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บทนํา 
 

เอกสารฉบบันี �แสดงรายละเอียดข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตัิการทดสอบ รวมทั �งข้อกําหนดของ Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 
(APLAC) ตามเอกสาร APLAC MR 001 สําหรับห้องปฏิบตัิการที%ต้องการขอรับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตักิาร โดยสํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ มีนโยบายให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิารทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านฟิสิกส์ เคมี และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เอกสารฉบบันี �สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
http://www.dss.go.th ของสํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ  
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1.  ขอบข่าย 

เอกสารฉบบันี �ใช้สําหรับห้องปฏิบตัิการที%ยื%นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการและ
ห้องปฏิบตักิารที%ได้รับการรับรองจากสํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
2.  นิยาม 

2.1 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการที%ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการว่า 
ห้องปฏิบตักิารมีความสามารถทางวิชาการในการทดสอบเฉพาะนั �น ๆ (specific tests) 

 
2.2 ผู้ ยื%นคําขอ หมายถึง ผู้ ประกอบกิจการหรือผู้ ที%ได้รับมอบอํานาจที%ประสงค์จะขอรับ ขยาย

ขอบขา่ย หรือตอ่อายกุารรับรอง 
 

2.3 ห้องปฏิบัติการที%ได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการที%ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ซึ%งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากสํานักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ที%แต่งตั �งโดย

ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที%ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
รับรอง และให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางดําเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการ 

 
2.5 คณะอนกุรรมการ หมายถึง คณะอนกุรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการ ที%แตง่ตั �ง

โดยคณะกรรมการ มีหน้าที%ความรับผิดชอบในการพิจารณาความสามารถห้องปฏิบตัิการตาม
ข้อกําหนด ISO/IEC 17025 หรือ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการตาม
ข้อกําหนด ISO/IEC 17043 หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงตามข้อกําหนด ISO Guide 34 เพื%อ
ประกอบการรับรอง 

 
2.6 คณะกรรมการอุทธรณ์ หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์เฉพาะกิจที%แต่งตั �งโดยปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที%ความรับผิดชอบในการพิจารณาคําอุทธรณ์ที%เกิดจากผล
การตดัสินในเรื%องการรับรองของสํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 

 
2.7 สํานกั หมายถึง สํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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2.8 ผู้แทนของสํานกั หมายถึง เจ้าหน้าที%ของสํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการและผู้ปฏิบตัิงาน
ในนามของสํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 

 
2.9 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบหรือใบรับรองความสามารถผู้

จดัโปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการหรือใบรับรองความสามารถผู้ ผลิตวัสดุ
อ้างอิง 

 
3.  ข้อกาํหนดทั�วไป 

3.1 ห้องปฏิบตักิารที%ยื%นขอรับการรับรอง ได้รับการรับรองแล้ว ขยายขอบขา่ย และขอการรับรองใหม ่  
      จะต้อง 

ก) เป็นนิตบิคุคล 
ข) ไมเ่ป็นห้องปฏิบตักิารที%ถกูเพิกถอนการรับรอง เว้นแตพ้่นระยะ g เดือนแล้ว 
ค) เป็นห้องปฏิบตักิารที%มีสถานที%ปฏิบตัิการถาวร นอกสถานที% ชั%วคราว และเคลื%อนที% 

 
3.2 ในการจดัทําระบบการบริหารงานของห้องปฏิบตัิการต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 

และปฏิบตัเิพิ%มเตมิตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานกักําหนด ดงัตอ่ไปนี � 
ก) มีการตรวจตดิตามคณุภาพภายในทกุกิจกรรมให้ครบถ้วนภายใน 1 ปี 
ข) มีการทบทวนการบริหารงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 
ค) มีการเก็บรักษาบนัทกึระบบการบริหารงานและด้านวิชาการไว้ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 6 เดือน 
ง) มีการจดัทําแผนและเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการ หรือ

การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตัิการที%เหมาะสม (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 โปรแกรม 
แต่ละการทดสอบหลักในขอบข่ายที%ยื%นขอ ก่อนยื%นขอการรับรอง  และอย่างน้อย 1 
โปรแกรมทกุ 4 ปี ภายหลงัได้รับการรับรอง ห้องปฏิบตัิการต้องมั%นใจว่ากิจกรรมฯ นั �น
ดําเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดของ ISO/IEC 17043 หากผลการทดสอบดงักล่าวไม่
เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ห้องปฏิบตัิการต้องวิเคราะห์หาสาเหตขุองข้อบกพร่อง และ
ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในเวลาที%กําหนด 

 หากผลการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการ หรือการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบตักิารสอ่ถึงข้อสงสยัในความสามารถของห้องปฏิบตัิการ และห้องปฏิบตัิการ
ไม่ได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในเวลาที%กําหนด สํานักอาจ
พิจารณาไมใ่ห้การรับรองแก่ผู้ ยื%นคําขอ หรือพกัใช้ เพิกถอน ห้องปฏิบตัิการที%ได้รับการ
รับรองแล้วในการทดสอบดังกล่าว จนกว่าสํานักจะได้ รับหลักฐานเพิ%ม เติม          
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สํานกัสงวนสิทธิkให้ห้องปฏิบตัิการที%ได้รับการรับรองต้องเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบ
ความชํานาญห้องปฏิบตักิารตามที%สํานกักําหนด 

 
3.3 สํานกัอาจจะดําเนินการตรวจเบื �องต้น ณ ห้องปฏิบตักิารของผู้ ยื%นคําขอหลงัการยื%นคําขอไม่เกิน 1 

เดือน ในการตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบตักิาร เพื%อการตรวจประเมินตอ่ไป 
 
3.4 สํานกัจะดําเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบตักิารของผู้ ยื%นคําขอภายใน 6 เดือนหลงั

การตรวจเบื �องต้น หรือหลงัจากวนัยื%นคําขอ ในกรณีที%ไม่มีการตรวจเบื �องต้น หากห้องปฏิบตัิการ
ไมพ่ร้อมที%จะตรวจประเมินภายใน 6 เดือน สํานกัจะยกเลิกคําขอนั �น 

 
3.5 สํานกัจะดําเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบตัิการของผู้ ยื%นคําขอ และจะสรุปผลการ

ตรวจประเมินให้ผู้ ยื%นคําขอทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีที%พบข้อบกพร่องห้องปฏิบตัิการ
ต้องดําเนินการส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 15 วนัทําการ และส่งเอกสารการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน และกรณีที%การแก้ไขข้อบกพร่องยงัไม่สมบรูณ์
อาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาไปอีกครั �งละ 1 เดือน โดยห้องปฏิบตัิการแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อักษร พร้อมเหตุผลความจําเป็นและสํานักจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั �งนี �การแก้ไข
ข้อบกพร่องจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับตั �งแต่วันประชุมปิดการตรวจ
ประเมิน  

 
ในกรณีของการตรวจติดตามการรับรอง การตรวจประเมินใหม่ และการขยายขอบข่ายการ
รับรอง ห้องปฏิบตัิการต้องดําเนินการส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 10 วนัทําการ 
และส่งเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และกรณีที%การแก้ไข
ข้อบกพร่องยังไม่สมบูรณ์อาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาไปอีกครั �งละ 1 เดือน โดย
ห้องปฏิบตัิการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเหตผุลความจําเป็นและสํานกัจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ทั �งนี �การแก้ไขข้อบกพร่องจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน 
นบัตั �งแตว่นัประชมุปิดการตรวจประเมิน  
 

3.6 สํานักจะออกใบรับรองและขอบข่ายของการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการให้แก่
ห้องปฏิบัติการ โดยใบรับรองมีอายุรอบละ 3 ปีนับจากวันที%ออกใบรับรองครั �งแรก หรือวัน
หมดอายุใบรับรองครั �งก่อน กรณีมีการเปลี%ยนแปลงใบรับรองก่อนครบรอบวันหมดอายุ  ให้
นบัวนัหมดอายใุบรับรองใหมเ่ทา่วนัหมดอายใุบรับรองเดมิ  ยกเว้นเมื%อสํานกัยกเลิกหรือเพิกถอน
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การรับรอง  สํานักจะออกใบรับรองให้ใหม่ภายหลังที%ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบตักิารใหมท่ั �งระบบและอนมุตัใิห้ผา่นการรับรอง 
 
ในกรณีที%ห้องปฏิบัติการยื%นขอต่ออายุการรับรอง หรือยื%นขอต่ออายุการรับรองพร้อมขยาย
ขอบขา่ยการรับรอง ให้ถือวา่ใบรับรองฉบบัเดมิยงัมีผลบงัคบัใช้จนกว่าจะได้รับอนมุตัิการตอ่อายุ
การรับรองจากคณะกรรมการ สําหรับขอบข่ายที%ขอขยายการรับรอง จะมีผลบงัคบัใช้เมื%อได้รับ
การอนมุตัใิห้ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 

 
3.7 สํานักกําหนดวิธีดําเนินการในการยื%นขอรับการรับรอง เงื%อนไขการให้การรับรอง การรักษา

สถานะการรับรอง การขอขยายขอบขา่ยการรับรอง และการขอการรับรองใหม่ รวมทั �งเงื%อนไขใน
การลดขอบขา่ยการรับรอง การยกเลิก หรือเพิกถอนการรับรอง 

 
3.8 ผู้แทนของสํานกัจะเป็นผู้ตรวจสอบการรักษาไว้ซึ%งความสามารถของห้องปฏิบตัิการให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของ ISO/IEC 17025 และข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขของสํานกัตามวิธีการ
และระยะเวลาที%กําหนด  

 
3.9 สํานักมีนโยบายกําหนดความถี%ในการตรวจติดตามการรับรองทุก 12 เดือน และการตรวจ

ประเมินใหม่ทั �งระบบทกุ 3 ปี นบัจากวนัประเมินที%ห้องปฏิบตัิการ (on-site assessment) ครั �ง
แรก และในกรณีที%ห้องปฏิบตัิมีการเปลี%ยนแปลงใดๆ ที%มีผลกระทบตอ่ระบบการบริหารงานและ
ความสามารถของห้องปฏิบตัิการ สํานกัสงวนสิทธิkที%จะตรวจประเมินเพิ%มเติม  ตรวจติดตามการ
รับรอง และตรวจประเมินใหมท่ั �งระบบนอกเหนือจากระยะเวลาที%กําหนด  

 
3.10 ห้องปฏิบตัิการสามารถยื%นขอขยายขอบข่ายการรับรองได้ตลอดเวลา โดยต้องทําหนังสือแจ้ง

สํานักพร้อมกรอกข้อมูลในแบบเอกสารประกอบคําขอรับการ รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตักิารทดสอบลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนการประเมินที%ห้องปฏิบตักิาร    

 
3.11 สํานกัสงวนสิทธิkที%จะเปลี%ยนแปลงข้อกําหนด กฎระเบียบ หรือเงื%อนไขใด ๆ ที%สํานกักําหนด และ

จะแจ้งการเปลี%ยนแปลงนั �น ๆ ให้ห้องปฏิบัติการรับทราบภายในระยะเวลาที% เหมาะสม 
ห้องปฏิบตักิารต้องดําเนินการให้เป็นไปตามการเปลี%ยนแปลงดงักล่าว และมีหลกัฐานที%อ้างอิงได้ 
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3.12 สํานกัจะเก็บข้อมลูทั �งหมดที%เกี%ยวข้องกบัการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการไว้เป็นความลบั
ระหว่างห้องปฏิบตัิการและสํานกั ข้อมลูเหล่านี �จะถือว่าเป็นสิ%งที%จําเป็นต้องรู้ ซึ%งไม่เกี%ยวข้องกับ
กฎหมายบ้านเมือง และไม่ต้องระบใุนเอกสารระบบการบริหารงาน บุคลากรทั �งหมดของสํานกั
และผู้ เกี%ยวข้องในการประเมินและการพิจารณาให้การรับรอง จะต้องให้ถ้อยแถลงการรักษา
ความลบักบัสํานกั สํานกัจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใด ๆ ที%เกิดขึ �นกบัผู้ ยื%นคําขอและ/หรือ
ห้องปฏิบตักิารที%ได้รับการรับรอง อนัเนื%องจากความลบันี �ได้แพร่งพรายออกไป เว้นแตเ่กิดขึ �นจาก
การกระทําของสํานกั 

 
3.13 ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ สํานกัอาจลดขอบข่ายการรับรองเมื%อมีข้อบ่งชี �ว่ามีการ

เปลี%ยนแปลงที%ทําให้ความสามารถห้องปฏิบตักิารลดลง 
 

3.14 ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ สํานกัอาจพกัใช้ใบรับรองเมื%อห้องปฏิบตัิการไม่สามารถ
ดําเนินการให้เป็นไปตาม ISO/IEC 17025 และข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานัก
กําหนด ทั �งนี �ไม่เกิน 6 เดือน หากห้องปฏิบัติการไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที%กําหนดสํานกัจะพิจารณาเพิกถอนการรับรอง 

 
3.15 สํานักอาจพักใช้ใบรับรองหรือลดขอบข่ายการรับรองทันที เมื%อห้องปฏิบัติการไม่สามารถ

ดําเนินการให้เป็นไปตาม ISO/IEC 17025 และข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานัก
กําหนด 

 
3.16 ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ สํานกัอาจเพิกถอนการรับรอง เมื%อ 

ก) ห้องปฏิบตักิารเป็นบคุคลล้มละลายตามคําสั%งศาล 
ข) ห้องปฏิบตัิการกระทําหรืองดเว้นกระทําการใดที%เป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนด กฎระเบียบ 

และเงื%อนไขที%สํานกักําหนด 
ค) ห้องปฏิบตักิารเลิกประกอบกิจการในสว่นที%ได้รับการรับรอง 
ง) ห้องปฏิบัติการไม่รักษาความสามารถในการดําเนินการตามขอบข่ายที%ได้รับการ

รับรองในสาระสําคญัไว้ได้ 
จ) ห้องปฏิบัติการไม่รักษาความสามารถในการดําเนินการตามขอบข่ายที%ได้รับการ

รับรอง หลงัจากถกูพกัใช้การรับรองแล้ว 2 ครั �ง ภายในระยะเวลา 2 ปี 
     ห้องปฏิบัติการที%ถูกเพิกถอนการรับรองที%มีความประสงค์จะขอรับการรับรองใหม่

สามารถกระทําได้ภายหลงัจากพ้นระยะเวลา 6 เดือนแล้วหลงัจากถกูเพิกถอนการรับรอง 
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3.17 ห้องปฏิบัติการที%ได้รับการรับรองแล้วประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์

อกัษรต่อสํานกัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัที%ขอยกเลิกการรับรอง และห้องปฏิบตัิการที%
ประสงค์จะขอยกเลิกคําขอรับการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสํานัก ทั �ง นี �
คา่ธรรมเนียมที%จา่ยลว่งหน้าไมส่ามารถเรียกคืนได้ 
 

4.  เงื�อนไขที�ห้องปฏิบัตกิารต้องปฏิบัต ิ

4.1 การมีสว่นได้สว่นเสีย ความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง 
ก) ห้องปฏิบตัิการ และบุคลากรของห้องปฏิบตัิการจะต้องเป็นอิสระจากการค้า การเงิน 

และความกดดนัใดๆ ที%จะมีผลกระทบตอ่การตดัสินทางวิชาการ 
ข) ห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ให้บุคลากร หรือองค์กรจากภายนอกมีอิทธิพลต่อผล        

การทดสอบของห้องปฏิบตักิาร 
ค) ห้องปฏิบตัิการจะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที%อาจมีผลต่อความเป็นอิสระ และ

ความเป็นกลางของผลการทดสอบของห้องปฏิบตักิาร 
 

4.2 ความร่วมมือกบัสํานกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 
ห้องปฏิบตักิารจะต้องจดัหาสิ%งอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือที%จําเป็นแก่สํานกั ในการ
ตรวจสอบวา่ห้องปฏิบตักิารได้ดําเนินงานเป็นไปตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานกักําหนด ความร่วมมือนี �ต้องรวมถึง 

ก) อนญุาตให้ผู้แทนของสํานกัเข้าไปในบริเวณของห้องปฏิบตัิการ และสว่นที%เกี%ยวข้องได้ 
ข) ดําเนินการทดสอบใด ๆ เพื%อให้ผู้แทนของสํานกัทวนสอบความสามารถในการทดสอบ

ของห้องปฏิบตักิาร 
ค) จดัเตรียมและสาธิตการทดสอบใด ๆ ตามที%คณะผู้ประเมินร้องขอในขอบข่ายที%ยื%นขอ

การรับรอง หรือขอบขา่ยที%ได้รับการรับรอง 
ง) จดัเตรียม บรรจ ุและจดัสง่สิ%งของหรือเอกสารตา่ง ๆ ที%เกี%ยวข้องตามที%สํานกัร้องขอ 
จ) อนุญาตให้ผู้ แทนของสํานักตรวจสอบเอกสารและบันทึกระบบการบริหารงานที%

เกี%ยวข้อง เชน่ รายงานผลการทดสอบและใบรับรองผลการสอบเทียบ บนัทึกการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในและบนัทึกการทบทวนการบริหารงาน และผลการเข้าร่วม
โปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบตัิการ เป็นต้น 

ฉ) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนที%เกิดจากบคุคลที%สาม
เกี%ยวกบักิจกรรมการทดสอบที%ได้รับการรับรอง 
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4.3 หน้าที%ของห้องปฏิบตักิารที%ได้รับการรับรอง 
ห้องปฏิบตักิารที%ได้รับการรับรองแล้ว จะต้องปฏิบตัดิงันี � 

ก) ดํารงไว้ซึ%งระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 และ
ข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานกักําหนด รวมทั �งเงื%อนไขตา่ง ๆ ที%เกี%ยวข้องใน
การใช้เครื%องหมายรับรอง หรืออ้างถึงการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการตลอด
ระยะเวลาที%ได้รับการรับรอง 

ข) อ้างสิทธิk ได้เฉพาะรายการทดสอบที%ได้ รับการรับรอง ที% เป็นไปตามข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และเงื%อนไขของสํานกั 

ค) ชําระคา่ธรรมเนียมสําหรับการยื%นคําขอ การตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง
การตรวจประเมินการขยายขอบขา่ยการรับรอง และการตรวจประเมินใหม่เพื%อคงไว้ซึ%ง
การได้รับการรับรอง หรือคา่บริการอื%น ๆ ตามอตัราที%สํานกักําหนด (LA-R-02) 

ง) ไม่นําผลการรับรอง และข้อความใด ๆ อนัทําให้เกิดความเสื%อมเสียชื%อเสียงแก่สํานกั 
และเกิดความเข้าใจผิด 

จ) ยุติการแสดงเครื%องหมายการรับรอง (LA-R-04) และ/หรือยุติการอ้างว่าได้รับการ
รับรองในรายงานผลการทดสอบ เอกสาร หรือสิ%งพิมพ์ทั �งหมดทนัที ภายหลงัที%ถูกสั%ง
พกัใช้ ถกูเพิกถอนการรับรอง หรือขอยกเลิกการรับรอง  

ฉ) แจ้งลูกค้าเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื%นที%เหมาะสม และส่งหลกัฐานให้สํานัก
ภายใน 7 วนัหลงัจากห้องปฏิบตักิารถกูลดขอบขา่ย พกัใช้ เพิกถอน หรือขอยกเลิกการ
รับรอง 

ช) ส่งคืนใบรับรองให้แก่สํานกัภายใน 1 เดือนนบัตั �งแต่วนัที%ถูกเพิกถอนการรับรอง หรือ
ขอยกเลิกการรับรอง 

ซ) มั%นใจวา่เมื%อนําเครื%องหมายการรับรองหรือข้อความที%อ้างถึงการรับรองไปใช้ในรายงาน
ผลการทดสอบแล้ว จะไม่นําเครื%องหมายการรับรอง หรือข้อความที%อ้างถึงการรับรอง
ดงักล่าวไปใช้ในทางที%สํานกัต้องรับผิดชอบในกิจกรรมที%ดําเนินการภายใต้ขอบข่ายที%
ได้รับการรับรอง 

ฌ) มั%นใจวา่ข้อร้องเรียนใด ๆ ที%เกิดจากบคุคลที%สาม จะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขตาม
นโยบายและวิธีดําเนินการของห้องปฏิบตักิารทนัที 

ญ) ในกรณีที%ประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง ต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกัทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 45 วนั ก่อนถึงวนัตรวจประเมินใหม ่ 
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E.  การแจ้งการเปลี�ยนแปลง 

5.1 ห้องปฏิบตัิการต้องแจ้งสํานกัทนัทีที%มีการเปลี%ยนแปลงใดๆ ในการดําเนินงานหรือสถานะของ
ห้องปฏิบัติการ ที%มีผลกระทบต่อความสามารถของห้องปฏิบัติการ หรือขอบข่ายการรับรอง     
ทําให้ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขของสํานัก การเปลี%ยนแปลงดงักล่าว  
รวมถึง 

ก) สถานะทางกฎหมาย ทางการค้า หรือสถานะขององค์กร 
ข) องค์กร และการบริหาร เชน่ ผู้บริหารในตําแหนง่ที%สําคญั 
ค) นโยบาย หรือขั �นตอนการดําเนินงานที%มีผลกระทบที%สําคญัต่อระบบการบริหารงาน 

และ/หรือขอบขา่ยที%ได้รับการรับรอง 
ง) สถานที%ตั �งห้องปฏิบตักิาร 
จ) บคุลากร เครื%องมือ หรือสภาวะแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน หรือสิ%งอื%น ๆ ที%มีผลกระทบ

ที%สําคญัตอ่ระบบการบริหารงานของห้องปฏิบตัิการ 
ฉ) ผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

6.  การร้องเรียนและการอุทธรณ์ 

6.1 การร้องเรียนให้ดําเนินการตามที%กําหนดในเอกสารการร้องเรียนและการอทุธรณ์ (LA-I-05) 
 
6.2 การอุทธรณ์ต่อคําตัดสินในการปฏิเสธ การพักใช้ หรือการยกเลิกการรับรอง และการโต้แย้ง       

ที% เกี%ยวข้องกับการพิจารณาตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขของสํานัก ให้ยื%นต่อ
ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกสารการร้องเรียนและการอทุธรณ์ (LA-I-05) 

 
6.3 การอุทธรณ์ต่อคําตัดสิน ให้ยื%นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีภายใน 30 วัน นับแต่วันที%ได้รับแจ้งคําตัดสิน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะแตง่ตั �งคณะกรรมการอทุธรณ์เฉพาะกิจเพื%อพิจารณาคําอทุธรณ์ 

 
6.4 คณะกรรมการอุทธรณ์ จะจัดทําเอกสารเกี%ยวกับการอุทธรณ์ และทําให้กระบวนการสมบูรณ์ 

รวมทั �งรายงานผลการพิจารณาอทุธรณ์ให้ผู้อทุธรณ์รับทราบภายใน 60 วนั นบัจากวนัที%ได้รับคํา
อทุธรณ์ 

 
6.5 ในระหวา่งการพิจารณาคําอทุธรณ์ คําตดัสินของคณะกรรมการยงัคงมีผลบงัคบัใช้ 
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6.6 คณะกรรมการอทุธรณ์เป็นผู้ เสนอผลการพิจารณาคําอทุธรณ์ตอ่ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คําตดัสินของปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นที%สดุ 

 


