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เอกสารฉบับนี ้สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของ สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
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1. ขอบข่ ำย
เอกสารฉบับนี ้ใช้ สาหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ยื่นขอรับการรับรองและที่ได้ รับการรับรองจากสานัก
บริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2. นิยำม
2.1 การรั บรอง หมายถึ ง การรั บ รองความสามารถผู้ผ ลิต วัส ดุอ้า งอิ ง ที่ ใ ห้ ก ารยอมรั บ อย่า งเป็ น
ทางการว่ามีความสามารถทางวิชาการในการผลิตวัสดุอ้างอิง
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 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ได้ รับการรับรอง หมายถึง ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง ซึ่งผ่านการ
ประเมิน และได้ รับการรับรองจากสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
2.4 ผู้รับเหมาช่วง หมายถึง หน่วยงานที่ มีความสามารถทางวิชาการ ในการดาเนินงานด้ านการ
จัดการตัวอย่าง การประเมินความเป็ นเนื ้อเดียวกันและความเสถียร การให้ คา่ การเก็บ หรื อ การ
จาหน่ายวัสดุอ้างอิง
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
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
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2.8 สานัก หมายถึง สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2.9 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
2.10 การตรวจประเมินแบบรี โมท หมายถึง การตรวจประเมิน ณ สถานที่ตงผู
ั ้ ้ ผลิตวัสดุอ้างอิงจริ ง หรื อ
เสมือนจริง โดยใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์
หมายเหตุ 1 สถานที่ เ สมื อนจริ ง คือ การเก็ บข้ อ มูล ของผู้ผลิ ต วัส ดุอ้า งอิง ในรู ป แบบข้ อ มูล
ออนไลน์ที่อนุญาตให้ บุคคลเข้ าไปดาเนินการได้ เช่น ฐานข้ อมูลที่ อยู่ในระบบ
คลาวด์
หมายเหตุ 2 ตัวอย่างการตรวจประเมินความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงแบบรี 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 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ยื่นขอรับการรับรอง ได้ รับการรั บรองแล้ ว ขยายขอบข่าย และขอการรับรอง
ใหม่จะต้ อง
ก) เป็ นนิตบิ คุ คล
ข) ไม่ถกู เพิกถอนการรับรอง เว้ นแต่พ้นระยะ 6 เดือนแล้ ว
ค) มีสถานที่ปฏิบตั ิการถาวร หรื อนอกสถานที่ (รวมถึงสถานที่ปฏิบตั ิงานชัว่ คราว หรื อ
เคลื่อนที่)
3.2 ในการจัดทาระบบการบริ หารงานของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิ ง ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ ISO
17034 และ APAC TEC1- 008 และปฏิบตั ิเพิ่มเติมตามข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่
สานักกาหนด ดังต่อไปนี ้
ก) มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกกิจกรรมให้ ครบถ้ วนภายใน 1 ปี สาหรับกิจกรรม
การผลิตวัสดุอ้างอิงที่ดาเนินการในสถานที่ตงและนอกสถานที
ั้
่ตงั ้
ข) มีการทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ค) มีการเก็บรักษาบันทึกระบบคุณภาพไว้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ง) มีการผลิตวัสดุอ้างอิงในขอบข่ายที่ยื่นขอ และได้ รับการรับรอง
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จ) ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ บ ริ ก ารผู้รั บ เหมาช่ว งในงานผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง
จ าเป็ นต้ อ งตรวจประเมิ น ณ สถานที่ ตัง้ หน่ว ยงานของผู้รั บ เหมาช่ว งดัง กล่า ว โดย
ผู้รับเหมาช่วงต้ องแสดงให้ เห็นในความสามารถตามที่ ผ้ ผู ลิตวัสดุอ้างอิง ต้ องการเพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีความสามารถเป็ นที่ยอมรับ เว้ นแต่ผ้ รู ับเหมาช่วงนันได้
้ รับการรับรองระบบงาน
ที่ ไ ด้ รั บการยอมรั บ จากส านัก ผู้ผลิต วัสดุอ้างอิ ง ต้ องระบุง านที่ เหมาช่วงในการวาง
แผนการผลิ ต ส านัก ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะตรวจประเมิ น ณ สถานที่ ตัง้ หน่ ว ยงานของ
ผู้รับเหมาช่วงดังกล่าว เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความสามารถเป็ นที่ยอมรับ
ฉ) ในกรณี ที่ผ้ ผู ลิตวัสดุอ้างอิง มีการใช้ ห้องปฏิบตั ิการของตนเองหรื อห้ องปฏิบตั ิการของ
ผู้รับเหมาช่วง ห้ องปฏิบตั ิการนันต้
้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO
15189 และ LA-R-03 ข้ อ 3.2 ง)
3.3 สานักมีนโยบาย ไม่ดาเนินการตรวจประเมินความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงแบบรี โมท (Remote
Assessment)
3.4 สานักอาจจะดาเนินการตรวจเบื ้องต้ น ณ สถานที่ตงหน่
ั ้ วยงานของผู้ยื่นคาขอหลังการยื่นคาขอไม่
เกิน 1 เดือน ในการตรวจสอบความพร้ อมของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อการตรวจประเมินต่อไป
3.5 สานักจะดาเนินการตรวจประเมิ นความสามารถของผู้ยื่นคาขอภายใน 6 เดือนหลัง การตรวจ
เบื ้องต้ น หรื อหลังจากวันยื่นคาขอในกรณีที่ไม่มีการตรวจเบื ้องต้ น หากผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงไม่พร้ อม
ที่จะตรวจประเมินภายใน 6 เดือน สานักจะยกเลิกคาขอนัน้ หากผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต้ องการเวลาใน
การจัดทาระบบเพิ่ม ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมเหตุผลความจาเป็ น
และเวลาที่ต้องการเพิ่ม ต่อสานักฯ และสานักจะพิจารณาความเหมาะสม
3.6 สานักจะดาเนินการตรวจประเมินความสามารถของผู้ยื่นคาขอ และจะสรุปผลการตรวจประเมิน
ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีที่พบข้ อบกพร่ องผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต้ องส่งแนว
ทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 15 วันทาการและดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลา 3 เดือน กรณี ที่การแก้ ไ ขข้ อบกพร่ องยัง ไม่สมบูรณ์ อาจพิจ ารณาให้ ขยาย
ระยะเวลาไปอีกครัง้ ละ 1 เดือน โดยผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง แจ้ 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
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สานักจะดาเนินการตรวจประเมินการดาเนินการผลิตวัสดุอ้างอิง การตรวจสอบสิ่งอานวยความ
สะดวกและการออกใบรับรองวัสดุอ้างอิง ในส่วนของการเฝ้าดูการผลิตวัสดุอ้างอิง การทดสอบ
การสอบเทียบ ความเป็ นเนื ้อเดียวกัน และความเสถียร หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในขอบข่าย
ที่ยื่นขอหรื อได้ รับการรับรองความสามารถ ณ ขณะที่ผ้ ู ผลิตวัสดุอ้างอิง ดาเนินการจริ ง (หาก
เป็ นไปได้ ) อย่างน้ อยรอบการรับรองละ 1 ครัง้
ในกรณี ของการตรวจติดตามการรั บรอง การตรวจประเมิ นใหม่ และการขยายขอบข่ายการ
รับรอง ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต้ องดาเนินการส่งแนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายใน 10 วันทาการ
และส่งเอกสารการแก้ ไขข้ อบกพร่องให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 เดือน กรณีที่การแก้ ไขข้ อบกพร่ องยัง
ไม่สมบูรณ์อาจพิจารณาให้ ขยายระยะเวลาไปอีกครัง้ ละ 1 เดือน โดยผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมเหตุผลความจาเป็ นและสานักจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้การ
แก้ ไขข้ อบกพร่องจะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 4 เดือน นับตังแต่
้ วนั ประชุมปิ ดการตรวจ
ประเมิน
3.7 สานักจะออกใบรับรองและขอบข่ายของการรับรองความสามารถให้ แก่ ผ้ ูผลิตวัสดุอ้างอิง โดย
ใบรับรองมีอายุรอบละ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบรับรอง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงใบรับรองก่อน
ครบรอบวันหมดอายุ ให้ นบั วันหมดอายุใบรับรองใหม่เท่าวันหมดอายุใบรับรองเดิม ยกเว้ นเมื่อ
สานักยกเลิกหรื อเพิกถอนการรับรอง สานักจะออกใบรับรองให้ ใหม่ภายหลังที่ผ้ ผู ลิตวัสดุอ้างอิง
ได้ รับการตรวจประเมินใหม่ทงระบบและอนุ
ั้
มตั ใิ ห้ ผ่านการรับรอง
ในกรณีที่ผ้ ผู ลิตวัสดุอ้างอิง ยื่นขอต่ออายุการรับรอง หรื อยื่นขอต่ออายุการรับรองพร้ อมขยาย
ขอบข่ายการรับรอง ให้ ถือว่าใบรับรองฉบับเดิมยังมีผลบังคับใช้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิการต่ออายุ
การรับรองจากคณะกรรมการ สาหรับขอบข่ายที่ ขอขยายการรับรอง จะมีผลบังคับใช้ เมื่อได้ รับ
การอนุมตั ใิ ห้ ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
3.8 สานักกาหนดวิธี ดาเนินการในการยื่ นขอรั บการรั บรอง เงื่ อนไขการให้ การรั บรอง การรั กษา
สถานะการรับรอง การขอขยายขอบข่ายการรับรอง และการขอการรับรองใหม่ รวมทังเงื
้ ่อนไข
ในการลดขอบข่ายการรับรอง การยกเลิก หรื อเพิกถอนการรับรอง
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3.9 ส านัก จะเป็ นผู้ต รวจสอบการรั ก ษาไว้ ซึ่ง ความสามารถของผู้ผลิ ตวัสดุอ้างอิ ง ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของ ISO 17034, APAC TEC1- 008 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของ
สานักตามวิธีการและระยะเวลาที่กาหนด
3.10 ส านักมี นโยบายกาหนดความถี่ ใ นการตรวจติด ตามการรั บ รองทุก 12 เดื อน และการตรวจ
ประเมินใหม่ทงระบบทุ
ั้
ก 3 ปี นับจากวันตรวจประเมินที่หน่วยงานของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง (on-site
assessment) ครัง้ แรก และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการบริ หารงาน
และความสามารถในการผลิตวัสดุอ้างอิง ส านักสงวนสิ ทธิ์ ที่จะตรวจประเมิ นเพิ่มเติม ตรวจ
ติดตามการรับรอง และตรวจประเมินใหม่ทงระบบนอกเหนื
ั้
อจากระยะเวลาที่กาหนด
3.11 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสามารถยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองได้ ตลอดเวลา โดยต้ องทาหนังสือแจ้ ง
สานักพร้ อมกรอกข้ อมูลในแบบเอกสารประกอบคาขอรับการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิงล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วัน ก่อนการตรวจประเมิน
3.12 สานักสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด กฎระเบียบ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ที่สานักกาหนด และ
จะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ให้ ผ้ ผู ลิตวัสดุอ้างอิงรับทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
3.13 ส านักจะเก็ บข้ อมูล ทัง้ หมดที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการรั บรองความสามารถผู้ผลิต วัสดุอ้างอิง ไว้ เป็ น
ความลับระหว่างผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงและสานัก ข้ อมูลเหล่านี ้จะถือว่าเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต้ องรู้ ซึ่งไม่
เกี่ ยวข้ องกับ กฎหมายบ้ านเมือง และไม่ต้องระบุในเอกสารระบบการบริ หารงาน บุคลากร
ทังหมดของส
้
านักและผู้เกี่ยวข้ องในการประเมินและการพิจารณาให้ การรับรอง จะต้ องให้ ถ้อย
แถลงการรักษาความลับกับสานัก สานักจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้ยื่น
คาขอและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง อันเนื่องจากความลับนี ้ได้ แพร่งพรายออกไป
เว้ นแต่เกิดขึ ้นจากการกระทาของสานัก
3.14 ภายใต้ การพิจ ารณาของคณะกรรมการ ส านักอาจลดขอบข่ายการรั บรองเมื่ อมี ข้อบ่ง ชี ว้ ่ามี
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ ความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงลดลง
3.15 ภายใต้ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการ ส านักอาจพักใช้ ใ บรั บรองเมื่ อ ผู้ผลิตวัสดุอ้า งอิง ไม่
สามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตาม ISO 17034, APAC TEC1- 008 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ
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และเงื่อนไขที่สานักกาหนด ทังนี
้ ้ไม่เกิน 6 เดือน หากผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงไม่สามารถแก้ ไขปรับปรุ ง
ให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดสานักจะพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
3.16 สานักอาจพักใช้ ใ บรั บรองหรื อลดขอบข่ายการรั บรองทันที เมื่ อ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ไม่สามารถ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตาม ISO 17034, APAC TEC1- 008 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และ
เงื่อนไขที่สานักกาหนด
3.17 ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการ สานักอาจเพิกถอนการรับรอง เมื่อ
ก) ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงเป็ นบุคคลล้ มละลายตามคาสัง่ ศาล
ข) ผู้ ผลิ ต วั ส ดุ อ้ างอิ ง กระท าหรื อ งดเว้ นกระท าการใดที่ เ ป็ นการฝ่ าฝื นข้ อก าหนด
กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่สานักกาหนด
ค) ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงเลิกประกอบกิจการในส่วนที่ได้ รับการรับรอง
ง) ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ไม่รักษาความสามารถในการดาเนินการตามขอบข่ายที่ได้ รับการ
รับรองในสาระสาคัญไว้ ได้
จ) ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ไม่รักษาความสามารถในการดาเนินการตามขอบข่ายที่ได้ รับการ
รับรอง หลังจากถูกพักใช้ การรับรองแล้ ว 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 2 ปี
ฉ) ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงให้ ข้อมูลและเอกสารประกอบการรับรองที่เป็ 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
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ถูกเพิกถอนการรับรองที่มีความประสงค์จะขอรับการรับรองใหม่
สามารถกระทาได้ ภายหลังจากพ้ นระยะเวลา 6 เดือนแล้ วหลังจากถูกเพิกถอนการรับรอง
3.18 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรองแล้ วประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง 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
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4. เงื่อนไขที่ผ้ ูผลิตวัสดุอ้ำงอิงต้ องปฏิบัติ
4.1 การมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ความเป็ นอิสระ และความเป็ นกลาง
ก) ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และบุคลากรจะต้ องเป็ นอิสระจากการค้ า การเงิน และความกดดัน
ใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินทางวิชาการ
ข) ผู้ผ ลิ ตวัส ดุอ้างอิง ต้ องไม่ให้ บุคลากร หรื อองค์กรจากภายนอกมี อิทธิ พ ลต่อผลการ
ทดสอบของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ค) ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงจะต้ องไม่เข้ าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลต่อความเป็ นอิสระ และ
ความเป็ นกลางของการดาเนินการผลิตวัสดุอ้างอิง
4.2 ความร่วมมือกับสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จะต้ องจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกและให้ ความร่ วมมือที่จาเป็ นแก่
สานัก ในการตรวจสอบว่าผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้ ดาเนินงานเป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO 17034 และ
APAC TEC1- 008 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่สานักกาหนด ความร่วมมือนี ้ต้ อง
รวมถึง
ก) อนุญาตให้ ผ้ ูแทนของสานักเข้ าไปในบริ เวณที่ปฏิบตั ิงานของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และ
ส่วนที่เกี่ยวข้ องได้
ข) ด าเนิ น การเตรี ย มตัว อย่ า ง บรรจุ ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ให้ ผู้ แทนของส านั ก ทวนสอบ
ความสามารถในการดาเนินการผลิตวัสดุอ้างอิงของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
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
เกี่ ยวข้ อง เช่น การผลิตวัสดุอ้างอิง ใบรั บรองวัสดุอ้างอิง บันทึกการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในและบันทึกการทบทวนการบริ หารงาน เป็ นต้ น
ฉ) ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาการร้ องเรี ยนที่เกิดจากบุคคลที่สาม
เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง
ช) ผู้ผ ลิ ตวัส ดุอ้างอิง ที่ ไ ด้ รับการรั บรองต้ องมี ข้อตกลงกับลูกค้ าของผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง
เพื่อให้ ผ้ แู ทนของสานักเข้ าไปตรวจประเมินกิจกรรมที่ดาเนินการ ณ สถานที่ของลูกค้ า
(ถ้ าเป็ นไปได้ )
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4.3 หน้ าที่ของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรองแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
ก) ดารงไว้ ซึ่งระบบคุณภาพให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO 17034, APAC TEC1- 008
และข้ อ ก าหนด กฎระเบี ย บ และเงื่ อ นไขที่ ส านัก ก าหนด รวมทัง้ เงื่ อ นไขต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการใช้ เครื่ องหมายรับรอง หรื ออ้ างถึงการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิงตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการรับรอง
ข) อ้ างสิทธิ์ ได้ เฉพาะวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง ที่เป็ นไปตามข้ อกาหนด กฎระเบียบ
และเงื่อนไขของสานัก
ค) ให้ ความร่วมมือในการตรวจประเมิน และเฝ้าดูการผลิตวัสดุอ้างอิงในกิจกรรมที่ขอการ
รับรอง ทังการเข้
้
าถึงสถานที่ บุคคล เครื่ องมือ เอกสารและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ง) กรณีที่มีการดาเนินการนอกสถานที่หรื อสถานที่ลกู ค้ าของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิงต้ 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 ไปใช้ อันทาให้ เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่
สานัก และเกิดความเข้ าใจผิด
ช) ยุติการแสดงเครื่ องหมายการรับรอง (LA-R-04) และ/หรื อยุติการอ้ างว่าได้ รับการรับรอง
ในใบรับรอง เอกสาร หรื อสิ่งพิมพ์ทงหมดทั
ั้
นที ภายหลังที่ถกู สัง่ พักใช้ ถูกเพิกถอนการ
รับรอง หรื อขอยกเลิกการรับรอง
ซ) แจ้ งลูกค้ าหลังจากผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรื อ ขอยกเลิกการ
รับรอง หรื อเปลี่ยนแปลงสถานะนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
ฌ) ส่งคืนใบรับรองให้ แก่สานักภายใน 1 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง หรื อ
ขอยกเลิกการรับรอง
ญ) มั่น ใจว่า เมื่ อ น าเครื่ อ งหมายการรั บ รองหรื อ ข้ อ ความที่ อ้ า งถึ ง การรั บ รองไปใช้ ใ น
ใบรับรองของวัสดุอ้างอิงแล้ ว จะไม่นาเครื่ องหมายการรับรองหรื อข้ อความที่อ้างถึง
การรับรองดังกล่าวไปใช้ ในทางที่สานักต้ องรับผิดชอบในกิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้
ขอบข่ายที่ได้ รับการรับรอง
ฎ) มั่นใจว่าข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ ที่ เกิ ดจากบุคคลที่ สาม จะได้ รับการตรวจสอบและแก้ ไ ข
ตามนโยบายและวิธีดาเนินการของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงทันที
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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 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ต้ องแจ้ งสานักทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการดาเนินงานหรื อสถานะของ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่มีผลกระทบต่อความสามารถหรื อขอบข่ายการรับรองทาให้ ไม่เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของสานัก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึง
ก) สถานะทางกฎหมาย ทางการค้ า หรื อสถานะขององค์กร
ข) องค์กร และการบริหาร เช่น ผู้บริหารในตาแหน่งที่สาคัญ
ค) นโยบาย หรื อขันตอนการด
้
าเนินงานที่มีผลกระทบที่สาคัญต่อระบบคุณภาพ และ/หรื อ
ขอบข่ายที่ได้ รับการรับรอง
ง) สถานที่ตงผู
ั ้ ้ ผลิตวัสดุอ้างอิง
จ) บุคลากร เครื่ องมือ หรื อสภาวะแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงาน หรื อสิ่งอื่น ๆ ที่มีผลกระทบ
ที่สาคัญต่อระบบการบริหารงานของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
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)
6.3 การอุทธรณ์ตอ่ คาตัดสิน ให้ ยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาตัดสิ น ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ จะแต่งตังคณะกรรมการ
้
อุทธรณ์เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาอุทธรณ์
6.4 คณะกรรมการอุทธรณ์เฉพาะกิจเป็ นผู้เสนอผลการพิจารณาคาอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการอุทธรณ์
คาตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็ นที่สดุ
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6.5 คณะกรรมการอุทธรณ์ จะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และทาให้ กระบวนการสมบูรณ์
รวมทังรายงานผลการพิ
้
จารณาอุทธรณ์ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์รับทราบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ รับคา
อุทธรณ์
6.6 ในระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ คาตัดสินของคณะกรรมการยังคงมีผลบังคับใช้
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