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จดัพมิพโ์ดย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนลขิสทิธิ ์

ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 ห้ามมใิห้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ท าซ ้า ดดัแปลง น าออกแสดง ท าให้

ปรากฏหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วน เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร การกล่าว คดัหรอือา้งองิ ขอ้มูลบางส่วนตามสมควร

ในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความ บทวเิคราะห์ บทวจิยั หรอืในเอกสาร การสื่อสารอื่นใดจะต้องกระท า 

โดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผดิหรอืความเสียหาย ต้องรบัรู้ถึงความเป็นเจ้าของ

ลขิสทิธิใ์นขอ้มลูและตอ้งอา้งองิถงึฉบบัทีแ่ละวนัทีใ่นเอกสารฉบบันี้โดยชดัแจง้ 
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ค านิยม 

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานโรงงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1  ได้ปรบัปรุงขึน้

ภายใตก้ารด าเนินโครงการวจิยั เรื่อง “การพฒันาคู่มอืผูใ้ชแ้ละคู่มอืผู้ตรวจประเมนิโรงงานอุตสาหกรรม

เชงินิเวศ” เพื่อให้มคีวามชดัเจน สามารถท าความเขา้ใจและตคีวามได้ง่ายในเชงิปฏบิตัิ อนัเป็นการ

สนบัสนุนการประยกุตใ์ชใ้นวงกวา้งในทุกประเภทและทุกขนาดอุตสาหกรรม โดยไดร้บัทุนสนับสนุนจาก

ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจ ัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีแห่งชาต ิ 

ซึ่งด าเนินการโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (วีกรีน)  

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบนัน ้ าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืน  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเทคนิคมาตรฐานโรงงาน

อุตสาหกรรมเชงินิเวศและการพจิารณาอนุมตักิารด าเนินการมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศจาก

คณะกรรมการก ากบัดูแลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ซึ่งแต่งตัง้โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย รวมทัง้มกีารระดมขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีร่วมดว้ย 

 

ในการนี้ขอขอบคุณส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตทิีส่นบัสนุนงบประมาณ 

และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (วกีรนี) คณะสิ่งแวดล้อม

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นการสนบัสนุนทางเทคนิคในการปรบัปรุงขอ้ก าหนดของมาตรฐานโรงงาน

อุตสาหกรรมเชงินิเวศ คณะกรรมการเทคนิคมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ และโรงงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าที่ร่วมเป็นโรงงาน  

น าร่อง ท าใหส้ถาบนัฯ น าขอ้มลูมาปรบัปรุง ทบทวน และเพิม่เตมิจนท าให้ขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงาน

อุตสาหกรรมเชงินิเวศมคีวามสมบรูณ์และสามารถประยกุต์ใช้กบัอุตสาหกรรมต่างๆ ในทุกประเภทและ

ทุกขนาดอุตสาหกรรม 
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บทน า 

การพฒันาระบบรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory certification system)  

มุ่งเป้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ประเมินสมรรถนะของระบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม (Environmental management systems) ของกจิกรรมองค์กรโดยตลอดวฏัจกัรชวีติ 

(Life cycle perspective) มุ่งสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable development) บนแนวคดิเศรษฐกจิ

พอเพยีง (Sufficient economy) บนพื้นฐานของการรกัษาสมดุลของการเจรญิเตบิโตทางสิง่แวดล้อม 

เศรษฐกจิและสงัคมดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ในขณะทีม่กีารใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าก่อให้เกิด

ผลผลิตสีเขยีวมากที่สุด ตลอดจนเป็นที่ยอมรบัของชุมชมแวดล้อมท าให้สามารถยกระดบัคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของคนในชุมชนดว้ยหลกัความร่วมมอืเกือ้กลู และพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดหวงัว่า

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศนี้ สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

และทุกขนาดอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือการจดัการเชงิบูรณาการในการด าเนินธุรกจิอย่างย ัง่ยนื 

ครอบคลุมทัง้ 5 มิต ิซึ่งประกอบด้วยมติกิายภาพ มิตเิศรษฐกจิ มติิสงัคม มิตสิิง่แวดล้อม และมติกิาร

บริหารจดัการซึ่งสอดคล้องการนโยบายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวทางพฒันา

ประเทศไทย 4.0 
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1. ขอบข่าย 

ขอ้ก าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการรบัรองตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
 
2. นิยาม 

2.1 การรบัรอง 

การให้การยอมรบัความสามารถขององค์กรในการปฏิบตัติามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม  
เชงินิเวศ  

2.2 ข้อโต้แย้ง 

การไม่เหน็ดว้ยต่อการด าเนินการใดๆ ของหน่วยรบัรอง และสามารถแกไ้ขปัญหาร่วมกนัได้ 

2.3 ข้อร้องเรียน 

ขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบัข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ผูไ้ดร้บัการรบัรอง ผูต้รวจประเมนิ หรอืบุคลกรของหน่วยรบัรอง  

2.4 ข้ออทุธรณ์ 

การไม่เหน็ดว้ยต่อผลการพจิารณาที่คณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชงินิเวศ ได้พจิารณาตดัสนิแล้วหรอืมปัีญหาในผลการพจิารณา และต้องการให้คณะกรรมการให้การ
รบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ท าการทบทวน  

2.5 คณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  

คณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้รบัการแต่งตัง้จาก
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพจิารณาใหก้ารรบัรอง ใหค้ าแนะน าเชงินโยบายส าหรบั
การส่งเสรมิมาตรฐาน การรบัรองมาตรฐาน รบัขอ้รอ้งเรยีน โตแ้ยง้ และอุทธรณ์ 

2.6 เครื่องหมายรบัรอง 

เครื่องหมายที่หน่วยรับรองใช้ร ับรองการยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

2.7 ผู้ประกอบอตุสาหกรรม (Industrial operator) 

ผูป้ระกอบกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานหรอืผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบญัญตั ิ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2550 และ 
พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2560  
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2.8 ผู้ย่ืนค าขอ 

ผูป้ระสงคท์ีจ่ะขอการรบัรอง 

2.9 โรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory) 

ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมที่ด าเนินกจิการโรงงานบนหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยนื ด้วยการค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจน การพฒันาชุมชนและการส่งเสรมิ
เศรษฐกจิของชุมชน โดยพจิารณาผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีโดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน จนกลายเป็นวฒันธรรม
ขององคก์ร และไดร้บัการรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

2.10 หน่วยรบัรอง 

หน่วยงานทีใ่หก้ารรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  

2.11 องคก์รท่ีได้รบัรอง 

ผูย้ ืน่ค าขอทีผ่่านการตรวจประเมนิ และไดร้บัการรบัรองจากหน่วยรบัรอง  

3. คณุสมบติัของผู้ย่ืนค าขอ 

ผูย้ ืน่ค าขอ ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

3.1 เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงาน การด าเนินธุรกจิและสถานประกอบการ 

3.2 อยูใ่นขอบขา่ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  

3.3 ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนทางดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั หรอื อุบตัเิหตุรา้ยแรงที่กระทบกบั

ภายนอกองคก์ร ภายในระยะเวลา 1 ปี จนถงึวนัตรวจประเมนิ (ในกรณีทีม่ขีอ้รอ้งเรยีนจะตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขแลว้เสรจ็ ก่อนการตรวจประเมนิโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ) 

3.4 ไม่เป็นผูถู้กเพกิถอนการรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศมาก่อน 

4. การรบัรอง 

4.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เป็น “หน่วยรบัรอง” มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามขอบข่ายที่ก าหนด โดยม ี
สถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื เป็นฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรอง 

4.2 ก่อนการตรวจประเมนิเพื่อขอรบัการรบัรอง ผูย้ ื่นค าขอต้องน าขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศไปปฏบิตั ิ

4.3 การสมคัรขอรบัการรบัรองใหผู้ย้ ืน่ค าขอยืน่ใบขอขึน้ทะเบยีนมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศกับฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรองตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมหลกัฐานและเอกสารต่างๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถ้าม)ี  
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4.4 เมื่อฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรองได้รบัใบขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 
เชงินิเวศพรอ้มหลกัฐานและเอกสารต่างๆ แลว้จะด าเนินการ ดงันี้ 

4.4.1 พจิารณาค าขอและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ย ื่นค าขอหากมรีายละเอยีดที่จ าเป็น  
ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขจะแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ 

4.4.2 ออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการขอขึน้ทะเบยีนมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 
เชงินิเวศ 

4.5 การส่งผลการตรวจประเมนิและเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพจิารณาให้การรบัรองให้
ผูต้รวจประเมนิน าส่งขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งของผู้ย ื่นค าขอกบัฝ่ายเลขานุการ
หน่วยรบัรองตามรปูแบบทีก่ าหนด  

4.6 เมื่อฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรองได้รบัผลการตรวจประเมนิและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
แลว้จะด าเนินการ ดงันี้ 

4.6.1 ตรวจสอบผลการตรวจประเมิน เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้ย ื่นค าขอหาก 
มรีายละเอียดที่จ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขจะแจ้งให้ผู้ตรวจประเมนิทราบเพื่อให้
ด าเนินการแกไ้ข 

4.6.2 น าเสนอผลการตรวจประเมินของผู้ย ื่นค าขอให้ คณะกรรมการให้การรับรอง
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศเพื่อพจิารณาให้การรบัรองหรอืปฏเิสธการ
รบัรอง 

4.6.3  เมื่อคณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศพจิารณา
การรบัรองเสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรองจะประกาศผลการ
ใ ห้ ก า ร รับ ร อ ง ผ่ า น ท า ง เ ว็บ ไ ซ ต์  http://www.ecofactory.fti.or.th ก รณี ที่
คณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศยงัไม่ให้การ
รบัรอง ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรองจะประสานงานให้ผู้ตรวจประเมนิชี้แจงขอ้มูล
เพิม่เตมิ ซึง่หากสามารถชีแ้จงและแสดงขอ้มลูได้ และคณะกรรมการให้การรบัรอง
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ พจิารณาเหน็ชอบต่อเหตุผลและหลกัฐาน 
รวมทัง้เหน็ชอบใหก้ารรบัรอง ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรองจะประกาศผลการรบัรอง
อกีครัง้ทางเวบ็ไซต ์http://www.ecofactory.fti.or.th 
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รปูท่ี 1: ขัน้ตอนการขอขึ้นทะเบียนการรบัรองมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  
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5. เงื่อนไขส าหรบัผู้ได้การรบัรอง 

5.1 ตอ้งรกัษาไวซ้ึง่กจิกรรมหรอืระบบทีไ่ดร้บัการรบัรองตามขอ้ก าหนดโดยใหม้กีารด าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดอยา่งต่อเนื่อง 

5.2 อา้งถงึการรบัรองหรอืหน่วยรบัรองเฉพาะในกจิการ ขอบขา่ย ทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละหา้มท าหรอื
ใชข้อ้ความใดๆ ทีส่่งผลใหเ้กดิการเขา้ใจผดิเกีย่วกบั หน่วยรบัรองหรอืการไดร้บัการรบัรอง 

5.3 ตอ้งไม่น าหน่วยรบัรอง การรบัรอง ใบรบัรอง หรอื เครื่องหมายรบัรอง ไปใช้ในทางที่ท าให้
เกดิความเสื่อมเสยีต่อหน่วยรบัรองหรืออ้างถึงหน่วยรบัรอง การรบัรอง และ/หรือ การรบัรองภายใต้
ขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบงานซึง่หน่วยรบัรองอาจพจิารณาไดว้า่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

5.4 ยุติการใช้สิง่พมิพ์สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงหน่วยรบัรอง การได้รบัการรบัรองและ/หรือ 
การรบัรองภายใตข้อบขา่ยทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบงานนัน้อยู่ท ัง้หมด เมื่อมีการลดขอบข่าย พกัใช้ เพกิ
ถอน ยกเลกิการรบัรองระบบไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด 

5.5 ระบุใหช้ดัเจนในการตดิต่อสื่อสารกบัลูกค้าว่าใบรบัรองหรอืการได้รบัการรบัรองและ /หรอื
การรบัรองภายใต้ขอบข่ายที่ได้รบัการรบัรองระบบงาน รวมทัง้การใช้หน่วยรบัรอง ในการอ้างอิงถึง  
การได้รบัการรบัรองระบบการจดัการไม่สามารถน าไปใช้ในนัยว่าหน่วยรบัรองให้ความเหน็ชอบต่อ
ผลติภณัฑ ์บรกิาร ผลการตรวจ ผลการวเิคราะห ์ผลการทดสอบ หรอืผลการสอบเทยีบ 

5.6 ยินยอมให้หน่วยรับรองเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน  
ณ สถานประกอบการขององคก์รผูย้ ืน่ค าขอภายใตข้อบขา่ยที่หน่วยรบัรองก าหนด 

5.7 หากมกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจดัการใดๆ ที่ได้รบัการรบัรองจากหน่วยรบัรอง  
ในสาระส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กรหรอืเจ้าของ ฝ่ายบรหิาร  
ที่อยู่และสถานที่ตดิต่อ ขอบข่ายที่ได้รบัการรบัรองและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการจดัการ
นัน้ๆ และกระบวนการ ให้แจ้งหน่วยรับรองทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยทันที เพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

5.8 ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยรบัรองในการตรวจประเมนิทุกครัง้  

5.9 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เ ป็นปัจจุบันให้แก่ 
หน่วยรบัรอง เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

5.10 ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามอตัราและภายในระยะเวลาที่หน่วยรบัรอง
ก าหนด ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีช่ าระแลว้ไม่สามารถเรยีกคนืได ้ 

5.11 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้หน่วยรบัรองทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั  

5.12 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่จ าเ ป็นในการระหว่าง  
การตรวจประเมนิทุกครัง้ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในระหวา่งด าเนินกจิกรรมการตรวจประเมนิ 
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5.13 ผูย้ ืน่ค าขอต้องจดัท า เกบ็รกัษาบนัทกึขอ้ร้องเรยีน และผลการด าเนินการกบัขอ้ร้องเรยีน
ทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการและขอบข่ายที่ได้รบัการรบัรองไว้ และต้องมอบบนัทกึขอ้ร้องเรยีนและ  
ผลการด าเนินการให ้หน่วยรบัรอง เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

5.14 หากหน่วยรบัรองพบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองมกีารน าชื่อหน่วยรบัรอง หรอืเรื่องการรบัรองไป
ใช้ไม่ถูกต้อง เช่น มีการอ้างองิหน่วยรบัรอง สถานะการรบัรองไม่ถูกต้อง การใช้เอกสารการรบัรอง 
เครื่องหมายการรบัรอง หรือรายงานที่ส่งผลท าให้เกิดการเข้าใจผิดเรื่องการรบัรอง หน่วยรบัรอง  
จะด าเนินการแจง้เตอืนเพื่อใหม้กีารแกไ้ขและปฏบิตักิารแก้ไขให้ถูกต้อง หากผู้ได้รบัการรบัรองยงัไม่มี
การด าเนินการใดๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยรบัรองจะด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนดเรื่องการ
พกัใชก้ารรบัรอง และ/หรอื การเพกิถอนการรบัรองต่อไป 

5.15 เงื่อนไขการใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  

5.15.1 เป็นองค์กรที่ได้ร ับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยผ่าน 
การพิจารณาให้การรบัรองโดย คณะกรรมการให้การรบัรองโรงงานอุตสาหกรรม  
เชิงนิเวศซึ่งจะได้ร ับใบประกาศนียบตัรการรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 
เชงินิเวศจากหน่วยรบัรอง 

5.15.2 องค์กรที่ได้ร ับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ สามารถใช้
เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ตามอายุการรบัรอง  
เป็นเวลา 3 ปี และจะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเมื่อองค์กรได้รบัการต่ออายุการรบัรอง 
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยตอ้งไดร้บัรองก่อนวนัสิน้อาย ุ 

5.15.3 ในกรณีองค์กรที่ได้รบัรองแล้วถูกเพิกถอนการรบัรอง หรือไม่ได้ต่ออายุการรบัรอง  
กรณีนี้จะไม่มสีทิธใิชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

5.15.4 องค์กรที่ได้รบัการรบัรองต้องท าหนังสือยื่นความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรบัรอง
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศมายงัฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรอง  

5.15.5 การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศให้แสดงพร้อมกบั
เลขทีก่ารรบัรองและอ่านไดช้ดัเจน 

5.15.6 การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้แสดงเพื่อ 
การสื่อสารประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย และตอ้งไม่ใชใ้นกจิการทีน่อกเหนือจากที่
ไดร้บัการรบัรองหรอืท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจผดิในการกจิการทีไ่ดร้บัรอง 

5.15.7 การน าเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปใช้ร่วมกับ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดๆ ตอ้งอยูใ่นกจิการทีไ่ดร้บัการรบัรองเท่านัน้  

5.15.8 การแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศบนผลติภณัฑ์ หรอื
หบีห่อผลติภณัฑ ์ตอ้งไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่เป็นการรบัรองผลติภณัฑ์ 
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5.15.9 เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมรีปูแบบ เฉดสสีดัส่วน และขนาดเป็นไปตามที่
หน่วยรบัรองก าหนด 

5.16 วธิีการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลกัษณะ
ลวดลายและสขีองตราสญัลกัษณ์ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั ดงันี้ 

5.16.1 ลกัษณะลวดลายเพื่อใชง้านดไูดจ้ากขอ้ก าหนดลกัษณะลวดลายและสรีะบบ 

5.16.2 ไม่มขีอ้จ ากดัส าหรบัขนาดที่น าไปใช้ ขนาดจะเลก็หรอืใหญ่ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของพื้นที่ที่จดัวาง ทัง้นี้ต้องมีขนาดที่ได้ส ัดส่วนที่เหมาะสม คือเครื่องหมายรบัรอง  
9.4 x 17 เซนติเมตร ขนาดตวัหนังสือ 8 x 1 เซนตเิมตร และระยะห่างระหว่าง
ตวัหนังสือและเครื่องหมายรบัรอง 0.5 เซนติเมตร โดยห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ตวัหนังสือและขนาดต้องสามารถมองเห็นรายละเอียดว่าเป็นเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ดงันี้ 

 
รปูท่ี 2: ขนาดและสดัส่วนเครื่องหมายรบัรอง  
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5.16.3 การก าหนดลกัษณะลวดลายและสสีนัใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวม้ ี2 แบบ ดงันี้  

 
รปูท่ี 3: เครื่องหมายรบัรองแบบส ี

 
รปูท่ี 4: เครื่องหมายรบัรองแบบขาวด า 

  

#ED6522 

#F5822C 

#F3A844 

#F4D834 

#CCDD5F 

#0E753E 

#12954A 

#69A546 

#96C143 

#231F20 

#595B5A 

#6B6B6A 

#727171 

#9A9A99 

#BAB9B6 

#474948 

#595B5A 

#6B6B6A 

#828282 

#231F20 
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5.16.4 ต าแหน่งการจดัวางเครื่องหมายรบัรองร่วมกบัชื่อองค์กร ให้แสดงพร้อมกบัเลขที่การ
รบัรองซึ่งสามารถอ่านได้ชดัเจน โดยสามารถจดัวางเครื่องหมายรบัรองได้หลายแบบ 
ตามความสวยงามและความเหมาะสมของพืน้ที ่โดยดไูดจ้ากตวัอยา่งการจดัวางได ้ดงันี้  

แบบท่ี 1 

 
แบบท่ี 2 

 
แบบท่ี 3 

 
รปูท่ี 5: ต าแหน่งการจดัวางเครื่องหมายรบัรองร่วมกบัชือ่องคก์ร 
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5.16.5 ในการแสดงเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ระบุเลขที่
ใบรบัรองไวก้บัเครื่องหมายรบัรองดว้ย  

5.16.6 การใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ส าหรบัประชาสมัพนัธ์
อื่นๆ ใหใ้ชต้ามลกัษณะลวดลายและสสีนัใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้และขนาดให้เหมาะ
กบัสดัส่วน โดยไม่ตดัค าวา่ ECO FACTORY ออก  

6. การตรวจติดตามผล 

6.1 ผู้ประกอบการที่ได้รบัรองต้องด าเนินการส่งขอ้มูลการรายงานติดตามผลตามแบบฟอร์ม 
ทีก่ าหนด ปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปีภายในเดอืนถดัไปหลงัจากครบรอบการรบัรอง ตวัอย่างเช่น หาก
ผูป้ระกอบการไดร้บัรอง วนัที ่6 มนีาคม 2561 จะตอ้งส่งรายงานตดิตามผลภายในเดอืนเมษายน 2562 
ของทุกปี และจดัส่งให้ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรองเพื่อเป็นการตรวจตดิตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศของหน่วยรบัรอง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

6.2 หน่วยรบัรองจะด าเนินการตรวจติดตามผลเพิม่เตมิหรือตรวจประเมินใหม่โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้  

6.2.1 มเีหตุอนัท าใหส้งสยัวา่สมรรถนะลดหย่อนลง  

6.2.2 เมื่อมีการวเิคราะห์ข้อร้องเรยีนหรือข้อมูลแล้วเหน็ว่าผู้ได้รบัการรบัรองไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด  

6.3 หน่วยรบัรองสงวนสทิธิใ์นการด าเนินการตรวจประเมนิเป็นกรณีพเิศษ โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าในระยะเวลาอนัสัน้ (Short notice) ส าหรบัผู้ได้รบัการรบัรองในบางกรณีที่มคีวามจ าเป็น เช่น 
ตอ้งมกีารสบืสวนขอ้รอ้งเรยีนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง  

6.3.1 ทบทวนหรอืติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจดัการใดๆ  
ที่ได้รบัการรบัรองจากหน่วยรบัรอง  ในสาระที่ส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทาง
กฎหมาย องค์กรหรอืเจ้าของ ฝ่ายบรหิาร ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายที่ได้รบั
การรบัรอง และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของกระบวนการผลติ  

6.3.2 ตดิตามผลการพกัใชก้ารรบัรอง 

7. การตรวจประเมินใหม่เพ่ือต่ออายใุบรบัรอง 

7.1 การตรวจประเมนิใหม่โดยผู้ตรวจประเมนิจะด าเนินการทุกๆ 3 ปี ก่อนใบรบัรองหมดอาย ุ
โดยตรวจประเมนิใหม่ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

7.2 องคก์รทีไ่ด้รบัรองและต้องการต่ออายุใบรบัรองต้องด าเนินการตรวจประเมนิใหม่ทัง้หมด 
โดยผูต้รวจประเมนิตามขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศก าหนดไว ้
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7.3 ฝ่ายเลขานุการหน่วยรับรองจะแจ้งเตือน องค์กรที่ได้ร ับรองว่าต้องต่ออายุร ับรอง  
ก่อนใบรบัรองหมดอาย ุล่วงหน้า 12 เดอืน เพื่อใหเ้ตรยีมพรอ้มด าเนินการตรวจประเมนิใหม่ทัง้หมด 

8. การพกัใช้และการเพิกถอนการรบัรอง 

8.1 หน่วยรบัรองจะแจง้พกัใชใ้บรบัรอง ในกรณีดงันี้ 

8.1.1 กรณีที่องค์กรที่ได้ร ับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการ  
ให้การรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศก าหนด และ /หรือไม่ปฏิบตัติาม
ขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และไม่แก้ไขปรบัปรุงขอ้บกพร่อง  
และ /หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
และ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจประเมิน 
หรอืการรบัรอง 

8.1.2 กรณีที่องค์กรที่ได้ร ับรองไม่จ ัดส่งรายงานการติดตามผลประจ าปีให้หน่วยรับรอง  
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อตรวจตดิตามผล 

8.1.3 ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรอง จะน าเสนอคณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ พจิารณาพกัใช้การรบัรอง โดยก าหนดระยะเวลาไม่เกนิ  6 เดอืน 
และจะน าเสนอคณะกรรมการให้การรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพจิารณายุติ 
การพกัใชก้ารรบัรอง หากพบวา่ผู้ที่ได้รบัการพกัใช้การรบัรองนัน้ได้มกีารปฏบิตัติามมติ
คณะกรรมการให้การรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ และระเบยีบหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขทีก่ าหนด  

8.2 หน่วยรบัรองจะเพกิถอนใบรบัรอง ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัการรบัรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรอืหลายกรณีดงันี้  

8.2.1 ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

8.2.2 ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรบัรอง
และไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน  

8.2.3 ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทุกขอบข่ายที่ได้รบัการรบัรองหลงัจากถูกพกัใช้การรบัรองแล้ว  
2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 3 ปี  

8.2.4 มขี้อร้องเรียนที่ คณะกรรมการให้การรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  
เหน็วา่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อการรบัรอง  

8.2.5 ยกเลกิการประกอบกจิการส าหรบักจิกรรมหรอืขอบข่ายที่ได้รบัการรบัรอง และไม่มกีาร
แจ้งหน่วยรบัรอง เพื่อขอยกเลิกการรบัรองหรือไม่สามารถติดต่อผู้ได้รบัการรับรอง  
ใหด้ าเนินการตามระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนดได ้ 
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8.2.6 องคก์รทีไ่ดร้บัรองตอ้งสง่คนืใบรบัรองใหแ้ก่หน่วยรบัรอง 

9. การอทุธรณ์ การร้องเรียน และ การโต้แย้ง 

9.1 การอุทธรณ์ 

9.1.1 ผู้ย ื่นค าขอสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ภายใน 30 ว ัน นับตัง้แต่ว ันที่ ฝ่ายเลขานุการ 
หน่วยรบัรองแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบ โดยการยืน่อุทธรณ์ตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9.1.2 คณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะพิจา รณา 
ค าอุทธรณ์และแจง้ผลใหท้ราบภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ ฝ่ายเลขานุการหน่วยรบัรอง 
คณะกรรมการใหก้ารรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ไดร้บัค าอุทธรณ์ 

9.1.3 ระหว่างที่คณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
ก าลงัพจิารณาค าอุทธรณ์ ใหถ้อืวา่ผลการพจิารณาเดมิยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู่ 

9.1.4 ผลการพจิารณาของคณะกรรมการใหก้ารรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
ใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด 

9.1.5 ผูย้ ืน่อุทธรณ์เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการพจิารณาขอ้อุทธรณ์ ยกเวน้กรณี 
ค าอุทธรณ์เป็นผล 

9.2 การรอ้งเรยีน 

9.2.1 ผู้ย ื่นค าขอสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัที่ฝ่ายเลขานุการ 
หน่วยรับรองแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ โดยการยื่นข้อร้องเรียนต้องท าเป็น  
ลายลกัษณ์อกัษร 

9.2.2 คณะกรรมการใหก้ารรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ พจิารณาขอ้รอ้งเรยีน
และแจ้งผลให้ทราบภายใน 60 ว ัน นับตัง้แต่ว ันที่ ฝ่ายเลขานุการหน่วยรับรอง 
คณะกรรมการใหก้ารรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

9.2.3 ระหว่างที่คณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก าลัง
พจิารณาขอ้รอ้งเรยีน ใหถ้อืวา่ผลการพจิารณาเดมิยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่

9.2.4 ผลการพจิารณาของคณะกรรมการใหก้ารรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ
ขอ้รอ้งเรยีนใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด 

9.3 การโตแ้ยง้ 

9.3.1 ผู้ย ื่นค าขอสามารถยื่นข้อโต้แย้งได้ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่ว ันที่ ฝ่ายเลขานุการ  
หน่วยรับรองแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ โดยการยื่นข้อโต้แย้งต้องท าเ ป็น  
ลายลกัษณ์อกัษร 
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9.3.2 คณะกรรมการใหก้ารรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ พจิารณาขอ้โต้แยง้
และแจ้งผลให้ทราบภายใน 60 ว ัน นับตัง้แต่ว ันที่ ฝ่ายเลขานุการหน่วยรับรอง 
คณะกรรมการใหก้ารรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ไดร้บัขอ้โตแ้ยง้ 

9.3.3 ระหว่างที่คณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
ก าลงัพจิารณาขอ้โตแ้ยง้ ใหถ้อืวา่ผลการพจิารณาเดมิยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู่ 

9.3.4 ผลการพจิารณาของคณะกรรมการใหก้ารรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ
ขอ้โตแ้ยง้ใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด 

10. การยกเลิกการรบัรอง 

หน่วยรบัรองเพื่อยกเลกิการรบัรอง ในกรณีดงันี้ 

10.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเลกิประกอบกจิการ 

10.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นบุคคลลม้ละลาย 

10.3 ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ขอยกเลกิการรบัรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

10.4 ผูไ้ดร้บัการรบัรองพจิารณาเหน็วา่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดทีไ่ม่สามารถหรอืไม่มัน่ใจวา่
จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดใหม่ได ้

11. การรกัษาความลบั 

หน่วยรบัรองจะเกบ็รกัษาขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากผูย้ ื่นค าขอและผู้ได้รบัการรบัรองไว้
เป็นความลบั และหน่วยรบัรองจะมรีะบบการรกัษาความลบัของขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากผูย้ ื่น
ค าขอและผูไ้ดร้บัการรบัรอง กบัคณะกรรมการใหก้ารรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของหน่วยรบัรอง ทัง้นี้หน่วยรบัรองจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการเปิดเผยความลบัของบุคคลอื่น 

12. อ่ืนๆ 

12.1 ยืน่ค าขอและองคก์รผูไ้ดร้บัรองลงนามรบัรองในเอกสารทุกฉบบัที่น ามาแสดง โดยมคีวาม
รบัผดิชอบตามกฎหมายในการแสดงขอ้มลูใดๆ ต่อหน่วยรบัรองและคณะผูต้รวจประเมนิ  

12.2 ก าหนดให้การปรบัปรุงข้อก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ทันสมัย  
ทุกๆ 3 ปี และจะแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบเมื่อมกีารประกาศใช้ 

12.3 องคก์รไดร้บัการรบัรองต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ
ฉบบัล่าสุด หากมกีารต่ออาย ุ

12.4 หน่วยรบัรองจะไม่รบัผดิชอบในการกระท าใดๆ ของผู้ได้รบัการรบัรองที่ได้กระท าไปโดย 
ไม่สุจรติ หรอืไม่ปฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนด 
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12.5 หน่วยรบัรองจะเผยแพร่รายชื่อองค์กรที่ได้รบัการรบัรอง องค์กรที่ถูกพกัใช้ใบรบัรอง 
องคก์รทีถู่กเพกิถอนใบรบัรอง  

 


