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1. บทนา
สฟอ. ได้จัดทาหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบริภณ
ั ฑ์ทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิน้ ส่วนและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างอิง ข้อกาหนด ISO/IEC 17065 Conformity
assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services เอกสารระเบียบข้อบังคับ
กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกาหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มากาหนดเป็ นระเบียบในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์

2. วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ กาหนดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีขนั้ ตอนการทางานที่ชดั เจน โปร่งใส เป็ นที่น่าเชื่อถือและได้รบั การ
ยอมรับในระดับสากล
2.2 เพื่อรองรับกิ จกรรมการยอมรับร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียน เกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอย่างเสรี โดยเฉพาะในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็ นที่ยอมรับภายในประเทศและในระดับประเทศสมาชิก
2.4 เพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิจเป้าหมายและนโยบายหลักขององค์กร ในการให้การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ในการเข้าสูต่ ลาดการค้าเสรีอาเซียน

3. ขอบข่าย
เป็ น การก าหนด หลักเกณฑ์ท่ ัวไปและรู ปแบบการรับรองผลิต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ห รือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ ส่วนประกอบและวัสดุต่างๆในบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้การรับรองผลิตภัณฑ์
โดย สฟอ.

4. นิยาม
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน เอกสารคุณภาพ และดังต่อไปนี ้
4.1 สฟอ. หมายถึง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
4.2 มาตรฐาน หมายถึง ข้อกาหนด กฎระเบียบ ที่กาหนดขึน้ ทีเ่ ป็ นที่ยอมรับร่วมกันซึง่ กาหนดไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและ/
หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามหลักการทางความปลอดภัย ความเข้ากันได้ทางคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ประสิทธิภาพพลังงาน
สิง่ แวดล้อม การวิเคราะห์หาสารต้องห้ามของวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3 คณะกรรมการระบบงานรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาเนินงานด้านการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ในการพิจารณา นโยบายและความเป็ นกลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์
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4.4 คณะทางานด้านวิชาการ หมายถึง คณะทางานที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ พิจารณาทบทวนตัดสินให้การรับรองฯ และกาหนดคุณสมบัติความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
รับรองผลิตภัณฑ์
4.5 ผูย้ ื่นคาขอ หมายถึง บริษัท หรือหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะขอการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์หรือขอขยาย
ขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีสถานะเป็ นนิติบคุ คลตามที่กฎหมายกาหนด
4.6 ผูไ้ ด้รบั การรับรอง หมายถึง ผูย้ ื่นคาขอที่ผา่ นการประเมินและได้รบั การรับรองผลิตภัณฑ์จาก สฟอ. โดยมีสถานะเป็ นนิติ
บุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
4.7 ผลิต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง ผลิต ภัณ ฑ์ บริภัณ ฑ์ อุป กรณ์ เครื่อ งใช้ไฟฟ้า และ /หรือ ชิ น้ ส่ว น ส่ว นประกอบทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการให้การรับรอง
4.8 ตัว อย่า ง หมายถึ ง ผลิต ภัณฑ์ที่ถูก สุ่ม เพื่ อ ตรวจสอบและ /หรือ ทดสอบตามกฎระเบีย บ หลัก เกณฑ์ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หรือบริภณ
ั ฑ์ที่กาหนด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ที่กาหนด
4.9 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เป็ นลิขสิทธิ์ของ สฟอ. ที่ออกให้เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ที่กาหนดของมาตรฐานหรือเอกสารข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์
4.10 การรับ รองผลิต ภัณฑ์ หมายถึ ง กระบวนการที่ สฟอ. ให้ก ารยอมรับอย่างเป็ น ทางการแก่ ผูไ้ ด้รบั การรับรอง ว่า มี
ความสามารถในการผลิตและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ สฟอ.
กาหนดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ได้รบั การรับรอง
4.11

เจ้า หน้า ที่ หมายถึง เจ้า หน้า ที่ ที่ ร ับ ผิด ชอบในกิ จ กรรมการตรวจสอบรับ รองและเป็ น ผู้ที่ ได้ร ับ การรับ รองว่า มี

ประสบการณ์ มีความรู ้ ความสามารถในกิจกรรมการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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 productsGuidelines
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. ข้อกาหนดในการรับรองผลิตภัณฑ์
6.1 เงือ่ นไขทั่วไป
6.1.1 ผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ท่ วั ไปและรู ปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์
เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ที่อาจมีการแก้ไข หรือกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
6.1.2 รู ปแบบและข้อ มูลต่า งๆ ที่เกี่ ย วข้องในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ให้เป็ น ไปตามที่กาหนด ดัง
ภาคผนวก ก. ซึง่ ผูย้ ื่นคาขอพิจารณาเลือกรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ได้และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการรับรองนัน้ ๆโดยเคร่งครัด
6.1.3 ผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องจัดให้มี ให้ความร่วมมือ ในการจัดทาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองผลิตภัณฑ์ และจัดส่งให้กบั สฟอ.ตามที่รอ้ งขอโดยมิชกั ช้า
6.1.4 ผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในกิจกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ ตาม
อัตราที่กาหนดและ/หรือค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดสอบตามใบแจ้งหนีห้ รือหนังสือเรียกชาระเงินภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
6.2 เงือ่ นไขเฉพาะ
6.2.1 ในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ จะดาเนินการโดย การประเมินเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การ
สุม่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและ/หรือทดสอบ การทวนสอบผลการทดสอบ การทวนสอบรายงานตรวจโรงงาน
(ถ้าเกี่ยวข้อง) การตัดสินเพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ : อ้างอิงหลักการพืน้ ฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์ ตาม ISO/IEC 17067

6.2.2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ให้เป็ นไปตาม “ขอบข่าย ข้อกาหนด ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์อ้างอิงในการรับรองผลิตภัณฑ์”
6.2.3 ในการนาใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of conformity: CoC) และ/หรือการใช้เครือ่ งหมาย รับรองไปใช้ให้เป็ นตาม
หลัก เกณฑ์ก ารใช้เ ครื่องหมายรับ รองและตามข้อ ตกลงในการรับ รองผลิตภัณ ฑ์แ ละการใช้เ ครื่องหมายรับ รอง
ผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่จดั ทาสาเนาเอกสารการรับรอง ห้ามทาสาเนาเฉพาะบางส่วนของเอกสาร
ในกรณี ที่มีความต้องการอ้างอิงชื่ อ ที่อยู่ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็ นของ สฟอ. เพื่อนาไปใช้ใน
เชิงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ แผ่นป้าย
แผ่นพับและที่คล้ายกัน สื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ต้องได้รบั ความยินยอมและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ทาง สฟอ.
กาหนด ก่อนนาไปใช้ ซึ่งการนาไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องไม่ทาให้เกิดความสับสน หรือคลาดเคลื่อ นจาก
การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั
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R – PC – 001

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

ฉบับที่
หน้าที่

1
6/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

7. เงือ่ นไขและข้อกาหนดสาหรับผู้ยนื่ คาขอการรับรองผลิตภัณฑ์
7.1 ต้องเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีเป็ นนิติบคุ คลต่างด้าวจะต้องได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ ที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การผลิต การประกอบ การนาเข้าเพื่อจาหน่ายหรือการจาหน่าย ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่รบั รองผลิตภัณฑ์ โดยต้องไม่เป็ นผูถ้ กู พัก
ใช้ และ/หรือเพิกถอนใบรับรองผลิตภัณฑ์ และผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ ลของผูย้ ื่นคาขอ ไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือ
ทัง้ หมดต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่ถกู พักใช้ และ/หรือเพิกถอน ใบรับรองผลิตภัณฑ์
7.2 ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆที่ใช้ใน
การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
7.3 ใช้แ บบค าขอรับ การรับ รองผลิต ภัณ ฑ์ที่ สฟอ. ก าหนด โดยระบุร ายละเอี ย ดของผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ยื่ น ขอรับ การรับ รอง
ผลิตภัณฑ์ ให้ครบถ้วน
7.4 ต้องยื่นแบบคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมกับจัดเตรียมการทัง้ หมดที่จาเป็ น ดังต่อไปนี ้
7.4.1

กรณีขอการรับรองผลิตภัณฑ์
-

-

-

จัดส่งข้อมูล รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอการรับรอง เช่น แบบวาด แบบรุน่ (Code or Serial No. or Lot
No. และจำนวนผลิตภัณฑ์ทยี่ นื่ ขอกำรรับรอง สำหรับรูปแบบ 1b) คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะทาง
ไฟฟ้า คูม่ ือหรือคาแนะนาในการใช้งาน และเอกสารแสดงรายการส่วนประกอบต่างๆ
จัดส่งข้อแนะนาการใช้งานผลิตภัณฑ์ คาเตือน ข้อควรระวัง และ/หรือข้อสงวนสิทธ์ของผลิตภัณฑ์(ถ้ามี)
จัดส่งรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบตั ิการฯ ที่ สฟอ.ให้การยอมรับ(ถ้ามี) รายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพโรงงานจากหน่วยตรวจฯที่ สฟอ. ให้การยอมรับ (ถ้ามี)และเอกสารอื่นๆ (ในกรณีทจี่ าเป็ น)
จัดส่งใบอนุญาตทาหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับแบบรุน่ ที่ขอรับการรับรอง (กรณีผลิตภัณฑ์นนั้ ๆมีพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐาน)
หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการยื่นขอใบอนุญาต ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสามารถนาเข้าหรือทาผลิตภัณฑ์ได้ จากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์กาหนดให้สามารถยอมรับผลการตรวจสอบรับรองของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นนั้ สฟอ. จะให้
การยอมรับ ดังนี ้
-

กรณีขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ สฟอ. ได้รบั การรับรอง ISO/IEC17065 ผลการตรวจสอบรับรองจาก

หน่วยตรวจสอบและรับรองนัน้ ต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่รว่ มลงนามความตกลง
การยอมรับร่วมของ ILAC หรือ IAF
-

กรณีอื่นๆ ผลการตรวจสอบรับรองจากจากหน่วยตรวจสอบและรับรองนัน้ ต้องอยูภ่ ายใต้ขอบข่ายการรับรองระบบงาน

จากหน่วยรับรองระบบงานที่รว่ มลงนามความตกลงการยอมรับร่วมของ ILAC หรือ IAF หรือ หน่วยรับรองที่ได้รบั การยอมรับใน
ระดับสากล
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กรณีขอการรับรองผลิตภัณฑ์ ตามภาคผนวก ก ประเภทที่ 5 โดยเพิ่มเติม

จัดเตรียมขัน้ ตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- จัดเตรียมเอกสารสาหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ณ สถานที่ประกอบการผลิต
- การเข้าถึงพืน้ ที่ที่จาเป็ น รวมทัง้ ยินยอมให้ตวั แทนของผูใ้ ห้การรับรองผลิตภัณฑ์ ผูส้ งั เกตการณ์ และคณะผู้
ประเมินของสานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (ONSC) เข้าถึงพืน้ ที่ได้ในกรณีที่ สฟอ.ร้องขอ
- จัดเตรียมบันทึก รวมถึงรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
- เตรียมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องด้านการประเมิน (เช่น การทดสอบ การตรวจโรงงาน การตรวจติดตามผล การ
ประเมินใหม่ เป็ นต้น)
- ต้องการจัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน การดาเนินการจัดการกับข้อร้องเรียน และจัดเตรียมการที่เหมาะสมสาหรับ
การตรวจสอบข้อร้องเรียน
- อื่นๆ ที่จาเป็ น
7.5 สฟอ. ขอสงวนในการพิจารณายกเลิกคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ หากผูย้ ื่นคาขอไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
-

8. กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์
่ คาขอรับบริการรับรองผลิตภัณฑ์
8.1 การยืน
8.1.1
8.1.2
8.1.3

ในการรับรอง ให้ผยู้ ื่นคาขอให้รายละเอียดใน แบบคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์
ผูม้ ีอานาจของผูย้ ื่นหรือผูแ้ ทนที่ได้รบั แต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการต้องให้ขอ้ มูลและลงนามในแบบคาขอพร้อมแนบ
เอกสารประกอบตามที่กาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์
ผูม้ ีอานาจของผูย้ ื่นหรือผูแ้ ทนที่ได้รบั แต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไข
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายรับรอง และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และยินยอมส่งมอบข้อมูลที่จาเป็ นต่อการรับรองผลิตภัณฑ์

8.2 รู ปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์
ผูย้ ื่นคาขอต้องเลือกรูปแบบและประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์ดงั ที่กาหนดไว้ตามภาคผนวก ก.
8.3 การรับคาขอและทบทวน
8.3.1

ให้เจ้าหน้าที่รบั คาขอ ตรวจสอบทบทวนคาขอ เอกสารประกอบคาขอต่ างๆ และคุณสมบัติ ของผูย้ ื่นคาขอเพื่อให้
แน่ใจว่ารายละเอียดครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผูย้ ื่นคาขอและพิจารณาความสามารถที่
สฟอ. จะให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ได้ตามขอบข่ายที่ยื่นขอ รวมถึงความชัดเจนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูย้ ื่น เช่น
เอกสาร ภ.พ. 20 ใบบริคณฑ์สนธิ สถานที่ตงั้ ใบอนุญาตทาหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์ (ถ้าเกี่ยวข้อง) เพื่อทาความเข้าใจ
ให้ตรงกันและขจัดข้อขัดแย้งต่างๆก่อนการให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์
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ให้ผูม้ ีอานาจของผูย้ ื่นหรือผูแ้ ทนที่ ได้รบั แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ชาระค่า ธรรมเนียมในการตรวจสอบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ตามอัตราที่กาหนด

8.4 เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง
การคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ ให้ดาเนินการโดยผูป้ ระเมินของสฟอ. หรือเจ้าหน้าที่
ของห้องปฏิบตั ิการทดสอบที่ขนึ ้ ทะเบียนโดย สฟอ. โดยเกณฑ์การเลือกตัวอย่าง ให้เป็ นไปตาม ข้อกาหนดเฉพาะใน
การรับรองผลิตภัณฑ์ ในแต่ละขอบข่าย ในกรณี ที่ ไม่มีกาหนดไว้ให้เป็ น ไปตาม “หลั กเกณฑ์ท่ัวไปในการสุ่ ม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”
8.5 การทดสอบผลิตภัณฑ์
8.5.1 การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามที่ระบุในเอกสาร “ขอบข่าย ข้อกาหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์อ้างอิง
ในการรับรองผลิตภัณฑ์”
8.5.2 การทดสอบ ดาเนินการโดย
- ห้องปฏิบต
ั ิการที่ได้รบั การรับรอง ISO/IEC 17025 หรือ ห้องปฏิบตั ิการที่มีการดาเนินการสอดคล้องตาม
ISO/IEC 17025 ที่ สฟอ.ให้การยอมรับ
ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ผา่ น สฟอ. จะแจ้งให้กบั ผูย้ ื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลา 5 วัน เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 90 วันทาการ
8.5.3 ในกรณีที่ผยู้ ื่นคาขอมีผลการทดสอบผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบตั ิการฯ ที่ สฟอ. ให้การยอมรับ และต้องการจะยื่น
ขอการรับรองผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่ สฟอ. กาหนด ผลการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ลงนาม
รับรองรายงานผลการทดสอบนัน้ สฟอ.จะให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดั งที่อา้ งถึง
ในรายงานผลการทดสอบนัน้ ๆ เจ้าหน้าที่ฯ ไม่จาเป็ นต้องสุม่ ตัวอย่างส่งห้องปฏิบตั ิการฯ แต่ให้แนบสาเนารายงานผล
การทดสอบที่มีการรับรองจากผูย้ ื่นคาขอฯ กับแบบคาขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์
8.6 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 5 ตาม

ภาคผนวก ก)
8.6.1 สฟอ. จะตรวจประเมินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผูย้ ื่นคาขอ ตาม หลักเกณฑ์ท่ัวไปและรู ปแบบ
การรับรองผลิตภัณฑ์ และข้อกาหนดเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการ
8.6.2 การตรวจดาเนินการโดย
- เจ้าหน้าที่ของ สฟอ. หรือ
หน่วยตรวจที่ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17020 หรือ หน่วยตรวจที่ดาเนินงานตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17020 ที่ สฟอ.ให้การยอมรับ
8.6.3 การจาแนกผลการตรวจประเมินให้เป็ นไปตาม ภาคผนวก ง
8.6.4 หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิน้ สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผล ดังนี ้
หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
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เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ สฟอ. จะดาเนินการตามข้อ 8.7
เป็ นข้อบกพร่องวิกฤต สฟอ. จะแจ้งให้ผยู้ ื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูย้ ื่นคาขอต้องดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จและส่งหลักฐานการแก้ไขให้ สฟอ. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่
ได้รบั แจ้ง ทัง้ นี ้ หากผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ผไู้ ด้รบั
การรับรองแจ้งกรอบระยะเวลาดาเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ สฟอ. ทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี ้ สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการ และสฟอ.จะเข้าไปตรวจ
ติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วัน แล้วจะดาเนินการตามข้อ 8.7
เป็ นข้อบกพร่องสาคัญ หรือข้อบกพร่องย่อย สฟอ. จะแจ้งให้กบั ผูย้ ื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผูย้ ื่ น ค าขอต้อ งด าเนิ น การแก้ไขข้อ บกพร่อ งให้แ ล้วเสร็จ และส่ง หลัก ฐานการแก้ไขให้ สฟอ. ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้ง ทัง้ นี ้ หากผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ผไู้ ด้รบั การรับรองแจ้งกรอบระยะเวลาดาเนินการพร้อมเหตุผ ลประกอบให้ สฟอ.
ทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี ้ สฟอ. จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการ
สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 15 วัน (สฟอ. อาจจะกาหนดให้มีการ
ตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) หากผลการทวนสอบไม่เกิดประสิทธิผล สฟอ. จะดาเนินการ
แจ้งผูย้ ื่นคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องซา้ ให้แล้วเสร็จและส่งหลักฐานการแก้ไขภายใน
ระยะเวลา 30 วัน และ สฟอ. ดาเนินการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขข้อบกพร่องจนเป็ นที่ยอมรับภายใน
15 วัน (สฟอ. อาจจะกาหนดให้มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) แล้วจะดาเนินการตาม
ข้อ 8.7

8.7 การพิจารณาทบทวนและตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์
สฟอ.จะแต่งตัง้ คณะทางานด้านวิชาการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมิน ทาการทบทวนและตัดสินการ
รับรองบนพืน้ ฐานของข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวกับการประเมิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ จะให้การรับรองก็ตอ่ เมื่อ
- ผลการตรวจสอบหรือทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อา้ งอิง
- การตรวจประเมิ นระบบควบคุม คุณภาพผลิต ภัณฑ์ เป็ น ไปตามที่ก าหนด โดยไม่พบข้อ บกพร่อ ง หรื อ พบ
ข้อบกพร่องแต่แก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ผลการประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่กาหนด
ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะทางานด้านวิชาการ จะตัดสินไม่ให้การรับผลิตภัณฑ์นนั้ และ
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งผลการตัดสินให้กบั ลูกค้ารับทราบภายใน 5 วันทาการ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรองที่ ตอ้ งเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐาน สฟอ. จะดาเนินการ
ตัด สิน ให้การรับ รอง แต่จะยังไม่จัดเอกสารใบรับ รองผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้กับ ผูย้ ื่นค าขอจนกว่า จะได้รับใบอนุญาตจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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8.8 ข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์
ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องลงนามยอมรับในเอกสาร “ ข้อตกลงในการรับรองผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์” และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดตลอดเวลาที่ผลิตภัณฑ์นนั้ ได้รบั การรับรอง
8.9 การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1b และ 5 แสดง
เครื่องหมาย ตามภาคผนวก ก)
ผูท้ ี่ได้รบั การรับรองต้องแสดงเครือ่ งหมายที่กาหนด โดยเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

9. สถานะและเงือ่ นไขข้อกาหนดสาหรับผู้ได้รับการรับรอง
9.1 ต้องคงสภาพความเป็ นนิติบคุ คล ทัง้ นีก้ ารพิจารณาสถานะความเป็ นนิติบคุ คลให้อา้ งอิงกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.2 ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่ได้
ประกาศใช้บงั คับแล้ว หรือที่จะประกาศบังคับใช้ในภายหน้า โดยต้องดาเนินการหรือแก้ไข ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นที่ได้รบั แจ้งจาก สฟอ. ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
9.3 ต้องไม่นาผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และ/หรือการแสดงเครือ่ งหมายการรับรอง ไปใช้อา้ งอิงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับแบบรุน่ ตามใบรับรองที่ได้รบั
9.4 ต้องไม่นาผลการรับรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ในทางที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บคุ คลหรือหน่วยงานอื่น และไม่นาไปใช้
ในทางที่อาจทาให้เกิดการเสียหายหรือเสือ่ มเสียต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ของสฟอ.
9.5 ต้องยุติการใช้ผลการรับรองผลิตภัณฑ์ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และเครือ่ งหมายรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ยุติสอื่ โฆษณาที่
อ้างอิงถึงการได้รบั การรับรอง และต้องมอบเอกสารการรับรองที่ สฟอ. เรียกคืนทัง้ หมด เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการรับรอง
หรือในทันทีที่มีการพักใช้ ยกเลิก หรือเพิกถอนการรับรองผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม
9.6 ต้องแจ้งให้สฟอ. ทราบทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การผลิต และระบบการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงอื่นที่มีนยั สาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่อยูภ่ ายใต้ขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง
9.7 ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องมีการดาเนินการจัดการกับข้อร้องเรียน และจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่พบข้อบกพร่องตามข้อร้องเรียน
มีการจัดเก็บข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรองจาก สฟอ. และต้องสามารถจัดส่งข้อร้องเรียนและ/
หรือแนวทางการจัดการกับข้อร้องเรียนให้กบั สฟอ. ได้ทกุ ครัง้ ที่มกี ารร้องขอ

10. การตรวจติดตามผล (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก)
สฟอ. จะทาการตรวจติดตามผลเพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรอง
และผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรองยังคงมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ โดยการดาเนินการข้อหนึง่ ข้อใด หรือ
หลายข้อรวมกัน ดังนี ้
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10.1 การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการ
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผูไ้ ด้รบั การรับรองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือตามความถี่ที่กาหนดไว้ใน ข้อกาหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบว่า
- ผูไ้ ด้รบ
ั การรับรองสามารถรักษาระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเป็ นไปตามที่กาหนด และตาม ข้อกาหนด
เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ์ อย่างสม่าเสมอ
- ผูไ้ ด้รบ
ั การรับรองสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรองเป็ นไปตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
โดยการสุม่ ตัวอย่างทดสอบ
การจาแนกผลการตรวจประเมินให้เป็ นไปตาม ภาคผนวก ง
10.2 การตรวจติดตาม ณ สถานทีจ่ าหน่าย
สุม่ และเก็บตัวอย่างจากสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/ หรือช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ในท้องตลาดอย่ำงน้ อย 1 ครัง้ ใน
รอบอำยุใบรับรอง เพื่อส่งทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ได้รบั การรับรอง ว่ายังคงเป็ นไปตามที่กาหนด
ทัง้ นีอ้ าจมีการเพิ่ม หรือลดความถี่ในการสุม่ และเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ได้รบั การรับรองก็ได้จาก
การพิจารณาจากผลย้อนหลังของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมา
10.3 จานวนตัวอย่างที่สุ่มทดสอบ
จานวนตัวอย่างที่จะสุม่ เก็บ และรูปแบบการสุม่ เก็บตัวอย่าง จะดาเนินการดังนี ้
- สุม
่ ตาม “หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์” และ/หรือ “ข้อกาหนดเฉพาะในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์” หรือ
- สุม
่ โดยพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูล เช่น ประเภท แบบรุ น่ คุณสมบัติทางไฟฟ้า คุณสมบัติทางกล และ
อายุของผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั รองผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครัง้ ก่อนหน้า (ถ้ามี)
ผลการตรวจติดตามระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครัง้ ก่อนหน้า (ถ้ามี)
10.4 การตรวจติดตามผลเพิ่มเติม
สฟอ. อาจดาเนินการตรวจติดตามผลเพิ่มเติม ในกรณีตอ่ ไปนีข้ อ้ ใดข้อหนึง่
- ผูไ้ ด้รบ
ั การรับรองมีการเปลีย่ นแปลงกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ หรือการเปลีย่ นแปลงอื่นใด ซึง่ มีผลต่อการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างมีนยั สาคัญ
- มีขอ้ ร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือข้อร้องเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ
ของผูไ้ ด้รบั การรับรอง หรือเกี่ยวกับคุณภาพผิดปกติ หรือขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพ
- ผูไ้ ด้รบ
ั การรับรองถูกพักใช้ การรับรองผลิตภัณฑ์ และประสงค์จะให้สฟอ.ยกเลิกการถูกพักใช้นนั้ ๆ
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10.5 การตัดสินผลการตรวจติดตามผล
หลังจากการตรวจติดตามผลในแต่ละครัง้ เสร็จสิน้ สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผล ดังนี ้
10.5.1 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพและผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ ดาเนินการให้การรับรองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
10.5.2 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพ
-

เป็ นข้อบกพร่องวิกฤต สฟอ. จะดาเนินการตามข้อ 11.2

-

เป็ นข้อบกพร่องสาคัญ หรือข้อบกพร่องย่อย สฟอ. จะแจ้งให้กบั ผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องดาเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จและส่งหลักฐานการแก้ไขให้ สฟอ. ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้ง ทัง้ นี ้ หากผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ผไู้ ด้รบั การรับรองแจ้งกรอบระยะเวลาดาเนินการพร้อมเหตุผลประกอบให้ สฟอ. ทราบ
เป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร ทั้ง นี ้ สฟอ. จะพิ จ ารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมทางด้า นวิ ช าการ
สฟอ. จะทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 15 วัน (สฟอ. อาจจะกาหนดให้มีการตรวจ
ติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม)

หากผลการทวนสอบเกิดประสิทธิผล สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อพิจารณาตัดสินผล ให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่เกิดประสิทธิผล สฟอ. จะดาเนินการแจ้งผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องซา้ ให้แล้วเสร็จและส่งหลักฐานการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั
แจ้ง และ สฟอ. ดาเนินการทวนสอบประสิทธิ ผลการแก้ไขข้อบกพร่องจนเป็ นที่ยอมรับภายใน 15 วัน (สฟอ.
อาจจะกาหนดให้มีการตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการเพิ่มเติม) ถ้าผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการเพื่อตัดสินผล และดาเนินการตามข้อ 11.2
10.5.3 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
-

ไม่ผา่ นในหัวข้อสาคัญ สฟอ. จะดาเนินการตามข้อ 11.2

-

ไม่ผ่านในหัวข้อทั่วไป สฟอ. จะแจ้งให้กบั ผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดภายในระยะเวลา 120 วัน
นับจากวันที่ได้รบั แจ้ง เพื่อที่ สฟอ.จะได้เก็บตัวอย่างทดสอบซา้ ใหม่ และดาเนินการส่งทดสอบยังห้องปฏิบตั ิการ
ฯที่ สฟอ.ให้การยอมรับ หากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ผ่านทุกรายการ สฟอ. จะนาเสนอคณะทางานวิชาการ
เพื่อพิจารณาตัดสินผล ให้การรับรองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แต่หากยังพบข้อบกพร่อง สฟอ. จะนาเสนอ
คณะทางานวิชาการเพื่อตัดสินผล และดาเนินการตามข้อ 11.2
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10.5.4 หากผลการตัดสินยืนยันว่าผลการการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมในข้อ 10.4
-

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ ดาเนินการให้การรับรองผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง

-

ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สฟอ.กาหนดไว้ สฟอ. จะดาเนินการตามข้อ 11.2

10.6 การปรับและค่าปรับ
หากการตรวจติดตามผล พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการกระทาจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ของผูไ้ ด้รบั การรับรอง และมีผลทาให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผบู้ ริโภค หรืออาจทาให้เกิดผลกระทบต่อ สาธารณะ
สฟอ. จะดาเนินการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและปรับตามอัตราที่กาหนด

11. การลดขอบข่าย การพักใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์
11.1 การลดขอบข่ายของการรับรองผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่ผไู้ ด้รบั การรับรองแจ้งความประสงค์จะขอลดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรอง หรือ สฟอ. พบว่าผูไ้ ด้รบั
การรับรองไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รบั การรับรอง สฟอ. จะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่
แทนฉบับเดิม ซึง่ ใบรับรองฉบับใหม่มีขอบข่ายครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เหลืออยู่เท่านัน้ และสฟอ.จะแจ้งให้ผไู้ ด้รบั การรับรอง
ทราบ และจะยกเลิกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมทันที
11.2 การพักใช้การรับรองผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่พบว่าผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ สฟอ.กาหนดไว้ สฟอ.
จะพักใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของผูไ้ ด้รบั การรับรอง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน โดยจะแจ้ง
พักใช้การรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในระหว่างการพักใช้การรับรอง ผูไ้ ด้รบั การรับรอง
- ต้องยุติการใช้ผลการรับรอง และ/หรือระงับการใช้เครื่องหมายรับรองผลิ ตภัณฑ์ และดาเนินมาตรการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั ผลกระทบรวมถึงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ จนกว่าจะได้รบั แจ้งผลการพิจารณาจาก สฟอ.
- ต้องทาการปรับปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย และแจ้งให้สฟอ.ทราบ เพื่อดาเนินการตรวจติดตามผล
การแก้ไขนัน้ ๆ
สฟอ. จะเข้าไปตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการภายใน 30 วัน เพื่อทวนสอบประสิทธิผล
- การพักใช้ มาตรการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รบ
ั ผลกระทบรวมถึงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
- การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมคุณภาพ
- เก็บตัวอย่างทดสอบซา้ ใหม่ และดำเนิ นกำรส่ งทดสอบยังห้องปฏิบตั ิกำรฯที่ สฟอ.ให้กำรยอมรับ
ถ้าการทวนสอบประสิทธิผลเป็ นที่ยอมรับ สฟอ.จะตัดสินผล และคืนสถานะการรับรองให้กบั ผูไ้ ด้รบั การรับรอง แต่หาก
ไม่เป็ นที่ยอมรับ สฟอ. จะดาเนินการตัดสินผล และดาเนินการตามข้อ 11.1 หรือข้อ 11.3
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11.3 การเพิกถอนการรับรองผลิตภัณฑ์
ผูไ้ ด้รบั การรับรองจะถูกเพิกถอนการรับรอง ในกรณีตอ่ ไปนี ้
- ไม่สามารถปฏิบตั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่ถกู พักใช้การรับรองผลิตภัณฑ์
- ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ หรือทาให้เกิดความเสียหาย
หรืออันตรายแก่ผบู้ ริโภค
- ปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดต่อผูบ
้ ริโภค ซึง่ เป็ นความเสียหายที่ผไู้ ด้รบั การรับรองต้องรับผิดชอบ หรือ
ปฏิเสธการจ่ายค่าปรับตามอัตราที่กาหนด
11.4 การยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์
การยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ จะดาเนินการในกรณีตอ่ ไปนี ้
- ผูไ้ ด้รบ
ั การรับรองมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยแจ้งให้สฟอ.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ผูไ้ ด้รบ
ั การรับรอง เลิกหรือถูกสั่งให้เลิกประกอบกิจการ ที่ได้รบั การรับรองผลิตภัณฑ์
- ผูไ้ ด้รบ
ั การรับรองเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือมีหลักฐานว่าถูกแจ้งเวียนเป็ นผูท้ งิ ้ งานของทางราชการ
- สฟอ. ยกเลิกมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้ผไู้ ด้รบ
ั การรับรองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การเพิกถอนและการยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้ผไู้ ด้รบั การรับรอง ส่งคืนใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้แก่สฟอ. พร้อมทัง้ ยุติการ
นาผลการรับรองผลิตภัณฑ์และ/หรือ เครือ่ งหมายรับรองผลิตภัณฑ์ไปใช้ นับตัง้ แต่วนั ที่ เพิกถอน หรือยกเลิก แล้วแต่กรณี

12. การต่ออายุใบรับรอง (เฉพาะการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 5 ตามภาคผนวก ก)
หากผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องการต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นคาขอต่ออายุลว่ งหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อนที่ใบรับรองจะ
หมดอายุ
การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองผลิตภัณฑ์ จะอ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามแบบรุ น่ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั ในใบรับรอง และรายงานผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ณ สถานที่ผลิตครัง้ ล่าสุด ดาเนินการโดย
มอบหมายงานให้กบั เจ้าหน้าที่ประเมินเพื่อประเมินผล (อ้างอิงตามข้อ 8.6) และแต่งตัง้ คณะทางานด้านวิชาการ 3 คน
เพื่อพิจารณาทบทวนและตัดสินการรับรองเพื่อต่ออายุใบรับรองผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานตาม การควบคุมกระบวนการ
รับรองผลิตภัณฑ์ (EEI17065-P-QS-008 ) ในขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้อง
สฟอ. จะต่ออายุใบรับรองให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรองเดิมทัง้ หมด และใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุ 3
ปี ตอ่ จากวันสิน้ อายุของใบรับรองฉบับเดิม และผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
หากผูไ้ ด้รบั การรับรองไม่ยื่นคาขอต่ออายุลว่ งหน้าตามเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง
หากประสงค์จะขอการรับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ สฟอ. ดาเนินการเช่นเดียวกับผูย้ ื่นคาขอใหม่ โดยใบรับรองฉบับเดิม
จะให้มีผลใช้ได้จนถึงวันสิน้ อายุที่ระบุในใบรับรอง
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13. การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์
หากผูไ้ ด้รบั การรับรองมีความประสงค์ขอขยายขอบข่าย สามารถแจ้งขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติมได้โดยยื่นเอกสารคา
ขอการรับรองผลิตภัณฑ์ และรายการผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการขอขยายขอบข่าย และหลักฐานอื่นๆที่ทางสฟอ. ร้องขอ โดย
เจ้าหน้าที่จะตรวจประเมิน สาหรับการขอขยายขอบข่ายดังต่อนี ้
13.1 การรับรองประเภทที่ 1a และ 1b (ตามภาคผนวก ก)
ให้สมุ่ ตัวอย่างทดสอบ ตามข้อ 8.4
13.2 การรับรองประเภทที่ 5 (ตามภาคผนวก ก)
- ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบ หรือใช้ผลการประเมินระบบการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ครัง้ ล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ประกอบการพิจารณา และ
- ให้สม
ุ่ ตัวอย่างทดสอบ ตามข้อ 8.4
สฟอ. จะจัดทาใบรับรองให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรองทัง้ หมด และใบรับรองฉบับใหม่จะมีวนั สิน้ อายุ
เท่ากับวันสิน้ อายุของใบรับรองฉบับเดิม และผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมแก่ สฟอ. ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
การขยายขอบข่ายของผูย้ ื่นคาขอ หาก สฟอ. พิจารณาแล้วว่าขอบข่ายที่ขอขยายนัน้ มีการเปลี่ย นแปลงที่มีนยั สาคัญ
ต่อผลิต ภัณฑ์และการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม อาจมีการพิ จารณาให้ผู้ยื่นขอการรับรองผลิต ภัณฑ์ใหม่ เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบกับการรับรองผลิตภัณฑ์เดิม

14. การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์
ผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองสามารถโต้แย้ง ร้องเรียน หรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานการรับรองผลิตภัณฑ์ของ
สฟอ. ได้โดยต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ สฟอ.จะดาเนินการจัดการในเรือ่ งดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
หมายเหตุ : EEI 17065-P-QS-009 : ขัน้ ตอนการดาเนินงานการดาเนินการกับการโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์

15. การรักษาความลับ
สฟอ. มีนโยบายและขัน้ ตอนในการเก็บรักษาความลับข้อมูลของผูย้ ื่นคาขอและผูไ้ ด้รบั การรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองผลิตภัณฑ์ เช่น รายงานการประเมินเอกสาร รายงานการตรวจประเมิน รายงานผลการทดสอบ กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรอง ข้อมูลการควบคุมคุณภาพผลิลภัณฑ์ เป็ นต้น
การรักษาความลับจะครอบคลุม เจ้าหน้าที่ของ สฟอ. ผูป้ ระเมินจากภายนอก คณะกรรมการฯ คณะทางานฯ ผูร้ บั จ้าง
ช่วง รวมถึงบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สฟอ.
กรณีที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยเอกสารหลักฐานและข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็ นความลับดังกล่าวข้างต้น สฟอ. จะต้องได้รบั
ความยินยอมจากผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายหรือคาสั่งของศาล
กาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผย
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16. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงและการดาเนินการ
16.1ผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงใดๆที่มีนยั สาคัญให้ สฟอ. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมเอกสาร
ประกอบการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ โดยทันที เช่น การย้ายสถานที่ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบคุ คล การจดทะเบียนเปลี่ยน
เครื่อ งหมายการค้า การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งบริห ารงาน และอ านาจหน้า ที่ การเปลี่ย นแปลงสภาพนิ ติ บุค คลหรื อ
วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบคุ คล การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การปรับส่วนหลัก
ของระบบบริหารงานคุณภาพที่มีผลต่อการผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
16.2 สฟอ. จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
- กรณีที่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ สฟอ.จะตรวจประเมินใหม่หรือตรวจเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ผไู้ ด้รบั การรับรอง
ทราบ โดยปฏิบตั ิตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
- กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ แต่ตอ้ งมีการออกใบรับรองฉบับใหม่ สฟอ.
จะจัดทาใบรับรองตามรายละเอียดที่มีการเปลีย่ นแปลง โดยมีขอบข่ายคงเดิม และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม
ทัง้ นีใ้ ห้ดาเนินการโดย ภาคผนวก ค.

17. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการรับรองผลิตภัณฑ์
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขใดๆที่เกี่ ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ สฟอ. แจ้งข้อมูลให้
ผูไ้ ด้รบั การรับรองทราบล่วงหน้าพร้อมกาหนดระยะเวลาการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับใหม่
และจะดาเนินการตรวจผลการดาเนินการแก้ไข ตามกระบวนดังกล่าวข้างต้น
กรณีทกี่ ำรเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขกำรรับรองผลิตภัณฑ์ไม่ได้ มีผลกระทบทำให้ ผ้ ไู ด้ รับกำรรับรอง
ต้ อ งด ำเนิ น กำรใดทที่ เ ิิ่ ม เติ ม หรื อ แตกต่ ำ งไปจำกเดิ ม สฟอ. สำมำรถิิ จ ำรณำไม่ ต้ องด ำเนิ น กำรแจ้ ง
กำรเปลีย่ นแปลงได้

18. ความเป็ นกลาง
สฟอ. มีนโยบายและขัน้ ตอนการจัดการความเป็ นกลางในการรับรองผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม ทัง้ 3 ระดับขององค์กร
ดังนี ้
-

-

-

ระดับนโยบาย
การก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขการรับ รองผลิตภัณ ฑ์พิ จารณาโดยผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสียที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้การรับรอง
ระดับการตัดสินให้การรับรอง
การพิจารณาตัดสินให้การรับรองดาเนินการโดยบุคคลที่ไม่เป็ นผูต้ รวจประเมินหรือเป็ นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับ
ผูข้ อรับการรับรอง เช่น ไม่เป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาแนะนา ออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน
ระดับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
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ผูป้ ระเมินต้องไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียกับผูข้ อรับการรับรอง เช่น ไม่เป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาแนะนา ออกแบบ จาหน่าย
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจประเมิน

19. อื่นๆ
19.1 สฟอ. ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดจากการกระทาใดๆของผูย้ ื่นคาขอหรือผูไ้ ด้รบั การรับรองที่กระทาโดยไม่
สุจริต หลบเลีย่ ง หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆทีเ่ กี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์
19.2 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ให้ใช้กฎหมายไทยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์
รวมทัง้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของสฟอ. ที่กาหนดเป็ นหลัก

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

R – PC – 001

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

ฉบับที่
หน้าที่

1
18/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ก
รู ปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์
รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์
No. ขั้นตอนในการรับรองผลิตภัณฑ์

1

การเลือกและสุ่มผลิตภัณฑ์
(รวมถึงชิน้ ส่วน ส่วนประกอบและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

2

การประเมินคุณลักษณะ โดย
1) การตรวจสอบและการทดสอบ

ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 5

ไม่แสดง
เครือ่ งหมำย

แสดง
เครือ่ งหมำย

ไม่แสดง
เครื่องหมาย

แสดง
เครื่องหมาย

(Type 1b without
MARK)

(Type 1b with
MARK)

(Type 5 without
MARK )

(Type 5 with
MARK )

(Test Report +
CoC)

(Test Report +
CoC + Mark)

(Test Report +
Inspection
Report + CoC)

(Test Report +
Inspection
Report +
CoC+Mark)

X

X

X

X

X

หลักเกณฑ์ท่ วั ไปในการสุม่
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ
หลักเกณฑ์เฉพาะในการ
รับรองผลิตภัณฑ์

X

X

X

X

X

X

X

ขอบข่าย ข้อกาหนด
ระเบียบ และหลักเกณฑ์
อ้างอิงในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์
1. Factory inspection
guidance (I-PC-001)
2. Factory inspection
procedure (P-PC-001)
3. Factory inspection
report
(F-PC-001 หรือ F-PC010)
4. หลักเกณฑ์ท่ วั ไปในการ
สุม่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
(R-PC-004)
5. หลักเกณฑ์เฉพาะในการ
รับรองผลิตภัณฑ์

ประเภทที่ 1b

2) การประเมินคุณภาพโรงงาน

3
4

การทวนสอบ
การตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์
1) การให้การรับรอง
2) การรักษาสถานะการรับรอง
3) การขยาย/ลดขอบข่ายการ
รับรอง

ข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทที่ 1b

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

X

X

X

X

X

ข้อ 8

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

ข้อ 8
ข้อ 8
ข้อ 13

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

R – PC – 001

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

ฉบับที่
หน้าที่

1
19/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ก (ต่อ)
รู ปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์
รูปแบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์
No. ขั้นตอนในการรับรองผลิตภัณฑ์

5
6

4) การพักใช้การรับรอง
5) การเพิกถอนการได้รบั
ใบรับรองผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน
6) การเพิกถอนการได้รบั
ใบรับรอง (Certificate of
conformity) และการใช้งาน
7) การเพิกถอนการแสดง
เครื่องหมายรับรอง
การให้การรับรอง
การตรวจติดตาม โดย
1) การทดสอบและตรวจสอบ
ตัวอย่างที่จาหน่ายใน
ท้องตลาดหรือจากโรงงาน
ผูผ้ ลิต
2) การตรวจคุณภาพโรงงาน และ
ตรวจผลการสุ่มทดสอบหรือ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
3) การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์

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

X
X

ข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทที่ 1b

ประเภทที่ 1b

ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 5

ไม่แสดง
เครือ่ งหมำย

แสดง
เครือ่ งหมำย

ไม่แสดง
เครื่องหมาย

แสดง
เครื่องหมาย

(Type 1b without
MARK)

(Type 1b with
MARK)

(Type 5 without
MARK )

(Type 5 with
MARK )

(Test Report +
CoC)

(Test Report +
CoC + Mark)

(Test Report +
Inspection
Report + CoC)

(Test Report +
Inspection
Report +
CoC+Mark)

X
X

X
X

X

X

ข้อ 11
ข้อ 11

X

X

ข้อ 11

X

ข้อ 11

X

X

X

X

ข้อ 8
ข้อ 10

X

X

ข้อ 10

X

X

ข้อ 10

X
X

X

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

R – PC – 001
ฉบับที่
หน้าที่

1
20/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ข
คาอธิบายรู ปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์
No.

รูปแบบการให้
การรับรอง
ผลิตภัณฑ์

คาอธิบาย

1

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

2

ประเภทที่ 1b
(Type 1b)

เป็ นการให้การรับรองผลิตภัณฑ์เฉพาะแบบซึง่
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สาหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ น่ (type) ของผลิตภัณฑ์
หรือ
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทงั้ อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกัน
โดยการให้การรับรองผลิตภัณฑ์นนั้ จะประกอบไปด้วยการสุม่ ตัวอย่างทดสอบตามกฎเกณฑ์
ระเบียบ หรือมาตรฐานที่กาหนด เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่มุ ตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดทา
รายงานผลการทดสอบ และพิจารณาตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยผูไ้ ด้รบั การรับรองจะ
ได้รบั รายงานผลการทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นทางการที่ระบุ issue date
และ valid date (1 ปี หรือ 3 ปี ) รวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดไว้
เป็ นกำรให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์เฉิำะแบบและกำหนดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่ อกำร
รับรองในแต่ละครัง้ ซึง่
- ให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ
- ให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ทัง้ อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคุณลักษณะเดียวกัน
โดยกำรให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์นั้นจะประกอบไปด้ วยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบตำม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมำตรฐำนที่กำหนด เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่ ำนกำร
ทดสอบจะจัดทำรำยงำนผลกำรทดสอบ และิิจำรณำตัดสินให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์
โดยผู้ได้ รับกำรรับรองจะได้ รับรำยงำนผลกำรทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่ำง
เป็ นทำงกำรทีร่ ะบุ Issue date รวมถึงกำรระบุหรือกำหนด รหัส หรือเลขควบคุม หรือ
ที่คล้ ำยกัน รวมถึงระบุ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรับรอง รวมถึงเงื่อนไขต่ ำงทที่
กำหนดไว้

(Test Report +
CoC)

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

R – PC – 001
ฉบับที่
หน้าที่

1
21/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ข (ต่อ)
คาอธิบายรู ปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์
No.

รูปแบบการให้
การรับรอง
ผลิตภัณฑ์

คาอธิบาย

3

ประเภทที่ 1b
(Type 1b)

เป็ นกำรให้ ก ำรรั บรองผลิต ภั ณฑ์ เฉิำะแบบและก ำหนดจ ำนวนผลิ ตภั ณฑ์ ต่ อกำร
รับรองในแต่ละครัง้ ซึง่
- ให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์สำหรั บแต่ ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่ น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ
- ให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ทัง้ อนุ กรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคุณลักษณะเดียวกัน
โดยกำรให้ กำรรั บรองผลิตภัณฑ์นั้นจะประกอบไปด้ วยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบตำม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือมำตรฐำนที่กำหนด เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบผ่ ำนกำร
ทดสอบจะจัดทำรำยงำนผลกำรทดสอบ และิิจำรณำตัดสินให้ กำรรับรองผลิตภัณฑ์
โดยผู้ได้ รับกำรรับรองจะได้ รับรำยงำนผลกำรทดสอบและใบรับรองผลิตภัณฑ์อย่ำง
เป็ นทำงกำรทีร่ ะบุ Issue date รวมถึงกำรระบุหรือกำหนด รหัส หรือเลขควบคุม หรือที่
คล้ ำยกัน รวมถึงระบุ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรับรอง และกำรอนุ ญำตให้ แสดง
เครือ่ งหมำยรับรองผลิตภัณฑ์ทกี่ ำหนดโดย สฟอ. และรวมถึงเงือ่ นไขต่ำงททีก่ ำหนดไว้
เป็ นการให้การรับรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตามการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์ซงึ่
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สาหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุน่ (type) ของผลิตภัณฑ์ หรือ
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทงั้ อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ ่น (type) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกัน
โดยการให้การรับรองผลิตภัณฑ์นนั้ จะประกอบไปด้วยการสุ่มตัวอย่างทดสอบตามกฎเกณฑ์
ระเบียบ หรือมาตรฐานที่กาหนด การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิต
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่มุ ตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดทารายงานผลการทดสอบ และเมื่อการ
ตรวจประเมินคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้อบกพร่อง จะมีการสรุ ปผล พิจารณา
ตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยผูท้ ี่ได้รบั รองจะได้รบั รายงานผลการทดสอบและใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นทางการที่ระบุ issue date และ valid date (3 ปี ) รวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่
กาหนดไว้
สฟอ. จะมีการสุม่ ตัวอย่างจากสถานประกอบการผลิตหรือจากท้องตลาด รวมถึงประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างผลิตตามกรอบเวลาที่กาหนด เพื่อทวนสอบคุณภาพและ
การเป็ นไปตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ

(Test Report +
CoC + MARK)

4

ประเภทที่ 5
ไม่แสดง
เครื่องหมาย
(Type 5 without
MARK )
(Test Report +
Inspection Report
+ CoC)

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

R – PC – 001
ฉบับที่
หน้าที่

1
22/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ข (ต่อ)
คาอธิบายรู ปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์
No.

รูปแบบการให้
การรับรอง
ผลิตภัณฑ์

5

ประเภทที่ 5
แสดงเครื่องหมาย
(Type 5 with
MARK )

คาอธิบาย

เป็ นการให้การรับรองผลิตภัณฑ์และตรวจติดตามการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์ซงึ่
- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สาหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุน่ (type) ของผลิตภัณฑ์ หรือ

- ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทงั้ อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ ่น (type) ของ
(Test Report +
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ลักษณะเดียวกัน
Inspection Report
+ CoC + EEIMark) โดยการให้การรับรองผลิตภัณฑ์นนั้ จะประกอบไปด้วยการสุ่มตัวอย่างทดสอบตามกฎเกณฑ์
ระเบียบ หรือมาตรฐานที่กาหนด การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิต
เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่มุ ตรวจสอบผ่านการทดสอบจะจัดทารายงานผลการทดสอบ และเมื่อการ
ตรวจประเมินคุณภาพ ณ สถานประกอบการผลิตไม่พบข้อบกพร่อง จะมีการสรุ ปผล พิจารณา
ตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยผูท้ ี่ได้รบั รองจะได้รบั รายงานผลการทดสอบ ใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นทางการที่ระบุ issue date และ valid date (3 ปี ) และการอนุญาตให้แสดง
เครือ่ งหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดย สฟอ. และรวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดไว้
สฟอ. จะมีการสุม่ ตัวอย่างจากสถานประกอบการผลิตหรือจากท้องตลาด รวมถึงประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างผลิตตามกรอบเวลาที่กาหนด เพื่อทวนสอบคุณภาพและ
การเป็ นไปตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

R – PC – 001
ฉบับที่
หน้าที่

1
23/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ค
แนวทางการดาเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
กรณี
1. กรณีมีการเปลีย่ นแปลงการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อนิติบคุ คล

การดาเนินการ
ออกใบรับรองฉบับใหม่ โดย สฟอ. จะจัดทาใบรับรองตาม
รายละเอีย ดที่ มีก ารเปลี่ยนแปลง โดยมีข อบข่ายคงเดิ ม
และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม
2. การย้ายสถานที่ผลิต
ตรวจประเมินใหม่
3. การจดทะเบียนเปลีย่ นเครือ่ งหมายการค้า
สุม่ ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งทดสอบใหม่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับ
ฉลากที่มีการแสดงเครื่องหมายการค้า และออกใบรับรอง
ฉบับใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม
ถ้ามาตรฐานใดไม่มีการทดสอบที่เกี่ยวข้องให้ใช้ใบรับรอง
ฉบับเดิม และ สฟอ.จะปรับปรุ งฐานข้อมูลที่มีการเผยแพร่
โดยเพิ่ ม เติ ม เครื่ อ งหมายค้า ที่ เ ปลี่ย นแทนเครื่อ งหมาย
การค้าเดิม
4. การเปลีย่ นแปลงสภาพนิติบคุ คลหรือวัตถุประสงค์ในการจด 1. ถ้ า พิ จ ารณาแล้ ว ไม่ มี ผ ลต่ อ การการปรั บ เปลี่ ย น
ทะเบียนนิติบคุ คล
กระบวนการผลิตและการปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ สฟอ.
จะให้การรับรองต่อไป
2. ถ้ า พิ จ ารณา แ ล้ ว มี ผลต่ อ ก า ร กา รปรั บ เ ปลี่ ย น
กระบวนการผลิตและการปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ สฟอ.
จะตรวจประเมินใหม่ ถ้าผูไ้ ด้รบั การรับรองต้องการ
ได้รบั การรับรองต่อไป
3. กรณี อื่ น ๆ ให้ ผจก.รผ แต่ ง ตั้ ง คณะท างานฯเพื่ อ
ประเมินผลกระทบ และกาหนดแนวทางดาเนินการ
โดยอ้างอิงจาก R-PC-001

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

R – PC – 001

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

ฉบับที่
หน้าที่

1
24/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ค (ต่อ)
แนวทางการดาเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
กรณี
5. การปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต

1.

2.

6. การปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์

1.

2.

การดาเนินการ
ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
สฟอ. จะให้การรับรองต่อไป แต่จะตรวจประเมิน
ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในรอบปี ถดั ไป หรือ
ให้หน่วยตรวจดาเนินการตรวจประเมินระบบควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมภายใน 150 วัน นับตัง้ แต่
วัน ที่ ได้ร ับ แจ้ง ถ้า มี การปรับ เปลี่ย นที่ เ กี่ ยวกับ การ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต และการ
สุม่ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QC) เป็ นต้น
ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับเปลีย่ น คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ สฟอ. จะสุม่ ผลิตภัณฑ์มาทดสอบตาม
ตามมาตรฐานที่ได้รบั การรับรอง และให้หน่วยตรวจ
ด าเนิ น การตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ภายใน 150 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับเปลีย่ น คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ และเกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการ
ผลิตที่มีนัยสาคัญ เช่น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สฟอ. จะสุม่ ผลิตภัณฑ์มาทดสอบตามตามมาตรฐาน
ที่ได้รบั การรับรอง และให้หน่วยตรวจดาเนินการตรวจ
ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใน 150
วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
ถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับเปลีย่ น คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีนยั สาคัญกับกระบวนการผลิต
เช่ น การเปลี่ ย นข้อ มูล เครื่ อ งหมายและฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ สฟอ. จะสุม่ ผลิตภัณฑ์มาทดสอบตามตาม
มาตรฐานที่ ได้ร ับ การรับ รอง และให้ห น่ว ยตรวจ
ด าเนิ น การตรวจประเมิ น ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ในรอบปี ถดั ไป

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

R – PC – 001

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

ฉบับที่
หน้าที่

1
25/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ค (ต่อ)
แนวทางการดาเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
กรณี
7. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างบริหารงาน และอานาจหน้าที่
8. อื่นๆ

การดาเนินการ
สฟอ. จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน
รอบปี ถดั ไป
กรณีอื่นๆ ให้ ผจผ.รผ แต่งตัง้ คณะทางานฯเพื่อประเมินผล
กระทบ และกาหนดแนวทางดาเนินการ โดยอ้างอิงจาก RPC-001 และแจ้งให้ผไู้ ด้รบั การรับรองทราบถึงแนวทางการ
ดาเนินงานภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีได้รบั แจ้ง

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการ
รับรองผลิตภัณฑ์

R – PC – 001
ฉบับที่
หน้าที่

1
26/26

แก้ไขครัง้ ที่

11

วันที่

26 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ง
การจาแนกผลการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
ในการสรุ ป ผลการตรวจประเมิ นควบคุมคุณภาพ ณ สถานประกอบการ สามารถสรุ ปผลการประเมินโดยแบ่ง เป็ น
1. ผลการประเมินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆที่กาหนด
2. ผลการประเมินไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆที่กาหนด ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
2.1 ข้อบกพร่องวิกฤต
- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างการประเมินที่ทาให้ผลิตภัณฑ์สง่ ผลให้ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ นาไปสูค่ วามไม่นา่ เชื่อถือ และไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
2.2 ข้อบกพร่องสาคัญ
- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างการประเมิน มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการให้
การรับรองผลิตภัณฑ์ที่กาหนด ซึง่ สฟอ.ให้การรับรอง หรือ
- สถานประกอบการไม่ปฏิบต
ั ิตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่ สฟอ. กาหนด ส่งผลให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์
ยกตัว อย่ า ง เช่ น ไม่มี ป ระสิท ธิ ผลในการด าเนิ น การสอบเที ย บเครื่อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การทดสอบตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะ ไม่ดาเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์เฉพาะ (กรณีขอการรับรองใหม่ หรือไม่มี
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรอง) ไม่มีวิธีการและ/หรือบันทึก ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบของเครือ่ งมือใน
การทดสอบประจาตามที่หลักเกณฑ์เฉพาะกาหนด
2.3 ข้อบกพร่องย่อย
- สถานประกอบการไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆที่ สฟอ. กาหนด แต่ไม่สง่ ผลกระทบต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ยกตัวอย่าง เช่น ไม่มีวิธีการปฏิบตั ิงาน และบันทึกผล แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพและ
หลักเกณฑ์เฉพาะที่กาหนด
3. ข้อสังเกต
ผลการตรวจประเมินที่ยังไม่จัด เป็ นข้อ บกพร่อง แต่อาจมีผลต่อการไม่เป็ นไปตามข้อ กาหนดถ้าไม่มีก ารแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์

เอกสารนีห้ ากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม

แบบประวัตกิ ารแก้ไขเอกสาร
ชื่อเอกสาร

R – PC – 001 ฉบับที่ 1

1
2

แก้ไข
ครั้งที่
0
1

3
4

ลาดับที่

เรือ่ ง

หลักเกณฑ์ท่วั ไปและรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการแก้ไข

วันที่แก้ไข

DAR No.

ผู้แก้ไข

ผู้อนุมัติ

2/03-57
2/07-57

ผจก.รผ
ผจก.รผ

ผฝ.ปก
ผฝ.ปก

27/03/2557

ประกาศใช้

17/07/2557

แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ
- ข้อ 6.2.3 หน้า 5/19
- ข้อ 7.4.1 และ 7.4.2 หน้า 6/19
- ข้อ 8.8 หน้า 8/19

2

16/10/2557

เพิ่มเติมเนือ้ หาข้อ 11.2 เรือ่ งการคืนสภาพการ
รับรอง

1/10-57

ผจก.รผ

ผฝ.ปก

3

29/10/2557

- แก้ไข ชื่อเรียกรู ปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ เป็ น

2/10-57

ผจก.รผ

ผฝ.ปก

2/12-57
1/03-58
1/04-58

ผจก.รผ
ผจก.รผ
ผจก.รผ

ผฝ.มค
ผฝ.มค
ผฝ.มค

1/08-59

ผจก.รผ

ผฝ.มค

2/06-60
1/09-60
2/08-61
1/08-64

ผจก.รผ
ผจก.รผ
ผจก.รผ
ผจก.รผ

ผฝ.มค
ผฝ.มค
ผฝ.มค
ผฝ.มค

ประเภท
- แก้ ข้อ 7.4.2, 8.2, 8.6, 8.9, 10, 13.2 , 16 ,
ภาคผนวก ก และ ข
- เพิ่ม ข้อ 12 , ภาคผนวก ค
- เรียงลาดับข้อ 13-19 ใหม่

5
6
7

4
5
6

5/3/2558

แก้ไขข้อ 7.4.1, 7.4.2, 8.3.1, 8.7, 10.5.1, 10.5.2
เพิ่มเติม ภาคผนวก ก ข้อ 2 (F-PC-010)

29/4/2558

- แก้ไขข้อ 7.4.1, 8.7, 10.1, 10.5.1 และภาคผนวก ก

15/12/2557

8

7

22/08/2559

9
10
11
12

8
9
10
11

13/10/2559

ข้อ 2 ข้อย่อยที่ 2
- เพิ่มเติม 8.6.3, 8.6.4 และ ภาคผนวก ง
แก้ไขคาผิดในข้อ 3 และปรับแก้ช่ือคณะกรรมการใน
นิยาม ข้อ 4.3

10/08/2561

นาเข้าที่ประชุมครผ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
แก้ไขข้อ 8.6.4 10.4 10.5 และ 11.2
แก้ไขข้อ 10.2 การสุม่ ตรวจติดตามจากท้องตลาด

26/8/2564

- เพิ่มข้อ 5.5

22/09/2560

- ข้อ 7.4.1 เพิ่ม ข้อมูลสาหรับรู ปแบบ 1b
- ข้อ 8.9 เพิ่ม 1b
- ข้อ 13.1 แก้ไขเป็ น 1a และ 1b
- ข้อ 17 เพิ่ม กรณีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตอ้ ง

ดาเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้
- ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข แก้ไขเป็ นประเภทที่
1a และเพิ่มการรับรอง ประเภทที่1b

เอกสารนี้หากพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ถอื เป็ นเอกสารไม่ควบคุม
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