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1. บทน า 
สฟอ. ได้จัดท าหลกัเกณฑ์การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การรับรองผลิตภณัฑ์ในกลุ่มของบริภณัฑ์ทาง

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิน้ส่วนและสว่นประกอบที่เก่ียวข้อง ซึ่งอ้างอิงข้อก าหนด ISO/IEC 17065 Conformity 
assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services เอกสารระเบียบข้อบงัคบั 
กฎหมาย มาตรฐาน และข้อก าหนดหลกัเกณฑ์ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง มาก าหนดเป็นระเบียบในการให้การรับรองผลติภณัฑ์ 

2. วัตถุประสงค์  
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปและรูปแบบการรับรองผลติภณัฑ์ ก าหนดขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการให้การรับรองผลติภณัฑ์ โดยมีขัน้ตอนการท างานท่ีชดัเจน โปร่งใส เป็นที่น่าเช่ือถือและได้รับการ

ยอมรับในระดบัสากล 

2.2 เพื่อรองรับกิจกรรมการยอมรับร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียน เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

สมาชิกอยา่งเสรี โดยเฉพาะในกลุม่ผลติภณัฑ์ บริภณัฑ์ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.3 เพื่อยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ และเป็นท่ียอมรับภายในประเทศและในระดบัประเทศสมาชิก 

2.4 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจเป้าหมายและนโยบายหลกัขององค์กร ในการให้การสนบัสนนุและเพิ่มศกัยภาพผู้ประกอบการ

ในการเข้าสูต่ลาดการค้าเสรีอาเซียน  

3. ขอบข่าย 
เป็นการก าหนด หลักเกณฑ์ทั่วไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงอปุกรณ์ สว่นประกอบและวสัดตุ่างๆ ในบริภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งให้การรับรองผลิตภณัฑ์
โดย สฟอ.   

4. นิยาม 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน เอกสารคณุภาพ และดงัตอ่ไปนี ้
4.1 สฟอ. หมายถึง สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ  

4.2 มาตรฐาน หมายถงึ ข้อก าหนด กฎระเบียบ ท่ีก าหนดขึน้ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัซึง่ก าหนดไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและ/

หรือทดสอบผลติภณัฑ์ ตามหลกัการทางความปลอดภยั ความเข้ากนัได้ทางคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า ประสทิธิภาพพลงังาน 

สิง่แวดล้อม การวเิคราะห์หาสารต้องห้ามของวสัด ุและอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.3 คณะกรรมการระบบงานรับรองผลิตภณัฑ์ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด าเนินงานด้านการรับรอง

ผลติภณัฑ์ ในการพิจารณา นโยบายและความเป็นกลาง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการรับรองผลติภณัฑ์ 
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4.4 คณะท างานด้านวชิาการ หมายถงึ คณะท างานท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด าเนินการจดัท าหลกัเกณฑ์เฉพาะในการรับรอง

ผลติภณัฑ์ พิจารณาทบทวนตดัสนิให้การรับรองฯ และก าหนดคณุสมบตัิความสามารถของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องในการ

รับรองผลติภณัฑ์  

4.5 ผู้ยื่นค าขอ หมายถงึ บริษัท หรือหนว่ยงาน หรือบคุคลที่ประสงค์จะขอการตรวจสอบรับรองผลติภณัฑ์หรือขอขยาย

ขอบขา่ยการรับรองผลติภณัฑ์ โดยมีสถานะเป็นนิติบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 

4.6 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผา่นการประเมินและได้รับการรับรองผลติภณัฑ์จาก สฟอ. โดยมีสถานะเป็นนิติ

บคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 

4.7 ผลติภณัฑ์ หมายถึง ผลติภณัฑ์ บริภณัฑ์ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ/หรือชิน้สว่น สว่นประกอบทางไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่งๆ ในการให้การรับรอง 

4.8 ตวัอยา่ง หมายถงึ ผลติภณัฑ์ที่ถกูสุม่เพื่อตรวจสอบและ/หรือทดสอบตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์หรือบริภณัฑ์ที่ก าหนด  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การรับรองผลติภณัฑ์ที่ก าหนด 

4.9 เคร่ืองหมายรับรอง หมายถงึ เคร่ืองหมายที่เป็นลขิสิทธ์ิของ สฟอ. ท่ีออกให้เพ่ือรับรองวา่ผลติภณัฑ์มีความสอดคล้อง

ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดของมาตรฐานหรือเอกสารข้อก าหนดที่เก่ียวข้องภายใต้ระบบการรับรองผลติภณัฑ์ 

4.10  การรับรองผลติภณัฑ์ หมายถงึ กระบวนการท่ี สฟอ. ให้การยอมรับอยา่งเป็นทางการแก่ผู้ได้รับการรับรอง วา่มี

ความสามารถในการผลติและควบคมุผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานผลติภณัฑ์ที่ สฟอ. 

ก าหนดอยา่งตอ่เนื่องตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 

4.11 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการตรวจสอบรับรองและเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองวา่มีประสบการณ์ 

มีความรู้ ความสามารถในกิจกรรมการตรวจสอบรับรองตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

5. เอกสารอ้างอิง 
5.1 ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and 

services  

5.2 ISO/IEC 17067 Conformity assessment -- Fundamentals of product certification and guidelines for product 

certification schemes  

5.3 ISO/IEC Guide 28  Conformity assessment – Guidance on a third-party certification system for products- 

Guidelines  

5.4 ISO/IEC Guide 23 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems   
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6. ข้อก าหนดในการรับรองผลิตภัณฑ์ 
6.1 เงื่อนไขทั่วไป  
6.1.1 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ ได้รับการรับรองต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทัว่ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภณัฑ์และหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ที่อาจมีการแก้ไข หรือก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 
6.1.2 รูปแบบและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดัง

ภาคผนวก ก. ซึง่ผู้ยื่นค าขอพิจารณาเลอืกรูปแบบการรับรองผลิตภณัฑ์ได้และต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบั
รูปแบบการรับรองนัน้ๆโดยเคร่งครัด 

6.1.3 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องจดัให้มี ให้ความร่วมมือ ในการจดัท าข้อมลูและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
รับรองผลติภณัฑ์ และจดัสง่ให้กบั สฟอ.ตามที่ร้องขอโดยมิชกัช้า 

6.1.4 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องช าระคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในกิจกรรมการรับรองผลิตภณัฑ์ ตาม
อตัราที่ก าหนดและ/หรือคา่ใช้จ่ายในการสง่ตวัอยา่งผลติภณัฑ์ทดสอบตามใบแจ้งหนีห้รือหนงัสอืเรียกช าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6.2 เงื่อนไขเฉพาะ 
6.2.1 ในการให้การรับรองผลิตภณัฑ์ จะด าเนินการโดย การประเมินเอกสารและข้อมลูต่างๆที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ การ

สุม่ตวัอยา่งผลติภณัฑ์เพื่อตรวจสอบและ/หรือทดสอบ การทวนสอบผลการทดสอบ การทวนสอบรายงานตรวจโรงงาน 
(ถ้าเก่ียวข้อง) การตดัสนิเพื่อให้การรับรองผลติภณัฑ์ และการควบคมุผลติภณัฑ์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
หมายเหต ุ: อ้างอิงหลกัการพืน้ฐานของการรับรองผลิตภณัฑ์ ตาม ISO/IEC 17067 

6.2.2 มาตรฐานและหลกัเกณฑ์ในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ใ ห้เป็นไปตาม “ขอบข่าย ข้อก าหนด ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์อ้างอิงในการรับรองผลิตภณัฑ์” 

6.2.3 ในการน าใบรับรองผลติภณัฑ์ (Certificate of conformity: CoC) และ/หรือการใช้เคร่ืองหมาย รับรองไปใช้ให้เป็นตาม 
หลักเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายรับรองและตามข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์และการใช้เคร่ืองหมายรับรอง
ผลติภณัฑ์ 

ในกรณีที่จดัท าส าเนาเอกสารการรับรอง ห้ามท าส าเนาเฉพาะบางสว่นของเอกสาร 
ในกรณีที่มีความต้องการอ้างอิงช่ือ ที่อยู่ เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ต่างๆ  ที่เป็นของ สฟอ. เพื่อน าไปใช้ในเชิง
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายกนั ไม่ว่าจะผ่านช่องทางโทรทศัน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทย ุแผ่นป้าย แผ่น
พับและที่คล้ายกัน สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ทาง สฟอ . 
ก าหนด ก่อนน าไปใช้ ซึ่งการน าไปใช้ในกิจกรรมดงักลา่วข้างต้นต้องไม่ท าให้เกิดความสบัสน หรือคลาดเคลื่อนจาก
การรับรองผลติภณัฑ์ที่ได้รับ 
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7. เง่ือนไขและข้อก าหนดส าหรับผู้ย่ืนค าขอการรับรองผลิตภัณฑ์ 
7.1 ต้องเป็นนิติบคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็นนิติบคุคลต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ

ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวจากกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ ที่มีวตัถปุระสงค์ใน

การผลติ การประกอบ การน าเข้าเพื่อจ าหนา่ยหรือการจ าหนา่ย ซึง่ผลติภณัฑ์ที่รับรองผลติภณัฑ์ โดยต้องไม่เป็นผู้ถกูพกั

ใช้ และ/หรือเพิกถอนใบรับรองผลิตภณัฑ์ และผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบุคลของผู้ยื่นค าขอ ไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือ

ทัง้หมดต้องไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนักบัผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลที่ถกูพกัใช้ และ/หรือเพิกถอน ใบรับรองผลติภณัฑ์ 

7.2 ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดหลกัเกณฑ์ทัว่ไปและรูปแบบการรับรองผลติภณัฑ์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขอื่นๆท่ีใช้ใน

การรับรองผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมด  

7.3 ใช้แบบค าขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ. ก าหนด โดยระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นขอรับการ รับรอง

ผลติภณัฑ์ ให้ครบถ้วน 

7.4 ต้องยื่นแบบค าขอรับการรับรองผลติภณัฑ์ พร้อมกบัจดัเตรียมการทัง้หมดที่จ าเป็น ดงัตอ่ไปนี  ้

7.4.1 กรณีขอการรับรองผลติภณัฑ์  

- จดัสง่ข้อมลู รายละเอียดของผลติภณัฑ์ที่ยื่นขอการรับรอง เช่น แบบวาด แบบรุ่น คณุลกัษณะทัว่ไป 

คณุลกัษณะทางไฟฟ้า คูม่ือหรือค าแนะน าในการใช้งาน และเอกสารแสดงรายการสว่นประกอบตา่งๆ 

- จดัสง่ข้อแนะน าการใช้งานผลติภณัฑ์ ค าเตือน ข้อควรระวงั และ/หรือข้อสงวนสทิธ์ของผลติภณัฑ์(ถ้ามี) 

- จดัสง่รายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบตัิการฯ ที่ สฟอ.ให้การยอมรับ(ถ้าม)ี รายงานการตรวจประเมิน

คณุภาพโรงงานจากหนว่ยตรวจฯที่ สฟอ. ให้การยอมรับ (ถ้าม)ีและเอกสารอื่นๆ (ในกรณีทีจ่ าเป็น) 

- จดัสง่ใบอนญุาตท าหรือน าเข้าผลติภณัฑ์ ท่ีสอดคล้องกบัแบบรุ่นที่ขอรับการรับรอง (กรณีผลติภณัฑ์นัน้ๆมีพระ

ราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน)  

หมายเหต ุ:  

1. ในกรณีที่อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการยื่นขอใบอนญุาต ต้องมีหลกัฐานที่แสดงให้เห็นวา่สามารถน าเข้าหรือท าผลิตภณัฑ์ได้ จาก

สว่นราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ก าหนดให้สามารถยอมรับผลการตรวจสอบรับรองของสว่นประกอบผลิตภณัฑ์นัน้ สฟอ. จะให้

การยอมรับ ดงันี ้

 - กรณีขอรับการรับรองผลิตภณัฑ์ในขอบข่ายที่ สฟอ. ได้รับการรับรอง ISO/IEC17065 ผลการตรวจสอบรับรองจาก

หน่วยตรวจสอบและรับรองนัน้ต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่ร่วมลงนามความตกลง

การยอมรับร่วมของ ILAC หรือ IAF  

 - กรณีอ่ืนๆ ผลการตรวจสอบรับรองจากจากหน่วยตรวจสอบและรับรองนัน้ต้องอยูภ่ายใต้ขอบข่ายการรับรองระบบงาน

จากหน่วยรับรองระบบงานที่ร่วมลงนามความตกลงการยอมรับร่วมของ ILAC หรือ IAF หรือ หน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับใน

ระดบัสากล 
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7.4.2 กรณีขอการรับรองผลติภณัฑ์ ตามภาคผนวก ก ประเภทท่ี 5 โดยเพิ่มเติม 

- จดัเตรียมขัน้ตอนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัคณุภาพผลติภณัฑ์ และการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ 

- จดัเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจประเมินคณุภาพ ณ สถานท่ีประกอบการผลติ 

- การเข้าถงึพืน้ท่ีที่จ าเป็น รวมทัง้ยนิยอมให้ตวัแทนของผู้ให้การรับรองผลติภณัฑ์ ผู้สงัเกตการณ์ และคณะผู้

ประเมินของส านกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ (ONSC) เข้าถึงพืน้ท่ีได้ในกรณีที่ สฟอ.ร้องขอ 

- จดัเตรียมบนัทกึ รวมถงึรายงานการตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

- เตรียมบคุลากรท่ีเก่ียวข้องด้านการประเมิน (เช่น การทดสอบ การตรวจโรงงาน การตรวจติดตามผล การ

ประเมินใหม ่เป็นต้น) 

- ต้องการจดัเก็บบนัทกึข้อร้องเรียน การด าเนินการจดัการกบัข้อร้องเรียน และจดัเตรียมการท่ีเหมาะสมส าหรับ

การตรวจสอบข้อร้องเรียน 

- อื่นๆ ที่จ าเป็น 

7.5 สฟอ. ขอสงวนในการพิจารณายกเลกิค าขอรับการรับรองผลติภณัฑ์ หากผู้ยื่นค าขอไมใ่ห้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการรับรองผลติภณัฑ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

8. กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ 
8.1  การย่ืนค าขอรับบริการรับรองผลิตภัณฑ์ 
8.1.1 ในการรับรอง ให้ผู้ยื่นค าขอให้รายละเอียดใน แบบค าขอรับการรับรองผลติภณัฑ์  
8.1.2 ผู้มีอ านาจของผู้ยื่นหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตัง้อย่างเป็นทางการต้องให้ข้อมูลและลงนามในแบบค าขอพร้อมแนบ

เอกสารประกอบตามที่ก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาในการให้การรับรองผลติภณัฑ์  
8.1.3 ผู้มีอ านาจของผู้ยื่นหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตัง้อย่างเป็นทางการต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงและยอมรับเง่ือนไข

ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ การใช้เคร่ืองหมายรับรอง และอื่นๆที่
เก่ียวข้อง และยินยอมสง่มอบข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การรับรองผลติภณัฑ์ 

8.2 รูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ 
ผู้ยื่นค าขอต้องเลอืกรูปแบบและประเภทการรับรองผลติภณัฑ์ดงัที่ก าหนดไว้ตามภาคผนวก ก.  

8.3 การรับค าขอและทบทวน 

8.3.1 ให้เจ้าหน้าที่รับค าขอ ตรวจสอบทบทวนค าขอ เอกสารประกอบค าขอต่างๆ และคณุสมบตัิ ของผู้ ยื่นค าขอเพื่อให้
แนใ่จวา่รายละเอียดครบถ้วน ตรวจสอบความถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของผู้ยื่นค าขอและพิจารณาความสามารถที่ 
สฟอ. จะให้บริการรับรองผลิตภณัฑ์ได้ตามขอบข่ายที่ยื่นขอ รวมถึงความชดัเจนของข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้ยื่น เช่น 
เอกสาร ภ.พ. 20 ใบบริคณฑ์สนธิ สถานท่ีตัง้ ใบอนญุาตท าหรือน าเข้าผลติภณัฑ์ (ถ้าเก่ียวข้อง) เพื่อท าความเข้าใจ
ให้ตรงกนัและขจดัข้อขดัแย้งตา่งๆก่อนการให้บริการรับรองผลติภณัฑ์  
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8.3.2 ให้ผู้มีอ านาจของผู้ ยื่นหรือผู้ แทนที่ได้รับแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ ช าระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรับรอง
ผลติภณัฑ์ ตามอตัราที่ก าหนด 

8.4  เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง 
การคดัเลือกตวัอย่างผลิตภณัฑ์ส าหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ ให้ด าเนินการโดยผู้ประเมินของสฟอ. หรือเจ้าหน้าที่
ของห้องปฏิบตัิการทดสอบที่ขึน้ทะเบียนโดย สฟอ. โดยเกณฑ์การเลือกตวัอย่าง ให้เป็นไปตาม ข้อก าหนดเฉพาะใน
การรับรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละขอบข่าย ในกรณีที่ไม่มีก าหนดไว้ให้เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์ทั่ วไปในการสุ่ม
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์” 

8.5  การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
8.5.1 การทดสอบผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามทีร่ะบใุนเอกสาร “ขอบข่าย ข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์อ้างอิง

ในการรับรองผลิตภณัฑ์” 
8.5.2 การทดสอบ ด าเนินการโดย 

- ห้องปฏิบตัิการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือ ห้องปฏิบตัิการที่มีการด าเนินการสอดคล้องตาม 
ISO/IEC 17025 ที่ สฟอ.ให้การยอมรับ 

  ในกรณีที่ผลการทดสอบไมผ่า่น สฟอ. จะแจ้งให้กบัผู้ยื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลา 5 วนั เพื่อ 
  ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 90 วนัท าการ    

8.5.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีผลการทดสอบผลติภณัฑ์จากห้องปฏิบตัิการฯ ที่ สฟอ. ให้การยอมรับ และต้องการจะยื่น
ขอการรับรองผลิตภณัฑ์ตามหลกัเกณฑ์ที่ สฟอ. ก าหนด ผลการทดสอบจะต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัที่ลงนาม
รับรองรายงานผลการทดสอบนัน้ สฟอ.จะให้การรับรองผลิตภณัฑ์ตามขอบข่ายคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ดงัที่อ้างถึง
ในรายงานผลการทดสอบนัน้ๆ เจ้าหน้าที่ฯ ไม่จ าเป็นต้องสุม่ตวัอย่างส่งห้องปฏิบตัิการฯ แต่ให้แนบส าเนารายงานผล
การทดสอบที่มีการรับรองจากผู้ยื่นค าขอฯ กบัแบบค าขอรับการรับรองผลติภณัฑ์ 

8.6  การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรับรองผลิตภณัฑ์ประเภทท่ี 5 ตาม
ภาคผนวก ก) 
8.6.1 สฟอ. จะตรวจประเมินการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ของผู้ยื่นค าขอ ตาม หลักเกณฑ์ทั่ วไปและรูปแบบ

การรับรองผลิตภณัฑ์ และข้อก าหนดเฉพาะในการรับรองผลิตภณัฑ์ ที่เก่ียวข้อง ณ สถานประกอบการ 
8.6.2 การตรวจด าเนินการโดย 

- เจ้าหน้าที่ของ สฟอ. หรือ 

- หน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ ISO/IEC 17020 หรือ หน่วยตรวจที่ด าเนินงานตาม
ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO/IEC 17020 ที่ สฟอ.ให้การยอมรับ 

8.6.3 การจ าแนกผลการตรวจประเมินให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ง 
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8.6.4 หลงัจากการตรวจประเมินเสร็จสิน้ จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพ่ือพิจารณาตัดสินผล ดังน้ี 

หากผลการตัดสินยนืยันว่าผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.ก าหนดไว้ สฟอ. จะด าเนินการตาม

ข้อ 8.7 
- เป็นข้อบกพร่องวิกฤต สฟอ. จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไข 

ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จและสง่หลกัฐานการแก้ไขให้ สฟอ. ภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ได้รับการ
รับรองแจ้งกรอบระยะเวลาด าเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ สฟอ. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
ท้ังน้ี สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการและสฟอ.จะเข้าไปตรวจ
ติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วนั แล้วจะด าเนินการตามข้อ 8.7 

- เป็นข้อบกพร่องส าคญั หรือข้อบกพร่องยอ่ย  สฟอ. จะแจ้งให้กบัผู้ยื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้ยื่นค า
ขอต้องด าเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จและสง่หลกัฐานการแก้ไขให้ สฟอ. ภายในระยะเวลา 30 วนั
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรอบระยะเวลาด าเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ สฟอ. ทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังน้ี สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการ 
สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 15 วนั  (สฟอ. อาจจะก าหนดให้มีการตรวจ
ติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) หากผลการทวนสอบไม่เกิดประสิทธิผล สฟอ. จะด าเนินการแจ้งผู้ยื่น
ค าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องซ า้ให้แล้วเสร็จและสง่หลกัฐานการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 
วนั และ สฟอ. ด าเนินการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขข้อบกพร่องจนเป็นที่ยอมรับภายใน 15 วนั (สฟอ. 
อาจจะก าหนดให้มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) แล้วจะด าเนินการตามข้อ 8.7 

8.7 การพจิารณาทบทวนและตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
สฟอ.จะแต่งตัง้คณะท างานด้านวิชาการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมิน ท าการทบทวนและตดัสินการ
รับรองบนพืน้ฐานของข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวกบัการประเมิน และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่จะให้การรับรองก็ตอ่เมื่อ 

- ผลการตรวจสอบหรือทดสอบผลติภณัฑ์เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ที่อ้างอิง  

- การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ เป็นไปตามที่ก าหนด โดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือพบ
ข้อบกพร่องแตแ่ก้ไขได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- ผลการประเมินเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์อื่นๆท่ีก าหนด 
ในกรณีที่ผลการประเมินไมผ่า่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะท างานด้านวิชาการ จะตดัสินไม่ให้การรับผลิตภณัฑ์นัน้ และ

ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งผลการ ตดัสนิให้กบัลกูค้ารับทราบภายใน 5 วนัท าการ 
หมายเหต ุ: ในกรณีที่ผลิตภณัฑ์ที่ขอรับการรับรองที่ต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  สฟอ. จะด าเนินการ

ตัดสินให้การรับรอง แต่จะยังไม่จัดเอกสารใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ ยื่นค าขอจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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8.8 ข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์  
ผู้ได้รับการรับรองต้องลงนามยอมรับในเอกสาร “ ข้อตกลงในการรับรองผลิตภณัฑ์และการใช้เคร่ืองหมายรับรอง

ผลิตภณัฑ์” และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดตลอดเวลาที่ผลติภณัฑ์นัน้ได้รับการรับรอง 

8.9 การใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทท่ี 5 แสดง 
     เคร่ืองหมาย ตามภาคผนวก ก) 

ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องแสดงเคร่ืองหมายที่ก าหนด โดยเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ 

9. สถานะและเง่ือนไขข้อก าหนดส าหรับผู้ได้รับการรับรอง  

9.1 ต้องคงสภาพความเป็นนิติบคุคล ทัง้นีก้ารพิจารณาสถานะความเป็นนิติบคุคลให้อ้างองิกบักฎหมายตา่งๆที่เก่ียวข้อง   

9.2 ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทัว่ไปและรูปแบบการรับรองผลติภณัฑ์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขอืน่ๆท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ที่ได้

ประกาศใช้บงัคบัแล้ว หรือที่จะประกาศบงัคบัใช้ในภายหน้า โดยต้องด าเนินการหรือแก้ไข ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัการ

เปลีย่นที่ได้รับแจ้งจาก สฟอ. ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

9.3 ต้องไมน่ าผลการรับรองผลติภณัฑ์ ใบรับรองผลติภณัฑ์ และ/หรือการแสดงเคร่ืองหมายการรับรอง ไปใช้อ้างองิกบั

ผลติภณัฑ์ที่ไมต่รงกบัแบบรุ่นตามใบรับรองที่ได้รับ  

9.4 ต้องไมน่ าผลการรับรองผลติภณัฑ์ไปใช้ในทางที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บคุคลหรือหนว่ยงานอื่น และไมน่ าไปใช้

ในทางที่อาจท าให้เกิดการเสยีหายหรือเสือ่มเสยีตอ่การรับรองผลติภณัฑ์ของสฟอ. 

9.5 ต้องยตุิการใช้ผลการรับรองผลติภณัฑ์ ใบรับรองผลติภณัฑ์ และเคร่ืองหมายรับรองผลติภณัฑ์ รวมทัง้ยตุิสือ่โฆษณาที่

อ้างองิถึงการได้รับการรับรอง และต้องมอบเอกสารการรับรองที่ สฟอ. เรียกคืนทัง้หมด เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการรับรอง 

หรือในทนัทีที่มีการพกัใช้ ยกเลกิ หรือเพิกถอนการรับรองผลติภณัฑ์ ไมว่า่จะด้วยเหตใุดก็ตาม 

9.6 ต้องแจ้งให้สฟอ. ทราบทกุครัง้เมือ่มีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัรายละเอียดของผลติภณัฑ์ การผลติ และระบบการควบคมุ

คณุภาพผลติภณัฑ์ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงอื่นท่ีมีนยัส าคญักบัผลติภณัฑ์ที่อยูภ่ายใต้ขอบขา่ยที่ได้รับการรับรอง 

9.7 ผู้ได้รับการรับรองต้องมีการด าเนนิการจดัการกบัข้อร้องเรียน และจดัการกบัผลติภณัฑ์ที่พบข้อบกพร่องตามข้อร้องเรียน 

มีการจดัเก็บข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก สฟอ. และต้องสามารถจดัสง่ข้อร้องเรียนและ/

หรือแนวทางการจดัการกบัข้อร้องเรียนให้กบั สฟอ. ได้ทกุครัง้ที่มกีารร้องขอ  
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10. การตรวจตดิตามผล (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก) 
สฟอ. จะท าการตรวจติดตามผลเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ผู้ ได้รับการรับรองสามารถควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรอง 
และผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองยงัคงมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ  โดยการด าเนินการข้อหนึ่งข้อใด หรือ
หลายข้อรวมกนั ดงันี ้ 

10.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ  
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือตามความถ่ีที่ก าหนดไว้ใน ข้อก าหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภณัฑ์ เพื่อตรวจสอบวา่ 

- ผู้ ได้รับการรับรองสามารถรักษาระบบควบคมุคณุภาพการผลิตเป็นไปตามที่ก าหนด  และตาม ข้อก าหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภณัฑ์ อยา่งสม ่าเสมอ 

- ผู้ได้รับการรับรองสามารถรักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ 
โดยการสุม่ตวัอยา่งทดสอบ 

การจ าแนกผลการตรวจประเมินให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ง 

10.2 การตรวจติดตาม ณ สถานที่จ าหน่าย 
สุม่และเก็บตวัอยา่งจากสถานท่ีจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ และ/ หรือช่องทางการจ าหนา่ยตา่งๆในท้องตลาด อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อสง่ทดสอบผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง วา่ยงัคงเป็นไปตามที่ก าหนด 
ทัง้นีอ้าจมีการเพิ่ม หรือลดความถ่ีในการสุม่และเก็บตวัอยา่งเพื่อทดสอบผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองก็ได้จาก
การพิจารณาจากผลย้อนหลงัของการตรวจสอบผลติภณัฑ์ที่ผา่นมา 

10.3 จ านวนตวัอย่างที่ สุ่มทดสอบ 
จ านวนตวัอยา่งที่จะสุม่เก็บ และรูปแบบการสุม่เก็บตวัอยา่ง จะด าเนินการดงันี ้

- สุม่ตาม “หลักเกณฑ์ทั่วไปในการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์” และ/หรือ “ข้อก าหนดเฉพาะในการรับรอง
ผลิตภณัฑ์” หรือ  

- สุม่โดยพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมลู เช่น ประเภท แบบรุ่น คณุสมบตัิทางไฟฟ้า คณุสมบตัิทางกล และ
อายขุองผลติภณัฑ์ที่ได้รับรองผลติภณัฑ์ ผลการตรวจติดตามคณุภาพของผลติภณัฑ์ครัง้ก่อนหน้า (ถ้ามี) 
ผลการตรวจติดตามระบบการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ ครัง้ก่อนหน้า (ถ้ามี) 

10.4 การตรวจติดตามผลเพิ่มเติม 
สฟอ. อาจด าเนินการตรวจติดตามผลเพิ่มเตมิ ในกรณีตอ่ไปนีข้้อใดข้อหนึง่ 

- ผู้ได้รับการรับรองมีการเปลีย่นแปลงกิจกรรม หรือผลติภณัฑ์ หรือการเปลีย่นแปลงอื่นใด ซึง่มีผลตอ่การรับรอง
ผลติภณัฑ์อยา่งมีนยัส าคญั  

- มีข้อร้องเรียนเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใช้งานผลติภณัฑ์ หรือข้อร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัความนา่เช่ือถือ
ของผู้ได้รับการรับรอง หรือเก่ียวกบัคณุภาพผิดปกติ หรือขีดความสามารถในการควบคมุคณุภาพ  

- ผู้ได้รับการรับรองถกูพกัใช้ การรับรองผลติภณัฑ์ และประสงค์จะให้สฟอ.ยกเลกิการถกูพกัใช้นัน้ๆ  
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10.5 การตัดสินผลการตรวจติดตามผล 
หลงัจากการตรวจติดตามผลในแตล่ะครัง้เสร็จสิน้ สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพ่ือพิจารณาตัดสินผล ดังน้ี 
10.5.1 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพและผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.ก าหนดไว้ ด าเนินการให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 

10.5.2 หากผลการตัดสินยนืยันว่าผลการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพ 

- เป็นข้อบกพร่องวิกฤต สฟอ. จะด าเนินการตามข้อ 11.2   

- เป็นข้อบกพร่องส าคัญ หรือข้อบกพร่องย่อย สฟอ. จะแจ้งให้กับผู้ ได้รับการรับรองทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร   ผู้ ได้รับการรับรองต้องด าเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จและส่งหลกัฐานการแก้ไขให้ สฟอ. 

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไข

ข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรอบระยะเวลาด าเนินการพร้อม

เหตุผลประกอบให้ สฟอ. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังน้ี สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตาม

ความเหมาะสมทางด้านวิชาการ  สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 15 วนั  

(สฟอ. อาจจะก าหนดให้มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม)  

หากผลการทวนสอบเกิดประสิทธิผล สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพ่ือพิจารณาตัดสินผล ให้
การรับรองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง แต่หากไม่เกิดประสิทธิผล สฟอ. จะด าเนินการแจ้งผู้ ได้รับการรับรอง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องซ า้ให้แล้วเสร็จและส่งหลกัฐานการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วนั 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และ สฟอ. ด าเนินการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขข้อบกพร่องจนเป็นที่ยอมรับ
ภายใน 15 วนั (สฟอ. อาจจะก าหนดให้มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) ถ้าผู้ ได้รับการรับรอง
ไมส่ามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพ่ือตัดสินผล และด าเนินการตามข้อ 
11.2 

10.5.3 หากผลการตัดสินยนืยันว่าผลการทดสอบผลติภัณฑ์  

- ไม่ผ่านในหัวข้อส าคัญ สฟอ. จะด าเนินการตามข้อ 11.2   

- ไม่ผ่านในหัวข้อท่ัวไป สฟอ. จะแจ้งให้กับผู้ได้รับการรับรองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ ได้รับการ

รับรองต้องด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดภายในระยะเวลา 

120 วนั  นับจากวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อที่ สฟอ.จะได้เก็บตวัอย่างทดสอบซ า้ใหม่ และด าเนินการสง่ทดสอบยงั

ห้องปฏิบตัิการฯที่ สฟอ.ให้การยอมรับ หากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ผ่านทุกรายการ สฟอ. จะน าเสนอ

คณะท างานวิชาการเพ่ือพิจารณาตัดสินผล ให้การรับรองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง แต่หากยังพบ

ข้อบกพร่อง สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพ่ือตัดสินผล และด าเนินการตามข้อ 11.2 
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10.5.4 หากผลการตัดสินยนืยันว่าผลการการตรวจติดตามผลเพ่ิมเติมในข้อ 10.4 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.ก าหนดไว้ ด าเนินการให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 

- ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.ก าหนดไว้ สฟอ. จะด าเนินการตาม

ข้อ 11.2   

10.6 การปรับและค่าปรับ 
หากการตรวจติดตามผล พบข้อบกพร่องเก่ียวกบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ ท่ีเกิดจากการกระท าจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ 

ของผู้ได้รับการรับรอง และมีผลท าให้เกิดความเสยีหายหรืออนัตรายแก่ผู้บริโภค หรืออาจท าให้เกิดผลกระทบตอ่สาธารณะ 
สฟอ. จะด าเนินการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและปรับตามอตัราที่ก าหนด 
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11. การลดขอบข่าย การพักใช้ เพกิถอน และยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ 
11.1 การลดขอบข่ายของการรับรองผลิตภณัฑ์ 
 ในกรณีที่ผู้ ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์จะขอลดขอบขา่ยผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรอง หรือ สฟอ. พบว่าผู้ ได้รับ
การรับรองไมส่ามารถรักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง สฟอ. จะออกใบรับรองผลิตภณัฑ์ฉบบัใหม่
แทนฉบบัเดิม ซึง่ใบรับรองฉบบัใหม่มีขอบข่ายครอบคลมุเฉพาะสว่นที่เหลืออยู่เท่านัน้ และสฟอ.จะแจ้งให้ผู้ ได้รับการรับรอง
ทราบ และจะยกเลกิใบรับรองผลติภณัฑ์ฉบบัเดิมทนัที 

11.2 การพักใช้การรับรองผลิตภณัฑ์ 
  ในกรณีที่พบวา่ผู้ได้รับการรับรองไมไ่ด้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองผลติภณัฑ์ที่สฟอ.ก าหนดไว้ สฟอ.
จะพกัใช้ใบรับรองผลติภณัฑ์ของผู้ได้รับการรับรอง โดยมีก าหนดระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 60 วนั แตไ่มเ่กิน 180 วนั โดยจะแจ้ง
พักใช้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ในระหวา่งการพกัใช้การรับรอง ผู้ได้รับการรับรอง 

- ต้องยตุิการใช้ผลการรับรอง และ/หรือระงบัการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ และด าเนินมาตรการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบรวมถงึการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ จนกวา่จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก สฟอ. 

- ต้องท าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย และแจ้งให้สฟอ.ทราบ เพื่อด าเนินการตรวจติดตามผล
การแก้ไขนัน้ๆ  

สฟอ. จะเข้าไปตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วัน เพ่ือทวนสอบประสิทธิผล 
- การพักใช้ มาตรการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบรวมถงึการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
- การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมคุณภาพ  
- เก็บตัวอย่างทดสอบซ ้าใหม่ และด าเนินการส่งทดสอบยังห้องปฏิบัติการฯที่ สฟอ.ให้การยอมรับ 

ถ้าการทวนสอบประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ สฟอ.จะตัดสินผล และคืนสถานะการรับรองให้กับผู้ได้รับการ
รับรอง แต่หากไม่เป็นที่ยอมรับ สฟอ. จะด าเนินการตัดสินผล และด าเนินการตามข้อ 11.1 หรือข้อ 11.3 

11.3 การเพิกถอนการรับรองผลิตภณัฑ์ 
ผู้ได้รับการรับรองจะถกูเพกิถอนการรับรอง ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

- ไมส่ามารถปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ภายในระยะเวลาที่ถกูพกัใช้การรับรองผลติภณัฑ์ 

- ไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข และสง่ผลกระทบร้ายแรงตอ่การรับรองผลติภณัฑ์ หรือท าให้เกิดความเสยีหาย
หรืออนัตรายแก่ผู้บริโภค 

- ปฏิเสธความรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดตอ่ผู้บริโภค ซึง่เป็นความเสยีหายที่ผู้ ได้รับการรับรองต้องรับผิดชอบ หรือ
ปฏิเสธการจา่ยคา่ปรับตามอตัราที่ก าหนด 

11.4 การยกเลกิการรับรองผลิตภณัฑ์ 
การยกเลกิการรับรองผลติภณัฑ์ จะด าเนินการในกรณีตอ่ไปนี ้ 

- ผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอยกเลกิการรับรองผลติภณัฑ์ โดยแจ้งให้สฟอ.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ผู้ได้รับการรับรอง เลกิหรือถกูสัง่ให้เลกิประกอบกิจการ ที่ได้รับการรับรองผลติภณัฑ์ 

- ผู้ได้รับการรับรองเป็นบคุคลล้มละลาย หรือมีหลกัฐานวา่ถกูแจ้งเวยีนเป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ 

- สฟอ. ยกเลกิมาตรฐานท่ีใช้ในการรับรองผลติภณัฑ์ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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การเพิกถอนและการยกเลกิการรับรองผลติภณัฑ์ ให้ผู้ได้รับการรับรอง สง่คืนใบรับรองผลติภณัฑ์ให้แก่สฟอ. พร้อมทัง้ยตุิการ
น าผลการรับรองผลติภณัฑ์และ/หรือ เคร่ืองหมายรับรองผลติภณัฑ์ไปใช้ นบัตัง้แตว่นัท่ี เพกิถอน หรือยกเลกิ แล้วแตก่รณี 

12. การต่ออายุใบรับรอง (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทท่ี 5 ตามภาคผนวก ก) 
 หากผู้ ได้รับการรับรองต้องการต่ออายใุบรับรอง ให้ยื่นค าขอต่ออายลุว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนที่ใบรับรองจะ
หมดอาย ุ 
 การตรวจประเมินเพื่อตอ่อายกุารรับรองผลิตภณัฑ์ จะอ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบผลติภณัฑ์ตามแบบรุ่นของ
ผลติภณัฑ์ที่ได้รับในใบรับรอง และรายงานผลการตรวจสอบควบคมุคณุภาพ ณ สถานที่ผลิตครัง้ลา่สดุ ด าเนินการโดย
มอบหมายงานให้กบัเจ้าหน้าที่ประเมินเพื่อประเมินผล (อ้างอิงตามข้อ 8.6) และแต่งตัง้คณะท างานด้านวิชาการ 3 คน 
เพื่อพิจารณาทบทวนและตดัสนิการรับรองเพื่อตอ่อายใุบรับรองผลติภณัฑ์ โดยด าเนินงานตาม การควบคมุกระบวนการ
รับรองผลติภณัฑ์ (EEI17065-P-QS-008 ) ในขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง 
 สฟอ. จะตอ่อายใุบรับรองให้ครอบคลมุผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองเดิมทัง้หมด และใบรับรองฉบบัใหม่จะมีอาย ุ3 
ปีตอ่จากวนัสิน้อายขุองใบรับรองฉบบัเดมิ และผู้ได้รับการรับรองต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดิมแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 หากผู้ได้รับการรับรองไมย่ื่นค าขอตอ่อายลุว่งหน้าตามเวลาที่ก าหนด ให้ถือวา่ไมป่ระสงค์จะขอตอ่อายกุารรับรอง 
หากประสงค์จะขอการรับการรับรองผลติภณัฑ์ใหม ่สฟอ. ด าเนินการเช่นเดียวกบัผู้ยื่นค าขอใหม่ โดยใบรับรองฉบบัเดิม
จะให้มีผลใช้ได้จนถึงวนัสิน้อายทุี่ระบใุนใบรับรอง 

13. การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ 
หากผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอขยายขอบขา่ย สามารถแจ้งขอขยายขอบขา่ยเพิ่มเตมิได้โดยยื่นเอกสารค า

ขอการรับรองผลติภณัฑ์ และรายการผลติภณัฑ์ที่ต้องการขอขยายขอบขา่ย และหลกัฐานอื่นๆที่ทางสฟอ. ร้องขอ โดย
เจ้าหน้าที่จะตรวจประเมิน ส าหรับการขอขยายขอบขา่ยดงัตอ่นี ้

13.1  การรับรองประเภทที่ 1 (ตามภาคผนวก ก)   
    ให้สุม่ตวัอยา่งทดสอบ ตามข้อ 8.4   

13.2  การรับรองประเภทที่ 5 (ตามภาคผนวก ก)  

- ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ ณ สถานประกอบ หรือใช้ผลการประเมินระบบการควบคุม
คณุภาพผลติภณัฑ์ครัง้ลา่สดุที่มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ประกอบการพิจารณา และ 

- ให้สุม่ตวัอยา่งทดสอบ ตามข้อ 8.4  
 สฟอ. จะจัดท าใบรับรองให้ครอบคลมุผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองทัง้หมด และใบรับรองฉบบัใหม่จะมีวนัสิน้อายุ

เทา่กบัวนัสิน้อายขุองใบรับรองฉบบัเดิม และผู้ได้รับการรับรองต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดมิแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 การขยายขอบขา่ยของผู้ยื่นค าขอ หาก สฟอ. พิจารณาแล้วว่าขอบข่ายที่ขอขยายนัน้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั
ต่อผลิตภัณฑ์และการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม อาจมีการพิจารณาให้ผู้ ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบกบัการรับรองผลติภณัฑ์เดิม 

 
 



เอกสาร R - PC - 001 
13/10/2559 

 
 

หน้า 15/24 

14. การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์ 
 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองสามารถโต้แย้ง ร้องเรียน หรืออทุธรณ์เก่ียวกบัการด าเนินงานการรับรองผลติภณัฑ์ของ 
สฟอ. ได้โดยต้องจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ สฟอ.จะด าเนินการจดัการในเร่ืองดงักลา่วและจะแจ้งให้ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
หมายเหต ุ: EEI 17065-P-QS-009 : ขัน้ตอนการด าเนินงานการด าเนินการกบัการโต้แย้ง การร้องเรียน และการอทุธรณ์ 

15. การรักษาความลับ 
 สฟอ. มีนโยบายและขัน้ตอนในการเก็บรักษาความลบัข้อมลูของผู้ยื่นค าขอและผู้ ได้รับการรับรอง ที่เก่ียวข้องกบัการ
รับรองผลิตภณัฑ์ เช่น รายงานการประเมินเอกสาร รายงานการตรวจประเมิน รายงานผลการทดสอบ กระบวนการผลิต
ผลติภณัฑ์ที่ขอการรับรอง ข้อมลูการควบคมุคณุภาพผลลิภณัฑ์ เป็นต้น  

การรักษาความลบัจะครอบคลมุ เจ้าหน้าที่ของ สฟอ. ผู้ประเมินจากภายนอก คณะกรรมการฯ คณะท างานฯ ผู้ รับจ้าง
ช่วง รวมถึงบคุคลอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองผลติภณัฑ์ของ สฟอ. 
 กรณีที่จ าเป็นต้องเปิดเผยเอกสารหลกัฐานและข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลบัดงักล่าวข้างต้น สฟอ. จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้ ได้รับการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายหรือค าสัง่ของศาล
ก าหนดให้ต้องเปิดเผย  

16. การแจ้งการเปล่ียนแปลงและการด าเนินการ 
16.1  ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงใดๆที่มีนยัส าคญัให้ สฟอ. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมเอกสาร 
ประกอบการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ โดยทนัที เช่น การย้ายสถานที่ การจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือนิติบคุคล การจดทะเบียนเปลี่ยน
เคร่ืองหมายการค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารงาน และอ านาจหน้าที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือ
วตัถปุระสงค์ในการจดทะเบียนนิติบคุคล การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภณัฑ์ การปรับสว่นหลกั
ของระบบบริหารงานคณุภาพท่ีมีผลตอ่การผลติและผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
16.2  สฟอ. จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเปลีย่นแปลงดงันี ้
- กรณีที่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภณัฑ์ สฟอ.จะตรวจประเมินใหม่หรือตรวจเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ผู้ ได้รับการรับรอง
ทราบ โดยปฏิบตัิตามกระบวนการดงักลา่วข้างต้น 
- กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภณัฑ์ เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ แต่ต้องมีการออกใบรับรองฉบบัใหม่ สฟอ. 
จะจดัท าใบรับรองตามรายละเอียดที่มีการเปลีย่นแปลง โดยมีขอบขา่ยคงเดิม และยกเลกิใบรับรองฉบบัเดิม 
ทัง้นีใ้ห้ด าเนินการโดย ภาคผนวก ค. 

17. การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆที่เก่ียวข้องกับการ รับรองผลิตภณัฑ์ สฟอ. แจ้งข้อมูลให้ 

ผู้ได้รับการรับรองทราบลว่งหน้าพร้อมก าหนดระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขฉบบัใหม ่

และจะด าเนินการตรวจผลการด าเนินการแก้ไข ตามกระบวนดงักลา่วข้างต้น 
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18. ความเป็นกลาง 
สฟอ. มีนโยบายและขัน้ตอนการจดัการความเป็นกลางในการรับรองผลิตภณัฑ์ ครอบคลมุทัง้ 3 ระดบัขององค์กร 

ดงันี ้

- ระดบันโยบาย  
การก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองผลิตภัณฑ์พิจารณาโดยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ
ผลติภณัฑ์ที่ให้การรับรอง   

- ระดบัการตดัสนิให้การรับรอง  
การพิจารณาตดัสินให้การรับรองด าเนินการโดยบคุคลที่ไม่เป็นผู้ตรวจประเมินหรือเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียกบั 
ผู้ขอรับการรับรอง เช่น ไมเ่ป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า ออกแบบ จ าหนา่ย ติดตัง้ ผลติภณัฑ์ที่ตรวจประเมิน  

- ระดบัการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง  
ผู้ประเมินต้องไมม่ีสว่นได้สว่นเสียกบัผู้ขอรับการรับรอง เช่น ไม่เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า ออกแบบ จ าหน่าย 
ติดตัง้ ผลติภณัฑ์ที่ตรวจประเมิน  

19. อ่ืนๆ 
19.1 สฟอ. ไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหาย ท่ีเกิดจากการกระท าใดๆของผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่กระท าโดย 

ไมส่จุริต หลบเลีย่ง หรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆที่เก่ียวกบัการรับรองผลติภณัฑ์ 

19.2 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ให้ใช้กฎหมายไทยและหลกัเกณฑ์เง่ือนไขใดๆที่เก่ียวข้องกบัการรับรองผลติภณัฑ์ 

รวมทัง้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขอื่นๆของสฟอ. ที่ก าหนดเป็นหลกั 
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ภาคผนวก ก  

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 
 

 
No. 

 
ขัน้ตอนในการรับรองผลิตภณัฑ์ 

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภณัฑ์  

ประเภทท่ี 1  

(Type 1) 

 (Test Report 
+ CoC) 

ประเภทที่ 5  

ไม่แสดงเคร่ืองหมาย 

(Type 5 without MARK )  

(Test Report + 
Inspection Report + 

CoC) 

ประเภทที่ 5  

แสดงเคร่ืองหมาย 

(Type 5 with MARK )  

(Test Report + 
Inspection Report + 

CoC+Mark) 

ข้อก าหนด 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 การเลือกและสุ่มผลิตภณัฑ์  
(รวมถงึชิน้ส่วน ส่วนประกอบและอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง) 

X X X หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการสุม่
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์  และ
หลกัเกณฑ์เฉพาะในการ
รับรองผลิตภณัฑ์ 

2 การประเมินคณุลกัษณะ โดย     

 1) การตรวจสอบและการทดสอบ X X X ขอบขา่ย ข้อก าหนด ระเบียบ 
และหลกัเกณฑ์อ้างอิงในการ
รับรองผลิตภณัฑ์ 

 2) การประเมินคณุภาพโรงงาน  X X 1. Factory inspection 
guidance (I-PC-001)  
2. Factory inspection 
procedure (P-PC-001)                           
3. Factory inspection report 
(F-PC-001 หรือ F-PC-010) 
4. หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการสุม่
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์                  
(R-PC-004) 
5. หลกัเกณฑ์เฉพาะในการ
รับรองผลิตภณัฑ์ 

3 การทวนสอบ X X X ข้อ 8 

4 การตดัสินให้การรับรองผลิตภณัฑ์     

 1) การให้การรับรอง X X X ข้อ 8 

 2) การรักษาสถานะการรับรอง X X X ข้อ 8 

 3) การขยายขอบข่ายการรับรอง X X X ข้อ 13 

 4) การพกัใช้การรับรอง X X X ข้อ 11 

 5) การเพิกถอนการได้รับใบรับรองผลการ 
      ทดสอบผลิตภณัฑ์ และการใช้งาน 

X   ข้อ 11 
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ภาคผนวก ก (ต่อ)  

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ 

 
No. 

 
ขัน้ตอนในการรับรองผลิตภณัฑ์ 

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภณัฑ์  

ประเภทท่ี 1  

(Type 1) 

 (Test Report 
+ CoC) 

ประเภทที่ 5  

ไม่แสดงเคร่ืองหมาย 

(Type 5 without MARK )  

(Test Report + 
Inspection Report + 

CoC) 

ประเภทที่ 5  

แสดงเคร่ืองหมาย 

(Type 5 with MARK )  

(Test Report + 
Inspection Report + 

CoC+Mark) 

ข้อก าหนด 
ที่เกี่ยวข้อง 

 6) การเพิกถอนการได้รับใบรับรอง 
(Certificate of conformity) และการใช้งาน 

 X X ข้อ 11 

 7) การเพิกถอนการแสดงเคร่ืองหมาย 
      รับรอง 

  X ข้อ 11 

5 การให้การรับรอง  X X ข้อ 8 

6 การตรวจติดตาม โดย    - 

 1) การทดสอบและตรวจสอบตวัอย่างท่ี
จ าหน่ายในท้องตลาดหรือจากโรงงาน
ผู้ผลิต 

 X X ข้อ 10 

 2) การตรวจคณุภาพโรงงาน และตรวจผลการ
สุ่มทดสอบหรือตรวจสอบผลิตภณัฑ์ 

 X X ข้อ 10 

 3) การประเมินคณุภาพผลิตภณัฑ์  X X ข้อ 10 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ 

 

No. รูปแบบการให้ 
การรับรองผลิตภัณฑ์ 

ค าอธิบาย 

1 ประเภทที่ 1  
(Type 1) 

 (Test Report + CoC) 

 

เป็นการให้การรับรองผลติภณัฑ์เฉพาะแบบซึง่ 
-  ให้การรับรองผลิตภณัฑ์ส าหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑ์ หรือ 
-  ให้การรับรองผลติภณัฑ์ทัง้อนกุรมของแตล่ะแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑ์ที่มีคณุลกัษณะเดียวกนั  
โดยการให้การรับรองผลิตภณัฑ์นัน้จะประกอบไปด้วยการสุ่มตวัอย่างทดสอบตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมาตรฐานที่ก าหนด เมื่อผลิตภณัฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่านการ
ทดสอบจะจดัท ารายงานผลการทดสอบ และพิจารณาตดัสินให้การรับรองผลิตภณัฑ์ 
โดยผู้ ได้รับการรับรองจะได้รับรายงานผลการทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นทางการท่ีระบ ุissue date และ valid date (1 ปี หรือ 3 ปี) รวมถึงเง่ือนไขต่างๆที่
ก าหนดไว้ 

2 ประเภทที่ 5  
ไม่แสดงเคร่ืองหมาย 

(Type 5 without MARK ) 
(Test Report + Inspection 

Report + CoC) 
 

 

เป็นการให้การรับรองผลติภณัฑ์และตรวจติดตามการควบคณุภาพผลิตภณัฑ์ซึง่ 
-  ให้การรับรองผลิตภณัฑ์ส าหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑ์ หรือ 
-  ให้การรับรองผลติภณัฑ์ทัง้อนกุรมของแตล่ะแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑ์ที่มีคณุลกัษณะเดียวกนั  
โดยการให้การรับรองผลิตภณัฑ์นัน้จะประกอบไปด้วยการสุ่มตวัอย่างทดสอบตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ ณ 
สถานประกอบการผลติ  
เมื่อผลิตภณัฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจดัท ารายงานผลการทดสอบ และ
เมื่อการตรวจประเมินคณุภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้อบกพร่อง จะมีการ
สรุปผล พิจารณาตดัสนิให้การรับรองผลติภณัฑ์ โดยผู้ที่ได้รับรองจะได้รับรายงานผล
การทดสอบและใบรับรองผลิตภณัฑ์อย่างเป็นทางการที่ระบุ issue date และ valid 
date (3 ปี) รวมถึงเง่ือนไขตา่งๆที่ก าหนดไว้ 
สฟอ. จะมีการสุม่ตวัอย่างจากสถานประกอบการผลิตหรือจากท้องตลาด รวมถึง
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ในระหว่างผลิตตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
เพื่อทวนสอบคณุภาพและการเป็นไปตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 



เอกสาร R - PC - 001 
13/10/2559 

 
 

หน้า 20/24 

ภาคผนวก ข (ต่อ) 
ค าอธิบายรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ 

 

No. รูปแบบการให้ 
การรับรองผลิตภัณฑ์ 

ค าอธิบาย 

3 ประเภทที่ 5  
แสดงเคร่ืองหมาย 

(Type 5 with MARK )  

(Test Report + Inspection 
Report + CoC + EEI Mark) 

 

 

เป็นการให้การรับรองผลติภณัฑ์และตรวจติดตามการควบคณุภาพผลติภณัฑ์ซึง่ 

-  ให้การรับรองผลิตภณัฑ์ส าหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑ์ หรือ 

-  ให้การรับรองผลติภณัฑ์ทัง้อนกุรมของแตล่ะแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑ์ที่มีคณุลกัษณะเดียวกนั  

โดยการให้การรับรองผลิตภณัฑ์นัน้จะประกอบไปด้วยการสุ่มตวัอย่างทดสอบตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ ณ 
สถานประกอบการผลติ  

เมื่อผลิตภณัฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจดัท ารายงานผลการทดสอบ และ
เมื่อการตรวจประเมินคณุภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้อบกพร่อง จะมีการ
สรุปผล พิจารณาตดัสนิให้การรับรองผลติภณัฑ์ โดยผู้ที่ได้รับรองจะได้รับรายงานผล
การทดสอบ ใบรับรองผลติภณัฑ์อยา่งเป็นทางการท่ีระบุ issue date และ valid date 
(3 ปี) และการอนญุาตให้แสดงเคร่ืองหมายรับรองผลติภณัฑ์ที่ก าหนดโดย สฟอ. และ
รวมถึงเง่ือนไขตา่งๆที่ก าหนดไว้ 

สฟอ. จะมีการสุม่ตวัอย่างจากสถานประกอบการผลิตหรือจากท้องตลาด รวมถึง
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ในระหว่างผลิตตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
เพื่อทวนสอบคณุภาพและการเป็นไปตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ 
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หน้า 21/24 

ภาคผนวก ค 

แนวทางการด าเนินการเม่ือมีการแจ้งการเปล่ียนแปลง 

กรณี การด าเนินการ 
1. กรณีมีการเปลีย่นแปลงการจดทะเบียนเปลีย่นช่ือนิติบคุคล ออกใบรับรองฉบบัใหม่ โดย สฟอ. จะจดัท าใบรับรองตาม

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีขอบข่ายคงเดิม 
และยกเลกิใบรับรองฉบบัเดิม 

2. การย้ายสถานท่ีผลติ ตรวจประเมินใหม ่
3. การจดทะเบียนเปลีย่นเคร่ืองหมายการค้า  สุม่ผลิตภณัฑ์เพื่อสง่ทดสอบใหม่ในรายการที่เก่ียวข้องกับ 

ฉลากที่มีการแสดงเคร่ืองหมายการค้า และออกใบรับรอง
ฉบบัใหม ่และยกเลกิใบรับรองฉบบัเดิม  
ถ้ามาตรฐานใดไม่มีการทดสอบที่เก่ียวข้องให้ใช้ใบรับรอง
ฉบบัเดิม และ สฟอ.จะปรับปรุงฐานข้อมลูที่มีการเผยแพร่
โดยเพิ่มเติมเคร่ืองหมายค้าที่เปลี่ยนแทนเคร่ืองหมาย
การค้าเดิม 

4. การเปลีย่นแปลงสภาพนิติบคุคลหรือวตัถปุระสงค์ในการจด
ทะเบียนนิติบคุคล 

1. ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลติและการปรับเปลีย่นผลติภณัฑ์ สฟอ. 
จะให้การรับรองตอ่ไป 

2. ถ้ าพิ จ า รณาแ ล้วมี ผลต่อกา ร กา รป รับ เปลี่ ย น 
กระบวนการผลติและการปรับเปลีย่นผลติภณัฑ์ สฟอ. 
จะตรวจประเมินใหม่ ถ้าผู้ ได้รับการรับรองต้องการ
ได้รับการรับรองตอ่ไป 

3. กรณีอื่นๆ ให้  ผจก .รผ แต่งตั ง้คณะท างานฯเพื่อ
ประเมินผลกระทบ และก าหนดแนวทางด าเนินการ 
โดยอ้างอิงจาก R-PC-001 
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หน้า 22/24 

ภาคผนวก ค (ต่อ) 

แนวทางการด าเนินการเม่ือมีการแจ้งการเปล่ียนแปลง 

กรณี การด าเนินการ 
5. การปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ 1. ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนผลิตภณัฑ์ 

สฟอ. จะให้การรับรองต่อไป แต่จะตรวจประเมิน
ระบบควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ในรอบปีถดัไป หรือ
ให้หน่วยตรวจด าเนินการตรวจประเมินระบบควบคุม
คณุภาพผลิตภณัฑ์เพิ่มเติมภายใน 150 วนั นบัตัง้แต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ามีการปรับเปลี่ยนที่เก่ียวกับ การ
ตรวจสอบควบคมุคณุภาพระหว่างการผลิต และการ
สุม่ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ (QC) เป็นต้น 

2. ถ้าพิจารณาแล้วมีผลตอ่การการปรับเปลีย่น คณุสมบตัิ
ของผลติภณัฑ์ สฟอ. จะสุม่ผลิตภณัฑ์มาทดสอบตาม
ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และให้หน่วยตรวจ
ด าเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ภายใน 150 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 

6. การปรับเปลีย่นผลติภณัฑ์ 1. ถ้าพิจารณาแล้วมีผลตอ่การการปรับเปลีย่น คณุสมบตัิ
ของผลติภณัฑ์ และเก่ียวข้องกบัการปรับกระบวนการ
ผลิตที่มีนัยส าคัญ เช่น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
สฟอ. จะสุม่ผลิตภณัฑ์มาทดสอบตามตามมาตรฐาน
ที่ได้รับการรับรอง และให้หนว่ยตรวจด าเนินการตรวจ
ประเมินระบบควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ภายใน 150 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 

2. ถ้าพิจารณาแล้วมีผลตอ่การการปรับเปลีย่น คณุสมบตัิ
ของผลติภณัฑ์ แต่ไม่มีนยัส าคญักบักระบวนการผลิต
เช่น การเปลี่ยนข้อมูลเคร่ืองหมายและฉลากของ
ผลติภณัฑ์ สฟอ. จะสุม่ผลติภณัฑ์มาทดสอบตามตาม
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และให้หน่วยตรวจ
ด าเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ในรอบปีถดัไป 
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หน้า 23/24 

ภาคผนวก ค (ต่อ) 

แนวทางการด าเนินการเม่ือมีการแจ้งการเปล่ียนแปลง 

กรณี การด าเนินการ 
7. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างบริหารงาน และอ านาจหน้าที่ สฟอ. จะตรวจประเมินระบบควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ใน

รอบปีถดัไป 
8. อื่นๆ กรณีอื่นๆ ให้ ผจผ.รผ แตง่ตัง้คณะท างานฯเพื่อประเมินผล

กระทบ และก าหนดแนวทางด าเนินการ โดยอ้างอิงจาก  
R-PC-001 และแจ้งให้ผู้ ได้ รับการรับรองทราบถึงแนว
ทางการด าเนินงานภายใน 45 วนั นบัตัง้แตว่นัทีได้รับแจ้ง 
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หน้า 24/24 

ภาคผนวก ง 
การจ าแนกผลการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

ในการสรุปผลการตรวจประเมินควบคมุคณุภาพ ณ สถานประกอบการ สามารถสรุปผลการประเมินโดยแบง่เป็น       
1. ผลการประเมินเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนด  
2. ผลการประเมินไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่  

a. ข้อบกพร่องวกิฤต 

- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหวา่งการประเมินท่ีท าให้ผลติภณัฑ์สง่ผลให้ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เฉพาะในการ
ให้การรับรองผลติภณัฑ์ น าไปสูค่วามไมน่า่เช่ือถือ และไมป่ลอดภยัในการใช้งาน  

b. ข้อบกพร่องส าคญั 

- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างการประเมิน มีผลท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เฉพาะในการให้
การรับรองผลติภณัฑ์ที่ก าหนด ซึง่สฟอ.ให้การรับรอง หรือ 

- สถานประกอบการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่ สฟอ. ก าหนด สง่ผลให้การควบคมุผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ 
ยกตัวอย่าง เช่น ไม่มีประสิทธิผลในการด าเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือที่เก่ียวข้องกับการทดสอบตาม
หลกัเกณฑ์เฉพาะ ไม่ด าเนินการทดสอบผลิตภณัฑ์ตามหลกัเกณฑ์เฉพาะ (กรณีขอการรับรองใหม่ หรือไม่มี
การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรอง) ไมม่ีวิธีการและ/หรือบนัทกึ ที่เก่ียวข้องกบัการสอบเทียบของเคร่ืองมือใน 
การทดสอบประจ าตามที่หลกัเกณฑ์เฉพาะก าหนด 

c. ข้อบกพร่องยอ่ย 

- สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่ สฟอ. ก าหนด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการควบคุม
ผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ยกตวัอย่าง เช่น ไม่มีวิธีการปฏิบตัิงาน และบนัทึกผล แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพและ
หลกัเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนด 

3. ข้อสงัเกต  
ผลการตรวจประเมินที่ยังไม่จัดเป็นข้อบกพร่อง แต่อาจมีผลต่อการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดถ้าไม่มีการแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องและมาตรฐานท่ีให้การรับรองผลติภณัฑ์ 

 
 

 


