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1. บทน า 
     การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค หรอื กฟภ. ไดจ้ัดท าหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑเ์พื่อใชส้  าหรบัการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีการจัดหามาใชใ้นกิจการของ  กฟภ. และเพื่อเป็นการยกระดับ
ผูผ้ลิตใหส้ามารถสง่มอบ รกัษาคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามหลกัการสากล ท าให ้กฟภ. สามารถพฒันา
และรกัษาระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ใหมี้เสถียรภาพ เป็นไปตามนโยบายและภารกิจของ กฟภ.  
 การพัฒนาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการรบัรองผลิตภณัฑนี์จ้ะถูกน ามาใชก้ับผูท่ี้จะขอขึน้ทะเบียนกับ กฟภ. 
และการควบคุมคู่คา้อ่ืนๆ ตามท่ี กฟภ. เห็นสมควร หลกัเกณฑนี์ใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการขึน้ทะเบียน ตรวจสอบและ
รบัรองผลิตภัณฑ ์เฝ้าระวงัและติดตามศักยภาพของผู้ท่ีขึน้ทะเบียนในดา้นต่างๆใหมี้คุณสมบัติเหมาะสม ซึ่ง
เอกสารฉบับนี ้อ้างอิงข้อก าหนด ISO/IEC 17065 (Conformity assessment — Requirements for bodies 
certifying products, processes and services), ISO/IEC 17067 (Conformity assessment -- Fundamentals 
of product certification and guidelines for product certification schemes) , ISO 9001 (Quality 
Management System ), IATF 16949 (Quality Management System Requirements for International 
Automotive Task Force) มาเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัเกณฑต์า่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. วัตถุประสงค ์
     หลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์ก าหนดขึน้โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้ 
2.1 เป็นหลกัเกณฑท์ั่วไปส  าหรบัการขึน้ทะเบียนและควบคมุคณุภาพผลติภณัฑต์า่งๆ ท่ีจัดหามาใชใ้นกิจการของ 

กฟภ.  
2.2 เป็นหลักเกณฑ์ทั่ วไปท่ีก าหนดขึน้เพื่อควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้ได้ร ับการรับรองและ                 

ผูท่ี้ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์ระเบียบ มาตรฐาน และขอ้ก าหนดต่างๆท่ี กฟภ. ก าหนด 
ตลอดระยะเวลาท่ีไดร้บัการรบัรองและขึน้ทะเบียนกบั กฟภ.  

2.3  ก าหนดขั้นตอนท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของผู้ ได้ร ับการรับรองและ                      
ผูท่ี้ขึน้ทะเบียนโดยอ้างอิงแนวทางตามมาตรฐานระบบตรวจรบัรองท่ีเป็นสากล มีระบบเป็นท่ีน่าเช่ือถือ       
ลดความซ ้าซ้อนของการด าเนินงานต่างๆภายใน  กฟภ .และท าให้ กฟภ . สามารถบริหารจัดการ                             
ผูท่ี้ขึน้ทะเบียนและผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.4 เป็นหลกัเกณฑท่ี์ควบคุมผูท่ี้ขึน้ทะเบียนเพื่อให ้กฟภ. มั่นใจว่าสามารถรกัษาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ตลอดอายกุารใชง้าน หรอืตามขอ้ตกลงระหวา่ง กฟภ. และผูท่ี้
ขึน้ทะเบียน  

3. ขอบข่าย 
 หลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ก าหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ทั่ วไปส  าหรับ                     
การขึน้ทะเบียน รบัรองผลิตภณัฑแ์ละเฝา้ระวงัผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูท่ี้ขึน้ทะเบียนของ กฟภ. ซึ่งจะน ามาใช้
กบัผลติภัณฑท่ี์ กฟภ. นัน้จัดหาเพื่อน ามาใชใ้นกิจการของ กฟภ. โดยจะมีการประกาศใชต้ามแต่ละชนิดของ
ผลติภณัฑ ์
หมายเหต ุ: ตามหลกัเกณฑ์ฉบบันีมี้การใหข้อ้มูลผงัการไหลของกระบวนการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ์ตาม ภาคผนวก ก 
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4. นิยาม 
    ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 กฟภ. หมายถึง การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
4.2 หน่วยรับรอง หมายถึง หน่วยงานนิติบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จาก กฟภ. เพื่อด าเนินการตรวจสอบ

รบัรองผลติภณัฑท่ี์จดัหาเพื่อใชใ้นกิจการของ กฟภ. โดยอยูภ่ายใตก้ระบวนการควบคมุท่ี กฟภ. ก าหนด 
4.3 ห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายถึง หน่วยงานนิติบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จาก กฟภ. เพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบและทดสอบผลติภณัฑ ์โดยอยูภ่ายใตก้ระบวนการควบคมุท่ี กฟภ. ก าหนด 
4.4 ผู้ผลิต หมายถึง นิติบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้ออกแบบและครอบครองลิขสทิธ์ิ หรอืไดร้บัลขิสิทธ์ โดยท่ีครอบคลมุ

ถึงความเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้ และอาจรวมถึงการท า ประกอบ ประดิษฐ์ รวมบรรจุ ปรบัปรุง 
ดัดแปลง โดยใช้แรงงาน และ/หรือ เครื่องจักร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส  าเร็จพรอ้มบรรจุภัณฑ์                       
(หากเก่ียวขอ้ง) ตามท่ี กฟภ. ก าหนด  
หมายเหตุ 1 : ผูผ้ลิตไดร้บัการจดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจากหน่วยงานราชการไทย และเป็นไปตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
หมายเหตุ 2 : ตวัอย่างเอกสารที่ยืนยนัสถานะนิติบุคคล เช่น เอกสารใบรบัรองนิติบุคคล ใบประกอบกิจการพาณิชย์ และใบอนุญาต               
(ถา้เกีย่วขอ้ง) 
หมายเหต ุ3 : ตวัอย่างของผูผ้ลติ เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตอ่ไปนี ้
- นิติบคุคลที่เป็นผูท้ี่ออกแบบและครอบครองลิขสทิธิ์ และ ท า ประกอบ ประดษิฐ์ รวมบรรจ ุปรบัปรุง ดดัแปลง โดยใชแ้รงงานและ/

หรือเครือ่งจกัร และเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 

- นิติบุคคลที่ไดร้บัลิขสิทธิ์ในผลิตภณัฑ์ ท าการแสดงเครื่องหมายการคา้ตามสิทธิ์ที่ไดร้บัและ ท า ประกอบ ประดิษฐ์ รวมบรรจ ุ

ปรบัปรุง ดดัแปลง โดยใชแ้รงงาน และ/หรือ เครือ่งจกัร  

- นิตบิคุคลทีเ่ป็นผูท้ีอ่อกแบบครอบครองลขิสทิธิ์ผลติภณัฑ์ และเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 

- นิตบิคุคลทีไ่ดร้บัลขิสทิธิ์ในผลติภณัฑ์ และแสดงเครือ่งหมายการคา้ตามสทิธิ์ทีไ่ดร้บั 

หมายเหต ุ4 : ลขิสทิธิ์ อาทิเช่น ความเป็นเจา้ของผลติภณัฑ์ การไดร้บัฉนัทะ ความเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 

4.5 ผู้ย่ืน หมายถึง ผูผ้ลติ หรอืตวัแทนผูผ้ลติ ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้และมอบอ านาจอยา่งเป็นทางการจากผูผ้ลติ 
หมายเหต ุ : ตวัแทนผูผ้ลติใหเ้ป็นพนกังานภายใตส้ญัญาจา้งของผูผ้ลติหรือผูท้ีผู่ผ้ลติมอบหมายและมีความรบัผดิชอบร่วมกบัผูผ้ลติตาม
กฎหมายไทย 

4.6 โรงงาน หมายถึง นิติบุคคลท่ี ท า ประกอบ ประดิษฐ์ รวมบรรจุ ปรบัปรุง ดดัแปลง หรอืด าเนินการอ่ืนใด
ท่ีคลา้ยกัน โดยใช้แรงงาน และ /หรือ เครื่องจักร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส  าเร็จพรอ้มบรรจุภัณฑ์                
(หากเก่ียวขอ้ง) อยู่ภายใตส้ญัญา หรอืควบคมุ โดยผูผ้ลิต มีขอบเขตความรบัผิดชอบรว่มหรือเทียบเท่า
กบัผูผ้ลติ เวน้แตมี่ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งโรงงานและผูผ้ลติ 
หมายเหตุ 1 : โรงงานไดร้บัการจดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจากหน่วยงานราชการไทย และเป็นไปตามกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหต ุ2 : ตวัอย่างเอกสารทีย่ืนยนัสถานะนิตบิคุคล เช่น เอกสารใบรบัรองนิตบิคุคล ใบประกอบกิจการพาณชิย์ เอกสารจดัตัง้โรงงาน 
และ ใบอนญุาต (ถา้เกีย่วขอ้ง) 
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4.7 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผูผ้ลิตท่ีผา่นกระบวนการตรวจสอบรบัรองโดยหนว่ยรบัรองท่ี กฟภ.ยอมรบั 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด มาตรฐาน และขอบขา่ยผลติภณัฑท่ี์ กฟภ.ก าหนด 

4.8 ผู้ที่ขึ้นทะเบียน หมายถึง ผู ้ได้รบัการรบัรองท่ีผ่านการพิจารณาจาก กฟภ.หรือหน่วยงานท่ี กฟภ . 
แต่งตัง้ตามหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภัณฑ์ (PEA-PC-001) และจะตอ้งปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑก์ารควบคมุผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูท่ี้ขึน้ทะเบียน (PEA-AVL-001) ท่ีก าหนด 

4.9 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ง บริภัณฑ ์อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ/หรือชิน้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขตา่งๆ ในการขึน้ทะเบียนและรบัรอง 

4.10 ตัวอย่าง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกสุ่มหรือคัดเลือกเพื่อตรวจสอบและ/หรือทดสอบตามหลักเกณฑ ์
ระเบียบ ขอ้ก าหนด  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและ
รบัรองผลติภณัฑร์วมถึงหลกัเกณฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.11 มาตรฐาน หมายถึง ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ ท่ีก าหนดขึน้และเป็นท่ียอมรบัรว่มกันซึ่งก าหนดไวเ้พื่อใชใ้น
การตรวจสอบและ/หรือทดสอบผลติภณัฑ ์ตามหลกัการ ดา้นวิศวกรรม ดา้นความปลอดภยั ดา้นความ
เขา้กนัไดท้างคลื่นแม่เหลก็ไฟฟา้ ดา้นประสทิธิภาพพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะหว์สัด ุและอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.12 เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) หมายถึง ตราสินค้าท่ีผูผ้ลิตน ามาใช้และไดร้บัการคุม้ครองตาม
กฎหมาย 

4.13 เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ ์หมายถึง เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑท่ี์ กฟภ.และ/หรอื หน่วยรบัรอง 
ก าหนดให้ใช้เพื่อแสดงถึงการรบัรองผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ 
ภายใต ้PEA PRODUCT ACCEPTANCE  ท่ีก าหนดและมีการคุม้ครองตามกฎหมายประเทศไทย 
หมายเหต ุ : เครือ่งหมายเป็นไปตาม พรบ. เครือ่งหมายการคา้  

4.14 ลิขสิทธิ ์(Copy Right) หมายถึง การรบัรองสทิธิทางกฎหมายของผลติภณัฑ ์
4.15 การรับรองผลิตภัณฑ ์หมายถึง กระบวนการท่ีหน่วยรบัรอง ใหก้ารยอมรบัอย่างเป็นทางการแก่ผูไ้ดร้บั

การรบัรองว่าผูผ้ลิตมีความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพื่อท าใหผ้ลิตภัณฑเ์ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์ กฟภ. และ/หรือหน่วยรบัรองไดก้ าหนดขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองโดยตลอดระยะเวลาท่ีไดร้บัการรบัรอง 

4.16 การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ์หมายถึง การควบคุมผลิตภณัฑข์องผูไ้ดร้บัการรบัรองในการเป็นผูส้ง่มอบ
ใหก้บั กฟภ. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

5. การตรวจสอบเพื่อการขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภณัฑ ์
5.1  คณุสมบติัและสถานะผูผ้ลติ ผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และผูท่ี้ขึน้ทะเบียน 

- ผูผ้ลิต ผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และผูท่ี้ขึน้ทะเบียนตอ้งมีสถานะนิติบุคคลตามท่ีกฎหมายไทยก าหนด
ผูผ้ลิต ผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งาน
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ของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ หรอืไม่เป็นผูท่ี้ไดร้บัผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเป็น
ผูทิ้ง้งานตามระเบียบของทางราชการ และ กฟภ. ก าหนดไว ้

- ผูผ้ลิต ผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผูผ้ลิต ผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ไดมี้
ค าสั่งใหส้ละสทิธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นัน้  

- ผูผ้ลิต ผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง และผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือว่าเป็นผูท่ี้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส  าคัญตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจัดท าและแสดง
บญัชีรายรบัรายจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2554 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

- ผูผ้ลติ ผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หรอืผูท่ี้ขึน้ทะเบียนตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถกูเพิกถอนหรอืยกเลิกออกจากการขึน้
ทะเบียนภายใตร้ะบบ PEA PRODUCT ACCEPTANCE ในระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วันท่ีไดร้บัแจ้ง
อย่างเป็นทางการจาก กฟภ . โดย กฟภ. จะเพิกถอนหรือยกเลิกการขึน้ทะเบียนตามขอบข่ายของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการท่ีขึน้ทะเบียนไว้ หรือรายกลุ่มผลิตภัณฑ ์หรืออ้างอิงตามรายช่ือของผูท่ี้ขึน้
ทะเบียนแลว้แตก่รณี 
การพิจารณาใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดตามภาคผนวก ข ตามความเหมาะสม  
หมายเหต ุ: ทัง้นี ้กฟภ. สามารถพิจารณายอมรบัใหผู้ผ้ลิต ผูย้ื ่น ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หรือผูท้ี่ขึ ้นทะเบียนสามารถขึ้นทะเบียนและรบัรอง
ผลติภณัฑ์ไดเ้ป็นรายกรณไีป หากไม่ไดร้ะบไุวต้ามภาคผนวก ข และกรณทีีก่ารพกัใชห้รือยกเลกิทีไ่ดด้  าเนินการไปแลว้นัน้ไม่ไดมี้ผลกระทบ
กบัความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งในการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ์ 

5.2 การยื่นค าขอ 
5.2.1 ผูย้ื่นด าเนินการยื่นเอกสารรอ้งขอรบัรองผลิตภณัฑ ์โดยใช ้แบบค าขอการรบัรองผลิตภัณฑ ์แบบฟอรม์

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และแนบเอกสารตามท่ีก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
(1) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ ภ.พ.20  
(2) ส าเนาหนงัสอืบรคิณฑส์นธิ  
(3) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
(4) ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรอืเอกสารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ถา้มี) 
(5) ส าเนาใบอนุญาต หรือใบรบัรอง หรือท่ีคลา้ยกัน จากหน่วยงานรฐั กรณีท่ีผลิตภัณฑ ์หรือ

องคป์ระกอบของผลติภณัฑน์ัน้ๆ ตอ้งผา่นการอนญุาตหรอืรบัรองตามกฎหมายท่ีก าหนด 
(6) ส าเนาหนงัสอืส  าคญัแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ (ถา้มี) 
(7) หนังสือมอบอ านาจท่ีก าหนดหนา้ท่ีหรือใหอ้  านาจในการด าเนินการแทน และส าเนาบัตร

ประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจและผูม้อบอ านาจ โดยมีการลงลายมือช่ือก ากบั 
(8) ส าเนาเอกสารรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 หรอื ISO14001 หรอือ่ืนๆ (ถา้มี) 
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(9) ส าเนาใบรบัรองความสามารถของหอ้งปฏิบติัการทดสอบตามขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 
หรอื มอก.17025 (ถา้มี)  

(10) เอกสารแสดงรายการเครื่องมือหลกัท่ีใช้ส  าหรบัการตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์
โดยเฉพาะในสว่นท่ีไดร้บัการรบัรอง ดงัขอ้ (9) และรายการเครื่องมืออ่ืนท่ีส  าคญั โดยมีการ
แสดงขอ้มูลตา่งๆเป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด รวมถึงส  าเนาเอกสารขอ้มูลผลการสอบเทียบ
หรอืทวนสอบเครื่องมือตา่งๆตามท่ีใหข้อ้มลู  

(11) แผนท่ีตั้ง หรือต าแหน่ง GPS ของผู้ผลิต และ/หรือ โรงงาน (ถ้าเก่ียวขอ้ง)เอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง (หรอืตามท่ีมีการรอ้งขอ) 

  โดยเอกสาร ขอ้มลู หลกัฐาน ประกอบการยื่นค าขอตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น จดัท าขอ้มลูท่ีระบุเลข
หรอืรหสัฉบบั และหมายเลขหนา้ก ากบัเอกสาร ขอ้มลู หลกัฐาน ตามล าดบัในทกุหนา้ 
หมายเหต ุ1 : เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน ใหร้ะบจุ านวนหนา้ทัง้หมดทีท่กุหนา้ประกอบดว้ย  

  ในการยื่นเอกสารดังข้างต้น ให้ผู ้ยื่นท ารายการสารบัญเอกสารทั้งหมด และชี ้บ่งสาระส  าคัญ  เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาโดยหนว่ยรบัรอง 

  กรณีท่ีเอกสารตามท่ีรอ้งขอเป็นส  าเนา ใหผู้ย้ื่นด าเนินการส  าเนาภาพถ่ายเสมือนจรงิ(รูปสี)ของเอกสารนัน้ๆ 
พรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาโดยผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น 

  ใหผู้ย้ื่นด าเนินการจดัท าเอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีเอกสารก่อนการจดัท าตอ้งมีการลงนามโดยผูมี้ 
  อ านาจหรอืผูย้ื่นในทกุหนา้เอกสาร และจดัท าหมายเลขหนา้ก ากบัเอกสารตามล าดบัในทกุหนา้เอกสาร 

หมายเหต ุ2 : เอกสาร ขอ้มูลตา่งๆทีก่  าหนด ใหน้ าสง่ตวัจริง หรือส าเนาทีร่บัรองความถูกตอ้งจากผูมี้อ านาจตามกฎหมายของผูย้ืน่ซึ่งรวมถึง 
               หนงัสอืมอบอ านาจ ทัง้นีอ้ายขุองหนงัสอืมอบอ านาจก าหนดใหไ้ม่เกิน 2 ปีนบัตัง้แตว่นัทีล่งนามในหนงัสอืมอบอ านาจ  

 5.2.2 ผูย้ื่นจดัเตรยีมเอกสารประกอบการยื่นค าขอตามท่ี กฟภ.ก าหนด ส าหรบัแตล่ะผลติภณัฑด์งัตอ่ไปนี ้
(1) ใบรบัรอง หรือเอกสารรายงานการตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑ์ตามท่ี กฟภ. ก าหนด 

(ถา้มี) 
(2) ใบรบัรอง และ/หรือ รายงานผลการทดสอบชิน้ส่วน ส่วนประกอบ อุปกรณ์ วัสดุ และท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามท่ี กฟภ. ก าหนด 
 หมายเหต ุ: ส าหรบัทีต่อ้งมีเพือ่ประกอบการประเมินเพือ่การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ์ 

(3) รายละเอียดคณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์ 
▪ แค็ตตาลอ็ก  
▪ Performance data and Guarantee  
▪ รายการชิน้สว่น สว่นประกอบ วตัถดิุบ (Bill of Materials) 
▪ แบบวาด (Drawing) แบบรา่ง รูปถ่ายผลติภณัฑแ์ละสว่นประกอบตา่งๆเป็นภาพสีตามท่ี 
กฟภ. ก าหนด 

(4) เอกสารการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์(ถา้มีและเก่ียวขอ้ง) 
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(5) เอกสารขั้นตอนหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน (Procedure or Work Instruction) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลติและควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์

(6) เอกสารแสดงขัน้ตอนและกระบวนการผลติ รวมถึงผงัการไหล (Flow chart)  
(7) หลกัฐานการท ากิจกรรมพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement activities) และ

เอกสารขอ้มูลท่ีแสดงถึงขีดจ ากัดและความสามารถในการผลิตการประเมินความเสี่ยงใน
การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑท่ี์ยื่นขอ 

(8) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืตามท่ีรอ้งขอ 
  เอกสารประกอบการยื่นค าขอท่ีระบุดังขา้งตน้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดทางเทคนิคของ กฟภ. ในแต่ละ

ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินรายผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งหากมีก าหนดเพิ่มเติม 
  ในการยื่นเอกสารดงัขา้งตน้ ใหผู้ย้ื่นท ารายการสารบญัเอกสารทัง้หมดและชีบ้่งสาระส  าคญัเพื่อประกอบการ

พิจารณาโดยหนว่ยรบัรอง 
  กรณีท่ีเอกสารตามท่ีรอ้งขอเป็นส  าเนา ใหผู้ย้ื่นด าเนินการส  าเนาภาพถ่ายเสมือนจรงิ(ภาพส)ีของเอกสารนัน้ๆ

  พรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาโดยผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น 
  ใหผู้ย้ื่นด าเนินการจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีเอกสารก่อนการจัดท าตอ้งมีการลงนามโดย                  

ผูมี้อ  านาจหรือผูย้ื่นในทกุหนา้เอกสาร และจัดท าหมายเลขหนา้ก ากับเอกสารตามล าดบัในทุกหนา้เอกสาร
  หมายเหต ุ1 : ในกรณทีีม่าตรฐานผลติภณัฑ์ก าหนดใหส้ามารถยอมรบัผลตรวจสอบรบัรองของสว่นประกอบผลติภณัฑ์นัน้ จะใหก้ารยอมรบั 
ดงันี ้

▪ กรณีขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายท่ี หน่วยรับรอง ได้รับการรับรอง ISO/IEC17065 ผลการ
ตรวจสอบรบัรองจากหน่วยตรวจสอบและการรบัรองนัน้ตอ้งอยู่ภายใตข้อบขา่ยของการรบัรองระบบงานจาก
หน่วยรบัรองระบบงานท่ีร่วมลงนามตกลงการยอมรับร่วมของ ILAC (International Laboratory Accredit 
Cooperation ) หรือ IAF (International Accreditation Forum)  

▪ กรณีอ่ืนๆ ผลการตรวจสอบและรบัรองนั้นตอ้งอยู่ภายใตข้อบข่ายการรับรองระบบงานจากหน่วยรบัรอง
ระบบงานท่ีรว่มลงนามความตกลงการยอมรบัรว่มของ ILAC หรือ IAF หรือหน่วยรบัรองท่ีไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัสากล 

▪ เป็นไปตามท่ี กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรอง ก าหนดใหก้ารยอมรบั 

5.3 การรับรองผลิตภณัฑ ์ 
  5.3.1 ทั่วไป 

(1) ผู้ยื่นหรือผู้ได้ร ับการรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์และ
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 
(2) รูปแบบและข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการให้การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท                     
ใหเ้ป็นไปตามท่ี กฟภ. และหนว่ยรบัรองก าหนด  
(3) ใชแ้บบค าขอรบัการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑ ์โดยระบุรายละเอียด ขอ้มูลต่างๆของผลิตภณัฑ ์                
ใหค้รบถว้นตามท่ี กฟภ. และหนว่ยรบัรองก าหนด 
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(4) ผูย้ื่นหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งใหค้วามรว่มมือ ในการจัดท าขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
รบัรองผลติภณัฑ ์และจดัสง่ใหก้ับหน่วยรบัรองตามท่ีรอ้งขอโดยมิชักชา้และเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด
ในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
(5) ผูย้ื่นหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งช าระค่าธรรมเนียม ค่าด าเนินการและ/หรือค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ต่อหน่วย
รบัรอง ตามอัตราท่ีก าหนดในแต่ละขัน้ตอนตัง้แตก่ารเริ่มรบัค าขอจนจบกระบวนการขึน้ทะเบียนและรบัรอง
ผลติภณัฑ ์(รวมถึงในระหวา่งการตรวจติดควบคมุคณุภาพเป็นประจ า) และ/หรอื คา่ใชจ้่ายในการสง่และการ
รบัผลติภณัฑ ์การจัดการผลติภณัฑร์ะหวา่งและภายหลงัการตรวจสอบและทดสอบ ในระหวา่งการตรวจสอบ
และทดสอบดว้ยการเฝ้าดู (Witness test) หรอืวิธีการอ่ืนท่ีหน่วยรบัรองก าหนด ตามใบแจง้หนีห้รือเอกสาร
เรยีกช าระคา่ใชจ้่ายภายในระยะเวลาท่ีหนว่ยรบัรองก าหนด  
(6) ผูย้ื่นลงนามรบัทราบขอ้ตกลงด าเนินการ การรกัษาความลบั และภาระผูกพนัต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกับ
หนว่ยรบัรองเม่ือไดร้บัการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
(7) หนว่ยรบัรอง ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณายุติการขอรบัรองผลิตภณัฑ ์หากผูย้ื่นไม่ใหค้วามรว่มมือและ/
หรอืในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลติภณัฑภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ 
(8) ในการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภัณฑ์ จะด าเนินการโดย การประเมินเอกสารและข้อมูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลติภณัฑ ์การคดัเลอืกและ/หรือการสุม่ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์พื่อตรวจสอบและ/หรือทดสอบการ
ทวนสอบผลการทดสอบ การตรวจควบคุมคุณภาพ ณ ผูผ้ลิต การทวนสอบรายงานการตรวจสอบควบคุม
คุณภาพ (ถ้าเก่ียวขอ้ง) การตดัสินเพื่อใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑ ์และการติดตามควบคุมคุณภาพการผลิต 
ตรวจสอบและ/หรอืทดสอบผลติภณัฑต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด                                 
หมายเหต ุ: อา้งอิงหลกัการและรูปแบบการรบัรองผลติภณัฑ์ ตาม ISO/IEC 17067 

  5.3.2 กระบวนการขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภณัฑ ์

  5.3.2.1 การยื่นค าขอ 
(1) ผูย้ื่นตอ้งใหข้อ้มูลและลงนามในใบค าขอขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑพ์รอ้มแนบเอกสาร ขอ้มูล 
หลกัฐานตามท่ีก าหนดเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาในการใหก้ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
ผูย้ื่นตอ้งรบัผิดชอบและรบัรองขอ้ความต่างๆท่ีระบุในใบค าขอรบัการรบัรองผลิตภณัฑนี์ ้รวมทัง้เอกสาร 
ขอ้มลู หลกัฐานท่ีแนบประกอบทัง้หมดเป็นความจรงิทกุประการ 
 หากพบว่าผูย้ื่นมีเจตนาใหเ้อกสารและขอ้มูลต่างๆเป็นเท็จในการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑ์
โดยตลอดกระบวนการ กฟภ.และ/หรือ หน่วยรบัรองสามารถยุติการด าเนินการขึน้ทะเบียนและรบัรอง
ผลิตภณัฑไ์ด ้และผูย้ื่นตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและค่าด าเนินการต่างๆท่ีเกิดขึน้ตลอดกระบวนการ             
การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
 กฟภ.และ/หรือหน่วยรับรองจะพิจารณาไม่ให้ผู ้ยื่นสามารถยื่นขอการขึน้ทะเบียนและรบัรอง
ผลิตภณัฑเ์ฉพาะแบบรุน่และตามคุณลกัษณะของผลิตภณัฑน์ัน้ๆในระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี กฟภ. 
และ/หรอื หนว่ยรบัรองแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ผูย้ื่น  
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(2) ผูย้ื่นตอ้งสง่เอกสารและขอ้มูลต่างๆใหก้ับหน่วยรบัรองท่ีขึน้ทะเบียนภายใตข้อบขา่ยท่ี กฟภ. แต่งตัง้
เทา่นัน้  
(3) ผูย้ื่นตอ้งลงนามในเอกสารขอ้ตกลงและยอมรบัหลกัเกณฑ ์ขอ้ปฏิบติั และเงื่อนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การขึน้ทะเบียน รบัรองผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพและผลิตภัณฑ์ การใช้
เครื่องหมายรบัรอง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และยินยอมส่งมอบเอกสาร ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการรบัรอง
ผลติภณัฑร์วมถึงการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑใ์หก้บัหนว่ยรบัรองโดยมิชกัชา้ 
 หากผูย้ื่นไม่ให้ความรว่มมือภายใน 10 วันท าการนับตัง้แต่ท่ีไดร้บัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก
หน่วยรบัรอง หน่วยรบัรองขอสงวนสิทธ์ิในการยุติการด าเนินการและจัดส่งตัวอย่างคืนกลบัไปยังผูย้ื่น                
(ถ้ามี) โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าด าเนินการและ /หรือค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด        
ส  าหรับ ท่ีได้ด  าเนินการไปแล้วตามเอกสารค่าธรรมเนียม ค่าด าเนินการและ /หรือค่าใช้จ่ายใน                    
การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์

  5.3.2.2 รูปแบบการรบัรองผลติภณัฑ ์
รูปแบบในการรบัรองผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดดงั ภาคผนวก ข 

  5.3.2.3 การรบัค าขอและทบทวน 
(1) ใหห้นว่ยรบัรองรบัค าขอ ตรวจสอบทบทวนค าขอ เอกสารประกอบค าขอตา่งๆ และคณุสมบติัของผูย้ื่น 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความครบถว้น รวมถึงความชัดเจนของเอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูย้ื่นและ
ผลติภณัฑท่ี์ขอรบัการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
(2) หน่วยรบัรองจะด าเนินการทบทวนความครบถ้วนสอดคลอ้งของแบบฟอรม์ เอกสาร ขอ้มูล และท่ี
คลา้ยกันท่ียื่นภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่ท่ีไดร้บัยื่น ถา้พบว่ามีความไม่สอดคลอ้ง เอกสารและขอ้มูล
ต่างๆไม่เพียงพอหรือไม่ครบถว้น หน่วยรบัรองจะแจง้กลบัผูย้ื่นภายใน 10 วนัท าการเพื่อใหผู้ย้ื่นสง่มอบ
แบบฟอรม์ เอกสาร ขอ้มลู และท่ีคลา้ยกันเพิ่มเติมภายใน 10 ท าการนบัตัง้แต่ท่ีไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร  
 ถ้าผู้ยื่นไม่ด  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 10 วันท าการนับตัง้แต่วันท่ีไดร้บัแจ้ง หรือหน่วยรบัรอง
ทบทวนแลว้พบวา่ยงัไม่สอดคลอ้ง หนว่ยรบัรองสามารถยุติการด าเนินการรบัยื่นค าขอ ผูย้ื่นท่ีประสงคจ์ะ
ด าเนินการขอการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑต์อ้งยื่นค าขอใหม่  

  หมายเหต ุ:   
   1. กรณีที่มีผูย้ื่นหลายราย การด าเนินการจะค านึงถงึการยื่นค าขอตามล าดบัก่อนและหลงั 
   2. ผูย้ื่นที่ถกูยตุิการรบัยื่นค าขอ ถา้ประสงคจ์ะด าเนินการใหม่จะถกูพิจารณาล าดบัก่อนและหลงั 

  (3) หน่วยรบัรองจัดท าเอกสารเสนอค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และค่าด าเนินการต่างๆในการขึน้ทะเบียน
และรบัรองผลติภณัฑ ์ผูย้ื่นตอ้งลงนามรบัทราบอตัราคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย คา่ด าเนินการต่าง ๆ ในการ
ขอรบัการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์ก่อนเริ่มด าเนินการใหผู้ย้ื่นช าระค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และ
ค่าด าเนินการต่างๆในการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑต์ามอัตราท่ีก าหนด หากหน่วยรบัรองมีการ
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เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย และคา่ด าเนินการต่างๆเพิ่มเติม ผูย้ื่นตอ้งลงนามรบัทราบและไม่มีสทิธิ
ปฏิเสธการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายและคา่ด าเนินการท่ีเกิดขึน้ 

  หมายเหต ุ:  ผูย้ืน่ตอ้งลงนามในเอกสารแจง้คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย คา่ด าเนินการตา่งๆภายใน 10 วนัท าการหลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้จากหนว่ย
รบัรองและด าเนินการช าระคา่ใชจ้่ายตา่งๆโดยมิชกัชา้ 

   (4) ผูผ้ลติ หรอืผูย้ื่น น าสง่ส  าเนารูปถ่ายเสมือนจรงิ(รูปส)ี ของแบบยื่นค าขอพรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาโดย
ผูมี้อ  านาจหรือผูย้ื่น ส่งมอบให ้กฟภ. ภายใน 10 วนัท าการหลงัจากท่ีทบทวนโดยหน่วยรบัรองเรยีบรอ้ย
แลว้ 

   หมายเหต ุ:  น าสง่เฉพาะส าเนาใบค าขอขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ์ใหก้บั กฟภ. เท่านัน้ 

  5.3.2.4 การทบทวนเอกสารประเมินตนเอง (ถา้มี) 
  (1) หากก าหนดให้มีการจัดท าการประเมินตนเอง ผู้ยื่นตอ้งจัดท าเอกสารและขอ้มูลประกอบในการ

ประเมินตนเองตามท่ีหนว่ยรบัรองก าหนด และน าสง่ใหก้บัหนว่ยรบัรอง 
  (2) หน่วยรบัรองจะด าเนินการทบทวนเอกสารท่ีผูผ้ลิตประเมินตนเอง รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆประกอบท่ีไดร้บั

ภายใน 10 วันท าการนับตัง้แต่ท่ีได้รบัยื่น ถ้าพบว่ามีความไม่สอดคลอ้ง ไม่เพียงพอ หรือไม่ครบถ้วน      
หน่วยรบัรองจะแจง้กลบัผูย้ื่นภายใน 10 วนัท าการเพื่อใหผู้ย้ื่นปรบัปรุง พรอ้มสง่มอบเอกสาร ขอ้มูล และ 
ท่ีคลา้ยกนัเพิ่มเติมภายใน 10 ท าการนบัตัง้แตท่ี่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

   ถ้าผู้ยื่นไม่ด  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 10 วันท าการนับตัง้แต่วันท่ีไดร้บัแจ้ง หรือหน่วยรบัรอง
ทบทวนเอกสารท่ีผูผ้ลติประเมินตนเอง รวมถึงขอ้มลูอ่ืนๆประกอบแลว้พบว่ายงัไม่สอดคลอ้ง หนว่ยรบัรอง
สามารถยติุการด าเนินการรบัยื่นค าขอ  

   ให้ผูย้ื่นช าระค่าด าเนินการและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ให้กับหน่วยรบัรองตามอัตราท่ีก าหนด  ผู้ยื่นท่ี
ประสงคจ์ะด าเนินการขอการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑต์อ้งยื่นค าขอใหม่  

  5.3.2.5 การทบทวนเอกสารทางเทคนิคและท่ีเก่ียวขอ้งในการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
  (1) ผูย้ื่นตอ้งจัดท าเอกสาร และขอ้มูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑท่ี์ยื่นขอการรบัรอง ตามท่ีหน่วยรบัรอง

ก าหนดและน าสง่ใหก้บัหนว่ยรบัรอง 
  (2) หน่วยรบัรองจะด าเนินการทบทวนเอกสาร และขอ้มูลทางเทคนิค รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ประกอบท่ีไดร้บั

ภายใน 20 วันท าการนับตัง้แต่ท่ีได้รบัยื่น ถ้าพบว่ามีความไม่สอดคลอ้ง ไม่เพียงพอ หรือไม่ครบถ้วน         
หน่วยรบัรองจะแจง้กลบัผูย้ื่นภายใน 10 วนัท าการเพื่อใหผู้ย้ื่นปรบัปรุง พรอ้มสง่มอบเอกสาร ขอ้มูล และ 
ท่ี คลา้ยกนัเพิ่มเติมภายใน 20 ท าการนบัตัง้แตท่ี่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

   ถ้าผู้ยื่นไม่ด  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 20 วันท าการนับตัง้แต่วันท่ีไดร้บัแจ้ง หรือหน่วยรบัรอง
ทบทวนเอกสาร และขอ้มลูทางเทคนิค รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆประกอบแลว้พบวา่ยงัไม่สอดคลอ้ง หนว่ยรบัรอง
สามารถยติุการด าเนินการรบัยื่นค าขอ  

   ให้ผูย้ื่นช าระค่าด าเนินการและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ให้กับหน่วยรบัรองตามอัตราท่ีก าหนด  ผู้ยื่นท่ี
ประสงคจ์ะด าเนินการขอการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑต์อ้งยื่นค าขอใหม่  



PEA-PC-001  Ed.0 
 

      หนา้ท่ี 12/34 
 

เอกสารนี้หากพมิพอ์อกจากเคร่ืองพมิพถ์ือเป็นเอกสารไม่ควบคุม 

   5.3.3 เกณฑก์ารคดัเลอืกตวัอยา่ง  
  การคัดเลือกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ส  าหรบัการประเมินเพื่อขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภัณฑ ์                  
การติดตามเพื่อการควบคุมคุณภาพ ใหด้  าเนินการโดยหน่วยรบัรอง หรือหน่วยงานท่ีไดร้บัการยอมรบั                 
จาก กฟภ. 
  หนว่ยรบัรองสามารถด าเนินการคดัเลอืกและ/หรอืสุม่ตวัอยา่ง เพื่อด าเนินการประเมินนอกเหนือจาก
การประเมินเพื่อขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์รวมถึงการติดตามเพื่อการควบคุมคุณภาพจากขา้งตน้                
โดยใหด้  าเนินการโดยหนว่ยรบัรอง หรอืหนว่ยงานท่ีไดร้บัการยอมรบัจาก กฟภ.   
หมายเหตุ : การคัดเลือกและ/หรือสุ่มตวัอย่าง อาจมาจาก ขอ้รอ้งเรียน ปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือตาม
ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และระเบยีบ ภาครฐัทีใ่หด้  าเนนิการ เป็นตน้ 
  เกณฑแ์ละ/หรือวิธีการในการคดัเลือกและ/หรือสุม่ตวัอย่าง เพื่อการตรวจสอบรบัรองผลิตภณัฑ์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินรายผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งส  าหรบัแตล่ะผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

   5.3.4 การตรวจสอบและทดสอบ ใหด้  าเนินการโดยหอ้งปฏิบติัการหรอืหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้
(1) หนว่ยงานภายในของ กฟภ. ท่ีไดร้บัมอบหมายใหด้  าเนินการตรวจสอบและทดสอบ และ/หรอื 
(2) หอ้งปฏิบัติการท่ีไดร้บัการรบัรอง ISO/IEC 17025 หรอื หอ้งปฏิบัติการท่ีมีการด าเนินการสอดคลอ้ง
ตาม ISO/IEC 17025 ท่ีหนว่ยรบัรองใหก้ารยอมรบั และ/หรอื 
(3) การเฝ้าตรวจสอบและทดสอบท่ีหนา้งาน (Onsite witness test หรือ Witness test) ณ สถานท่ีของ
ผูผ้ลติ หรอื โรงงาน และ/หรอื 
(4) การเฝา้ตรวจสอบและทดสอบท่ีหนา้งาน (Onsite witness test หรอื Witness test) ณ  หอ้งปฏิบติัการ
ทดสอบ โดยหนว่ยรบัรองใหก้ารยอมรบั และ/หรอื 
(5) หน่วยงานหรือหอ้งปฏิบติัการทดสอบท่ีเป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑท่ี์ กฟภ . ก าหนด หากไม่มี
การก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะจากมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดย กฟภ. 
หน่วยรบัรองสามารถเลือกใชห้น่วยงานท่ีท าการตรวจสอบและทดสอบไดจ้ากเงื่อนไขความสามารถและ
การด าเนินการดงัขา้งตน้ โดยอาจมีการเลือกใชไ้ดม้ากกว่า 1 หน่วยงาน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตาม
หลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 
 หอ้งปฏิบัติการใหด้  าเนินการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์ตามท่ีหน่วยรบัรองก าหนด และ          
ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบและ/หรือทดสอบไม่ผา่น หน่วยรบัรองจะแจง้ใหก้ับผูย้ื่นทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษรภายในระยะเวลา 5 วันท าการ และผู้ยื่นด าเนินการวิเคราะห์และแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน                    
60 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากหนว่ยรบัรอง  

- หากผูย้ื่นไม่ด  าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงและน าสง่หลกัฐานแลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลานบัตัง้แตว่นัท่ีแจง้
ตามเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร หนว่ยรบัรองจะยติุการด าเนินการและสรุปรายงานผล 
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- หากผูย้ื่นด าเนินการแลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา 60 วนัท าการ ใหผู้ย้ื่นแจง้หนว่ยรบัรองวา่มีการแกไ้ข
ปรบัปรุงผลิตภัณฑ์แลว้เสร็จ และน าส่งเอกสาร ข้อมูล หลักฐานประกอบการยื่นค าขอหากมี          
การแกไ้ข  

- หน่วยรบัรองจะคดัเลือกและ/หรือสุม่หรือใหท้  าผลิตภณัฑข์ึน้มาใหม่ เพื่อน ามาตรวจสอบและ/หรือ
ทดสอบเพิ่มเติม โดยหน่วยรบัรองจะมีการพิจารณาตรวจสอบและ /หรือทดสอบซ า้ใหม่ทุกรายการ 
หรือบางรายการตรวจสอบและทดสอบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อยืนยนัความสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ
ผลติภณัฑ ์โดยหอ้งปฏิบติัการหรอืหนว่ยงานท่ีมีความสามารถตามท่ีก าหนดไวด้งัขา้งตน้  

- หนว่ยรบัรองสรุปรายงานผลการตรวจสอบและ/หรอืทดสอบ แจง้ผลการตรวจสอบและ/หรอืทดสอบ
ภายใน 10 วนัท าการ 

▪ หากผลการตรวจสอบและ/หรือทดสอบซ า้ไม่ผ่าน หน่วยรบัรองจะยุติการด าเนินกิจกรรม
การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์ 

▪ หากผลการตรวจสอบและทดสอบผา่น หน่วยรบัรองจะประเมินเอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานท่ีมี
การแกไ้ข และหากจ าเป็นหน่วยรบัรองจะพิจารณาแจง้ผูย้ื่นเพื่อด าเนินการตรวจประเมิน
ระบบคณุภาพท่ีผูผ้ลติ หรอื โรงงาน เพิ่มเติมโดยหนว่ยรบัรองจะท าการตรวจประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดหรือเฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อการปรบัปรุงแก้ไข
ผลติภณัฑท่ี์ไม่ผา่นการตรวจสอบและ/หรอืทดสอบ  

▪ หากผูย้ื่นไม่ด  าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงและน าสง่หลกัฐานแลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา 
10 วนันับตัง้แต่วนัท่ีแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร หน่วยรบัรองจะยุติการด าเนินการ
และสรุปรายงานผล 

▪ หากการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ข้อมูล หลักฐาน และ /หรือ การปรบัปรุงระบบ
ควบคมุคณุภาพไม่ผา่น หนว่ยรบัรองจะยติุการด าเนินการและสรุปรายงานผล 

▪ เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน ประกอบการยื่นค าขอท่ีผูย้ื่นปรบัปรุงตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
หรอืผูย้ื่น และจดัท าหมายเลขหนา้ก ากบัเอกสารตามล าดบัในทกุหนา้เอกสาร   

ในการแก้ไขดังข้างตน้ใหผู้ ้ยื่นท ารายการสารบัญเอกสารทั้งหมด และชีบ้่งสาระส  าคัญ                 
เพื่อประกอบการพิจารณาโดยหนว่ยรบัรอง 

  กรณีท่ีเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน เป็นส  าเนา ใหผู้ย้ื่นด าเนินการส  าเนาภาพถ่าย
เสมือนจริง(รูปสี)ของเอกสารนั้นๆ พรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาโดยผู้มีอ  านาจหรือผู้ยื่น               
ใหผู้ย้ื่นด าเนินการจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และจัดท าหมายเลขหนา้ก ากับ
เอกสารตามล าดบัในทกุหนา้เอกสารสง่มอบใหก้บัหนว่ยรบัรอง 
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▪ หนว่ยรบัรองบรหิารจดัการ เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานประกอบการยื่นค าขอท่ีปรบัปรุงแกไ้ข
ใหเ้ป็นปัจจุบนัภายใน 10 วนัท าการ  
หากหนว่ยรบัรองพบวา่เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานท่ีแกไ้ขยงัไม่ครบถว้นและสอดคลอ้ง หนว่ย
รบัรองจะยติุการด าเนินกิจกรรมการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ  ์
หมายเหต ุ: เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบการยืน่ค  าขอ มีไวพ้รอ้มสง่มอบใหก้บั กฟภ. หากไดร้บัการรอ้งขอ 

  5.3.5 การตรวจประเมินระบบควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์ 
 หน่วยรบัรองจะตรวจประเมินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม หลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและ
รบัรองผลติภณัฑ ์และ หลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินรายผลติภณัฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ ผูผ้ลติ หรอื โรงงาน 
 หากผลิตภัณฑท่ี์ยื่นขอการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภัณฑ์มีก าหนดใหต้อ้งถูกตรวจสอบควบคุม
คุณภาพในแต่ละกระบวนการท่ีสมัพนัธ์กับหลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์             
ท่ีซึ่งผูผ้ลิต หรือ โรงงาน ไม่ไดด้  าเนินการดว้ยตนเอง เน่ืองจากมีการมอบหมายใหก้ับโรงงานหรือหน่วยงาน
อ่ืนด าเนินการ  
 หน่วยรบัรองสามารถด าเนินการแจง้ต่อผูย้ื่นเพื่อเขา้ประเมินผูผ้ลติ โรงงานหรือหน่วยงานท่ีผูผ้ลิตนัน้มี
การมอบหมายกระบวนการหรอืด าเนินกิจกรรมใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมผลติภณัฑต์ามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดเพิ่มเติม ค่าด าเนินการต่างๆท่ีหน่วยรบัรองมีการแจ้งและเรียกเก็บเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ใหเ้ป็นความ
รบัผิดชอบของผูย้ื่นหรือผู้ท่ีผูย้ื่นก าหนดใหร้บัผิดชอบแทน และตอ้งด าเนินการช าระให้กับหน่วยรบัรอง    
โดยมิชกัชา้ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 
 การตรวจควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์ใหด้  าเนินการโดย  
(1) หนว่ยรบัรอง ท่ีไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO/IEC 17065 และ/หรอื 
(2) หน่วยตรวจท่ีด าเนินงานตามระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO/IEC 17020 ท่ีหน่วยรบัรองใหก้ารยอมรบั 

และ/หรอื  
(3) หน่วยตรวจท่ีด าเนินงานตามระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO/IEC 17021 ท่ีหน่วยรบัรองใหก้ารยอมรบั 

และ/หรอื  
(4) หนว่ยตรวจท่ี กฟภ. ใหก้ารยอมรบั 
 การจ าแนกผลการตรวจประเมินให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
ผลติภณัฑ ์
 ในกรณีท่ีผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพไม่สอดคลอ้งตามเกณฑก์ าหนด หน่วยรบัรอง
จะแจง้ใหก้ับผูย้ื่นทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษรภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ผูย้ื่นตอ้งด าเนินการวิเคราะห์
และแกไ้ข ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 20 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากหนว่ยรบัรอง  

- หากรวมถึงกรณีท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ ์ผูย้ื่นตอ้งด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงผลิตภัณฑแ์ละตรวจสอบ
เพิ่มเติม โดยหน่วยรบัรองสามารถคดัเลือกและ/หรือสุม่ตวัอย่างเพื่อตรวจสอบและทดสอบเพิ่มเติม
ได ้
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- หากผูย้ื่นไม่ด  าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงและน าสง่หลกัฐานแลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลานบัตัง้แตว่นัท่ีแจง้
เป็นลายลกัษณอ์กัษร หนว่ยรบัรองจะยติุกระบวนการรบัรองผลติภณัฑ ์

- หนว่ยรบัรองจะท าการทบทวนเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูตามท่ีผูย้ื่นน าสง่มาท่ีหนว่ยรบัรองภายใน 10 
วนัท าการ และ 

▪ หากจ าเป็นหน่วยรบัรองจะพิจารณาแจง้ผูย้ื่นเพื่อด าเนินการตรวจประเมินระบบคุณภาพท่ี
ผูผ้ลติ หรอื โรงงาน เพิ่มเติมโดยหนว่ยรบัรองจะท าการตรวจประเมินระบบควบคมุคุณภาพ
ผลติภณัฑใ์หม่ทัง้หมดหรอืเฉพาะท่ีมีผลกระทบตอ่การปรบัปรุงแกไ้ข และ  

▪ หากผู้ยื่นไม่ด  าเนินการแก้ไขปรบัปรุงและน าส่งหลักฐานภายใน 20 วันท าการ
นบัตัง้แตว่นัท่ีแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หนว่ยรบัรองจะยุติการด าเนินการและสรุป
รายงานผล 

▪ หากการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ข้อมูล หลักฐาน และ /หรือ การปรบัปรุงระบบ
ควบคมุคณุภาพไม่ผา่น หนว่ยรบัรองจะยติุการด าเนินการและสรุปรายงานผล 

▪ หากผลการแกไ้ขเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มูล และรวมถึงการตรวจประเมินระบบคุณภาพผ่าน 
(ในกรณีท่ีด าเนินการตรวจประเมินควบคุมคุณภาพเพิ่มเติม) หน่วยรบัรองจะพิจารณา
คดัเลอืกหรอืสุม่หรือก าหนดเลือกผลิตภณัฑใ์นกรณีท่ีจ าเป็น เพื่อน ามาตรวจสอบและ/หรือ
ทดสอบเพิ่มเติม โดยหน่วยรบัรองจะมีการพิจารณาตรวจสอบและ /หรือทดสอบซ า้ใหม่              
ทกุรายการ หรือบางรายการตรวจสอบและทดสอบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อยืนยนัความสอดคลอ้ง
ในการด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงโดยหอ้งปฏิบติัการหรอืหน่วยงานท่ีมีความสามารถตามท่ี
ก าหนด 

▪ หากผลการตรวจสอบและ/หรือทดสอบไม่ผ่าน หน่วยรบัรองจะยุติการด าเนินการ
และสรุปรายงานผล 

▪ เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน ประกอบการยื่นค าขอท่ีผู้ยื่นปรบัปรุงแก้ไข ต้องลงนามโดย                 
ผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น และจดัท าหมายเลขหนา้ก ากบัเอกสารตามล าดบัในทกุหนา้เอกสาร 
ในการแก้ไขดังข้างตน้ใหผู้ ้ยื่นท ารายการสารบัญเอกสารทั้งหมด และชีบ้่งสาระส  าคัญ              
เพื่อประกอบการพิจารณาโดยหนว่ยรบัรอง 
กรณีท่ีเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน เป็นส  าเนา ใหผู้ย้ื่นด าเนินการส  าเนาภาพถ่ายเสมือนจริง
(รูปส)ีของเอกสารนัน้ๆ พรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาโดยผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น 
ใหผู้ย้ื่นด าเนินการจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และจัดท าหมายเลขหนา้ก ากับ
เอกสารตามล าดบัในทกุหนา้เอกสารสง่มอบใหก้บัหนว่ยรบัรอง 

▪ หน่วยรบัรอง บริหารจัดการ เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบการยื่นค าขอท่ีปรบัปรุงแกไ้ข
ใหเ้ป็นปัจจุบนัภายใน 10 วนัท าการ  
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 หากหน่วยรบัรองพบว่าเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานท่ีแก้ไขยังไม่ครบถ้วนและสอดคลอ้ง                          
หนว่ยรบัรองจะยติุการด าเนินกิจกรรมการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
หมายเหต ุ: เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบการยืน่ค  าขอ มีไวพ้รอ้มสง่มอบใหก้บั กฟภ. หากไดร้บัการรอ้งขอ 

  5.3.6 การพิจารณาทบทวนและตดัสนิใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์
 หนว่ยรบัรองจะทบทวนและตดัสนิใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์โดยพิจารณาจาก 

- ผลการตรวจสอบและ/หรือทดสอบผลิตภัณฑ ์ตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐาน              
ท่ีก าหนด 

- ผลการตรวจประเมินระบบการควบคมุคุณภาพผลติภณัฑ ์ตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ และมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

- ผลการประเมินเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ ์และระเบียบตา่งๆท่ีก าหนด   
  การด าเนินการทบทวนและตัดสินใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑจ์ะด าเนินการภายใน 10 วันท าการหลงัจากท่ี

หนว่ยรบัรองประเมินผลดงัขา้งตน้แลว้เสรจ็ 
  หากพบว่าผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการนัน้ไม่เพียงพอ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถน ามาพิจารณาตดัสินผลได ้

ใหห้นว่ยรบัรองด าเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใด หรอืหลายอยา่งเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลท่ีใชเ้พื่อการประเมินเพิ่มเติม 
โดยด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

- ด าเนินการตรวจสอบและ/หรอืทดสอบผลติภณัฑ ์ตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดเพิ่มเติม โดยหนว่ยรบัรองจะพิจารณาว่าจะด าเนินการซ  า้ใหม่ หรือเพิ่มเติมเฉพาะรายการท่ี
เก่ียวขอ้ง และ/หรอื 

- ด าเนินการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ  และ
มาตรฐานท่ีก าหนด โดยหนว่ยรบัรองจะพิจารณาว่าจะด าเนินการซ  า้ใหม่ หรอืเพิ่มเติมเฉพาะรายการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอื 

- รอ้งขอเอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานเพิ่มเติมเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาทบทวนตดัสนิผลการรบัรอง 
   หากผู้ยื่นไม่ให้ความร่วมมือและไม่ด าเนินการตามท่ีหน่วยรับรองก าหนด หน่วยรบัรองจะยุติและ

ด าเนินการตดัสนิผลการรบัรองผลติภณัฑ ์
   หน่วยรับรองจะจัดท าเอกสารแจ้งผลการตัดสินให้การรบัรองถึงผู้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน                         

10 วนัท าการ หลงัจากตดัสนิผลใหก้ารรบัรอง  
  หมายเหต ุ: ในกรณีทีผ่ลิตภณัฑ์ทีข่อรบัการรบัรอง ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอืน่ใดทีท่างราชการก าหนด กฟภ. และ/หรือ หน่วย

รบัรองจะด าเนินการตดัสินให้การรับรอง แต่ขอสงวนการแจ้งผลและจดัท าเอกสารใบรับรองให้กับผูย้ื่นจนกว่าจะไดร้บัเอกสารอนุญาต 
ใบอนุญาต หรือทีค่ลา้ยกนั จากสว่นราชการหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ามารถ ท า ผลติ น าเขา้ ผลติภณัฑ์นัน้ๆ ได ้รวมถึงส่วนอืน่สว่นใดใน
ผลติภณัฑ์ก็ตอ้งไดร้บัเอกสารอนญุาต ใบอนญุาต หรือทีค่ลา้ยกนัดว้ย 
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5.4 ใบรบัรองผลติภณัฑ ์
หนว่ยรบัรองจะจัดท าใบรบัรองตามรูปแบบท่ีก าหนด และมีการใหร้ายละเอียดผลิตภณัฑต์ามท่ียื่นขอรบัการ
ขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
ถา้ไม่ไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ใหใ้บรบัรองมีอายุ 5 ปีนับตัง้แต่วนัท่ีลงนามรบัรองโดยผูมี้อ  านาจของ
หนว่ยรบัรอง และใบรบัรองไม่สามารถโอนใหก้บัผูอ่ื้นได ้
ถา้การยื่นขอขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภัณฑน์ัน้อา้งอิงมาจากรายงานผลการทดสอบและ /หรือใบรบัรอง
ผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานท่ี กฟภ. ใหก้ารยอมรบั หน่วยรบัรองจะก าหนดอายุการรบัรอง
ผลติภณัฑเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี โดยนบัจากขอ้มลูวนัเดือนปีท่ีลงนามรบัรองหรอืตรวจสอบตามรายงานผลการ
ทดสอบและ/หรอืใบรบัรอง  
ทัง้นีก้รณีท่ีมีผลการทดสอบและ/หรือการรบัรองจากการด าเนินการท่ีต่างช่วงเวลากัน หรือหลายหน่วยงาน
ประกอบกนั ใหย้ดึตามวนัท่ีท่ีเหลอืเวลาในการรบัรองนอ้ยท่ีสดุ  
ใบรบัรองถือเป็นทรพัยส์ินของหน่วยรบัรอง หากผู้ไดร้บัการรบัรองมีความตอ้งการใหห้น่วยรบัรองจัดท า
ใบรบัรองฉบับใหม่อันเน่ืองมาจากใบรบัรองเดิมสูญหาย ช ารุด ลบเลือน เลือนลาง ฉีกขาด หรือขอ้มูลท่ี
ปรากฎบนใบรบัรองไม่สามารถเห็นไดช้ดัเจน ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งยื่นใบค าขอการออกใบรบัรองฉบบัใหม่ท่ี
หน่วยรบัรองและหากมีการเรียกเก็บค่าด าเนินการ ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งด าเนินการช าระค่าใชจ้่ายตามท่ี
หนว่ยรบัรองก าหนด 
ในกรณีท่ีหน่วยรบัรองมีการแจ้งเรียกคืนใบรบัรอง ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งด าเนินการส่งคืนใบรบัรองใหก้ับ
หน่วยรบัรองภายใน  20 วันท าการนับตัง้แต่แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร หากไม่ด าเนินการหน่วยรบัรองจะ
พิจารณาด าเนินการพกัใช ้เพิกถอน หรอืยกเลกิใบรบัรอง โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและ
รบัรองผลิตภัณฑท่ี์ก าหนด และรวมถึงการด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ไดร้บัการรบัรองการด าเนินการ             
ใหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมายของประเทศไทย 
หมายเหตุ : ตามหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินรายผลิตภณัฑ์หรือหลกัเกณฑ์อืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในแตล่ะผลติภณัฑ์นัน้ๆ อาจมีการก าหนดเงือ่นไข
เพิ่มเตมิ 

5.5 ขอ้ตกลงในการรบัรองผลติภณัฑ ์ 
ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งลงนามยอมรบัในเอกสารหรอืท่ีคลา้ยกนัท่ีเป็นขอ้ตกลงในการรบัรองผลติภณัฑแ์ละการ
ใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดตลอดระยะเวลาท่ีผลิตภัณฑ์นั้น                 
ขึน้ทะเบียน และไดร้บัการรบัรองจากหนว่ยรบัรองท่ีแตง่ตัง้โดย กฟภ. 

 

5.6 การใชแ้ละแสดงเครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑ ์ 
ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถแสดงเครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑ ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใชเ้ครื่องหมาย
รบัรองผลิตภัณฑ ์PEA-MARK-001 และหลกัเกณฑก์ารแสดงเครื่องหมายรบัรองผลิตภัณฑท่ี์หน่วยรบัรอง
ก าหนด รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกับการแสดงและใชเ้ครื่องหมายรบัรองผลิตภณัฑ์ท่ีไดล้ง
นามรบัทราบไว ้(หากมีการก าหนด) 
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5.7 การแสดงขอ้มลูเป็นสาธารณะ 
หน่วยรบัรองและ/หรือ กฟภ. จะด าเนินการจัดท าฐานขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งส  าหรบัผู้
ไดร้บัการรบัรอง และเผยแพร่ขอ้มลูการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดยใชส้ื่ออิเลก็ทรอนิกส ์หรอืท่ี
คลา้ยกนั ของ หนว่ยรบัรอง และ/หรอื กฟภ. 

6. สถานะและเงื่อนไขข้อก าหนดส าหรับผู้ได้รับการรับรอง  
6.1 ผูไ้ด้รบัการรบัรองเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1 โดยตลอดการได้รบัการรบัรองผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง             

ผู ้ได้รบัการรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ท่ีไดป้ระกาศใชบ้งัคบัแลว้ หรือท่ีจะประกาศบงัคบัใชใ้นภายหนา้ 
โดยตอ้งด าเนินการหรือแก้ไข ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงท่ีไดร้บัแจ้งจาก กฟภ. และ/หรือ 
หนว่ยรบัรองใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

6.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งไม่น าผลการรบัรองผลติภณัฑ ์ใบรบัรองผลิตภณัฑ ์และ/หรือการแสดงเครื่องหมายการ
รบัรอง ไปใชอ้า้งอิงกับผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตรงกบัคณุลกัษณะ คุณสมบติั แบบรุน่และรายละเอียดทางเทคนิคของ
ผลติภณัฑต์ามขอ้มลูในใบรบัรองผลติภณัฑท่ี์ไดร้บั   

6.3 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งไม่น าผลการรบัรองผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นทางท่ีอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืน และไม่น าไปใช้ในทางท่ีอาจท าใหเ้กิดการเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อการรบัรองผลิตภณัฑข์อง
หนว่ยรบัรอง  

6.4 ผูไ้ด้รบัการรบัรองต้องยุติการใช้ผลการรบัรองผลิตภัณฑ์ ใบรบัรองผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายรบัรอง
ผลติภณัฑ ์รวมทัง้ยติุสื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืคลา้ยกนั ท่ีมีการอา้งอิงถึงการไดร้บัการรบัรอง และตอ้ง
สง่มอบใบรบัรองและเอกสารอ่ืนใดท่ีหน่วยรบัรองเรียกคืนทัง้หมด เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการรบัรองผลติภณัฑ ์
และในทนัทีท่ีมีการพกัใช ้ยกเลกิ หรอืเพิกถอนการรบัรองผลติภณัฑ ์ไม่วา่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม 

6.5 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหห้นว่ยรบัรองทราบและอนมุติัก่อนทุกครัง้ ถา้จะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับรายละเอียด คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และระบบการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีมีนัยส  าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัการรบัรองและขึน้
ทะเบียนกบั กฟภ.  
หากผู้ได้รบัการรบัรองด าเนินการเปลี่ยนแปลงก่อนได้รบัการอนุมัติ ผู ้ได้รบัการรบัรองจะถูกพิจารณา                   
พกัใช ้เพิกถอน หรอืยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีไดด้  าเนินไปแลว้ 
ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งมีการด าเนินการจดัการกบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรอืจดัการกับผลิตภณัฑท่ี์พบขอ้บกพรอ่ง 
หรือสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ  ์ขอ้ก าหนด ระเบียบ เงื่อนไขท่ี กฟภ. และ/หรอื หน่วยรบัรองก าหนด และ
จัดเก็บขอ้รอ้งเรียนรวมถึงเอกสาร ขอ้มูลหรือหลกัฐานใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑท่ี์ไดร้บัการรบัรองจาก
หนว่ยรบัรอง 
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6.6 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งสามารถจัดส่งขอ้รอ้งเรียนและ/หรือแนวทางการจัดการกับขอ้รอ้งเรียนใหก้ับ กฟภ. 
และ/หรือ หน่วยรบัรองได้ทุกครัง้ท่ีมีการรอ้งขอ ทั้งนีใ้ห้รวมถึงการด าเนินการท่ีคลา้ยกันในการจัดการ
ผลติภณัฑท่ี์พบขอ้บกพรอ่งดว้ย 

6.7 กรณีท่ีมีขอ้สญัญาผูกพนักับ กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งปฏิบติัและด าเนินการตาม
ขอ้สญัญาหรอืภาระผกูพนัใดๆตามท่ีไดท้  าสญัญาหรอืขอ้ผกูพนัไว ้ทัง้นีข้อ้พิพาทตา่งๆท่ีเกิดขึน้ระหวา่งผูไ้ดร้บั
การรบัรองกบั กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง ใหด้  าเนินการตามขอ้กฎหมายของประเทศไทย 

6.8 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งยินยอมให ้กฟภ. หรือ หน่วยรบัรองระบบงาน หรือ หน่วยงานอ่ืนในประเทศไทย หรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศ สามารถเขา้รว่มสงัเกตการด าเนินกิจกรรมการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑ ์
เช่น การตรวจประเมินควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ ์และการเฝา้ทดสอบผลิตภณัฑ์ ณ สถานท่ีของผูผ้ลิต หรือ 
โรงงาน  ถา้มีการรอ้งขอ รวมทัง้ตอ้งจดัเตรียม และสง่มอบเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รบัรองผลติภณัฑท่ี์เป็นปัจจุบนัใหก้บัหนว่ยรบัรองโดยทนัที เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ 

6.9 หากผูไ้ดร้บัการรบัรองโอนกิจการหรอืยา้ยสถานท่ีผลติ หรอื โรงงาน ใหถื้อวา่ใบรบัรองหมดอาย ุ
6.10  หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยรับรองล่วงหน้าเป็น                    

ลายลกัษณอ์กัษรอย่างนอ้ย 40 วนัท าการ หนว่ยรบัรองจะด าเนินการพิจารณาและแจง้ยกเลิกการรบัรองเป็น
ลายลกัษณ์อักษรต่อผูไ้ดร้บัการรบัรองภายใน 20 วนัท าการนบัตัง้แต่ท่ีไดร้บัแจ้ง และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ
เกิดขึน้หรอืคงคา้งอยู ่ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งด าเนินการช าระคา่ใชจ้่ายตามท่ีหนว่ยรบัรองไดแ้จง้ไวโ้ดยมิชกัชา้  

7. การตรวจติดตามผล  
หน่วยรบัรองก าหนดการตรวจติดตามผลการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอ์ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจวา่ ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการรบัรอง และ
ผลติภณัฑย์งัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนดและมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ   
หากครบก าหนดการตรวจติดตามแลว้ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ยินยอมใหไ้ปตรวจติดตามภายใน 40 วันท าการ 
นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากหน่วยรบัรอง หนว่ยรบัรองจะด าเนินการพิจารณา พกัใช ้เพิก
ถอน หรือยกเลิกการรบัรองผลติภณัฑแ์ลว้แต่กรณี ทัง้นีก้ารพกัใช ้เพิกถอน หรือยกเลกิ สามารถครอบคลมุได้
ตัง้แตห่นึ่งใบรบัรอง หรอืหลายใบรบัรอง ตามท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองถือครองอยู ่
ทัง้นี ้กฟภ. และ/หรือ หนว่ยรบัรองอาจมีการด าเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรือ
แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ในระยะเวลาอันสัน้ เพื่อใหห้น่วยรบัรองสามารถตรวจสอบ ทดสอบ ทบทวน สืบสวน
ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ของผูไ้ดร้บัการรบัรอง  
หากไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ หน่วยรบัรองจะใช้หน่วยงานท่ีมีความสามารถตามท่ีก าหนด             
ดงัขอ้ 5 ในการตรวจติดตามผลการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ ์
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ส าหรบัการตรวจติดตามการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่าง
รวมกนัตามท่ีก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

7.1 การตรวจติดตามการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ ์ณ ผูผ้ลติ และ/หรอื โรงงาน เพื่อประเมินวา่ 
- ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถรกัษาระบบควบคมุคณุภาพการผลติเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด และตาม

ขอ้ก าหนดเฉพาะในการรบัรองผลติภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ (ถา้จ าเป็น) 
- ผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถรกัษาคณุภาพของผลติภณัฑท่ี์ไดร้บัการรบัรองเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ 

เงื่อนไข และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ โดยการสุม่หรือคดัเลือกตวัอย่างเพื่อตรวจสอบและ
ทดสอบ (ถา้จ าเป็น) 

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีระบบในการควบคุมการ จัดท า จดัเก็บ จ าหนา่ย จ่ายแจก เอกสารหรือขอ้มูลต่างๆ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก าหนดตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการเฝา้ระวงัการควบคุมคณุภาพและกระบวนการผลิตในแตล่ะขัน้ตอน เพื่อใหม้ั่นใจ
วา่ผลิตภณัฑท่ี์สง่มอบใหก้ับ กฟภ. เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ มาตรฐาน และขอ้ก าหนดท่ี กฟภ .
ก าหนด 

7.2 การตรวจติดตามผลติภณัฑ ์ณ สถานท่ีจ าหนา่ย และ/หรอื คลงัสนิคา้ของ กฟภ. และ/หรอืแหลง่อ่ืนๆ 
หน่วยรบัรองจะคัดเลือกหรือสุม่ และเก็บตวัอย่างจากสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ช่องทางการจ าหน่าย

ต่างๆ และ/หรือ คลังสินค้าของ กฟภ . และ/หรือแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากพืน้ท่ีของผู้ผลิตหรือโรงงาน                   
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ตามช่วงเวลารบัรองผลติภณัฑท่ี์ระบุไวใ้นใบรบัรองแตล่ะผลติภณัฑ ์เพื่อตรวจสอบและ/
หรือทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด ระเบียบ และมาตรฐานท่ีได้รบัการรบัรอง ว่ายังคง
สอดคลอ้ง เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ทัง้นี ้อาจมีการเพิ่ม หรือลดความถ่ีในการคดัเลือกหรอืสุม่ หรือก าหนด เก็บตวัอย่างเพื่อตรวจสอบและ/
หรอืทดสอบผลิตภณัฑต์ามขอ้ก าหนด หรอืหลกัเกณฑท่ี์ไดร้บัการรบัรองก็ได ้โดยจะประเมินจากผลยอ้นหลงั
ท่ีผา่นมา เช่น ผลการตรวจสอบและทดสอบ ผลการควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ ์ขอ้บกพรอ่ง ขอ้รอ้งเรียน และ
ท่ีคลา้ยกนั และ/หรอืเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลู ตา่งๆท่ีไดร้บัจาก กฟภ. รวมถึงหลกัฐานท่ีไดจ้ากหนว่ยงานอ่ืน 

7.3 การคดัเลอืกหรอืสุม่ หรอืก าหนดตวัอยา่งเพื่อการตรวจสอบและทดสอบส าหรบัตรวจติดตามผล 
จ านวนตัวอย่างเพื่อการตรวจติดตามผล และรูปแบบการคัดเลือกหรือสุ่ม หรือก าหนดตัวอย่าง                  

จะด าเนินการ ดงันี ้
- คดัเลอืก หรอืสุม่ หรอืก าหนด ผลติภณัฑ ์ตาม “หลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินรายผลติภณัฑ”์ และ/หรอื  
- คัดเลือก หรือสุ่ม หรือก าหนด ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูล  เช่น ประเภท               

แบบรุน่ คณุสมบติัทางไฟฟา้ คณุสมบติัทางกล และอายขุองผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัรองผลติภณัฑ์ ผลการตรวจ
ติดตามคณุภาพของผลติภณัฑค์รัง้ก่อนหนา้ (ถา้มี) และ/หรอื 

- คดัเลอืก หรือสุม่ หรอืก าหนด ผลิตภณัฑ ์จากขอ้รอ้งเรยีนหรือการรอ้งขอจาก กฟภ. คู่คา้ หรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีแจง้ขอ้มลูมาท่ีหนว่ยรบัรอง และ/หรอื 
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- คดัเลือก หรือสุม่ หรือก าหนด ผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิต หรอื โรงงาน หรอืแหลง่อ่ืนท่ีผลิตภณัฑเ์ป็นคุณลกัษณะ
เดียวกันกับท่ีไดร้บัการรบัรองจากหน่วยรบัรอง ในระหว่างกระบวนการตรวจติดตามเพื่อทวนสอบการ
แกไ้ข และ/หรอื 

- คดัเลอืก หรือสุม่ หรอืก าหนด ผลิตภณัฑต์ามหลกัเกณฑท่ี์ขอ้ก าหนดทางวิชาการอ่ืนๆท่ีมีการยอมรบัจาก 
กฟภ. และ หนว่ยรบัรอง และ/หรอื มาจากมาตรฐานท่ีนา่เช่ือถือ 

7.4 การตรวจติดตามผลเพิ่มเติม 
หนว่ยรบัรองอาจด าเนินการตรวจติดตามผลเพิ่มเติม ในกรณีตอ่ไปนี ้

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรอืผลิตภณัฑ ์หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด ซึ่งมีผลต่อการ
รบัรองผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส  าคัญ หรือสมรรถนะต่างๆ ในการผลิตและควบคุมคุณภาพลดหรือดอ้ย
คณุภาพ 

- มีขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับหนา้ท่ีการท างาน และความปลอดภัยในการใชง้านผลิตภัณฑ ์หรือขอ้รอ้งเรียนท่ี
เก่ี ย วข้อ งกั บ ความน่ า เช่ื อ ถื อ ขอ งผู้ ได้ร ับ ก ารรับ รอ ง ห รือ เก่ี ย วกั บ คุณ ภาพ ผิดปก ติ  หรือ                               
ขีดความสามารถในการควบคมุคณุภาพ ความสอดคลอ้งตอ่หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด มาตรฐานท่ี
ไดร้บัการรบัรองจาก กฟภ. หนว่ยงานภายนอก ผูใ้ช ้คูค่า้ และท่ีคลา้ยกนั 

- ผูไ้ดร้บัการรบัรองถกูพกัใช ้การรบัรองผลิตภณัฑ ์และประสงคจ์ะให ้กฟภ. และ/หรอื หน่วยรบัรอง ยกเลิก
การถกูพกัใชน้ัน้ๆ  

- กฟภ. หน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายมีการรอ้งขอใหห้น่วยรบัรองด าเนินการ
ตรวจติดตามผูไ้ดร้บัการรบัรอง ทัง้นีห้น่วยรบัรองจะพิจารณาด าเนินการในแต่ละกรณี ภายใตข้อบข่าย
การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ 

ทัง้นี ้กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรองอาจมีการด าเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมโดยไม่แจ้งใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในระยะเวลาอนัสัน้ ในบางกรณี เพื่อใหห้นว่ยรบัรองสามารถตรวจสอบ 
ทบทวน สืบสวนขอ้เท็จจรงิตา่งๆ ของผูไ้ดร้บัการรบัรอง รวมถึงการติดตามผลการพกัใช ้และ/หรอืผลการ
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืการด าเนินการอ่ืนใดท่ีมีนยัส  าคญั 

7.5 ผลการตรวจสอบและทดสอบผลติภณัฑใ์นการตรวจติดตาม 
7.5.1 หอ้งปฏิบติัการหรอืหนว่ยงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ด าเนินการตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑ ์ตามท่ี

หน่วยรบัรองก าหนด และในกรณีท่ีผลการตรวจสอบและ/หรือทดสอบไม่ผ่าน หน่วยรบัรองจะแจ้ง
ใหก้บัผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายในระยะเวลา 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสรุปผล   

7.5.2 หนว่ยรบัรองจะพิจารณาผลกระทบของขอ้บกพรอ่ง ดงันี ้
- พบขอ้บกพรอ่งวิกฤตอย่างนอ้ย 1 ขอ้ หน่วยรบัรองจะพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหรอืยกเลิกการ

รบัรองผลติภณัฑ ์
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- พบขอ้บกพรอ่งไม่วิกฤต หน่วยรบัรองจะพิจารณาด าเนินการพักใช้ใบรบัรองผลิตภัณฑ ์และแจ้ง              
ผูไ้ดร้บัการรบัรองเพื่อด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามท่ีหน่วยรบัรองก าหนดแต่ไม่เกิน 120 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากหนว่ยรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

▪ หากผู้ได้ร ับการรับรองไม่ด  าเนินการแก้ไขปรับปรุงและน าส่งหลักฐานแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลานบัตัง้แต่วนัท่ีแจง้ตามเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณอ์ักษร หน่วยรบัรองจะยุติการ
ด าเนินการและสรุปรายงานผล 

- การด าเนินการเพื่อปรบัสถานะการถูกพกัใชใ้บรบัรองผลิตภณัฑใ์หก้ลบัมาเป็นผูไ้ดร้บัการรบัรองให้
เป็นไปตาม หลกัเกณฑ ์การพกัใช ้เพิกถอนและยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑท่ี์ก าหนดไว  ้

- เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน ประกอบการยื่นค าขอท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองปรบัปรุงแกไ้ขในระหวา่งการพกั
ใชใ้บรบัรองผลิตภณัฑ ์ตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น และจดัท าหมายเลขหนา้ก ากับเอกสาร
ตามล าดบัในทกุหนา้เอกสาร  

ในการแก้ไขดังข้างต้นให้ผู ้ยื่นท ารายการสารบัญเอกสารทั้งหมด และชี ้บ่งสาระส  าคัญ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาโดยหนว่ยรบัรอง 

กรณีท่ีเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน เป็นส  าเนา ให้ผูไ้ดร้บัการรบัรองด าเนินการส  าเนาภาพถ่ายเสมือน
จรงิ(รูปส)ีของเอกสารนัน้ๆ พรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาโดยผูมี้อ  านาจ หรอืผูย้ื่น 

ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองด าเนินการจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และจัดท าหมายเลขหนา้
ก ากบัเอกสารตามล าดบัในทกุหนา้เอกสารสง่มอบใหก้บัหนว่ยรบัรอง 
หน่วยรบัรองบริหารจัดการ เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบการยื่นค าขอท่ีปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็น
ปัจจุบนัภายใน 10 วนัท าการ  
หากหนว่ยรบัรองพบวา่เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานท่ีแกไ้ขยงัไม่ครบถว้นและสอดคลอ้ง หนว่ยรบัรองจะ
ยติุการด าเนินกิจกรรมการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
หมายเหต ุ: เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบการยืน่ค  าขอ มีไวพ้รอ้มสง่มอบใหก้บั กฟภ. หากไดร้บัการรอ้งขอ 

7.6 ผลการตรวจติดตามระบบควบคมุคณุภาพ  
7.6.1 หน่วยรบัรองด าเนินการตรวจสอบเพื่อติดตามการควบคมุคณุภาพ ณ ผูผ้ลติ และ/หรือโรงงาน และใน

กรณีท่ีผลการตรวจประเมินการควบคมุคณุภาพไม่ผา่นหรอืพบขอ้บกพรอ่ง หนว่ยรบัรองจะแจง้ใหก้บัผู้
ยื่นทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายในระยะเวลา 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสรุปผล   

7.6.2 หนว่ยรบัรองจะพิจารณาผลกระทบของขอ้บกพรอ่ง ดงันี ้
- พบขอ้บกพรอ่งวิกฤตอย่างนอ้ย 1 ขอ้ หน่วยรบัรองจะพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหรอืยกเลิกการ
รบัรองผลติภณัฑ ์

- พบขอ้บกพรอ่งไม่วิกฤต หน่วยรบัรองจะพิจารณาด าเนินการพกัใชใ้บรบัรองผลิตภณัฑ ์และแจง้ผู้
ไดร้บัการรบัรองเพื่อด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงตามท่ีหน่วยรบัรองก าหนดแต่ไม่เกิน 120 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากหนว่ยรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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▪ หากผู้ได้ร ับการรับรองไม่ด  าเนินการแก้ไขปรับปรุงและน าส่งหลักฐานแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลานบัตัง้แต่วนัท่ีแจง้ตามเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณอ์ักษร หน่วยรบัรองจะยุติการ
ด าเนินการและสรุปรายงานผล 

- การด าเนินการเพื่อปรบัสถานะการถูกพกัใชใ้บรบัรองผลิตภณัฑใ์หก้ลบัมาเป็นผูไ้ดร้บัการรบัรองให้
เป็นไปตาม หลกัเกณฑ ์การพกัใช ้เพิกถอนและยกเลิกการรบัรองผลิตภณัฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยหน่วย
รบัรอง 

- เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน ประกอบการยื่นค าขอท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองปรบัปรุงแกไ้ขในระหวา่งการพกั
ใชใ้บรบัรองผลิตภณัฑ ์ตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น และจดัท าหมายเลขหนา้ก ากับเอกสาร
ตามล าดบัในทกุหนา้เอกสาร  
ในการแก้ไขดังข้างต้นให้ผู ้ยื่ นท ารายการสารบัญ เอกสารทั้งหมด และชี ้บ่ งสาระส  าคัญ                            
เพื่อประกอบการพิจารณาโดยหนว่ยรบัรอง 
กรณีท่ีเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน เป็นส  าเนา ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองด าเนินการส  าเนาภาพถ่ายเสมือน
จรงิ(รูปส)ีของเอกสารนัน้ๆ พรอ้มลงนามรบัรองส  าเนาโดยผูมี้อ  านาจหรอืผูย้ื่น 
ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองด าเนินการจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และจัดท าหมายเลขหนา้
ก ากบัเอกสารตามล าดบัในทกุหนา้เอกสารสง่มอบใหก้บัหนว่ยรบัรอง 
หน่วยรบัรองบริหารจัดการ เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบการยื่นค าขอท่ีปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็น
ปัจจุบนัภายใน 10 วนัท าการ  
หากหนว่ยรบัรองพบวา่เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานท่ีแกไ้ขยงัไม่ครบถว้นและสอดคลอ้ง หนว่ยรบัรองจะ
ยติุการด าเนินกิจกรรมการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์
หมายเหต ุ: เอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบการยืน่ค  าขอ มีไวพ้รอ้มสง่มอบใหก้บั กฟภ. หากไดร้บัการรอ้งขอ 

7.7 การปรบัและคา่ปรบั 
หากการตรวจติดตามผล พบขอ้บกพรอ่งเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ท่ีเกิดจากการกระท าจงใจหรือ
ประมาทเลนิเลอ่ของผูไ้ดร้บัการรบัรอง และมีผลท าใหเ้กิดความเสยีหายหรืออนัตรายแก่ผูบ้ริโภค หรอือาจ
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสาธารณะ รวมถึงผลกระทบต่อกิจการบริการและจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ทัง้นี ้
หนว่ยรบัรอง และ/หรือ กฟภ.จะด าเนินการแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรและด าเนินการปรบัตามอตัราคา่ปรบั
ท่ีก าหนดตามขอ้ตกลง ขอ้สญัญา หรอืภาระผกูพนั ตามท่ีผูไ้ดร้บัการรบัรองไดย้อมรบัทราบขอ้ตกลงไว ้
กรณีเป็นการละเมิดเก่ียวกับการใช้เครื่องหมายการรบัรองผลิตภัณฑ ์ใหอ้้างอิงตามหลกัเกณฑ์ PEA-
FINE-001 และรวมถึงขอ้กฎหมายตา่งๆของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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8. การลดขอบข่าย การพักใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรับรองผลิตภณัฑ ์
8.1 การลดขอบขา่ยของการรบัรองผลติภณัฑ ์

ในกรณี ท่ีผู ้ได้ร ับการรับ รองแจ้งความประสงค์จะขอลดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ท่ี ได้ร ับการรับ รอง                               
หรือหน่วยรบัรอง พบว่าผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่สามารถรกัษาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นขอบข่ายท่ีไดร้บัการ
รบัรอง หน่วยรบัรองจะออกใบรบัรองผลิตภัณฑฉ์บับใหม่แทนฉบับเดิม ซึ่งใบรบัรองฉบับใหม่มีขอบข่าย
ครอบคลมุเฉพาะสว่นท่ีเหลอือยูเ่ท่านัน้  หน่วยรบัรองจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองทราบภายใน 15 วนั และจะ
ด าเนินการยกเลกิใบรบัรองผลติภณัฑฉ์บบัเดิมทนัที       

8.2 การพกัใชก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์
ในกรณีท่ีพบวา่ผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการรบัรองผลิตภณัฑท่ี์ กฟภ. และ/
หรอื หนว่ยรบัรองก าหนดไวโ้ดยหน่วยรบัรองพิจารณาพกัใชใ้บรบัรองผลิตภณัฑข์องผูไ้ดร้บัการรบัรอง โดยมี
ก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัท าการ แตไ่ม่เกิน 180 วนัท าการ 
ในระหว่างการพักใช้ใบรับรอง ผู้ได้ร ับการรับรองต้องยุติการใช้ผลการรับรอง และ /หรือระงับการใช้
เครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑ ์จนกวา่จะไดร้บัแจง้ผลการพิจารณาจากหนว่ยรบัรอง 
ในระหว่างการถูกพกัใชใ้บรบัรองผลิตภณัฑ ์ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งท าการปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งให้
เรียบรอ้ย และแจ้งให้ กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรองทราบ เพื่อด าเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขนัน้ๆ              
ถา้ไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรองจะพิจารณาด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป แตถ่า้ผูไ้ดร้บัการรบัรองด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆแลว้เสรจ็ และ
หนว่ยรบัรอง ด าเนินการตรวจติดตามผลพบวา่เป็นไปหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบเวลา
ท่ีก าหนด หนว่ยรบัรองจะคืนสถานะการรบัรองใหก้บัผูไ้ดร้บัการรบัรองเม่ือยงัคงมีความสามารถตามขอบขา่ย
เดิม หรอืลดขอบขา่ยการรบัรองผลติภณัฑ ์

8.3 การเพิกถอนการรบัรองผลติภณัฑ ์
ผูไ้ดร้บัการรบัรองจะถกูเพิกถอนการรบัรอง ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
- ไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ภายในระยะเวลาท่ีถกูพกัใชก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์
- ไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข และสง่ผลกระทบรา้ยแรงต่อการรบัรองผลิตภัณฑ ์หรือท าใหเ้กิด

ความเสยีหายหรอือนัตรายแก่ กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง 
- ปฏิเสธความรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นความเสียหายท่ีผูไ้ด้รบัการรบัรองต้อง

รบัผิดชอบ หรอืปฏิเสธการจ่ายคา่ปรบัตามอตัราที่ก าหนด 
- ผิดสญัญา หรอืภาระผกูพนัตา่งๆตามท่ี กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรองไดก้ าหนดไว ้
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8.4 การยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑ ์
การยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑ ์จะด าเนินการในกรณีตอ่ไปนี ้ 
- ผูไ้ดร้บัการรบัรองกระท าผิดสญัญา หรอืภาระผกูพนัตา่งๆ ตามท่ีหนว่ยรบัรองไดก้ าหนดไว ้
- ผูไ้ดร้บัการรบัรองมีความประสงคข์อยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑ ์โดยแจง้ให ้กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง 

ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
- ผูไ้ดร้บัการรบัรอง เลกิหรอืถกูสั่งใหเ้ลกิประกอบกิจการ ท่ีไดร้บัการรบัรองผลติภณัฑ ์
- ผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือมีหลกัฐานว่าถูกแจง้เวียนเป็นผูทิ้ง้งานของทางราชการ หรือ

งานของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้ฝ่ายผลติ 
- กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรอง ยกเลิกหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐานท่ีใช้ในการรบัรอง

ผลติภณัฑ ์โดยจะแจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรองทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
การเพิกถอนและการยกเลิกการรบัรองผลิตภัณฑ ์ใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรอง ส่งคืนใบรบัรองผลิตภัณฑใ์หแ้ก่                

หน่วยรบัรอง พรอ้มทั้งยุติการน าผลการรบัรองผลิตภัณฑ์และ /หรือ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ไปใช ้
นบัตัง้แตว่นัท่ี เพิกถอน หรอืยกเลกิ แลว้แตก่รณี 

9. การต่ออายุใบรับรอง  
 ใหมี้การก าหนดไวใ้นหลักเกณฑ์การตรวจประเมินรายผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะ ผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ี
ประสงคจ์ะต่ออายุใบรบัรองใหย้ื่นค าขอต่ออายุลว่งหนา้ตามท่ีหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินรายผลิตภัณฑ์
ก าหนดก่อนท่ีใบรบัรองผลติภณัฑจ์ะหมดอาย ุโดยการยื่นค าขอเพื่อการต่ออายนุัน้ตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลู เอกสาร 
และหลกัฐานตา่งๆเช่นเดียวกบัการยื่นค าขอขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑใ์นครัง้แรก  
 การตรวจประเมินเพื่อตอ่อายกุารรบัรองผลติภณัฑ ์จะอา้งอิงจากผลการตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑ์
ตามแบบรุ่นหรือตามคุณลกัษณะท่ีส  าคัญของผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัดังระบุในใบรบัรอง และผลการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพ ณ สถานท่ีของผู้ผลิต หรือ โรงงาน ครัง้ล่าสุด และการตัดสินผลการรบัรองผลิตภัณฑ ์                
เพื่อตอ่อายใุบรบัรอง โดยหนว่ยรบัรองตอ้งด าเนินงานตาม หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หนว่ยรบัรองจะตอ่อายใุบรบัรองใหค้รอบคลมุผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการรบัรองเดิมทัง้หมด และใบรบัรองฉบบั
ใหม่จะมีอาย ุ5 ปีตอ่จากวนัสิน้อายุของใบรบัรองฉบบัเดิมหรือก าหนดอายุใบรบัรองฉบบัใหม่ตามหลกัเกณฑ์
การตรวจประเมินรายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งนัน้ๆ และผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งยุติการใชใ้บรบัรองฉบับเดิมและ
สง่คืนใบรบัรองฉบบัเดิมกลบัมาท่ีหน่วยรบัรองภายในระยะเวลาท่ีก าหนดนบัตัง้แต่ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 หากผูไ้ดร้บัการรบัรองไม่ยื่นค าขอตอ่อายลุว่งหนา้ตามเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ไม่ประสงคจ์ะขอตอ่อายกุาร
รบัรองผลติภณัฑ ์และหนว่ยรบัรองด าเนินการแจง้ขอ้มลูไปยงั กฟภ. 
 หากประสงค์จะขอการรบัการรบัรองผลิตภัณฑ์ใหม่ หน่วยรบัรองด าเนินการเช่นเดียวกับผู้ยื่นใหม่              
โดยใบรบัรองฉบบัเดิมจะใหมี้ผลใชไ้ดจ้นถึงวนัสิน้อายท่ีุระบุในใบรบัรอง 
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10.  การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภณัฑ ์
 หากผูไ้ดร้บัการรบัรองมีความประสงคข์อขยายขอบข่าย สามารถแจง้ขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติมไดโ้ดย           
ยื่นเอกสารค าขอการรบัรองผลิตภณัฑ ์และรายการผลติภณัฑท่ี์ต้องการขอขยายขอบข่าย และหลกัฐานอ่ืนๆ 
ท่ีหนว่ยรบัรองรอ้งขอ โดยจะด าเนินการ ดงันี ้
(1) ตรวจประเมินระบบควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ ์ณ ผูผ้ลิต หรือ โรงงาน หรอืใชผ้ลการประเมินระบบการ

ควบคมุคณุภาพผลติภณัฑค์รัง้ลา่สดุท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี ประกอบการพิจารณา และ 
(2) ใหสุ้ม่หรอืคดัเลือกตวัอย่างตรวจสอบและทดสอบตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง  
 หน่วยรบัรองจะจัดท าใบรบัรองใหค้รอบคลมุผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการรบัรองทัง้หมด และใบรบัรองฉบบัใหม่
จะมีวนัสิน้อายเุทา่กบัวนัสิน้อายขุองใบรบัรองฉบบัเดิม และผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งสง่คืนใบรบัรองฉบบัเดิมแก่
หนว่ยรบัรอง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 การขยายขอบข่ายของผูย้ื่น หากหนว่ยรบัรอง พิจารณาแลว้วา่ขอบขา่ยท่ีขอขยายนัน้มีการเปลี่ยนแปลงท่ี
มีนยัส  าคัญต่อผลิตภณัฑแ์ละการรบัรองผลิตภณัฑเ์ดิม อาจมีการพิจารณาใหผู้ย้ื่นขอการรบัรองผลิตภณัฑ์
ใหม่ เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบกบัการรบัรองผลติภณัฑเ์ดิม  

11.  การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ ์
ผูย้ื่นหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถโตแ้ยง้ รอ้งเรยีน หรอือุทธรณเ์ก่ียวกบัการด าเนินงานการรบัรองผลติภณัฑ์
ของหน่วยรบัรอง ไดโ้ดยต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และหน่วยรบัรองจะด าเนินการจัดการในเรื่อง
ดงักลา่วและจะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

    หมายเหต ุ: การด าเนินการใหเ้ป็นตามขัน้ตอนการด าเนินงานการด าเนินการกบัการโตแ้ยง้ การรอ้งเรียน และการอทุธรณ ์

12.  การรักษาความลับ 
กฟภ. และหนว่ยรบัรองมีนโยบายและขัน้ตอนในการเก็บรกัษาความลบัขอ้มลูของผูย้ื่นและผูไ้ดร้บัการรบัรอง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลิตภณัฑ ์เช่น รายงานการประเมินเอกสาร รายงานการตรวจประเมิน รายงานผล
การทดสอบ กระบวนการผลติผลติภณัฑท่ี์ขอการรบัรอง ขอ้มลูการควบคมุคณุภาพผลลิภณัฑ ์เป็นตน้  
การรกัษาความลบัจะครอบคลมุ เจา้หนา้ท่ีของ กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรอง ผูป้ระเมินจากภายนอก คณะ
กรรมการฯ คณะท างานฯ ผูร้บัจา้งช่วง รวมถึงบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลิตภณัฑข์อง กฟภ. และ/
หรอื หนว่ยรบัรอง 
กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลข่าวสารท่ีถือเป็นความลบัดงักลา่วขา้งตน้ กฟภ. และ
หนว่ยรบัรองจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูย้ื่นหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน เวน้แตก่รณี
ท่ีมีกฎหมายหรอืค าสั่งของศาลก าหนดใหต้อ้งเปิดเผย หรือเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่ง กฟภ. และผูย้ื่นหรือ        
ผูไ้ดร้บัการรบัรอง หรอืผูท่ี้ขึน้ทะเบียน 
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13.  การแจ้งการเปล่ียนแปลงและการด าเนินการ 
13.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีมีนยัส  าคญัให ้กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรอง ทราบเป็น

ลายลกัษณ์อักษร  พรอ้มเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ โดยทันที เช่น การยา้ยสถานท่ี การจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือนิติบุคคล การจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง
บริหารงาน และอ านาจหนา้ท่ี การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือวัตถุประสงคใ์นการจดทะเบียนนิติ
บุคคล การปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการปรบัเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การปรบัส่วนหลักของระบบ
บรหิารงานคณุภาพท่ีมีผลตอ่การผลติและผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

13.2 กฟภ. และ/หรอื หน่วยรบัรองจะพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง ทัง้นีใ้หด้  าเนินการตาม
แนวทางดัง ภาคผนวก ค และหากแนวทางตาม ภาคผนวก ค ไม่ครอบคลมุกรณีต่างๆท่ีเกิดขึน้ ใหห้น่วย
รบัรองและ กฟภ. ด าเนินการรว่มกันในการก าหนดแนวทางด าเนินการ ทั้งนีอ้าจมีการประกาศเป็นการ
จ าเพาะหรือปรบัปรุงเอกสารแนวทางการด าเนินการเพิ่มเติมโดยหน่วยรบัรองและ/หรอื กฟภ. แลว้แต่ละ
กรณีตามความเหมาะสม  

14.  การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภณัฑ ์
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัรองผลิตภณัฑ ์กฟภ.และ/
หรอืหน่วยรบัรอง แจง้ขอ้มูลใหผู้ไ้ดร้บัการรบัรอง และ/หรือ ผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ใหท้ราบลว่งหนา้ พรอ้มก าหนด
ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง และแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด ระเบียบ และเงื่อนไข
ฉบบัใหม่  
หน่วยรบัรองและ/หรอื กฟภ. จะด าเนินการตรวจผลปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อยืนยนัผลการด าเนินการว่าสอดคลอ้ง
ตอ่หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐานในการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์

15.  ความเป็นกลาง 
หน่วยรบัรอง มีนโยบายและขัน้ตอนการจัดการความเป็นกลางในการขึน้ทะเบียน และรบัรองผลิตภัณฑ ์
ครอบคลมุทัง้ 3 ระดบัขององคก์ร ดงันี ้

(1) ระดบันโยบาย  
การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการรบัรองผลิตภณัฑพ์ิจารณาโดยผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผลติภณัฑท่ี์ใหก้ารรบัรอง   

(2) ระดบัการตดัสนิใหก้ารรบัรอง  
การพิจารณาตดัสินใหก้ารรบัรองด าเนินการโดยบุคคลท่ีไม่เป็นผูต้รวจประเมินหรอืเป็นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย
กบัผูย้ื่นขอรบัการรบัรอง เช่น ไม่เป็นผูใ้หค้  าปรกึษาแนะน า ออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ ผลิตภณัฑท่ี์ตรวจ
ประเมิน  

(3) ระดบัการตรวจประเมินเพื่อการรบัรอง  
ผูป้ระเมินตอ้งไม่มีสว่นไดส้่วนเสียกับผู้ยื่นขอรบัการรบัรอง เช่น ไม่เป็นผูใ้หค้  าปรกึษาแนะน า ออกแบบ 
จ าหนา่ย ติดตัง้ ผลติภณัฑท่ี์ตรวจประเมิน  
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16.  การขึน้ทะเบียนและควบคุมผู้ทีขึ่น้ทะเบียน 
16.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองผลิตภณัฑจ์าก หน่วยรบัรองจะไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นผูท่ี้ขึน้ทะเบียนใหก้ับ กฟภ. 

โดยอา้งอิงจากขอ้มลูคณุสมบติัหรอืคุณลกัษณะของผลติภณัฑต์ามใบรบัรองท่ีไดร้บัจากหนว่ยรบัรอง และ
การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์PEA-AVL-001 และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

16.2 ใหห้น่วยรบัรองด าเนินการแจง้ผลหรือคะแนนการประเมินของผูไ้ดร้บัการรบัรองเป็นลายลกัษณอ์ักษรต่อ 
กฟภ. โดยผลหรือคะแนนนัน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์PEA-AVL-001 และหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมิน
รายผลติภณัฑ ์(หากเก่ียวขอ้ง)  
การแจง้ผลหรอืคะแนนของผูไ้ดร้บัการรบัรอง ใหด้  าเนินการอยา่งนอ้ยหลงัจากท่ีด าเนินการตรวจสอบรบัรอง
แลว้เสรจ็ในแตล่ะครัง้ภายใน 20 วนัท าการหลงัจากท่ีตดัสนิผลโดยหนว่ยรบัรอง 
หากในช่วงเวลาท่ีไดร้บัการรบัรองมีผูไ้ดร้บัการรบัรองนัน้ถกูด าเนินการตรวจสอบรบัรองแลว้ท าใหมี้การเพิ่ม
หรอืลดผลหรอืคะแนน ใหห้น่วยรบัรองด าเนินการสรุปผลและแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรต่อ กฟภ . ภายใน 
20 วนัท าการหลงัจากท่ีหนว่ยรบัรองตดัสนิผลหรอืด าเนินการตามขัน้ตอนแลว้เสร็จ 

16.3 การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การควบคุมผูไ้ดร้บัการรบัรองและผูท่ี้ขึน้ทะเบียนท่ีก าหนดโดย 
กฟภ. โดยผูท่ี้ขึน้ทะเบียนจะไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก กฟภ.  

16.4 ผูไ้ดร้บัการรบัรองท่ีขึน้ทะเบียนตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ี กฟภ. และ/หรือ 
หน่วยรบัรองก าหนด ตลอดระยะเวลาท่ีขึน้ทะเบียน และอยู่ภายใตส้ญัญา รวมถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด 
ตา่งๆ กบั กฟภ.  

17.  การพักใช้ เพิกถอนและยกเลิกการขึน้ทะเบียน 
17.1 ผูไ้ดร้บัการรบัรองจะถูกพักการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท่ีขึน้ทะเบียน ถา้พบว่ามีการแจง้การพักใชโ้ดย  หน่วย

รบัรอง 
17.2 ผูไ้ดร้บัการรบัรองจะถกูเพิกถอนและยกเลิกขึน้ทะเบียนเป็นผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ในกรณีท่ีถกูเพิกถอนหรอืยกเลิก

ใบรบัรองผลติภณัฑจ์ากหนว่ยรบัรอง 
17.3 ผูท่ี้ขึน้ทะเบียนขอยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑแ์ละการขึน้ทะเบียน 
17.4 ใบรบัรองผลติภณัฑข์องผูท่ี้ขึน้ทะเบียนหมดอาย ุและไม่ไดร้บัการตอ่อาย ุ
17.5 อ่ืนๆ ตามท่ี หนว่ยรบัรอง และ/หรอื กฟภ. ก าหนด แลว้แตก่รณี ซึ่งจะมีการประกาศหรอืแจง้ใหผู้ท่ี้ขึท้ะเบียน

ทราบลว่งหนา้ 
18. อ่ืนๆ 
18.1 หากผูย้ื่นหรอืผูไ้ดร้บัการรบัรองไดร้บัขอ้บกพรอ่งจากการตรวจสอบรบัรองโดยหนว่ยรบัรอง ทัง้ในขัน้ตอน 

การยื่นค าขอหรือในระหว่างการตรวจติดตามควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์ผูย้ื่นหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้ง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์และระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑใ์หแ้ลว้เสร็จและ
ยอมรบัการแกไ้ขปรงัปรุงโดยหน่วยรบัรอง และหากประสงคจ์ะยื่นค าขอเพื่อใหมี้การด าเนินการตรวจสอบ
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รบัรองเพื่อปรบัผลหรือคะแนนแต่ละเรื่องหรือทัง้หมด หน่วยรบัรองจะพิจารณารบัยื่นค าขออย่างนอ้ย                      
60 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ีหนว่ยรบัรองยอมรบัและตดัสนิผล 

18.2 กฟภ.และ/หรือ หนว่ยรบัรอง ไม่รบัผิดชอบตอ่ความเสียหาย ท่ีเกิดจากการกระท าใดๆ ของผูย้ื่น ผูไ้ดร้บัการ
รบัรอง และผูท่ี้ขึน้ทะเบียน ท่ีกระท าโดยไม่สุจริต ขาดความรบัผิดชอบ หลบเลี่ยง หรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์
ขอ้ก าหนด ระเบียบและเงื่อนไขใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์

18.3 กรณีท่ีมีปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ ใหใ้ชก้ฎหมายไทย หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกับการขึน้ทะเบียนและรบัรองผลิตภณัฑ ์รวมไปถึง หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และอ่ืนๆท่ี
คลา้ยกนั ของ กฟภ. และ/หรอื หนว่ยรบัรอง ท่ีก าหนดเป็นหลกั 
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ผงักระบวนการไหล PEA Product Acceptance 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรูปแบบการขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภณัฑ ์

 

รูปแบบการให้ 
การรับรองผลิตภณัฑ ์

 

ค าอธิบาย 

 
อ้างอิงแนวทาง 
ประเภทที ่5 และ 
แสดงเคร่ืองหมาย 
(Type 5 with MARK ) 
และเพิ่มเติมแนวทางการ
ขึ้นทะเบียนรวมถึ งการ
ค วบ คุ ม ภ าย ห ลั งก า ร
รับรอง  

 

 

 

การขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์เป็นไปตามแนวทางดงันี ้
-  ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ส  าหรับแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) หรือ ตาม
คณุลกัษณะของผลติภณัฑ ์และ/หรือ 
-  ใหก้ารรบัรองผลิตภัณฑท์ัง้อนุกรมของแต่ละแบบ (Model) หรือแบบรุ่น (type) หรือ ตาม
คณุลกัษณะของผลติภณัฑท่ี์มีคณุลกัษณะเดียวกนั และ/หรือ 
- ใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์ตามคณุลกัษณะผลติภณัฑท่ี์ กฟภ. ก าหนด 
โดยการรบัรองผลติภณัฑน์ัน้จะประกอบไปดว้ย 

- การตรวจสอบและทวนสอบเอกสาร ขอ้มลู หลกัฐาน และ/หรือ 
- การคัดเลือกหรือสุ่มตัวอย่างตรวจสอบและทดสอบตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ขอ้ก าหนดหรือมาตรฐาน และ/หรือ 
- การประเมนิระบบควบคมุคณุภาพ ณ สถานท่ีของผูผ้ลติ และ/หรือโรงงาน  
- การสรุปผล และพจิารณาตดัสนิใหก้ารรบัรองผลติภณัฑ ์

โดยผูย่ื้นจะไดร้บัใบรบัรองผลติภณัฑ ์และการอนญุาตใหแ้สดงเครื่องหมายรบัรองผลติภณัฑ์
ท่ีก าหนดโดย   กฟภ. และ/ หรือ หน่วยรบัรอง และรวมถึงเง่ือนไขตา่งๆท่ีก าหนดไว ้

- การตรวจตดิตามควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์  

- การด าเนินการอ่ืนใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองผลติภณัฑ ์
หมายเหตุ : แนวทางและรูปแบบการขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ อ้างอิงมาจาก 
ISO/IEC 17067 และเพิม่เตมิขอ้ก าหนดของ กฟภ.  
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ภาคผนวก ค 
แนวทางการด าเนินการเมื่อมีการแจ้งการเปล่ียนแปลง 

กรณี การด าเนินการ 
1. กรณีมีการเปล่ียนแปลงการจดทะเบียน

เปล่ียนช่ือนิตบิคุคล 
หน่วยรบัรองจะเพกิถอนหรือยกเลกิการรบัรอง 
กฟภ.จะยกเลกิการขึน้ทะเบียน 
ผูย่ื้นหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถขอการรบัรองใหมไ่ดโ้ดยไมก่ าหนดเวลา 

2. การยา้ยสถานท่ีผลติ หน่วยรบัรองจะเพกิถอนหรือยกเลกิการรบัรอง 
กฟภ.จะยกเลกิการขึน้ทะเบียน 
ผูย่ื้นหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถขอการรบัรองใหมไ่ดโ้ดยไมก่ าหนดเวลา 

3. การจดทะเบียนเปล่ียนเครื่องหมายการคา้  หน่วยรบัรองจะพกัใช ้หรือ เพกิถอน หรือยกเลกิการรบัรอง 
กฟภ.จะพกัใช ้หรือยกเลกิการขึน้ทะเบียน 

ผูย้ื่นหรือผู้ไดร้บัการรบัรองสามารถขอการรบัรองใหม่ไดโ้ดยไม่
ก าหนดเวลา 

4. การเปล่ียนแปลงสภาพนิตบิคุคลหรือ
วตัถปุระสงคใ์นการจดทะเบียนนิตบิคุคล 

1. แจ้ง กฟภ . และถ้าพิจารณาแล้วมีผลต่อการการปรับเปล่ียน ระบบ
กระบวนการผลติ การควบคมุคณุภาพ และการปรบัเปล่ียนผลิตภณัฑ ์
หน่วยรบัรองจะตรวจประเมนิตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งใหม่ ถา้ผูไ้ดร้บั
การรบัรองตอ้งการไดร้บัการรบัรองและขึน้ทะเบียน 

2.  กรณีอ่ืนๆ ให ้กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรองพจิารณาเป็นรายกรณี 
5. การปรบัเปล่ียนกระบวนการผลิต การปรบัเปล่ียนกระบวนการโดยไม่มีการแจง้และไดร้บัการอนมุตัจิากหน่วย

รบัรอง  
หน่วยรบัรองจะ พกัใช ้หรือ เพกิถอน หรือยกเลกิการรบัรองผลติภณัฑ ์
กฟภ.จะพกัใช ้หรือยกเลกิการขึน้ทะเบียน 

6. การปรบัเปล่ียนผลติภณัฑ ์ 1. ถา้พิจารณาแลว้มีผลต่อการการปรบัเปล่ียน คณุสมบตัิของผลิตภัณฑ ์
และเก่ียวขอ้งกบัการปรบักระบวนการผลติท่ีมีนยัส  าคญักับผลิตภณัฑ์
และกระบวนการท่ี ต้อ งเป็น ไปตามกิ จกรรม  PEA PRODUCT 
ACCEPTANCE  
หน่วยรบัรองจะเพกิถอนหรือยกเลกิการรบัรอง  
กฟภ.จะยกเลกิการขึน้ทะเบียน 

2. ถา้พิจารณาแลว้มีผลต่อการการปรบัเปล่ียน คณุสมบตัิของผลิตภัณฑ ์
แต่ไม่มีนัยส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องเป็นไปตามกิจกรรม PEA 
PRODUCT ACCEPTANCE 
หน่วยรบัรองจะพกัใช ้ผูไ้ดร้บัการรบัรองตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
ตามกรอบเวลาและขัน้ตอนท่ีก าหนด หากไม่ด  าเนินการหรือด  าเนินการ
ไมแ่ลว้เสรจ็ตามก าหนด หน่วยรบัรองจะเพกิถอนหรือยกเลกิการรบัรอง 
กฟภ.จะพกัใชก้ารขึน้ทะเบียน 
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ภาคผนวก ค 
แนวทางการด าเนินการเม่ือมีการแจง้การเปลี่ยนแปลง (ตอ่) 

กรณี การด าเนินการ 
7. การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งบรหิารงาน และ

อ านาจหนา้ท่ี 
กฟภ. และ/หรือ หน่วยรบัรองจะพจิารณาผลกระทบ  
หากมีนยัส าคญั : 
หน่วยรบัรองจะเพกิถอนหรือยกเลกิการรบัรอง 
กฟภ.จะยกเลกิการขึน้ทะเบียน 
หากไมมี่นยัส  าคญั : 
หน่วยรบัรองและ กฟภ จะพจิารณาด าเนินการแลว้แตก่รณี เช่น  

- การรอ้งขอเอกสาร ขอ้มลูเพิม่เตมิ  
- การตรวจสอบและทดสอบผลติภณัฑใ์หมห่รือบางรายการ 
- การตรวจควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์ณ ผูผ้ลติ หรือโรงงาน 

หน่วยรบัรองสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือหลายแนวทาง 
รว่มกนั เพ่ือประกอบการพจิารณาการคงสถานะการรบัรองผลติภณัฑ ์
ผูย่ื้นหรือผูไ้ดร้บัการรบัรองสามารถขอการรบัรองใหมไ่ดโ้ดยไมก่ าหนดเวลา 
หากการเปล่ียนแปลงนัน้ไมไ่ดมี้ผลตอ่การรบัรองผลติภณัฑ ์  
ให ้กฟภ.และ/หรือ หน่วยรบัรอง ท าการพจิารณาแลว้แตก่รณี 

8. อ่ืนๆ กรณีอ่ืนๆ ให้ กฟภ . และ/หรือ หน่วยรับรองด าเนินการเพ่ือประเมินผล
กระทบ ก าหนดแนวทางด าเนินการ และแจ้งให้ผูไ้ดร้บัการรบัรองทราบถึง
แนวทางการด าเนินงานภายใน 45 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ 
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แบบประวัติการแก้ไขเอกสาร 
ช่ือเอกสาร   PEA-PC-001    เรื่อง   หลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบียนและรบัรองผลติภณัฑ ์  

ล าดับ
ที่ 

แก้ไข
คร้ังที ่

วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. ผู้แก้ไข ผู้อนุมัต ิ

1 0 24/04/63 ประกาศใช ้ - - ผวก. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


