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บทนำ
เอกสารฉบับนี ้แสดงรายละเอียดข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ รวมทังข้
้ อกาหนดของ Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) ตาม
เอกสาร APAC MRA 001 สาหรับห้ องปฏิบตั ิการที่ต้องการขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ มีนโยบายให้ การรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารทาง
วิทยาศาสตร์ ด้ านฟิ สิกส์ เคมี และ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เอกสารฉบับนี ้สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์
http://www.dss.go.th ของสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
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1. ขอบข่ ำย
เอกสารฉบับนี ้ใช้ สาหรับห้ องปฏิบตั ิการที่ ยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการและ
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการรับรองจากสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2. นิยำม
2.1 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการที่ให้ การยอมรับอย่างเป็ นทางการว่า
ห้ องปฏิบตั กิ ารมีความสามารถทางวิชาการในการทดสอบเฉพาะนัน้ ๆ (specific tests)
2.2 ผู้ยื่ น ค าขอ หมายถึ ง ผู้ป ระกอบกิ จ การหรื อ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ขยาย
ขอบข่าย หรื อต่ออายุการรับรอง
2.3 ห้ องปฏิ บัติการที่ ไ ด้ รับการรั บรอง หมายถึง ห้ องปฏิ บัติการที่ ไ ด้ รับการรั บรองความสามารถ
ห้ องปฏิ บัติ ก าร ซึ่ ง ผ่ า นการประเมิ น และได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก บริ ห ารและรั บ รอง
ห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2.4

ผู้ ให้ บริ ก ารจากภายนอก หมายถึ ง หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ จัด หาสิ น ค้ า /บริ ก ารให้ กั บ
ห้ อ งปฏิ บัติก ารซึ่ง มี คุณ สมบัติเ ป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารก าหนด หรื อ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดตามมาตรฐานที่เ กี่ยวข้ อง เช่น ผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ างเหมาช่วง ผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร เป็ นต้ น

2.5 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ มีอานาจหน้ าที่ในการ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการรับรอง และให้ คาปรึ กษาแนะนาแนวทางดาเนินงานด้ านการ
รับรองระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร
2.6 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ มีหน้ าที่
ความรับผิดชอบในการพิจารณาความสามารถห้ องปฏิบตั ิการตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025
หรื อ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17043
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามข้ อกาหนด ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 เพื่อประกอบการ
รับรอง
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2.7 คณะกรรมการอุท ธรณ์ หมายถึ ง คณะกรรมการอุท ธรณ์ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
พิจ ารณาคาอุทธรณ์ ที่เ กิ ด จากผลการตัดสิน ในเรื่ อ งการรั บรองของส านัก บริ หารและรั บรอง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
2.8 สานัก หมายถึง สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2.9 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
2.10 ห้ องปฏิบตั ิการ หมายถึง หน่วยงานที่ทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรื อหลายกิจกรรม ดังต่อไปนี ้
การทดสอบ สอบเทียบและการชักตัวอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการทดสอบหรื อสอบเทียบ
2.11 กฎการตัดสิ นใจ หมายถึง กฎที่ ใช้ ตัด สิน ความสอดคล้ อ งกับเกณฑ์ โดยการนาค่า ความไม่
แน่นอนของการวัดมาประกอบการพิจารณา
2.12 การตรวจประเมินแบบรี โมท หมายถึง การตรวจประเมิน ณ สถานที่ตงห้
ั ้ องปฏิบตั ิการจริ ง หรื อ
เสมือนจริง โดยใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์
หมายเหตุ 1 สถานที่ เสมือนจริ ง คือ การเก็ บข้ อมูลของห้ องปฏิบัติในรู ปแบบข้ อมูลออนไลน์
ที่อนุญาตให้ บคุ คลเข้ าไปดาเนินการได้ เช่น ฐานข้ อมูลที่อยูใ่ นระบบคลาวด์
หมายเหตุ 2 ตัวอย่างการตรวจประเมินความสามารถห้ องปฏิบตั ิการแบบรี โมท ประกอบด้ วย
การประชุ ม /สั ม มนาทางเว็ บ การประชุ ม ทางไกล บริ การภาพและเสี ย ง
ออนไลน์ การเข้ าถึงการประมวลผลข้ อมูลขององค์กร ระบบบริ หาร และฐานข้ อมูล
เป็ นต้ น
3. ข้ อกำหนดทั่วไป
3.1 ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ยื่นขอรับการรับรอง ได้ รับการรับรองแล้ ว ขยายขอบข่าย และขอการรับรองใหม่
จะต้ อง
ก) เป็ นนิตบิ คุ คล
ข) ไม่เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารที่ถกู เพิกถอนการรับรอง เว้ นแต่พ้นระยะ 6 เดือนแล้ ว
ค) เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารที่มีสถานที่ปฏิบตั ิการถาวร นอกสถานที่ หรื อชัว่ คราว หรื อเคลื่อนที่
หรื อสถานที่ของลูกค้ า
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3.2 ในการจัดทาระบบการบริ หารงานของห้ องปฏิบตั ิการต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025
และปฏิบตั เิ พิ่มเติมตามข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่สานักกาหนด ดังต่อไปนี ้
ก) มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกกิจกรรมให้ ครบถ้ วนภายใน 1 ปี สาหรับกิจกรรม
ของห้ องปฏิบตั กิ ารที่ดาเนินการในสถานที่ตงและนอกสถานที
ั้
่ตงั ้
ข) มีการทบทวนการบริ หารงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หากห้ องปฏิบตั ิการเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์ ก รใหญ่ อาจต้ อ งทบทวนระบบการบริ ห ารงานคุณ ภาพให้ ค รอบคลุม ทุก
กิจกรรมในขอบข่ายการรับรองด้ วย
ค) มีการเก็บรักษาบันทึกระบบการบริหารงานและด้ านวิชาการไว้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ง) มีการจัดทาแผนและเข้ าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และ/
หรื อ การเปรี ย บเที ย บผลระหว่ า งห้ อ งปฏิ บัติ ก ารที่ เ หมาะสม (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ย 1
โปรแกรม แต่ละการทดสอบหลักในขอบข่ายที่ยื่นขอ ก่อนยื่นขอการรับรอง และอย่าง
น้ อ ย 1 โปรแกรมทุก 3 ปี ภายหลัง ได้ รั บ การรั บ รอง ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารต้ อ งมั่น ใจว่ า
กิจกรรมฯ นันด
้ าเนินการเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ ISO/IEC 17043 หากผลการ
ทดสอบดังกล่าวไม่เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนด ห้ องปฏิบตั ิการต้ องวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของข้ อบกพร่อง และดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
หากผลการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และ/หรื อการเปรี ยบเทียบผลระหว่าง
ห้ องปฏิบตั กิ ารส่อถึงข้ อสงสัยในความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการ และห้ องปฏิบตั ิการ
ไม่ไ ด้ ดาเนินการแก้ ไ ขข้ อบกพร่ องให้ แล้ วเสร็ จ ภายในเวลาที่ กาหนด ส านักอาจ
พิจารณาไม่ให้ การรับรองแก่ผ้ ยู ื่นคาขอ หรื อพักใช้ เพิกถอน ห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการ
รั บ รองแล้ วในการทดสอบดั ง กล่ า ว จนกว่ า ส านั ก จะได้ รั บ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม
สานักสงวนสิทธิ์ให้ ห้องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการรับรองต้ องเข้ าร่ วมโปรแกรมการทดสอบ
ความชานาญห้ องปฏิบตั กิ ารตามที่สานักกาหนด
3.3 กรณีห้องปฏิบตั ิการมีนโยบายการชักตัวอย่าง ห้ องปฏิบตั ิการอาจดาเนินการชักตัวอย่างเองหรื อ
ชักตัวอย่างโดยหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้ องค์กรเดียวกัน หรื อต่างองค์กร กรณีที่ห้องปฏิบตั ิการไม่ได้
ทาการชักตัวอย่างเอง หน่วยงานที่ชกั ตัวอย่างให้ ต้ องถูกตรวจประเมินทังด้
้ านระบบบริ หารและ
วิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และต้ องระบุหน่วยงานที่ชกั ตัวอย่า งในรายงานผลการ
ทดสอบด้ วย
3.4 สานักมีนโยบาย ไม่ดาเนินการตรวจประเมินความสามารถห้ องปฏิบตั ิการแบบรี โมท (Remote
Assessment)
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3.5 สานักอาจจะดาเนินการตรวจเบื ้องต้ น ณ ห้ องปฏิบตั กิ ารของผู้ยื่นคาขอหลังการยื่นคาขอไม่เกิน 1
เดือน ในการตรวจสอบความพร้ อมของห้ องปฏิบตั กิ าร เพื่อการตรวจประเมินต่อไป
3.6 สานักจะดาเนินการตรวจประเมินความสามารถของผู้ยื่นคาขอภายใน 6 เดือนหลังการตรวจ
เบื ้องต้ น หรื อหลังจากวันยื่นคาขอ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจเบื ้องต้ น หากห้ องปฏิบตั ิการไม่พร้ อมที่
จะตรวจประเมินภายใน 6 เดือน สานักจะยกเลิกคาขอนัน้ หากห้ องปฏิบตั ิการต้ องการเวลาใน
การจัดทาระบบเพิ่ม ห้ องปฏิบตั ิการต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษร พร้ อมเหตุผลความจาเป็ น
และเวลาที่ต้องการเพิ่มต่อสานัก และสานักจะพิจารณาความเหมาะสม
3.7 สานักจะดาเนินการตรวจประเมินความสามารถของผู้ยื่นคาขอ และจะสรุปผลการตรวจประเมิน
ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีที่พบข้ อบกพร่องห้ องปฏิบตั ิการต้ องดาเนินการ
ส่งแนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 15 วันทาการ และส่งเอกสารการแก้ ไขข้ อบกพร่ องให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดือน กรณีที่การแก้ ไขข้ อบกพร่ องยังไม่สมบูรณ์อาจพิจารณาให้
ขยายระยะเวลาไปอีกครัง้ ละ 1 เดือน โดยห้ องปฏิบตั กิ ารแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมเหตุผล
ความจ าเป็ นและส านักจะพิ จ ารณาตามความเหมาะสม ทัง้ นี ก้ ารแก้ ไ ขข้ อบกพร่ อ งจะต้ อ ง
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั ประชุมปิ ดการตรวจประเมิน
ในกรณี ของการตรวจติดตามการรั บรอง การตรวจประเมิ นใหม่ และการขยายขอบข่ายการ
รับรอง ห้ องปฏิบตั ิการต้ องดาเนินการส่งแนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 10 วันทาการ
และส่งเอกสารการแก้ ไขข้ อบกพร่องให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 เดือน กรณีที่การแก้ ไขข้ อบกพร่องยัง
ไม่สมบูรณ์อาจพิจารณาให้ ขยายระยะเวลาไปอีกครัง้ ละ 1 เดือน โดยห้ องปฏิบตั ิการแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมเหตุผลความจาเป็ นและสานักจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้
การแก้ ไขข้ อบกพร่องจะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 4 เดือน นับตังแต่
้ วนั ประชุมปิ ดการ
ตรวจประเมิน
3.8 ส านักจะออกใบรั บรองและขอบข่ายของการรั บรองความสามารถให้ แก่ ห้องปฏิ บัติการ โดย
ใบรับรองมีอายุรอบละ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบรับรอง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงใบรับรองก่อน
ครบรอบวันหมดอายุ ให้ นบั วันหมดอายุใบรับรองใหม่เท่าวันหมดอายุใบรับรองเดิม ยกเว้ นเมื่อ
สานักยกเลิกหรื อเพิกถอนการรับรอง สานักจะออกใบรับรองให้ ใหม่ภายหลังที่ห้องปฏิบตั ิการ
ได้ รับการตรวจประเมินห้ องปฏิบตั กิ ารใหม่ทงระบบและอนุ
ั้
มตั ใิ ห้ ผา่ นการรับรอง
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ในกรณี ที่ ห้อ งปฏิ บัติการยื่ น ขอต่ออายุก ารรั บรอง หรื อยื่ น ขอต่ออายุการรั บ รองพร้ อมขยาย
ขอบข่ายการรับรอง ให้ ถือว่าใบรับรองฉบับเดิมยังมีผลบังคับใช้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิการต่ออายุ
การรับรองจากคณะกรรมการ สาหรับขอบข่ ายที่ขอขยายการรับรอง จะมีผลบังคับใช้ เมื่อได้ รับ
การอนุมตั ใิ ห้ ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
3.9 ส านักกาหนดวิธี ดาเนินการในการยื่ นขอรั บการรั บรอง เงื่ อนไขการให้ การรั บรอง การรั กษา
สถานะการรับรอง การขอขยายขอบข่ายการรับรอง และการขอการรับรองใหม่ รวมทังเงื
้ ่อนไขใน
การลดขอบข่ายการรับรอง การยกเลิก หรื อเพิกถอนการรับรอง
3.10 ส านัก จะเป็ นผู้ต รวจสอบการรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสามารถของห้ อ งปฏิ บัติ ก ารให้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของ ISO/IEC 17025 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของสานักตามวิธีการ
และระยะเวลาที่กาหนด
3.11 ส านัก มี น โยบายก าหนดความถี่ ใ นการตรวจติด ตามการรั บ รองทุก 12 เดือ น และการตรวจ
ประเมินใหม่ทงระบบทุ
ั้
ก 3 ปี นับจากวันประเมินที่ห้องปฏิบตั ิการ (on-site assessment) ครัง้
แรก และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบการบริ ห ารงานและ
ความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการ สานักสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจประเมินเพิ่มเติม ตรวจติดตามการ
รับรอง และตรวจประเมินใหม่ทงระบบนอกเหนื
ั้
อจากระยะเวลาที่กาหนด
3.12 ห้ องปฏิบตั ิการสามารถยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองได้ ตลอดเวลา โดยต้ องทาหนังสือแจ้ ง
ส านั ก พร้ อมกรอกข้ อมู ล ในแบบเอกสารประกอบค าขอรั บ การรั บ รองความส ามารถ
ห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วัน ก่อนการตรวจประเมิน
3.13 สานักสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด กฎระเบียบ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ที่สานักกาหนด และ
จะแจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงนัน้ ๆ ให้ ห้ องปฏิ บัติ ก ารรั บ ทราบภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสม
ห้ องปฏิบตั กิ ารต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
3.14 สานักจะเก็บข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการไว้ เป็ นความลับ
ระหว่างห้ องปฏิบตั ิการและสานัก ข้ อมูลเหล่านี ้จะถือว่าเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต้ องรู้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายบ้ านเมือง และไม่ต้องระบุในเอกสารระบบการบริ หารงาน บุคลากรทังหมดของส
้
านัก
และผู้เกี่ ยวข้ องในการประเมินและการพิจารณาให้ การรับรอง จะต้ องให้ ถ้อยแถลงการรักษา
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ความลับกับสานัก สานักจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้ยื่นคาขอและ/หรื อ
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการรับรอง อันเนื่องจากความลับนี ้ได้ แพร่งพรายออกไป เว้ นแต่เกิดขึ ้นจาก
การกระทาของสานัก
3.15 ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการ สานักอาจลดขอบข่ายการรับรองเมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงที่ทาให้ ความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารลดลง
3.16 ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการ สานักอาจพักใช้ ใบรับรองเมื่อห้ องปฏิบตั ิการไม่สามารถ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตาม ISO/IEC 17025 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่สานัก
กาหนด ทัง้ นี ไ้ ม่เกิ น 6 เดือน หากห้ องปฏิบัติการไม่สามารถแก้ ไ ขปรั บปรุ งให้ ถูกต้ องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดสานักจะพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
3.17 ส านัก อาจพัก ใช้ ใ บรั บ รองหรื อ ลดขอบข่ า ยการรั บ รองทัน ที เมื่ อ ห้ อ งปฏิ บัติก ารไม่ ส ามารถ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตาม ISO/IEC 17025 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่สานัก
กาหนด
3.18 ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการ สานักอาจเพิกถอนการรับรอง เมื่อ
ก) ห้ องปฏิบตั กิ ารเป็ นบุคคลล้ มละลายตามคาสัง่ ศาล
ข) ห้ องปฏิบตั ิการกระทาหรื องดเว้ นกระทาการใดที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อกาหนด กฎระเบียบ
และเงื่อนไขที่สานักกาหนด
ค) ห้ องปฏิบตั กิ ารเลิกประกอบกิจการในส่วนที่ได้ รับการรับรอง
ง) ห้ องปฏิ บัติการไม่รัก ษาความสามารถในการดาเนิ นการตามขอบข่ายที่ ไ ด้ รับ การ
รับรองในสาระสาคัญไว้ ได้
จ) ห้ องปฏิ บัติการไม่รัก ษาความสามารถในการดาเนิ นการตามขอบข่ายที่ ไ ด้ รับ การ
รับรอง หลังจากถูกพักใช้ การรับรองแล้ ว 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 2 ปี
ฉ) ห้ องปฏิ บตั ิการที่ ให้ ข้อมูลและเอกสารประกอบการรั บรองที่เป็ นเท็จ และไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง โดยเจตนา ส านัก ฯ สามารถเพิ ก ถอนค าขอรั บ การรั บ รองหรื อ ยุ ติ
กระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ การรับรองได้ ทนั ที โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
รับทราบ

LA-R-03-18/10-19

6/10

ห้ องปฏิบตั ิการที่ถูกเพิกถอนการรับรองที่มีความประสงค์จะขอรับการรับรองใหม่สามารถ
กระทาได้ ภายหลังจากพ้ นระยะเวลา 6 เดือนแล้ วหลังจากถูกเพิกถอนการรับรอง
3.19 ห้ องปฏิบัติการที่ไ ด้ รับการรับรองแล้ ว ประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อสานักล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ขอยกเลิกการรับรอง และเมื่อประสงค์จะขอ
ยกเลิ ก ค าขอรั บการรั บรอง ให้ แ จ้ ง เป็ นลายลักษณ์ อัก ษรต่อส านัก ทัง้ นี ค้ ่า ธรรมเนี ยมที่ จ่า ย
ล่วงหน้ าไม่สามารถเรี ยกคืนได้
4. เงื่อนไขที่ห้องปฏิบัตกิ ำรต้ องปฏิบัติ
4.1 การมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ความเป็ นอิสระ และความเป็ นกลาง
ก) ห้ องปฏิบตั ิการ และบุคลากรของห้ องปฏิบตั ิการจะต้ องเป็ นอิสระจากการค้ า การเงิน
และความกดดันใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินทางวิชาการ
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 วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลต่อความเป็ นอิสระ และ
ความเป็ นกลางของผลการทดสอบของห้ องปฏิบตั กิ าร
4.2 ความร่วมมือกับสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
ห้ องปฏิบตั ิการจะต้ องจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกและให้ ความร่ วมมือที่จาเป็ นแก่สานัก
ในการตรวจสอบว่าห้ องปฏิบตั ิการได้ ดาเนินงานเป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 และ
ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่สานักกาหนด ความร่วมมือนี ้ต้ องรวมถึง
ก) อนุญาตให้ ผ้ แู ทนของสานักเข้ าไปในบริเวณของห้ องปฏิบตั ิการ และส่วนที่เกี่ยวข้ องได้
ข) ดาเนินการทดสอบใด ๆ เพื่อให้ ผ้ แู ทนของสานักทวนสอบความสามารถในการทดสอบ
ของห้ องปฏิบตั กิ าร
ค) จัดเตรี ยมและสาธิตการทดสอบใด ๆ ตามที่คณะผู้ประเมินร้ องขอในขอบข่ายที่ยื่นขอ
การรับรอง หรื อขอบข่ายที่ได้ รับการรับรอง
ง) จัดเตรี ยม บรรจุ และจัดส่งสิ่งของหรื อเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่สานักร้ องขอ
จ) อนุญ าตให้ ผ้ ูแ ทนของส านัก ตรวจสอบเอกสารและบัน ทึก ระบบการบริ ห ารงานที่
เกี่ยวข้ อง เช่น รายงานผลการทดสอบและใบรับรองผลการสอบเทียบ บันทึกการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในและบันทึกการทบทวนการบริ หารงาน และผลการเข้ าร่ วม
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น
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ฉ) ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาการร้ องเรี ยนที่เกิดจากบุคคลที่สาม
เกี่ยวกับกิจกรรมการทดสอบที่ได้ รับการรับรอง
ช) ห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการรับรองต้ องมีข้อตกลงกับลูกค้ าของห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อให้
ผู้แทนของสานักเข้ าไปตรวจประเมินกิจกรรมที่ดาเนินการ ณ สถานที่ของลูกค้ า (ถ้ า
เป็ นไปได้ )
4.3 หน้ าที่ของห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการรับรอง
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการรับรองแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
ก) ดารงไว้ ซึ่ง ระบบการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 และ
ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่สานักกาหนด รวมทังเงื
้ ่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
การใช้ เครื่ องหมายรับรอง หรื ออ้ างถึงการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการตลอด
ระยะเวลาที่ได้ รับการรับรอง
ข) อ้ างสิ ท ธิ์ ไ ด้ เฉพาะรายการทดสอบที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง ที่ เ ป็ นไปตามข้ อก าหนด
กฎระเบียบ และเงื่อนไขของสานัก
ค) ให้ ความร่วมมือในการตรวจประเมิน และเฝ้าดูการทดสอบในกิจกรรมที่ขอการรับรอง
ทังการเข้
้
าถึงสถานที่ บุคคล เครื่ องมือ เอกสารและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ง) กรณี ที่ มี ก ารด าเนิ น การนอกสถานที่ ห รื อสถานที่ ลู ก ค้ าของห้ องปฏิ บั ติ ก าร
ห้ องปฏิบตั กิ ารต้ องจัดให้ มีการเฝ้าดูการดาเนินงาน ณ สถานที่ดงั กล่าว
จ) ชาระค่าธรรมเนียมสาหรับการยื่นคาขอ การตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง
การตรวจประเมิ นการขยายขอบข่ายการรั บรอง การตรวจประเมิ นใหม่ การตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม และค่าบริการอื่น ๆ ตามอัตราที่สานักกาหนด (LA-R-02)
ฉ) ไม่นาผลการรับรอง และข้ อความใด ๆ อันทาให้ เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สานัก
และเกิดความเข้ าใจผิด
ช) ยุติการแสดงเครื่ องหมายการรับรอง (LA-R-04) และ/หรื อยุติการอ้ างว่าได้ รับการ
รับรองในรายงานผลการทดสอบ เอกสาร หรื อสิ่งพิมพ์ทงหมดทั
ั้
นที ภายหลังที่ถูกสัง่
พักใช้ ถูกเพิกถอนการรับรอง หรื อขอยกเลิกการรับรอง
ซ) แจ้ งลูกค้ าหลังจากห้ องปฏิบตั ิการถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรื อ ขอยกเลิกการ
รับรอง หรื อเปลี่ยนแปลงสถานะนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
ฌ) ส่งคืนใบรับรองให้ แก่สานักภายใน 1 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง หรื อ
ขอยกเลิกการรับรอง
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ญ) มัน่ ใจว่าเมื่อนาเครื่ องหมายการรับรองหรื อข้ อความที่อ้างถึงการรับรองไปใช้ ในรายงาน
ผลการทดสอบแล้ ว จะไม่นาเครื่ องหมายการรับรอง หรื อข้ อความที่อ้างถึงการรับรอง
ดังกล่าวไปใช้ ในทางที่สานักต้ องรับผิดชอบในกิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้ ขอบข่ายที่
ได้ รับการรับรอง
ฎ) มัน่ ใจว่าข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลที่สาม จะได้ รับการตรวจสอบและแก้ ไขตาม
นโยบายและวิธีดาเนินการของห้ องปฏิบตั กิ ารทันที
ฏ) ในกรณีที่ประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง ต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สานักทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนถึงวันตรวจประเมินใหม่
ฐ) มัน่ ใจว่าผู้จ้างเหมาช่วงดาเนินงานตามระบบการบริ หารงานและดาเนินกิจกรรมการ
รับเหมาช่วงตามเอกสารขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่กาหนด
5. กำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง
5.1 ห้ องปฏิบตั ิการต้ องแจ้ งสานักทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการดาเนินงานหรื อสถานะของ
ห้ องปฏิบัติการ ที่ มีผลกระทบต่อความสามารถ หรื อขอบข่ายการรับรองทาให้ ไม่เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของสานัก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึง
ก) สถานะทางกฎหมาย ทางการค้ า หรื อสถานะขององค์กร
ข) องค์กร และการบริหาร เช่น ผู้บริหารในตาแหน่งที่สาคัญ
ค) นโยบาย หรื อขัน้ ตอนการดาเนินงานที่มีผลกระทบที่สาคัญต่อระบบการบริ หารงาน
และ/หรื อขอบข่ายที่ได้ รับการรับรอง
ง) สถานที่ตงห้
ั ้ องปฏิบตั กิ าร
จ) บุคลากร เครื่ องมือ หรื อสภาวะแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงาน หรื อสิ่งอื่น ๆ ที่มีผลกระทบ
ที่สาคัญต่อระบบการบริหารงานของห้ องปฏิบตั ิการ
ฉ) ผู้มีอานาจลงนาม
6. กำรร้ องเรียนและกำรอุทธรณ์
6.1 การร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์ให้ ดาเนินการตามที่กาหนดในเอกสารการร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์
(LA-I-05)
6.2 การอุทธรณ์ ต่อคาตัดสิ นในการปฏิเสธ การพักใช้ หรื อการยกเลิกการรับรอง และการโต้ แย้ ง
ที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาตามข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของสานัก ให้ ยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์ ตามเอกสารการร้ องเรี ยนและการอุทธรณ์ (LA-I-05)
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6.3 การอุทธรณ์ตอ่ คาตัดสิน ให้ ยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาตัดสิน ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ จะแต่งตังคณะกรรมการ
้
อุทธรณ์เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาอุทธรณ์
6.4 คณะกรรมการอุทธรณ์เฉพาะกิจเป็ นผู้เสนอผลการพิจารณาคาอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการอุทธรณ์
คาตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็ นที่สดุ
6.5 คณะกรรมการอุทธรณ์ จะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และทาให้ กระบวนการสมบูรณ์
รวมทังรายงานผลการพิ
้
จารณาอุทธรณ์ให้ ผ้ ูอทุ ธรณ์รับทราบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ รับคา
อุทธรณ์
6.6 ในระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ คาตัดสินของคณะกรรมการยังคงมีผลบังคับใช้

LA-R-03-18/10-19

10/10

