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1. บทน า 
 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ก าหนดหลกัเกณฑ์การควบคมุผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการควบคมุผู้ ท่ีได้รับการรับรองและต้องการขึน้ทะเบียนกบักฟภ. ท าให้ กฟภ. สามารถควบคมุผู้ ได้รับ
การรับรองท่ีเป็นผู้ส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก าหนด และมาตรฐาน                         
ท าให้มีการพัฒนาผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการ                                  
มีจรรยาบรรณ เป็นพนัธมิตรกบั กฟภ. อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
2. เอกสารอ้างอิง 
2.1 พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.2 ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, 
processes and services 

3. ค านิยาม และความหมาย 
3.1 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ผลิตท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยรับรองท่ี กฟภ .ยอมรับ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก าหนด มาตรฐาน และขอบขา่ยผลิตภณัฑ์ท่ี กฟภ.ก าหนด 
3.2 ผู้ท่ีขึน้ทะเบียน หมายถึง ผู้ ได้รับการรับรองท่ีผา่นการพิจารณาจาก กฟภ.หรือหนว่ยงานท่ี กฟภ. แตง่ตัง้ตาม

หลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ (PEA-PC-001) และจะต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์การ
ควบคมุผู้ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน (PEA-AVL-001) ท่ีก าหนด 

3.3 หน่วยรับรอง หมายถึง หน่วยงานนิติบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก กฟภ. เพ่ือด าเนินการตรวจสอบรับรอง
ผลิตภณัฑ์ ท่ีจดัหาเพ่ือใช้ในกิจการของ กฟภ. โดยอยูภ่ายใต้กระบวนการควบคมุท่ี กฟภ. ก าหนด 

4. คุณสมบัต ิ
4.1 ผู้ได้รับการรับรองและ/หรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนต้องมีสถานะนิติบคุคลตามท่ีกฎหมายไทยก าหนด 
4.2 ผู้ได้รับการรับรองและ/หรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบ
ของทางราชการและ กฟภ. ก าหนดไว้ 

4.3 ผู้ ได้รับการรับรองและ/หรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ             
ไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้ม
กนัเชน่วา่นัน้  

4.4 ผู้ ไ ด้ รับการ รับรอง และ /หรือผู้ ท่ี ขึ น้ทะ เบียนต้องไม่ เ ป็นผู้ ท่ี ถูก ระบุ ช่ือว่า เ ป็นผู้ ท่ี ไม่แสดงบัญ ชี                        
รายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการท่ีบคุคลหรือนิตบิคุคลเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

https://www.pea.co.th/Portals/0/CG/14.%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%202560.PDF?ver=2019-05-15-151243-050
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4.5 ผู้ ได้รับการรับรองและ/หรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถูกเพิกถอนหรือยกเลิกออกจากการขึน้ทะเบียน
ภายใต้ระบบ PEA PRODUCT ACCEPTANCE ในระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ
จาก กฟภ. โดย กฟภ. จะเพิกถอนหรือยกเลิกการขึน้ทะเบียนตามขอบข่ายของผลิตภณัฑ์แตล่ะรายการท่ีขึน้
ทะเบียนไว้ หรือรายกลุม่ผลิตภณัฑ์ หรืออ้างอิงตามรายช่ือของผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนแล้วแตก่รณี 

4.6 ผู้ ได้รับการรับรองและ/หรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน ต้องได้รับใบอนุญาต ใบรับรอง หนงัสือรับรอง หรือเอกสารท่ี
คล้ายกัน จากทางหน่วยงานราชการในการควบคมุผลิต จ าหน่าย และด าเนินการกิจกรรมใดๆ ในทางท่ี
เก่ียวกับการให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ ท่ีจะส่งมอบให้กบั กฟภ. ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดเป็นการจ าเพาะ
เจาะจงต้องปฏิบตัติามกฎหมายนัน้อยา่งเคร่งครัด 
หมายเหต ุ: กฎหมาย เช่น พรบ.มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  และ พรบ.วิทยโุทรคมนาคม เป็นต้น 

4.7 ผู้ได้รับการรับรอง และ/หรือ ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน เป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจและรับทราบ บริบท หลกัจริยธรรม และแนว
ปฏิบตัติา่งๆ ของ กฟภ. รวมถึงการมี  สว่นร่วมกบั กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง ในการพฒันาคณุภาพสินค้า
และผลิตภณัฑ์ ให้มีคณุภาพ เพ่ือให้การรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างยัง่ยืน 

5. ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียน ต่ออายุ และคืนสถานะ 
5.1 ผู้ ได้รับการรับรองจัดท าแบบฟอร์ม และแนบเอกสารประกอบการย่ืนขอการขึน้ทะเบียน ต่ออายุ หรือคืน

สถานะตามท่ีก าหนดโดย กฟภ.  
5.2 กฟภ.ด าเนินการทบทวนความสอดคล้องของข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าพบความไม่สอดคล้องให้

ประสานงานผู้ ได้รับการรับรองเพ่ือปรับปรุงแก้ไข หรือน าส่งหลกัฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องหากผู้
ได้รับการรับรองด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นบัตัง้แต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก กฟภ. เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร กฟภ.จะยตุกิารพิจารณาขึน้ทะเบียน 

5.3 กฟภ.จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ ได้รับการรับรอง ทบทวน และอนุมัติการขึน้ทะเบียนภายใน 15 วัน                  
ท าการ นบัตัง้แตไ่ด้รับเอกสารการร้องขอจากผู้ ได้รับการรับรองครบถ้วน 

  หมายเหตุ : อาจมีการร้องขอเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติม กรณีทีพ่บข้อสงสยัหรือความไม่สอดคล้อง 

5.4 เกณฑ์ประเมินผลประสิทธิภาพและจดัระดบัผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ 9 
5.5 กฟภ.จดัท าหนงัสือหรือเอกสารแจ้งผลการพิจารณาให้กบัผู้ ได้รับการรับรองภายใน 5 วนัท าการ ทัง้นี ้กฟภ.จะ

มีการก าหนดรหสัเฉพาะให้กบัผู้ ได้รับการรับรองท่ีผา่นการพิจารณาแตล่ะราย 
5.6 กฟภ.ท าการปรับปรุงรายนามผู้ได้รับการรับรองท่ีขอขึน้ทะเบียน และประกาศข้อมลูการขึน้ทะเบียน 
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6. ขัน้ตอนการควบคุมผู้ท่ีขึน้ทะเบียน 
6.1 กรณียกเลิกจากทะเบียนโดยผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน 

6.1.1 หนว่ยรับรองแจ้งการยกเลิกการรับรองผลิตภณัฑ์มาท่ี กฟภ. และให้ด าเนินการในวนัท่ีได้รับแจ้งหรือ
อย่างน้อย 2 วนัท าการก่อนท่ีหน่วยรับรองจะยกเลิกการรับรองผลิตภณัฑ์ท่ีมีการแจ้งตอ่ ผู้ ได้รับการ
รับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.1.2 กฟภ.พิจารณาพกัใช้การขึน้ทะเบียนนบัตัง้แตไ่ด้รับแจ้งจากหนว่ยรับรอง 
6.1.3 หนว่ยรับรองน าสง่หลกัฐานแจ้งการยกเลิกการรับรองผลิตภณัฑ์อย่างเป็นทางการมาท่ี กฟภ. ภายใน 

10 วนัท าการ 
6.1.4 กฟภ.พิจารณาด าเนินการยกเลิกจากทะเบียนภายใน 15 วันท าการ และให้มีผลตัง้แต่วันท่ี             

หนว่ยรับรองแจ้งยกเลิกการรับรอง 
6.1.5 กฟภ.จดัท าหนงัสือหรือเอกสารแจ้งผลการยกเลิกให้กบัผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน 
6.1.6 กฟภ.ท าการปรับปรุงรายนามผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน และประกาศข้อมลูการขึน้ทะเบียน 

6.2 กรณีพกัใช้ เพิกถอนหรือยกเลิกจากทะเบียนโดยหนว่ยรับรอง 
6.2.1 หน่วยรับรองส าเนาเอกสารแจ้งการพกัใช้ เพิกถอนหรือยกเลิก การรับรองผลิตภณัฑ์แจ้งข้อมูลมาท่ี 

กฟภ. 
6.2.2 กฟภ.พิจารณาพกัใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการขึน้ทะเบียนนบัตัง้แต่ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากหนว่ยรับรอง 
6.2.3 กฟภ.จดัท าหนงัสือหรือเอกสารแจ้งผลการพกัใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกให้กบัผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน 
6.2.4 กฟภ.ท าการปรับปรุงรายนามผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน และประกาศข้อมลูการขึน้ทะเบียน 

6.3 กรณีผู้ได้รับการรับรองไมต่อ่อายกุารรับรองผลิตภณัฑ์ 
6.3.1 หนว่ยรับรองแจ้งข้อมลูใบรับรองท่ีสิน้สดุอายกุารรับรองมาท่ี กฟภ. 
6.3.2 กฟภ.พิจารณายกเลิกการขึน้ทะเบียนนบัตัง้แตไ่ด้รับแจ้งจากหนว่ยรับรอง 
6.3.3 กฟภ.จดัท าหนงัสือหรือเอกสารแจ้งผลยกเลิกการขึน้ทะเบียนตอ่ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน 
6.3.4 กฟภ.ท าการปรับปรุงรายนามผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน และประกาศข้อมลูการขึน้ทะเบียน 
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7. การปรับปรุงข้อมูลการขึน้ทะเบียนและควบคุมผู้ขึน้ทะเบียน 
7.1 กฟภ.จะท าการทบทวนหรือปรับปรุงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอ้างอิงการรวบรวมข้อมูลต่างๆ

ระหว่างปีหรือตามกรอบเวลาท่ี กฟภ . ก าหนด ทัง้นีก้ารรวบรวมผลด าเนินการของผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนจะ              
มาจากผลการประเมินประสิทธิภาพจากหน่วยรับรอง และ /หรือ จากหน่วยงานต่างๆ ภายใน กฟภ .              
เป็นต้น กฟภ. จะท าการประมวลผลประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และจัดท าข้อมูลหรือทบทวน
ทะเบียนล าดบัของผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนรายเดมิรวมถึงรายใหม ่(ถ้ามี) ตามผลการประเมินแตล่ะรอบปี  

7.2 กฟภ.จะจัดท าหนังสือหรือเอกสารแจ้งผลประสิทธิภาพไปถึงผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน เพ่ือให้รับทราบสถานะของ             
ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน โดย กฟภ.จะด าเนินการตามกรอบเวลาท่ีก าหนด ภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับ
แจ้งข้อมูลหรือหลักฐานการปรับผลประสิทธิภาพของผู้ ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง และผ่านการ
พิจารณาโดย กฟภ.   
หากผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนได้รับสถานะ “ต้องปรับปรุง” กฟภ.จะพิจารณายกเลิก และแจ้งผลการยกเลิกต่อผู้ ท่ีขึน้
ทะเบียน  

7.3 เกณฑ์ประเมินผลประสิทธิภาพและจดัระดบัผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ 9 
7.4 กฟภ.ท าการปรับปรุงรายนามผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน และประกาศข้อมลูการขึน้ทะเบียน 
7.5 ในระหว่างท่ีผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนถกูควบคมุภายใต้ PEA PRODUCT ACCEPTANCE และถูกด าเนินการตรวจ

ติดตามในแต่ละครัง้จากหน่วยรับรองท่ี กฟภ. แต่งตัง้ ผลการสุ่มตรวจติดตามในการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การสุ่มตรวจสอบและทดสอบ รวมถึงการสุ่มทวนสอบเอกสาร ข้อมลู หลกัฐานตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการจากหน่วยรับรองซึ่งอาจมาจากท่ีด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่างๆท่ี 
กฟภ. ก าหนดตามปกตหิรือมาจากท่ีหนว่ยรับรองด าเนินการเป็น กรณีเฉพาะ หรือกรณีพิเศษ ซึ่งผลดงัข้างต้น
จะถูกน ามาพิจารณาประมวลเป็นผลประสิทธิภาพ และใช้อ้างอิงในการปรับเพิ่มลดผลประสิทธิภาพของผู้
ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนเป็นระยะ ๆ ตลอดชว่งเวลาการรับรองผลิตภณัฑ์ 
การประมวลผลประสิทธิภาพในระหว่างการตรวจติดตาม การด าเนินการกรณีเฉพาะหรือกรณีพิ เศษ อาจ
ด าเนินการประมวลผลประสิทธิภาพในแต่ละครัง้ หรือด าเนินการประมวลผลประสิทธิภาพโดยการพิจารณา
ผลจากการด าเนินการหลายครัง้รวมกนั ตามความเหมาะสม 

7.6 หากมีการปรับเพิ่มหรือลดผลประสิทธิภาพของผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน กฟภ .จะท าหนงัสือหรือ
เอกสารแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งข้อมลูหรือหลกัฐานของผู้ ได้รับ
การรับรองจากหนว่ยรับรอง และผา่นการพิจารณาโดย กฟภ.   
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8. สิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ที่ขึน้ทะเบียนของ กฟภ. 
8.1 ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนได้รับสิทธ์ิการประเมินคะแนนตาม “หลกัเกณฑ์การใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการ

จดัซือ้จดัจ้างของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (Price performance)” 
8.2 ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนสามารถแสดงเคร่ืองหมายการรับรองคณุภาพผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดโดย กฟภ . และ/หรือ หน่วย

รับรองท่ี กฟภ. ให้การยอมรับ 
8.3 ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนท่ีได้รับใบรับรองภายใต้กิจกรรม PEA PRODUCT ACCEPTANCE จะได้รับการพิจารณา

จัดซือ้ จัดจ้าง ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภายใน กฟภ . ส าหรับแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์              
กฟภ.จะมีการประกาศหรือแจ้งการขึน้ทะเบียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นรายผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้กฟภ. อาจ
พิจารณาขึน้ทะเบียนโดยไม่ระบุผลิตภณัฑ์ได้ ถ้าพิจารณาแล้วว่าผู้ ได้รับการรับรองนัน้ ๆมีความสามารถใน
การสง่มอบท่ีครอบคลมุรายการผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ี กฟภ.จดัหา 

8.4 การอ้างถึง กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง ในการประชาสมัพนัธ์ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กฟภ . 
และ/หรือ หน่วยรับรอง ก าหนด และการประชาสมัพนัธ์ต้องไม่เกินขอบเขตของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
ภายใต้กิจกรรม PEA PRODUCT ACCEPTANCE 

8.5 กรณีท่ีผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนรักษาเกณฑ์ได้ในระดบัดีมากอย่างตอ่เน่ือง 5 ปีขึน้ไป กฟภ.จะพิจารณามอบประกาศ
หรือโลห์่เกียรตคิณุเพื่อเป็นการยืนยนัถึงการเป็นคูค้่าท่ีดีและรักษาคณุภาพอยา่งยัง่ยืนตอ่ กฟภ. 

9. เกณฑ์ประเมินผลประสิทธิภาพและจัดระดับผู้ท่ีขึน้ทะเบียน 

    การจดัระดบัผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

> 80 % ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนจดัอยูใ่นระดบั ดีมาก 

> 65 - < 80 % ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนจดัอยูใ่นระดบั ดี 

< 65 % 
ผู้ได้รับการรับรอง ไมไ่ด้รับการพิจารณาขึน้ทะเบียน หรือ 
ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนจดัอยูใ่นระดบัท่ี ต้องปรับปรุง และจะถกูพิจารณาพกัใช้ เพิกถอน
หรือยกเลิกจากทะเบียน 

 



PEA Product  
Acceptance 

Document No.  
PEA-AVL-001 

 

Ed.0 

วนัท่ี 24/04/2563 
 

เอกสารนีห้ากพิมพ์ออกจากเคร่ืองพิมพ์ถอืเป็นเอกสารไม่ควบคุม   หน้า 7/9 

ผังการไหลการขึน้ทะเบียน ต่ออายุ และคืนสถานะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ได้รับการรับรองยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 10 วนัท าการ 

ผู้ได้รับการรับรองยื่นเอกสารและข้อมลู    
ขอขึน้ทะเบียน ตอ่อาย ุหรือคืนสถานะ 

กฟภ. ทวนสอบข้อมลู 

ปรับปรุงทะเบียนและประกาศข้อมลู              
ผู้ที่ขึน้ทะเบียน 

แจ้งผลการพิจารณา 
และรหสัผู้ทีข่ึน้ทะเบียนตอ่                           

ผู้ได้รับการรับรอง ภายใน 5 วนัท าการ 
 

ดีมาก 
 
ดี 

ต้องปรับปรุง 

กฟภ. พิจารณาขึน้ทะเบียน 
ภายใน 15 วนัท าการ 

 

ผู้ได้รับการรับรองไมด่ าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง กฟภ.
จะยตุกิารขึน้ทะเบียน 

ไมส่อดคล้อง 
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ผังการไหลการทบทวนผลประสิทธิภาพผู้ท่ีขึน้ทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ที่ขึน้ทะเบียน 

กฟภ. ท าการประมวลผลประสทิธิภาพ และแจ้งผล
การประเมินภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตท่ี่ได้รับ
แจ้งจากหนว่ยรับรอง     

 

กฟภ.แจ้งผลการทบทวนประสทิธิภาพ  

หนว่ยรับรองและ/หรือหนว่ยงานตา่งๆ                      
แจ้งข้อมลูให้กบั กฟภ.  

 

กฟภ. ปรับปรุงทะเบียนและประกาศข้อมลู 

ดีมาก 
 
ดี 

ต้องปรับปรุง 



                                                           แบบประวัตกิารแก้ไขหลักเกณฑ์ 
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ช่ือเอกสาร   PEA-AVL-001     เร่ือง     หลกัเกณฑ์การควบคมุผู้ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน  

ล าดับ
ที่ 

แก้ไข
ครัง้ท่ี 

วันท่ีแก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. ผู้แก้ไข ผู้อนุมัต ิ

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


