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เอกสารฉบับนีแสดงรายละเอียดข้ อกํ าหนด กฎระเบียบ และเงื% อนไขการรับรองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ รวมทังข้ อกํ าหนดของ Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
(APLAC) ตามเอกสาร APLAC MR 001 สําหรับห้ องปฏิบตั ิการที%ต้องการขอรับการรับรองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั กิ าร โดยสํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
สํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ มีนโยบายให้ การรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารทาง
วิทยาศาสตร์ ด้ านฟิ สิกส์ เคมี และ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เอกสารฉบับนีสามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์
http://www.dss.go.th ของสํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
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1. ขอบข่ าย
เอกสารฉบับนีใช้ สําหรับห้ องปฏิบตั ิการที%ยื%นขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการและ
ห้ องปฏิบตั กิ ารที%ได้ รับการรับรองจากสํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
2. นิยาม
2.1 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการที% ให้ การยอมรับอย่างเป็ นทางการว่า
ห้ องปฏิบตั กิ ารมีความสามารถทางวิชาการในการทดสอบเฉพาะนัน ๆ (specific tests)
2.2 ผู้ยื% น คํ า ขอ หมายถึ ง ผู้ป ระกอบกิ จ การหรื อ ผู้ที% ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจที% ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ขยาย
ขอบข่าย หรื อต่ออายุการรับรอง
2.3 ห้ องปฏิ บัติการที% ไ ด้ รับการรั บรอง หมายถึ ง ห้ องปฏิ บัติการที% ไ ด้ รับการรั บรองความสามารถ
ห้ องปฏิ บัติ ก าร ซึ% ง ผ่ า นการประเมิ น และได้ รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก บริ ห ารและรั บ รอง
ห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
2.4 คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการรั บ รองระบบงานห้ องปฏิ บั ติ ก าร ที% แ ต่ ง ตั งโดย
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีอํานาจหน้ าที%ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการ
รับรอง และให้ คําปรึกษาแนะนําแนวทางดําเนินงานด้ านการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ
2.5 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ ที%แต่งตัง
โดยคณะกรรมการ มีหน้ าที%ความรับผิดชอบในการพิจารณาความสามารถห้ องปฏิบตั ิการตาม
ข้ อกํ าหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้ องปฏิบตั ิการตาม
ข้ อกํ าหนด ISO/IEC 17043 หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามข้ อกํ าหนด ISO Guide 34 เพื% อ
ประกอบการรับรอง
2.6 คณะกรรมการอุทธรณ์ หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์ เฉพาะกิ จที% แต่งตังโดยปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีหน้ าที% ความรั บผิดชอบในการพิจารณาคําอุทธรณ์ ที%เกิดจากผล
การตัดสินในเรื% องการรับรองของสํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
2.7 สํานัก หมายถึง สํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
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2.8 ผู้แทนของสํานัก หมายถึง เจ้ าหน้ าที%ของสํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการและผู้ปฏิบตั ิงาน
ในนามของสํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
2.9 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบหรื อใบรับรองความสามารถผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบความชํ านาญห้ องปฏิ บตั ิการหรื อใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิง
3. ข้ อกําหนดทัวไป
3.1 ห้ องปฏิบตั กิ ารที%ยื%นขอรับการรับรอง ได้ รับการรับรองแล้ ว ขยายขอบข่าย และขอการรับรองใหม่
จะต้ อง
ก) เป็ นนิตบิ คุ คล
ข) ไม่เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารที%ถกู เพิกถอนการรับรอง เว้ นแต่พ้นระยะ g เดือนแล้ ว
ค) เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารที%มีสถานที%ปฏิบตั ิการถาวร นอกสถานที% ชัว% คราว และเคลื%อนที%
3.2 ในการจัดทําระบบการบริ หารงานของห้ องปฏิบตั ิการต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด ISO/IEC 17025
และปฏิบตั เิ พิ%มเติมตามข้ อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานักกําหนด ดังต่อไปนี
ก) มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกกิจกรรมให้ ครบถ้ วนภายใน 1 ปี
ข) มีการทบทวนการบริ หารงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
ค) มีการเก็บรักษาบันทึกระบบการบริ หารงานและด้ านวิชาการไว้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน
ง) มีการจัดทําแผนและเข้ าร่ วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อ
การเปรี ยบเทียบผลระหว่างห้ องปฏิบตั ิการที%เหมาะสม (ถ้ ามี) อย่างน้ อย 1 โปรแกรม
แต่ละการทดสอบหลักในขอบข่ายที% ยื%นขอ ก่อนยื% นขอการรั บรอง และอย่างน้ อย 1
โปรแกรมทุก 4 ปี ภายหลังได้ รับการรับรอง ห้ องปฏิบตั ิการต้ องมัน% ใจว่ากิจกรรมฯ นัน
ดําเนินการเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ ISO/IEC 17043 หากผลการทดสอบดังกล่าวไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์กําหนด ห้ องปฏิบตั ิการต้ องวิเคราะห์หาสาเหตุของข้ อบกพร่ อง และ
ดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาที%กําหนด
หากผลการทดสอบความชํ านาญห้ องปฏิ บตั ิการ หรื อการเปรี ยบเที ยบผลระหว่าง
ห้ องปฏิบตั กิ ารส่อถึงข้ อสงสัยในความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการ และห้ องปฏิบตั ิการ
ไม่ไ ด้ ดําเนิ นการแก้ ไ ขข้ อบกพร่ องให้ แ ล้ วเสร็ จ ภายในเวลาที% กําหนด สํ านักอาจ
พิจารณาไม่ให้ การรับรองแก่ผ้ ยู ื%นคําขอ หรื อพักใช้ เพิกถอน ห้ องปฏิบตั ิการที%ได้ รับการ
รั บ รองแล้ วในการทดสอบดั ง กล่ า ว จนกว่ า สํ า นั ก จะได้ รั บ หลั ก ฐานเพิ% ม เติ ม
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สํานักสงวนสิทธิkให้ ห้องปฏิบตั ิการที%ได้ รับการรับรองต้ องเข้ าร่ วมโปรแกรมการทดสอบ
ความชํานาญห้ องปฏิบตั กิ ารตามที%สํานักกําหนด
3.3 สํานักอาจจะดําเนินการตรวจเบืองต้ น ณ ห้ องปฏิบตั กิ ารของผู้ยื%นคําขอหลังการยื%นคําขอไม่เกิน 1
เดือน ในการตรวจสอบความพร้ อมของห้ องปฏิบตั กิ าร เพื%อการตรวจประเมินต่อไป
3.4 สํานักจะดําเนินการตรวจประเมินความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารของผู้ยื%นคําขอภายใน 6 เดือนหลัง
การตรวจเบืองต้ น หรื อหลังจากวันยื%นคําขอ ในกรณีที%ไม่มีการตรวจเบืองต้ น หากห้ องปฏิบตั ิการ
ไม่พร้ อมที%จะตรวจประเมินภายใน 6 เดือน สํานักจะยกเลิกคําขอนัน
3.5 สํานักจะดําเนินการตรวจประเมินความสามารถห้ องปฏิบตั ิการของผู้ยื%นคําขอ และจะสรุ ปผลการ
ตรวจประเมินให้ ผ้ ยู ื%นคําขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณี ที%พบข้ อบกพร่ องห้ องปฏิบตั ิการ
ต้ องดําเนินการส่งแนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 15 วันทําการ และส่งเอกสารการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดือน และกรณีที%การแก้ ไขข้ อบกพร่ องยังไม่สมบูรณ์
อาจพิจารณาให้ ขยายระยะเวลาไปอีกครังละ 1 เดือน โดยห้ องปฏิบตั ิการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษร พร้ อมเหตุผ ลความจํ าเป็ นและสํ านักจะพิ จ ารณาตามความเหมาะสม ทังนี การแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่ องจะต้ องดํ าเนิ นการให้ แ ล้ วเสร็ จ ภายใน 6 เดื อน นับตังแต่วันประชุม ปิ ดการตรวจ
ประเมิน
ในกรณี ของการตรวจติดตามการรั บรอง การตรวจประเมิ นใหม่ และการขยายขอบข่ายการ
รับรอง ห้ องปฏิบตั ิการต้ องดําเนินการส่งแนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 10 วันทําการ
และส่ ง เอกสารการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 เดื อ น และกรณี ที% ก ารแก้ ไ ข
ข้ อ บกพร่ อ งยัง ไม่ ส มบูร ณ์ อ าจพิ จ ารณาให้ ข ยายระยะเวลาไปอี ก ครั งละ 1 เดื อ น โดย
ห้ องปฏิบตั ิการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมเหตุผลความจําเป็ นและสํานักจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ทังนี การแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งจะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 4 เดื อ น
นับตังแต่วนั ประชุมปิ ดการตรวจประเมิน
3.6 สํ า นั ก จะออกใบรั บ รองและขอบข่ า ยของการรั บ รองความสามารถห้ องปฏิ บัติ ก ารให้ แก่
ห้ อ งปฏิ บัติ การ โดยใบรั บ รองมี อ ายุรอบละ 3 ปี นับ จากวัน ที% ออกใบรั บ รองครั งแรก หรื อ วัน
หมดอายุใ บรั บรองครั งก่อน กรณี มีการเปลี% ยนแปลงใบรั บรองก่ อนครบรอบวันหมดอายุ ให้
นับวันหมดอายุใบรับรองใหม่เท่าวันหมดอายุใบรับรองเดิม ยกเว้ นเมื%อสํานักยกเลิกหรื อเพิกถอน
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การรั บรอง สํ านักจะออกใบรั บรองให้ ใ หม่ภ ายหลังที% ห้องปฏิ บัติการได้ รับการตรวจประเมิ น
ห้ องปฏิบตั กิ ารใหม่ทงระบบและอนุ
ั
มตั ใิ ห้ ผา่ นการรับรอง
ในกรณี ที% ห้อ งปฏิ บัติ การยื% น ขอต่ออายุก ารรั บรอง หรื อยื% น ขอต่ออายุการรั บ รองพร้ อมขยาย
ขอบข่ายการรับรอง ให้ ถือว่าใบรับรองฉบับเดิมยังมีผลบังคับใช้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิการต่ออายุ
การรับรองจากคณะกรรมการ สําหรับขอบข่ายที%ขอขยายการรับรอง จะมีผลบังคับใช้ เมื%อได้ รับ
การอนุมตั ใิ ห้ ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
3.7 สํ านักกํ าหนดวิ ธี ดํา เนิ นการในการยื% นขอรั บ การรั บ รอง เงื% อนไขการให้ การรั บ รอง การรั กษา
สถานะการรับรอง การขอขยายขอบข่ายการรับรอง และการขอการรับรองใหม่ รวมทังเงื%อนไขใน
การลดขอบข่ายการรับรอง การยกเลิก หรื อเพิกถอนการรับรอง
3.8 ผู้แทนของสํานักจะเป็ นผู้ตรวจสอบการรักษาไว้ ซงึ% ความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของ ISO/IEC 17025 และข้ อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขของสํานักตามวิธีการ
และระยะเวลาที%กําหนด
3.9 สํ า นัก มี น โยบายกํ าหนดความถี% ใ นการตรวจติ ด ตามการรั บ รองทุก 12 เดื อ น และการตรวจ
ประเมินใหม่ทงระบบทุ
ั
ก 3 ปี นับจากวันประเมินที%ห้องปฏิบตั ิการ (on-site assessment) ครัง
แรก และในกรณีที%ห้องปฏิบตั ิมีการเปลี%ยนแปลงใดๆ ที%มีผลกระทบต่อระบบการบริ หารงานและ
ความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการ สํานักสงวนสิทธิkที%จะตรวจประเมินเพิ%มเติม ตรวจติดตามการ
รับรอง และตรวจประเมินใหม่ทงระบบนอกเหนื
ั
อจากระยะเวลาที%กําหนด
3.10 ห้ องปฏิ บตั ิการสามารถยื% นขอขยายขอบข่ายการรั บรองได้ ตลอดเวลา โดยต้ องทํ าหนังสื อแจ้ ง
สํ า นั ก พร้ อมกรอกข้ อมู ล ในแบบเอกสารประกอบคํ า ขอรั บ การรั บ รองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วัน ก่อนการประเมินที%ห้องปฏิบตั กิ าร
3.11 สํานักสงวนสิทธิkที%จะเปลี%ยนแปลงข้ อกํ าหนด กฎระเบียบ หรื อเงื%อนไขใด ๆ ที%สํานักกํ าหนด และ
จะแจ้ ง การเปลี% ย นแปลงนั น ๆ ให้ ห้ องปฏิ บัติ ก ารรั บ ทราบภายในระยะเวลาที% เ หมาะสม
ห้ องปฏิบตั กิ ารต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามการเปลี%ยนแปลงดังกล่าว และมีหลักฐานที%อ้างอิงได้
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3.12 สํานักจะเก็บข้ อมูลทังหมดที%เกี%ยวข้ องกับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการไว้ เป็ นความลับ
ระหว่างห้ องปฏิบตั ิการและสํานัก ข้ อมูลเหล่านีจะถือว่าเป็ นสิ%งที%จําเป็ นต้ องรู้ ซึ%งไม่เกี% ยวข้ องกับ
กฎหมายบ้ านเมือง และไม่ต้องระบุในเอกสารระบบการบริ หารงาน บุคลากรทังหมดของสํานัก
และผู้เกี% ยวข้ องในการประเมินและการพิจารณาให้ การรั บรอง จะต้ องให้ ถ้อยแถลงการรั กษา
ความลับกับสํานัก สํานักจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที%เกิดขึนกับผู้ยื%นคําขอและ/หรื อ
ห้ องปฏิบตั กิ ารที%ได้ รับการรับรอง อันเนื%องจากความลับนีได้ แพร่งพรายออกไป เว้ นแต่เกิดขึนจาก
การกระทําของสํานัก
3.13 ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการ สํานักอาจลดขอบข่ายการรับรองเมื%อมีข้อบ่งชีว่ามีการ
เปลี%ยนแปลงที%ทําให้ ความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารลดลง
3.14 ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการ สํานักอาจพักใช้ ใบรับรองเมื%อห้ องปฏิบตั ิการไม่สามารถ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตาม ISO/IEC 17025 และข้ อกํ าหนด กฎระเบียบ และเงื% อนไขที%สํานัก
กํ าหนด ทังนี ไม่เกิ น 6 เดือน หากห้ องปฏิ บัติการไม่ส ามารถแก้ ไ ขปรั บปรุ งให้ ถูกต้ องภายใน
ระยะเวลาที%กําหนดสํานักจะพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
3.15 สํ า นัก อาจพัก ใช้ ใ บรั บ รองหรื อ ลดขอบข่ า ยการรั บ รองทัน ที เมื% อ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารไม่ ส ามารถ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตาม ISO/IEC 17025 และข้ อกํ าหนด กฎระเบียบ และเงื% อนไขที%สํานัก
กําหนด
3.16 ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการ สํานักอาจเพิกถอนการรับรอง เมื%อ
ก) ห้ องปฏิบตั กิ ารเป็ นบุคคลล้ มละลายตามคําสัง% ศาล
ข) ห้ องปฏิบตั ิการกระทําหรื องดเว้ นกระทําการใดที%เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อกําหนด กฎระเบียบ
และเงื%อนไขที%สํานักกําหนด
ค) ห้ องปฏิบตั กิ ารเลิกประกอบกิจการในส่วนที%ได้ รับการรับรอง
ง) ห้ องปฏิ บัติ การไม่ รัก ษาความสามารถในการดํ า เนิ นการตามขอบข่ ายที% ไ ด้ รับ การ
รับรองในสาระสําคัญไว้ ได้
จ) ห้ องปฏิ บัติ การไม่ รัก ษาความสามารถในการดํ า เนิ นการตามขอบข่ ายที% ไ ด้ รับ การ
รับรอง หลังจากถูกพักใช้ การรับรองแล้ ว 2 ครัง ภายในระยะเวลา 2 ปี
ห้ องปฏิ บัติก ารที% ถูกเพิ ก ถอนการรั บ รองที% มี ความประสงค์ จ ะขอรั บ การรั บ รองใหม่
สามารถกระทําได้ ภายหลังจากพ้ นระยะเวลา 6 เดือนแล้ วหลังจากถูกเพิกถอนการรับรอง
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3.17 ห้ องปฏิ บัติการที% ไ ด้ รับการรั บรองแล้ วประสงค์จะขอยกเลิกการรั บรอง ให้ แ จ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อสํานักล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที%ขอยกเลิกการรับรอง และห้ องปฏิบตั ิการที%
ประสงค์ จ ะขอยกเลิ ก คํ า ขอรั บ การรั บ รอง ให้ แจ้ งเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ สํ า นั ก ทั งนี
ค่าธรรมเนียมที%จา่ ยล่วงหน้ าไม่สามารถเรี ยกคืนได้
4. เงือนไขทีห้ องปฏิบัตกิ ารต้ องปฏิบัติ
4.1 การมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ความเป็ นอิสระ และความเป็ นกลาง
ก) ห้ องปฏิบตั ิการ และบุคลากรของห้ องปฏิบตั ิการจะต้ องเป็ นอิสระจากการค้ า การเงิน
และความกดดันใดๆ ที%จะมีผลกระทบต่อการตัดสินทางวิชาการ
ข) ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารจะต้ อ งไม่ ใ ห้ บุ ค ลากร หรื อ องค์ ก รจากภายนอกมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผล
การทดสอบของห้ องปฏิบตั กิ าร
ค) ห้ องปฏิบตั ิการจะต้ องไม่เข้ าร่ วมในกิ จกรรมใด ๆ ที%อาจมีผลต่อความเป็ นอิสระ และ
ความเป็ นกลางของผลการทดสอบของห้ องปฏิบตั กิ าร
4.2 ความร่วมมือกับสํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
ห้ องปฏิบตั กิ ารจะต้ องจัดหาสิ%งอํานวยความสะดวกและให้ ความร่ วมมือที%จําเป็ นแก่สํานัก ในการ
ตรวจสอบว่าห้ องปฏิบตั กิ ารได้ ดําเนินงานเป็ นไปตามข้ อกําหนด ISO/IEC 17025 และข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานักกําหนด ความร่วมมือนีต้ องรวมถึง
ก) อนุญาตให้ ผ้ แู ทนของสํานักเข้ าไปในบริ เวณของห้ องปฏิบตั ิการ และส่วนที%เกี%ยวข้ องได้
ข) ดําเนินการทดสอบใด ๆ เพื%อให้ ผ้ แู ทนของสํานักทวนสอบความสามารถในการทดสอบ
ของห้ องปฏิบตั กิ าร
ค) จัดเตรี ยมและสาธิตการทดสอบใด ๆ ตามที%คณะผู้ประเมินร้ องขอในขอบข่ายที%ยื%นขอ
การรับรอง หรื อขอบข่ายที%ได้ รับการรับรอง
ง) จัดเตรี ยม บรรจุ และจัดส่งสิ%งของหรื อเอกสารต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้ องตามที%สํานักร้ องขอ
จ) อนุญ าตให้ ผ้ ูแ ทนของสํ า นัก ตรวจสอบเอกสารและบัน ทึ ก ระบบการบริ ห ารงานที%
เกี%ยวข้ อง เช่น รายงานผลการทดสอบและใบรับรองผลการสอบเทียบ บันทึกการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในและบันทึกการทบทวนการบริ หารงาน และผลการเข้ าร่ วม
โปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้ องปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น
ฉ) ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาการร้ องเรี ยนที%เกิดจากบุคคลที%สาม
เกี%ยวกับกิจกรรมการทดสอบที%ได้ รับการรับรอง
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4.3 หน้ าที%ของห้ องปฏิบตั กิ ารที%ได้ รับการรับรอง
ห้ องปฏิบตั กิ ารที%ได้ รับการรับรองแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี
ก) ดํารงไว้ ซึ%ง ระบบการบริ หารงานให้ เ ป็ นไปตามข้ อกํ าหนด ISO/IEC 17025 และ
ข้ อกําหนด กฎระเบียบ และเงื%อนไขที%สํานักกําหนด รวมทังเงื%อนไขต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้ องใน
การใช้ เครื% องหมายรับรอง หรื ออ้ างถึงการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการตลอด
ระยะเวลาที%ได้ รับการรับรอง
ข) อ้ างสิ ท ธิk ไ ด้ เฉพาะรายการทดสอบที% ไ ด้ รั บ การรั บ รอง ที% เ ป็ นไปตามข้ อกํ า หนด
กฎระเบียบ และเงื%อนไขของสํานัก
ค) ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการยื%นคําขอ การตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง
การตรวจประเมินการขยายขอบข่ายการรับรอง และการตรวจประเมินใหม่เพื%อคงไว้ ซึ%ง
การได้ รับการรับรอง หรื อค่าบริ การอื%น ๆ ตามอัตราที%สํานักกําหนด (LA-R-02)
ง) ไม่นําผลการรับรอง และข้ อความใด ๆ อันทําให้ เกิดความเสื%อมเสียชื%อเสียงแก่สํานัก
และเกิดความเข้ าใจผิด
จ) ยุติการแสดงเครื% องหมายการรั บรอง (LA-R-04) และ/หรื อยุติการอ้ างว่าได้ รับการ
รับรองในรายงานผลการทดสอบ เอกสาร หรื อสิ%งพิมพ์ทงหมดทั
ั
นที ภายหลังที%ถูกสัง%
พักใช้ ถูกเพิกถอนการรับรอง หรื อขอยกเลิกการรับรอง
ฉ) แจ้ งลูกค้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อโดยวิธีอื%นที%เหมาะสม และส่งหลักฐานให้ สํานัก
ภายใน 7 วันหลังจากห้ องปฏิบตั กิ ารถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรื อขอยกเลิกการ
รับรอง
ช) ส่งคืนใบรับรองให้ แก่สํานักภายใน 1 เดือนนับตังแต่วนั ที%ถูกเพิกถอนการรับรอง หรื อ
ขอยกเลิกการรับรอง
ซ) มัน% ใจว่าเมื%อนําเครื% องหมายการรับรองหรื อข้ อความที%อ้างถึงการรับรองไปใช้ ในรายงาน
ผลการทดสอบแล้ ว จะไม่นําเครื% องหมายการรับรอง หรื อข้ อความที%อ้างถึงการรับรอง
ดังกล่าวไปใช้ ในทางที%สํานักต้ องรับผิดชอบในกิจกรรมที%ดําเนินการภายใต้ ขอบข่ายที%
ได้ รับการรับรอง
ฌ) มัน% ใจว่าข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ ที%เกิดจากบุคคลที%สาม จะได้ รับการตรวจสอบและแก้ ไขตาม
นโยบายและวิธีดําเนินการของห้ องปฏิบตั กิ ารทันที
ญ) ในกรณี ที%ประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง ต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ สํานักทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนถึงวันตรวจประเมินใหม่
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E. การแจ้ งการเปลียนแปลง
5.1 ห้ องปฏิบตั ิการต้ องแจ้ งสํานักทันทีที%มีการเปลี%ยนแปลงใดๆ ในการดําเนินงานหรื อสถานะของ
ห้ องปฏิ บัติการ ที% มี ผลกระทบต่อความสามารถของห้ องปฏิ บัติการ หรื อขอบข่ายการรั บรอง
ทํ าให้ ไม่เป็ นไปตามข้ อกํ าหนด กฎระเบียบ และเงื% อนไขของสํ านัก การเปลี% ยนแปลงดังกล่าว
รวมถึง
ก) สถานะทางกฎหมาย ทางการค้ า หรื อสถานะขององค์กร
ข) องค์กร และการบริ หาร เช่น ผู้บริ หารในตําแหน่งที%สําคัญ
ค) นโยบาย หรื อขันตอนการดําเนินงานที%มีผลกระทบที%สําคัญต่อระบบการบริ หารงาน
และ/หรื อขอบข่ายที%ได้ รับการรับรอง
ง) สถานที%ตงห้
ั องปฏิบตั กิ าร
จ) บุคลากร เครื% องมือ หรื อสภาวะแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงาน หรื อสิ%งอื%น ๆ ที%มีผลกระทบ
ที%สําคัญต่อระบบการบริ หารงานของห้ องปฏิบตั ิการ
ฉ) ผู้มีอํานาจลงนาม
6. การร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์
6.1 การร้ องเรี ยนให้ ดําเนินการตามที%กําหนดในเอกสารการร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์ (LA-I-05)
6.2 การอุทธรณ์ ต่อคําตัดสิ นในการปฏิ เสธ การพักใช้ หรื อการยกเลิกการรั บรอง และการโต้ แย้ ง
ที% เ กี% ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาตามข้ อ กํ า หนด กฎระเบี ย บ และเงื% อ นไขของสํ า นัก ให้ ยื% น ต่ อ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามเอกสารการร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์ (LA-I-05)
6.3 การอุ ท ธรณ์ ต่ อ คํ า ตัด สิ น ให้ ยื% น เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรต่ อ ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ภ ายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที% ไ ด้ รั บ แจ้ ง คํ า ตัด สิ น ปลัด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีจะแต่งตังคณะกรรมการอุทธรณ์เฉพาะกิจเพื%อพิจารณาคําอุทธรณ์
6.4 คณะกรรมการอุทธรณ์ จะจัดทํ าเอกสารเกี% ยวกับการอุทธรณ์ และทําให้ กระบวนการสมบูรณ์
รวมทังรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์รับทราบภายใน 60 วัน นับจากวันที%ได้ รับคํา
อุทธรณ์
6.5 ในระหว่างการพิจารณาคําอุทธรณ์ คําตัดสินของคณะกรรมการยังคงมีผลบังคับใช้

LA-R-03-14/04-15

8/9

6.6 คณะกรรมการอุทธรณ์เป็ นผู้เสนอผลการพิจารณาคําอุทธรณ์ตอ่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี คําตัดสินของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีถือเป็ นที%สดุ
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