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โครงการโครงการส่งเสริมการส่งเสริมการพฒันาพฒันาเส้ือผา้เส้ือผา้ลดโลกรอ้นลดโลกรอ้น  

““CCoooollMMooddee””  PPrroojjeecctt  

  

  
1.  หลกัการและเหตุผล 

 การใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ในเขตเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและเมืองหลักต่างๆ 

ใช้ไปกบัระบบปรับอากาศ เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนช้ืน การออกแบบอาคารสมัยใหม่ท าให้ต้อง

ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศมากขึ้น และการแต่งกายในการท างานยังนิยมแบบสากลคือมีเสื้อผ้าหลายช้ัน การ

ใส่สูท/แจ๊คเก็ท และการตัดเย็บที่ ยังไม่มีการเลือกชนิดผ้าที่มีคุณลักษณะเหมาะสม จึงท าให้ต้องใช้

เคร่ืองปรับอากาศต้องปรับอุณหภมิูต ่ากว่าที่ควร ในขณะที่หลายประเทศพยายามรณรงค์ปรับอุณหภูมิใน

อาคารให้สูงขึ้ น เช่น ญ่ีปุ่นให้ปรับอุณหภูมิเป็น 26°C ซ่ึงประเทศไทยกเ็คยมีการรณรงค์ด้านน้ีหลายคร้ัง 
ดังเช่นคณะรัฐมนตรีหลายสมัยให้รัฐมนตรีมาประชุมโดยไม่ต้องใส่สูทและปรับอุณหภมูิในห้องสูงขึ้น  แต่ก็

มักล้มเลิกไปเน่ืองจากไม่มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมรองรับการเปล่ียนพฤติกรรม เสื้ อผ้าจึงนับเป็นปัจจัยส าคัญ

ประการหน่ึงที่ท  าให้การใช้ไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองปรับอากาศลดลงได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดการปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกจากภาคพลังงาน นอกจากน้ี ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศให้ค านึงถึงการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นตัวแปรของการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วย 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

รายได้จากการส่งออก อย่างไรกต็าม การผลิตสนิค้าสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มส าหรับการบริโภคในประเทศไทยกม็ี

ปริมาณมาก คิดเป็นร้อยละ60 ของก าลังการผลิตทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6 แสนล้านบาทต่อปี 

และตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มไทยน้ัน นอกจากจะค านึงถึงการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้ค านึงถึงมิติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนว

ทางการพัฒนาที่ย่ังยืนด้วย จากการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สิ่ งทอ พบว่าผลกระทบ

ส่วนใหญ่ของผลิตภณัฑ์สิ่งทอมาจากสภาวะการใชง้าน ได้แก่ การซักล้าง การดูแลรักษาเสื้ อผ้าและ

เคร่ืองนุ่งห่ม เนือ่งจากมีการใชส้ารเคมี น า้ และพลงังานในสดัส่วนทีสู่งกว่าช่วงชีวิตอื่น ดังน้ัน การรณรงค์

ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา

ตลาดและการผลิตอย่างย่ังยืน 

 ปัจจุบัน ปัญหาการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) ที่เป็นสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ(Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) ก าลังอยู่ในความ

สนใจของนานาประเทศ เน่ืองจากต่างได้รับผลกระทบโดยทั่ วกันประเทศต่างๆ เร่ิมหันมาสนใจและ

ตระหนักถึงภัยพิบัติของโลกร้อนและวิธลีดโลกร้อน จึงได้โดยร่วมมือกนัลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกอย่าง

มีประสิทธิภาพ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผู้ขับเคล่ือน

กจิกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค ซ่ึงการลดกา๊ซเรือนกระจกในส่วนของผู้บริโภคที่เช่ือมโยง

กบัภาคการผลิตและบริการ คือการเลือกซ้ือสนิค้าหรือบริการที่มีการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกน้อย  

   ISO 9001: 2008 Certified 
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 ดังน้ัน การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัสดุสิ่งทอและออกแบบเคร่ืองนุ่งห่มที่สวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าว 

สามารถอยู่ในอาคารหรือห้องที่ปรับอุณหภมิู 25°C ได้โดยไม่อดึอดั กจ็ะช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับ

เคร่ืองปรับอากาศ และลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ นอกจากน้ี ยังสอดคล้อง

กับภาวะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้บริโภคไทยด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ในก ากับของกระทรวง

อุตสาหกรรม) และกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ   จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้ อผ้าลดโลกร้อนขึ้ น เพ่ือเพ่ิม

ทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้เสื้อผ้าที่สามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด

ผู้ผลิตและตลาดสนิค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศไทย 

 

2.  วตัถุประสงค ์

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษและการออกแบบซ่ึงมีโครงสร้าง

วัสดุที่ช่วยลดหรือระบายความร้อนของผู้สวมใส่ รวมทั้งกระตุ้นให้เกดิตลาดสิ่งทอที่ลดโลกร้อนและลดการ

ใช้เคร่ืองปรับอากาศ 

2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ แก่ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้บริโภค และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนจากการใช้เสื้อผ้าที่สามารถตอบสนองการใช้งานที่มีคุณสมบัติพิเศษ

ช่วยลดการใช้พลังงานจากเคร่ืองปรับอากาศในอาคารส านักงาน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

2.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกดิเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ ระหว่างองค์การบริหารกา๊ซเรือน

กระจก (องค์กรมหาชน) สถาบันพัฒนาอตสาหกรรมสิ่งทอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

กจิกรรมที่ช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

 

3.  หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

 1) องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (TGO) 

 2) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)  

   

4.  วิธีการดําเนนิงาน 

4.1 จัดตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ระหว่าง องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยจัดท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือร่วมกันก าหนด

รายละเอยีดกจิกรรมในสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

4.2 คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกันก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะวัสดุผ้าที่มีการระบาย

ความร้อน คงทน ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการสวมใส่ โดยที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ในปริมาณ

เพียงพอกบัความต้องการของตลาด และก าหนดวิธกีารทดสอบคุณภาพ 
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4.3 ประสานงานกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น คลัสเตอร์สิ่งทอ สมาชิกของสหพันธ์

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ผู้จ าหน่าย เพ่ือหาผู้ผลิตเสื้ อผ้าโดยใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4.2 และสนับสนุน

ให้ผู้ผลิตออกแบบและตัดเยบ็เสื้ อผ้าส าเร็จรูปด้วยวัสดุผ้าที่ก  าหนด ตลอดจนการวางแผนการผลิต ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย กจิกรรมทางการตลาดเพ่ือให้เกดิความเหมาะสมในเชิงธุรกจิเสื้อผ้าส าเรจ็รูป 

4.4 คณะกรรมการฯ ร่วมกันแถลงข่าวการผลิตเสื้ อผ้าลดโลกร้อน พร้อมมอบโลโก้หรือ ตรา

สัญลักษณ์ (Label/Brand) ให้แก่ผู้ผลิตเสื้ อผ้าที่ใช้วัสดุชนิดผ้าและการออกแบบตามที่ก  าหนดใน

โครงการฯ  

4.5  จัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ร่วมกับผู้จ าหน่าย ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้า เพ่ือสร้างความรู้และตระหนักแก่ผู้บริโภคให้เข้าใจถึงคุณภาพ

และคุณลักษณะพิเศษของผ้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงตัวเลขช้ีวัดทางวิทยาศาสตร์ในเร่ืองของการลดโลกร้อน 

เช่น แสดงการเปรียบเทยีบคุณลักษณะของผ้าทั่วไปกบัผ้าของโครงการในเร่ืองการระบายความร้อน 

4.6  ทดสอบและติดตามผลการใช้เสื้ อผ้ากับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค (Comfort Trail) เพ่ือ

ประเมินผลกระทบของการลดการใช้พลังงานและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค 

 

5.   เกณฑกํ์าหนดคุณลกัษณะผา้ลดโลกรอ้น 

ผ้าส าหรับท าเป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อน ต้องเป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเยน็สบายและท าความสะอาดได้ง่าย

เพ่ือลดการใช้พลังงานในเคร่ืองปรับอากาศ การซักท าความสะอาด และการใช้น า้ เป็นต้น  ซ่ึงอาจเป็นผ้าที่

ท  าจากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์และอาจผสมเส้นใยสังเคราะห์ที่มีการพัฒนาให้มีสมบัติพิเศษ

ในการซับเหง่ือจากผิวหนังและระเหยออกผ่านสู่ผิวผ้าด้านนอกเพ่ือเพ่ิมความสบายในการสวมใส่ หรือมี

การเพ่ิมความเย็นสบายให้กับผู้สวมใส่ด้วยนวัตกรรม เช่น การใช้เทคโนโลยีพิเศษผลิตเส้นใย (fiber 

technology) หรือการใช้เทคโนโลยีการตกแต่งส าเรจ็ด้วยสารชีวภาพ (biotech finishing technology) เพ่ือ

ช่วยลดอุณหภูมิผิวหนัง ทั้งน้ี ผา้ตอ้งมีคุณภาพความคงทนไดม้าตรฐานและมีความปลอดภยัสําหรบัผู ้

สวมใส่ดว้ย 
 

โครงการฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะของผ้าส าหรับท าเป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อน ดังน้ี 
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5.1  คุณลกัษณะดา้นความปลอดภยั 

เป็นไปตามตารางที่ 1 

ตารางที ่1 

รายการ

ที่ 
คุณลักษณะ หน่วย 

เกณฑท์ี่ก  าหนด 

วิธทีดสอบ เสื้อผ้า 

เดก็อ่อน
(1)

 

ชุดท างานในส านักงาน, 

เสื้อผ้าทั่วไป, ผ้าปูที่นอน

และปลอกหมอน 

1 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์น้อยกว่า mg/kg 20 75 ISO 14184 Part 1 

2 อนุภาคโลหะหนัก น้อยกว่า 

  - ตะกั่ว 

  - แคดเมียม 

  - โครเมียมทั้งหมด 

  - โครเมียม (VI) 

  - ทองแดง  

mg/kg  

0.2 

0.1 

1.0 

0.5 

25.0 

 

1.0 

0.1 

2.0 

0.5 

50.0 

สกดัด้วยสารละลายเหง่ือตาม 

ISO 105-E04 Test Solution II 

ที่ 40C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  แล้ว

น ามาวัดด้วย Atomic 

Absorption Spectrometer 

(AAS) หรือ Inductively 

Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectrometer (ICP) 

ส าหรับตะกั่ว แคดเมียม 

โครเมียมทั้งหมด และทองแดง 

ส่วนโครเมียม (VI) วัดด้วย US-

VIS Spectrophotometer 

3 สีเอโซ (azo dye) ที่ให้แอโรแมติก

เอมีน (aromatic amine)*  ไม่เกนิ 

mg/kg 30 30 EN 14362 Part 1 และ EN 

14362 Part 2 

หมายเหตุ:   
(1)

 เสื้อผ้าเดก็อ่อน หมายถึง เดก็ที่มีอายุต้ังแต่แรกเกดิจนถึง 24 เดือน 

    * หมายถึง แอโรแมติกแอมีน 24 ตัว  

 

5.2 คุณลกัษณะดา้นคุณภาพและความคงทน 

เป็นไปตามตารางที่ 2 

ตารางที ่2 

รายการที่ คุณลักษณะ หน่วย 

เกณฑท์ี่ก  าหนด 

วิธทีดสอบ เสื้อผ้าเดก็

อ่อน 

ชุดท างานใน

ส านักงาน, 

เสื้อผ้าทั่วไป 

ผ้าปูที่นอนและ 

ปลอกหมอน 

1 ความต้านแรงดึงขาด (แบบแกรบ) 

(เฉพาะผ้าทอ) ไม่น้อยกว่า 

นิวตัน (N) - 111 250
(1)

 

200
(2)

 

ISO 13934-2 

2 ความต้านทานแรงดันทะลุ 

(เฉพาะผ้าถัก) ไม่น้อยกว่า 

กโิลปาสคาล 

(kPa) 

- 580 - ISO 13938-1 

 

3 การเปล่ียนแปลงขนาดหลังการซัก* 

5 คร้ังในแต่ละแนว ไม่เกนิ 

ร้อยละ + 5 (ผ้าทอ) 

+ 8 (ผ้าถัก) 

-5,+3 (ผ้าทอ) 

-7,+5 (ผ้าถัก) 

-5(แนวด้ายยืน), 

-3 (แนวด้ายพุ่ง)
 (1)

 

-6(แนวด้ายยืน), 

-6 (แนวด้ายพุ่ง)
 (2)

 

ISO 3759, 

ISO 5077, 

ISO 6330 

4 ความคงทนของสีต่อการซัก 

ไม่น้อยกว่า 

ระดับ  

 

 

 

 

 

ISO 105-C06 



 

เอกสารเอกสารโครงการโครงการส่งเสริมการส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาเสื้อผ้าเสื้อผ้าลดโลกร้อนลดโลกร้อน                Version 7_18 Sep 2009 

 

5/14 

  - การเปล่ียนสี 

  - การเป้ือนสี 

4 

4 

4 

3-4 

4 

3-4 

5 ความคงทนของสีต่อแสง 

(แสงซีนอนอาร์ก) เม่ือเทยีบกบัผ้าบ

ลูวูลมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 

ระดับ - 4
(3)

 4
(3)

 ISO 105-B02 

6 ความคงทนของสีต่อน า้ลายและเหง่ือ 

ไม่น้อยกว่า 

  - การเปล่ียนสี 

  - การเป้ือนสี 

เกรย์สเกล 

ระดับ 

 

 

4 

4 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

DIN 53160 

หมายเหตุ:  
 (1)

เส้นใยผสม เช่น ฝ้าย/โพลิเอสเทอร์ 

               
   (2)

เส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย 100%, ไหม 100% 
                            (3)

ส าหรับผ้าที่ท  าจากเส้นใยไหม 100% หรือเส้นใยฝ้าย 100% ที่มีสีอ่อนระดับความเข้มของสี 1/12 ให้มีความคงทนของสีต่อแสงไม่   

น้อยกว่า 3-4 

 

5.3  คุณลกัษณะดา้นการลดความรอ้น 

          มีคุณสมบัติตามตารางที่ 3  อย่างน้อย 2 ใน 3 รายการ 

ตารางที ่3 

รายการที่ คุณลกัษณะ หน่วย เกณฑที์ก่ําหนด วิธีทดสอบ 

1 การดูดซึมน า้ (absorbency) วินาท ี ไม่เกนิ 5 วินาท ี(ผ้าทอ) 

ไม่เกนิ 2 วินาท ี(ผ้าถัก) 

AATCC 79 

2 การดูดน า้ (wicking) มิลลิเมตร มากกว่า 50 มิลลิเมตร JIS L 1907-1994 (Byreck) 

3 Touch feeling of warm or cool,   

Q-max 

(W/cm
2
) min  0.1 W/cm

2
 KES-F7 Thermo Labo II 

หมายเหตุ:   การดูดซึมน า้ (absorbency) เป็นการวัดเวลาที่หยดน า้ซึมลงไปในผ้าที่วางในแนวระนาบ 

           การดูดน า้ (wicking) เป็นระยะทางที่น า้ซึมขึ้นมาบนผ้าตามแนวด่ิงในเวลา 10 นาท ี

 

การตรวจสอบ 

การตรวจสอบผ้าโดยใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ โดยให้ผู้สมัครระบุเฉดสี

และจ านวนที่ผลิตในแต่ละโครงสร้าง
(1)
 และส่งตัวอย่างทุกสใีห้ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงจะท าการชักตัวอย่างดังน้ี 

1) ส าหรับทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัย
(2)

   

- การทดสอบสเีอโซ (azo dye) จะท าการทดสอบโดยรวมตัวอย่างจ านวน 3 สี  เพ่ือท าการ

ทดสอบพร้อมกนั 

- การทดสอบอนุภาคโลหะหนัก จะท าการทดสอบทุกสี  

- การทดสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ จะท าการทดสอบ 1 ตัวอย่างต่อ 1 โครงสร้าง  

2) ส าหรับทดสอบคุณลักษณะด้านคุณภาพและความคงทน   

- การทดสอบความต้านแรงดึงขาดหรือความต้านทานแรงดันทะลุและการเปล่ียนแปลงขนาด

หลังการซัก ท าการทดสอบ 1 ตัวอย่างต่อ 1 โครงสร้าง  

- การทดสอบความคงทนของสต่ีอการซัก และต่อแสงหรือต่อน า้ลายและเหง่ือ  จะชักตัวอย่าง

สทีี่คาดว่าให้ผลต ่าที่สดุ จ านวน 1 ตัวอย่าง 
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3)  ส าหรับทดสอบคุณลักษณะด้านการลดความร้อน 

- การทดสอบการดูดซึมน า้  การดูดน า้ และ Q-max ท าการทดสอบ 1 ตัวอย่างต่อ 1

โครงสร้าง 

  

กรณีที่ผลทดสอบไม่ผ่านเกณฑข้์อใดข้อหน่ึง จะท าการทดสอบซ า้เฉพาะเกณฑท์ี่ไม่ผ่าน  

หมายเหต:ุ   
(1)
 โครงสร้างของผ้าหมายถงึ องคป์ระกอบของผ้าที่มกีารระบุสมบตัดิงันี้ 

-  ชนิดเส้นใยและส่วนผสมในเส้นด้าย 

-  ลักษณะการทอหรือลักษณะการถกั 

-  ขนาดเส้นด้าย (และชนิดของเส้นด้าย) 

-  ความถี่ของเส้นด้าย (จ านวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวหรือจ านวนห่วงถกัต่อหน่วยความยาว) 

ส าหรับเสื้อผ้า 1 โครงสร้าง ก าหนดให้มปีระเภทได้ไม่เกนิ 3 ประเภท โดยผู้ยื่นค าขอต้องระบุ 

ประเภทอย่างชัดเจนในใบสมคัร  

                  
(2)
 ผู้สมคัรต้องส่งใบรับรองของสแีละสารเคมทีี่ไม่มสีเีอโซและโลหะหนัก ตามที่ระบุในตารางที่ 1 

 

5.4 หอ้งปฏิบติัการทดสอบ 

ผู้สมัครขอรับเคร่ืองหมาย “CoolMode” ต้องแสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จาก

ห้องปฏบัิติการทดสอบของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ค่าใชจ้่ายในการทดสอบเป็นความรบัผิดชอบ

ของผูส้มคัร จากน้ันจึงแนบผลการทดสอบมาพร้อมกับใบสมัครต่อองค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก

ด้วย 

 

6. ขั้นตอนการอนุมติัใชเ้ครือ่งหมาย “CoolMode” 

 ในการอนุมัติใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียด

ต่อไปนี้  

1. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

2. การตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑก์ าหนด 

3. ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

4. สถานภาพทางกฎหมาย 

 

6.1 เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัร 

ผู้ประสงค์ย่ืนใบสมัครขอใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” สามารถขอรับเอกสารเพ่ือกรอกข้อความได้

ที่องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก เอกสารที่เกี่ยวข้องมี 2 ฉบับคือ 

1) ใบสมัครขอสทิธิ์ในการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ซ่ึงจะระบุหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่

ใช้ประกอบการพิจารณา 
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2) เอกสารแนะน าโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน  เป็นเอกสารอธิบายถึงค าจ ากัด

ความของ “CoolMode”  องค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ คุณลักษณะของผ้าและวิธีทดสอบ 

ขั้นตอนการอนุมัติใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย 

 

6.2 การตรวจสอบหลกัฐานตามขอ้กําหนด 

หลังจากที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) รับใบสมัครจากผู้ที่ประสงค์จะใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode” แล้ว  อบก. จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานถึงความถูกต้องและครบถ้วน ใน

ขั้นน้ีใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อหลักฐานถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว  อบก.จึงจัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode” ในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑไ์ด้ 

ผู้สมัครต้องแนบผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มาพร้อมกบัใบสมัครด้วย 

ในกรณีผู้ตรวจสอบจ าเป็นต้องไปเย่ียมชมโรงงานเพ่ือตรวจดูเทคโนโลยีการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์

บางประเภทส าหรับน ามาประกอบการพิจารณา ค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นในส่วนน้ีจะอยู่ในความรับผิดชอบของ

ผูส้มคัรดว้ย 

เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผลิตที่ผู้สมัครย่ืนมา ฝ่ายเลขานุการจะเกบ็

เป็นความลับ 

 

6.3 ค่าสมคัรและค่าธรรมเนยีมการใชเ้ครือ่งหมาย “CoolMode” 

ผู้ย่ืนใบสมัครขอใช้เครือ่งหมาย “CoolMode” ส าหรับผลิตภัณฑข์องตน ต้องเสยีค่าใช้จ่ายโดยเป็น

ค่าใบสมัคร 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ค่าสมัคร 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ต่อใบสมัคร ให้แก่ 

อบก. เพ่ือใช้ในด้านการบริการ เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตามข้อก าหนดแล้ว ผู้ผลิตจะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาท) ต่อโครงสร้างผ้าแรกต่อ 2 ปี ใน

กรณีที่ย่ืนสมัครมากกว่า 1 โครงสร้างผ้า ต้องช าระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต่อทุกๆ

โครงสร้างผ้าถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็นประเภท

เดียวกนั ช าระเมื่อทราบผลการพิจารณาตัดสนิให้ใช้เคร่ืองหมาย  

  หมายเหต ุ 

1) ใบสมคัร 1 ใบ สมคัรได ้3 โครงสรา้ง  

2) ส าหรบัเสื้อผา้ 1 โครงสรา้ง ก าหนดใหมี้ประเภทไดไ้ม่เกิน 3 ประเภท โดยผูยื้น่ค าขอตอ้งระบุ

ประเภทอย่างชดัเจนในใบสมคัร 

ในกรณีที่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ต้องการใช้เคร่ืองหมายส าหรับ

ผลิตภัณฑเ์ดิมแต่มีเคร่ืองหมายการค้าหรือช่ือการค้าแตกต่างไป   หรือเปล่ียนผู้จัดจ าหน่ายใหม่ หรือมีผู้จัด

จ าหน่ายหลายคน  ต้องท าสญัญาใหม่และเสยีค่าบริการให้แก่ อบก. เป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อใบสมัคร 

พร้อมทั้งเสยีค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” จ านวน 15,000 บาทต่อโครงสร้างผ้าแรกต่อ 
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2 ปี ในกรณีที่ย่ืนสมัครมากกว่า 1 โครงสร้างผ้า ต้องช าระค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้างผ้า

ถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑท์ี่มีลักษณะเดียวกนั แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็นประเภทเดียวกนั 

ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเหน็สมควร 

อบก. จะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการใช้ เคร่ืองหมาย “CoolMode” ให้แก่

ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.4 สถานภาพทางกฎหมาย 

เคร่ืองหมาย “CoolMode” ได้รับการจดทะเบียน และมีการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกับกรม

ทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเคร่ืองหมายรับรอง การน าเคร่ืองหมาย “CoolMode” ไปใช้

โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นสญัญาลายลักษณ์จากโครงการฯ ย่อมเป็นความผิดและมีโทษทางกฎหมาย 

 

7. หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการใชเ้ครือ่งหมาย “CoolMode” 

 

7.1 ขอบข่าย 

 ข้อก าหนดน้ีก าหนด บทนิยาม เง่ือนไขส าหรับผู้ย่ืนค าขอ การได้รับสิทธิ์การใช้เคร่ืองหมาย 

“CoolMode” เ ง่ือนไขส าหรับ ผู้ ไ ด้ รับสิทธิ์ ใ ห้ใ ช้ เค ร่ืองหมาย “CoolMode” การใช้ เค ร่ืองหมาย 

“CoolMode” การตรวจติดตามผล การรักษา ความลับ การลงโทษ การอุทธรณ์ การยกเลิกการรับรอง การ

แจ้งการเปล่ียนแปลง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

 

7.2 บทนยิาม 

1) คณะกรรมการโครงการ “CoolMode” หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจาก องค์การ

บริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจกจ านวน 3 คน และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจ านวน 3 คน รวม 6 

คน โดยมีผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก เป็นประธานฯ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานฯ ร่วม และผู้แทนองค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก เป็นกรรมการ

และเลขานุการ 

2) ผู้ย่ืนค าขอ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์การใช้เคร่ืองหมาย 

“CoolMode” 

3) ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต 

จ าหน่ายสินค้า หรือให้บริการซ่ึงมีความประสงค์ขอใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของโครงการ 

4) ผลิตภัณฑ ์หมายถึง เสื้อผ้า รวมถึง ชุดท างาน และชุดล าลอง (Casual) ซ่ึงต้องมีป้ายระบุชนิด

เส้นใยและสญัลักษณ์การซักรีด หรือวิธกีารซักรีด และแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี 

4.1) สทูและกางเกงหรือกระโปรง (suiting) 
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4.2) สทูเทยีม (blazer) 

4.3) แจกเกต็ (jacket) 

4.4) เช้ิตและเสื้อสตรี (shirt and blouse) 

4.5) กระโปรงสตรี 

4.6) กางเกง 

4.7) ชุดติดกนั (dress) 

4.8) เสื้อยืด (t-shirt, polo-shirt) 

4.9) เสื้อคลุม (cardigan) สเวต็เตอร์ (sweater) 

 

7.3 เงือ่นไขสําหรบัผูย้ืน่คําขอ 

1) ผู้ย่ืนค าขอต้อง 

1.1) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่ เป็นผู้ผลิต จ าหน่ายสินค้าประเภทเสื้ อผ้า ซ่ึงมีความ

ประสงค์ขอใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

1.2) ไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกการใช้สัญญาและสิทธิ์การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” เว้นแต่พ้น

ระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว 

1.3) ช าระค่าธรรมเนียมดังน้ี 

1.3.1) ค่าใบสมัครขอใช้สทิธเ์คร่ืองหมาย “CoolMode” 500 บาท 

1.3.2) ค่าธรรมเนียมในการย่ืนตรวจค าขอและเอกสาร 10,000 บาท ต่อใบสมัคร 

1.3.3) ค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 15,000 บาท ต่อโครงสร้าง

ผ้าแรกต่อ 2 ปี ในกรณีที่ ย่ืนสมัครมากกว่า 1 โครงสร้างผ้า ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้างผ้าถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์

ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน ช าระเมื่อ

ทราบผลการพิจารณาตัดสนิให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

หมายเหตุ ส าหรับเส้ือผา้ 1 โครงสรา้ง ก าหนดใหมี้ประเภทไดไ้ม่เกิน 3 

ประเภท โดยผูยื้น่ค าขอตอ้งระบุประเภทอย่างชดัเจนในใบสมคัร 

  

7.3 การไดร้บัสิทธ์ิการใชเ้ครือ่งหมาย “CoolMode” 

1) การขอใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ให้ย่ืนค าขอพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

ตามแบบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ที่ก  าหนด ได้ที่ส านักส่งเสริมการลงทุนและ

พัฒนาการตลาด องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก เอกสารประกอบด้วย 

1.1) ใบสมัคร 
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1.2) เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจสอบตามข้อก าหนด ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร 

1.3) เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพทางกฎหมาย 

1.4) เอกสารอื่นดังที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร 

2) ผู้ย่ืนขอสิทธิ์ ในการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ครบถ้วน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้กรอกช่ือนิติบุคคลในช่อง “ ข้าพเจ้า …..” และลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจ

ด าเนินกิจการของนิติบุคคลในช่อง “(ลงช่ือ)……………ผู้ย่ืนสมัคร” แล้วประทับตราบริษัท พร้อมทั้งแนบ

หลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการย่ืนตรวจค าขอและ

เอกสารจ านวน 10,000 บาท ต่อใบสมัคร 

3) เมื่อได้รับค าขอแล้ว อบก. จะตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และผลการทดสอบ ในขั้นน้ีใช้เวลา

ประมาณ 1 เดือน 

4) คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” หากมีรายละเอียดที่

จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ทาง อบก.จะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบต่อไป 

5) เจ้าหน้าที่โครงการฯ อาจตรวจเย่ียมโรงงานของผู้ย่ืนค าขอ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในส่วนน้ีจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ย่ืนค าขอด้วย 

6) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” แล้ว อบก. จะจัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode”  โดยผู้ย่ืนค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย 15,000 บาท ต่อ

โครงสร้างผ้าแรกต่อ 2 ปี ในกรณีที่ย่ืนสมัครมากกว่า 1 โครงสร้างผ้า ต้องช าระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

ต่อทุกๆโครงสร้างผ้าถัดไป ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็น

ประเภทเดียวกนั  

7) สัญญาน้ีมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และสัญญาน้ีไม่สามารถโอนให้กัน

ได้ 

8) เม่ือสญัญาครบวาระ หากผู้ได้รับสทิธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” มีความประสงค์ต่ออายุ

สญัญา ต้องย่ืนค าขอตามค าขอข้อ 1) ถึง 2) และผ่านการตรวจสอบรายละเอยีดทางเทคนิคใหม่ทั้งหมด 

9) ผู้ได้รับสทิธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” สามารถใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ได้ การแสดง

เคร่ืองหมาย “CoolMode” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีแสดงเคร่ืองหมาย “CoolMode” ที่ก  าหนดในข้อ 

7.5 

7.4  เงือ่นไขสําหรบัผูไ้ดร้บัสิทธ์ิใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย “CoolMode” 

ผู้ได้รับสทิธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้  

1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ตลอดเวลาที่ได้รับ

สทิธิ์ 
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2) ต้องไม่น าสัญญาและเคร่ืองหมาย “CoolMode” ไปใช้ในทางที่ท  าให้เกิดความเสียหาย หรือ

อาจท าให้เกดิความเข้าใจผิดในการได้รับสทิธิ์ 

3) ช าระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ทาง อบก. แจ้งให้ทราบ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่

อาจเรียกคืนได้ 

4) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่  อบก. เมื่อได้รับ

การร้องขอ 

5) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสยีหายทั้งหมดและชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บุคคล

ใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจากการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ที่ไม่เป็นไปตาม

สญัญานี้  หรือข้อก าหนด หรือผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ เคร่ืองหมาย “CoolMode” หรือกิจกรรมการใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode” หรือการโฆษณาของผู้ใช้ เคร่ืองหมาย “CoolMode” ไม่เป็นตามสัญญาน้ี หรือ

ข้อก าหนด หรือขัดกบักฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

6) แจ้งให้ อบก. ทราบทันที เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก  าหนด 

7) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ อบก. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากประสงค์จะยกเลิก

สญัญาและสทิธิ์การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

8) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” น้ัน

อยู่ทั้งหมด เม่ือมีการยกเลิกสญัญาและสทิธิ์การใช้เคร่ืองหมายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

9) ท าสัญญาใหม่และช าระค่าธรรมเนียมให้ อบก. เป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อใบสมัคร ใน

ทุกๆ สัญญา พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย 15,000 บาท ต่อโครงสร้างผ้าแรกต่อ 2 ปี ใน

กรณีที่ย่ืนสมัครมากกว่า 1 โครงสร้างผ้า ต้องช าระค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้างผ้าถัดไป 

ต่อ 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้

ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ต้องการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ส าหรับผลิตภัณฑ์เดิม 

แต่มีเคร่ืองหมายการค้า หรือช่ือการค้าแตกต่างไป 

 

7.5 การใชเ้ครือ่งหมาย “CoolMode” 

1) ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” จะน าเคร่ืองหมาย “CoolMode” ไปใช้ได้เฉพาะ

ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบข่ายของการรับรองน้ัน และต้องแสดงเคร่ืองหมายให้ถูกต้องตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ ์

2) ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ต้องไม่ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” เป็นส่วน

หน่ึงของ เคร่ืองหมายการค้า ช่ือทางการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายร่วม 

สญัลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสทิธิ์บนผลิตภัณฑดั์งกล่าว 

3) ต้องใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ตามรูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วเท่าน้ัน 

นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอื่น เคร่ืองหมาย “CoolMode” ที่ประทับบนผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาด

ตัวอกัษร และสเีหมือนกนัทุกช้ิน 
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4) ในกรณีที่หมดสัญญา ผู้ได้รับสิทธิ์ ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ไม่มีสิทธิ์ ในการใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode” กับผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญา

ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ประทบัเคร่ืองหมาย “CoolMode” ก่อนสัญญาสิ้นสุดลงที่ยังวางขายในท้องตลาดและยัง

จ าหน่ายไม่หมดให้จ าหน่ายต่อไปอกีไม่เกนิ 3 เดือนนับแต่วันที่สญัญาสิ้นสดุลง 

5) ในกรณีที่ ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ถูกยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode”  ต้องหยุดใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ และเอกสาร

ที่มีเคร่ืองหมาย “CoolMode” แสดงอยู่ทนัท ี

6) ในกรณีที่ผู้ได้รับรองยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ในบางประเภท

หรือบางเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ต้องหยุดใช้ เคร่ืองหมาย “CoolMode” และหยุดแจกจ่าย

สิ่งพิมพ์ เคร่ืองเขียน และเอกสารที่มีเคร่ืองหมาย “CoolMode” อยู่ เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับสิทธิ์การใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

 

8. การตรวจเฝ้าระวงั 

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะตรวจเฝ้าระวังการรับรองเคร่ืองหมาย “CoolMode” โดยการ

สุ่มตัวอย่างที่โรงงาน เพ่ือดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ยังมีความ

สอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้รับการรับรองแล้วหรือไม่  โดยการตรวจเฝ้าระวังน้ันจะด าเนินการ

หลังจากผลิตภัณฑ์น้ันได้รับการรับรองแล้ว 8 เดือน หรือการตรวจเฝ้าระวังอาจจะเกิดขึ้นถ้ามีข้อร้องเรียน

จากประชาชนผู้บริโภคทางด้านการใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการตรวจเฝ้าระวังการรับรอง

เคร่ืองหมาย “CoolMode” น้ัน รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

 

9. การรกัษาความลบั 

1) อบก. จะเกบ็รักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้จากผู้ย่ืนค าขอ และ/หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode” ไว้เป็นความลับ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับผู้ย่ืนค าขอ 

และ/หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” อันเน่ืองมาจากความลับน้ีได้แพร่งพรายออกไป 

เว้นแต่เกดิขึ้นจากการกระท าของ อบก. 

2) หากเป็นไปได้ การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับ ให้ใช้เจ้าหน้าที่น าส่ง กรณีที่ไม่สะดวก

และจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้องบรรจุเอกสารในซองซ้อน 2 ช้ัน โดยประทบัตรา “ลับ” ที่ซองช้ันในซ่ึงบรรจุ

เอกสารลับน้ัน 
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10. การลงโทษ 

1) เคร่ืองหมาย “CoolMode” ได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ ให้เป็นเคร่ืองหมายรับรอง การน าเคร่ืองหมาย “CoolMode” ไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อกัษรจากองค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก ย่อมเป็นความผิด และมีโทษทางกฎหมาย 

2) หากผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ไม่รักษามาตรฐานตามข้อก าหนดหลังจาก

ได้รับสทิธิ์การใช้ไปแล้ว อบก. จะมีหนังสอืเตือนอย่างเป็นทางการไปในคร้ังแรก ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้

เคร่ืองหมาย “CoolMode” ไม่ปฏิบัติตาม กจ็ะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งน้ี อบก. สามารถยกเลิก

สัญญาและสิทธิ์การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” โดยท าเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับ

สิทธิ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาและสิทธิ์

การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” 

 

11. การอุทธรณ ์

1) ผู้ย่ืนค าขอ หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกลงโทษอาจย่ืนอุทธรณ์ได้ โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร

ย่ืนต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ อบก. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการลงโทษให้

ทราบ 

2) คณะกรรมการฯ จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน 

นับต้ังแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ คณะกรรมการอาจขยายเวลาออกไปได้

ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ 15 วันท าการ 

3) ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสดุ ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บังคับอยู่ 

4) ผู้ย่ืนอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด 

5) การตัดสนิของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสดุ 

 

12. การยกเลิกสญัญาและสทิธ์ิการใชเ้ครือ่งหมาย “CoolMode” 

1) ผู้ได้รับสทิธิ์ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” เลิกประกอบกจิการที่ได้รับการรับรอง 

2) ผู้ได้รับสทิธิ์ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” เป็นบุคคลล้มละลาย 

3) ผู้ได้รับสทิธิ์ใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ขอแจ้งยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อกัษร 

4) มีการประกาศแก้ไขหรือยกเลิกข้อก าหนด 
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13. การแจง้การเปลีย่นแปลง 

1) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ต้องแจ้งให้ อบก. ทราบในทันทีที่ มีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า หรือขององค์กร 

2) สิ่งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

 

14. อืน่ๆ 

1) ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผ้า อบก. 

จะแจ้งให้ผู้ได้รับสทิธิ์การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร 

2) อบก. ไม่รับผิดชอบการกระท าใดของผู้ได้รับสิทธิ์การใช้เคร่ืองหมาย “CoolMode” ที่ได้

กระท าไป โดยไม่สจุริต หรือไม่ปฏบัิติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก  าหนด 

 


