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1. บทนา
สฟอ. ได้ จัดทำหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบรั บรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ของบริ ภั ณ ฑ์ ท ำง
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึ งชิ ้นส่วนและส่วนประกอบที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่ ง อ้ ำงอิ ง ข้ อก ำหนด ISO/IEC 17065 Conformity
assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services เอกสำรระเบีย บข้ อบัง คั บ
กฎหมำย มำตรฐำน และข้ อกำหนดหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรที่เกี่ ยวข้ อง มำกำหนดเป็ นระเบียบในกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์

2. วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ทั่วไปและรู ปแบบกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ กำหนดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ โดยมีขั ้นตอนกำรทำงำนที่ชัดเจน โปร่ งใส เป็ นที่น่ำเชื่อถื อและได้ รับ กำร
ยอมรั บในระดับสำกล
2.2 เพื่อรองรั บกิ จกรรมกำรยอมรั บร่ วมในกลุ่มประเทศอำเซียน เกี่ ยวกั บกำรเคลื่ อนไหวของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ ำ งประเทศ
สมำชิกอย่ำงเสรี โดยเฉพำะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริ ภัณฑ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
2.3 เพื่อยกระดับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และเป็ นที่ยอมรั บภำยในประเทศและในระดับประเทศสมำชิก
2.4 เพื่อให้ เป็ นไปตำมพันธกิ จเป้ำหมำยและนโยบำยหลักขององค์กร ในกำรให้ กำรสนับสนุนและเพิม่ ศักยภำพผู้ประกอบกำร
ในกำรเข้ ำสู่ตลำดกำรค้ ำเสรี อำเซียน

3. ขอบข่ าย
เป็ นกำรกำหนด หลักเกณฑ์ทั่วไปและรู ปแบบกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อบริ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึ งอุปกรณ์ ส่วนประกอบและวัสดุตำ่ งๆในบริ ภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็อกนิกส์ ซึ่งให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์โดย
สฟอ.

4. นิยาม
ให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดใน เอกสำรคุณภำพ และดังต่อไปนี ้
4.1 สฟอ. หมำยถึ ง สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ
4.2 มำตรฐำน หมำยถึ ง ข้ อกำหนด กฎระเบียบ ที่กำหนดขึ ้นที่เป็ นที่ยอมรั บร่ วมกั นซึ่งกำหนดไว้เพื่อใช้ ในกำรตรวจสอบและ/
หรื อทดสอบผลิตภัณฑ์ ตำมหลักกำรทำงควำมปลอดภัย ควำมเข้ ำกันได้ ทำงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ประสิทธิภำพพลังงำน
สิ่งแวดล้ อม กำรวิเครำะห์หำสำรต้องห้ ำมของวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
4.3 คณะกรรมกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ หมำยถึ ง คณะกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ ดำเนินงำนด้ ำนกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ใน
กำรพิจำรณำ นโยบำยและควำมเป็ นกลำง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์
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4.4 คณะทำงำนด้ ำนวิชำกำร หมำยถึ ง คณะทำงำนที่ได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ ดำเนินกำรจัดทำหลักเกณฑ์เฉพำะในกำรรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ พิจำรณำทบทวนตัดสินให้ กำรรับรองฯ และกำหนดคุณสมบัติควำมสำมำรถของบุคลำกรที่เกี่ ยวข้ องในกำร
รั บรองผลิตภัณฑ์
4.5 ผู้ยื่นคำขอ หมำยถึ ง บริ ษัท หรื อหน่วยงำน หรื อบุคคลที่ประสงค์จะขอกำรตรวจสอบรั บรองผลิตภัณฑ์หรือขอขยำย
ขอบข่ำยกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ โดยมีสถำนะเป็ นนิติบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.6 ผู้ได้ รับกำรรั บรอง หมำยถึ ง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรรั บรองผลิตภัณฑ์จำก สฟอ. โดยมีสถำนะเป็ นนิติ
บุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด
4.7 ผลิตภัณฑ์ หมำยถึ ง ผลิตภัณฑ์ บริ ภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ และ /หรื อชิ ้นส่วน ส่วนประกอบทำงไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรให้ กำรรั บรอง
4.8 ตัวอย่ำง หมำยถึ ง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุ่มเพื่อตรวจสอบและ /หรื อทดสอบตำมกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ ภัณฑ์ที่กำหนด ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
4.9 เครื่ องหมำยรั บรอง หมำยถึ ง เครื่ องหมำยที่เป็ นลิขสิทธิข์ อง สฟอ. ที่ออกให้ เพื่อรั บรองว่ำผลิตภัณฑ์มีควำมสอดคล้ อง
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดของมำตรฐำนหรื อเอกสำรข้ อกำหนดที่เกี่ ยวข้ องภำยใต้ ระบบกำรรับรองผลิตภัณฑ์
4.10 กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ หมำยถึง กระบวนกำรที่ สฟอ. ให้ กำรยอมรั บอย่ำงเป็ นทำงกำรแก่ผ้ ไู ด้ รับกำรรับรอง ว่ำมี
ควำมสำมำรถในกำรผลิตและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่ สฟอ.
กำหนดอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำที่ได้ รับกำรรับรอง
4.11เจ้ ำหน้ ำที่ หมำยถึ ง เจ้ ำหน้ ำที่ที่รับผิดชอบในกิ จกรรมกำรตรวจสอบรั บรองและเป็ นผู้ที่ได้ รับกำรรับรองว่ำมีประสบกำรณ์
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกิจกรรมกำรตรวจสอบรั บรองตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

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 อกาหนดในการรั บรองผลิตภัณฑ์
6.1 เงื่อนไขทั่วไป
6.1.1 ผู้ยื่นคำขอหรื อผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องปฏิบตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ทั่วไปและรู ปแบบกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ และหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไขอื่นที่เกี่ ยวข้ อง รวมทั ้งที่อำจมีกำรแก้ ไข หรื อกำหนดเพิ่มเติมในภำยหลัง
6.1.2 รู ปแบบและข้ อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ องในกำรให้ กำรรั บรองผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะประเภท ให้ เป็ นไปตำมที่ ก ำหนด ดั ง
ภาคผนวก ก. ซึ่งผู้ยื่นคำขอพิจำรณำเลือกรู ปแบบกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ได้ และต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ องกั บ
รู ปแบบกำรรั บรองนั ้นๆโดยเคร่ งครั ด
6.1.3 ผู้ยื่นคำขอหรื อผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องจัดให้ มี ให้ ควำมร่ วมมือ ในกำรจัดทำข้ อมูลและเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บกำร
รั บรองผลิตภัณฑ์ และจัดส่งให้ กับ สฟอ.ตำมที่ร้องขอโดยมิชักช้ ำ
6.1.4 ผู้ยื่นคำขอหรื อผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องชำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยที่เกิ ดขึ ้นในกิ จกรรมกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ตำม
อัตรำที่กำหนดและ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ทดสอบตำมใบแจ้ งหนี ้หรื อหนังสือเรี ยกชำระเงินภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
6.2 เงื่อนไขเฉพาะ
6.2.1 ในกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ จะดำเนินกำรโดย กำรประเมินเอกสำรและข้ อมูลต่ำงๆที่เกี่ ยวข้ องกั บผลิตภัณฑ์ กำร
สุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เพือ่ ตรวจสอบและ/หรื อทดสอบ กำรทวนสอบผลกำรทดสอบ กำรทวนสอบรำยงำนตรวจโรงงำน
(ถ้ ำเกี่ ยวข้ อง) กำรตัดสินเพื่อให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ และกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
หมำยเหตุ : อ้ ำงอิงหลักกำรพื ้นฐำนของกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ตำม ISO/IEC 17067

6.2.2 มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ในกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ให้ เป็ นไปตำม “ขอบข่ าย ข้ อก าหนด ระเบี ย บ และ
หลักเกณฑ์ อ้างอิงในการรั บรองผลิตภัณฑ์ ”
6.2.3 ในกำรนำใบรั บรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of conformity: CoC) และ/หรื อกำรใช้ เครื่ องหมำย รั บรองไปใช้ ให้ เป็ นตำม
หลักเกณฑ์กำรใช้ เครื่ องหมำยรั บรองและตำมข้ อตกลงในกำรรั บรองผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกำรใช้ เครื่ องหมำยรั บรอง
ผลิตภัณฑ์
ในกรณี ที่จัดทำสำเนำเอกสำรกำรรั บรอง ห้ ำมทำสำเนำเฉพำะบำงส่วนของเอกสำร
ในกรณี ที่มีควำมต้ องกำรอ้ ำงอิงชื่อ ที่อยู่ เครื่ องหมำยและสัญลัก ษณ์ ต่ ำ ง ๆ ที่ เ ป็ นของ สฟอ. เพื่ อน ำไปใช้ ในเชิ ง
โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ หรื อกิ จกรรมอื่นใดที่คล้ ำยกั น ไม่ว่ำจะผ่ำนช่องทำงโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ แผ่นป้ำย แผ่น
พับและที่คล้ ำยกั น สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ต้ องได้ รับควำมยิ น ยอมและปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อนไขที่ ท ำง สฟอ.
กำหนด ก่ อนนำไปใช้ ซึ่งกำรนำไปใช้ ในกิ จกรรมดังกล่ำวข้ ำงต้ นต้ องไม่ทำให้ เกิ ดควำมสับสน หรื อคลำดเคลื่อนจำก
กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับ
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7. เงื่อนไขและข้ อกาหนดส าหรั บ ผู้ย่ น
ื คาขอการรั บรองผลิตภั ณฑ์
7.1 ต้ องเป็ นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณี เป็ นนิติบุคคลต่ำงด้ ำวจะต้ องได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบธุรกิ จ
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ ำวจำกกรมพัฒนำธุรกิ จกำรค้ ำ กระทรวงพำนิชย์ ที่มีวัตถุประสงค์ใน
กำรผลิต กำรประกอบ กำรนำเข้ ำเพือ่ จำหน่ำยหรื อกำรจำหน่ำย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับรองผลิตภัณฑ์ โดยต้องไม่เป็ นผู้ถูกพัก
ใช้ และ/หรื อเพิกถอนใบรั บรองผลิตภัณฑ์ และผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคลของผู้ยื่นคำขอ ไม่ว่ำคนหนึ่ ง คนใดหรื อ
ทั ้งหมดต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกั นกั บผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลที่ถูกพักใช้ และ/หรื อเพิกถอน ใบรั บรองผลิตภัณฑ์
7.2 ต้ องปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปและรู ปแบบกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ รวมทั ้งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขอื่นๆที่ใช้ ใน
กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องทั ้งหมด
7.3 ใช้ แบบคำขอรั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ. กำหนด โดยระบุ ร ำยละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ยื่ น ขอรั บกำร รั บรอง
ผลิตภัณฑ์ ให้ ครบถ้ วน
7.4 ต้ องยื่นแบบคำขอรั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ พร้ อมกั บจัดเตรี ยมกำรทั ้งหมดที่จำเป็ น ดังต่อไปนี ้
7.4.1

กรณี ขอกำรรั บรองผลิตภัณฑ์
-

จัดส่งข้ อมูล รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอกำรรับรอง เช่น แบบวำด แบบรุ่ น คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทำงไฟฟ้ำ คู่มือหรื อคำแนะนำในกำรใช้ งำน และเอกสำรแสดงรำยกำรส่วนประกอบต่ำงๆ

-

จัดส่งข้ อแนะนำกำรใช้ งำนผลิตภัณฑ์ คำเตือน ข้ อควรระวัง และ/หรื อข้ อสงวนสิทธ์ของผลิตภัณฑ์(ถ้ ำมี)

-

จัดส่งรำยงำนผลกำรทดสอบจำกห้ องปฏิบตั ิกำรฯ ที่ สฟอ.ให้ กำรยอมรั บ(ถ้ ำมี) รำยงำนกำรตรวจประเมิน
คุณภำพโรงงำนจำกหน่วยตรวจฯที่ สฟอ. ให้ กำรยอมรั บ (ถ้ ำมี)และเอกสำรอื่นๆ (ในกรณี ที่จำเป็ น)

-

จัดส่งใบอนุญำตทำหรื อนำเข้ ำผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้ องกั บแบบรุ่ นที่ขอรั บกำรรับรอง (กรณี ผลิตภัณฑ์นั ้นๆมีพระ
รำชกฤษฎีกำกำหนดให้ ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน)
หมำยเหตุ : ในกรณีที่อยูร่ ะหว่ำงขั ้นตอนกำรยืน่ ขอใบอนุญำต ต้ องมีหลักฐำนที่แสดงให้ เห็นว่ำสำมำรถนำเข้ ำหรื อทำผลิตภัณฑ์
ได้ จำกส่วนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

7.4.2

กรณี ขอกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ตำมภำคผนวก ก ประเภทที่ 5 โดยเพิ่มเติม
-

จัดเตรี ยมขั ้นตอนกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกั บคุณภำพผลิตภัณฑ์ และกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์

-

จัดเตรี ยมเอกสำรสำหรั บกำรตรวจประเมินคุณภำพ ณ สถำนที่ประกอบกำรผลิต

- กำรเข้ ำถึ งพื ้นที่ที่จำเป็ น รวมทั ้งยินยอมให้ ตัวแทนของผู้ให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้สังเกตกำรณ์ และคณะผู้
ประเมินของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรมำตรฐำนแห่งชำติ (ONSC) เข้ ำถึ งพื ้นที่ได้ ในกรณีที่ สฟอ.ร้ องขอ
-

จัดเตรี ยมบันทึก รวมถึ งรำยงำนกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน

-

เตรี ยมบุคลำกรที่เกี่ยวข้ องด้ ำนกำรประเมิน (เช่น กำรทดสอบ กำรตรวจโรงงำน กำรตรวจติดตำมผล กำร
ประเมินใหม่ เป็ นต้ น)
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-

ต้ องกำรจัดเก็ บบันทึกข้ อร้ องเรี ยน กำรดำเนินกำรจัดกำรกั บข้ อร้ องเรียน และจัดเตรี ยมกำรที่เหมำะสมสำหรับ
กำรตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน

-

อื่นๆ ที่จำเป็ น

7.5 สฟอ. ขอสงวนในกำรพิจำรณำยกเลิกคำขอรั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ หำกผู้ยนื่ คำขอไม่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรดำเนินกำร
ใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้

8. กระบวนการรั บรองผลิตภัณฑ์
8.1 การยื่นคาขอรั บบริ การรั บรองผลิตภั ณฑ์
8.1.1
8.1.2
8.1.3

ในกำรรั บรอง ให้ ผ้ ูยื่นคำขอให้ รำยละเอียดใน แบบคำขอรั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์
ผู้มีอำนำจของผู้ยื่นหรื อผู้แทนที่ได้ รับแต่งตั ้งอย่ำงเป็ นทำงกำรต้ องให้ ข้อมูลและลงนำมในแบบค ำขอพร้ อมแนบ
เอกสำรประกอบตำมที่กำหนดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์
ผู้มีอำนำจของผู้ยื่นหรื อผู้แทนที่ได้ รับแต่งตั ้งอย่ำงเป็ นทำงกำรต้ องลงนำมในเอกสำรข้ อตกลงและยอมรั บเงื่ อนไข
ต่ำงๆที่เกี่ ยวข้ องกั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ กำรตรวจติดตำมผลิตภัณ ฑ์ กำร ใช้ เครื่ องหมำยรั บรอง และอื่ น ๆที่
เกี่ ยวข้ อง และยินยอมส่งมอบข้ อมูลที่จำเป็ นต่อกำรรั บรองผลิตภัณฑ์

8.2 รู ปแบบการรั บรองผลิตภัณฑ์
ผู้ยื่นคำขอต้ องเลือกรู ปแบบและประเภทกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ดังที่กำหนดไว้ ตำมภำคผนวก ก.
8.3 การรั บคาขอและทบทวน
8.3.1

8.3.2

ให้ เจ้ ำหน้ ำที่รับคำขอ ตรวจสอบทบทวนคำขอ เอกสำรประกอบคำขอต่ำงๆ และคุณสมบัติ ของผู้ยื่ น ค ำขอเพื่ อให้
แน่ใจว่ำรำยละเอียดครบถ้ วน ตรวจสอบควำมถูกต้ องตำมวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขอและพิจำรณำควำมสำมำรถที่
สฟอ. จะให้ บริ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ได้ ตำมขอบข่ำยที่ยื่นขอ รวมถึ งควำมชัดเจนของข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกั บผู้ยื่น เช่ น
เอกสำร ภ.พ. 20 ใบบริ คณฑ์สนธิ สถำนที่ตั ้ง ใบอนุญำตทำหรื อนำเข้ ำผลิตภัณฑ์ (ถ้ ำเกี่ยวข้ อง) เพื่อทำควำมเข้ ำใจ
ให้ ตรงกั นและขจัดข้ อขัดแย้ งต่ำงๆก่ อนกำรให้ บริ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์
ให้ ผ้ มู ีอำนำจของผู้ยื่นหรื อผู้แทนที่ได้ รับแต่งตั ้งอย่ำงเป็ นทำงกำร ชำระค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรตรวจสอบรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ ตำมอัตรำที่กำหนด

8.4 เกณฑ์ การคัดเลือกตัวอย่ าง
กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สำหรั บกำรตรวจสอบหรื อทดสอบ ให้ ดำเนินกำรโดยผู้ประเมินของสฟอ. หรื อเจ้ ำหน้ ำที่
ของห้ องปฏิบตั ิกำรทดสอบที่ขึ ้นทะเบียนโดย สฟอ. โดยเกณฑ์กำรเลือกตัวอย่ำง ให้ เ ป็ นไปตำม ข้ อกาหนดเฉพาะใน
การรั บรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละขอบข่ำย ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ำหนดไว้ ให้ เป็ นไปตำม “หลั ก เกณฑ์ ทั่ วไปในการสุ่ ม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ”
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8.5 การทดสอบผลิตภัณฑ์
8.5.1 กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตำมที่ระบุในเอกสำร “ขอบข่ าย ข้ อกาหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ อ้างอิง
ในการรั บรองผลิตภัณฑ์ ”
8.5.2 กำรทดสอบ ดำเนินกำรโดย
- ห้ องปฏิบตั ิกำรที่ได้ รับกำรรั บรอง ISO/IEC 17025 หรื อ
- ห้ องปฏิบตั ิกำรที่มีกำรดำเนินกำรสอดคล้ องตำม ISO/IEC 17025 ที่ สฟอ.ให้ กำรยอมรั บ
ในกรณี ที่ผลกำรทดสอบไม่ผ่ำน สฟอ. จะแจ้ งให้ กับผู้ยื่นคำขอทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษรภำยในระยะเวลำ 5 วัน เพื่อ
ดำเนินกำรแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภำยในกรอบเวลำ 90 วันทำกำร
8.5.3 ในกรณี ที่ผ้ ยู ื่นคำขอมีผลกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ จำกห้ องปฏิบตั ิกำรฯ ที่ สฟอ. ให้ กำรยอมรั บ และต้ องกำรจะยื่น
ขอกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์ที่ สฟอ. กำหนด ผลกำรทดสอบจะต้ องมีอำยุไม่เกิ น 1 ปี นับจำกวันที่ ล งนำม
รั บรองรำยงำนผลกำรทดสอบนั ้น สฟอ.จะให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ตำมขอบข่ำยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดังที่อ้ำงถึ ง
ในรำยงำนผลกำรทดสอบนั ้นๆ เจ้ ำหน้ ำที่ฯ ไม่จำเป็ นต้ องสุ่มตัวอย่ำงส่งห้ องปฏิบตั ิกำรฯ แต่ให้ แนบสำเนำรำยงำนผล
กำรทดสอบที่มีกำรรั บรองจำกผู้ยื่นคำขอฯ กั บแบบคำขอรั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์
8.6 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เฉพำะกำรรับ รองผลิ ต ภัณ ฑ์ ประเภทที่ 5 ตำม

ภำคผนวก ก)
8.6.1 สฟอ. จะตรวจประเมินกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นคำขอ ตำม หลักเกณฑ์ ท่ วั ไปและรู ปแบบ
การรั บรองผลิตภัณฑ์ และข้ อกาหนดเฉพาะในการรั บรองผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง ณ สถำนประกอบกำร
8.6.2 กำรตรวจดำเนินกำรโดย
- เจ้ ำหน้ ำที่ของ สฟอ. หรื อ
- หน่วยตรวจที่ได้ รับกำรรั บรองระบบบริ หำรงำนคุณภำพ ISO/IEC 17020 หรื อ
- หน่วยตรวจที่ดำเนินงำนตำมระบบบริ หำรงำนคุณภำพ ISO/IEC 17020 ที่ สฟอ.ให้ กำรยอมรั บ
ในกรณี ที่ผลกำรตรวจไม่ผ่ำน สฟอ. จะแจ้ งให้ กับผู้ยื่นคำขอทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษรภำยในระยะเวลำ 5 วัน เพื่อ
ดำเนินกำรแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภำยในกรอบเวลำ 60 วันทำกำร
8.7 การพิจารณาทบทวนและตัดสินให้ การรั บรองผลิตภั ณฑ์
สฟอ.จะแต่งตั ้งคณะทำงำนด้ ำนวิชำกำรที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนกำรประเมิน ทำกำรทบทวนและตั ด สิ น กำร
รั บรองบนพื ้นฐำนของข้ อมูลทั ้งหมดที่เกี่ ยวกั บกำรประเมิน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งจะให้ กำรรั บรองก็ ต่อเมื่อ
- ผลกำรตรวจสอบหรื อทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ที่อ้ำงอิง
- กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ เป็ นตำมที่กำหนด
- ผลกำรประเมินเอกสำรที่เกี่ ยวข้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ อื่นๆที่กำหนด
ในกรณี ที่ผลกำรประเมินไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด คณะทำงำนด้ ำนวิชำกำร จะตัดสินไม่ให้ กำรรับผลิตภัณฑ์นั ้น และ
ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ดำเนินกำรแจ้ งผลกำร ตัดสินให้ กับลูกค้ ำรั บทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
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หมำยเหตุ : ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ขอรั บกำรรั บรองที่ต้องเป็ นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้ ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน สฟอ. จะด ำเนิ น กำร
ตัดสินให้ กำรรั บรอง แต่จะยังไม่จัดเอกสำรใบรั บรองผลิตภัณฑ์ให้ กับผู้ยนื่ ค ำขอจนกว่ ำ จะได้ รั บใบอนุ ญ ำตจำกส่ว นรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

8.8 ข้ อตกลงในการรั บรองผลิตภัณฑ์
ผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องลงนำมยอมรั บในเอกสำร “ ข้ อตกลงในการรั บรองผลิตภัณฑ์ และการใช้ เครื่ องหมายรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ ” และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดตลอดเวลำที่ผลิตภัณฑ์นั ้นได้รับกำรรั บรอง
8.9 การใช้ เครื่ องหมายรั บรองผลิตภัณ ฑ์ (เฉพาะการรั บรองผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 5 แสดง
เครื่ องหมาย ตามภาคผนวก ก)
ผู้ที่ได้ รับกำรรั บรองต้ องแสดงเครื่ องหมำยที่กำหนด โดยเป็ นไปตำม หลักเกณฑ์ การใช้ เครื่ องหมายรั บรองผลิตภัณฑ์
9.

สถานะและเงื่อนไขข้ อกาหนดสาหรั บผู้ ได้ รับการรั บรอง

9.1 ต้ องคงสภำพควำมเป็ นนิติบุคคล ทั ้งนี ้กำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็ นนิติบุคคลให้ อ้ำงอิงกับกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ ยวข้ อง
9.2 ต้ องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ทั่วไปและรู ปแบบกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ รวมทั ้งหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขอื่นๆที่เกี่ ยวข้ อง ทั ้งที่ได้
ประกำศใช้ บงั คับแล้ ว หรื อที่จะประกำศบังคับใช้ ในภำยหน้ ำ โดยต้ องดำเนินกำรหรื อแก้ ไข ปรั บปรุ งให้ สอดคล้ องกั บกำร
เปลี่ยนที่ได้ รับแจ้ งจำก สฟอ. ให้ แล้ วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
9.3 ต้ องไม่นำผลกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ใบรั บรองผลิตภัณฑ์ และ/หรือกำรแสดงเครื่ องหมำยกำรรับรอง ไปใช้ อ้ำงอิงกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกั บแบบรุ่ นตำมใบรั บรองที่ได้ รับ
9.4 ต้ องไม่นำผลกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในทำงที่อำจทำให้ เกิ ดควำมเข้ ำใจผิดแก่ บุคคลหรื อหน่วยงำนอื่น และไม่นำไปใช้
ในทำงที่อำจทำให้ เกิ ดกำรเสียหำยหรือเสื่อมเสียต่อกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ของสฟอ.
9.5 ต้ องยุติกำรใช้ ผลกำรรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรั บรองผลิตภัณฑ์ และเครื่ องหมำยรั บรองผลิตภัณฑ์ รวมทั ้งยุติสอื่ โฆษณำที่
อ้ ำงอิงถึ งกำรได้ รับกำรรั บรอง และต้ องมอบเอกสำรกำรรั บรองที่ สฟอ. เรี ยกคืนทั ้งหมด เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำกำรรั บรอง
หรื อในทันทีที่มีกำรพักใช้ ยกเลิก หรื อเพิกถอนกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ไม่ว่ำจะด้ วยเหตุใดก็ ตำม
9.6 ต้ องแจ้ งให้ สฟอ. ทรำบทุกครั ง้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับรำยละเอียดของผลิต ภัณฑ์ กำรผลิต และระบบกำรควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์ รวมทั ้งกำรเปลี่ยนแปลงอื่นที่มีนัยสำคัญกั บผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภำยใต้ ขอบข่ำยที่ได้ รับกำรรั บรอง
9.7 ผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องมีกำรดำเนินกำรจัดกำรกั บข้ อร้ องเรี ยน และจัดกำรกั บผลิตภัณฑ์ที่พบข้ อบกพร่องตำมข้ อร้ องเรี ยน
มีกำรจัดเก็ บข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ ยวข้ องกั บผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรับรองจำก สฟอ. และต้ องสำมำรถจัดส่งข้ อร้ องเรี ยนและ /
หรื อแนวทำงกำรจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนให้ กับ สฟอ. ได้ ทุกครั ง้ ที่มีกำรร้ องขอ
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10. การตรวจติดตามผล (เฉพาะการรั บรองผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก)
สฟอ. จะทำกำรตรวจติดตำมผลเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ำ ผู้ได้ รับกำรรับรองสำมำรถควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับกำรรั บรอง
และผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรั บรองยังคงมีคุณภำพเป็ นไปตำมมำตรฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำรดำเนินกำรข้ อหนึ่งข้ อใด หรื อ
หลำยข้ อรวมกั น ดังนี ้
10.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ
ตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำรของผู้ได้ รับกำรรั บรองอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ หรื อตำมควำมถี่ ที่กำหนดไว้ ใน ข้ อกาหนด
เฉพาะในการรั บรองผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบว่ำ
- ผู้ได้ รับกำรรั บรองสำมำรถรั กษำระบบระบบควบคุ ม คุ ณ ภำพกำรผลิ ต เป็ นไปตำมที่ ก ำหนด และตำม
ข้ อกาหนดเฉพาะในการรั บรองผลิตภัณฑ์ อย่ำงสม่ำเสมอ
- ผู้ได้ รับกำรรั บรองสำมำรถรั กษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรั บรองเป็ นไปตำมมำตรฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบ
10.2 การตรวจติดตาม ณ สถานที่จาหน่ าย
สุ่มและเก็ บตัวอย่ำงจำกสถำนที่จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และ/ หรื อช่องทำงกำรจำหน่ำยต่ำงๆในท้ องตลำด อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ง้
เพื่อส่งทดสอบผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนที่ได้ รับกำรรั บรอง ว่ำยัง คงเป็ นไปตำมที่กำหนด
ทั ้งนี ้อำจมีกำรเพิ่ม หรื อลดควำมถี่ ในกำรสุม่ และเก็บตัวอย่ำงเพือ่ ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนที่ได้ รับกำรรับรองก็ ได้ จำก
กำรพิจำรณำจำกผลย้อนหลังของกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผำ่ นมำ
10.3 จานวนตัวอย่ างที่ส่ มุ ทดสอบ
จำนวนตัวอย่ำงที่จะสุ่มเก็ บ และรู ปแบบกำรสุ่มเก็ บตัวอย่ำง จะดำเนินกำรดังนี ้
- สุ่มตำม “หลักเกณฑ์ ท่ วั ไปในการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ” และ/หรื อ “ข้ อกาหนดเฉพาะในการรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ ” หรื อ
- สุ่มโดยพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกข้ อมูล เช่น ประเภท แบบรุ่ น คุณสมบัติทำงไฟฟ้ำ คุณสมบัติทำงกล และ
อำยุของผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรองผลิตภัณฑ์ ผลกำรตรวจติดตำมคุณภำพของผลิตภัณ ฑ์ครั ง้ ก่ อนหน้ ำ (ถ้ ำมี)
ผลกำรตรวจติดตำมระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ครั ง้ ก่อนหน้ ำ (ถ้ ำมี)
10.4 การตรวจติดตามผลเพิ่มเติม
สฟอ. อำจดำเนินกำรตรวจติดตำมผลเพิม่ เติม ในกรณี ต่อไปนีข้ ้ อใดข้ อหนึ่ง
- ผู้ได้ รับกำรรั บรองมีกำรเปลี่ยนแปลงกิ จกรรม หรื อผลิตภัณฑ์ หรื อกำรเปลีย่ นแปลงอื่นใด ซึ่งมีผลต่อกำรรั บรอง
ผลิตภัณฑ์อย่ำงมีนัยสำคัญ
- มีข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกั บควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำนผลิตภัณฑ์ หรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ ยวข้ องกับควำมน่ำเชื่อถื อ
ของผู้ได้ รับกำรรั บรอง หรื อเกี่ ยวกั บคุณภำพผิดปกติ หรื อขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมคุณภำพ
- ผู้ได้ รับกำรรั บรองถูกพักใช้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ และประสงค์จะให้ สฟอ.ยกเลิกกำรถูกพักใช้ นั ้นๆ
- ผู้ได้ รับกำรรั บรองถูกพักใช้ หรื อเพิกถอน ในขอบข่ำยที่ได้ รับกำรรั บรองผลิตภัณฑ์
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10.5 การแจ้ งผลการตรวจติดตามผล
หลังจำกกำรตรวจติดตำมผลในแต่ละครั ง้ เสร็ จสิ ้น สฟอ. จะสรุ ปผลและแจ้ งให้ ผู้ ได้ รั บกำรรั บรองทรำบ ในกรณี พบ
ข้ อบกพร่ อง ผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องดำเนินกำรดังนี ้
10.5.1 ข้ อบกพร่ องจำกกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมคุณภำพ
ผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องเสนอแนวทำงกำรแก้ ไขและกำหนดระยะเวลำที่แล้วเสร็ จ (ขึ ้นอยู่กับลักษณะและควำมสำคัญ
ของข้ อบกพร่ องนั ้นๆ) ให้ สฟอ. ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวันที่ผ้ ไู ด้ รับกำรรั บรองได้ รั บแจ้ งผลกำรตรวจ
ติดตำมผลเพื่อ สฟอ. พิจำรณำยอมรั บแนวทำงกำรแก้ ไข และทวนสอบประสิทธิผลกำรแก้ ไขข้ อบกพร่ อง โดยสฟอ.
อำจจะกำหนดให้ มีกำรตรวจติดตำม ณ สถำนประกอบกำรเพิ่มเติม
ถ้ ำยังพบข้ อบกพร่ อง สฟอ. จะดำเนินกำรตำมข้ อ 11
10.5.2 ข้ อบกพร่ องจำกผลกำรทดสอบผลิตภัณฑ์
ผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องดำเนินกำรแก้ ไขหรื อปรั บปรุ งคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ ก ำห นดภำยใน
ระยะเวลำ 120 วันนับตั ้งแต่วันที่ สฟอ.แจ้ งข้ อบกพร่ องถึ งผู้ได้ รับกำรรั บรอง เพื่อที่ สฟอ.จะได้ เก็ บตัวอย่ำงทดสอบ
ซ ้ำใหม่ และดำเนินกำรส่งทดสอบยังห้ องปฏิบตั ิ ก ำรฯที่ สฟอ.ให้ กำรยอมรั บ ถ้ ำยั ง พบข้ อบกพร่ อง สฟอ. จะ
ดำเนินกำรตำมข้ อ 11
10.6 การปรั บและค่ าปรั บ
หำกกำรตรวจติดตำมผล พบข้ อบกพร่ องเกี่ ยวกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ที่เกิ ดจำกกำรกระทำจงใจหรื อประมำทเลินเล่อ
ของผู้ได้ รับกำรรั บรอง และมีผลทำให้ เกิ ดควำมเสียหำยหรื ออันตรำยแก่ผ้ บู ริ โภค หรื ออำจทำให้ เกิ ดผลกระทบต่อ สำธำรณะ
สฟอ. จะดำเนินกำรแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์ อักษรและปรั บตำมอัตรำที่กำหนด
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11. การลดขอบข่ าย การพักใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรั บรองผลิตภัณฑ์
11.1 การลดขอบข่ ายของการรั บรองผลิตภัณฑ์
ในกรณี ที่ผ้ ไู ด้ รับกำรรั บรองแจ้ งควำมประสงค์จะขอลดขอบข่ำยผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรั บรอง หรื อ สฟอ. พบว่ำผู้ได้ รับ
กำรรั บรองไม่สำมำรถรั กษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ำยที่ได้ รับกำรรั บรอง สฟอ. จะออกใบรั บรองผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่
แทนฉบับเดิม ซึ่งใบรั บรองฉบับใหม่มีขอบข่ำยครอบคลุมเฉพำะส่วนที่เหลืออยู่เท่ำนั ้น และสฟอ.จะแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับกำรรั บรอง
ทรำบ และจะยกเลิกใบรั บรองผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมทันที
11.2 การพักใช้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
ในกรณี ที่พบว่ำผู้ได้ รับกำรรั บรองไม่ได้ ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองผลิตภัณฑ์ที่ สฟอ.กำหนดไว้ สฟอ.
จะพักใช้ ใบรั บรองผลิตภัณฑ์ของผู้ได้ รับกำรรั บรอง โดยมีกำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน แต่ไม่เกิ น 180 วัน
ในระหว่ำงกำรพักใช้ ใบรั บรอง ผู้ได้ รับกำรรับรองต้ องยุติกำรใช้ ผ ลกำรรั บรอง และ/หรื อระงับกำรใช้ เครื่ องหมำยรั บรอง
ผลิตภัณฑ์ จนกว่ำจะได้ รับแจ้ งผลกำรพิจำรณำจำก สฟอ.
ในระหว่ำงกำรถูกพักใช้ ใบรั บรองผลิตภัณฑ์ ผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องทำกำรปรั บปรุ งและแก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ เรี ยบร้ อย
และแจ้ งให้ สฟอ.ทรำบ เพื่อดำเนินกำรตรวจติดตำมผลกำรแก้ ไขนั น้ ๆ ถ้ ำไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด สฟอ.
จะพิจำรณำตำมข้ อ 11.3 ต่อไป แต่ถ้ำผู้ได้ รับกำรรั บรองดำเนินกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องต่ำงๆแล้วเสร็ จ และสฟอ.ดำเนินกำรตรวจ
ติดตำมผลพบว่ำเป็ นไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆที่เกี่ ยวข้ องตำมกรอบเวลำที่กำหนด สฟอ.จะคืนสถำนะกำรรั บรองให้ กับ
ผู้ได้ รับกำรรั บรองเมื่อยังคงมีควำมสำมำรถตำมขอบข่ำยเดิม หรื อลดขอบข่ำยกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ตำม 11.1
11.3 การเพิกถอนการรั บรองผลิตภัณฑ์
ผู้ได้ รับกำรรั บรองจะถูกเพิกถอนกำรรับรอง ในกรณี ต่อไปนี ้
- ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ภำยในระยะเวลำที่ถูกพักใช้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์
- ไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และส่งผลกระทบร้ ำยแรงต่อกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ หรื อทำให้ เกิ ดควำมเสียหำย
หรื ออันตรำยแก่ ผ้ บู ริ โภค
- ปฏิเสธควำมรั บผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิ ดต่อผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นควำมเสียหำยที่ผ้ไู ด้ รับกำรรับรองต้ องรั บผิดชอบ หรื อ
ปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำปรับตำมอัตรำที่กำหนด
11.4 การยกเลิกการรั บรองผลิตภัณฑ์
กำรยกเลิกกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ จะดำเนินกำรในกรณีต่อไปนี ้
- ผู้ได้ รับกำรรั บรองมีควำมประสงค์ขอยกเลิกกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ โดยแจ้ งให้ สฟอ.ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อักษร
- ผู้ได้ รับกำรรั บรอง เลิกหรื อถูกสัง่ ให้ เลิกประกอบกิ จกำร ที่ได้ รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์
- ผู้ได้ รับกำรรั บรองเป็ นบุคคลล้ มละลำย หรื อมีหลักฐำนว่ำถูกแจ้ งเวียนเป็ นผู้ทิ ้งงำนของทำงรำชกำร
- สฟอ. ยกเลิกมำตรฐำนที่ใช้ ในกำรรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ไู ด้ รับกำรรั บรองทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษร
กำรเพิกถอนและกำรยกเลิกกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ให้ ผ้ ไู ด้ รับกำรรั บรอง ส่งคืนใบรั บรองผลิตภัณฑ์ให้ แก่ สฟอ. พร้ อมทั ้งยุติกำร
นำผลกำรรั บรองผลิตภัณฑ์และ/หรื อ เครื่ องหมำยรั บรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ นับตั ้งแต่วันที่ เพิกถอน หรื อยกเลิก แล้ วแต่กรณี
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12. การต่ ออายุใบรั บรอง (เฉพาะการรั บรองผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก)
หำกผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องกำรต่ออำยุใบรั บรอง ให้ ยื่นคำขอต่ออำยุล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 90 วันก่ อนที่ใบรั บรองจะ
หมดอำยุ
กำรตรวจประเมินเพื่อต่ออำยุกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ จะอ้ ำงอิงจำกรำยงำนผลกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ตำมแบบรุ่ นของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับในใบรั บรอง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบควบคุมคุณภำพ ณ สถำนที่ผลิตครั ง้ ล่ำสุด ดำเนินกำรโดย
มอบหมำยงำนให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ประเมินเพื่อประเมินผล (อ้ ำงอิงตำมข้ อ 8.6) และแต่งตั ้งคณะทำงำนด้ ำนวิชำกำร 3 คน
เพื่อพิจำรณำทบทวนและตัดสินกำรรั บรองเพื่อต่ออำยุใบรั บรองผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินงำนตำม กำรควบคุมกระบวนกำร
รั บรองผลิตภัณฑ์ (EEI17065-P-QS-008 ) ในขั ้นตอนที่เกี่ ยวข้ อง
สฟอ. จะต่ออำยุใบรั บรองให้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรั บรองเดิมทั ้งหมด และใบรั บรองฉบับใหม่จะมีอำยุ 3
ปี ต่อจำกวันสิ ้นอำยุของใบรั บรองฉบับเดิม และผู้ได้ รับกำรรับรองต้ องส่งคืนใบรั บรองฉบับเดิมแก่ สฟอ. ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
หำกผู้ได้ รับกำรรั บรองไม่ยื่นคำขอต่ออำยุล่วงหน้ ำตำมเวลำที่กำหนด ให้ ถือว่ำไม่ประสงค์จะขอต่ออำยุกำรรั บรอง
หำกประสงค์จะขอกำรรับกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ใหม่ สฟอ. ดำเนินกำรเช่นเดียวกั บผู้ยื่นคำขอใหม่ โดยใบรั บรองฉบับเดิม
จะให้ มีผลใช้ ได้ จนถึ งวันสิ ้นอำยุที่ระบุในใบรั บรอง

13. การขยายขอบข่ ายการรั บรองผลิตภัณ ฑ์
หำกผู้ได้ รับกำรรับรองมีควำมประสงค์ขอขยำยขอบข่ำย สำมำรถแจ้ งขอขยำยขอบข่ำยเพิ่ มเติมได้ โดยยื่นเอกสำรคำ
ขอกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ และรำยกำรผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรขอขยำยขอบข่ำย และหลักฐำนอื่นๆที่ทำงสฟอ. ร้ องขอ โดย
เจ้ ำหน้ ำที่จะตรวจประเมิน สำหรั บกำรขอขยำยขอบข่ำยดังต่อนี ้
13.1 กำรรั บรองประเภทที่ 1 (ตำมภำคผนวก ก)
ให้ สุ่มตัวอย่ำงทดสอบ ตำมข้ อ 8.4
13.2 กำรรั บรองประเภทที่ 5 (ตำมภำคผนวก ก)
- ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ณ สถำนประกอบ หรื อใช้ ผลกำรประเมิน ระบบกำ รควบคุ ม
คุณภำพผลิตภัณฑ์ครั ง้ ล่ำสุดที่มีอำยุไม่เกิ น 1 ปี ประกอบกำรพิจำรณำ และ
- ให้ สุ่มตัวอย่ำงทดสอบ ตำมข้ อ 8.4
สฟอ. จะจัดทำใบรั บรองให้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรั บรองทั ้งหมด และใบรั บรองฉบับใหม่ จ ะมี วั น สิ น้ อำยุ
เท่ำกั บวันสิ ้นอำยุของใบรั บรองฉบับเดิม และผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องส่งคืนใบรั บรองฉบับเดิมแก่ สฟอ. ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
กำรขยำยขอบข่ำยของผู้ยื่นคำขอ หำก สฟอ. พิจำรณำแล้ วว่ำขอบข่ำยที่ขอขยำยนั ้นมีกำรเปลี่ย นแปลงที่มีนัยสำคัญ
ต่อผลิตภัณฑ์และกำรรั บรองผลิตภัณฑ์เดิม อำจมีกำรพิจำรณำให้ ผ้ ยู ื่นขอกำรรั บรองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เพื่ อไม่ ใ ห้ มี
ผลกระทบกั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์เดิม

P-PC-001
5/03/2558

14. การโต้ แย้ ง การร้ องเรี ยน และการอุทธรณ์
ผู้ยื่นคำขอหรื อผู้ได้ รับกำรรั บรองสำมำรถโต้ แย้ ง ร้ องเรี ยน หรื ออุทธรณ์ เกี่ยวกั บกำรดำเนินงำนกำรรับรองผลิตภัณฑ์ของ
สฟอ. ได้ โดยต้ องจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อักษร และ สฟอ.จะดำเนินกำรจัดกำรในเรื่ องดังกล่ำวและจะแจ้ งให้ ทรำบเป็ นลำย
ลักษณ์ อักษร
หมำยเหตุ : EEI 17065-P-QS-009 : ขั ้นตอนกำรดำเนินงำนกำรดำเนินกำรกั บกำรโต้ แย้ ง กำรร้ องเรี ยน และกำรอุทธรณ์

15. การรั กษาความลับ
สฟอ. มีนโยบำยและขั ้นตอนในกำรเก็ บรั กษำควำมลับข้ อมูลของผู้ยื่นคำขอและผู้ได้ รั บกำรรั บรอง ที่เกี่ ยวข้ องกั บกำร
รั บรองผลิตภัณฑ์ เช่น รำยงำนกำรประเมินเอกสำร รำยงำนกำรตรวจประเมิน รำยงำนผลกำรทดสอบ กระบวนกำรผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่ขอกำรรั บรอง ข้ อมูลกำรควบคุมคุณภำพผลิลภัณฑ์ เป็ นต้ น
กำรรั กษำควำมลับจะครอบคลุม เจ้ ำหน้ ำที่ของ สฟอ. ผู้ประเมินจำกภำยนอก คณะกรรมกำรฯ คณะทำงำนฯ ผู้รับจ้ ำง
ช่วง รวมถึ งบุคคลอื่นๆที่เกี่ ยวข้ องกั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ของ สฟอ.
กรณี ที่จำเป็ นต้ องเปิ ดเผยเอกสำรหลักฐำนและข้ อมูลข่ำวสำรที่ถือเป็ นควำมลับดังกล่ำวข้ ำงต้ น สฟอ. จะต้ องได้ รั บ
ควำมยินยอมจำกผู้ยื่นคำขอหรื อผู้ได้ รับกำรรั บรองเป็ นลำยลัก ษณ์ อักษรก่ อน เว้ นแต่กรณี ที่มีกฎหมำยหรื อค ำสั่ ง ของศำล
กำหนดให้ ต้องเปิ ดเผย

16. การแจ้ งการเปลี่ยนแปลงและการดาเนิน การ
16.1ผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีนัยสำคัญให้ สฟอ. ทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษร พร้ อมเอกสำร
ประกอบกำรเปลี่ยนแปลงนั ้นๆ โดยทันที เช่น กำรย้ ำยสถำนที่ กำรจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล กำรจดทะเบีย นเปลี่ ย น
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงบริ หำรงำน และอำนำจหน้ ำที่ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพนิ ติ บุค คลหรื อ
วัตถุประสงค์ในกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล กำรปรั บเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและกำรปรั บเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กำรปรั บ ส่วนหลัก
ของระบบบริ หำรงำนคุณภำพที่มีผลต่อกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
16.2 สฟอ. จะพิจำรณำผลกระทบที่เกิ ดขึ ้น จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังนี ้
- กรณี ที่มีผลกระทบต่อกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ สฟอ.จะตรวจประเมินใหม่หรื อตรวจเพิ่มเติม โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับกำรรั บรอง
ทรำบ โดยปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น
- กรณี ที่ไม่มีผลกระทบต่อกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ เช่น กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ แต่ต้องมีกำรออกใบรั บรองฉบับใหม่ สฟอ.
จะจัดทำใบรั บรองตำมรำยละเอียดที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีขอบข่ำยคงเดิม และยกเลิกใบรั บรองฉบับเดิม
ทั ้งนี ้ให้ ดำเนินกำรโดย ภำคผนวก ค.

17. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรั บรองผลิตภั ณฑ์
ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆที่เกี่ ยวข้ องกั บกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ สฟอ. แจ้ งข้ อมูล ให้ ผู้
ได้ รับกำรรั บรองทรำบล่วงหน้ ำ พร้ อมกำหนดระยะเวลำกำรปรั บปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกั บหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขฉบับใหม่
และจะดำเนินกำรตรวจผลกำรดำเนินกำรแก้ ไข ตำมกระบวนดังกล่ำวข้ ำงต้ น
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18. ความเป็ นกลาง
สฟอ. มีนโยบำยและขั ้นตอนกำรจัดกำรควำมเป็ นกลำงในกำรรั บรองผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม ทั ้ง 3 ระดับขององค์ก ร
ดังนี ้
- ระดับนโยบำย
กำรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรั บรองผลิตภัณฑ์พิจำรณำโดยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ กำรรั บรอง
- ระดับกำรตัดสินให้ กำรรั บรอง
กำรพิจำรณำตัดสินให้ กำรรั บรองดำเนินกำรโดยบุคคลที่ไม่เป็ นผู้ตรวจประเมินหรื อเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกั บผู้
ขอรั บกำรรั บรอง เช่น ไม่เป็ นผู้ให้ คำปรึ กษำแนะนำ ออกแบบ จำหน่ำย ติดตั ้ง ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน
- ระดับกำรตรวจประเมินเพื่อกำรรั บรอง
ผู้ประเมินต้ องไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกั บผู้ขอรั บกำรรั บรอง เช่น ไม่เป็ นผู้ให้ คำปรึ กษำแนะนำ ออกแบบ จำหน่ ำ ย
ติดตั ้ง ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน

19. อื่นๆ
19.1 สฟอ. ไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำย ที่เกิ ดจำกกำรกระทำใดๆของผู้ยื่นคำขอหรื อผู้ได้ รับกำรรั บรองที่กระทำโดยไม่
สุจริ ต หลบเลี่ยง หรื อฝ่ ำฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆที่เกี่ ยวกั บกำรรับรองผลิตภัณฑ์
19.2 กรณี ที่มีปัญหำหรื อข้ อโต้ แย้ ง ให้ ใช้ กฎหมำยไทยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขใดๆที่ เกี่ยวข้ องกั บกำรรับรองผลิตภัณฑ์
รวมทั ้งหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆของสฟอ. ที่กำหนดเป็ นหลัก
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ภาคผนวก ก
รู ปแบบการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
รู ปแบบการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
No.

ขัน้ ตอนในการรั บรองผลิตภัณฑ์

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

หลักเกณฑ์ท ั่ว ไปในกำรสุม่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ
หลักเกณฑ์เฉพำะในกำร
รับรองผลิตภัณฑ์

X

X

X

X

X

ขอบข่ำ ย ข้ อกำหนด ระเบียบ
และหลักเกณฑ์อ้ำ งอิงในกำร
รับรองผลิตภัณฑ์
1. Factory inspection
guidance (I-PC-001)
2. Factory inspection
procedure (P-PC-001)
3. Factory inspection report
(F-PC-001 และ F-PC-010)
4. หลักเกณฑ์ท ั่ว ไปในกำรสุม่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
(R-PC-004)
5. หลักเกณฑ์เฉพำะในกำร
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

กำรเลือกและสุ่มผลิตภัณฑ์
(รวมถึงชิ ้นส่วน ส่วนประกอบและอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง)

2

กำรประเมินคุณลักษณะ โดย
1) กำรตรวจสอบและกำรทดสอบ
2) กำรประเมินคุณภำพโรงงำน

3
4

กำรทวนสอบ
กำรตัดสินให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์
1) กำรให้ กำรรับรอง
2) กำรรักษำสถำนะกำรรับรอง
3) กำรขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง
4) กำรพักใช้ กำรรับรอง
5) กำรเพิกถอนกำรได้ รับใบรับรองผลกำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ และกำรใช้ งำน

ข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ อง

ประเภทที่ 1
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ภาคผนวก ก (ต่ อ)
รู ปแบบการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
รู ปแบบการให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์
No.

ขัน้ ตอนในการรั บรองผลิตภัณฑ์

ประเภทที่ 1
(Type 1)
(Test Report
+ CoC)

5
6

6) กำรเพิกถอนกำรได้ รับใบรับรอง
(Certificate of conformity) และกำรใช้ งำน
7) กำรเพิกถอนกำรแสดงเครื่องหมำย
รับรอง
กำรให้ กำรรับรอง
กำรตรวจติดตำม โดย
1) กำรทดสอบและตรวจสอบตัวอย่ำงที่
จำหน่ำยในท้ องตลำดหรือจำกโรงงำน
ผู้ผลิต
2) กำรตรวจคุณภำพโรงงำน และตรวจผลกำร
สุ่มทดสอบหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์
3) กำรประเมินคุณภำพผลิตภัณฑ์

ข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ อง

ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 5

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
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No.
1

2

รู ปแบบการให้
การรั บรองผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก ข
คาอธิบายรู ปแบบการรั บรองผลิตภัณ ฑ์
คาอธิบาย

เป็ นกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์เฉพำะแบบซึ่ง
- ให้ กำรรั บรองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บแต่ ล ะแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ หรื อ
- ให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ทั ้งอนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเดียวกั น
โดยกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์นั ้นจะประกอบไปด้ วยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบตำม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อมำตรฐำนที่กำหนด เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่ ำ นกำร
ทดสอบจะจัดทำรำยงำนผลกำรทดสอบ และพิจำรณำตัดสินให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์
โดยผู้ได้ รับกำรรั บรองจะได้ รับรำยงำนผลกำรทดสอบและใบรั บรองผลิตภัณฑ์อย่ำง
เป็ นทำงกำรที่ระบุ issue date และ valid date (1 ปี หรื อ 3 ปี ) รวมถึ งเงื่อนไขต่ำงๆที่
กำหนดไว้
ประเภทที่ 5
เป็ นกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตำมกำรควบคุณภำพผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ไม่ แสดงเครื่ องหมาย
- ให้ กำรรั บรองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บแต่ ล ะแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
(Type 5 without MARK )
ผลิตภัณฑ์ หรื อ
(Test Report + Inspection
- ให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ทั ้งอนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
Report + CoC)
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเดียวกั น
โดยกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์นั ้นจะประกอบไปด้ วยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบตำม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อมำตรฐำนที่กำหนด กำรประเมินระบบควบคุ ม คุ ณ ภำพ ณ
สถำนประกอบกำรผลิต
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่ำนกำรทดสอบจะจัดทำรำยงำนผลกำรทดสอบ และ
เมื่อกำรตรวจประเมินคุณภำพ ณ สถำนประกอบกำรผลิตไม่พบข้ อบกพร่ อง จะมีกำร
สรุ ปผล พิจำรณำตัดสินให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่ได้ รับรองจะได้ รับรำยงำนผล
กำรทดสอบและใบรั บรองผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นทำงกำรที่ระบุ issue date และ valid
date (3 ปี ) รวมถึ งเงื่อนไขต่ำงๆที่กำหนดไว้
สฟอ. จะมีกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกสถำนประกอบกำรผลิตหรื อจำกท้ องตลำด รวมถึ ง
ประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ในระหว่ำงผลิตตำมกรอบเวลำที่ ก ำหนด
เพื่อทวนสอบคุณภำพและกำรเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่ำงสม่ำ เสมอ
ประเภทที่ 1
(Type 1)
(Test Report + CoC)
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ภาคผนวก ข (ต่ อ)
คาอธิบายรู ปแบบการรั บรองผลิตภัณ ฑ์
No.

รู ปแบบการให้
การรั บรองผลิตภัณฑ์

3

ประเภทที่ 5
แสดงเครื่ องหมาย
(Type 5 with MARK )

คาอธิบาย
เป็ นกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตำมกำรควบคุณ ภำพผลิตภัณฑ์ซึ่ง

- ให้ กำรรั บรองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บแต่ ล ะแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
(Test Report + Inspection ผลิตภัณฑ์ หรื อ
Report + CoC + EEIMark) - ให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์ทั ้งอนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรื อแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเดียวกั น
โดยกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์นั ้นจะประกอบไปด้ วยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบตำม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อมำตรฐำนที่กำหนด กำรประเมินระบบควบคุ ม คุ ณ ภำพ ณ
สถำนประกอบกำรผลิต
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่ำนกำรทดสอบจะจัดทำรำยงำนผลกำรทดสอบ และ
เมื่อกำรตรวจประเมินคุณภำพ ณ สถำนประกอบกำรผลิตไม่พบข้ อบกพร่ อง จะมีกำร
สรุ ปผล พิจำรณำตัดสินให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่ได้ รับรองจะได้ รับรำยงำนผล
กำรทดสอบ ใบรั บรองผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นทำงกำรที่ระบุ issue date และ valid date
(3 ปี ) และกำรอนุญำตให้ แสดงเครื่ องหมำยรับรองผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดย สฟอ. และ
รวมถึ งเงื่อนไขต่ำงๆที่กำหนดไว้
สฟอ. จะมีกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกสถำนประกอบกำรผลิตหรื อจำกท้ องตลำด รวมถึ ง
ประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภั ณฑ์ในระหว่ำงผลิตตำมกรอบเวลำที่ ก ำ หนด
เพื่อทวนสอบคุณภำพและกำรเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่ำงสม่ำเสมอ
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ภำคผนวก ค
แนวทำงกำรดำเนินกำรเมื่อ มีกำรแจ้ ง กำรเปลี่ ยนแปลง
กรณี
กำรดำเนินกำร
1. กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อนิติบุคคล ออกใบรั บรองฉบับใหม่ โดย สฟอ. จะจัดทำใบรั บรองตำม
รำยละเอียดที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดย มี ข อบข่ ำ ยคงเดิ ม
และยกเลิกใบรั บรองฉบับเดิม
2. กำรย้ ำยสถำนที่ผลิต
ตรวจประเมินใหม่
3. กำรจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมำยกำรค้ ำ
สุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อส่งทดสอบใหม่ในรำยกำรที่เกี่ ยวข้ องกั บ
ฉลำกที่มีกำรแสดงเครื่ องหมำยกำรค้ ำ และออกใบรั บรอง
ฉบับใหม่ และยกเลิกใบรั บรองฉบับเดิม
ถ้ ำมำตรฐำนใดไม่มีกำรทดสอบที่เกี่ ยวข้ องให้ ใช้ ใบรั บรอง
ฉบับเดิม และ สฟอ.จะปรั บปรุ งฐำนข้ อมูลที่มีกำรเผยแพร่
โดยเพิ่มเติมเครื่ องหมำยค้ ำที่ เ ปลี่ ย นแทนเครื่ องหมำย
กำรค้ ำเดิม
4. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพนิติบุคคลหรือวัตถุประสงค์ในกำรจด 1. ถ้ ำพิ จ ำรณำแล้ ว ไม่ มี ผ ลต่ อกำร กำรปรั บเปลี่ ย น
ทะเบียนนิติบุคคล
กระบวนกำรผลิตและกำรปรั บเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สฟอ.
จะให้ กำรรั บรองต่อไป
2. ถ้ ำ พิ จ ำ รณ ำแล้ วมี ผ ลต่ อก ำ รก ำ รปรั บเ ปลี่ ย น
กระบวนกำรผลิตและกำรปรั บเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สฟอ.
จะตรวจประเมินใหม่ ถ้ ำผู้ได้ รับกำรรั บรองต้ องกำร
ได้ รับกำรรั บรองต่อไป
3. กรณี อื่ น ๆ ให้ ผจก.รผ แต่ ง ตั ง้ คณะ ท ำงำนฯเพื่ อ
ประเมินผลกระทบ และกำหนดแนวทำงด ำเนิ น กำร
โดยอ้ ำงอิงจำก R-PC-001

P-PC-001
5/03/2558

ภำคผนวก ค (ต่อ)
แนวทำงกำรดำเนินกำรเมื่อ มีกำรแจ้ ง กำรเปลี่ ยนแปลง
กรณี
5. กำรปรั บเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต

1.

2.

6. กำรปรั บเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

1.

2.

กำรดำเนินกำร
ถ้ ำพิจำรณำแล้ วไม่มีผลต่อกำรปรั บเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
สฟอ. จะให้ ก ำรรั บรองต่ อไป แต่ จ ะตรวจประเมิ น
ระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ในรอบปี ถัดไป หรื อ
ให้ หน่วยตรวจดำเนินกำรตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมภำยใน 150 วัน นับตั ้งแต่
วันที่ได้ รับแจ้ ง ถ้ ำมีกำรปรั บเปลี่ ย นที่ เ กี่ ยวกั บ กำร
ตรวจสอบควบคุมคุณภำพระหว่ำงกำรผลิต และกำร
สุ่มตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ (QC) เป็ นต้ น
ถ้ ำพิจำรณำแล้วมีผลต่อกำรกำรปรั บเปลี่ยน คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ สฟอ. จะสุ่มผลิตภัณฑ์มำทดสอบตำม
ตำมมำตรฐำนที่ได้ รับกำรรั บรอง และให้ หน่ว ยตรวจ
ดำเนิ น กำรตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม คุ ณ ภำพ
ผลิตภัณฑ์ภำยใน 150 วัน นับตั ้งแต่วันที่ได้ รับแจ้ ง
ถ้ ำพิจำรณำแล้วมีผลต่อกำรกำรปรั บเปลี่ยน คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ และเกี่ ยวข้ องกั บกำรปรั บกระบวนกำร
ผลิตที่มีนัยสำคัญ เช่น กำรควบคุมคุณภำพวั ต ถุ ดิ บ
สฟอ. จะสุ่มผลิตภัณฑ์มำทดสอบตำมตำมมำตรฐำน
ที่ได้ รับกำรรั บรอง และให้ หน่วยตรวจดำเนินกำรตรวจ
ประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ภำยใน 150
วัน นับตั ้งแต่วันที่ได้ รับแจ้ ง
ถ้ ำพิจำรณำแล้วมีผลต่อกำรกำรปรั บเปลี่ยน คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีนัยสำคัญกั บกระบวนกำรผลิต
เช่น กำรเปลี่ยนข้ อมู ล เครื่ องหมำยและฉลำกของ
ผลิตภัณฑ์ สฟอ. จะสุ่มผลิตภัณฑ์มำทดสอบตำมตำม
มำตรฐำนที่ ไ ด้ รั บกำรรั บรอง และให้ หน่ ว ยตรวจ
ดำเนิ น กำรตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม คุ ณ ภำพ
ผลิตภัณฑ์ในรอบปี ถัดไป

P-PC-001
5/03/2558

ภำคผนวก ค (ต่อ)
แนวทำงกำรดำเนินกำรเมื่อ มีกำรแจ้ ง กำรเปลี่ ยนแปลง
กรณี
7. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงบริ หำรงำน และอำนำจหน้ ำที่
8. อื่นๆ

กำรดำเนินกำร
สฟอ. จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ใน
รอบปี ถัดไป
กรณี อื่นๆ ให้ ผจผ.รผ แต่งตั ้งคณะทำงำนฯเพือ่ ประเมินผล
กระทบ และกำหนดแนวทำงดำเนินกำร โดยอ้ ำงอิงจำก RPC-001 และแจ้ งให้ ผ้ ไู ด้ รับกำรรั บรองทรำบถึ งแนวทำงกำร
ดำเนินงำนภำยใน 45 วัน นับตั ้งแต่วันทีได้ รับแจ้ ง

