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1. วัตถุประสงค์ 

หลกัเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ ก าหนดขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ 

- ให้การน าเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดโดย กฟภ. ไปใช้ โดยท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับ 

- ควบคุมการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ของ กฟภ.และ/หรือหน่วยรับรอง เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ถกูต้อง ชดัเจน  

- ควบคมุ ชีบ้ง่ ผลิตภณัฑ์ด้วยรหสัท่ี กฟภ. ก าหนด ท าให้สอบย้อนกลบัไปยงัข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้าง และ
เลขท่ีสญัญาตา่งๆ ของแตล่ะผลิตภณัฑ์ได้ 

- ป้องกันความเข้าใจผิด การละเมิด การน าไปใช้ในทางท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือเกิด
ผลประโยชน์อนัไมส่มควรท่ีมีผลตอ่ กฟภ. และ/หรือ หนว่ยรับรองในทางใดทางหนึง่ 

2. ขอบข่าย 

หลกัเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์นีก้ าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน แสดง

เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงรหัสบนผลิตภัณฑ์ (ถ้าก าหนด) ส าหรับผู้ ได้รับการรับรองจากหน่วย

รับรองท่ี กฟภ. แตง่ตัง้ และผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนกบั กฟภ. ในระบบ PEA PRODUCT ACCEPTANCE   

3. นิยาม 

ความหมายของค าท่ีใช้ในเอกสารฉบบันีก้ าหนดดงัตอ่ไปนี ้
3.1 กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
3.2 หน่วยรับรอง หมายถึง หนว่ยงานนิติบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก กฟภ. เพ่ือด าเนินการตรวจสอบรับรอง

ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัหาเพ่ือใช้ในกิจการของ กฟภ. โดยอยูภ่ายใต้กระบวนการควบคมุท่ี กฟภ. ก าหนด 
3.3 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ผลิตท่ีผา่นกระบวนการตรวจสอบรับรองโดยหนว่ยรับรองท่ี กฟภ. ยอมรับ 

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

หลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ (PEA-PC-001) และจะต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์การ
ควบคมุผู้ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน (PEA-AVL-001) ท่ีก าหนด 
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3.5 เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ท่ี กฟภ.และ/หรือ หน่วยรับรอง 
ก าหนดให้ใช้เพ่ือแสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ 
PEA PRODUCT ACCEPTANCE  ท่ีก าหนดและมีการคุ้มครองตามกฎหมายประเทศไทย 

3.6 รหัสผลิตภัณฑ์ หมายถึง หมายเลข ตวัอกัษร หรือรูปแบบของชดุข้อมูลท่ี กฟภ. ก าหนดให้ผู้ ได้รับการรับรอง
และผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนแสดงบนผลิตภณัฑ์ท่ีจะส่งมอบให้กบั กฟภ. ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรองและขึน้
ทะเบียนในขอบขา่ยกิจกรรม PEA PRODUCT ACCEPTANCE 

4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 พระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534  
4.2 ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes 

and services  
4.3 ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment – Vocabulary and general principles 
4.4 ISO/IEC Guide 23 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification 

systems   
5. การอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์  

เคร่ืองหมายการรับรองผลิตภณัฑ์เป็นกรรมสิทธ์ิของ กฟภ. และ/หรือ หนว่ยรับรองท่ีให้การรับรองผลิตภณัฑ์

นัน้ๆ  ซึง่จะอนญุาตให้เฉพาะผู้ ท่ีได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนจาก กฟภ. และ/หรือ หนว่ยรับรองน าไปใช้ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย กฟภ.และ/หรือ หนว่ยรับรองเทา่นัน้ 

6. เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

6.1 คณุลกัษณะ รูปแบบ ขนาด สดัส่วน และสีของเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดใน ภาคผนวก ก. กรณีท่ีไม่อาจใช้สีตามท่ีก าหนดไว้ได้ ให้ใช้สเกลสีเดียวท่ีไม่กลืนกบัพืน้หลงัท่ีแสดง
เคร่ืองหมายการรับรองผลิตภณัฑ์ เห็นได้อย่างชดัเจน และให้เป็นไปตามท่ีก าหนดตามหลกัเกณฑ์การตรวจ
ประเมินรายผลิตภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 

6.2 เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของหน่วยรับรองท่ี กฟภ .แต่งตัง้ ให้เป็นไปตาม คณุลักษณะ รูปแบบ ขนาด 
สดัสว่น และสี ตามหลกัเกณฑ์ ระเบียบ และข้อก าหนดของหนว่ยรับรองนัน้ๆ  
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7. รหัสผลิตภัณฑ์ 

กฟภ. จะก าหนดให้ผลิตภณัฑ์มีรหสัเฉพาะเพื่อการควบคมุผลิตภณัฑ์นัน้ๆ โดยให้ผู้ ได้รับการรับรองและ/หรือผู้
ท่ีขึน้ทะเบียนแสดงรหัสผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองและขึน้ทะเบียนเป็นไปตามรูปแบบท่ี กฟภ . ก าหนด                    
ซึ่ง กฟภ. จะมีการควบคุมและก าหนดรหัสให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองและ                       
ขึน้ทะเบียน  
ให้ผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนด าเนินการก าหนดรหสัเฉพาะตวัของผลิตภณัฑ์ หาก กฟภ . ไม่มีการ
ก าหนดรหสัเฉพาะของผลิตภณัฑ์ใด ๆ ให้กบัผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน  

8. การแสดงเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถงึรหัสผลิตภัณฑ์ (ถ้าก าหนด) 

8.1 การแสดงเคร่ืองหมายการรับรองผลิตภัณฑ์และรหัสผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในต าแหน่งท่ี เห็นได้ชัดเจน                   
ไม่ลบเลือนง่าย มีการป้องกันการเส่ือมสภาพอันเน่ืองมาจากอายุการใช้งาน ป้องกันผลกระทบทางด้าน
สภาวะแวดล้อมในพืน้ท่ีจดัเก็บและใช้งานในพืน้ท่ีของ กฟภ. และ/หรือ พืน้ท่ีท่ีผลิตภณัฑ์นัน้ตดิตัง้ใช้งาน 

8.2 กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง สามารถแจ้งไปยงัผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน เพ่ือด าเนินการท าให้
การแสดงเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์และรหสับนผลิตภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพอนัเน่ืองมาจากอายุการใช้งาน 
รวมถึงผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อมกลับคืนสภาพดังเดิม โดยค่าด าเนินการดังกล่าวเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียน 

8.3 การแสดงเคร่ืองหมายการรับรองผลิตภณัฑ์ของ กฟภ. ต้องแสดงร่วมกบัเคร่ืองหมายการรับรองผลิตภณัฑ์ของ
หน่วยรับรองท่ี กฟภ. ยอมรับและแตง่ตัง้ ในต าแหน่งหรือพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้กนับนผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้สามารถรับรู้
ได้วา่หนว่ยรับรองใดเป็นผู้ ท่ีให้การรับรองผลิตภณัฑ์ภายใต้ระบบ PEA PRODUCT ACCEPTANCE  

8.4 การแสดงเคร่ืองหมายของ กฟภ. และหน่วยรับรองท่ี กฟภ. แตง่ตัง้ ให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ค. โดยขนาด 
มิติ สดัส่วนของเคร่ืองหมายรับรองของหน่วยรับรองท่ี กฟภ . แตง่ตัง้ ต้องไม่ใหญ่กว่า มิติและสดัส่วนของ
เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ของ กฟภ. 

หมายเหตุ : หากการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองผลิตภณัฑ์ของ กฟภ. และ หน่วยรับรองที่ได้รับการแต่งตัง้ไม่สามารถควบคุมมิติและสดัส่วนตามที่

ก าหนดได้ อนัเนือ่งมาจากเหตขุ้อจ ากดัทางการค้า กฎ ระเบียบ พระราชบญัญติั หรือทีค่ล้ายกนั กฟภ.จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

8.5 ในกรณีการติดตัง้ และ/หรือการน าผลิตภณัฑ์ไปใช้งาน แล้วส่งผลให้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์และรหสั
ผลิตภณัฑ์อาจถกูปิด บงั กัน้ หุ้ม หรือท่ีคล้ายกนั จนไมส่ามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจน ผู้ ได้รับการรับรองและ
ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนสามารถแสดงเคร่ืองหมายและรหสัมากกว่า 1 ต าแหน่งบนผลิตภณัฑ์ได้ เพ่ือลดผลกระทบดงั
ข้างต้น ทัง้นี ้ต าแหนง่ ขนาด มิต ิตา่งๆอาจมีการปรับลดเพิ่ม ได้ตามความเหมาะสม 
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หมายเหตุ : หากการแสดงเคร่ืองหมายรบัรองผลิตภณัฑ์ของ กฟภ. และหน่วยรบัรองที่ได้รับการแต่งตัง้ไม่สามารถควบคุมมิติและสดัส่วนตามที่

ก าหนดได้ อนัเนือ่งมาจากเหตขุ้อจ ากดัทางการค้า กฎ ระเบียบ พระราชบญัญติั หรือทีค่ล้ายกนั กฟภ.จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

9. เงื่อนไขการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ 

9.1 ผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน สามารถน าเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ไปแสดงบนผลิตภณัฑ์ และ/
หรือ ห่อ หีบ สิ่งหุ้ม และบรรจุภัณฑ์  โดยจ ากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีได้การรับรองผลิตภัณฑ์และขึน้ทะเบียน 
แล้วภายใต้ระบบ PEA PRODUCT ACCEPTANCE เทา่นัน้  

9.2 ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่ โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ส่ือโทรทศัน์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อความ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเผยแพร่ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ชนิด แบบ คณุลกัษณะเดียวกัน หรืออ่ืนใด ท่ีไม่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยรับรองและขึน้ทะเบียนกบั กฟภ. ให้ผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนท าการแสดง
เคร่ืองหมาย ข้อความ หรือท่ีคล้ายกัน โดยระบุถึงผลิตภัณฑ์ ชนิด แบบ คุณลักษณะเดียวกัน หรืออ่ืนใด 
เฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองจากหน่วยรับรองและขึน้ทะเบียนกับ กฟภ . เท่านัน้ หรือแสดงเคร่ืองหมาย 
ข้อความ หรือท่ีคล้ายกนั ท่ีระบถุึงแบบรุ่นเฉพาะผลิตภณัฑ์ ชนิด แบบ คณุลกัษณะเดียวกนั หรืออ่ืนใดท่ีไม่ได้
รับรองจาก กฟภ. โดยเลือกวิธีการอยา่งใดอย่างหนึง่ตามความเหมาะสม 
หากพบการฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัติาม หรือเจตนาละเมิดตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด หน่วยรับรองและ/หรือ กฟภ. จะ
พิจารณาด าเนินการปรับหรือเรียกร้องการชดเชยความเสียหายจากการใช้เคร่ืองหมาย โดยอ้างอิงการ
ด าเนินการตามเอกสารหลกัเกณฑ์ PEA-FINE-001 และรวมถึงประกาศหลกัเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อก าหนด
ตา่งๆท่ี กฟภ. และ/หรือหนว่ยรับรองท่ีได้ก าหนดขึน้  
กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรองจะพิจารณาด าเนินการพกัใช้ เพิกถอน และยกเลิกการรับรองผลิตภณัฑ์และขึน้
ทะเบียน ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนมีการละเมิดการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์
ตามแตล่ะกรณี  
หมายเหตุ : ข้อพิพาททีเ่กิดข้ึนจากการใช้เคร่ืองหมายรบัรองผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามหลกักฎหมายไทย 

9.3 การน าเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน หรือวัตถุประสงค์อ่ืน  นอกเหนือจากท่ี
อนุญาตไว้ตามหลกัเกณฑ์นี ้ต้องท าหนงัสือหรือเอกสารขออนุญาตจาก กฟภ. โดยต้องได้รับการอนุมตัิจาก 
กฟภ. เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ผู้ ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการขออนุญาตท่ีก าหนด และ
หลักเกณฑ์นีโ้ดยอนุโลม และต้องระงับการใช้งานตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ทันทีท่ีได้รับการแจ้ง เพิกถอนหรือ
ยกเลิกการอนญุาตให้ใช้งาน ไมว่า่ด้วยกรณีใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : กฟภ. อาจก าหนดแนวทางการแสดงเคร่ืองหมายทีแ่ตกต่างกนัได้ส าหรบัแต่ละผลิตภณัฑ์ ตามความเหมาะสม 
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10. การระงับและยุตกิารใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ 
10.1 กรณี ท่ี มีการลดขอบข่าย พักใ ช้  เพิกถอน ยกเลิก  ห รือยุติการ รับรองผลิตภัณฑ์ แ ล้วแต่กรณี                         

ผู้ ได้รับการรับรอง และผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนต้องระงบัหรือยตุิการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ของ กฟภ . และ/
หรือ หน่วยรับรอง บนผลิตภัณฑ์รวมถึงการน าเคร่ืองหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ไปแสดงไว้ในต าแหน่ง 
พืน้ท่ี ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีคล้ายกนัทัง้หมดโดยทนัที 

10.2 ในกรณีท่ี กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง ตรวจสอบพบความไม่เหมาะสมในการใช้เคร่ืองหมายการรับรอง
ผลิตภณัฑ์ ไมว่า่จะเป็นกรณีใดๆ ก็ตามและมีการแจ้งระงบัการใช้เคร่ืองหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่ว่าจะ
มาจาก กฟภ. และ/หรือ หนว่ยรับรองไปยงัผู้ ท่ีได้รับการรับรองหรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน ผู้ ท่ีได้รับการรับรองและผู้
ท่ีขึน้ทะเบียนต้องระงับและ/หรือยุติการใช้และแสดงเคร่ืองหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองไม่เกินระยะเวลาท่ี กฟภ. และ /หรือ หน่วยรับรองก าหนด นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับ
แจ้งจาก กฟภ. และ/หรือ หนว่ยรับรอง เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

10.3 กรณีท่ีต้องมีคา่ใช้จา่ยด าเนินการในการระงบัหรือยตุิการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ เช่น การท าให้ลบ
เลือน การทดแทน การถอดเปล่ียน การท าให้สิน้สภาพ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีคล้ายกนั ให้เป็นความรับผิดชอบ
ของ ผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนท่ีต้องรับผิดชอบและช าระคา่ด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องนี ้
ในกรณีท่ีจ าเป็น กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง สามารถด าเนินการด้วยตนเอง หรือแต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือ
ด าเนินการระงับหรือยุติการใช้เค ร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของ กฟภ .และ /หรือ หน่วยรับรอง                    
หากมีค่าใช้จ่ายด าเนินการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ ได้รับการรับรองและผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนท่ีต้องช าระ             
คา่ด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องนี ้ 
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ภาคผนวก ก. 

เคร่ืองหมายการรับรอง PEA PRODUCT ACCEPTANCE 

ข้อก าหนดมิต ิรูปแบบ และรหัสสี 
 

 

รูปท่ี 1 สดัสว่น ขนาดและมิตขิอง เคร่ืองหมายรับรอง  
หมายเหตุ : การแสดงเคร่ืองหมายต้องไม่ผิดเพีย้นจากมิติทีก่ าหนด การย่อขยายขนาดสามารถท าได้ในการย่อขยายแนวทแยงมมุเท่านัน้       

 

 

รูปท่ี 2 แสดงรหสัสทีี่ส าคญัของเคร่ืองหมายการรับรอง 
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ภาคผนวก ข. 

กิจกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ 
 

การรับรองและเคร่ืองหมายรับรอง 

PEA PRODUCT 
ACCEPTANCE 

 

 
 

เป็นเคร่ืองหมายท่ีก าหนดให้ผู้ ท่ีได้รับการรับรอง
แล ะ ผู้ ท่ี ขึ ้น ท ะ เ บี ย นภ า ย ใ ต้ ร ะ บบ  PEA 
PRODUCT ACCEPTANCE แสดงท่ีผลิตภณัฑ์
และต าแหน่งท่ีเก่ียวข้อง (หากก าหนดไว้) ตาม
คุณลักษณะรายผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
และขึน้ทะเบียน 
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ภาคผนวก ค. 

ต าแหน่งของเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. และหน่วยรับรองอ่ืน 

ต าแหน่งท่ี 1 

 
 

ต าแหน่งท่ี 2 

 

 

ต าแหน่งท่ี 3 

 

 

 

 

   

 หมายเหตุ : การแสดงเคร่ืองหมายของหน่วยรบัรองต้องไม่ ปิด บงั หรือซ้อนทบักบัเคร่ืองหมายฯ ของ กฟภ. 

เคร่ืองหมายของ
หนว่ยรับรองท่ี 
กฟภ.แตง่ตัง้ 

เคร่ืองหมายของ
หนว่ยรับรองท่ี       
กฟภ.แตง่ตัง้ 

เคร่ืองหมายของ
หนว่ยรับรองท่ี 
กฟภ.แตง่ตัง้ 
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เคร่ืองหมายการค้า  

ภาคผนวก ง. 

ตัวอย่างของการแสดงเคร่ืองหมายท่ี ไม่สอดคล้อง                              

 

 

 

ตวัอยา่ง การแสดงเคร่ืองหมายรับรองผลติภณัฑ์ มิติ และสดัสว่นผิดเพีย้น 
 

 
 

ตวัอยา่ง การแสดงเคร่ืองหมายรับรองทีรู่ปลกัษณ์ขาดหายบางสว่นไป (ค า “PRODUCT” หายไป) และสเีพีย้น 

 
 
 

 
 
 

 
 

ตวัอยา่ง การแสดงเคร่ืองหมายการค้า ต้องไมแ่สดงติดหรือใกล้กบัเคร่ืองหมายรับรองผลติภณัฑ์ 

หมายเหตุ :  รหสัสีของเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามที่ กฟภ. ก าหนด และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ตามหลกัเกณฑ์

การตรวจประเมินรายผลิตภณัฑ์ (ถ้าก าหนด) ทัง้นีก้ารแสดงเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์จะแสดงในสเกลสีเทา หรือ  สีขาว หรือสีด า โดยอนโุลม  

 

 

เคร่ืองหมายการค้า  

เคร่ืองหมายการค้า  

เคร่ืองหมายการค้า  



                                                           แบบประวัตกิารแก้ไขหลักเกณฑ์ 
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 ช่ือเอกสาร   PEA-MARK-001 เร่ือง  หลกัเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์        

ล าดับที่ 
แก้ไข

ครัง้ที่ 
วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. ผู้แก้ไข ผู้อนุมัต ิ

1 0 24/04/63 ประกาศใช้ - - ผวก. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


