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1. บทน า 
สฟอ. ไดจ้ัดท าหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบรบัรองผลิตภัณฑ ์เพื่อใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑใ์นกลุ่มของบริภณัฑท์าง

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงชิน้ส่วนและสว่นประกอบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอา้งอิงขอ้ก าหนด ISO/IEC 17065 Conformity 
assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services เอกสารระเบียบขอ้บงัคบั 
กฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ก าหนดหลกัเกณฑท์างวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง มาก าหนดเป็นระเบียบในการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์

 

2. วัตถุประสงค ์ 
หลกัเกณฑท์ั่วไปและรูปแบบการรบัรองผลติภณัฑ ์ก าหนดขึน้โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้ 

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์โดยมีขัน้ตอนการท างานท่ีชดัเจน โปรง่ใส เป็นที่น่าเช่ือถือและไดร้บัการ

ยอมรบัในระดบัสากล 

2.2 เพื่อรองรบักิจกรรมการยอมรบัร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียน เ ก่ียวกับการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑร์ะหว่างประเทศ

สมาชิกอยา่งเสร ีโดยเฉพาะในกลุม่ผลติภณัฑ ์บรภิณัฑไ์ฟฟา้อิเลก็ทรอนิกส ์

2.3 เพื่อยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ ์และเป็นท่ียอมรบัภายในประเทศและในระดบัประเทศสมาชิก 

2.4 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจเปา้หมายและนโยบายหลกัขององคก์ร ในการใหก้ารสนบัสนนุและเพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการ

ในการเขา้สูต่ลาดการคา้เสรอีาเซียน 

 

3. ขอบข่าย 
เป็นการก าหนด หลักเกณฑท์ั่วไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑห์รือบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงอปุกรณ ์สว่นประกอบและวัสดตุ่างๆในบริภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  ซึ่งใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑ์

โดย สฟอ. 

 

4. นิยาม 
ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดใน เอกสารคณุภาพ และดงัตอ่ไปนี ้
4.1 สฟอ. หมายถึง สถาบนัไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ  

4.2 มาตรฐาน หมายถงึ ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ ท่ีก าหนดขึน้ท่ีเป็นท่ียอมรบัรว่มกนัซึง่ก าหนดไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบและ/

หรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ตามหลกัการทางความปลอดภยั ความเขา้กนัไดท้างคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ ประสทิธิภาพพลงังาน 

สิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหห์าสารตอ้งหา้มของวสัด ุและอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

4.3 คณะกรรมการระบบงานรบัรองผลติภณัฑ ์หมายถงึ คณะกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  าเนินงานดา้นการรบัรอง

ผลติภณัฑ ์ในการพิจารณา นโยบายและความเป็นกลาง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลติภณัฑ ์
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4.4 คณะท างานดา้นวิชาการ หมายถึง คณะท างานที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  าเนินการจดัท าหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการรบัรอง

ผลิตภณัฑ ์พิจารณาทบทวนตดัสินใหก้ารรบัรองฯ และก าหนดคณุสมบตัิความสามารถของบคุลากรที่เก่ียวขอ้งในการ

รบัรองผลติภณัฑ ์ 

4.5 ผูย้ื่นค าขอ หมายถึง บริษัท หรือหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงคจ์ะขอการตรวจสอบรบัรองผลิตภณัฑห์รือขอขยาย

ขอบขา่ยการรบัรองผลติภณัฑ ์โดยมีสถานะเป็นนิติบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 

4.6 ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูย้ื่นค าขอที่ผา่นการประเมินและไดร้บัการรบัรองผลิตภณัฑจ์าก สฟอ. โดยมีสถานะเป็นนิติ

บคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 

4.7 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ /หรือชิน้ส่วน ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่งๆ ในการใหก้ารรบัรอง 

4.8 ตัวอย่าง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุ่มเพื่อตรวจสอบและ /หรือทดสอบตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และมาตรฐาน

ผลติภณัฑห์รอืบรภิณัฑท์ี่ก าหนด  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารรบัรองผลติภณัฑท์ี่ก าหนด 

4.9 เครื่องหมายรบัรอง หมายถึง เครื่องหมายท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ สฟอ. ที่ออกใหเ้พื่อรบัรองว่าผลิตภณัฑม์ีความสอดคลอ้ง

ตามเกณฑท์ี่ก าหนดของมาตรฐานหรอืเอกสารขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งภายใตร้ะบบการรบัรองผลติภณัฑ์ 

4.10  การรบัรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการที่ สฟอ. ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแก่ผูไ้ด้รบัการรับรอง ว่ามี

ความสามารถในการผลติและควบคมุผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบ และมาตรฐานผลิตภณัฑท์ี่ สฟอ. 

ก าหนดอยา่งตอ่เนื่องตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัการรบัรอง 

4.11 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ร ับผิดชอบในกิจกรรมการตรวจสอบรับรองและเป็นผู้ที่ไดร้ับการรบัรองว่ามี

ประสบการณ ์มีความรู ้ความสามารถในกิจกรรมการตรวจสอบรบัรองตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

4.12  

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   

5.5 ISO/IEC TR 17026:2015 Conformity assessment —  Example of a certification scheme for tangible products 
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6. ข้อก าหนดในการรับรองผลิตภัณฑ ์
6.1 เงือ่นไขทั่วไป  
6.1.1 ผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ั่วไปและรูปแบบการรบัรองผลิตภณัฑ์และหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ที่อาจมีการแกไ้ข หรอืก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 
6.1.2 รูปแบบและขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในการใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด ดัง

ภาคผนวก ก. ซึง่ผูย้ื่นค าขอพิจารณาเลอืกรูปแบบการรบัรองผลิตภณัฑไ์ดแ้ละตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบั
รูปแบบการรบัรองนัน้ๆโดยเครง่ครดั 

6.1.3 ผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งจดัใหม้ี ใหค้วามรว่มมือ ในการจดัท าขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
รบัรองผลติภณัฑ ์และจดัสง่ใหก้บั สฟอ.ตามที่รอ้งขอโดยมิชกัชา้ 

6.1.4 ผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในกิจกรรมการรบัรองผลิตภณัฑ ์ตาม
อตัราที่ก าหนดและ/หรอืคา่ใชจ้่ายในการสง่ตวัอยา่งผลติภณัฑท์ดสอบตามใบแจง้หนีห้รอืหนงัสอืเรยีกช าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6.2 เงือ่นไขเฉพาะ 
6.2.1 ในการใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑ ์จะด าเนินการโดย การประเมินเอกสารและขอ้มลูต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์การ

สุม่ตวัอยา่งผลติภณัฑเ์พื่อตรวจสอบและ/หรอืทดสอบ การทวนสอบผลการทดสอบ การทวนสอบรายงานตรวจโรงงาน 
(ถา้เก่ียวขอ้ง) การตดัสนิเพื่อใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์และการควบคมุผลติภณัฑต์ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
หมายเหต ุ: อา้งอิงหลกัการพืน้ฐานของการรบัรองผลิตภณัฑ ์ตาม ISO/IEC 17067 

6.2.2 มาตรฐานและหลกัเกณฑใ์นการใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑ ์ใหเ้ป็นไปตาม “ขอบข่าย ข้อก าหนด ระเบียบ และ
หลักเกณฑอ์้างอิงในการรับรองผลิตภณัฑ”์ 

6.2.3 ในการน าใบรบัรองผลติภณัฑ ์(Certificate of conformity: CoC) และ/หรอืการใชเ้ครือ่งหมาย รบัรองไปใชใ้หเ้ป็นตาม 
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองและตามข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลติภณัฑ ์

ในกรณีที่จดัท าส าเนาเอกสารการรบัรอง หา้มท าส าเนาเฉพาะบางสว่นของเอกสาร 
ในกรณีที่มีความตอ้งการอา้งอิงช่ือ ที่อยู่ เครื่องหมายและสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่เป็นของ สฟอ. เพื่อน าไปใช้ใน 
เชิงโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือกิจกรรมอื่นใดที่คลา้ยกัน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางโทรทศัน ์สื่อสิ่งพิมพ ์วิทย ุแผ่นป้าย 
แผ่นพบัและที่คลา้ยกนั สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ตอ้งไดร้บัความยินยอมและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ทาง สฟอ. 
ก าหนด ก่อนน าไปใช้ ซึ่งการน าไปใชใ้นกิจกรรมดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความสบัสน หรือคลาดเคลื่อนจาก
การรบัรองผลติภณัฑท์ี่ไดร้บั 
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7. เงือ่นไขและข้อก าหนดส าหรับผู้ยืน่ค าขอการรับรองผลิตภัณฑ ์
7.1 ตอ้งเป็นนิติบคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็นนิติบคุคลต่างดา้วจะตอ้งไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้วจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพานิชย ์ที่มีวตัถปุระสงคใ์น

การผลติ การประกอบ การน าเขา้เพื่อจ าหนา่ยหรอืการจ าหนา่ย ซึง่ผลติภณัฑท์ี่รบัรองผลติภณัฑ ์โดยตอ้งไม่เป็นผูถ้กูพกั

ใช ้และ/หรือเพิกถอนใบรบัรองผลิตภณัฑ ์และผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุลของผูย้ื่นค าขอ ไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือ

ทัง้หมดตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนักบัผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลที่ถกูพกัใช ้และ/หรอืเพิกถอน ใบรบัรองผลติภณัฑ์ 

7.2 ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดหลกัเกณฑท์ั่วไปและรูปแบบการรบัรองผลติภณัฑ ์รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอื่นๆท่ีใชใ้น

การรบัรองผลติภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมด  

7.3 ใช้แบบค าขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ. ก าหนด โดยระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นขอรับการรับรอง

ผลติภณัฑ ์ใหค้รบถว้น 

7.4 ตอ้งยื่นแบบค าขอรบัการรบัรองผลติภณัฑ ์พรอ้มกบัจดัเตรยีมการทัง้หมดที่จ าเป็น ดงัตอ่ไปนี ้

7.4.1 กรณีขอการรบัรองผลติภณัฑ ์ 

- จดัสง่ขอ้มลู รายละเอียดของผลติภณัฑท์ี่ยื่นขอการรบัรอง เช่น แบบวาด แบบรุน่ (Code or Serial No. or Lot 

No. และจ ำนวนผลติภัณฑ์ทีย่ืน่ขอกำรรับรอง ส ำหรับรูปแบบ 1b) คณุลกัษณะทั่วไป คณุลกัษณะทาง
ไฟฟา้ คูม่ือหรอืค าแนะน าในการใชง้าน และเอกสารแสดงรายการสว่นประกอบตา่งๆ 

- จดัสง่ขอ้แนะน าการใชง้านผลติภณัฑ ์ค าเตือน ขอ้ควรระวงั และ/หรอืขอ้สงวนสทิธข์องผลติภณัฑ(์ถา้มี) 
- จดัสง่รายงานผลการทดสอบจากหอ้งปฏิบตัิการฯ ที่ สฟอ.ใหก้ารยอมรบั(ถา้ม)ี รายงานการตรวจประเมิน

คณุภาพโรงงานจากหนว่ยตรวจฯที่ สฟอ. ใหก้ารยอมรบั (ถา้ม)ีและเอกสารอื่นๆ (ในกรณีทีจ่  าเป็น) 
- จดัสง่ใบอนญุาตท าหรอืน าเขา้ผลติภณัฑ ์ที่สอดคลอ้งกบัแบบรุน่ที่ขอรบัการรบัรอง (กรณีผลติภณัฑน์ัน้ๆมีพระ

ราชกฤษฎีกาก าหนดใหต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐาน)  
หมายเหต ุ:  

1. ในกรณีที่อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการยื่นขอใบอนญุาต ตอ้งมีหลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นวา่สามารถน าเขา้หรอืท าผลิตภณัฑไ์ด ้จากสว่น

ราชการหรอืหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

2. ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภณัฑก์ าหนดใหส้ามารถยอมรบัผลการตรวจสอบรบัรองของสว่นประกอบผลิตภณัฑน์ัน้ สฟอ. จะให้

การยอมรบั ดงันี ้

 - กรณีขอรบัการรบัรองผลิตภณัฑใ์นขอบข่ายที่ สฟอ. ไดร้บัการรบัรอง ISO/IEC17065 ผลการตรวจสอบรบัรองจาก

หน่วยตรวจสอบและรบัรองนัน้ตอ้งอยู่ภายใตข้อบข่ายการรบัรองระบบงานจากหน่วยรบัรองระบบงานที่รว่มลงนามความตกลง

การยอมรบัรว่มของ ILAC หรอื IAF  

 - กรณีอ่ืนๆ ผลการตรวจสอบรบัรองจากจากหน่วยตรวจสอบและรบัรองนัน้ตอ้งอยูภ่ายใตข้อบข่ายการรบัรองระบบงาน

จากหน่วยรบัรองระบบงานที่รว่มลงนามความตกลงการยอมรบัรว่มของ ILAC หรอื IAF หรอื หน่วยรบัรองที่ไดร้บัการยอมรบัใน

ระดบัสากล 
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7.4.2 กรณีขอการรบัรองผลติภณัฑ ์ตามภาคผนวก ก ประเภทท่ี 5 โดยเพิ่มเติม 

- จดัเตรยีมขัน้ตอนการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัคณุภาพผลติภณัฑ ์และการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ  ์

- จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการตรวจประเมินคณุภาพ ณ สถานท่ีประกอบการผลติ 

- การเขา้ถงึพืน้ท่ีที่จ าเป็น รวมทัง้ยนิยอมใหต้วัแทนของผูใ้หก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์ผูส้งัเกตการณ ์และคณะผู้
ประเมินของส านกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาติ (ONSC) เขา้ถึงพืน้ท่ีไดใ้นกรณีที่ สฟอ.รอ้งขอ 

- จดัเตรยีมบนัทกึ รวมถงึรายงานการตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

- เตรยีมบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการประเมิน (เช่น การทดสอบ การตรวจโรงงาน การตรวจติดตามผล การ
ประเมินใหม ่เป็นตน้) 

- ตอ้งการจดัเก็บบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน การด าเนินการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน และจดัเตรยีมการท่ีเหมาะสมส าหรบั
การตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 

- อื่นๆ ที่จ าเป็น 

7.5 สฟอ. ขอสงวนในการพิจารณายกเลกิค าขอรบัการรบัรองผลติภณัฑ ์หากผูย้ื่นค าขอไมใ่หค้วามรว่มมือในการด าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลติภณัฑภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

 

8. กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ ์
8.1  การยืน่ค าขอรับบริการรับรองผลิตภัณฑ ์
8.1.1 ในการรบัรอง ใหผู้ย้ื่นค าขอใหร้ายละเอียดใน แบบค าขอรบัการรบัรองผลติภณัฑ ์ 
8.1.2 ผูม้ีอ  านาจของผูย้ื่นหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัแต่งตัง้อย่างเป็นทางการตอ้งใหข้อ้มูลและลงนามในแบบค าขอพรอ้มแนบ

เอกสารประกอบตามที่ก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาในการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์ 
8.1.3 ผูม้ีอ  านาจของผูย้ื่นหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัแต่งตัง้อย่างเป็นทางการตอ้งลงนามในเอกสารขอ้ตกลงและยอมรบัเง่ือนไข

ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรองผลิตภัณฑ ์การตรวจติดตามผลิตภัณฑ ์การใช้เครื่องหมายรบัรอง และอื่นๆ  ที่
เก่ียวขอ้ง และยินยอมสง่มอบขอ้มลูที่จ าเป็นตอ่การรบัรองผลติภณัฑ ์

8.2 รูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ ์
ผูย้ื่นค าขอตอ้งเลอืกรูปแบบและประเภทการรบัรองผลติภณัฑด์งัที่ก าหนดไวต้ามภาคผนวก ก.  

8.3 การรับค าขอและทบทวน 

8.3.1 ใหเ้จา้หนา้ที่รบัค าขอ ตรวจสอบทบทวนค าขอ เอกสารประกอบค าขอต่างๆ และคณุสมบตัิ ของผูย้ื่นค าขอเพื่อให้
แนใ่จวา่รายละเอียดครบถว้น ตรวจสอบความถกูตอ้งตามวตัถปุระสงคข์องผูย้ื่นค าขอและพิจารณาความสามารถที่ 
สฟอ. จะใหบ้รกิารรบัรองผลิตภณัฑไ์ดต้ามขอบข่ายที่ยื่นขอ รวมถึงความชดัเจนของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูย้ื่น เช่น 
เอกสาร ภ.พ. 20 ใบบรคิณฑส์นธิ สถานท่ีตัง้ ใบอนญุาตท าหรอืน าเขา้ผลติภณัฑ ์(ถา้เก่ียวขอ้ง) เพื่อท าความเขา้ใจ
ใหต้รงกนัและขจดัขอ้ขดัแยง้ตา่งๆก่อนการใหบ้รกิารรบัรองผลติภณัฑ ์ 
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8.3.2 ใหผู้ม้ีอ  านาจของผูย้ื่นหรือผูแ้ทนที่ไดร้บัแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ช าระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรบัรอง
ผลติภณัฑ ์ตามอตัราที่ก าหนด 

8.4  เกณฑก์ารคัดเลือกตัวอย่าง 
การคดัเลือกตวัอย่างผลิตภณัฑส์  าหรบัการตรวจสอบหรือทดสอบ ใหด้  าเนินการโดยผูป้ระเมินของสฟอ. หรือเจา้หนา้ที่
ของหอ้งปฏิบตัิการทดสอบที่ขึน้ทะเบียนโดย สฟอ. โดยเกณฑก์ารเลือกตวัอย่าง ใหเ้ป็นไปตาม ข้อก าหนดเฉพาะใน
การรับรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละขอบข่าย ในกรณีที่ไม่มีก าหนดไว้ใหเ้ป็นไปตาม “หลักเกณฑท์ั่วไปในการสุ่ม
ตรวจสอบผลิตภณัฑ”์ 

8.5  การทดสอบผลิตภัณฑ ์
8.5.1 การทดสอบผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามที่ระบใุนเอกสาร “ขอบข่าย ข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑอ์้างอิง

ในการรับรองผลิตภณัฑ”์ 
8.5.2 การทดสอบ ด าเนินการโดย 

- หอ้งปฏิบตัิการที่ไดร้บัการรบัรอง ISO/IEC 17025 หรือ หอ้งปฏิบตัิการที่มีการด าเนินการสอดคลอ้งตาม 
ISO/IEC 17025 ที่ สฟอ.ใหก้ารยอมรบั 

  ในกรณีที่ผลการทดสอบไมผ่า่น สฟอ. จะแจง้ใหก้บัผูย้ื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายในระยะเวลา 5 วนั เพื่อ 
  ด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกรอบเวลา 90 วนัท าการ    

8.5.3 ในกรณีที่ผูย้ื่นค าขอมีผลการทดสอบผลติภณัฑจ์ากหอ้งปฏิบตัิการฯ ที่ สฟอ. ใหก้ารยอมรบั และตอ้งการจะยื่น
ขอการรบัรองผลิตภณัฑต์ามหลกัเกณฑท์ี่ สฟอ. ก าหนด ผลการทดสอบจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัที่ลงนาม
รบัรองรายงานผลการทดสอบนัน้ สฟอ.จะใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑต์ามขอบข่ายคณุลกัษณะของผลิตภณัฑด์ังที่อา้งถึง
ในรายงานผลการทดสอบนัน้ๆ เจา้หนา้ที่ฯ ไม่จ าเป็นตอ้งสุม่ตวัอย่างส่งหอ้งปฏิบตัิการฯ แต่ใหแ้นบส าเนารายงานผล
การทดสอบที่มีการรบัรองจากผูย้ื่นค าขอฯ กบัแบบค าขอรบัการรบัรองผลติภณัฑ ์

8.6  การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรบัรองผลิตภณัฑป์ระเภทท่ี 5 ตาม
ภาคผนวก ก) 
8.6.1 สฟอ. จะตรวจประเมินการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑข์องผูย้ื่นค าขอ ตาม หลักเกณฑท์ั่วไปและรูปแบบ

การรับรองผลิตภณัฑ ์และข้อก าหนดเฉพาะในการรับรองผลิตภณัฑ ์ที่เก่ียวขอ้ง ณ สถานประกอบการ 
8.6.2 การตรวจด าเนินการโดย 

- เจา้หนา้ที่ของ สฟอ. หรอื 
- หน่วยตรวจที่ไดร้บัการรบัรองระบบบริหารงานคณุภาพ ISO/IEC 17020 หรือ หน่วยตรวจที่ด  าเนินงานตาม

ระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO/IEC 17020 ที่ สฟอ.ใหก้ารยอมรบั 
8.6.3 การจ าแนกผลการตรวจประเมินใหเ้ป็นไปตาม ภาคผนวก ง 
8.6.4 หลงัจากการตรวจประเมินเสรจ็สิน้ สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพื่อพิจารณาตดัสนิผล ดงันี ้

หากผลการตดัสนิยืนยนัวา่ผลการตรวจประเมินระบบควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์ 
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- เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรบัรองผลติภณัฑท์ี่สฟอ.ก าหนดไว ้สฟอ. จะด าเนินการตามขอ้ 8.7 
- เป็นขอ้บกพรอ่งวิกฤต    สฟอ. จะแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการ

แกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จและสง่หลกัฐานการแกไ้ขให ้สฟอ. ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ ทัง้นี ้หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไมส่ามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผูไ้ดร้บั
การรบัรองแจง้กรอบระยะเวลาด าเนินการพรอ้มเหตุผลประกอบให ้สฟอ. ทราบ เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ทัง้นี ้สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางดา้นวิชาการ และสฟอ.จะเขา้ไปตรวจ
ติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วนั แลว้จะด าเนินการตามขอ้ 8.7 

- เป็นขอ้บกพร่องส าคญั หรือขอ้บกพร่องย่อย สฟอ. จะแจง้ใหก้บัผูย้ื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร     
ผูย้ื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แลว้เสร็จและส่งหลักฐานการแก้ไขให้ สฟอ. ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ ทัง้นี ้หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไมส่ามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดภ้ายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้กรอบระยะเวลาด าเนินการพรอ้มเหตผุลประกอบให ้สฟอ. 
ทราบ เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางดา้นวิชาการ 
สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งภายใน 15 วนั  (สฟอ. อาจจะก าหนดใหม้ีการ
ตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) หากผลการทวนสอบไมเ่กิดประสทิธิผล สฟอ. จะด าเนินการ
แจง้ผูย้ื่นค าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งซ า้ใหแ้ลว้เสรจ็และสง่หลกัฐานการแกไ้ขภายใน
ระยะเวลา 30 วนั และ สฟอ. ด าเนินการทวนสอบประสทิธิผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจนเป็นท่ียอมรบัภายใน 
15 วนั (สฟอ. อาจจะก าหนดใหม้ีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) แลว้จะด าเนินการตาม
ขอ้ 8.7 

8.7 การพจิารณาทบทวนและตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ ์
สฟอ.จะแต่งตัง้คณะท างานดา้นวิชาการที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียในกระบวนการประเมิน ท าการทบทวนและตดัสินการ
รบัรองบนพืน้ฐานของขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวกบัการประเมิน และขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึง่จะใหก้ารรบัรองก็ตอ่เมื่อ 

- ผลการตรวจสอบหรอืทดสอบผลติภณัฑเ์ป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑท์ี่อา้งอิง  
- การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์ เป็นไปตามที่ก าหนด โดยไม่พบขอ้บกพร่อง หรือพบ

ขอ้บกพรอ่งแตแ่กไ้ขไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 
- ผลการประเมินเอกสารที่เก่ียวขอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ื่นๆที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผลการประเมินไมผ่า่นตามเกณฑท์ี่ก าหนด คณะท างานดา้นวิชาการ จะตดัสินไม่ใหก้ารรบัผลิตภณัฑน์ัน้ และ
ใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการแจง้ผลการตดัสนิใหก้บัลกูคา้รบัทราบภายใน 5 วนัท าการ 

หมายเหต ุ: ในกรณีที่ผลิตภณัฑท์ี่ขอรบัการรบัรองที่ตอ้งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  สฟอ. จะด าเนินการ
ตัดสินใหก้ารรบัรอง แต่จะยังไม่จัดเอกสารใบรบัรองผลิตภัณฑใ์หก้ับผูย้ื่นค  าขอจนกว่าจะไดร้ับใบอนุญาตจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
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8.8 ข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ ์ 
ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งลงนามยอมรบัในเอกสาร “ ข้อตกลงในการรับรองผลิตภณัฑแ์ละการใช้เคร่ืองหมายรับรอง

ผลิตภณัฑ”์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดตลอดเวลาที่ผลติภณัฑน์ัน้ไดร้บัการรบัรอง 

8.9 การใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ ์(เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑป์ระเภทที ่1b และ 5 แสดง 
     เคร่ืองหมาย ตามภาคผนวก ก) 

ผูท้ี่ไดร้บัการรบัรองตอ้งแสดงเครือ่งหมายที่ก าหนด โดยเป็นไปตาม หลกัเกณฑก์ารใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ ์
 

9. สถานะและเงือ่นไขข้อก าหนดส าหรับผู้ได้รับการรับรอง  

9.1 ตอ้งคงสภาพความเป็นนิติบคุคล ทัง้นีก้ารพิจารณาสถานะความเป็นนิติบคุคลใหอ้า้งองิกบักฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง   

9.2 ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ั่วไปและรูปแบบการรบัรองผลติภณัฑ ์รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอืน่ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ที่ได้

ประกาศใชบ้งัคบัแลว้ หรอืที่จะประกาศบงัคบัใชใ้นภายหนา้ โดยตอ้งด าเนินการหรอืแกไ้ข ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลีย่นที่ไดร้บัแจง้จาก สฟอ. ใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

9.3 ตอ้งไมน่ าผลการรบัรองผลติภณัฑ ์ใบรบัรองผลติภณัฑ ์และ/หรอืการแสดงเครือ่งหมายการรบัรอง ไปใชอ้า้งองิกบั

ผลติภณัฑท์ี่ไมต่รงกบัแบบรุน่ตามใบรบัรองที่ไดร้บั  

9.4 ตอ้งไมน่ าผลการรบัรองผลติภณัฑไ์ปใชใ้นทางที่อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแก่บคุคลหรอืหนว่ยงานอื่น และไมน่ าไปใช้

ในทางที่อาจท าใหเ้กิดการเสยีหายหรอืเสือ่มเสยีตอ่การรบัรองผลติภณัฑข์องสฟอ. 

9.5 ตอ้งยตุิการใชผ้ลการรบัรองผลติภณัฑ ์ใบรบัรองผลติภณัฑ ์และเครือ่งหมายรบัรองผลติภณัฑ ์รวมทัง้ยตุิสือ่โฆษณาที่

อา้งองิถึงการไดร้บัการรบัรอง และตอ้งมอบเอกสารการรบัรองที่ สฟอ. เรยีกคืนทัง้หมด เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการรบัรอง 

หรอืในทนัทีที่มีการพกัใช ้ยกเลกิ หรอืเพิกถอนการรบัรองผลติภณัฑ ์ไมว่า่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม 

9.6 ตอ้งแจง้ใหส้ฟอ. ทราบทกุครัง้เมือ่มีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัรายละเอียดของผลติภณัฑ ์การผลติ และระบบการควบคมุ

คณุภาพผลติภณัฑ ์รวมทัง้การเปลีย่นแปลงอื่นท่ีมีนยัส  าคญักบัผลติภณัฑท์ี่อยูภ่ายใตข้อบขา่ยที่ไดร้บัการรบัรอง 

9.7 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งมีการด าเนนิการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน และจดัการกบัผลติภณัฑท์ี่พบขอ้บกพรอ่งตามขอ้รอ้งเรยีน 

มีการจดัเก็บขอ้รอ้งเรยีนที่เก่ียวขอ้งกบัผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองจาก สฟอ. และตอ้งสามารถจดัสง่ขอ้รอ้งเรยีนและ/

หรอืแนวทางการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนใหก้บั สฟอ. ไดท้กุครัง้ที่มกีารรอ้งขอ 

10. การตรวจตดิตามผล (เฉพาะการรับรองผลิตภณัฑป์ระเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก) 
สฟอ. จะท าการตรวจติดตามผลเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถควบคมุคณุภาพผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรอง 
และผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองยงัคงมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอ  โดยการด าเนินการขอ้หนึง่ขอ้ใด หรอื
หลายขอ้รวมกนั ดงันี ้ 
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10.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ  
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผูไ้ดร้บัการรบัรองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือตามความถ่ีที่ก าหนดไวใ้น ข้อก าหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภณัฑ ์เพื่อตรวจสอบวา่ 

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถรกัษาระบบควบคมุคณุภาพการผลิตเป็นไปตามที่ก าหนด และตาม ข้อก าหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภณัฑ ์อยา่งสม ่าเสมอ 

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถรกัษาคณุภาพของผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ 
โดยการสุม่ตวัอยา่งทดสอบ 

การจ าแนกผลการตรวจประเมินใหเ้ป็นไปตาม ภาคผนวก ง 
10.2  การตรวจตดิตาม ณ สถานทีจ่ าหน่าย 
สุม่และเก็บตวัอยา่งจากสถานท่ีจ าหนา่ยผลติภณัฑ ์และ/ หรอืช่องทางการจ าหนา่ยตา่งๆ ในทอ้งตลาดอย่ำงน้อย 1 ครัง้ใน

รอบอำยุใบรับรอง เพื่อสง่ทดสอบผลติภณัฑต์ามมาตรฐานท่ีไดร้บัการรบัรอง วา่ยงัคงเป็นไปตามที่ก าหนด 
ทัง้นีอ้าจมีการเพิ่ม หรอืลดความถ่ีในการสุม่และเก็บตวัอยา่งเพื่อทดสอบผลติภณัฑต์ามมาตรฐานที่ไดร้บัการรบัรองก็ไดจ้าก
การพิจารณาจากผลยอ้นหลงัของการตรวจสอบผลติภณัฑท์ี่ผา่นมา 
10.3  จ านวนตวัอยา่งที่สุ่มทดสอบ 
จ านวนตวัอยา่งที่จะสุม่เก็บ และรูปแบบการสุม่เก็บตวัอยา่ง จะด าเนินการดงันี ้

- สุม่ตาม “หลักเกณฑท์ั่วไปในการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ”์ และ/หรือ “ข้อก าหนดเฉพาะในการรับรอง
ผลิตภณัฑ”์ หรอื  

- สุม่โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอ้มลู เช่น ประเภท แบบรุน่ คณุสมบตัิทางไฟฟ้า คณุสมบตัิทางกล และ
อายขุองผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัรองผลติภณัฑ ์ผลการตรวจติดตามคณุภาพของผลติภณัฑค์รัง้ก่อนหนา้ (ถา้มี) 
ผลการตรวจติดตามระบบการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์ครัง้ก่อนหนา้ (ถา้มี) 

10.4  การตรวจตดิตามผลเพิ่มเติม 
สฟอ. อาจด าเนินการตรวจติดตามผลเพิ่มเตมิ ในกรณีตอ่ไปนีข้อ้ใดขอ้หนึง่ 

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการเปลีย่นแปลงกิจกรรม หรอืผลติภณัฑ ์หรอืการเปลีย่นแปลงอื่นใด ซึง่มีผลตอ่การรบัรอง
ผลติภณัฑอ์ยา่งมีนยัส าคญั  

- มีขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชง้านผลติภณัฑ ์หรอืขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความนา่เช่ือถือ
ของผูไ้ดร้บัการรบัรอง หรอืเก่ียวกบัคณุภาพผิดปกติ หรอืขีดความสามารถในการควบคมุคณุภาพ  

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองถกูพกัใช ้การรบัรองผลติภณัฑ ์และประสงคจ์ะใหส้ฟอ.ยกเลกิการถกูพกัใชน้ัน้ๆ 
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10.5 การตัดสินผลการตรวจติดตามผล 
หลงัจากการตรวจติดตามผลในแตล่ะครัง้เสรจ็สิน้ สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพื่อพิจารณาตดัสนิผล ดงันี ้ 
10.5.1 หากผลการตดัสินยืนยนัว่าผลการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพและผลการทดสอบผลิตภณัฑ ์เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรบัรองผลติภณัฑท์ี่สฟอ.ก าหนดไว ้ด าเนินการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑอ์ยา่งตอ่เนื่อง 

10.5.2 หากผลการตดัสนิยืนยนัวา่ผลการตรวจติดตามระบบควบคมุคณุภาพ 

- เป็นขอ้บกพรอ่งวิกฤต สฟอ. จะด าเนินการตามขอ้ 11.2   

- เป็นขอ้บกพรอ่งส าคญั หรือขอ้บกพรอ่งย่อย สฟอ. จะแจง้ใหก้บัผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร   

ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งด าเนินการแกไ้ข ขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จและส่งหลกัฐานการแก้ไขให ้สฟอ. ภายใน

ระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้ ทัง้นี ้หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องไดภ้ายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองแจง้กรอบระยะเวลาด าเนินการพรอ้มเหตผุลประกอบให ้สฟอ. ทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี  ้สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการ            

สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งภายใน 15 วนั  (สฟอ. อาจจะก าหนดใหม้ีการตรวจ

ติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม)  

หากผลการทวนสอบเกิดประสทิธิผล สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพื่อพิจารณาตดัสนิผล ใหก้ารรบัรอง
ผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่เกิดประสิทธิผล สฟอ. จะด าเนินการแจง้ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งซ า้ใหแ้ลว้เสรจ็และสง่หลกัฐานการแกไ้ขภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บั
แจง้ และ สฟอ. ด าเนินการทวนสอบประสิทธิผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจนเป็นที่ยอมรบัภายใน 15 วนั (สฟอ. 
อาจจะก าหนดใหม้ีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม)  ถา้ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งได ้สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการเพื่อตดัสนิผล และด าเนินการตามขอ้ 11.2 

10.5.3 หากผลการตัดสินยนืยนัว่าผลการทดสอบผลติภณัฑ ์ 

- ไมผ่า่นในหวัขอ้ส าคญั สฟอ. จะด าเนินการตามขอ้ 11.2   

- ไม่ผ่านในหวัขอ้ทั่วไป สฟอ. จะแจง้ใหก้บัผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้ง

ด าเนินการแกไ้ขหรือปรบัปรุงคณุภาพผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดภายในระยะเวลา 120 วนั  

นบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ เพื่อท่ี สฟอ.จะไดเ้ก็บตวัอยา่งทดสอบซ า้ใหม่ และด าเนินการสง่ทดสอบยงัหอ้งปฏิบตัิการ

ฯที่ สฟอ.ใหก้ารยอมรบั หากผลการทดสอบผลิตภณัฑผ์่านทกุรายการ สฟอ. จะน าเสนอคณะท างานวิชาการ

เพื่อพิจารณาตดัสินผล ใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง แต่หากยงัพบขอ้บกพร่อง สฟอ. จะน าเสนอ

คณะท างานวิชาการเพื่อตดัสนิผล และด าเนินการตามขอ้ 11.2 
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10.5.4 หากผลการตดัสนิยืนยนัวา่ผลการการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมในขอ้ 10.4 

- เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรบัรองผลิตภณัฑท์ี่สฟอ.ก าหนดไว้ ด าเนินการใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑ์

อยา่งตอ่เนื่อง 

- ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรบัรองผลติภณัฑท์ี่สฟอ.ก าหนดไว ้สฟอ. จะด าเนินการตามขอ้ 11.2   

10.6 การปรับและค่าปรับ 
หากการตรวจติดตามผล พบขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัคณุภาพของผลติภณัฑ ์ท่ีเกิดจากการกระท าจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ 

ของผูไ้ดร้บัการรบัรอง และมีผลท าใหเ้กิดความเสยีหายหรอือนัตรายแก่ผูบ้รโิภค หรอือาจท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่สาธารณะ 
สฟอ. จะด าเนินการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรและปรบัตามอตัราที่ก าหนด 

 

11. การลดขอบข่าย การพักใช้ เพกิถอน และยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ ์
11.1 การลดขอบข่ายของการรับรองผลิตภณัฑ ์
 ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัการรบัรองแจง้ความประสงคจ์ะขอลดขอบขา่ยผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรอง หรือ สฟอ. พบว่าผูไ้ดร้บั
การรบัรองไมส่ามารถรกัษาคณุภาพของผลติภณัฑใ์นขอบข่ายที่ไดร้บัการรบัรอง สฟอ. จะออกใบรบัรองผลิตภณัฑฉ์บบัใหม่
แทนฉบบัเดิม ซึง่ใบรบัรองฉบบัใหม่มีขอบข่ายครอบคลมุเฉพาะสว่นที่เหลืออยู่เท่านัน้ และสฟอ.จะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรอง
ทราบ และจะยกเลกิใบรบัรองผลติภณัฑฉ์บบัเดิมทนัที 
11.2 การพักใชก้ารรับรองผลิตภณัฑ ์
  ในกรณีที่พบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองไมไ่ดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรบัรองผลติภณัฑท์ี่สฟอ.ก าหนดไว ้สฟอ.
จะพกัใชใ้บรบัรองผลติภณัฑข์องผูไ้ดร้บัการรบัรอง โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั โดยจะแจง้
พกัใชก้ารรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
 ในระหวา่งการพกัใชก้ารรบัรอง ผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

- ตอ้งยตุิการใชผ้ลการรบัรอง และ/หรือระงบัการใชเ้ครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑ ์และด าเนินมาตรการจดัการ
ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัผลกระทบรวมถึงการเรยีกคืนผลติภณัฑ ์จนกวา่จะไดร้บัแจง้ผลการพิจารณาจาก สฟอ.  

- ตอ้งท าการปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหเ้รียบรอ้ย และแจง้ใหส้ฟอ.ทราบ เพื่อด าเนินการตรวจติดตามผล
การแกไ้ขนัน้ๆ  

สฟอ. จะเขา้ไปตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วนั เพื่อทวนสอบประสทิธิผล 
- การพกัใช ้มาตรการจดัการผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัผลกระทบรวมถึงการเรยีกคืนผลติภณัฑ  ์
- การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของระบบควบคุมคณุภาพ  
- เก็บตวัอยา่งทดสอบซ า้ใหม ่และด ำเนินกำรส่งทดสอบยงัหอ้งปฏิบติักำรฯท่ี สฟอ.ใหก้ำรยอมรับ 

ถา้การทวนสอบประสทิธิผลเป็นท่ียอมรบั สฟอ.จะตดัสนิผล และคืนสถานะการรบัรองใหก้บัผูไ้ดร้บัการรบัรอง แตห่าก
ไมเ่ป็นท่ียอมรบั สฟอ. จะด าเนินการตดัสนิผล และด าเนินการตามขอ้ 11.1 หรอืขอ้ 11.3 
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11.3 การเพิกถอนการรับรองผลิตภณัฑ ์
ผูไ้ดร้บัการรบัรองจะถกูเพกิถอนการรบัรอง ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

- ไมส่ามารถปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ภายในระยะเวลาที่ถกูพกัใชก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์
- ไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข และสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การรบัรองผลติภณัฑ ์หรอืท าใหเ้กิดความเสยีหาย

หรอือนัตรายแก่ผูบ้รโิภค 
- ปฏิเสธความรบัผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดตอ่ผูบ้ริโภค ซึง่เป็นความเสยีหายที่ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งรบัผิดชอบ หรอื

ปฏิเสธการจา่ยคา่ปรบัตามอตัราที่ก าหนด 
11.4 การยกเลกิการรับรองผลิตภณัฑ ์
การยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑ ์จะด าเนินการในกรณีตอ่ไปนี ้ 

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีความประสงคข์อยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑ ์โดยแจง้ใหส้ฟอ.ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
- ผูไ้ดร้บัการรบัรอง เลกิหรอืถกูสั่งใหเ้ลกิประกอบกิจการ ที่ไดร้บัการรบัรองผลติภณัฑ ์
- ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืมีหลกัฐานวา่ถกูแจง้เวยีนเป็นผูท้ิง้งานของทางราชการ 
- สฟอ. ยกเลกิมาตรฐานท่ีใชใ้นการรบัรองผลติภณัฑ ์โดยจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

การเพิกถอนและการยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑ ์ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรอง สง่คืนใบรบัรองผลติภณัฑใ์หแ้ก่สฟอ. พรอ้มทัง้ยตุิการ
น าผลการรบัรองผลติภณัฑแ์ละ/หรอื เครือ่งหมายรบัรองผลติภณัฑไ์ปใช ้นบัตัง้แตว่นัท่ี เพกิถอน หรอืยกเลกิ แลว้แตก่รณี 
 

12. การต่ออายุใบรับรอง (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑป์ระเภทที ่5 ตามภาคผนวก ก) 
 หากผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งการต่ออายุใบรบัรอง ใหย้ื่นค าขอต่ออายลุว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนที่ใบรบัรองจะ
หมดอาย ุ 
 การตรวจประเมินเพื่อตอ่อายกุารรบัรองผลติภณัฑ ์จะอา้งอิงจากรายงานผลการทดสอบผลติภณัฑต์ามแบบรุน่ของ
ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัในใบรบัรอง และรายงานผลการตรวจสอบควบคมุคณุภาพ ณ สถานที่ผลิตครัง้ลา่สดุ ด าเนินการโดย
มอบหมายงานใหก้บัเจา้หนา้ที่ประเมินเพื่อประเมินผล (อา้งอิงตามขอ้ 8.6) และแต่งตัง้คณะท างานดา้นวิชาการ 3 คน 
เพื่อพิจารณาทบทวนและตดัสนิการรบัรองเพื่อตอ่อายใุบรบัรองผลติภณัฑ ์โดยด าเนินงานตาม การควบคมุกระบวนการ
รบัรองผลติภณัฑ ์(EEI17065-P-QS-008 ) ในขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สฟอ. จะตอ่อายใุบรบัรองใหค้รอบคลมุผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองเดิมทัง้หมด และใบรบัรองฉบบัใหม่จะมีอาย ุ3 
ปีตอ่จากวนัสิน้อายขุองใบรบัรองฉบบัเดมิ และผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งสง่คืนใบรบัรองฉบบัเดิมแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไมย่ื่นค าขอตอ่อายลุว่งหนา้ตามเวลาที่ก าหนด ใหถื้อวา่ไมป่ระสงคจ์ะขอตอ่อายกุารรบัรอง 
หากประสงคจ์ะขอการรบัการรบัรองผลติภณัฑใ์หม ่สฟอ. ด าเนินการเช่นเดียวกบัผูย้ื่นค าขอใหม่ โดยใบรบัรองฉบบัเดิม
จะใหม้ีผลใชไ้ดจ้นถึงวนัสิน้อายทุี่ระบใุนใบรบัรอง 
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13. การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ ์
หากผูไ้ดร้บัการรบัรองมีความประสงคข์อขยายขอบขา่ย สามารถแจง้ขอขยายขอบขา่ยเพิ่มเตมิไดโ้ดยยื่นเอกสารค า

ขอการรบัรองผลติภณัฑ ์และรายการผลติภณัฑท์ี่ตอ้งการขอขยายขอบขา่ย และหลกัฐานอื่นๆที่ทางสฟอ. รอ้งขอ โดย
เจา้หนา้ที่จะตรวจประเมิน ส าหรบัการขอขยายขอบขา่ยดงัตอ่นี ้

13.1  การรบัรองประเภทที่ 1a และ 1b (ตามภาคผนวก ก)   
    ใหสุ้ม่ตวัอยา่งทดสอบ ตามขอ้ 8.4   

13.2  การรบัรองประเภทที่ 5 (ตามภาคผนวก ก)  
- ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์ณ สถานประกอบ หรือใชผ้ลการประเมินระบบการควบคุม

คณุภาพผลติภณัฑค์รัง้ลา่สดุที่มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ประกอบการพิจารณา และ 
- ใหสุ้ม่ตวัอยา่งทดสอบ ตามขอ้ 8.4  

 สฟอ. จะจัดท าใบรบัรองใหค้รอบคลมุผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรองทัง้หมด และใบรบัรองฉบบัใหม่จะมีวนัสิน้อายุ
เทา่กบัวนัสิน้อายขุองใบรบัรองฉบบัเดิม และผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งสง่คืนใบรบัรองฉบบัเดมิแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 การขยายขอบขา่ยของผูย้ื่นค าขอ หาก สฟอ. พิจารณาแลว้ว่าขอบข่ายที่ขอขยายนัน้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั
ต่อผลิตภัณฑ์และการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม อาจมีการพิจารณาใหผู้้ยื่นขอการรบัรองผลิตภัณฑใ์หม่ เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบกบัการรบัรองผลติภณัฑเ์ดิม 

 

14. การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ ์
 ผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถโตแ้ยง้ รอ้งเรยีน หรอือทุธรณเ์ก่ียวกบัการด าเนินงานการรบัรองผลติภณัฑข์อง 
สฟอ. ไดโ้ดยตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ สฟอ.จะด าเนินการจดัการในเรือ่งดงักลา่วและจะแจง้ใหท้ราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 
หมายเหต ุ: EEI 17065-P-QS-009 : ขัน้ตอนการด าเนินงานการด าเนินการกบัการโตแ้ยง้ การรอ้งเรยีน และการอทุธรณ ์
 

15. การรักษาความลับ 
 สฟอ. มีนโยบายและขัน้ตอนในการเก็บรกัษาความลบัขอ้มลูของผูย้ื่นค าขอและผูไ้ดร้บัการรบัรอง ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
รบัรองผลิตภณัฑ ์เช่น รายงานการประเมินเอกสาร รายงานการตรวจประเมิน รายงานผลการทดสอบ กระบวนการผลิต
ผลติภณัฑท์ี่ขอการรบัรอง ขอ้มลูการควบคมุคณุภาพผลลิภณัฑ ์เป็นตน้  

การรกัษาความลบัจะครอบคลมุ เจา้หนา้ที่ของ สฟอ. ผูป้ระเมินจากภายนอก คณะกรรมการฯ คณะท างานฯ ผูร้บัจา้ง
ช่วง รวมถึงบคุคลอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลติภณัฑข์อง สฟอ. 
 กรณีที่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลข่าวสารที่ถือเป็นความลบัดงักล่าวขา้งตน้ สฟอ. จะตอ้งไดร้บั
ความยินยอมจากผูย้ื่นค าขอหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน เวน้แต่กรณีที่มีกฎหมายหรือค าสั่งของศาล
ก าหนดใหต้อ้งเปิดเผย  
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16. การแจ้งการเปล่ียนแปลงและการด าเนินการ 
16.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงใดๆที่มีนยัส  าคญัให ้สฟอ. ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  พรอ้มเอกสาร 
ประกอบการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ โดยทนัที เช่น การยา้ยสถานที่ การจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือนิติบคุคล การจดทะเบียนเปลี่ยน
เครื่องหมายการค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งบริหารงาน และอ านาจหน้าที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือ
วตัถปุระสงคใ์นการจดทะเบียนนิติบคุคล การปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรบัเปลี่ยนผลิตภณัฑ ์การปรบัสว่นหลกั
ของระบบบรหิารงานคณุภาพท่ีมีผลตอ่การผลติและผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 
16.2  สฟอ. จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเปลีย่นแปลงดงันี ้
- กรณีที่มีผลกระทบต่อการรบัรองผลิตภณัฑ ์สฟอ.จะตรวจประเมินใหม่หรือตรวจเพิ่มเติม โดยจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรอง
ทราบ โดยปฏิบตัิตามกระบวนการดงักลา่วขา้งตน้ 
- กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อการรบัรองผลิตภณัฑ ์เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ แต่ตอ้งมีการออกใบรบัรองฉบบัใหม่ สฟอ. 
จะจดัท าใบรบัรองตามรายละเอียดที่มีการเปลีย่นแปลง โดยมีขอบขา่ยคงเดิม และยกเลกิใบรบัรองฉบบัเดิม 
ทัง้นีใ้หด้  าเนินการโดย ภาคผนวก ค. 
 

17. การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการรับรองผลิตภัณฑ ์
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใดๆที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรองผลิตภัณฑ์ สฟอ. แจ้งขอ้มูลให ้

ผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบลว่งหนา้พรอ้มก าหนดระยะเวลาการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขฉบบัใหม ่

และจะด าเนินการตรวจผลการด าเนินการแกไ้ข ตามกระบวนดงักลา่วขา้งตน้ 

กรณีทีก่ำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์และเงือ่นไขกำรรับรองผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีผลกระทบท ำให้ผู้ได้รับกำรรับรอง

ต้องด ำเนินกำรใดทที่เิ่ิมเติมหรือแตกต่ำงไปจำกเดิม สฟอ. สำมำรถิิจำรณำไม่ต้องด ำเนินกำรแจ้ง                

กำรเปลีย่นแปลงได้ 

 

18. ความเป็นกลาง 
สฟอ. มีนโยบายและขัน้ตอนการจดัการความเป็นกลางในการรบัรองผลิตภณัฑ ์ครอบคลมุทัง้ 3 ระดบัขององคก์ร 

ดงันี ้
- ระดบันโยบาย  

การก าหนดหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรับรองผลิตภัณฑ์พิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ
ผลติภณัฑท์ี่ใหก้ารรบัรอง   

- ระดบัการตดัสนิใหก้ารรบัรอง  
การพิจารณาตดัสินใหก้ารรบัรองด าเนินการโดยบคุคลที่ไม่เป็นผูต้รวจประเมินหรือเป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกบั  
ผูข้อรบัการรบัรอง เช่น ไมเ่ป็นผูใ้หค้  าปรกึษาแนะน า ออกแบบ จ าหนา่ย ติดตัง้ ผลติภณัฑท์ี่ตรวจประเมิน  

- ระดบัการตรวจประเมินเพื่อการรบัรอง  
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ผูป้ระเมินตอ้งไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสียกบัผูข้อรบัการรบัรอง เช่น ไม่เป็นผูใ้หค้  าปรกึษาแนะน า ออกแบบ จ าหน่าย 
ติดตัง้ ผลติภณัฑท์ี่ตรวจประเมิน 
 

19. อื่นๆ 
19.1 สฟอ. ไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสยีหาย ท่ีเกิดจากการกระท าใดๆของผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองที่กระท าโดยไม่

สจุรติ หลบเลีย่ง หรอืฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใดๆทีเ่ก่ียวกบัการรบัรองผลติภณัฑ  ์

19.2 กรณีที่มีปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ ใหใ้ชก้ฎหมายไทยและหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลติภณัฑ ์

รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอื่นๆ ของสฟอ. ที่ก าหนดเป็นหลกั 
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ภาคผนวก ก  

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ ์
 

 
No. 

 
ขั้นตอนในการรับรองผลิตภณัฑ ์

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภณัฑ ์  

ประเภทที ่1a  
(Type 1a)  

(Test Report 
+ CoC) 

ประเภทที ่1b   

ไม่แสดง
เครือ่งหมำย 

(Type 1b without 
MARK)   

(Test Report + 
CoC) 

ประเภทที ่1b   

แสดง
เครือ่งหมำย 

(Type 1b with 
MARK)   

(Test Report + 
CoC + Mark) 

ประเภทที ่5  

ไม่แสดง
เคร่ืองหมาย 

(Type 5 without 
MARK )  

(Test Report + 
Inspection 

Report + CoC) 

ประเภทที ่5  

แสดง
เคร่ืองหมาย 

(Type 5 with 
MARK )  

(Test Report + 
Inspection 
Report + 

CoC+Mark) 

ข้อก าหนด 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1 การเลือกและสุ่มผลิตภณัฑ ์ 
(รวมถงึชิน้ส่วน ส่วนประกอบและ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 

X X X X X หลกัเกณฑท์ั่วไปในการสุม่
ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ และ
หลกัเกณฑเ์ฉพาะในการ
รบัรองผลิตภณัฑ ์

2 การประเมินคณุลกัษณะ โดย       

 1) การตรวจสอบและการทดสอบ X X X X X ขอบขา่ย ขอ้ก าหนด 
ระเบียบ และหลกัเกณฑ์
อา้งอิงในการรบัรอง
ผลิตภณัฑ ์

 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. หลกัเกณฑท์ั่วไปในการ
สุม่ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์                 
(R-PC-004) 
5. หลกัเกณฑเ์ฉพาะในการ
รบัรองผลิตภณัฑ ์

3 การทวนสอบ X X X X X ข้อ 8 

4 การตดัสินใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑ ์       

 1) การใหก้ารรบัรอง X X X X X ข้อ 8 

 2) การรกัษาสถานะการรบัรอง X X X X X ข้อ 8 

 3) การขยาย/ลดขอบข่ายการ
รบัรอง 

X X X X X ข้อ 13 



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ R – PC – 001 

ฉบบัท่ี 1 

หลักเกณฑท์ั่วไปและรูปแบบการ
รับรองผลติภณัฑ ์

หนา้ที่ 19/26 

แกไ้ขครัง้ที ่ 11 

วนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 
 

เอกสารนีห้ากพมิพอ์อกจากเคร่ืองพมิพถ์อืเป็นเอกสารไม่ควบคุม 

ภาคผนวก ก (ต่อ)  

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ ์

 
No. 

 
ขั้นตอนในการรับรองผลิตภณัฑ ์

รูปแบบการให้การรับรองผลิตภณัฑ ์  

ประเภทที ่1a  
(Type 1a)  

(Test Report 
+ CoC) 

ประเภทที ่1b   

ไม่แสดง
เครือ่งหมำย 

(Type 1b without 
MARK)   

(Test Report + 
CoC) 

ประเภทที ่1b   

แสดง
เครือ่งหมำย 

(Type 1b with 
MARK)   

(Test Report + 
CoC + Mark) 

ประเภทที ่5  

ไม่แสดง
เคร่ืองหมาย 

(Type 5 without 
MARK )  

(Test Report + 
Inspection 

Report + CoC) 

ประเภทที ่5  

แสดง
เคร่ืองหมาย 

(Type 5 with 
MARK )  

(Test Report + 
Inspection 
Report + 

CoC+Mark) 

ข้อก าหนด 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 4) การพกัใชก้ารรบัรอง X X X X X ข้อ 11 

 5) การเพิกถอนการไดร้บั
ใบรบัรองผลการทดสอบ
ผลิตภณัฑ ์และการใชง้าน 

X X X   ข้อ 11 

 6) การเพิกถอนการไดร้บั
ใบรบัรอง (Certificate of 
conformity) และการใชง้าน 

   X X ข้อ 11 

 7) การเพิกถอนการแสดง
เครื่องหมายรบัรอง 

  X  X ข้อ 11 

5 การใหก้ารรบัรอง  X X X X ข้อ 8 

6 การตรวจติดตาม โดย      - 

 1) การทดสอบและตรวจสอบ
ตวัอย่างท่ีจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดหรือจากโรงงาน
ผูผ้ลิต 

   X X ข้อ 10 

 2) การตรวจคณุภาพโรงงาน และ
ตรวจผลการสุ่มทดสอบหรือ
ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์

   X X ข้อ 10 

 3) การประเมินคณุภาพผลิตภณัฑ ์    X X ข้อ 10 
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แกไ้ขครัง้ที ่ 11 

วนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 
 

เอกสารนีห้ากพมิพอ์อกจากเคร่ืองพมิพถ์อืเป็นเอกสารไม่ควบคุม 

ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ ์

 

No. รูปแบบการให ้
การรับรอง
ผลิตภณัฑ ์

ค าอธิบาย 

1 ประเภทที ่1a  
(Type 1a) 

 (Test Report + 
CoC) 

 

เป็นการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑเ์ฉพาะแบบซึง่ 
-  ใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑส์  าหรบัแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุน่ (type) ของผลิตภณัฑ ์
หรอื 
-  ใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑท์ัง้อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑท์ี่มีคณุลกัษณะเดียวกนั  
โดยการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑน์ัน้จะประกอบไปดว้ยการสุม่ตวัอย่างทดสอบตามกฎเกณฑ ์
ระเบียบ หรือมาตรฐานที่ก าหนด เมื่อผลิตภณัฑท์ี่สุ่มตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดท า
รายงานผลการทดสอบ และพิจารณาตดัสนิใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์โดยผูไ้ดร้บัการรบัรองจะ
ไดร้บัรายงานผลการทดสอบและใบรบัรองผลิตภณัฑอ์ย่างเป็นทางการที่ระบุ issue date 
และ valid date (1 ปี หรอื 3 ปี) รวมถึงเง่ือนไขตา่งๆที่ก าหนดไว ้

2 ประเภทที ่1b  
(Type 1b) 

 (Test Report + 
CoC) 

 

เป็นกำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์เฉิำะแบบและก ำหนดจ ำนวนผลิตภัณฑ์ต่อกำร
รับรองในแต่ละครัง้ ซึง่ 
-  ให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ส ำหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ 
-  ให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ทัง้อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ทีมี่คุณลักษณะเดียวกัน  
โดยกำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์นั้นจะประกอบไปด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบตำม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมำตรฐำนที่ก ำหนด เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่ำนกำร
ทดสอบจะจัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบ และิิจำรณำตัดสินให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ 
โดยผู้ได้รับกำรรับรองจะได้รับรำยงำนผลกำรทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่ำง
เป็นทำงกำรทีร่ะบุ Issue date รวมถงึกำรระบุหรือก ำหนด รหัส หรือเลขควบคุม หรือ
ที่คล้ำยกัน รวมถึงระบุจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง รวมถึงเงื่อนไขต่ำงทที่
ก ำหนดไว้ 
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ภาคผนวก ข (ต่อ) 
ค าอธิบายรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ ์

 

No. รูปแบบการให ้
การรับรอง
ผลิตภณัฑ ์

ค าอธิบาย 

3 ประเภทที ่1b  
(Type 1b) 

 (Test Report + 
CoC + MARK) 

 

เป็นกำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์เฉิำะแบบและก ำหนดจ ำนวนผลิตภัณฑ์ต่อกำร
รับรองในแต่ละครัง้ ซึง่ 
-  ให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ส ำหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ 
-  ให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ทัง้อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ทีมี่คุณลักษณะเดียวกัน  
โดยกำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์นั้นจะประกอบไปด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบตำม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมำตรฐำนที่ก ำหนด เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่ำนกำร
ทดสอบจะจัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบ และิิจำรณำตัดสินให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ 
โดยผู้ได้รับกำรรับรองจะได้รับรำยงำนผลกำรทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่ำง
เป็นทำงกำรทีร่ะบุ Issue date รวมถงึกำรระบุหรือก ำหนด รหัส หรือเลขควบคุม หรือที่
คล้ำยกัน รวมถึงระบุจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง และกำรอนุญำตให้แสดง
เครือ่งหมำยรับรองผลิตภัณฑ์ทีก่ ำหนดโดย สฟอ. และรวมถงึเงือ่นไขต่ำงททีก่ ำหนดไว้ 

4 ประเภทที่ 5  
ไม่แสดง

เคร่ืองหมาย 
(Type 5 without 

MARK )  

(Test Report + 
Inspection Report 

+ CoC) 
 

 

เป็นการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑแ์ละตรวจติดตามการควบคณุภาพผลติภณัฑซ์ึง่ 
-  ใหก้ารรบัรองผลติภณัฑส์  าหรบัแตล่ะแบบ (Model) หรอืแบบรุน่ (type) ของผลติภณัฑ ์หรอื 
-  ใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑท์ัง้อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑท์ี่มีคณุลกัษณะเดียวกนั  
โดยการใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑน์ัน้จะประกอบไปดว้ยการสุ่มตวัอย่างทดสอบตามกฎเกณฑ ์
ระเบียบ หรอืมาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินระบบควบคมุคณุภาพ ณ สถานประกอบการผลติ  
เมื่อผลิตภณัฑท์ี่สุ่มตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดท ารายงานผลการทดสอบ และเมื่อการ
ตรวจประเมินคณุภาพ ณ สถานประกอบการผลติไมพ่บขอ้บกพรอ่ง จะมีการสรุปผล พิจารณา
ตดัสินใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑ ์โดยผูท้ี่ไดร้บัรองจะไดร้บัรายงานผลการทดสอบและใบรบัรอง
ผลิตภณัฑอ์ย่างเป็นทางการที่ระบุ issue date และ valid date (3 ปี) รวมถึงเง่ือนไขต่างๆที่
ก าหนดไว ้
สฟอ. จะมีการสุม่ตวัอยา่งจากสถานประกอบการผลติหรอืจากทอ้งตลาด รวมถึงประเมินระบบ
ควบคมุคณุภาพผลติภณัฑใ์นระหวา่งผลติตามกรอบเวลาที่ก าหนด เพื่อทวนสอบคณุภาพและ
การเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลติภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
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ภาคผนวก ข (ต่อ) 
ค าอธิบายรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ ์

 

No. รูปแบบการให ้
การรับรอง
ผลิตภณัฑ ์

ค าอธิบาย 

5 ประเภทที่ 5  
แสดงเคร่ืองหมาย 

(Type 5 with 
MARK )  

(Test Report + 
Inspection Report 
+ CoC + EEIMark) 

 

 

เป็นการใหก้ารรบัรองผลติภณัฑแ์ละตรวจติดตามการควบคณุภาพผลติภณัฑซ์ึง่ 

-  ใหก้ารรบัรองผลติภณัฑส์  าหรบัแตล่ะแบบ (Model) หรอืแบบรุน่ (type) ของผลติภณัฑ ์หรอื 

-  ใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑท์ัง้อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลติภณัฑท์ี่มีคณุลกัษณะเดียวกนั  

โดยการใหก้ารรบัรองผลิตภณัฑน์ัน้จะประกอบไปดว้ยการสุ่มตวัอย่างทดสอบตามกฎเกณฑ ์
ระเบียบ หรอืมาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินระบบควบคมุคณุภาพ ณ สถานประกอบการผลติ  

เมื่อผลิตภณัฑท์ี่สุ่มตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดท ารายงานผลการทดสอบ และเมื่อการ
ตรวจประเมินคณุภาพ ณ สถานประกอบการผลติไมพ่บขอ้บกพรอ่ง จะมีการสรุปผล พิจารณา
ตดัสินใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑ์ โดยผูท้ี่ไดร้บัรองจะไดร้บัรายงานผลการทดสอบ ใบรบัรอง
ผลติภณัฑอ์ยา่งเป็นทางการท่ีระบุ issue date และ valid date (3 ปี) และการอนญุาตใหแ้สดง
เครือ่งหมายรบัรองผลติภณัฑท์ี่ก าหนดโดย สฟอ. และรวมถึงเง่ือนไขตา่งๆที่ก าหนดไว ้

สฟอ. จะมีการสุม่ตวัอยา่งจากสถานประกอบการผลติหรอืจากทอ้งตลาด รวมถึงประเมินระบบ
ควบคมุคณุภาพผลติภณัฑใ์นระหวา่งผลติตามกรอบเวลาที่ก าหนด เพื่อทวนสอบคณุภาพและ
การเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผลติภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
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เอกสารนีห้ากพมิพอ์อกจากเคร่ืองพมิพถ์อืเป็นเอกสารไม่ควบคุม 

ภาคผนวก ค 

แนวทางการด าเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปล่ียนแปลง 

กรณี การด าเนินการ 
1. กรณีมีการเปลีย่นแปลงการจดทะเบียนเปลีย่นช่ือนิติบคุคล ออกใบรบัรองฉบบัใหม่ โดย สฟอ. จะจดัท าใบรบัรองตาม

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีขอบข่ายคงเดิม 
และยกเลกิใบรบัรองฉบบัเดิม 

2. การยา้ยสถานท่ีผลติ ตรวจประเมินใหม ่
3. การจดทะเบียนเปลีย่นเครือ่งหมายการคา้  สุม่ผลิตภณัฑเ์พื่อสง่ทดสอบใหม่ในรายการที่เก่ียวขอ้งกับ 

ฉลากที่มีการแสดงเครื่องหมายการคา้ และออกใบรบัรอง
ฉบบัใหม ่และยกเลกิใบรบัรองฉบบัเดิม  
ถา้มาตรฐานใดไม่มีการทดสอบที่เก่ียวขอ้งให้ใชใ้บรบัรอง
ฉบบัเดิม และ สฟอ.จะปรบัปรุงฐานขอ้มลูที่มีการเผยแพร่
โดยเพิ่มเติมเครื่องหมายค้าที่เปลี่ยนแทนเครื่องหมาย
การคา้เดิม 

4. การเปลีย่นแปลงสภาพนิติบคุคลหรอืวตัถปุระสงคใ์นการจด
ทะเบียนนิติบคุคล 

1. ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลติและการปรบัเปลีย่นผลติภณัฑ ์สฟอ. 
จะใหก้ารรบัรองตอ่ไป 

2. ถ้าพิ จ า รณาแล้วมี ผลต่อกา ร กา รปรับ เปลี่ ย น 
กระบวนการผลติและการปรบัเปลีย่นผลติภณัฑ ์สฟอ. 
จะตรวจประเมินใหม่ ถา้ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งการ
ไดร้บัการรบัรองตอ่ไป 

3. กรณีอื่นๆ ให้ ผจก .รผ แต่งตั้งคณะท างานฯเพื่อ
ประเมินผลกระทบ และก าหนดแนวทางด าเนินการ 
โดยอา้งอิงจาก R-PC-001 
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เอกสารนีห้ากพมิพอ์อกจากเคร่ืองพมิพถ์อืเป็นเอกสารไม่ควบคุม 

ภาคผนวก ค (ต่อ) 

แนวทางการด าเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปล่ียนแปลง 

กรณี การด าเนินการ 
5. การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ 1. ถา้พิจารณาแลว้ไม่มีผลต่อการปรบัเปลี่ยนผลิตภณัฑ ์

สฟอ. จะใหก้ารรบัรองต่อไป แต่จะตรวจประเมิน
ระบบควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑใ์นรอบปีถดัไป หรือ
ใหห้น่วยตรวจด าเนินการตรวจประเมินระบบควบคุม
คณุภาพผลิตภณัฑเ์พิ่มเติมภายใน 150 วนั นบัตัง้แต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ามีการปรับเปลี่ยนที่เก่ียวกับ การ
ตรวจสอบควบคมุคณุภาพระหว่างการผลิต และการ
สุม่ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ ์(QC) เป็นตน้ 

2. ถา้พิจารณาแลว้มีผลตอ่การการปรบัเปลีย่น คณุสมบตัิ
ของผลติภณัฑ ์สฟอ. จะสุม่ผลิตภณัฑม์าทดสอบตาม
ตามมาตรฐานที่ไดร้บัการรบัรอง และใหห้น่วยตรวจ
ด าเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ผลติภณัฑภ์ายใน 150 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ 

6. การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑ ์ 1. ถา้พิจารณาแลว้มีผลตอ่การการปรบัเปลีย่น คณุสมบตัิ
ของผลติภณัฑ ์และเก่ียวขอ้งกบัการปรบักระบวนการ
ผลิตที่มีนัยส าคัญ เช่น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
สฟอ. จะสุม่ผลิตภณัฑม์าทดสอบตามตามมาตรฐาน
ที่ไดร้บัการรบัรอง และใหห้นว่ยตรวจด าเนินการตรวจ
ประเมินระบบควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑภ์ายใน 150 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ 

2. ถา้พิจารณาแลว้มีผลตอ่การการปรบัเปลีย่น คณุสมบตัิ
ของผลติภณัฑ ์แต่ไม่มีนยัส าคญักบักระบวนการผลิต
เช่น การเปลี่ยนข้อมูลเครื่องหมายและฉลากของ
ผลติภณัฑ ์สฟอ. จะสุม่ผลติภณัฑม์าทดสอบตามตาม
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง  และให้หน่วยตรวจ
ด าเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
ผลติภณัฑใ์นรอบปีถดัไป 
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เอกสารนีห้ากพมิพอ์อกจากเคร่ืองพมิพถ์อืเป็นเอกสารไม่ควบคุม 

ภาคผนวก ค (ต่อ) 

แนวทางการด าเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปล่ียนแปลง 

กรณี การด าเนินการ 
7. การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งบรหิารงาน และอ านาจหนา้ที่ สฟอ. จะตรวจประเมินระบบควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑใ์น

รอบปีถดัไป 
8. อื่นๆ กรณีอื่นๆ ให ้ผจผ.รผ แตง่ตัง้คณะท างานฯเพื่อประเมินผล

กระทบ และก าหนดแนวทางด าเนินการ โดยอา้งอิงจาก R-
PC-001 และแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานภายใน 45 วนั นบัตัง้แตว่นัทีไดร้บัแจง้ 
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เอกสารนีห้ากพมิพอ์อกจากเคร่ืองพมิพถ์อืเป็นเอกสารไม่ควบคุม 

ภาคผนวก ง 
การจ าแนกผลการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

ในการสรุปผลการตรวจประเมินควบคุมคุณภาพ ณ สถานประกอบการ สามารถสรุปผลการประเมินโดยแบ่ง เป็น        
1. ผลการประเมินเป็นไปตามหลกัเกณฑต์า่งๆที่ก าหนด  
2. ผลการประเมินไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑต์า่งๆที่ก าหนด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

2.1 ขอ้บกพรอ่งวกิฤต 
- ขอ้บกพรอ่งที่ตรวจพบในระหวา่งการประเมินท่ีท าใหผ้ลติภณัฑส์ง่ผลใหไ้มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการ

ใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์น าไปสูค่วามไมน่า่เช่ือถือ และไมป่ลอดภยัในการใชง้าน  
2.2 ขอ้บกพรอ่งส าคญั 
- ขอ้บกพรอ่งที่ตรวจพบในระหว่างการประเมิน มีผลท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการให้

การรบัรองผลติภณัฑท์ี่ก าหนด ซึง่สฟอ.ใหก้ารรบัรอง หรอื 
- สถานประกอบการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์่างๆที่ สฟอ. ก าหนด สง่ผลใหก้ารควบคุมผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์
ยกตัวอย่าง เช่น ไม่มีประสิทธิผลในการด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการทดสอบตาม
หลกัเกณฑเ์ฉพาะ ไม่ด าเนินการทดสอบผลิตภณัฑต์ามหลกัเกณฑเ์ฉพาะ (กรณีขอการรบัรองใหม่ หรือไม่มี
การผลติผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรอง) ไมม่ีวิธีการและ/หรอืบนัทกึ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบเทียบของเครือ่งมือใน 
การทดสอบประจ าตามที่หลกัเกณฑเ์ฉพาะก าหนด 

2.3 ขอ้บกพรอ่งยอ่ย 
- สถานประกอบการไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์า่งๆที่ สฟอ. ก าหนด แตไ่มส่ง่ผลกระทบตอ่การควบคมุผลติภณัฑ์

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ยกตวัอย่าง เช่น ไม่มีวิธีการปฏิบตัิงาน และบนัทึกผล แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพและ
หลกัเกณฑเ์ฉพาะที่ก าหนด 

3. ขอ้สงัเกต  
ผลการตรวจประเมินที่ยังไม่จัดเป็นขอ้บกพร่อง แต่อาจมีผลต่อการไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดถ้าไม่มีการแก้ไข
ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมตามขอ้ก าหนด หลกัเกณฑต์า่งๆที่เก่ียวขอ้งและมาตรฐานท่ีใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ์ 
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ล าดับที ่
แก้ไข
คร้ังที ่

วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. ผู้แก้ไข ผู้อนุมัต ิ

1 0 27/03/2557 ประกาศใช ้ 2/03-57 ผจก.รผ ผฝ.ปก 
2 1 17/07/2557 แกไ้ขและเพิ่มเตมิขอ้ความ  

- ขอ้ 6.2.3 หนา้ 5/19 
- ขอ้ 7.4.1 และ 7.4.2 หนา้ 6/19 
- ขอ้ 8.8 หนา้ 8/19 

2/07-57 ผจก.รผ ผฝ.ปก 

3 2 16/10/2557 เพิ่มเติมเนือ้หาขอ้ 11.2 เรือ่งการคืนสภาพการ
รบัรอง 

1/10-57 ผจก.รผ ผฝ.ปก 

4 3 29/10/2557 - แกไ้ข ช่ือเรียกรูปแบบการรบัรองผลิตภณัฑ ์เป็น
ประเภท 

- แก ้ขอ้ 7.4.2, 8.2, 8.6, 8.9, 10, 13.2 , 16 , 
ภาคผนวก ก และ ข 

- เพิ่ม ขอ้ 12 , ภาคผนวก ค 
- เรียงล าดบัขอ้ 13-19 ใหม่ 

2/10-57 ผจก.รผ ผฝ.ปก 

5 4 15/12/2557 แกไ้ขขอ้ 7.4.1, 7.4.2, 8.3.1, 8.7, 10.5.1, 10.5.2 2/12-57 ผจก.รผ ผฝ.มค 
6 5 5/3/2558 เพิ่มเติม ภาคผนวก ก ขอ้ 2 (F-PC-010) 1/03-58 ผจก.รผ ผฝ.มค 
7 6 29/4/2558 - แกไ้ขขอ้ 7.4.1, 8.7, 10.1, 10.5.1 และภาคผนวก ก 

ขอ้ 2 ขอ้ย่อยที่ 2 
- เพิ่มเตมิ 8.6.3, 8.6.4 และ  ภาคผนวก ง  

1/04-58 ผจก.รผ ผฝ.มค 

8 7 22/08/2559 แกไ้ขค  าผิดในขอ้ 3 และปรบัแกช่ื้อคณะกรรมการใน
นิยาม ขอ้ 4.3 

1/08-59 ผจก.รผ ผฝ.มค 

9 8 13/10/2559 น าเขา้ที่ประชมุครผ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 2/06-60 ผจก.รผ ผฝ.มค 
10 9 22/09/2560 แกไ้ขขอ้ 8.6.4 10.4 10.5 และ 11.2 1/09-60 ผจก.รผ ผฝ.มค 
11 10 10/08/2561 แกไ้ขขอ้ 10.2 การสุม่ตรวจตดิตามจากทอ้งตลาด 2/08-61 ผจก.รผ ผฝ.มค 
12 11 26/8/2564 - เพิ่มขอ้ 5.5 

- ขอ้ 7.4.1 เพิ่ม ขอ้มลูส าหรบัรูปแบบ 1b 
- ขอ้ 8.9 เพิ่ม 1b 
- ขอ้ 13.1 แกไ้ขเป็น 1a และ 1b 
- ขอ้ 17 เพิ่ม กรณีการเปล่ียนแปลงที่ไม่ตอ้ง
ด  าเนินการแจง้การเปล่ียนแปลงได ้

- ภาคผนวก  ก และภาคผนวก ข แกไ้ขเป็นประเภทท่ี 
1a และเพิ่มการรบัรอง ประเภทท่ี1b 

1/08-64 ผจก.รผ ผฝ.มค 

       
 


