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บทนา
เอกสารฉบับ นี ก้ าหนดโครงสร้ างของกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร และส านัก บริ ห ารและรั บ รอง
ห้ องปฏิบตั กิ าร และนโยบายความเป็ นกลาง
ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 กรมวิทยาศาสตร์
บริ ก าร กระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ ก าหนดการมี ส่ว นราชการตาม
กฎกระทรวงว่าด้ วยการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2545 ซึง่ ให้ มีการจัดตังส
้ านักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ ตามที่กฎหมายกาหนดภายใต้ อานาจ
หน้ าที่ของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ โดยอธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ บริ การมอบหมายให้ ผ้ อู านวยการสานัก
บริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อกิจกรรมการให้ การรับรอง
ระบบงานห้ องปฏิบตั กิ ารของสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ เป็ นหน่วยงานหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
หน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์ บริการ ประกอบด้ วย
ก) สานักงานเลขานุการกรม
ข) สานักเทคโนโลยีชมุ ชน
ค) สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
ง) สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั กิ าร
จ) สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ฉ) กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค
ช) กองวัสดุวิศวกรรม
ซ) กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร
ฌ) กองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการและรับรองผลิตภัณฑ์
สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ ให้ บริ การด้ านการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ การรับรองความสามารถผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และให้ การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ตามมาตรฐาน ISO 17034 ยกเว้ นห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบและศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ เพื่อรักษาความเป็ นกลางในการรับรอง ซึง่ ในการรับรอง
ความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบครอบคลุม
ด้ านฟิ สิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เช่น น ้าตาลและผลิตภัณฑ์น ้าตาล, อาหาร, อาหารสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง, ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้ อง, ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง, รองเท้ าและ
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i

เครื่ องหนัง, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, เซรามิกและแก้ ว, เคมีภณ
ั ฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ ใช้ ทายา), ปิ โตรเคมี (ขันกลาง
้
และขันปลาย),
้
สิ่งแวดล้ อม, กระดาษ, ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้ องและอื่นๆ สาหรับการรับรอง
ความสามารถผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร มีขอบข่ายครอบคลุมทังการสอบ
้
เทียบ การทดสอบ และการทดสอบทางการแพทย์ การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงครอบคลุมสาขาทังทางด้
้
าน
เคมี วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วิศวกรรมและอื่นๆ
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สารบัญ
บทนา
สารบัญ
นโยบายความเป็ นกลาง
1. โครงสร้ างองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
2. โครงสร้ างองค์กรในระบบการบริ หารงานของสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
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iii

นโยบายความเป็ นกลาง
สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร มีความมุ่งมัน่ ในการ
บริ หารจัดการองค์กรให้ เป็ นหน่วยรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการที่ดาเนินงานภายใต้ นโยบาย
และกฎระเบี ย บด้ ว ยความถูก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ยึด มั่น ในจรรยาบรรณ เป็ นกลางและเป็ นธรรม
ให้ บริ การงานรับรองเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักฯ จึงได้ ประกาศนโยบายด้ านความเป็ นกลาง ดังนี ้
สานักฯ ดาเนินการส่งเสริมให้ บคุ ลากรทุกคนที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องกับกระบวนการรับรอง
ปฏิบตั ิงานด้ วยความเป็ นกลาง การตัดสินใจเป็ นไปอย่างอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้ อน
ความกดดันทางด้ านการค้ า การเงิน และอิทธิพลต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน
บริการ
ทีมผู้บริ หารและบุคลากรทุกคนที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องกับกระบวนการรับรองต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่อาจมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับกิจกรรมการให้ การรับรอง ดาเนินงานให้ การรับรองด้ วยความเป็ น
กลางในทุกกิ จกรรม โดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นประเภท สถานะ สถานที่ และขนาดของ
หน่ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน รวมทัง้ จ านวนหน่ว ยตรวจสอบและรั บ รองที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ระบบงานแล้ ว ไม่ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ป รึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กิ จ กรรมการรั บ รอ งระบบงาน
ห้ องปฏิบตั ิการ ไม่ดาเนินกิจกรรมในการเป็ นหน่วยตรวจสอบและรับรอง ไม่เข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความถู ก ต้ องในทุ ก ขั น้ ตอนของการให้ การรั บ รองระบบงาน
ห้ องปฏิบตั กิ าร และมีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็ นกลาง
อย่างต่อเนื่อง
ส านั ก ฯ ด าเนิ น การพิ จ ารณาให้ การรั บ รองโดยคณะกรรมการรั บ รองระบบงาน
ห้ องปฏิ บัติการซึ่ง ประกอบด้ วยผู้แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องที่ ไ ม่มี ส่วนได้ เสี ยในสัดส่วนที่
เหมาะสม และพิจารณาตัดสินผลให้ การรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั กิ ารด้ วยความเป็ นกลาง
นางพจมาน ท่าจีน
ผู้อานวยการสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
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1. โครงสร้ างองค์ กรของกรมวิทยาศาสตร์ บริการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ บริการ
กลุม่ ตรวจสอบภายใน

สานักงานเลขานุการกรม

Secretary

Secretary

กลุม่ พัฒนาระบบบริ การ

Secretary

กลุม่ อานวยการวิจยั

Secretary
รองอธิบดี

รองอธิบดี
สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการ
สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สานักเทคโนโลยีชมุ ชน
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Technology

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร
กองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อปุ โภค
กองวัสดุวิศวกรรม
กองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารและรับรองผลิตภัณฑ์
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2. โครงสร้ างองค์ กรในระบบการบริหารงานของสานักบริหารและรั บรองห้ องปฏิบัตกิ าร
คณะกรรมการอุทธรณ์
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

ผู้อานวยการสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
คณะกรรมการความเป็ นกลาง

หัวหน้ ากลุม่ รับรอง
ระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร 1
- สิง่ แวดล้ อม
- และอื่น ๆ
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หัวหน้ ากลุม่ รับรอง
ระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร 2

หัวหน้ ากลุม่ รับรอง
ระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร 3

- น ้าตาลและผลิตภัณฑ์
น ้าตาล
- อาหารสัตว์, อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
- ภาชนะบรรจุอาหารและ
วัสดุที่เกี่ยวข้ อง
- น ้าดื่ม
- และอื่น ๆ

- เคมีภณ
ั ฑ์
(เฉพาะที่ไม่ได้ ใช้ ทายา)
- ยางพาราและผลิตภัณฑ์
ยาง
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก
- กระดาษ ผลิตภัณฑ์
กระดาษและวัสดุที่
เกี่ยวข้ อง
- และอื่น ๆ
การทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั ิการและวัสดุ
อ้ างอิง
- การสอบเทียบ
- การทดสอบ
- การทดสอบทาง
การแพทย์
- Chemical composition
- Biological and clinical
properties
- Physical properties
- Engineering properties
- Miscellaneous

หัวหน้ ากลุม่ ส่งเสริ ม
ความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ

ผู้จดั การคุณภาพ

คณะกรรมการรับรองระบบงาน
ห้ องปฏิบตั ิการ
คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง
ระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร
(กลุม่ 1 – กลุม่ 9)

สามารถเข้ าถึงได้ โดยตรง
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