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บทน า 
 

เอกสารฉบับนีก้ าหนดโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบตักิาร และนโยบายความเป็นกลาง 
 ตามพระราชบญัญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ.2562  กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดการมีส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2545 ซึง่ให้มีการจดัตัง้ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ ตามท่ีกฎหมายก าหนดภายใต้อ านาจ
หน้าท่ีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายตอ่กิจกรรมการให้การรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตักิารของส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 
 ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสงักัด
กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
 หนว่ยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วย 

ก) ส านกังานเลขานกุารกรม 
ข) ส านกัเทคโนโลยีชมุชน 
ค) ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 
ง) ส านกัพฒันาศกัยภาพนกัวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบตักิาร 
จ) ส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ฉ) กองเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์อปุโภค 
ช) กองวสัดวุิศวกรรม 
ซ) กองผลิตภณัฑ์อาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร 
ฌ)    กองความสามารถห้องปฏิบตัิการและรับรองผลิตภณัฑ์ 

ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ ให้บริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการทดสอบ
ทัง้ภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้การรับรองความสามารถผู้จดัโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และให้การรับรองผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง
ตามมาตรฐาน ISO 17034 ยกเว้นห้องปฏิบตักิารทดสอบและศนูย์บริหารจดัการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตักิารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพ่ือรักษาความเป็นกลางในการรับรอง ซึง่ในการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตักิารทดสอบมีขอบขา่ยการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบครอบคลมุ
ด้านฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เชน่ น า้ตาลและผลิตภณัฑ์น า้ตาล, อาหาร, อาหารสตัว์และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง, ภาชนะบรรจอุาหารและวสัดท่ีุเก่ียวข้อง, ยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง, รองเท้าและ
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เคร่ืองหนงั, ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ, เซรามิกและแก้ว, เคมีภณัฑ์ (เฉพาะท่ีไมไ่ด้ใช้ท ายา), ปิโตรเคมี (ขัน้กลาง
และขัน้ปลาย), สิ่งแวดล้อม, กระดาษ, ผลิตภณัฑ์กระดาษและวสัดท่ีุเก่ียวข้องและอ่ืนๆ ส าหรับการรับรอง
ความสามารถผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิาร มีขอบข่ายครอบคลมุทัง้การสอบ
เทียบ การทดสอบ และการทดสอบทางการแพทย์ การรับรองผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงครอบคลมุสาขาทัง้ทางด้าน
เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมและอ่ืนๆ 
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สารบัญ 
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สารบญั iii 
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2. โครงสร้างองค์กรในระบบการบริหารงานของส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 
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นโยบายความเป็นกลาง 
 

ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร มีความมุ่งมัน่ในการ
บริหารจดัการองค์กรให้เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการท่ีด าเนินงานภายใต้นโยบาย
และกฎระเบียบด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เป็นกลางและเป็นธรรม 
ให้บริการงานรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส านกัฯ จงึได้ประกาศนโยบายด้านความเป็นกลาง ดงันี ้
   
 ส านกัฯ ด าเนินการสง่เสริมให้บคุลากรทกุคนท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบักระบวนการรับรอง
ปฏิบตัิงานด้วยความเป็นกลาง การตดัสินใจเป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความกดดนัทางด้านการค้า การเงิน และอิทธิพลต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน
บริการ 
 
 ทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกคนท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบักระบวนการรับรองต้องเปิดเผย
ข้อมลูท่ีอาจมีสว่นได้สว่นเสียกบักิจกรรมการให้การรับรอง ด าเนินงานให้การรับรองด้วยความเป็น
กลางในทุกกิจกรรม โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่ว่าจะเป็นประเภท สถานะ สถานท่ี และขนาดของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน รวมทัง้จ านวนหน่วยตรวจสอบและรับรองท่ีได้รับการรับรอง
ระบบงานแล้ว ไม่ด าเนินกิจกรรมท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการรับรอ งระบบงาน
ห้องปฏิบตัิการ ไม่ด าเนินกิจกรรมในการเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อความถูกต้องในทุกขัน้ตอนของการให้การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบตักิาร และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความเป็นกลาง
อยา่งตอ่เน่ือง 
 
 ส านักฯ ด าเนินการพิจารณาให้การรับรองโดยคณะกรรมการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยผู้ แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่มีส่วนได้เสียในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม และพิจารณาตดัสินผลให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบตักิารด้วยความเป็นกลาง 

 
        นางพจมาน  ทา่จีน 
      ผู้อ านวยการส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร   
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1. โครงสร้างองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ส านกังานเลขานกุารกรม 

Secretary 

รองอธิบด ี

 

ส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ส านกัพฒันาศกัยภาพนกัวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบตัิการ 
 

ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 

 

ส านกัเทคโนโลยีชมุชน 

Technology 

รองอธิบด ี

 

กองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร 
 

กองเคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์อปุโภค 

กองวสัดวุิศวกรรม 

กองความสามารถห้องปฏิบตักิารและรับรองผลติภณัฑ์ 

 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

Secretary 
กลุม่พฒันาระบบบริการ 

Secretary 
กลุม่อ านวยการวิจยั 

Secretary 
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2. โครงสร้างองค์กรในระบบการบริหารงานของส านักบริหารและรับรองห้องปฏบิัตกิาร 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป ผู้อ านวยการส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 

               สามารถเข้าถึงได้โดยตรง 

หวัหน้ากลุม่สง่เสริม
ความสามารถห้องปฏิบตัิการ 

ผู้จดัการคณุภาพ 

- น า้ตาลและผลติภณัฑ์
น า้ตาล  

- อาหารสตัว์, อาหาร และ 
ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 

- ภาชนะบรรจอุาหารและ
วสัดทุี่เก่ียวข้อง 

- น า้ดื่ม 
- และอื่น ๆ 
 

-  เคมีภณัฑ์  
   (เฉพาะที่ไมไ่ด้ใช้ท ายา) 
- ยางพาราและผลติภณัฑ์
ยาง 

- ผลติภณัฑ์พลาสติก  
- กระดาษ ผลติภณัฑ์
กระดาษและวสัดทุี่
เก่ียวข้อง 

-   และอื่น ๆ 
การทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตัิการและวสัดุ
อ้างองิ 
- การสอบเทียบ 
- การทดสอบ 
- การทดสอบทาง
การแพทย์ 

- Chemical composition 
- Biological and clinical 

properties 
- Physical properties 
- Engineering properties 
- Miscellaneous 
 

คณะกรรมการอทุธรณ์ 

หวัหน้ากลุม่รับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตักิาร 1 

 

- สิง่แวดล้อม 
- และอื่น ๆ 

หวัหน้ากลุม่รับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตักิาร 2 

 

หวัหน้ากลุม่รับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตักิาร 3 

 

คณะกรรมการความเป็นกลาง 

คณะอนกุรรมการพิจารณารับรอง
ระบบงานห้องปฏิบตักิาร 
 (กลุม่ 1 – กลุม่ 9) 

คณะกรรมการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบตัิการ 


