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โครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้ อผ้าลดโลกร้อน
“CoolMode” Project

1.

ISO 9001: 2008 Certified

หลักการและเหตุผล

การใช้ ไฟฟ้ าประมาณร้ อยละ 60 ในเขตเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและเมืองหลักต่างๆ
ใช้ ไปกับระบบปรับอากาศ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้ อนชื้น การออกแบบอาคารสมัยใหม่ทาให้ ต้ อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากขึ้น และการแต่งกายในการทางานยังนิยมแบบสากลคือมีเสื้อผ้ าหลายชั้น การ
ใส่ สูท /แจ๊ ค เก็ท และการตั ด เย็บ ที่ยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กชนิ ด ผ้ า ที่มี คุ ณ ลั ก ษณะเหมาะสม จึ ง ท าให้ ต้ อ งใช้
เครื่ องปรั บอากาศต้ องปรับอุณหภูมิต่ากว่ าที่ควร ในขณะที่หลายประเทศพยายามรณรงค์ปรับอุณหภูมิใน
อาคารให้ สูงขึ้น เช่ น ญี่ปุ่นให้ ปรั บอุณหภูมิเป็ น 26°C ซึ่งประเทศไทยก็เคยมีการรณรงค์ด้านนี้หลายครั้ง
ดังเช่นคณะรัฐมนตรีหลายสมัยให้ รัฐมนตรีมาประชุมโดยไม่ต้องใส่สูทและปรับอุณหภูมิในห้ องสูงขึ้น แต่ก ็
มักล้ มเลิกไปเนื่องจากไม่มีส่งิ ที่เป็ นรูปธรรมรองรั บการเปลี่ยนพฤติกรรม เสื้อผ้ าจึงนับเป็ นปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่ งที่ทาให้ การใช้ ไฟฟ้ าสาหรั บเครื่ องปรั บอากาศลดลงได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการปล่ อยก๊าซ
เรื อนกระจกจากภาคพลังงาน นอกจากนี้ ยังช่ วยส่งเสริ มอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศให้ คานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นตัวแปรของการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้ วย
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ เป็ นอุตสาหกรรมที่สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศมาอย่างต่ อเนื่ อ ง โดยเฉพาะ
รายได้ จากการส่งออก อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้ าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มสาหรับการบริโภคในประเทศไทยก็มี
ปริมาณมาก คิดเป็ นร้ อยละ60 ของกาลังการผลิตทั้งหมด หรือคิดเป็ นมูลค่ามากกว่า 6 แสนล้ านบาทต่อปี
และตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งทอเครื่องนุ่ งห่มไทยนั้น นอกจากจะคานึงถึงการเพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้ ว ยังได้ คานึงถึงมิติทางด้ านสังคมและสิ่ งแวดล้ อมตามแนว
ทางการพั ฒนาที่ย่ังยืนด้ วย จากการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอ พบว่าผลกระทบ
ส่ ว นใหญ่ ของผลิ ตภัณฑ์สิ่ งทอมาจากสภาวะการใช้งาน ได้ แ ก่ การซักล้ า ง การดูแ ลรั กษาเสื้ อผ้ าและ
เครื่องนุ่งห่ม เนือ่ งจากมีการใช้สารเคมี นา้ และพลังงานในสัดส่วนที ส่ ูงกว่าช่วงชีวิตอื่น ดังนั้น การรณรงค์
ให้ ผ้ ูบริโภคมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมจึงเป็ นปัจจัยสาคัญของการพัฒนา
ตลาดและการผลิตอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน ปั ญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) ที่เป็ นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) หรือภาวะโลกร้ อน (Global Warming) กาลังอยู่ในความ
สนใจของนานาประเทศ เนื่ อ งจากต่ า งได้ รั บ ผลกระทบโดยทั่ วกัน ประเทศต่ า งๆ เริ่ มหั น มาสนใจและ
ตระหนักถึงภัยพิบัติของโลกร้ อนและวิธลี ดโลกร้ อน จึงได้ โดยร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ ผลิต ภาคบริ การในฐานะผู้ ขับเคลื่ อน
กิจกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค ซึ่ งการลดก๊าซเรือนกระจกในส่วนของผู้บริโภคที่เชื่อมโยง
กับภาคการผลิตและบริการ คือการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ อย
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ดังนั้น การส่งเสริมให้ มีการพัฒนาวัสดุส่งิ ทอและออกแบบเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่แล้ วไม่ร้อนอบอ้ าว
สามารถอยู่ในอาคารหรือห้ องที่ปรับอุณหภูมิ 25°C ได้ โดยไม่อดึ อัด ก็จะช่วยลดการใช้ กระแสไฟฟ้ าสาหรับ
เครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้ อมได้ นอกจากนี้ ยัง สอดคล้ อง
กับภาวะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้บริโภคไทยด้ วย องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้ ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ในกากับของกระทรวง
อุตสาหกรรม) และกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้ าลดโลกร้ อนขึ้น เพื่ อเพิ่ ม
ทางเลือกให้ กับผู้บริโภคในการใช้ เสื้อผ้ าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้ เกิ ด
ผู้ผลิตและตลาดสินค้ าสิ่งทอที่ลดโลกร้ อนในประเทศไทย

2.

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและใช้ เสื้อผ้ าที่มีคุณสมบัติพิเศษและการออกแบบซึ่งมีโครงสร้ าง
วัสดุท่ชี ่วยลดหรือระบายความร้ อนของผู้สวมใส่ รวมทั้งกระตุ้นให้ เกิดตลาดสิ่งทอที่ลดโลกร้ อนและลดการ
ใช้ เครื่องปรับอากาศ
2.2 เพื่อสร้ างความตระหนักให้ แก่ ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ผู้บริโภค และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้ อนจากการใช้ เสื้อผ้ าที่สามารถตอบสนองการใช้ งานที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ช่วยลดการใช้ พลังงานจากเครื่องปรับอากาศในอาคารสานักงาน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
2.3 เพื่อสนับสนุนให้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ ระหว่างองค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจก (องค์กรมหาชน) สถาบันพัฒนาอตสาหกรรมสิ่งทอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนา
กิจกรรมที่ช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้ อน

3.

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
1) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (TGO)
2) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

4.

วิธีการดําเนินงาน

4.1 จัดตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ระหว่ าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยจัดทาข้ อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อร่วมกันกาหนด
รายละเอียดกิจกรรมในสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
4.2 คณะกรรมการโครงการฯ ร่ วมกันกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุ ณลักษณะวัสดุ ผ้าที่มีการระบาย
ความร้ อน คงทน ปลอดภัย และเหมาะสมต่อ การสวมใส่ โดยที่สามารถผลิตได้ ในประเทศ ในปริ มาณ
เพียงพอกับความต้ องการของตลาด และกาหนดวิธกี ารทดสอบคุณภาพ
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4.3 ประสานงานกับ ผู้ ผ ลิ ต ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ เช่ น คลั ส เตอร์ ส่ิ ง ทอ สมาชิ ก ของสหพั น ธ์
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ผู้จาหน่าย เพื่ อหาผู้ผลิตเสื้อผ้ าโดยใช้ ผ้าที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 4.2 และสนับสนุ น
ให้ ผ้ ูผลิตออกแบบและตัดเย็บ เสื้อผ้ าสาเร็จรู ปด้ วยวัสดุ ผ้าที่กาหนด ตลอดจนการวางแผนการผลิต ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย กิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมในเชิงธุรกิจเสื้อผ้ าสาเร็จรูป
4.4 คณะกรรมการฯ ร่ วมกัน แถลงข่ า วการผลิ ต เสื้อผ้ า ลดโลกร้ อน พร้ อมมอบโลโก้ หรื อ ตรา
สัญ ลั ก ษณ์ (Label/Brand) ให้ แ ก่ ผ้ ู ผลิ ต เสื้อผ้ า ที่ใช้ วั สดุ ช นิ ดผ้ า และการออกแบบตามที่ก าหนดใน
โครงการฯ
4.5 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ร่ วมกับผู้จาหน่าย ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ า เพื่อสร้ างความรู้และตระหนักแก่ผ้ ูบริโภคให้ เข้ าใจถึงคุณภาพ
และคุณลักษณะพิเศษของผ้ าและผลิตภัณฑ์ในเชิงตัวเลขชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการลดโลกร้ อน
เช่น แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผ้ าทั่วไปกับผ้ าของโครงการในเรื่องการระบายความร้ อน
4.6 ทดสอบและติดตามผลการใช้ เสื้อผ้ า กับกลุ่มตัวอย่า งผู้ บริ โภค (Comfort Trail) เพื่ อ
ประเมินผลกระทบของการลดการใช้ พลังงานและสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูบริโภค

5.

เกณฑ์กําหนดคุณลักษณะผ้าลดโลกร้อน

ผ้ าสาหรับทาเป็ น เสื้อผ้ าลดโลกร้ อน ต้ องเป็ นผ้ าที่สวมใส่แล้ วเย็นสบายและทาความสะอาดได้ ง่าย
เพื่อลดการใช้ พลังงานในเครื่องปรับอากาศ การซักทาความสะอาด และการใช้ นา้ เป็ นต้ น ซึ่งอาจเป็ นผ้ าที่
ทาจากเส้ นใยธรรมชาติ หรื อเส้ นใยประดิษฐ์ และอาจผสมเส้ นใยสังเคราะห์ท่มี ีการพั ฒนาให้ มีสมบัติพิเศษ
ในการซับเหงื่อจากผิวหนั งและระเหยออกผ่านสู่ผิวผ้ าด้ านนอกเพื่อเพิ่มความสบายในการสวมใส่ หรือมี
การเพิ่ มความเย็น สบายให้ กับ ผู้ สวมใส่ด้วยนวั ตกรรม เช่ น การใช้ เทคโนโลยีพิ เศษผลิ ตเส้ น ใย (fiber
technology) หรือการใช้ เทคโนโลยีการตกแต่งสาเร็จด้ วยสารชีวภาพ (biotech finishing technology) เพื่อ
ช่วยลดอุณหภูมิผิวหนัง ทั้งนี้ ผ้าต้องมีคุณภาพความคงทนได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสําหรับผู ้
สวมใส่ดว้ ย
โครงการฯ ได้ กาหนดคุณลักษณะของผ้ าสาหรับทาเป็ นเสื้อผ้ าลดโลกร้ อน ดังนี้

3/14

เอกสารโครงการ
เอกสารโครงการส่ส่งเสริมการพั
การพัฒนาเสื
นาเสื้อผ้ าลดโลกร้ อน

Version 7_18 Sep 2009

5.1

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
เป็ นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เกณฑ์ท่กี าหนด
รายการ
ชุดทางานในสานักงาน,
คุณลักษณะ
หน่วย
วิธที ดสอบ
เสื้อผ้ า
ที่
เสื้อผ้ าทั่วไป, ผ้ าปูท่นี อน
(1)
เด็กอ่อน
และปลอกหมอน
1
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์น้อยกว่า
mg/kg
20
75
ISO 14184 Part 1
2
อนุภาคโลหะหนัก น้ อยกว่า
mg/kg
สกัดด้ วยสารละลายเหงื่อตาม
- ตะกั่ว
0.2
1.0
ISO 105-E04 Test Solution II
- แคดเมียม
0.1
0.1
ที่ 40C เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง แล้ ว
- โครเมียมทั้งหมด
1.0
2.0
นามาวัดด้ วย Atomic
- โครเมียม (VI)
0.5
0.5
Absorption Spectrometer
- ทองแดง
25.0
50.0
(AAS) หรือ Inductively
Coupled Plasma Atomic
Emission Spectrometer (ICP)
สาหรับตะกั่ว แคดเมียม
โครเมียมทั้งหมด และทองแดง
ส่วนโครเมียม (VI) วัดด้ วย USVIS Spectrophotometer
3
สีเอโซ (azo dye) ที่ให้ แอโรแมติก
mg/kg
30
30
EN 14362 Part 1 และ EN
เอมีน (aromatic amine)* ไม่เกิน
14362 Part 2
(1)
หมายเหตุ:
เสื้อผ้ าเด็กอ่อน หมายถึง เด็กที่มีอายุต้งั แต่แรกเกิดจนถึง 24 เดือน
* หมายถึง แอโรแมติกแอมีน 24 ตัว

5.2

คุณลักษณะด้านคุณภาพและความคงทน
เป็ นไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2
รายการที่

คุณลักษณะ

หน่วย

เสื้อผ้ าเด็ก
อ่อน

1

ความต้ านแรงดึงขาด (แบบแกรบ)
(เฉพาะผ้ าทอ) ไม่น้อยกว่า
ความต้ านทานแรงดันทะลุ
(เฉพาะผ้ าถัก) ไม่น้อยกว่า
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก*
5 ครั้งในแต่ละแนว ไม่เกิน

นิวตัน (N)

-

กิโลปาสคาล
(kPa)
ร้ อยละ

-

2
3

4

ความคงทนของสีต่อการซัก
ไม่น้อยกว่า

+ 5 (ผ้ าทอ)
+ 8 (ผ้ าถัก)

ระดับ

เกณฑ์ท่กี าหนด
ชุดทางานใน
ผ้ าปูท่นี อนและ
สานักงาน,
ปลอกหมอน
เสื้อผ้ าทั่วไป
111
250(1)
200(2)
580
-5,+3 (ผ้ าทอ)
-7,+5 (ผ้ าถัก)

-5(แนวด้ ายยืน),
-3 (แนวด้ ายพุ่ง) (1)
-6(แนวด้ ายยืน),
-6 (แนวด้ ายพุ่ง) (2)

วิธที ดสอบ
ISO 13934-2
ISO 13938-1
ISO 3759,
ISO 5077,
ISO 6330
ISO 105-C06
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- การเปลี่ยนสี
4
4
4
- การเปื้ อนสี
4
3-4
3-4
5
ความคงทนของสีต่อแสง
ระดับ
4(3)
4(3)
ISO 105-B02
(แสงซีนอนอาร์ก) เมื่อเทียบกับผ้ าบ
ลูวูลมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า
6
ความคงทนของสีต่อนา้ ลายและเหงื่อ เกรย์สเกล
DIN 53160
ไม่น้อยกว่า
ระดับ
- การเปลี่ยนสี
4
- การเปื้ อนสี
4
(1)
หมายเหตุ:
เส้ นใยผสม เช่น ฝ้ าย/โพลิเอสเทอร์
(2)
เส้ นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้ าย 100%, ไหม 100%
(3)
สาหรับผ้ าที่ทาจากเส้ นใยไหม 100% หรือเส้ นใยฝ้ าย 100% ที่มีสีอ่อนระดับความเข้ มของสี 1/12 ให้ มีความคงทนของสีต่อแสงไม่
น้ อยกว่า 3-4

5.3

คุณลักษณะด้านการลดความร้อน
มีคุณสมบัติตามตารางที่ 3 อย่างน้ อย 2 ใน 3 รายการ
ตารางที่ 3
รายการที่
1
2
3

คุณลักษณะ
การดูดซึมนา้ (absorbency)

หน่วย
วินาที

เกณฑ์ทกี่ ําหนด
ไม่เกิน 5 วินาที (ผ้ าทอ)
ไม่เกิน 2 วินาที (ผ้ าถัก)
มากกว่า 50 มิลลิเมตร
min 0.1 W/cm2

วิธีทดสอบ
AATCC 79

การดูดนา้ (wicking)
มิลลิเมตร
JIS L 1907-1994 (Byreck)
2
Touch feeling of warm or cool,
(W/cm )
KES-F7 Thermo Labo II
Q-max
หมายเหตุ: การดูดซึมนา้ (absorbency) เป็ นการวัดเวลาที่หยดนา้ ซึมลงไปในผ้ าที่วางในแนวระนาบ
การดูดนา้ (wicking) เป็ นระยะทางที่นา้ ซึมขึ้นมาบนผ้ าตามแนวดิ่งในเวลา 10 นาที

การตรวจสอบ
การตรวจสอบผ้ าโดยใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างเพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายในการทดสอบ โดยให้ ผ้ ูสมัครระบุเฉดสี
และจานวนที่ผลิตในแต่ละโครงสร้ าง(1) และส่งตัวอย่างทุกสีให้ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งจะทาการชักตัวอย่างดังนี้
1) สาหรับทดสอบคุณลักษณะด้ านความปลอดภัย(2)
- การทดสอบสีเอโซ (azo dye) จะทาการทดสอบโดยรวมตัวอย่างจานวน 3 สี เพื่อทาการ
ทดสอบพร้ อมกัน
- การทดสอบอนุภาคโลหะหนัก จะทาการทดสอบทุกสี
- การทดสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ จะทาการทดสอบ 1 ตัวอย่างต่อ 1 โครงสร้ าง
2) สาหรับทดสอบคุณลักษณะด้ านคุณภาพและความคงทน
- การทดสอบความต้ านแรงดึงขาดหรือความต้ านทานแรงดันทะลุและการเปลี่ยนแปลงขนาด
หลังการซัก ทาการทดสอบ 1 ตัวอย่างต่อ 1 โครงสร้ าง
- การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก และต่อแสงหรือต่อนา้ ลายและเหงื่อ จะชักตัวอย่าง
สีท่คี าดว่าให้ ผลต่าที่สดุ จานวน 1 ตัวอย่าง
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3) สาหรับทดสอบคุณลักษณะด้ านการลดความร้ อน
- การทดสอบการดูดซึมนา้ การดูดนา้ และ Q-max ทาการทดสอบ 1 ตัวอย่างต่อ 1
โครงสร้ าง
กรณีท่ผี ลทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึ่ง จะทาการทดสอบซา้ เฉพาะเกณฑ์ท่ไี ม่ผ่าน
หมายเหตุ:

5.4

(1)

โครงสร้ างของผ้ าหมายถึง องค์ประกอบของผ้ าที่มกี ารระบุสมบัตดิ งั นี้
- ชนิดเส้นใยและส่วนผสมในเส้นด้ าย
- ลักษณะการทอหรือลักษณะการถัก
- ขนาดเส้นด้ าย (และชนิดของเส้ นด้ าย)
- ความถี่ของเส้นด้ าย (จานวนเส้นด้ ายต่อหน่วยความยาวหรือจานวนห่วงถักต่อหน่วยความยาว)
สาหรับเสื้อผ้ า 1 โครงสร้ าง กาหนดให้ มปี ระเภทได้ ไม่เกิน 3 ประเภท โดยผู้ย่ นื คาขอต้ องระบุ
ประเภทอย่างชัดเจนในใบสมัคร
(2)
ผู้สมัครต้ องส่งใบรับรองของสีและสารเคมีท่ไี ม่มสี เี อโซและโลหะหนัก ตามที่ระบุในตารางที่ 1

ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ

ผู้สมัครขอรับเครื่องหมาย “CoolMode” ต้ องแสดงผลทดสอบคุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จาก
ห้ องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็ นความรับผิดชอบ
ของผูส้ มัคร จากนั้นจึงแนบผลการทดสอบมาพร้ อมกับใบสมัครต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ด้ วย

6.

ขั้นตอนการอนุ มตั ิใช้เครือ่ งหมาย “CoolMode”
ในการอนุ มั ติ ใ ช้ เครื่ อ งหมาย “CoolMode” จะมี ก ารด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและรายละเอีย ด

ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
6.1

เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
การตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑ์กาหนด
ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมาย “CoolMode”
สถานภาพทางกฎหมาย

เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร

ผู้ประสงค์ย่นื ใบสมัครขอใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” สามารถขอรับเอกสารเพื่อกรอกข้ อความได้
ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เอกสารที่เกี่ยวข้ องมี 2 ฉบับคือ
1) ใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ซึ่งจะระบุหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่
ใช้ ประกอบการพิจารณา
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2) เอกสารแนะนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้ าลดโลกร้ อน เป็ นเอกสารอธิบายถึงคาจากัด
ความของ “CoolMode” องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้ าที่ คุณลักษณะของผ้ าและวิ ธีทดสอบ
ขั้นตอนการอนุมัติใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมาย
6.2

การตรวจสอบหลักฐานตามข้อกําหนด

หลั งจากที่อ งค์ก ารบริ หารจั ดการก๊า ซเรื อ นกระจก (อบก.) รั บ ใบสมั ครจากผู้ ท่ีป ระสงค์ จ ะใช้
เครื่องหมาย “CoolMode” แล้ ว อบก. จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานถึงความถูกต้ องและครบถ้ วน ใน
ขั้นนี้ ใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อหลักฐานถูกต้ องสมบู รณ์ ดีแล้ ว อบก.จึ งจั ดทาสัญ ญาอนุ ญ าตให้ ใช้
เครื่องหมาย “CoolMode” ในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์ได้
ผู้สมัครต้ อ งแนบผลทดสอบคุ ณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จากห้ องปฏิบั ติการทดสอบของสถาบั น
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มาพร้ อมกับใบสมัครด้ วย
ในกรณีผ้ ูตรวจสอบจาเป็ นต้ องไปเยี่ยมชมโรงงานเพื่อตรวจดูเทคโนโลยีการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์
บางประเภทสาหรับนามาประกอบการพิจารณา ค่ าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นในส่วนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูส้ มัครด้วย
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเทคนิคการผลิตที่ผ้ ูสมัครยื่นมา ฝ่ ายเลขานุ การจะเก็บ
เป็ นความลับ
6.3

ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้เครือ่ งหมาย “CoolMode”

ผู้ย่นื ใบสมัครขอใช้ เครือ่ งหมาย “CoolMode” สาหรับผลิตภัณฑ์ของตน ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายโดยเป็ น
ค่าใบสมัคร 500 บาท (ห้ าร้ อยบาท) ค่าสมัคร 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) ต่อใบสมัคร ให้ แก่
อบก. เพื่ อใช้ ในด้ านการบริ การ เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตามข้ อกาหนดแล้ ว ผู้ผลิตจะต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมาย 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้ าพันบาท) ต่อโครงสร้ างผ้ าแรกต่อ 2 ปี ใน
กรณีท่ยี ่ ืนสมัครมากกว่ า 1 โครงสร้ างผ้ า ต้ องชาระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท (ห้ าพันบาท) ต่อทุกๆ
โครงสร้ างผ้ าถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์ท่มี ีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ ถือว่ าเป็ นประเภท
เดียวกัน ชาระเมื่อทราบผลการพิจารณาตัดสินให้ ใช้ เครื่องหมาย
หมายเหตุ
1) ใบสมัคร 1 ใบ สมัครได้ 3 โครงสร้าง
2) สาหรับเสื้อผ้า 1 โครงสร้าง กาหนดให้มีประเภทได้ไม่เกิน 3 ประเภท โดยผูย้ ืน่ คาขอต้องระบุ
ประเภทอย่างชัดเจนในใบสมัคร
ในกรณี ท่ีผ้ ู ท่ีไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย “CoolMode” ต้ อ งการใช้ เ ครื่ อ งหมายส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีเครื่องหมายการค้ าหรือชื่อการค้ าแตกต่างไป หรือเปลี่ยนผู้จัดจาหน่ายใหม่ หรือมีผ้ ูจัด
จาหน่ายหลายคน ต้ องทาสัญญาใหม่และเสียค่าบริการให้ แก่ อบก. เป็ นจานวน 10,000 บาท ต่อใบสมัคร
พร้ อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” จานวน 15,000 บาทต่อโครงสร้ างผ้ าแรกต่อ
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2 ปี ในกรณีท่ยี ่ นื สมัครมากกว่า 1 โครงสร้ างผ้ า ต้ องชาระค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้ างผ้ า
ถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์ท่มี ีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ ถือว่าเป็ นประเภทเดียวกัน
ค่ า สมั ค รและค่ า ธรรมเนี ยมการใช้ เครื่ อ งหมาย “CoolMode” อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้
ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร
อบก. จะไม่ คื น เงิ น ค่ า สมั ค รและค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ เครื่ อ งหมาย “CoolMode” ให้ แ ก่
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.4

สถานภาพทางกฎหมาย

เครื่ องหมาย “CoolMode” ได้ รับการจดทะเบี ยน และมีการคุ้ มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกับกรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้ เป็ นเครื่องหมายรับรอง การนาเครื่องหมาย “CoolMode” ไปใช้
โดยไม่ได้ รับการอนุญาตเป็ นสัญญาลายลักษณ์จากโครงการฯ ย่อมเป็ นความผิดและมีโทษทางกฎหมาย

7.

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการใช้เครือ่ งหมาย “CoolMode”

7.1

ขอบข่าย

ข้ อ ก าหนดนี้ ก าหนด บทนิ ย าม เงื่ อ นไขส าหรั บ ผู้ ย่ื น ค าขอ การได้ รั บ สิ ท ธิ์ ก ารใช้ เ ครื่ อ งหมาย
“CoolMode” เงื่ อนไขส าหรั บ ผู้ ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” การใช้ เครื่ องหมาย
“CoolMode” การตรวจติดตามผล การรักษา ความลับ การลงโทษ การอุทธรณ์ การยกเลิกการรับรอง การ
แจ้ งการเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการใช้ เครื่องหมาย “CoolMode”
7.2

บทนิยาม

1) คณะกรรมการโครงการ “CoolMode” หมายถึง คณะบุคคลที่ได้ รับการแต่งตั้งจาก องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจานวน 3 คน และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจานวน 3 คน รวม 6
คน โดยมีผ้ ูอานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็ นประธานฯ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็ นประธานฯ ร่วม และผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
2) ผู้ ย่ ื น ค าขอ หมายถึ ง บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คล ที่ป ระสงค์ จ ะขอรั บ สิ ท ธิ์ ก ารใช้ เ ครื่ อ งหมาย
“CoolMode”
3) ผู้ ไ ด้ รั บ สิท ธิ์ ใ ห้ ใช้ เ ครื่ อ งหมาย “CoolMode” หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ คคลที่เ ป็ นผู้ ผ ลิ ต
จาหน่ ายสินค้ า หรือให้ บริการซึ่งมีความประสงค์ขอใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ผ่านการตรวจสอบแล้ วว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้ อกาหนดของโครงการ
4) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เสื้อผ้ า รวมถึง ชุดทางาน และชุดลาลอง (Casual) ซึ่งต้ องมีป้ายระบุชนิด
เส้ นใยและสัญลักษณ์การซักรีด หรือวิธกี ารซักรีด และแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้
4.1) สูทและกางเกงหรือกระโปรง (suiting)
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สูทเทียม (blazer)
แจกเก็ต (jacket)
เชิ้ตและเสื้อสตรี (shirt and blouse)
กระโปรงสตรี
กางเกง
ชุดติดกัน (dress)
เสื้อยืด (t-shirt, polo-shirt)
เสื้อคลุม (cardigan) สเว็ตเตอร์ (sweater)

เงือ่ นไขสําหรับผูย้ นื่ คําขอ
1) ผู้ย่นื คาขอต้ อง

1.1) เป็ นบุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ นผู้ ผ ลิ ต จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทเสื้อ ผ้ า ซึ่ ง มี ค วาม
ประสงค์ขอใช้ เครื่องหมาย “CoolMode”
1.2) ไม่เป็ นผู้ถูกยกเลิกการใช้ สัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” เว้ นแต่พ้น
ระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ ว
1.3) ชาระค่าธรรมเนียมดังนี้
1.3.1) ค่าใบสมัครขอใช้ สทิ ธ์เครื่องหมาย “CoolMode” 500 บาท
1.3.2) ค่าธรรมเนียมในการยื่นตรวจคาขอและเอกสาร 10,000 บาท ต่อใบสมัคร
1.3.3) ค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” 15,000 บาท ต่อโครงสร้ าง
ผ้ า แรกต่ อ 2 ปี ในกรณี ท่ีย่ ื น สมั ค รมากกว่ า 1 โครงสร้ า งผ้ า ต้ องชาระ
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้ างผ้ าถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ ถือว่ าเป็ นประเภทเดียวกัน ชาระเมื่อ
ทราบผลการพิจารณาตัดสินให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode”
หมายเหตุ สาหรับเสื้อผ้า 1 โครงสร้าง กาหนดให้มี ป ระเภทได้ไม่ เกิ น 3
ประเภท โดยผูย้ ืน่ คาขอต้องระบุประเภทอย่างชัดเจนในใบสมัคร

7.3

การได้รบั สิทธิ์การใช้เครือ่ งหมาย “CoolMode”

1) การขอใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” ให้ ย่ืนคาขอพร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิ จารณา
ตามแบบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ที่กาหนด ได้ ท่สี านักส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนาการตลาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เอกสารประกอบด้ วย
1.1) ใบสมัคร
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1.2) เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจสอบตามข้ อกาหนด ทั้งนี้ค่าใช้ จ่า ยในการทดสอบ
เป็ นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
1.3) เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพทางกฎหมาย
1.4) เอกสารอื่นดังที่ได้ ระบุไว้ ในใบสมัคร
2) ผู้ ย่ ื น ขอสิ ท ธิ์ ใ นการใช้ เ ครื่ อ งหมาย “CoolMode” ต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค รให้
ครบถ้ วน ในกรณีท่เี ป็ นนิติบุคคล ให้ กรอกชื่อนิติบุคคลในช่อง “ ข้ าพเจ้ า …..” และลงลายมือชื่อผู้มีอานาจ
ดาเนินกิจการของนิติบุคคลในช่อง “(ลงชื่อ)……………ผู้ย่ืนสมัคร” แล้ วประทับตราบริษัท พร้ อมทั้งแนบ
หลั กฐานต่ างๆ ที่ระบุ ไว้ ในใบสมัครให้ ครบถ้ วน พร้ อมทั้งชาระค่ าธรรมเนี ยมในการยื่นตรวจคาขอและ
เอกสารจานวน 10,000 บาท ต่อใบสมัคร
3) เมื่อได้ รับคาขอแล้ ว อบก. จะตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และผลการทดสอบ ในขั้นนี้ใช้ เวลา
ประมาณ 1 เดือน
4) คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย “CoolMode” หากมี ร ายละเอี ย ดที่
จาเป็ นต้ องปรับปรุงแก้ ไข ทาง อบก.จะแจ้ งให้ ผ้ ูย่นื คาขอทราบต่อไป
5) เจ้ า หน้ า ที่โ ครงการฯ อาจตรวจเยี่ ย มโรงงานของผู้ ย่ื น ค าขอ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ย่ นื คาขอด้ วย
6) เมื่อได้ รั บอนุ มัติให้ ใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” แล้ ว อบก. จะจัดทาสัญญาอนุ ญ าตให้ ใช้
เครื่องหมาย “CoolMode” โดยผู้ย่ ืนคาขอต้ องชาระค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมาย 15,000 บาท ต่อ
โครงสร้ างผ้ าแรกต่อ 2 ปี ในกรณีท่ยี ่ ืนสมัครมากกว่า 1 โครงสร้ างผ้ า ต้ องชาระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ต่อทุกๆโครงสร้ างผ้ าถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์ท่มี ีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ ถือว่ าเป็ น
ประเภทเดียวกัน
7) สัญญานี้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และสัญญานี้ไม่สามารถโอนให้ กัน
ได้
8) เมื่อสัญญาครบวาระ หากผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” มีความประสงค์ต่ออายุ
สัญญา ต้ องยื่นคาขอตามคาขอข้ อ 1) ถึง 2) และผ่านการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคใหม่ท้งั หมด
9) ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” สามารถใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ได้ การแสดง
เครื่องหมาย “CoolMode” ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีแสดงเครื่องหมาย “CoolMode” ที่กาหนดในข้ อ
7.5
7.4

เงือ่ นไขสําหรับผูไ้ ด้รบั สิทธิ์ให้ใช้เครือ่ งหมาย “CoolMode”
ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” ตลอดเวลาที่ได้ รั บ

สิทธิ์
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2) ต้ องไม่นาสัญญาและเครื่องหมาย “CoolMode” ไปใช้ ในทางที่ทาให้ เกิดความเสียหาย หรื อ
อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดในการได้ รับสิทธิ์
3) ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ทาง อบก. แจ้ งให้ ทราบ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่
อาจเรียกคืนได้
4) ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ และส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่ อบก. เมื่อได้ รับ
การร้ องขอ
5) เป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมดและชดใช้ ค่าเสียหาย ในกรณีท่บี ุคคล
ใดร้ องเรี ยนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ที่ไม่เป็ นไปตาม
สัญญานี้ หรือข้ อกาหนด หรือผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” หรือกิจกรรมการใช้
เครื่องหมาย “CoolMode” หรือการโฆษณาของผู้ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ไม่เป็ นตามสัญญานี้ หรือ
ข้ อกาหนด หรือขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้ อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
6) แจ้ งให้ อบก. ทราบทัน ที เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอื่น ใดที่มีผลต่ อ การเป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ี
กาหนด
7) แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ อบก. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน หากประสงค์จะยกเลิก
สัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมาย “CoolMode”
8) ยุติการใช้ ส่งิ พิมพ์ส่ อื โฆษณาที่มีการอ้ างถึงการได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” นั้น
อยู่ท้งั หมด เมื่อมีการยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด
9) ทาสัญญาใหม่และชาระค่าธรรมเนียมให้ อบก. เป็ นจานวน 10,000 บาท ต่อใบสมัคร ใน
ทุกๆ สัญญา พร้ อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่ องหมาย 15,000 บาท ต่อโครงสร้ างผ้ าแรกต่อ 2 ปี ใน
กรณีท่ยี ่ ืนสมัครมากกว่า 1 โครงสร้ างผ้ า ต้ องชาระค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้ างผ้ าถัดไป
ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์ท่มี ีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ ถือว่าเป็ น ประเภทเดียวกัน ในกรณีท่มี ีผ้ ู
ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” ต้ องการใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” สาหรั บผลิตภัณฑ์เดิม
แต่มีเครื่องหมายการค้ า หรือชื่อการค้ าแตกต่างไป
7.5

การใช้เครือ่ งหมาย “CoolMode”

1) ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” จะนาเครื่องหมาย “CoolMode” ไปใช้ ได้ เฉพาะ
ในส่ ว นที่เ กี่ ยวกับ ขอบข่ า ยของการรั บ รองนั้ น และต้ อ งแสดงเครื่ อ งหมายให้ ถู ก ต้ อ งตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์
2) ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ต้ องไม่ใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” เป็ นส่วน
หนึ่งของ เครื่ องหมายการค้ า ชื่อ ทางการค้ า เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรั บรอง เครื่ องหมายร่ วม
สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
3) ต้ องใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ตามรูปแบบ และสีท่อี นุ มัติโดยคณะกรรมการแล้ วเท่านั้น
นอกจากจะมีก ารตกลงในลั ก ษณะอื่น เครื่ องหมาย “CoolMode” ที่ป ระทับ บนผลิ ตภั ณ ฑ์ต้ อ งมี ข นาด
ตัวอักษร และสีเหมือนกันทุกชิ้น
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4) ในกรณี ท่ี ห มดสั ญ ญา ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ใช้ เครื่ อ งหมาย “CoolMode” ไม่ มี สิ ท ธิ์ ใ นการใช้
เครื่องหมาย “CoolMode” กับผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือใช้ ในการโฆษณาต่อไป เว้ นแต่จะมีการต่ออายุสัญญา
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ท่ปี ระทับเครื่องหมาย “CoolMode” ก่อนสัญญาสิ้นสุดลงที่ยังวางขายในท้ องตลาดและยัง
จาหน่ายไม่หมดให้ จาหน่ายต่อไปอีกไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่สญ
ั ญาสิ้นสุดลง
5) ในกรณี ท่ีผ้ ู ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย “CoolMode” ถู ก ยกเลิ ก สั ญ ญาและสิ ท ธิ์ ก ารใช้
เครื่องหมาย “CoolMode” ต้ องหยุดใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ และเอกสาร
ที่มเี ครื่องหมาย “CoolMode” แสดงอยู่ทนั ที
6) ในกรณีท่ผี ้ ูได้ รับรองยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ในบางประเภท
หรื อ บางเครื่ อ งหมายการค้ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้ องหยุ ด ใช้ เครื่ อ งหมาย “CoolMode” และหยุ ด แจกจ่ า ย
สิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน และเอกสารที่มีเครื่องหมาย “CoolMode” อยู่ เว้ นแต่ในส่วนที่ยังคงได้ รับสิทธิ์การใช้
เครื่องหมาย “CoolMode”

8.

การตรวจเฝ้าระวัง

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะตรวจเฝ้ าระวังการรับรองเครื่องหมาย “CoolMode” โดยการ
สุ่มตัวอย่ างที่โรงงาน เพื่ อ ดู ว่ า ผลิ ตภั ณฑ์ท่ีได้ รั บการรั บ รองให้ ใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” ยังมีความ
สอดคล้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ได้ รับการรั บรองแล้ วหรื อไม่ โดยการตรวจเฝ้ าระวังนั้นจะดาเนินการ
หลังจากผลิตภัณฑ์น้ันได้ รับการรับรองแล้ ว 8 เดือน หรือการตรวจเฝ้ าระวังอาจจะเกิดขึ้นถ้ ามีข้อร้ องเรียน
จากประชาชนผู้บริโภคทางด้ านการใช้ งาน โดยค่าใช้ จ่ายทั้งหมดในกระบวนการตรวจเฝ้ าระวังการรับรอง
เครื่องหมาย “CoolMode” นั้น รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมาย “CoolMode”

9.

การรักษาความลับ

1) อบก. จะเก็บ รั ก ษาข้ อ มู ลข่ า วสารต่ า งๆ ที่ได้ จ ากผู้ ย่ ื น คาขอ และ/หรื อ ผู้ ได้ รั บ สิทธิ์ให้ ใ ช้
เครื่องหมาย “CoolMode” ไว้ เป็ นความลับ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ย่ ืนคาขอ
และ/หรื อ ผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” อันเนื่องมาจากความลับนี้ได้ แพร่ งพรายออกไป
เว้ นแต่เกิดขึ้นจากการกระทาของ อบก.
2) หากเป็ นไปได้ การส่งข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นเอกสารลับ ให้ ใช้ เจ้ าหน้ าที่นาส่ง กรณีท่ไี ม่สะดวก
และจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้ องบรรจุเอกสารในซองซ้ อน 2 ชั้น โดยประทับตรา “ลับ” ที่ซองชั้นในซึ่งบรรจุ
เอกสารลับนั้น
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10. การลงโทษ
1) เครื่องหมาย “CoolMode” ได้ รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ให้ เป็ นเครื่องหมายรับรอง การนาเครื่องหมาย “CoolMode” ไปใช้ โดยไม่ได้ รับการอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ย่อมเป็ นความผิด และมีโทษทางกฎหมาย
2) หากผู้ได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ไม่รักษามาตรฐานตามข้ อกาหนดหลังจาก
ได้ รับสิทธิ์การใช้ ไปแล้ ว อบก. จะมีหนังสือเตือนอย่างเป็ นทางการไปในครั้งแรก ในกรณีท่ผี ้ ูได้ รับสิทธิ์ให้ ใช้
เครื่องหมาย “CoolMode” ไม่ปฏิบัติตาม ก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ อบก. สามารถยกเลิก
สัญญาและสิทธิ์การใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” โดยทาเป็ นหนังสือบอกกล่ าวล่ วงหน้ า 30 วัน ผู้ได้ รับ
สิทธิ์ให้ ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ไม่มีสิทธิ์เรียกร้ องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาและสิทธิ์
การใช้ เครื่องหมาย “CoolMode”

11. การอุทธรณ์
1) ผู้ย่ ืนคาขอ หรือผู้ได้ รับการรับรองที่ถูกลงโทษอาจยื่นอุทธรณ์ได้ โดยทาเป็ นลายลักษณ์อักษร
ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ อบก. มีหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาหรือการลงโทษให้
ทราบ
2) คณะกรรมการฯ จะพิ จ ารณาคาอุทธรณ์ และแจ้ งผลการพิ จารณาให้ ทราบภายใน 60 วั น
นับตั้งแต่วันที่ได้ รับคาอุทธรณ์ หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ คณะกรรมการอาจขยายเวลาออกไปได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทาการ
3) ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยังไม่ส้ นิ สุด ให้ ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้ บังคับอยู่
4) ผู้ย่นื อุทธรณ์เป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ท้งั หมด
5) การตัดสินของคณะกรรมการให้ ถือเป็ นที่ส้ นิ สุด

12. การยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครือ่ งหมาย “CoolMode”
1) ผู้ได้ รับสิทธิ์ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” เลิกประกอบกิจการที่ได้ รับการรับรอง
2) ผู้ได้ รับสิทธิ์ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” เป็ นบุคคลล้ มละลาย
3) ผู้ได้ รับสิทธิ์ใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ขอแจ้ งยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) มีการประกาศแก้ ไขหรือยกเลิกข้ อกาหนด
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13. การแจ้งการเปลีย่ นแปลง
1) ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ก ารใช้ เ ครื่ อ งหมาย “CoolMode” ต้ องแจ้ ง ให้ อบก. ทราบในทัน ทีท่ีมี ก าร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อสถานะทางกฎหมาย ทางการค้ า หรือขององค์กร
2) สิ่งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด

14. อืน่ ๆ
1) ในกรณี ท่ีมีการแก้ ไขหลั ก เกณฑ์และเงื่ อ นไขใดๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกับ คุ ณลั กษณะของผ้ า อบก.
จะแจ้ งให้ ผ้ ูได้ รับสิทธิ์การใช้ เครื่องหมาย “CoolMode” ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) อบก. ไม่ รั บ ผิ ดชอบการกระทาใดของผู้ ได้ รั บ สิทธิ์ก ารใช้ เครื่ องหมาย “CoolMode” ที่ไ ด้
กระทาไป โดยไม่สจุ ริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
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