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1. บทนา
สฟอ. ได้ จัดทาหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบริ ภณ
ั ฑ์ทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิน้ ส่วนและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอ้ า งอิงข้ อกาหนด ISO/IEC 17065 Conformity
assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services เอกสารระเบียบข้ อบังคับ
กฎหมาย มาตรฐาน และข้ อกาหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง มากาหนดเป็ นระเบียบในการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์

2. วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ กาหนดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีขนตอนการท
ั้
างานที่ชดั เจน โปร่ งใส เป็ นที่น่าเชื่อถือและได้ รับการ
ยอมรับในระดับสากล
2.2 เพื่อรองรั บกิ จกรรมการยอมรับร่ วมในกลุ่มประเทศอาเซียน เกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ ระหว่างประเทศ
สมาชิกอย่างเสรี โดยเฉพาะในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็ นที่ยอมรับภายในประเทศและในระดับประเทศสมาชิก
2.4 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธกิจเป้าหมายและนโยบายหลักขององค์กร ในการให้ การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ในการเข้ าสูต่ ลาดการค้ าเสรี อาเซียน

3. ขอบข่ าย
เป็ น การก าหนด หลักเกณฑ์ ทั่วไปและรู ปแบบการรั บรองผลิต ภัณ ฑ์ ใ นกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ ภัณฑ์ ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบและวัสดุต่างๆในบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
โดย สฟอ.

4. นิยาม
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน เอกสารคุณภาพ และดังต่อไปนี ้
4.1 สฟอ. หมายถึง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
4.2 มาตรฐาน หมายถึง ข้ อกาหนด กฎระเบียบ ที่กาหนดขึ ้นทีเ่ ป็ นที่ยอมรับร่วมกันซึง่ กาหนดไว้ เพื่ อใช้ ในการตรวจสอบและ/
หรื อทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามหลักการทางความปลอดภัย ความเข้ ากันได้ ทางคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ประสิทธิภาพพลังงาน
สิง่ แวดล้ อม การวิเคราะห์หาสารต้ องห้ ามของวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.3 คณะกรรมการระบบงานรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดาเนินงานด้ านการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ในการพิจารณา นโยบายและความเป็ นกลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองผลิตภัณฑ์
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4.4 คณะทางานด้ านวิชาการ หมายถึง คณะทางานที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ พิจารณาทบทวนตัดสินให้ การรับรองฯ และกาหนดคุณสมบัติความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องในการ
รับรองผลิตภัณฑ์
4.5 ผู้ยื่นคาขอ หมายถึง บริ ษัท หรื อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่ประสงค์จะขอการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์หรื อขอขยาย
ขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีสถานะเป็ นนิติบคุ คลตามที่กฎหมายกาหนด
4.6 ผู้ได้ รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคาขอที่ผา่ นการประเมินและได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สฟอ. โดยมีสถานะเป็ นนิติ
บุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
4.7 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ/หรื อชิ ้นส่วน ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการให้ การรับรอง
4.8 ตัวอย่าง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถกู สุม่ เพื่อตรวจสอบและ/หรื อทดสอบตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ ภณ
ั ฑ์ที่กาหนด ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ที่กาหนด
4.9 เครื่ องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เป็ นลิขสิทธิ์ของ สฟอ. ที่ออกให้ เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้ อง
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนดของมาตรฐานหรื อเอกสารข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องภายใต้ ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์
4.10 การรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการที่ สฟอ. ให้ การยอมรับอย่างเป็ นทางการแก่ผ้ ไู ด้ รับการรับรอง ว่ามี
ความสามารถในการผลิตและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ สฟอ.
กาหนดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการรับรอง
4.11เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบในกิจกรรมการตรวจสอบรับรองและเป็ นผู้ที่ได้ รับการรับรองว่ามีประสบการณ์
มีความรู้ ความสามารถในกิจกรรมการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

5. เอกสารอ้ างอิง
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 productsGuidelines
5.4 ISO/IEC Guide 23 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems
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6. ข้ อกาหนดในการรับรองผลิตภัณฑ์
6.1 เงื่อนไขทั่วไป
6.1.1 ผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับการรับรองต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปและรู ปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์
เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังที
้ ่อาจมีการแก้ ไข หรื อกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
6.1.2 รู ปแบบและข้ อ มูลต่า งๆ ที่เกี่ ย วข้ องในการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภท ให้ เป็ น ไปตามที่กาหนด ดัง
ภาคผนวก ก. ซึง่ ผู้ยื่นคาขอพิจารณาเลือกรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ได้ และต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับ
รูปแบบการรับรองนันๆโดยเคร่
้
งครัด
6.1.3 ผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับการรับรองต้ องจัดให้ มี ให้ ความร่วมมือ ในการจัดทาข้ อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
รับรองผลิตภัณฑ์ และจัดส่งให้ กบั สฟอ.ตามที่ร้องขอโดยมิชกั ช้ า
6.1.4 ผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับการรับรองต้ องชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในกิจกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ ตาม
อัตราที่กาหนดและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดสอบตามใบแจ้ งหนี ้หรื อหนังสือเรี ยกชาระเงินภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
6.2 เงื่อนไขเฉพาะ
6.2.1 ในการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ จะดาเนินการโดย การประเมินเอกสารและข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ การ
สุม่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและ/หรื อทดสอบ การทวนสอบผลการทดสอบ การทวนสอบรายงานตรวจโรงงาน
(ถ้ าเกี่ยวข้ อง) การตัดสินเพื่อให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ : อ้ างอิงหลักการพื ้นฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์ ตาม ISO/IEC 17067

6.2.2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์ ให้ เป็ นไปตาม “ขอบข่ าย ข้ อกาหนด ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ อ้างอิงในการรับรองผลิตภัณฑ์ ”
6.2.3 ในการนาใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of conformity: CoC) และ/หรื อการใช้ เครื่ องหมาย รับรองไปใช้ ให้ เป็ นตาม
หลัก เกณฑ์ ก ารใช้ เ ครื่ องหมายรั บ รองและตามข้ อ ตกลงในการรั บ รองผลิตภัณ ฑ์ แ ละการใช้ เ ครื่ องหมายรั บ รอง
ผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่จดั ทาสาเนาเอกสารการรับรอง ห้ ามทาสาเนาเฉพาะบางส่วนของเอกสาร
ในกรณี ที่มีความต้ องการอ้ างอิงชื่ อ ที่อยู่ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่เป็ นของ สฟอ. เพื่อนาไปใช้ ใน
เชิงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อกิจกรรมอื่นใดที่คล้ ายกัน ไม่ ว่าจะผ่านช่องทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ แผ่นป้าย
แผ่นพับและที่คล้ ายกัน สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ต้ องได้ รับความยินยอมและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ทาง สฟอ.
กาหนด ก่อนนาไปใช้ ซึ่งการนาไปใช้ ในกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่ทาให้ เกิดความสับสน หรื อคลาดเคลื่อ นจาก
การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับ
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7. เงื่อนไขและข้ อกาหนดสาหรั บผู้ย่ น
ื คาขอการรั บรองผลิตภัณฑ์
7.1 ต้ องเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็ นนิติบคุ คลต่างด้ าวจะต้ องได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวจากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ ากระทรวงพานิชย์ ที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การผลิต การประกอบ การนาเข้ าเพื่อจาหน่ายหรื อการจาหน่าย ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่รับรองผลิตภัณฑ์ โดยต้ องไม่เป็ นผู้ถกู พัก
ใช้ และ/หรื อเพิกถอนใบรับรองผลิตภัณฑ์ และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคลของผู้ยื่นคาขอ ไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรื อ
ทังหมดต้
้
องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่ถกู พักใช้ และ/หรื อเพิกถอน ใบรับรองผลิตภัณฑ์
7.2 ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหลักเกณฑ์ทวั่ ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆที่ใช้ ใน
การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
7.3 ใช้ แ บบค าขอรั บ การรั บ รองผลิต ภัณ ฑ์ ที่ สฟอ. ก าหนด โดยระบุร ายละเอี ย ดของผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ยื่ น ขอรั บ การรั บ รอง
ผลิตภัณฑ์ ให้ ครบถ้ วน
7.4 ต้ องยื่นแบบคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ พร้ อมกับจัดเตรี ยมการทังหมดที
้
่จาเป็ น ดังต่อไปนี ้
7.4.1

กรณีขอการรับรองผลิตภัณฑ์
-

จัดส่งข้ อมูล รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอการรับรอง เช่น แบบวาด แบบรุ่น คุณลักษณะทัว่ ไป
คุณลักษณะทางไฟฟ้า คูม่ ือหรื อคาแนะนาในการใช้ งาน และเอกสารแสดงรายการส่วนประกอบต่างๆ

-

จัดส่งข้ อแนะนาการใช้ งานผลิตภัณฑ์ คาเตือน ข้ อควรระวัง และ/หรื อข้ อสงวนสิทธ์ของผลิตภัณฑ์(ถ้ ามี)

-

จัดส่งรายงานผลการทดสอบจากห้ องปฏิบตั ิการฯ ที่ สฟอ.ให้ การยอมรับ(ถ้ ามี) รายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพโรงงานจากหน่วยตรวจฯที่ สฟอ. ให้ การยอมรับ (ถ้ ามี)และเอกสารอื่นๆ (ในกรณีทจี่ าเป็ น)

-

จัดส่งใบอนุญาตทาหรื อนาเข้ าผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้ องกับแบบรุ่นที่ขอรับการรับรอง (กรณีผลิตภัณฑ์นนๆมี
ั ้ พระ
ราชกฤษฎีกากาหนดให้ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน)
หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่อยูร่ ะหว่างขันตอนการยื
้
่นขอใบอนุญาต ต้ องมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าสามารถนาเข้ าหรือทาผลิตภัณฑ์ได้ จากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์กาหนดให้ สามารถยอมรับผลการตรวจสอบรับรองของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นนั ้ สฟอ. จะให้
การยอมรับ ดังนี ้
-

กรณีขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ สฟอ. ได้ รับการรับรอง ISO/IEC17065 ผลการตรวจสอบรับรองจาก

หน่วยตรวจสอบและรับรองนันต้
้ องอยู่ภายใต้ ขอบข่ายการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่ร่วมลงนามความตกลง
การยอมรับร่วมของ ILAC หรือ IAF
-

กรณีอื่นๆ ผลการตรวจสอบรับรองจากจากหน่วยตรวจสอบและรับรองนันต้
้ องอยูภ่ ายใต้ ขอบข่ายการรับรองระบบงาน

จากหน่วยรับรองระบบงานที่ร่วมลงนามความตกลงการยอมรับร่วมของ ILAC หรือ IAF หรือ หน่วยรับรองที่ได้ รับการยอมรับใน
ระดับสากล
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7.4.2

กรณีขอการรับรองผลิตภัณฑ์ ตามภาคผนวก ก ประเภทที่ 5 โดยเพิ่มเติม
-

จัดเตรี ยมขันตอนการด
้
าเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

-

จัดเตรี ยมเอกสารสาหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ณ สถานที่ประกอบการผลิต

- การเข้ าถึงพื ้นที่ที่จาเป็ น รวมทังยิ
้ นยอมให้ ตวั แทนของผู้ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้สงั เกตการณ์ และคณะผู้
ประเมินของสานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (ONSC) เข้ าถึงพื ้นที่ได้ ในกรณีที่ สฟอ.ร้ องขอ
-

จัดเตรี ยมบันทึก รวมถึงรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

-

เตรี ยมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้ องด้ านการประเมิน (เช่น การทดสอบ การตรวจโรงงาน การตรวจติดตามผล การ
ประเมินใหม่ เป็ นต้ น)

-

ต้ องการจัดเก็บบันทึกข้ อร้ องเรี ยน การดาเนินการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน และจัดเตรียมการที่เหมาะสมสาหรับ
การตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน

-

อื่นๆ ที่จาเป็ น

7.5 สฟอ. ขอสงวนในการพิจารณายกเลิกคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ หากผู้ยื่นคาขอไม่ให้ ความร่วมมือในการดาเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้

8. กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์
8.1 การยื่นคาขอรั บบริการรั บรองผลิตภัณฑ์
8.1.1
8.1.2
8.1.3

ในการรับรอง ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอให้ รายละเอียดใน แบบคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์
ผู้มีอานาจของผู้ยื่นหรื อผู้แทนที่ได้ รับแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการต้ องให้ ข้อมูลและลงนามในแบบคาขอพร้ อมแนบ
เอกสารประกอบตามที่กาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาในการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
ผู้มีอานาจของผู้ยื่นหรื อผู้แทนที่ได้ รับแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการต้ องลงนามในเอกสารข้ อตกลงและยอมรับเงื่ อนไข
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการรั บรองผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ การใช้ เครื่ องหมายรับรอง และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และยินยอมส่งมอบข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการรับรองผลิตภัณฑ์

8.2 รู ปแบบการรั บรองผลิตภัณฑ์
ผู้ยื่นคาขอต้ องเลือกรูปแบบและประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์ดงั ที่กาหนดไว้ ตามภาคผนวก ก.
8.3 การรั บคาขอและทบทวน
8.3.1

ให้ เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ ตรวจสอบทบทวนคาขอ เอกสารประกอบคาขอต่ างๆ และคุณสมบัติ ของผู้ยื่นคาขอเพื่อให้
แน่ใจว่ารายละเอียดครบถ้ วน ตรวจสอบความถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคาขอและพิจารณาความสามารถที่
สฟอ. จะให้ บริ การรับรองผลิตภัณฑ์ได้ ตามขอบข่ายที่ยื่นขอ รวมถึงความชัดเจนของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ยื่น เช่น
เอกสาร ภ.พ. 20 ใบบริ คณฑ์สนธิ สถานที่ตงั ้ ใบอนุญาตทาหรื อนาเข้ าผลิตภัณฑ์ (ถ้ าเกี่ยวข้ อง) เพื่อทาความเข้ าใจ
ให้ ตรงกันและขจัดข้ อขัดแย้ งต่างๆก่อนการให้ บริ การรับรองผลิตภัณฑ์
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8.3.2

ให้ ผ้ ูมีอานาจของผู้ยื่นหรื อผู้แทนที่ ได้ รับแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการ ชาระค่า ธรรมเนียมในการตรวจสอบรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ ตามอัตราที่กาหนด

8.4 เกณฑ์ การคัดเลือกตัวอย่ าง
การคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหรับการตรวจสอบหรื อทดสอบ ให้ ดาเนินการโดยผู้ประเมินของสฟอ. หรื อเจ้ าหน้ าที่
ของห้ องปฏิบตั ิการทดสอบที่ขึ ้นทะเบียนโดย สฟอ. โดยเกณฑ์การเลือกตัวอย่าง ให้ เป็ นไปตาม ข้ อกาหนดเฉพาะใน
การรั บรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละขอบข่าย ในกรณี ที่ ไม่มีกาหนดไว้ ให้ เป็ น ไปตาม “หลั กเกณฑ์ ท่ ัวไปในการสุ่ ม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ”
8.5 การทดสอบผลิตภัณฑ์
8.5.1 การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามที่ระบุในเอกสาร “ขอบข่ าย ข้ อกาหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ อ้างอิง
ในการรับรองผลิตภัณฑ์ ”
8.5.2 การทดสอบ ดาเนินการโดย
- ห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรื อ ห้ องปฏิบตั ิการที่มีการดาเนินการสอดคล้ องตาม
ISO/IEC 17025 ที่ สฟอ.ให้ การยอมรับ
ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ผา่ น สฟอ. จะแจ้ งให้ กบั ผู้ยื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลา 5 วัน เพื่อ
ดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายในกรอบเวลา 90 วันทาการ
8.5.3 ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอมีผลการทดสอบผลิตภัณฑ์จากห้ องปฏิบตั ิการฯ ที่ สฟอ. ให้ การยอมรับ และต้ องการจะยื่น
ขอการรับรองผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่ สฟอ. กาหนด ผลการทดสอบจะต้ องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ลงนาม
รับรองรายงานผลการทดสอบนัน้ สฟอ.จะให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดงั ที่อ้างถึง
ในรายงานผลการทดสอบนันๆ
้ เจ้ าหน้ าที่ฯ ไม่จาเป็ นต้ องสุม่ ตัวอย่างส่งห้ องปฏิบั ติการฯ แต่ให้ แนบสาเนารายงานผล
การทดสอบที่มีการรับรองจากผู้ยื่นคาขอฯ กับแบบคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์
8.6 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 5 ตาม

ภาคผนวก ก)
8.6.1 สฟอ. จะตรวจประเมินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นคาขอ ตาม หลักเกณฑ์ ท่ ัวไปและรู ปแบบ
การรับรองผลิตภัณฑ์ และข้ อกาหนดเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง ณ สถานประกอบการ
8.6.2 การตรวจดาเนินการโดย
- เจ้ าหน้ าที่ของ สฟอ. หรื อ
- หน่วยตรวจที่ได้ รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO/IEC 17020 หรื อ หน่วยตรวจที่ดาเนินงานตาม
ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO/IEC 17020 ที่ สฟอ.ให้ การยอมรับ
8.6.3 การจาแนกผลการตรวจประเมินให้ เป็ นไปตาม ภาคผนวก ง
8.6.4 หลังจากการตรวจประเมินเสร็ จสิ ้น สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผล ดังนี ้
หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
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- เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ สฟอ. จะดาเนินการตามข้ อ 8.7
- เป็ นข้ อบกพร่องวิกฤต สฟอ. จะแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้ยื่นคาขอต้ องดาเนินการ
แก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ แล้ วเสร็ จและส่งหลักฐานการแก้ ไขให้ สฟอ. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่
ได้ รับแจ้ ง ทังนี
้ ้ หากผู้ได้ รับการรับรองไม่สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่องได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ผ้ ไู ด้ รับ
การรับรองแจ้ งกรอบระยะเวลาดาเนินการพร้ อมเหตุผลประกอบให้ สฟอ. ทราบ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ทังนี
้ ้ สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้ านวิชาการ และสฟอ.จะเข้ าไปตรวจ
ติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วัน แล้ วจะดาเนินการตามข้ อ 8.7
- เป็ นข้ อบกพร่ องสาคัญ หรื อข้ อบกพร่ องย่อย สฟอ. จะแจ้ งให้ กบั ผู้ยื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ผู้ยื่ น ค าขอต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งให้ แ ล้ วเสร็ จ และส่ง หลัก ฐานการแก้ ไขให้ สฟอ. ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง ทังนี
้ ้ หากผู้ได้ รับการรับรองไม่สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่องได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรองแจ้ งกรอบระยะเวลาดาเนินการพร้ อมเหตุผลประกอบให้ สฟอ.
ทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้ านวิชาการ
สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 15 วัน (สฟอ. อาจจะกาหนดให้ มีการ
ตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) หากผลการทวนสอบไม่เกิดประสิทธิผล สฟอ. จะดาเนินการ
แจ้ งผู้ยื่นคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องซ ้าให้ แล้ วเสร็ จและส่งหลักฐานการแก้ ไขภายใน
ระยะเวลา 30 วัน และ สฟอ. ดาเนินการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ ไขข้ อบกพร่องจนเป็ นที่ยอมรับภายใน
15 วัน (สฟอ. อาจจะกาหนดให้ มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) แล้ วจะดาเนินการตาม
ข้ อ 8.7
8.7 การพิจารณาทบทวนและตัดสินให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
สฟอ.จะแต่งตังคณะท
้
างานด้ านวิชาการที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนการประเมิน ทาการทบทวนและตัดสินการ
รับรองบนพื ้นฐานของข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวกับการประเมิน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะให้ การรับรองก็ตอ่ เมื่อ
- ผลการตรวจสอบหรื อทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง
- การตรวจประเมิ นระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็ นไปตามที่กาหนด โดยไม่พบข้ อ บกพร่ อง หรื อพบ
ข้ อบกพร่องแต่แก้ ไขได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ผลการประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่กาหนด
ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะทางานด้ านวิชาการ จะตัดสินไม่ให้ การรับผลิตภัณฑ์นนั ้ และ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการแจ้ งผลการตัดสินให้ กบั ลูกค้ ารับทราบภายใน 5 วันทาการ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรองที่ต้องเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน สฟอ. จะดาเนินการ
ตัด สิน ให้ การรับ รอง แต่จะยังไม่จัดเอกสารใบรับ รองผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้ กับ ผู้ยื่นค าขอจนกว่า จะได้ รับใบอนุญาตจากส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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8.8 ข้ อตกลงในการรั บรองผลิตภัณฑ์
ผู้ได้ รับการรับรองต้ องลงนามยอมรับในเอกสาร “ ข้ อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์ และการใช้ เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ” และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดตลอดเวลาที่ผลิตภัณฑ์นนได้
ั ้ รับการรับรอง
8.9 การใช้ เครื่ องหมายรั บรองผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรั บรองผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 5 แสดง
เครื่องหมาย ตามภาคผนวก ก)
ผู้ที่ได้ รับการรับรองต้ องแสดงเครื่องหมายที่กาหนด โดยเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ การใช้ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์
9.

สถานะและเงื่อนไขข้ อกาหนดสาหรั บผู้ได้ รับการรั บรอง

9.1 ต้ องคงสภาพความเป็ นนิติบคุ คล ทังนี
้ ้การพิจารณาสถานะความเป็ นนิติบคุ คลให้ อ้างอิงกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9.2 ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และเงื่อนไขอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่ได้
ประกาศใช้ บงั คับแล้ ว หรื อที่จะประกาศบังคับใช้ ในภายหน้ า โดยต้ องดาเนินการหรื อแก้ ไข ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นที่ได้ รับแจ้ งจาก สฟอ. ให้ แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
9.3 ต้ องไม่นาผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และ/หรื อการแสดงเครื่ องหมายการรับรอง ไปใช้ อ้างอิงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับแบบรุ่นตามใบรับรองที่ได้ รับ
9.4 ต้ องไม่นาผลการรับรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในทางที่อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดแก่บคุ คลหรื อหน่วยงานอื่น และไม่นาไปใช้
ในทางที่อาจทาให้ เกิดการเสียหายหรื อเสือ่ มเสียต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ของสฟอ.
9.5 ต้ องยุติการใช้ ผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทังยุ
้ ติสอื่ โฆษณาที่
อ้ างอิงถึงการได้ รับการรับรอง และต้ องมอบเอกสารการรับรองที่ สฟอ. เรี ยกคืนทังหมด
้
เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการรับรอง
หรื อในทันทีที่มีการพักใช้ ยกเลิก หรื อเพิกถอนการรับรองผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะด้ วยเหตุใดก็ตาม
9.6 ต้ องแจ้ งให้ สฟอ. ทราบทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การผลิต และระบบการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทังการเปลี
้
ย่ นแปลงอื่นที่มีนยั สาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่อยูภ่ ายใต้ ขอบข่ายที่ได้ รับการรับรอง
9.7 ผู้ได้ รับการรับรองต้ องมีการดาเนินการจัดการกับข้ อร้ องเรียน และจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่พบข้ อบกพร่องตามข้ อร้ องเรี ยน
มีการจัดเก็บข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองจาก สฟอ. และต้ องสามารถจัดส่งข้ อร้ องเรี ยนและ /
หรื อแนวทางการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนให้ กบั สฟอ. ได้ ทกุ ครัง้ ที่มกี ารร้ องขอ
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10. การตรวจติดตามผล (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก)
สฟอ. จะทาการตรวจติดตามผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ได้ รับการรับรองสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับการรับรอง
และผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองยังคงมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานอย่างสมา่ เสมอ โดยการดาเนินการข้ อหนึง่ ข้ อใด หรื อ
หลายข้ อรวมกัน ดังนี ้
10.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ได้ รับการรับรองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อตามความถี่ที่กาหนดไว้ ใน ข้ อกาหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบว่า
- ผู้ได้ รับการรับรองสามารถรักษาระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเป็ นไปตามที่กาหนด และตาม ข้ อกาหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ อย่างสม่าเสมอ
- ผู้ได้ รับการรับรองสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองเป็ นไปตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
โดยการสุม่ ตัวอย่างทดสอบ
การจาแนกผลการตรวจประเมินให้ เป็ นไปตาม ภาคผนวก ง
10.2 การตรวจติดตาม ณ สถานที่จาหน่ าย
สุม่ และเก็บตัวอย่างจากสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/ หรื อช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ในท้ องตลาดอย่ างน้ อย 1 ครั้ งใน
รอบอายุใบรั บรอง เพื่อส่งทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ได้ รับการรับรอง ว่ายังคงเป็ นไปตามที่กาหนด
ทังนี
้ ้อาจมีการเพิ่ม หรื อลดความถี่ในการสุม่ และเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ได้ รับการรับรองก็ได้ จาก
การพิจารณาจากผลย้ อนหลังของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมา
10.3 จานวนตัวอย่ างที่ส่ ุมทดสอบ
จานวนตัวอย่างที่จะสุม่ เก็บ และรูปแบบการสุม่ เก็บตัวอย่าง จะดาเนินการดังนี ้
- สุม่ ตาม “หลักเกณฑ์ ท่ ัวไปในการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ” และ/หรื อ “ข้ อกาหนดเฉพาะในการรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ ” หรื อ
- สุม่ โดยพิจารณาความเหมาะสมจากข้ อมูล เช่น ประเภท แบบรุ่ น คุณสมบัติทางไฟฟ้า คุณสมบัติทางกล และ
อายุของผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรองผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครัง้ ก่อนหน้ า (ถ้ ามี)
ผลการตรวจติดตามระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครัง้ ก่อนหน้ า (ถ้ ามี)
10.4 การตรวจติดตามผลเพิ่มเติม
สฟอ. อาจดาเนินการตรวจติดตามผลเพิ่มเติม ในกรณีตอ่ ไปนี ้ข้ อใดข้ อหนึง่
- ผู้ได้ รับการรับรองมีการเปลีย่ นแปลงกิจกรรม หรื อผลิตภัณฑ์ หรื อการเปลีย่ นแปลงอื่นใด ซึง่ มีผลต่อการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างมีนยั สาคัญ
- มีข้อร้ องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ งานผลิตภัณฑ์ หรื อข้ อร้ องเรี ยนทีเ่ กี่ยวข้ องกับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ได้ รับการรับรอง หรื อเกี่ยวกับคุณภาพผิดปกติ หรื อขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพ
- ผู้ได้ รับการรับรองถูกพักใช้ การรับรองผลิตภัณฑ์ และประสงค์จะให้ สฟอ.ยกเลิกการถูกพักใช้ นนๆ
ั้
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10.5 การตัดสินผลการตรวจติดตามผล
หลังจากการตรวจติดตามผลในแต่ละครัง้ เสร็ จสิ ้น สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผล ดังนี ้
10.5.1 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพและผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ ดาเนินการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
10.5.2 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพ
- เป็ นข้ อบกพร่องวิกฤต สฟอ. จะดาเนินการตามข้ อ 11.2
- เป็ นข้ อบกพร่ องสาคัญ หรื อข้ อบกพร่ องย่อย สฟอ. จะแจ้ งให้ กบั ผู้ได้ รับการรับรองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผู้ได้ รับการรั บรองต้ องดาเนินการแก้ ไข ข้ อบกพร่ องให้ แล้ วเสร็ จและส่งหลักฐานการแก้ ไขให้ สฟอ. ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง ทังนี
้ ้ หากผู้ได้ รับการรับรองไม่สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ องได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรองแจ้ งกรอบระยะเวลาดาเนินการพร้ อมเหตุผลประกอบให้ สฟอ. ทราบ
เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ทัง้ นี ้ สฟอ. จะพิ จ ารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้ านวิ ช าการ
สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 15 วัน (สฟอ. อาจจะกาหนดให้ มีการตรวจ
ติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม)
หากผลการทวนสอบเกิดประสิทธิผล สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผล ให้ การรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่เกิดประสิทธิผล สฟอ. จะดาเนินการแจ้ งผู้ได้ รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องซ ้าให้ แล้ วเสร็ จและส่งหลักฐานการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ ง และ สฟอ. ดาเนินการทวนสอบประสิทธิ ผลการแก้ ไขข้ อบกพร่ องจนเป็ นที่ยอมรับภายใน 15 วัน (สฟอ.
อาจจะกาหนดให้ มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) ถ้ าผู้ได้ รับการรับรองไม่สามารถแก้ ไข
ข้ อบกพร่องได้ สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อตัดสินผล และดาเนินการตามข้ อ 11.2
10.5.3 หากผลการตัดสินยืนยันว่ าผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
- ไม่ผา่ นในหัวข้ อสาคัญ สฟอ. จะดาเนินการตามข้ อ 11.2
- ไม่ผ่านในหัวข้ อทัว่ ไป สฟอ. จะแจ้ งให้ กบั ผู้ได้ รับการรับรองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้ได้ รับการรับรองต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขหรื อปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดภายในระยะเวลา 120 วัน
นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง เพื่อที่ สฟอ.จะได้ เก็บตัวอย่างทดสอบซ ้าใหม่ และดาเนินการส่งทดสอบยังห้ องปฏิบตั ิการ
ฯที่ สฟอ.ให้ การยอมรับ หากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ ผ่านทุกรายการ สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการ
เพื่อพิจารณาตัดสินผล ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แต่หากยังพบข้ อบกพร่ อง สฟอ. จะนาเสนอ
คณะทางานวิชาการเพื่อตัดสินผล และดาเนินการตามข้ อ 11.2
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10.5.4 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมในข้ อ 10.4
- เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ ดาเนินการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง
- ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ สฟอ. จะดาเนินการตามข้ อ 11.2
10.6 การปรับและค่ าปรับ
หากการตรวจติดตามผล พบข้ อบกพร่องเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการกระทาจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
ของผู้ได้ รับการรับรอง และมีผลทาให้ เกิดความเสียหายหรื ออันตรายแก่ผ้ บู ริ โภค หรื ออาจทาให้ เกิดผลกระทบต่อ สาธารณะ
สฟอ. จะดาเนินการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและปรับตามอัตราที่กาหนด
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11. การลดขอบข่ าย การพักใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์
11.1 การลดขอบข่ ายของการรับรองผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการรับรองแจ้ งความประสงค์จะขอลดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรอง หรื อ สฟอ. พบว่าผู้ได้ รับ
การรับรองไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้ รับการรับรอง สฟอ. จะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่
แทนฉบับเดิม ซึง่ ใบรับรองฉบับใหม่มีขอบข่ายครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เหลืออยู่เท่านัน้ และสฟอ.จะแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรอง
ทราบ และจะยกเลิกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมทันที
11.2 การพักใช้ การรับรองผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่พบว่าผู้ได้ รับการรับรองไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ สฟอ.
จะพักใช้ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของผู้ได้ รับการรับรอง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน โดยจะแจ้ ง
พักใช้ การรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในระหว่างการพักใช้ การรับรอง ผู้ได้ รับการรับรอง
- ต้ องยุติการใช้ ผลการรับรอง และ/หรื อระงับการใช้ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ และดาเนินมาตรการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับผลกระทบรวมถึงการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ จนกว่าจะได้ รับแจ้ งผลการพิจารณาจาก สฟอ.
- ต้ องทาการปรับปรุ งและแก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ เรี ยบร้ อย และแจ้ งให้ สฟอ.ทราบ เพื่อดาเนินการตรวจติดตามผล
การแก้ ไขนันๆ
้
สฟอ. จะเข้ าไปตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วัน เพื่อทวนสอบประสิทธิผล
- การพักใช้ มาตรการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับผลกระทบรวมถึงการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์
- การแก้ ไขข้ อบกพร่องของระบบควบคุมคุณภาพ
- เก็บตัวอย่างทดสอบซ ้าใหม่ และดำเนินกำรส่งทดสอบยังห้องปฏิบตั ิกำรฯที่ สฟอ.ให้กำรยอมรับ
ถ้ าการทวนสอบประสิทธิผลเป็ นที่ยอมรับ สฟอ.จะตัดสินผล และคืนสถานะการรับรองให้ กบั ผู้ได้ รับการรับรอง แต่หาก
ไม่เป็ นที่ยอมรับ สฟอ. จะดาเนินการตัดสินผล และดาเนินการตามข้ อ 11.1 หรื อข้ อ 11.3
11.3 การเพิกถอนการรับรองผลิตภัณฑ์
ผู้ได้ รับการรับรองจะถูกเพิกถอนการรับรอง ในกรณีตอ่ ไปนี ้
- ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่ถกู พักใช้ การรับรองผลิตภัณฑ์
- ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และส่งผลกระทบร้ ายแรงต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ หรื อทาให้ เกิดความเสียหาย
หรื ออันตรายแก่ผ้ บู ริ โภค
- ปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดต่อผู้บริ โภค ซึง่ เป็ นความเสียหายที่ผ้ ไู ด้ รับการรับรองต้ องรับผิดชอบ หรื อ
ปฏิเสธการจ่ายค่าปรับตามอัตราที่กาหนด
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11.4 การยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์
การยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ จะดาเนินการในกรณีตอ่ ไปนี ้
- ผู้ได้ รับการรับรองมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยแจ้ งให้ สฟอ.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ผู้ได้ รับการรับรอง เลิกหรื อถูกสัง่ ให้ เลิกประกอบกิจการ ที่ได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์
- ผู้ได้ รับการรับรองเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อมีหลักฐานว่าถูกแจ้ งเวียนเป็ นผู้ทิ ้งงานของทางราชการ
- สฟอ. ยกเลิกมาตรฐานที่ใช้ ในการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การเพิกถอนและการยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรอง ส่งคืนใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้ แก่สฟอ. พร้ อมทังยุ
้ ติการ
นาผลการรับรองผลิตภัณฑ์และ/หรื อ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ นับตังแต่
้ วนั ที่ เพิกถอน หรื อยกเลิก แล้ วแต่กรณี

12. การต่ ออายุใบรับรอง (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก)
หากผู้ได้ รับการรับรองต้ องการต่ออายุใบรับรอง ให้ ยื่นคาขอต่ออายุลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนที่ใบรับรองจะ
หมดอายุ
การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองผลิตภัณฑ์ จะอ้ างอิงจากรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามแบบรุ่ นของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับในใบรับรอง และรายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ณ สถานที่ผลิตครัง้ ล่าสุด ดาเนินการโดย
มอบหมายงานให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ประเมินเพื่อประเมินผล (อ้ างอิงตามข้ อ 8.6) และแต่งตังคณะท
้
างานด้ านวิชาการ 3 คน
เพื่อพิจารณาทบทวนและตัดสินการรับรองเพื่อต่ออายุใบรับรองผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานตาม การควบคุมกระบวนการ
รับรองผลิตภัณฑ์ (EEI17065-P-QS-008 ) ในขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ อง
สฟอ. จะต่ออายุใบรับรองให้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองเดิมทังหมด
้
และใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุ 3
ปี ตอ่ จากวันสิ ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และผู้ได้ รับการรับรองต้ องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
หากผู้ได้ รับการรับรองไม่ยื่นคาขอต่ออายุลว่ งหน้ าตามเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง
หากประสงค์จะขอการรับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ สฟอ. ดาเนินการเช่นเดียวกับผู้ยื่นคาขอใหม่ โดยใบรับรองฉบับเดิม
จะให้ มีผลใช้ ได้ จนถึงวันสิ ้นอายุที่ระบุในใบรับรอง

13. การขยายขอบข่ ายการรับรองผลิตภัณฑ์
หากผู้ได้ รับการรับรองมีความประสงค์ขอขยายขอบข่าย สามารถแจ้ งขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติมได้ โดยยื่นเอกสารคา
ขอการรับรองผลิตภัณฑ์ และรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอขยายขอบข่าย และหลักฐานอื่นๆที่ทางสฟอ. ร้ องขอ โดย
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจประเมิน สาหรับการขอขยายขอบข่ายดังต่อนี ้
13.1 การรับรองประเภทที่ 1 (ตามภาคผนวก ก)
ให้ สมุ่ ตัวอย่างทดสอบ ตามข้ อ 8.4
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13.2 การรับรองประเภทที่ 5 (ตามภาคผนวก ก)
- ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบ หรื อใช้ ผลการประเมินระบบการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ครัง้ ล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ประกอบการพิจารณา และ
- ให้ สมุ่ ตัวอย่างทดสอบ ตามข้ อ 8.4
สฟอ. จะจัดทาใบรับรองให้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองทังหมด
้
และใบรับรองฉบับใหม่จะมีวนั สิ ้นอายุ
เท่ากับวันสิ ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และผู้ได้ รับการรับรองต้ องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
การขยายขอบข่ายของผู้ยื่นคาขอ หาก สฟอ. พิจารณาแล้ วว่าขอบข่ายที่ขอขยายนันมี
้ การเปลี่ย นแปลงที่มีนยั สาคัญ
ต่อผลิตภัณฑ์ และการรั บรองผลิตภัณฑ์ เดิม อาจมีการพิ จารณาให้ ผ้ ูยื่นขอการรั บรองผลิต ภัณฑ์ ใหม่ เพื่อไม่ให้ มี
ผลกระทบกับการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม
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14. การโต้ แย้ ง การร้ องเรียน และการอุทธรณ์
ผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับการรับรองสามารถโต้ แย้ ง ร้ องเรี ยน หรื ออุทธรณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานการรับรองผลิตภัณฑ์ของ
สฟอ. ได้ โดยต้ องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ สฟอ.จะดาเนินการจัดการในเรื่ องดังกล่าวและจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
หมายเหตุ : EEI 17065-P-QS-009 : ขันตอนการด
้
าเนินงานการดาเนินการกับการโต้ แย้ ง การร้ องเรี ยน และการอุทธรณ์

15. การรักษาความลับ
สฟอ. มีนโยบายและขันตอนในการเก็
้
บรักษาความลับข้ อมูลของผู้ยื่นคาขอและผู้ได้ รับการรับรอง ที่เกี่ยวข้ องกับการ
รับรองผลิตภัณฑ์ เช่น รายงานการประเมินเอกสาร รายงานการตรวจประเมิน รายงานผลการทดสอบ กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรอง ข้ อมูลการควบคุมคุณภาพผลิลภัณฑ์ เป็ นต้ น
การรักษาความลับจะครอบคลุม เจ้ าหน้ าที่ของ สฟอ. ผู้ประเมินจากภายนอก คณะกรรมการฯ คณะทางานฯ ผู้รับจ้ าง
ช่วง รวมถึงบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สฟอ.
กรณีที่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยเอกสารหลักฐานและข้ อมูลข่าวสารที่ถือเป็ นความลับดังกล่าวข้ างต้ น สฟอ. จะต้ องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับการรับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน เว้ นแต่กรณีที่มีกฎหมายหรื อคาสัง่ ของศาล
กาหนดให้ ต้องเปิ ดเผย

16. การแจ้ งการเปลี่ยนแปลงและการดาเนินการ
16.1ผู้ได้ รับการรับรองต้ องแจ้ งการเปลีย่ นแปลงใดๆที่มีนยั สาคัญให้ สฟอ. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมเอกสาร
ประกอบการเปลี่ยนแปลงนันๆ
้ โดยทันที เช่น การย้ ายสถานที่ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบคุ คล การจดทะเบียนเปลี่ยน
เครื่ อ งหมายการค้ า การเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างบริ ห ารงาน และอ านาจหน้ า ที่ การเปลี่ย นแปลงสภาพนิ ติ บุค คลหรื อ
วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบคุ คล การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การปรับส่วนหลัก
ของระบบบริ หารงานคุณภาพที่มีผลต่อการผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
16.2 สฟอ. จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ ้น จากการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
- กรณีที่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ สฟอ.จะตรวจประเมินใหม่หรื อตรวจเพิ่มเติม โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรอง
ทราบ โดยปฏิบตั ิตามกระบวนการดังกล่าวข้ างต้ น
- กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ แต่ต้องมีการออกใบรับรองฉบับใหม่ สฟอ.
จะจัดทาใบรับรองตามรายละเอียดที่มีการเปลีย่ นแปลง โดยมีขอบข่ายคงเดิม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม
ทังนี
้ ้ให้ ดาเนินการโดย ภาคผนวก ค.

17. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้ องกั บการรับรองผลิตภัณฑ์ สฟอ. แจ้ งข้ อมูลให้
ผู้ได้ รับการรับรองทราบล่วงหน้ าพร้ อมกาหนดระยะเวลาการปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับใหม่
และจะดาเนินการตรวจผลการดาเนินการแก้ ไข ตามกระบวนดังกล่าวข้ างต้ น
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18. ความเป็ นกลาง
สฟอ. มีนโยบายและขันตอนการจั
้
ดการความเป็ นกลางในการรับรองผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมทัง้ 3 ระดับขององค์กร
ดังนี ้
- ระดับนโยบาย
การก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการรั บ รองผลิตภัณ ฑ์ พิ จารณาโดยผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสียที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ การรับรอง
- ระดับการตัดสินให้ การรับรอง
การพิจารณาตัดสินให้ การรับรองดาเนินการโดยบุคคลที่ไม่เป็ นผู้ตรวจประเมินหรื อเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับ
ผู้ขอรับการรับรอง เช่น ไม่เป็ นผู้ให้ คาปรึกษาแนะนา ออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน
- ระดับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ผู้ประเมินต้ องไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผู้ขอรับการรับรอง เช่น ไม่เป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาแนะนา ออกแบบ จาหน่าย
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน

19. อื่นๆ
19.1 สฟอ. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดจากการกระทาใดๆของผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับการรับรองที่กระทาโดยไม่
สุจริ ต หลบเลีย่ ง หรื อฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆทีเ่ กี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์
19.2 กรณีที่มีปัญหาหรื อข้ อโต้ แย้ ง ให้ ใช้ กฎหมายไทยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองผลิตภัณฑ์
รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของสฟอ. ที่กาหนดเป็ นหลัก

หน้ า 17/25

เอกสาร R – PC – 001
10/08/2561

ภาคผนวก ก
รู ปแบบการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
รูปแบบการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
No.

ขัน้ ตอนในการรับรองผลิตภัณฑ์

ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 5

(Type 1)

ไม่ แสดงเครื่องหมาย

แสดงเครื่องหมาย

(Type 5 without MARK )

(Type 5 with MARK )

(Test Report +
Inspection Report +
CoC)

(Test Report +
Inspection Report +
CoC+Mark)

X

X

X

หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการสุม่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ
หลักเกณฑ์เฉพาะในการ
รับรองผลิตภัณฑ์

X

X

X

X

X

ขอบข่าย ข้ อกาหนด ระเบียบ
และหลักเกณฑ์อ้างอิงในการ
รับรองผลิตภัณฑ์
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. หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการสุม่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
(R-PC-004)
5. หลักเกณฑ์เฉพาะในการ
รับรองผลิตภัณฑ์

X

X

X

ข้ อ 8

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

ข้ อ 8
ข้ อ 8
ข้ อ 13
ข้ อ 11
ข้ อ 11

(Test Report
+ CoC)

1

การเลือกและสุ่มผลิตภัณฑ์
(รวมถึงชิ ้นส่วน ส่วนประกอบและอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง)

2

การประเมินคุณลักษณะ โดย
1) การตรวจสอบและการทดสอบ
2) การประเมินคุณภาพโรงงาน

3
4

การทวนสอบ
การตัดสินให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
1) การให้ การรับรอง
2) การรักษาสถานะการรับรอง
3) การขยายขอบข่ายการรับรอง
4) การพักใช้ การรับรอง
5) การเพิกถอนการได้ รับใบรับรองผลการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ และการใช้ งาน

ข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ อง

ประเภทที่ 1

หน้ า 18/25

เอกสาร R – PC – 001
10/08/2561

ภาคผนวก ก (ต่ อ)
รู ปแบบการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
รูปแบบการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
No.

ขัน้ ตอนในการรับรองผลิตภัณฑ์

ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 5

(Type 1)

ไม่ แสดงเครื่องหมาย

แสดงเครื่องหมาย

(Type 5 without MARK )

(Type 5 with MARK )

(Test Report +
Inspection Report +
CoC)

(Test Report +
Inspection Report +
CoC+Mark)

X

X

ข้ อ 11

X

ข้ อ 11

X

X

X

X

ข้ อ 8
ข้ อ 10

X

X

ข้ อ 10

X

X

ข้ อ 10

(Test Report
+ CoC)

5
6

ข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ อง

ประเภทที่ 1

6) การเพิกถอนการได้ รับใบรับรอง
(Certificate of conformity) และการใช้ งาน
7) การเพิกถอนการแสดงเครื่ องหมาย
รับรอง
การให้ การรับรอง
การตรวจติดตาม โดย
1) การทดสอบและตรวจสอบตัวอย่างที่
จาหน่ายในท้ องตลาดหรื อจากโรงงาน
ผู้ผลิต
2) การตรวจคุณภาพโรงงาน และตรวจผลการ
สุ่มทดสอบหรื อตรวจสอบผลิตภัณฑ์
3) การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
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No.
1

2

รู ปแบบการให้
การรับรองผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก ข
คาอธิบายรู ปแบบการรั บรองผลิตภัณฑ์
คาอธิบาย

เป็ นการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์เฉพาะแบบซึง่
- ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์สาหรับแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ หรื อ
- ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ทงอนุ
ั ้ กรมของแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกัน
โดยการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์นนจะประกอบไปด้
ั้
วยการสุ่มตัวอย่างทดสอบตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อมาตรฐานที่กาหนด เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่มุ ตรวจสอบผ่านการ
ทดสอบจะจัดทารายงานผลการทดสอบ และพิจารณาตัดสินให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
โดยผู้ได้ รับการรับรองจะได้ รับรายงานผลการทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็ นทางการที่ระบุ issue date และ valid date (1 ปี หรื อ 3 ปี ) รวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่
กาหนดไว้
ประเภทที่ 5
เป็ นการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตามการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์ซงึ่
ไม่ แสดงเครื่องหมาย
- ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์สาหรับแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
(Type 5 without MARK )
ผลิตภัณฑ์ หรื อ
(Test Report + Inspection
- ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ทงอนุ
ั ้ กรมของแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
Report + CoC)
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกัน
โดยการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์นนจะประกอบไปด้
ั้
วยการสุ่มตัวอย่างทดสอบตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อมาตรฐานที่กาหนด การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ ณ
สถานประกอบการผลิต
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่มุ ตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดทารายงานผลการทดสอบ และ
เมื่อการตรวจประเมินคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้ อบกพร่ อง จะมีการ
สรุปผล พิจารณาตัดสินให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่ได้ รับรองจะได้ รับรายงานผล
การทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นทางการที่ระบุ issue date และ valid
date (3 ปี ) รวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดไว้
สฟอ. จะมีการสุม่ ตัวอย่างจากสถานประกอบการผลิตหรื อจากท้ อ งตลาด รวมถึง
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในระหว่างผลิตตามกรอบเวลาที่กาหนด
เพื่อทวนสอบคุณภาพและการเป็ นไปตามข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
ประเภทที่ 1
(Type 1)
(Test Report + CoC)
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ภาคผนวก ข (ต่ อ)
คาอธิบายรู ปแบบการรั บรองผลิตภัณฑ์
No.

รู ปแบบการให้
การรับรองผลิตภัณฑ์

3

ประเภทที่ 5
แสดงเครื่องหมาย
(Type 5 with MARK )

คาอธิบาย
เป็ นการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตามการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์ซงึ่
- ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์สาหรับแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ หรื อ

(Test Report + Inspection
Report + CoC + EEIMark) - ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ทงอนุ
ั ้ กรมของแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกัน
โดยการให้ การรับรองผลิตภัณฑ์นนจะประกอบไปด้
ั้
วยการสุ่มตัวอย่างทดสอบตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อมาตรฐานที่กาหนด การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ ณ
สถานประกอบการผลิต
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่มุ ตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดทารายงานผลการทดสอบ และ
เมื่อการตรวจประเมินคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้ อบกพร่ อง จะมีการ
สรุปผล พิจารณาตัดสินให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่ได้ รับรองจะได้ รับรายงานผล
การทดสอบ ใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นทางการที่ระบุ issue date และ valid date
(3 ปี ) และการอนุญาตให้ แสดงเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดย สฟอ. และ
รวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดไว้
สฟอ. จะมีการสุม่ ตัวอย่างจากสถานประกอบการผลิตหรื อจากท้ องตลาด รวมถึง
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในระหว่างผลิตตามกรอบเวลาที่กาหนด
เพือ่ ทวนสอบคุณภาพและการเป็ นไปตามข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
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ภาคผนวก ค
แนวทางการดาเนินการเมื่อมีการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
กรณี
1. กรณีมีการเปลีย่ นแปลงการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อนิติบคุ คล

การดาเนินการ
ออกใบรับรองฉบับใหม่ โดย สฟอ. จะจัดทาใบรับรองตาม
รายละเอีย ดที่ มีก ารเปลี่ยนแปลง โดยมีข อบข่ายคงเดิ ม
และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม
2. การย้ ายสถานที่ผลิต
ตรวจประเมินใหม่
3. การจดทะเบียนเปลีย่ นเครื่ องหมายการค้ า
สุม่ ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งทดสอบใหม่ในรายการที่เกี่ยวข้ องกับ
ฉลากที่มีการแสดงเครื่ องหมายการค้ า และออกใบรับรอง
ฉบับใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม
ถ้ ามาตรฐานใดไม่มีการทดสอบที่เกี่ยวข้ องให้ ใช้ ใบรับรอง
ฉบับเดิม และ สฟอ.จะปรับปรุ งฐานข้ อมูลที่มีการเผยแพร่
โดยเพิ่ ม เติ ม เครื่ อ งหมายค้ า ที่ เ ปลี่ย นแทนเครื่ อ งหมาย
การค้ าเดิม
4. การเปลีย่ นแปลงสภาพนิติบคุ คลหรื อวัตถุประสงค์ในการจด 1. ถ้ าพิ จ ารณาแล้ วไม่ มี ผ ลต่ อ การการปรั บ เปลี่ ย น
ทะเบียนนิติบคุ คล
กระบวนการผลิตและการปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ สฟอ.
จะให้ การรับรองต่อไป
2. ถ้ า พิ จ ารณา แ ล้ ว มี ผลต่ อ ก า ร กา รปรั บเ ปลี่ ย น
กระบวนการผลิตและการปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ สฟอ.
จะตรวจประเมินใหม่ ถ้ าผู้ได้ รับการรับรองต้ องการ
ได้ รับการรับรองต่อไป
3. กรณี อื่ น ๆ ให้ ผจก.รผ แต่ ง ตั ง้ คณะท างานฯเพื่ อ
ประเมินผลกระทบ และกาหนดแนวทางดาเนินการ
โดยอ้ างอิงจาก R-PC-001
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ภาคผนวก ค (ต่ อ)
แนวทางการดาเนินการเมื่อมีการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
กรณี
5. การปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต

1.

2.

6. การปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์

1.

2.

หน้ า 23/25

การดาเนินการ
ถ้ าพิจารณาแล้ วไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
สฟอ. จะให้ การรับรองต่อไป แต่จะตรวจประเมิน
ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในรอบปี ถดั ไป หรื อ
ให้ หน่วยตรวจดาเนินการตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมภายใน 150 วัน นับตังแต่
้
วัน ที่ ได้ รั บ แจ้ ง ถ้ า มี การปรั บ เปลี่ย นที่ เ กี่ ยวกับ การ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต และการ
สุม่ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QC) เป็ นต้ น
ถ้ าพิจารณาแล้ วมีผลต่อการการปรับเปลีย่ น คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ สฟอ. จะสุม่ ผลิตภัณฑ์มาทดสอบตาม
ตามมาตรฐานที่ได้ รับการรับรอง และให้ หน่วยตรวจ
ด าเนิ น การตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ภายใน 150 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
ถ้ าพิจารณาแล้ วมีผลต่อการการปรับเปลีย่ น คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ และเกี่ยวข้ องกับการปรับกระบวนการ
ผลิตที่มีนัยสาคัญ เช่น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สฟอ. จะสุม่ ผลิตภัณฑ์มาทดสอบตามตามมาตรฐาน
ที่ได้ รับการรับรอง และให้ หน่วยตรวจดาเนินการตรวจ
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใน 150
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
ถ้ าพิจารณาแล้ วมีผลต่อการการปรับเปลีย่ น คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีนยั สาคัญกับกระบวนการผลิต
เช่ น การเปลี่ ย นข้ อ มูล เครื่ อ งหมายและฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ สฟอ. จะสุม่ ผลิตภัณฑ์มาทดสอบตามตาม
มาตรฐานที่ ได้ รั บ การรั บ รอง และให้ ห น่ว ยตรวจ
ด าเนิ น การตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ในรอบปี ถดั ไป
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ภาคผนวก ค (ต่ อ)
แนวทางการดาเนินการเมื่อมีการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
กรณี
7. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างบริ หารงาน และอานาจหน้ าที่
8. อื่นๆ

การดาเนินการ
สฟอ. จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน
รอบปี ถดั ไป
กรณีอื่นๆ ให้ ผจผ.รผ แต่งตังคณะท
้
างานฯเพื่อประเมินผล
กระทบ และกาหนดแนวทางดาเนินการ โดยอ้ างอิงจาก RPC-001 และแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับการรับรองทราบถึงแนวทางการ
ดาเนินงานภายใน 45 วัน นับตังแต่
้ วนั ทีได้ รับแจ้ ง
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ภาคผนวก ง
การจาแนกผลการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
ในการสรุ ป ผลการตรวจประเมิ นควบคุมคุณภาพ ณ สถานประกอบการ สามารถสรุ ปผลการประเมินโดยแบ่งเป็ น
1. ผลการประเมินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆที่กาหนด
2. ผลการประเมินไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆที่กาหนด ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
2.1 ข้ อบกพร่องวิกฤต
- ข้ อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างการประเมินที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์สง่ ผลให้ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการ
ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ นาไปสูค่ วามไม่นา่ เชื่อถือ และไม่ปลอดภัยในการใช้ งาน
2.2 ข้ อบกพร่องสาคัญ
- ข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบในระหว่างการประเมิน มีผลทาให้ ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการให้
การรับรองผลิตภัณฑ์ที่กาหนด ซึง่ สฟอ.ให้ การรับรอง หรื อ
- สถานประกอบการไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่ สฟอ. กาหนด ส่งผลให้ การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์
ยกตัว อย่ า ง เช่ น ไม่มี ป ระสิท ธิ ผลในการด าเนิ น การสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การทดสอบตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะ ไม่ดาเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะ (กรณีขอการรับรองใหม่ หรื อไม่มี
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรอง) ไม่มีวิธีการและ/หรื อบันทึก ที่เกี่ยวข้ องกับการสอบเทียบของเครื่ องมือใน
การทดสอบประจาตามที่หลักเกณฑ์เฉพาะกาหนด
2.3 ข้ อบกพร่องย่อย
- สถานประกอบการไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆที่ สฟอ. กาหนด แต่ไม่สง่ ผลกระทบต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ยกตัวอย่าง เช่น ไม่มีวิธีการปฏิบตั ิงาน และบันทึกผล แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบบริ หารงานคุณภาพและ
หลักเกณฑ์เฉพาะที่กาหนด
3. ข้ อสังเกต
ผลการตรวจประเมินที่ยังไม่จัด เป็ นข้ อ บกพร่ อง แต่อาจมีผลต่อการไม่เป็ นไปตามข้ อ กาหนดถ้ าไม่มีก ารแก้ ไข
ปรับปรุงให้ เหมาะสมตามข้ อกาหนด หลักเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องและมาตรฐานที่ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
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