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บทน า 
 

ส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตัิกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีจดุมุ่งหมำยเพ่ือให้บริกำรกำร
รับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำร ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ และผู้ผลิตวัสดอุ้ำงอิงใน
ระดบัมำตรฐำนสงูสดุ   

อย่ำงไรก็ตำมบำงครัง้ผู้ ใช้บริกำร ห้องปฏิบตัิกำรหรือผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตัิกำรหรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ีได้รับกำรรับรองจำกส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตัิกำร อำจมี
เหตท่ีุจะร้องเรียนหรือโต้แย้งในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก) กำรร้องเรียนเก่ียวกับกิจกรรมของห้องปฏิบตัิกำรหรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตักิำรหรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง ท่ีได้รับกำรรับรอง 

ข) กำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรให้บริกำรของส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตักิำร 
ค) ข้อโต้แย้งเก่ียวกบักำรตดัสินให้กำรรับรองของส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตักิำร 

เอกสำรนีก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนหรืออุทธรณ์ และระบุหน้ำท่ีควำม    
รับผิดชอบของผู้ ร้องเรียน ผู้อทุธรณ์ รวมทัง้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน (หำกก ำหนดได้) 
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1.  ขอบข่าย 
เอกสำรฉบบันีใ้ช้ส ำหรับห้องปฏิบตัิกำร ผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร

และผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ีขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถและท่ีได้รับกำรรับรองจำกส ำนกับริหำรและรับรอง
ห้องปฏิบตักิำร 
 
2.  นิยาม 

2.1 กำรรับรอง หมำยถึง กำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบตัิกำรท่ีให้กำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ 
ห้องปฏิบตักิำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง
มีควำมสำมำรถในกำรทดสอบ หรือกำรจดัโปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือกำร
ผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ีเฉพำะนัน้ ๆ  

 
2.2 ห้องปฏิบตักิำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง

ท่ีได้รับกำรรับรอง หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรหรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตัิกำรหรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ีได้รับกำรรับรองระบบงำน ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน และได้รับ
กำรรับรองจำกคณะกรรมกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบตักิำร 
 

2.3 ส ำนกั หมำยถึง ส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตักิำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 

2.4 คณะกรรมกำรอทุธรณ์ หมำยถึง คณะกรรมกำรอทุธรณ์ มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำ
ค ำอทุธรณ์ท่ีเกิดจำกผลกำรตดัสินในเร่ืองกำรรับรองของส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตักิำร 

 
3.  การร้องเรียน 

3.1 ส ำนกัมีนโยบำยท่ีจะตอบสนองทนัทีต่อกำรร้องเรียนใดๆ ท่ีเก่ียวกับกำรให้บริกำร หรือกิจกรรม
ของห้องปฏิบตัิกำรหรือผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรหรือผู้ผลิตวสัดุ
อ้ำงอิงท่ีได้รับกำรรับรองจำกส ำนกั  

 
3.2 ส ำนกัจะรับกำรร้องเรียนเฉพำะท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและมีหลกัฐำนประกอบเพียงพอเท่ำนัน้    

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัอำจพิจำรณำกำรร้องเรียนด้วยวำจำ แต่จะไม่ตอบกลบัเป็นทำงกำร จนกว่ำ
จะได้รับหลกัฐำนกำรร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 
3.3 ห้องปฏิบตัิกำร ผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร และผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ี

ได้รับกำรรับรองจะได้รับทรำบและน ำขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรร้องเรียนและข้อคิดเห็น
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มำใช้ กรณีกำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรใช้บริกำรจำกห้องปฏิบตัิกำร  ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร และผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงท่ีได้รับกำรรับรอง ให้ผู้ ใช้บริกำรย่ืนกำร
ร้องเรียนตอ่ห้องปฏิบตัิกำร ผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร และผู้ผลิต
วสัดุอ้ำงอิงนัน้ และหำกกำรตอบสนองต่อกำรร้องเรียนไม่เป็นท่ีพอใจ ผู้ ใช้บริกำรสำมำรถส่ง
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรร้องเรียนและกำรตอบสนองมำท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนกั (ตำมข้อ 5.1) 

 
3.4 กรณีท่ีผู้ ใช้บริกำรของส ำนักไม่พอใจเก่ียวกับกำรให้บริกำรของส ำนัก สำมำรถร้องเรียนต่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐำนประกอบ 
 
3.5 ส ำนกัจะด ำเนินกำรแก้ไขกำรร้องเรียนและแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนทกุรำย เป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 
4.  การอุทธรณ์ 

4.1 ถ้ำห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดุ
อ้ำงอิงท่ีขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถและท่ีได้รับกำรรับรองแล้ว ไม่เห็นด้วยกับกำรตดัสิน
เก่ียวกบักำรให้กำรรับรองหรือผลของกำรร้องเรียน สำมำรถย่ืนอทุธรณ์กำรตดัสินนัน้ได้  

 
4.2 กำรอทุธรณ์ทัง้หมดให้ย่ืนต่อประธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ต้องเขียนกำรอทุธรณ์ลง

ในแบบกำรอุทธรณ์ (LA-F-52) ของส ำนัก และย่ืนกำรอุทธรณ์พร้อมหลักฐำนประกอบต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรอทุธรณ์ (ตำมข้อ 5.2) ภำยใน 30 วนัหลงัจำกได้รับแจ้งกำรตดัสินกำรให้
กำรรับรอง 

 
4.3 ประธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์ จะแต่งตัง้คณะกรรมกำรอุทธรณ์เฉพำะกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย

กรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกเร่ืองท่ีอทุธรณ์นัน้ จ ำนวน 5 คน เพ่ือพิจำรณำไตส่วนกำรอทุธรณ์ 
 

4.4 กำรประชุมครัง้แรกของคณะกรรมกำรอุทธรณ์เฉพำะกิจจะจดัขึน้ภำยใน 30 วนัหลงัจำกได้รับ
กำรอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะได้รับแจ้งกำรประชมุล่วงหน้ำ 5 วนั และอนญุำตให้เข้ำร่วมสงัเกตกำร
ประชมุได้ 
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4.5 หลงัจำกท่ีได้รับทรำบหลักฐำนทัง้หมดท่ีต้องกำรแล้ว คณะกรรมกำรอุทธรณ์เฉพำะกิจจะสรุป
เร่ืองทัง้หมดรวมถึงผลกำรตดัสิน และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรอทุธรณ์ ภำยใน 60 วนั หลงัจำก
ได้รับกำรอทุธรณ์ ผลกำรตดัสินของคณะกรรมกำรอทุธรณ์ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
4.6 ผู้อทุธรณ์เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยท่ีเก่ียวข้องในกำรพิจำรณำไตส่วนกำรอทุธรณ์ 

 
5.  การตดิต่อ 

5.1 กำรร้องเรียนตดิตอ่ท่ี 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตักิำร 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
 เลขท่ี 75/7  ถนนพระรำมท่ี 6 
 เขตรำชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 หรือ e-mail : bla@dss.go.th 
5.2 กำรอทุธรณ์ตดิตอ่ท่ี 

ประธำนคณะกรรมกำรอทุธรณ์ 
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

  เลขท่ี 75/7  ถนนพระรำมท่ี 6 
 เขตรำชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 หรือ e-mail : appeal.bla@dss.go.th 

 


