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บทนํา
เอกสารฉบับนี กล่าวถึงนโยบายของสํ านักบริ หารและรั บรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์
บริ การ เกี/ ย วกับ ความสอบกลับ ได้ ข องการวัด เงื/ อ นไขของความสอบกลับได้ ข องการวัดนี กํ าหนดให้
ห้ องปฏิบตั ิการ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้ องปฏิบตั ิการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที/ได้ รับการ
รับรองแล้ วต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนด ILAC P10 - ILAC Policy on Traceability of
Measurement Results.
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1. ขอบข่ าย
เอกสารฉบับนีใช้ สําหรับห้ องปฏิบตั ิการ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้ องปฏิบตั ิการ
และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที/ยื/นขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการและที/ได้ รับการรับรองจากสํานัก
บริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
2. นิยาม
2.1 สํานัก หมายถึง สํานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
2.2 ความสอบกลับได้ ของการวัด หมายถึง สมบัตขิ องผลการวัดที/สามารถแสดงความสัมพันธ์ กบั ค่า
อ้ างอิงโดยการสอบเทียบอย่างต่อเนื/องกันเป็ นห่วงโซ่ไม่ขาดตอน ซึ/งมีส่วนร่ วมต่อค่าความไม่
แน่นอนของการวัด ตาม International vocabulary of metrology - Basic and general
concepts and associated terms, (VIM), JCGM 200:2012
3. นโยบายด้ านความสอบกลับได้ ของการวัดของสํานัก
สํานักจะใช้ หลักการของ ILAC P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
เอกสารฉบับนีสืบค้ นได้ จากเว็บไซด์ http://www.ilac.org
4. แหล่ งที.มาของความสอบกลับได้ ของการวัด
4.1 ถ้ าเป็ นไปได้ เครื/ องมื อที/ ต้องการสอบเที ยบภายนอก หรื อดําเนินการสอบเที ยบภายใน จะต้ อง
สอบเทียบโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง/ ดังนี
4.1.1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ก) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศต่างๆ ที/เข้ าร่ วมการยอมรับร่ วมกับ
CIPM/BIPM Mutual Recognition Agreement (MRA) โดยการยอมรับนี
จํ า กัด อยู่ใ นระดับ ความไม่ แ น่ น อนของการวัด ที/ จัด พิ ม พ์ ใ นตาราง CIPM
Calibration measurement capability (CMC) ซึ/งเป็ นส่วนหนึ/งของการ
ยอมรับร่ วม หน่วยงานที/ลงนามการยอมรับร่ วม และความสามารถของการ
วัดสืบค้ นได้ จากเว็บไซต์ http://www.bipm.org
ข) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานมาตรวิทยาของประเทศไทยที/
สํานักให้ การยอมรับ
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4.1.2 ห้ องปฏิบตั ิการสอบเทียบที/ได้ รับการรั บรองความสามารถตามข้ อกํ าหนด ISO/IEC
17025 โดยหน่วยงานรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการที/เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ
นโยบายนี และได้ รับการยอมรับร่วมกับ ILAC Mutual Recognition Arrangement
หมายเหตุ ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบที/ทําการสอบเทียบภายใน ไม่จําเป็ นต้ องได้ รับ
การรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการสอบเทียบ แต่ต้องมัน/ ใจว่าการสอบเทียบ
นันมีรายละเอียดรวมถึง
ก) รายละเอียดของความสอบกลับได้ ของการวัด สําหรับมาตรฐานอ้ างอิงหรื อ
วัสดุอ้างอิงที/ใช้
ข) กําหนดรายละเอียดในการสอบเทียบอย่างชัดเจน
ค) พิสยั และความถี/ของการสอบเทียบ
ง) วิธีการสอบเทียบที/อ้างอิง
จ) ผลการสอบเทียบ
ฉ) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด และระดับความเชื/อมัน/
ช) ความสามารถของบุคลากรผู้ทําการสอบเทียบ
4.2 ในกรณีที/รายการสอบเทียบเครื/ องมือวัดที/บริ การโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ/งยังไม่ได้ รับ
การยอมรับร่ วม หรื อ ไม่มีห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบที/ได้ รับการรับรองในรายการนัน รวมถึงบาง
รายการไม่ส ามารถสอบกลับได้ ถึง หน่ วยเอสไอ และ/หรื อหน่วยที/ เ กี/ ย วข้ อ งกับหน่วยเอสไอ
ห้ องปฏิบตั กิ ารต้ องจัดหาสิ/งต่อไปนีเพื/อสร้ างความเชื/อมัน/ ในความสอบกลับได้ ของการวัด
ก) วัส ดุอ้ า งอิ ง รั บ รองที/ ผ ลิ ต โดยสถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ ห รื อ หน่ ว ยงานที/ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที/ได้ รับการรับรองตาม ISO Guide 34 และข้ อบังคับ
ที/จําเป็ นของ APLAC TC 008, APLAC Requirements and Guidance on the
Accreditation of a Reference Material Producer.
ข) ใช้ วิธีหรื อมาตรฐานที/ตกลงกัน
ในกรณี ดงั กล่าวห้ องปฏิบตั ิการต้ องเข้ าร่ วมการทดสอบความชํานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อการ
เปรี ยบเทียบผลระหว่างห้ องปฏิบตั กิ ารที/เหมาะสม
ค) หลักฐานที/แสดงความสามารถด้ านวิชาการของห้ องปฏิบตั กิ ารดังนี
- บันทึกการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการสอบเทียบ
- ขันตอนการดําเนินงานในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
- เอกสารการสอบกลับได้ ของการวัด
- เอกสารการประกันคุณภาพของผลการสอบเทียบ
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- เอกสารแสดงความสามารถของบุคลากร
- เอกสารเกี/ยวกับสถานที/และภาวะแวดล้ อม
- การตรวจติดตามคุณภาพของห้ องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ
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