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1. บทน า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) ได้จดัท าหลกัเกณฑ์ฉบบันี ้เพ่ือใช้ก ากับและบงัคบัให้ผู้ ท่ีละเมิดต่อหลกัเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อก าหนด ท าการชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการใช้เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ท่ี กฟภ . และ                  
หน่วยรับรองท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก กฟภ . ก าหนดขึน้และจดทะเบียนเคร่ืองหมายอย่างถูกต้องตาม
พระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 
2. เอกสารอ้างอิง 
2.1 พระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขปรับปรุง 
2.2 หลกัเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภณัฑ์ (เอกสารรหสั PEA-PC-001) 
2.3 หลกัเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ (เอกสารรหสั PEA-MARK-001) 
3. ค านิยาม และความหมาย 
3.1 กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
3.2 หน่วยรับรอง หมายถึง หน่วยงานนิติบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก กฟภ. เพ่ือด าเนินการตรวจสอบรับรอง

ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัหาเพ่ือใช้ในกิจการของ กฟภ. โดยอยูภ่ายใต้กระบวนการควบคมุท่ี กฟภ. ก าหนด 
3.3 ผู้ละเมิด หมายถึง ผู้ ได้รับการรับรอง หรือผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน หรือนิติบคุคล หรือบคุคลใด ท่ีมีการใช้เคร่ืองหมาย

รับรองผลิตภณัฑ์ของ กฟภ. และหนว่ยรับรองผิดจากหลกัเกณฑ์ ระเบียบ เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้  
3.4 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ผลิตท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยรับรองท่ี กฟภ. ยอมรับ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก าหนด มาตรฐาน และขอบขา่ยผลิตภณัฑ์ท่ี กฟภ.ก าหนด 
3.5 ผู้ท่ีขึน้ทะเบียน หมายถึง ผู้ ได้รับการรับรองท่ีผ่านการพิจารณาจาก กฟภ.หรือหน่วยงานท่ี กฟภ . แตง่ตัง้ตาม

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

3.6 เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ท่ี กฟภ.และ/หรือ หน่วยรับรอง 
ก าหนดให้ใช้เพ่ือแสดงถึงการรับรองผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นกระบวนการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ภายใต้ PEA 
PRODUCT ACCEPTANCE  ท่ีก าหนดและมีการคุ้มครองตามกฎหมายประเทศไทย 

3.7 รหัสผลิตภัณฑ์ หมายถึง รหสั หมายเลข หรือรูปแบบของชดุข้อมลู ท่ี กฟภ. ก าหนดให้ผู้ ได้รับการรับรองและ
ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนแสดงบนผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่งมอบให้กับ กฟภ.ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองและขึน้
ทะเบียนในระบบ PEA PRODUCT ACCEPTANCE 
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4. การด าเนินการกรณีการละเมิดใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ 
4.1 ให้พิจารณาส าหรับแตล่ะกรณีละเมิดตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

กรณีละเมิด บทลงโทษ 
 

ผู้ได้รับการรับรอง
และ 

ผู้ที่ขึน้ทะเบียน 
เจตนาละเมดิ 
(ผู้ ได้รับสทิธ์ิ) 

 กฟภ. และหนว่ยรับรอง ออกจดหมายแจ้งผู้ที่ขึน้ทะเบียน ผู้ได้รับการรับรอง กรณีพบเห็นการละเมดิ 

 กฟภ. และหนว่ยรับรอง  เชิญประชมุผู้บริหารหรือตวัแทนเพื่อรับฟังเหตผุล และก าหนดแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง  

 กฟภ. และหน่วยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสารเตือนครัง้ที่ 1 พกัใช้เคร่ืองหมาย และ ปรับ 25% 
ของ พรบ.* (100,000 บาท)  

 กฟภ. และหน่วยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสารเตือนครัง้ที่ 2 พกัใช้เคร่ืองหมาย และ ปรับ 50% 
ของ พรบ.* (200,000 บาท)  

 กฟภ. และหน่วยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสารเตือนครัง้ที่ 3 พกัใช้เคร่ืองหมาย และปรับตาม 
พรบ.* (400,000 บาท)  

 กฟภ. และหนว่ยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสาร ยกเลิกสญัญา เพิกถอนและยกเลิกใบรับรองและ
การขึน้ทะเบียน 

หมายเหตุ: กฟภ.และ/หรือ หน่วยรับรองจะทวนสอบการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์โดยผู้ได้รับการรับรองและ                 
ผู้ทีข้ึ่นทะเบียนเป็นระยะ ๆ เพือ่เฝ้าระวงั ทัง้นี ้จะด าเนินการทกุ 3 เดือน 

 
ผู้ได้รับการรับรอง

และ 
ผู้ที่ขึน้ทะเบียน 
ไมเ่จตนาละเมดิ 
(ผู้ ได้รับสทิธ์ิ) 

 ออกจดหมายแจ้งผู้ที่ขึน้ทะเบียน ผู้ได้รับการรับรอง กรณีพบเห็นการละเมิด 

 กฟภ. และหนว่ยรับรอง  เชิญประชมุผู้บริหารหรือตวัแทนเพื่อรับฟังเหตผุล และก าหนดแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง  

 กฟภ. และหนว่ยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสารเตือนครัง้ที่ 1 พกัใช้เคร่ืองหมาย ไมค่ิดคา่ปรับ  

 กฟภ. และหน่วยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสารเตือนครัง้ที่ 2 พกัใช้เคร่ืองหมาย ปรับ 25% ของ 
พรบ.* (100,000 บาท)  

 กฟภ. และหน่วยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสารเตือนครัง้ที่ 3 พกัใช้เคร่ืองหมาย ปรับ 50% ของ 
พรบ.* (200,000 บาท) 

 กฟภ. และหน่วยรับรอง ออกจดหมายหรือเอกสารยกเลิกสญัญา เพิกถอนและยกเลิกใบรับรองและ
การขึน้ทะเบียน 

หมายเหตุ: กฟภ.และ/หรือ หน่วยรับรองจะทวนสอบการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์โดยผู้ได้รับการรับรองและ                
ผู้ทีข้ึ่นทะเบียนเป็นระยะ ๆ เพือ่เฝ้าระวงั ทัง้นีจ้ะด าเนินการทกุ 3 เดือน 

 

ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับสทิธ์ิ 

ในการใช้ 

 ออกจดหมายแจ้งผู้ที่ขึน้ทะเบียน ผู้ได้รับการรับรอง ผู้ยื่น หรือ ผู้ผลิต กรณีพบเห็นการละเมิด 

 ด าเนินคดีตามความผิดของการละเมิดใช้เคร่ืองหมาย ตาม พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า 
มาตรา 33  
(ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสีปี่ หรือปรับไมเ่กินสีแ่สนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ) 
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* พระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 33 ให้เพิ่มความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา 109/1 
แห่งพระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 “มาตรา 109/1 บุคคลใดน าหีบห่อหรือภาชนะท่ีแสดง
เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจกัร                  
มาใช้ส าหรับสินค้าของตนเองหน้า 36 เล่ม 133 ตอนท่ี 38 ก ราชกิจจานเุบกษา 29 เมษายน 2559 หรือของบคุคล
อ่ืน เพ่ือให้ประชาชนหลงเช่ือวา่เป็นสินค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายร่วมหรือเช่ือว่าเป็นสินค้า
ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปีหรือปรับไม่เกินส่ีแสนบาท หรือ                 
ทัง้จ าทัง้ปรับ” 

4.2  กฟภ. และ หน่วยรับรองจะพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติมต่อผู้ละเมิด เช่น การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทาง
แพ่งและ/หรือทางอาญา กรณีท่ีการละเมิดนัน้ส่งผลกระทบรุ่นแรงตอ่ความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง มลูค่า

ของเคร่ืองหมายหรือตราสญัลกัษณ์ ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน และพนัธกิจของ กฟภ. และ หน่วย
รับรองท่ีด าเนินการ โดยสง่ผลให้ไมส่ามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีเสถียรภาพ มัน่คง ถาวร  

4.3 ผู้ละเมิดจะต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ือเป็นการบรรเทา จดัการ หรือรับผิดชอบตอ่ผลกระทบ อนัเน่ืองมาจากการ
ท่ี กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรองนัน้ถูกด าเนินคดีหรือถูกฟ้องร้องจากผู้ ใช้หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กฟภ . 
และ/หรือ หนว่ยรับรอง  

4.4 การด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั การละเมิด การฟ้องร้อง ด าเนินคดีตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายไทย
ท่ีเป็นปัจจบุนัรวมถึงท่ีอาจสง่ผลตอ่เน่ืองในอนาคต 

5. การแจ้งข้อมูลและเรียกคืน 
5.1 กฟภ. และ/หรือ หนว่ยรับรอง จะประกาศข้อมลูการละเมิดโดยเปิดเผยเป็นการสาธารณะผ่านช่องทางส่ือของ 

กฟภ.และ/หรือ หน่วยรับรอง จนกว่าผู้ละเมิดจะด าเนินการตามท่ี กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง ก าหนดแล้ว
เสร็จ เม่ือผู้ละเมิดด าเนินการแล้วเสร็จ กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง จะยงัคงเปิดเผยข้อมลูผ่านช่องทางส่ือ
อย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะไม่น้อยกว่า 2 ปีนบัตัง้แต่วนัแรกท่ีเปิดเผยเป็นการสาธารณะ เม่ือพ้นระยะท่ีก าหนด 
กฟภ. และ/หรือ หน่วยรับรอง จะพิจารณาด าเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยเพ่ือให้เป็น
ปัจจบุนั หรือคงสถานะการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไป แล้วแตก่รณี 

5.2 กรณีท่ีผู้ ละเมิดมีประสงค์และต้องการให้ กฟภ. และ/หรือหน่วยรับรอง ยุติการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ
เน่ืองมาจากผลกระทบต่อการด าเนินการธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีให้ผลเสียต่อผู้ ละเมิด ให้ผู้ ละเมิด                    
ท าจดหมายหรือเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งการร้องขอมาท่ี กฟภ . และ/หรือหน่วยรับรอง                      
เพ่ือให้พิจารณาด าเนินการ 
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กฟภ. และ หน่วยรับรองขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาตามกระบวนการ และตอบกลบัไปยงัผู้ละเมิดไม่เกิน 120 วนั
ท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับจดหมายหรือเอกสารเป็นลายลกัษณ์ ทัง้นี ้กฟภ . และ/หรือหน่วยรับรอง มีสิทธ์ิ
ปฏิเสธการร้องขอได้และถือเป็นการสิน้สดุตอ่การด าเนินการตา่งๆ 

5.3 ผู้ ละเมิดต้องด าเนินการใดๆเพ่ือจัดการกับผลิตภัณฑ์  ท่ีมีการกระท าละเมิดต่อ กฟภ . และ/หรือ             
หนว่ยรับรองโดยมิชกัช้า โดยรวมถึงการเข้าไปแก้ไข ดดัแปลง ซ่อมแซม ปรับปรุง เรียกคืน หรือการด าเนินการ
ท่ีคล้ายกัน เพ่ือเปล่ียนสภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ให้ละเมิดต่อพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  และ
คุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ยังคงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึน้ทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมด ทัง้นีค้วามรับผิดชอบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายและทรัพยากรอ่ืนใดๆ ท่ีต้องใช้เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซม ปรับปรุง เรียกคืน หรือการด าเนินการท่ีคล้ายกันให้เป็นภาระความ
รับผิดชอบของผู้ละเมิด และผู้ละเมิดต้องด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ือการด าเนินการดงัข้างต้นต้อง
ด าเนินการโดยมิชกัช้า 
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ช่ือเอกสาร   PEA-FINE-001    เร่ือง                        หลกัเกณฑ์คา่ปรับและการชดใช้  

ล าดับ
ที่ 

แก้ไข
ครัง้ท่ี 

วันท่ีแก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. ผู้แก้ไข ผู้อนุมัต ิ

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


