ตรวจดู เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างประเภทส าหรั บ น ามา
ประกอบการพิจารณา ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
8) เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเทคนิคการผลิตที่องค์กรยื่นมา
ฝ่ ายเลขานุการจะเก็บเป็ นความลับ
9) องค์กรจ่ ายค่าธรรมเนียมการทวนสอบให้ กบั หน่ วยงานทวนสอบโดยตรง
ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงร่วมกัน
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7.2 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ผู้ ป ระสงค์ ย่ ื น ใบสมั ค รขอใช้ เครื่ อ งหมายรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์
สามารถดาวน์โหลดข้ อมูลเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เพื่อกรอกข้ อมูล
ได้ จากเว็บไซต์ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยเอกสารที่เกี่ยวข้ องมีดงั นี้
 ใบสมัค รขอขึ้น ทะเบีย นคาร์ บอนฟุ ต พริ้ นท์ข ององค์กร ซึ่ ง จะระบุ
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการทวนสอบคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร
ประกอบด้ วย
o ใบเสนอปริมาณคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กรที่ผ่านการทวน
สอบเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

9

o แบบแจ้ ง การมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานทวนสอบและ
บุคลากรในคณะผู้ทวนสอบ
o สาเนาถ้ อยแถลงการทวนสอบที่ออกให้ โดยหน่วยงานทวนสอบ
o บัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
o แบบนาเสนอผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์
7.3 ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์

ผู้ย่ ืนใบสมัครขอใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต้ อง
เสียค่าใช้ จ่ายให้ แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สาหรับใช้ ในการบริหาร
จัดการ ซึ่งประกอบด้ วย
1) ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 8,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ต่อองค์กร
ทั้งนี้ หลังจากที่ อบก. ได้ รับใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครจาก
ผู้ สมัครเรี ยบร้ อยแล้ ว อบก. จะจั ดส่ งใบแจ้ งหนี้ (Invoice) ให้ กับผู้ สมั ครตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในใบสมัคร
เมื่อองค์กรผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ ว อบก. จะจัดส่งสัญญาการใช้ เครื่องหมาย
คาร์ บอนฟุ ต พริ้ นท์ ข ององค์ กร โดยมี ก าหนดอายุ สั ญญา 1 ปี ถ้ า ประสงค์ จะใช้
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรต่อหลังจากครบกาหนดแล้ ว ผู้สมัคร
ต้ องยื่นใบสมัครและผ่านการคานวณและทวนสอบใหม่ท้งั หมด
ในกรณีท่ผี ้ ทู ่ไี ด้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ต้ องการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแต่มกี ารเปลี่ยน
ชื่อจดทะเบียนนิติบุคคล ต้ องทาสัญญาใหม่และเสียค่าบริการให้ แก่องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกเป็ นจานวน 8,500บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อองค์กร
โดยไม่ต้องตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคใหม่
ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่คณะทางานฯ พิจารณาเห็นสมควร

10

องค์ ก ารบริ ก ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก จะไม่ คื น เงิ น ค่ า สมั ค รแล ะ
ค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ แก่ผ้ ูสมัครไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น

7.4 สถานภาพทางกฎหมาย

เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ รับการจดทะเบียน
และมีการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์
ให้ เป็ นเครื่องหมายรับรอง การนาเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ไปใช้ โดยไม่ได้ รับการอนุญาตเป็ นสัญญาลายลักษณ์อกั ษรจากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก ย่อมเป็ นความผิดและมีโทษทางกฎหมาย
8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของ
องค์กร
8.1 ขอบข่าย

ข้ อกาหนดนี้กาหนด บทนิยาม เงื่อนไขสาหรับผู้ย่ ืนคาขอ การได้ รับสิทธิ์
การใช้ เครื่องหมาย “รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” เงื่อนไขสาหรับผู้ได้ รับ
สิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” การใช้ เครื่องหมาย
“รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” การตรวจติดตามผล การรักษา ความลับ
การลงโทษ การอุทธรณ์ การยกเลิกการรับรอง การแจ้ งการเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องในการใช้ เครื่องหมาย “รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
8.2 บทนิยาม

1) คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาฉลากคาร์บอน หมายถึง คณะบุคคลที่
ได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมี
ผู้ อานวยการองค์การบริ ห ารจั ด การก๊า ซเรื อ นกระจก เป็ นประธานคณะท างาน
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ประกอบด้ วย ผู้แทนจากจากหน่วยงานราชการ ผู้ผลิต และผู้บริโภคทาหน้ าที่กากับ
ดูแลการดาเนินการและบริหารงานการพัฒนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย
2) ผู้ย่ ืนคาขอ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์
การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
3) ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่เป็ นผู้ผลิต จาหน่ายสินค้ า หรือให้ บริการซึ่งมีความ
ประสงค์ขอใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ผ่านการทวนสอบ
แล้ วว่ามีคุณสมบัตติ รงตามข้ อกาหนด
4) องค์กร หมายถึง บริษัท ห้ างร้ าน สานักงาน กิจการ หน่ วยราชการ
หรือสถาบัน หรือส่วนหนึ่งของบริษัท ห้ างร้ าน สานักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือ
สถาบันไม่ว่าจะอยู่ในรูปบริษัทหรือไม่ เป็ นมหาชนหรือเอกชนซึ่งมีหน้ าที่และการ
บริหารงานของตนเอง
8.3 เงื่อนไขสาหรับผูย้ นื่ คาขอ

ผู้ย่ นื คาขอต้ อง
1) เป็ นบุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็ นผู้ผลิต จาหน่ายสินค้ า หรือให้ บริการ
ซึ่งมีความประสงค์ขอใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
2) ไม่เป็ นผู้ถูกยกเลิกการใช้ สัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เว้ นแต่พ้นระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ ว
8.4 การได้รบั สิทธิ์การใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร

1) การขอใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ให้ ย่ ืนคา
ขอพร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิ จารณาตามแบบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ท่ีกาหนด ได้ ท่ีองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก เอกสารประกอบด้ วย
 ใบสมัคร
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 เอกสารหลักฐานแสดงผลการคานวณคาร์บอนฟุ ต พริ้น ท์ของ
องค์กร ทั้งนี้ค่าใช้ จ่ายในการคานวณเป็ นความรับผิดชอบของ
ผู้สมัคร
 รายงานผลการทวนสอบของหน่ ว ยงานทวนสอบอิ ส ระที่ มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์กาหนดของ อบก.
 เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพทางกฎหมาย
 เอกสารอื่นดังที่ได้ ระบุไว้ ในใบสมัคร
2) ผู้ย่ ื น ขอสิท ธิ์ใ นการใช้ เ ครื่ องหมายรั บรองคาร์ บอนฟุ ต พริ้ นท์ต้ อง
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ครบถ้ วน ในกรณีท่เี ป็ นนิติบุคคล ให้ กรอกชื่อนิติ
บุคคลในช่อง “ ข้ าพเจ้ า …..” และลงลายมือชื่อผู้มีอานาจดาเนินกิจการของนิติ
บุคคลในช่อง “ (ลงชื่อ)……………ผู้ย่ ืนสมัคร” แล้ วประทับตราบริษัท พร้ อมทั้งแนบ
หลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ ในใบสมัครให้ ครบถ้ วน
3) เมื่อได้ รับคาขอแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก จะตรวจสอบเอกสาร และนาผลการคานวณคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์เสนอต่ อ
คณะทางานฯ
4) ผู้ย่ นื คาขอต้ องชาระค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร จานวน 8,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อองค์กรต่อ 1
ปี
5) คณะทางานส่งเสริม และพัฒนาฉลากคาร์บอนจะพิจารณาคาขอและ
รายละเอียดด้ านเทคนิค ตามที่เสนอโดยฝ่ ายเลขานุ การ และพิจารณาอนุ มัติให้ ใช้
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หากมีรายละเอียดที่จาเป็ นต้ อง
ปรับปรุงแก้ ไข ทางฝ่ ายเลขานุการจะแจ้ งให้ ผ้ ยู ่ นื คาขอทราบต่อไป
6) เจ้ าหน้ าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ/หรือหน่ วย
ทวนสอบ อาจตรวจเยี่ยมโรงงานของผู้ย่ นื คาขอ เพื่อประกอบการพิจารณา ค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ย่ นื คาขอ
7) เมื่อได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ ว ฝ่ าย
เลขานุ การจะจัดทาสัญญาอนุ ญาตให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
ใบรับรองการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ได้ รับอนุมตั ิ
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8) เมื่ อ ครบอายุ สั ญ ญาแล้ วหากประสงค์ จ ะใช้ เครื่ อ งหมายรั บ รอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรต่อต้ องยื่นสมัครและผ่านการทวนสอบรายละเอียด
ทางเทคนิคใหม่ท้งั หมด
9) ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
สามารถใช้ เครื่ อ งหมายรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ไ ด้ ขององค์ ก ร การแสดง
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
แสดงเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่กี าหนดในข้ อ 6.
8.5 เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รบั สิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์

ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต้ อง
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ปฏิบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขในการใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตลอดเวลาที่ได้ รับสิทธิ์
2) ต้ อ งไม่ น าสัญ ญาและเครื่ องหมายรั บรองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ข อง
องค์กรไปใช้ ในทางที่ทาให้ เกิดความเสียหาย หรืออาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดใน
การได้ รับสิทธิ์
3) ชาระค่าธรรมเนียมตามที่ฝ่ายเลขานุ การแจ้ งให้ ทราบ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวไม่อาจเรียกคืนได้
4) ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบ และส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ให้ แก่ฝ่ายเลขานุการ เมื่อได้ รับการร้ องขอ
5) เป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพี ยงผู้เดียวในความเสี ยหายทั้งหมดและชดใช้
ค่าเสียหาย ในกรณีท่บี ุคคลใดร้ องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรที่ไม่ เป็ นไปตามสัญญานี้
หรือผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร
หรือกิจกรรมการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้น ท์ ขององค์กร หรื อการ
โฆษณาของผู้ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไม่เป็ นตามสัญญา
นี้ หรือข้ อกาหนด หรือขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้ อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
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6) แจ้ งให้ ฝ่ายเลขานุการทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผล
ต่อการเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
7) แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ฝ่ายเลขานุการทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย
30 วัน หากประสงค์จะยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร
8) ยุ ติ ก ารใช้ สิ่ ง พิ ม พ์ ส่ ื อ โฆษณาที่ มี ก ารอ้ า งถึ ง การได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ใช้
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอองค์กรนั้นอยู่ท้งั หมด เมื่อมีการยกเลิก
สัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด
9) กรณีผ้ ูไ ด้ รั บสิท ธิ์ให้ ใ ช้ เครื่ อ งหมายรั บ รองคาร์บ อนฟุ ต พริ้ นท์ข อง
องค์ก ร ต้ อ งการใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองคาร์ บอนฟุ ต พริ้ นขององค์ก รเดิม แต่ มี
เครื่องหมายการค้ า หรือชื่อการค้ าแตกต่างไป สามารถแสดงเจตจานงค์ขอทาสัญญา
ใหม่และชาระค่าธรรมเนียมให้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็ นจานวน
8,500 บาทต่อผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในทุกๆ สัญญาต่อ 1 ปี โดยไม่
ต้ องตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคใหม่
8.6 การใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้ นท์

1) ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
จะนาเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร ไปใช้ ได้ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับขอบข่ายของการรับรองนั้น และต้ องแสดงเครื่องหมายให้ ถูกต้ องสอดคล้ อง
กับนิตบิ ุคคลหรือองค์กรที่ของรับการรับรอง
2) ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ต้ องไม่ใช้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็ นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้ า ชื่อ
ทางการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่ วม สัญลั กษณ์
ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์
3) ต้ องใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามรูปแบบ
และสีท่อี นุ มัติโดยคณะทางานฯ แล้ วเท่านั้น นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอื่น
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ ขององค์กร ต้ องมีสัดส่วน ขนาดตัวอักษร
และสีเหมือนกันทุกชิ้น
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4) ในกรณีท่หี มดสัญญา ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร ไม่มีสทิ ธิ์ในการใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร หรือใช้ ในการโฆษณาต่อไป เว้ นแต่จะมีการต่ออายุสญ
ั ญาใหม่ โดยอนุโลม
ให้ อกี ได้ ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่สญ
ั ญาสิ้นสุดลง
5) ในกรณีท่ผี ้ ไู ด้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ถูกยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ต้ องหยุดใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ ขององค์กร และหยุ ด
แจกจ่ายสิ่งพิมพ์ และเอกสารที่มีเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แสดงอยู่ทนั ที
6) ในกรณีท่ผี ้ ไู ด้ รับรองยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต้ องหยุดใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร และหยุ ดแจกจ่ ายสิ่งพิ มพ์ เครื่องเขียน และเอกสารที่มีเครื่องหมาย
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ข ององค์ ก ร อยู่ เว้ นแต่ ใ นส่ ว นที่ ยั ง คงได้ รั บ สิ ท ธิ์ ก ารใช้
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
8.7 การตรวจเฝ้ าระวัง

ฝ่ ายเลขานุการ จะตรวจเฝ้ าระวังการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยการสุ่มตรวจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขององค์กร เพื่อดู
ว่ายังมีความสอดคล้ องเป็ นไปตามที่ได้ รับการรับรองแล้ วหรือไม่โดยการตรวจเฝ้ า
ระวังนั้นจะดาเนินการหลังจากองค์กรนั้นได้ รับการรับรองแล้ วอย่างน้ อย 6 เดือน
8.8 การรักษาความลับ

ฝ่ ายเลขานุการ จะเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้ จากผู้ย่ ืนคาขอ และ/
หรือ ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กรไว้ เป็ น
ความลับและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ย่ ืนคาขอ และ/
หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ สิท ธิ์ใ ห้ ใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ข ององค์ก รอั น
เนื่องมาจากความลับนี้ได้ แพร่งพรายออกไป เว้ นแต่เกิดขึ้นจากการกระทาของฝ่ าย
เลขานุการ
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หากเป็ นไปได้ การส่งข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นเอกสารลับ ให้ ใช้ เจ้ าหน้ าที่นาส่ง
กรณีท่ไี ม่สะดวกและจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้ องบรรจุ เอกสารในซองซ้ อน 2 ชั้น โดย
ประทับตรา “ลับ” ที่ซองชั้นในซึ่งบรรจุเอกสารลับนั้น
8.9 การลงโทษ

เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรได้ รับการจดทะเบียน
สิทธิ์กบั กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้ เป็ นเครื่องหมายรับรอง การ
นาเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ไปใช้ โดยไม่ได้ รับการอนุ ญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ย่ อมเป็ นความผิด และมี
โทษทางกฎหมาย
หากผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไม่
รักษามาตรฐานตามข้ อกาหนดหลังจากได้ รับสิทธิ์การใช้ ไปแล้ ว อบก. จะมีหนังสือ
เตือนอย่ างเป็ นทางการไปในครั้งแรก ในกรณีท่ผี ้ ูได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมายรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรยังไม่ปฏิบัติตาม ก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายต่ อไป
ทั้งนี้ อบก. สามารถยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพ
ริ้นท์ข ององค์กร โดยทาเป็ นหนังสือบอกกล่ าวล่ วงหน้ า 30 วัน ผู้ได้ รั บสิทธิ์ให้ ใช้
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้ นท์ขององค์กรไม่ มีสิทธิ์เรียกร้ องค่ าเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร
8.10

การอุทธรณ์

1) ผู้ย่ ืนคาขอ หรือผู้ได้ รับการรับรองที่ถูกลงโทษอาจยื่นอุทธรณ์ได้
โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยื่นต่อคณะทางานส่งเสริมการพัฒนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้ งผลการพิจารณา
หรือการลงโทษให้ ทราบ
2) คณะท างานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาฉลากคาร์ บ อน จะพิ จ ารณาค า
อุทธรณ์ และแจ้ งผลการพิ จารณาให้ ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ วันที่ได้ รับคา
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อุทธรณ์ หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ คณะทางานฯ อาจขยายเวลาออกไปได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทาการ
3) ระหว่ า งการพิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ ยั ง ไม่ ส้ ิ นสุ ด ให้ ถื อ ว่ า ผลการ
พิจารณาเดิมมีผลใช้ บงั คับอยู่
4) ผู้ ย่ ื น อุ ท ธรณ์ เ ป็ นผู้ รั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ทั้งหมด
5) การตัดสินของคณะทางานฯ ให้ ถอื เป็ นที่ส้ นิ สุด
การยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของ
องค์กร

8.11

1) ผู้ได้ รับสิทธิ์ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์เขององค์กร
เลิกประกอบกิจการที่ได้ รับการรับรอง
2) ผู้ได้ รับสิทธิ์ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร
เป็ นนิตบิ ุคคลล้ มละลาย
3) ผู้ได้ รับสิทธิ์ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร
ขอแจ้ งยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

8.12

การแจ้งการเปลีย่ นแปลง

1) ผู้ท่ีได้ รับ สิทธิ์การใช้ เครื่ องหมายรั บรองคาร์ บ อนฟุ ต พริ้น ท์ข อง
องค์กร ต้ องแจ้ งให้ ฝ่ายเลขานุการทราบในทันทีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อ
สถานะทางกฎหมาย ทางการค้ า หรือขององค์กร
2) สิ่งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
8.13
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อื่นๆ

1) ในกรณีท่ีมีการแก้ ไขหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ฝ่ ายเลขานุการ จะแจ้ งให้ ผ้ ูได้ รับ
สิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ไม่รับผิดชอบการกระทาใด
ของผู้ได้ รับสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ได้ กระทา
ไป โดยไม่สจุ ริต หรือไม่ปฏิบตั ติ าม หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
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