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บทนำ
เอกสารฉบับนี ้ ใช้ เป็ นข้ อแนะนาในกระบวนการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการและการประเมิน
สาหรับห้ องปฏิบตั กิ าร ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และคณะ
ผู้ประเมิน ซึ่งสามารถปรับ เปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมสาหรับ แต่ละห้ องปฏิบตั ิการ ผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และคณะผู้ประเมิน
สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ทาหน้ าที่ประเมินและให้ การ
รับรองระบบงานห้ องปฏิบตั กิ ารเฉพาะแต่ละการทดสอบ โปรแกรมการทดสอบความชานาญ การผลิตวัสดุ
อ้ างอิง และมัน่ ใจว่าห้ องปฏิบตั กิ าร ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และผู้ผลิตวัสดุ
อ้ า งอิ ง มี การเฝ้ าระวัง และคงไว้ ซึ่ง การปฏิ บัติต ามมาตรฐานที่ กาหนด ในการยื่ น คาขอรั บ การรั บ รอง
ระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร เริ่ มตังแต่
้ การยื่นแบบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ หรื อแบบ
คาขอรับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อแบบคา
ขอรั บการรั บ รองความสามารถผู้ผ ลิ ต วัสดุอ้ างอิ ง พร้ อมทัง้ เอกสารคู่มื อ คุณ ภาพและเอกสารอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
ในการประเมิ นความสามารถของห้ อ งปฏิ บัติก าร ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ท าได้ โ ดยการประเมิ น ณ ห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อหน่ว ยงานที่ จัด
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อหน่วยงานที่ผลิตวัสดุอ้างอิง ซึ่งห้ องปฏิบตั ิการอาจ
เข้ าร่ วมการทดสอบความชานาญ หรื อการเปรี ยบเทียบผลระหว่างห้ องปฏิบตั ิการ วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบให้ มั่นใจว่าห้ องปฏิบตั ิการได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ ISO/IEC 17025 หรื อผู้จดั
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ ISO/IEC 17043 หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 และในบางกรณีอาจ
ต้ องปฏิบตั ติ ามเอกสารข้ อแนะนาเฉพาะเพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้ อมูลทังหมดที
้
่ได้ รับทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังการประเมินรวมทังข้
้ อเท็จจริ งของห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ยื่นขอรับการรับรอง
แล้ วหรื อการรั บรองนัน้ ถูกเลื่ อนหรื อปฏิ เ สธ ส านักและผู้ประเมิ นจะต้ องเก็ บรั กษาเป็ นความลับอย่า ง
เคร่งครัด
ผู้ประเมินด้ านวิชาการมีหน้ าที่ประเมินความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรองเท่านัน้ ผลการ
ประเมิ นจะรายงานเฉพาะสิ่ ง ที่ พ บจากการสัง เกต การซักถามเจ้ าหน้ า ที่ ของห้ อ งปฏิ บัติการหรื อผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง รวมทัง้ เอกสารที่ ตรวจสอบ
เท่านัน้
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นอกเหนือจากเจ้ าหน้ าที่ของสานักแล้ ว สานักยังใช้ ผ้ ปู ระเมินจากภายนอกมาปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
นามของสานัก ผู้ประเมินทังหมดต้
้
องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดทังในด้
้ านความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้ อง ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน รวมทัง้ มีความคุ้นเคยและ
เข้ าใจในกระบวนการประเมินของสานัก และต้ องลงนามในแบบถ้ อยแถลงการรักษาความลับ
ขันตอนการประเมิ
้
นของสานักสามารถใช้ ได้ กับห้ องปฏิบตั ิการทุกขนาด ในการประเมินเอกสาร
ระบบการบริ หารงานของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ผู้ประเมินต้ องพิจารณาถึงขนาดและความซับซ้ อนขององค์กรด้ วยซึ่งต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของ ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008
ขันตอนการประเมิ
้
นในเอกสารฉบับนี ้ใช้ สาหรับการตรวจเบื ้องต้ น การตรวจประเมิน การตรวจ
ติดตามการรับรอง การตรวจประเมินใหม่ รวมทังการประเมิ
้
นเพื่อการขยายขอบข่ายการรับรอง และเพื่อ
แก้ ปัญหาจากการร้ องเรี ยน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
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1. ขอบข่ ำย
เอกสารฉบับ นี ใ้ ช้ ส าหรั บ ห้ องปฏิ บัติ ก าร หรื อ ผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ยื่นขอรับการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ และห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรองจาก
สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2. นิยำม
2.1 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการที่ให้ การยอมรับอย่างเป็ นทางการว่า
ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
อ้ างอิงมีความสามารถในการทดสอบ หรื อการจัดโปรแกรมทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อการผลิตวัสดุอ้างอิงที่เฉพาะนัน้ ๆ
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 องปฏิบตั กิ ารหรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการหรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง หมายถึ ง ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารหรื อ ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั ิการหรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรองระบบงาน ซึ่งผ่านการประเมิน และได้ รับ
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร
2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ มีอานาจหน้ าที่ในการ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการรับรอง และให้ คาปรึ กษาแนะนาแนวทางดาเนินงานด้ านการ
รับรองระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร
2.5 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
2.6 สานัก หมายถึง สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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2.7 ผู้ แทนของส านัก หมายถึ ง เจ้ าหน้ าที่ ข องส านัก บริ ห ารและรั บ รองห้ องปฏิ บัติ ก าร และ
ผู้ปฏิบตั งิ านในนามของสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
2.8 ผู้ประสานงาน หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของส านัก บริ หารและรั บรองห้ องปฏิ บตั ิการที่ รับผิดชอบ
ปฏิบตั กิ ารที่ประเมิน โดยทาหน้ าที่ประสานงาน และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับข้ อกาหนด กฎระเบียบ
และเงื่ อนไขการรั บ รองความสามารถห้ องปฏิ บัติก าร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง แก่คณะผู้ประเมินในการตรวจประเมินในกรณีที่ผ้ ู
ประสานงานมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเป็ นผู้ประเมินได้ ก็อาจทาหน้ าที่หวั หน้ าผู้ประเมิน ผู้ประเมิน หรื อ
ผู้ประเมินทางวิชาการได้
2.9 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ หรื อใบรับรองความสามารถ
ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิง
3. ขัน้ ตอนกำรยื่นคำขอ
3.1 ผู้แทนของสานักที่ได้ รับมอบหมาย ทบทวนเอกสารการยื่นคาขอรับการรับรองความสามารถ
ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
อ้ างอิง เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ก) เป็ นไปตามความต้ องการของผู้รับบริการ
ข) ขอบข่ายการขอรับการรับรองอยูใ่ นขอบข่ายการรับรองของสานัก
ค) สานักมีความพร้ อมในการจัดหาคณะผู้ประเมินและผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ
ทังนี
้ ้ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิง ต้ องจัดส่งเอกสารให้ ครบถ้ วน ตามที่สานักระบุ
3.2 สานักมอบหมายงานแก่เจ้ าหน้ าที่ที่เหมาะสม เพื่อดาเนินการจัดการตังแต่
้ การรับคาขอรับการ
รับรองจนถึงการตรวจประเมิน ซึ่งควรเป็ นผู้ประสานงานที่มีความรู้ ความเข้ าใจในขอบข่ายที่ขอ
การรั บรองสามารถซัก ถามและตอบปั ญ หากับผู้แทนห้ อ งปฏิ บัติการหรื อผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในระหว่างการยื่นคาขอรับการรับรอง
ได้
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3.3 หัวหน้ า กลุ่มรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการที่เกี่ ยวข้ องรั บผิดชอบในการเสนอรายชื่ อคณะผู้
ประเมินซึ่งประกอบด้ วย หัวหน้ าผู้ประเมิน ผู้ประเมินด้ านวิชาการหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านวิชาการ
ในกรณีที่จาเป็ น และผู้ประสานงาน ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง มีสิทธิ์ ในการปฏิเสธผู้ประเมินแต่ละคนโดยแจ้ งเหตุผล
มายังส านักเพื่ อพิจ ารณาแต่งตัง้ ผู้ประเมินใหม่ หากส านักพิจ ารณาแล้ วเห็นว่าการปฏิเสธผู้
ประเมินของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมหรื อไม่สามารถหาผู้ประเมินที่เหมาะสมได้ สานักจะ
สงวนสิทธิ์ในการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินคนเดิม
3.4 หัวหน้ าผู้ประเมินทบทวนเอกสารคูม่ ือคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้ องของห้ องปฏิบตั ิ การ หรื อผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง พร้ อมแจ้ งสานักถึง
สิ่งที่ปรากฏในเอกสารว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดหรื อไม่ รวมทังเสนอแนะให้
้
ดาเนินการอย่ างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) ให้ มีการตรวจเบื ้องต้ น
ข) วางแผนการประเมิ น โดยไม่ ต้ อ งตรวจเบื อ้ งต้ น (ทัง้ นี ต้ ้ อ งพิ จ ารณาร่ ว มกั น กับ ผู้
ประสานงาน)
ค) ห้ องปฏิบตั กิ ารหรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิง ยังไม่พร้ อมสาหรับการตรวจเบื ้องต้ น
หมายเหตุ การตรวจเบื ้องต้ น ไม่ได้ เป็ นข้ อบังคับ
4. กำรตรวจเบือ้ งต้ น
4.1 หัวหน้ าผู้ประเมินและผู้ประสานงาน (กรณีที่เป็ นคนละคนกันและอาจมีผ้ ปู ระเมินด้ านวิชาการ
ร่ วมด้ วยถ้ าจ าเป็ น) ดาเนินการตรวจเบือ้ งต้ น ให้ เสร็ จ สิ น้ ภายใน 1 วัน ในการตรวจเบือ้ งต้ น
คณะผู้ป ระเมิ นกับผู้บริ หารห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ซัก ถามปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกับ ระบบการบริ ห ารงาน คู่มื อ
คุณภาพ และวิธีดาเนินงานว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ ISO/IEC17025 หรื อ ISO/IEC 17043
หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 หรื อไม่
4.2 ในการตรวจเบื ้องต้ นหัวหน้ าผู้ประเมินต้ องมัน่ ใจว่าห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญห้ อ งปฏิ บัติ ก าร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ได้ จัด ท าระบบการบริ ห ารงานโดยมี
องค์ประกอบที่สาคัญ เช่น ถ้ อยแถลงนโยบายคุณภาพ เอกสารที่ระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
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ตาแหน่งสาคัญและข้ อกาหนดอื่น ๆ ตาม ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO
17034 และ APAC TEC1-008
4.3 นอกจากตรวจสอบเอกสารในระบบการบริ หารงานของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงแล้ ว หัวหน้ าผู้ประเมินต้ องอภิปราย
เกี่ยวกับขอบข่ายที่ขอการรับรอง รวมทังตรวจความพร้
้
อมของเครื่ องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็ น
4.4 โดยทัว่ ไปหัวหน้ าผู้ประเมินต้ องซักถามเรื่ องวิธีทดสอบที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการ หรื อ
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิบัติการที่ จัดทาขึน้ เพื่ อใช้ ในการจัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อวิธีการผลิตวัสดุอ้างอิงที่จดั ทาขึน้ เพื่อใช้ ในการผลิต
วัสดุอ้างอิงซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรองว่าได้ รับการตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิธี
อย่างถูกต้ อง หรื อมีการทดสอบความเป็ นเนื ้อเดียวกัน และความเสถียรของตัวอย่างการทดสอบ
ความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อวัสดุอ้างอิง และยินยอมให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นก่อนการ
ประเมิน รวมทังนโยบายและวิ
้
ธีการในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ หรื อการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อการผลิตวัสดุอ้างอิงด้ วย
4.5 ในระหว่างการตรวจเบื ้องต้ นหัวหน้ าผู้ประเมินให้ คาแนะนาแก่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรม
การทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับขอบข่าย
การรับรองเพื่อให้ เป็ นไปตาม ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ
APAC TEC1-008 และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่ อนไขในการรับรองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิต
วัส ดุอ้างอิง ของส านัก หัวหน้ าผู้ประเมิ นต้ องชีแ้ จงให้ ห้องปฏิ บัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เข้ าใจว่าการตรวจเบื ้องต้ นไม่ใช่การ
ประเมินแบบเต็มรูปแบบ พร้ อมทังอธิ
้ บายเกี่ยวกับการประเมินแบบเต็มรูปแบบให้ ห้องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงรับทราบ
4.6 หัวหน้ าผู้ประเมินจัดทารายงานการตรวจเบื ้องต้ น และสรุปข้ อคิดเห็นให้ ดาเนินการอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี ้
ก) ตรวจเบื ้องต้ นอีกครัง้
ข) วางแผนการตรวจประเมิน
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ค) ไม่สามารถวางแผนการตรวจประเมินได้ โดยมีเหตุผลประกอบ
ง) เข้ าร่ วมในการทดสอบความชานาญ/การเปรี ยบเทียบผลระหว่างห้ องปฏิบัติการที่
จาเป็ น
สานักจัดส่ง รายงานสิ่ง ที่พบจาการตรวจเบื ้องต้ นไปให้ ห้องปฏิบัติการหรื อผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อพิจารณาต่อไป
4.7 หลังจากการตรวจเบื ้องต้ นแล้ ว ผู้ประสานงานต้ องสรุ ปรายงานที่พบและสิ่งที่จะต้ องปฏิบตั ิใน
การประเมินต่อไปทันที
4.8 ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
อ้ างอิงต้ องปรับปรุงแก้ ไขและทดลองปฏิบตั ิตามระบบการบริ หารงานเพื่อให้ มีความพร้ อมในการ
ตรวจประเมิ น ความสามารถห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงภายใน 6 เดือนหลังจากการตรวจเบื ้องต้ น
5. กำรเตรียมกำรสำหรับกำรตรวจประเมิน
5.1 หัวหน้ าผู้ประเมิ นจัดเตรี ยมกาหนดการตรวจประเมิ น หลัง จากที่ ห้องปฏิ บัติการ หรื อผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้ แจ้ งเรื่ องการปรับปรุง
แก้ ไขระบบการบริ หารงานของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงพร้ อมส่งเอกสารที่แก้ ไขแล้ วแก่สานัก
5.2 รายละเอี ย ดของก าหนดการตรวจประเมิ นต้ องระบุกิ จ กรรมที่ ผ้ ูประเมิ น แต่ละคนรั บผิด ชอบ
รวมทังชี
้ ้บ่งรายการทดสอบหรื อบางส่วนของการทดสอบที่ต้องการเฝ้าดูการปฏิบตั ิงานระหว่าง
การตรวจประเมิน หรื อชี ้บ่งโปรแกรมการทดสอบความชานาญ หรื อชี ้บ่งการผลิตวัสดุอ้างอิง หรื อ
การจัดการตัวอย่าง การบรรจุและการจัดส่ง ตัวอย่าง ซึ่ง ต้ องเฝ้าดูการปฏิบตั ิงานระหว่างการ
ตรวจประเมินด้ วย
5.3 ผู้ประสานงานจัดทาสาเนากาหนดการตรวจประเมินความสามารถห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ส่งให้ ห้องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และคณะผู้
ประเมินทราบ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อขัดข้ องให้ แจ้ งผู้ประสานงานเพื่อดาเนินการแก้ ไขต่อไป
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6. กำรตรวจประเมิน
6.1 การตรวจประเมินเริ่ มต้ นด้ วยการประชุมระหว่างคณะผู้ประเมินและผู้แทนห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อแนะนาตัวและ
ชี แ้ จงรายละเอี ย ดในการตรวจประเมิ น ในบางครั ง้ อาจมี ก ารเยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บัติ ก าร หรื อ
หน่วยงานที่ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ใน
ภาพรวมก่อนการประเมิน ในระหว่างการประเมินจะมีการซักถามข้ อสงสัยทัง้ ในด้ านเอกสาร
ระบบการบริ หารงานและด้ านวิชาการระหว่างเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และคณะผู้ประเมิน ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิงต้ องจัดเจ้ าหน้ าที่เพื่อตอบข้ อซักถามแก่ผ้ ปู ระเมินแต่ละคนตามความเหมาะสม
6.2 คณะผู้ประเมินประชุมร่ วมกันเพื่อสรุ ปการประเมินก่อนการประชุมปิ ดการประเมิน หากการ
ประเมินใช้ เวลาหลายวันคณะผู้ประเมินอาจมีการประชุมเพื่อสรุ ป สิ่งที่พบในแต่ละวัน ในการ
ประชุมปิ ดการประเมินระหว่างคณะผู้ประเมิน และผู้แทนห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุอ้างอิ ง เพื่ อให้ ผ้ ูประเมิ นชี แ้ จง สิ่ง ที่ พ บ
ระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้ าผู้ประเมินสรุปข้ อบกพร่องทังหมดที
้
่พบ ในกรณีที่การประเมิน
บางส่วนเสร็ จสิ ้นก่อนกาหนดอาจจัดให้ มีการประชุมสรุ ปการประเมินบางส่วนระหว่างผู้บริ หาร
ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
อ้ างอิงกับผู้ประเมินบางคนก่อนการประชุมการปิ ดประเมิน
7. กำรประชุมเปิ ดกำรประเมิน
7.1 การประชุมเปิ ดการประเมินระหว่างคณะผู้ประเมินกับผู้แทนห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรม
การทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อแนะนาให้ เกิดความคุ้นเคย
ซึ่งกันและกัน และยืนยันวัตถุประสงค์ของการประเมิน พร้ อมทังชี
้ ้แจงห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ให้ ทราบถึงสิ่งที่อาจ
เกิดขึ ้นระหว่างการประเมิน หัวหน้ าผู้ประเมินทาหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมซึ่งมีหวั ข้ อใน
การประชุมตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี ้
ก) อธิ บ ายวัต ถุป ระสงค์ ข องการตรวจประเมิ น หน้ าที่ ข องผู้ป ระเมิ น เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงมีความเข้ าใจในขันตอนการด
้
าเนินงาน
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ข) อภิปรายสาระสาคัญของเอกสารคูม่ ือคุณภาพ
ค) ยืนยันขอบข่ายของการยื่นคาขอรับการรับรอง
ง) ยืนยันกาหนดการตรวจประเมิ นและการเฝ้าดูการปฏิบตั ิงานแต่ละการทดสอบหรื อ
โปรแกรมการทดสอบความชานาญ หรื อการผลิตวัสดุอ้างอิง
จ) ยื น ยั น ผู้ แทนห้ องปฏิ บั ติ ก าร หรื อผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิ บตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ได้ รับมอบหมายและชีแ้ จงหน้ าที่ของผู้แทน
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงในระหว่างการประเมิน
ฉ) อธิ บายถึง สิ่ งที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในการประชุม ปิ ดการประเมินและยื นยันผู้เข้ าร่ วมประชุม
เวลาและสถานที่
ช) ให้ ค วามมั่น ใจแก่ ห้ องปฏิ บัติ ก าร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงว่าสิ่งที่พบระหว่างการประเมินจะถูกรักษาไว้ เป็ น
ความลับ
ซ) ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงจัดหาสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับผู้ประเมิน เช่น เครื่ อง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ฌ) ยืนยันช่วงเวลาทางานและเวลาพัก
ญ) ให้ โอกาสผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในการซักถามปั ญหาที่เกี่ยวข้ อง
8. กำรประเมิน
8.1 ผู้ประเมินต้ องให้ ความสาคัญในการตรวจกิจกรรมหลักของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรม
การทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง นัน้ ก่อนกิ จ กรรมอื่ น ในการ
ประเมินกิจกรรมใด ๆ ควรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามตารางการทางานปกติของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ถ้ ามีกิจกรรมที่ต้อง
ประเมิ น นอกเหนื อ จากนัน้ ห้ องปฏิ บัติ ก าร หรื อ ผู้ จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้ผ ลิ ตวัสดุอ้างอิง ต้ องจัดให้ มีขึน้ เพื่ อให้ ครอบคลุมช่วงการทดสอบ หรื อ
ขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรอง ผู้ประเมินต้ องพิสจู น์ให้ มนั่ ใจว่าห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรม
การทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง มีความสามารถในการทดสอบ
เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC
TEC1-008
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8.2 คณะผู้ประเมินแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบในการประเมินแต่ละส่วนของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง หัวหน้ าผู้ประเมินจะ
ประเมินระบบการบริ หารงานและเอกสารที่เกี่ยวข้ องโดยมีผ้ จู ดั การคุณภาพและเจ้ าหน้ าที่ ของ
ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
อ้ างอิงที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ
ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008
8.3 ผู้ประเมิ นด้ านวิช าการจะตรวจประเมิ นการปฏิ บัติง านทุกส่วนในระบบการบริ หารงาน และ
ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิ บตั ิงานในกิจกรรมทดสอบหรื อโปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อการผลิตวัสดุอ้างอิงที่ระบุในขอบข่าย
8.4 ผู้ประเมินตรวจประเมินวิธีทดสอบ หรื อโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อ
การผลิตวัสดุอ้างอิง และการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง รวมทัง้ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของวิธี
ทดสอบให้ เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดของสานักและเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล ผู้ประเมินไม่
จาเป็ นต้ องตรวจสอบทุก ๆ วิธีการทดสอบหรื อโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อการผลิตวัสดุอ้างอิง เนื่องจากในแต่ละการทดสอบหรื อโปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อการผลิตวัสดุอ้างอิงอาจมีความคล้ ายคลึงกัน แต่ผ้ ปู ระเมินต้ องทวนสอบว่ามี
การนาวิธีการทดสอบหรื อโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อการผลิตวัสดุ
อ้ างอิงนันไปปฏิ
้
บตั ติ ามที่กาหนดไว้ ในการประเมิน ผู้ประเมินอาจตรวจสอบเครื่ องมือที่ เกี่ยวข้ อง
คูม่ ือการใช้ งาน รวมทังสถานะของการสอบเที
้
ยบเครื่ องมือนัน้ ๆ
8.5 ผู้ประเมินจะเฝ้าดูการทดสอบหรื อโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อการ
ผลิตวัสดุอ้างอิง ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบ โปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อการผลิตวัสดุอ้างอิง และสอบกลับผลการทดสอบในใบรับรองหรื อรายงาน
กั บ บั น ทึ ก ข้ อมู ล ดิ บ ของห้ องปฏิ บัติ ก าร หรื อ ผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง สิ่งที่พบนอกเหนือจากกิจกรรมที่ประเมินให้ บนั ทึกไว้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการประเมินในส่วนอื่น หรื อเป็ นข้ อมูลสาหรับ ผู้ประเมินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
8.6 ในระหว่ า งการประเมิ น ผู้ป ระเมิ น จะตรวจสอบกระบวนการสอบกลับ ได้ ข องการวัด ของ
ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
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อ้ างอิง และผลจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมทดสอบความชานาญของห้ องปฏิบตั ิการ รวมทัง้ การ
ตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิธี
8.7 จุดประสงค์ของการประเมินเพื่อให้ มนั่ ใจว่าห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC
17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 ผู้ประเมินต้ องบันทึกสิ่ง
ที่พบจากการประเมินและการทวนสอบลงในแบบรายงานการประเมินก่อนการประเมินเสร็จสิ ้น
9. กำรบันทึกข้ อบกพร่ องตำมข้ อกำหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรือ ISO 17034
และ APAC TEC1-008
9.1 ผู้ประเมิ น บันทึกข้ อ บกพร่ องที่ ตรวจพบว่า ไม่เ ป็ นไปตามข้ อ กาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ
ISO/IEC 17043 หรื อ ISO Guide 34 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 ในแบบรายงาน
ข้ อบกพร่อง ส่วนข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ บนั ทึกในแบบรายงานการประเมิน หัวหน้ าผู้ประเมิน
จะใช้ ข้อมูลเหล่านี ้ประกอบการพิจารณาสรุปข้ อคิดเห็นในการให้ การรับรอง
9.2 การบันทึกข้ อมูล และสิ่ ง ที่ พ บในรายงานข้ อบกพร่ องต้ องระบุหัว ข้ อของข้ อก าหนด ISO/IEC
17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 ให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อบกพร่องนัน้
9.3 ในแบบรายงานข้ อบกพร่องจะประกอบด้ วยข้ อมูลซึง่ ต้ องบันทึกในขณะที่ตรวจพบ ดังนี ้
ก) บริเวณที่ตรวจพบ (สถานที่/กิจกรรม)
ข) ระบบหรื อการทดสอบที่ยอมรับ
ค) เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ง) บันทึกสิ่งที่ตรวจพบ
9.4 ในการประชุมคณะผู้ประเมินจะมีการระบุสิ่งที่ ตรวจพบว่าเป็ นข้ อบกพร่ องหรื อเป็ นข้ อสังเกต
เพื่อให้ ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงพิจารณา

LA-G-01-08/10-19

9/14

10. สรุปสิ่งที่ตรวจพบ
10.1 หลังจากการประเมินเสร็จสิ ้น หัวหน้ าผู้ประเมินจัดประชุมคณะผู้ประเมินเพื่อทบทวนให้ มนั่ ใจว่า
การบันทึกในแบบรายงานการประเมินมีความครบถ้ วนสมบูรณ์
10.2 คณะผู้ประเมินร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ตรวจพบทังหมด
้
และพิจารณาว่าข้ อใดจัดเป็ นข้ อบกพร่ อง
และข้ อใดเป็ นข้ อสัง เกตเพื่ อ ให้ ห้องปฏิ บัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงพิจารณา
10.3 หัวหน้ าผู้ประเมินร่วมกับผู้ประเมินทุกคนจัดทารายงานสรุปการประเมิน โดยรวบรวมข้ อมูลจาก
บันทึกในแบบรายงานข้ อบกพร่ องและแบบรายงานการประเมิน ในรายงานสรุ ปการประเมินที่
แจ้ งห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิงประกอบด้ วยข้ อบกพร่ องที่จาเป็ นต้ องแก้ ไข และสรุ ปความเห็นของหัวหน้ าผู้ประเมินว่า
เห็นควรให้ การรับรองได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข หรื อให้ การรับรองได้ โดยต้ องแก้ ไขข้ อบกพร่องให้ เสร็ จ
สมบูรณ์ก่อน หรื อไม่สามารถให้ การรับรองได้ บางกรณีหวั หน้ าผู้ประเมินอาจสรุ ปความเห็นว่า
ควรให้ การรับรองแต่ต้องลดขอบข่ายการรับรอง
11. ปั จจัยที่ใช้ ประกอบกำรพิจำรณำสรุปข้ อคิดเห็นในกำรให้ กำรรับรองระบบงำนห้ องปฏิบัตกิ ำร
11.1 หัวหน้ าผู้ประเมินพิจารณาจานวนข้ อบกพร่ อง และความรุ นแรงของข้ อบกพร่ องแต่ละข้ อที่พบ
จากการประเมินเพื่อเป็ นแนวทางในการให้ ข้อคิดเห็น
11.2 ในกรณีที่ไม่พบข้ อบกพร่ อง โดยทัว่ ไปหัวหน้ าผู้ประเมินจะให้ ข้อคิดเห็นว่าสมควรให้ การรับรอง
โดยเร็ว
11.3 ในกรณี ที่ พ บข้ อบกพร่ อง หัว หน้ าผู้ป ระเมิ น จะให้ ข้ อคิดเห็ นว่าสมควรให้ ก ารรั บรอง เมื่ อ
ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
อ้ างอิงแก้ ไขข้ อบกพร่ องได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ถ้ าข้ อบกพร่ องที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหรื อวิธี
ทดสอบใดไม่สามารถแก้ ไขได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ หัวหน้ าผู้ประเมินจะให้ ข้อคิดเห็นว่าสมควรลด
ขอบข่ายการรับรองและให้ การรับรองเฉพาะในส่วนที่สามารถแก้ ไขได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์เท่านัน้
11.4 ในกรณีข้อบกพร่ องที่พบนันมี
้ ผลกระทบรุ นแรง ทาให้ ระบบการบริ หารงานและการปฏิบตั ิงาน
ของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุ
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อ้ างอิงไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ
APAC TEC1-008 หัวหน้ าผู้ประเมินจะให้ ข้อคิดเห็นว่าไม่สมควรให้ การรับรอง และสานักจะให้
คาแนะน าที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ ห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต่อไป
12. กำรประชุมปิ ดกำรประเมิน
12.1 ในการประชุม ปิ ดการประเมิ น ผู้ประเมิ นทุกคนรายงานสิ่ง ที่ ตรวจพบ และหัวหน้ าผู้ประเมิ น
รายงานสรุปสิ่งที่ตรวจพบจากการประเมินทังหมดแก่
้
ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อ ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง รวมทัง้
ข้ อคิดเห็นที่จะนาเสนอให้ สานักพิจารณาต่อไป
12.2 หัวหน้ าผู้ประเมินเป็ นประธานในการประชุมปิ ดการประเมิน ซึ่งมีหวั ข้ อในการประชุมตามความ
เหมาะสม ดังต่อไปนี ้
ก) ขอให้ ผู้ แทนห้ องปฏิ บั ติ ก าร หรื อผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ซัก ถามปั ญ หา ข้ อ สงสัย ภายหลัง จากการ
รายงานข้ อบกพร่ องแล้ ว ถึงแม้ ว่าการชีแ้ จงเกี่ ยวกับข้ อบกพร่ องของห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จะ
เป็ นที่ยอมรับได้ ก็ตาม
ข) นัยสาคัญของข้ อบกพร่อง
ค) อาจยังมีข้อบกพร่องที่ไม่พบในขณะนี ้
ง) ให้ ผ้ ปู ระเมินแต่ละคนรายงานสรุปข้ อบกพร่อง และสิ่งที่พบ
จ) สรุปรายงานและข้ อเสนอแนะแก่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ฉ) ให้ ผ้ ูบริ หารหรื อผู้แทนห้ องปฏิบตั ิ การ หรื อผู้แทนผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้แทนผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ลงลายมือชื่อและวันที่ในแบบ
รายงานสรุปการประเมิน
ช) ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารหรื อ ผู้แทนห้ อ งปฏิ บัติการ หรื อ ผู้แ ทนผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้แทนผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงกาหนดวันที่แก้ ไขข้ อบกพร่องเสร็ จ
สมบูรณ์ ซึง่ ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันประชุมปิ ดการประเมิน
ซ) ให้ โอกาสห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงซักถามปั ญหา ข้ อสงสัย ในสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับการประเมิน
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ฌ) ทาสาเนาเอกสารทัง้ หมดที่เกิดขึ ้นในระหว่างการประเมิน ถ้ ามีปัญหาเกี่ยวกับการทา
สาเนาให้ ผ้ ปู ระสานงานนาต้ นฉบับกลับมาดาเนินการต่อที่สานัก
13. กิจกรรมหลังกำรประเมิน
13.1 หัวหน้ าผู้ประเมินจัดทารายงานสรุปการประเมินพร้ อมข้ อคิดเห็นเสนอต่อสานักภายใน 10 วันทา
การ เมื่อสานักพิจารณาเรี ยบร้ อยแล้ วจะจัดส่งรายงานสรุปการประเมินให้ ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
13.2 ห้ องปฏิบัติการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการ หรื อผู้ผลิ ตวัสดุ
อ้ างอิง จัดส่งข้ อมูลและหลักฐานการแก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ ผ้ ปู ระเมินตรวจสอบ เพื่อยืนยันความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ของการแก้ ไข
13.3 ในกรณีที่จาเป็ นต้ องมีการตรวจติดตามการแก้ ไขข้ อบกพร่ องเพื่อให้ มนั่ ใจในความสมบูรณ์ของ
การแก้ ไข การตรวจติดตามการแก้ ไขข้ อบกพร่องจะจากัดอยู่เฉพาะในขอบเขตของข้ อบกพร่องที่
แก้ ไขเท่านัน้ ถ้ าผู้ประเมินพบแนวโน้ มหรื อโอกาสที่จะเกิดข้ อบกพร่ องใหม่ ให้ บนั ทึกเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ วรายงานต่อสานัก
13.4 เมื่อการแก้ ไขข้ อบกพร่องเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว หัวหน้ าผู้ประเมินส่ง รายงานการตรวจประเมินให้
สานักเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา เมื่อคณะอนุกรรมการมีข้อสงสัยให้ คณะผู้ประเมิน
อธิบายและให้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
13.5 เมื่อคณะอนุกรรมการพิจ ารณากลั่นกรองเห็นชอบตามผลสรุ ปการประเมินแล้ ว ส านักจัดทา
รายงานส่งให้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ การรับรอง หลังจากคณะกรรมการพิจารณาให้ การ
รับรอง สานักจัดทาหนังสือแจ้ งห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อทราบและรับใบรับรอง
13.6 ในกรณีที่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงไม่เห็นด้ วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรม
การทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง สามารถยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังจากรับทราบผลการตัดสิน
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14. กำรตรวจติดตำมกำรรั บรองและกำรตรวจประเมินใหม่
14.1 หลังจากได้ รับการรับรองแล้ ว ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ต้ องถูกตรวจติดตามการรับรองและตรวจประเมินใหม่
สานักกาหนดไว้ ให้ มีการตรวจติดตามการรับรองทุกปี และการตรวจประเมินใหม่ทกุ 3 ปี อย่างไร
ก็ตามสานักขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจประเมินโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า
14.2 วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการตรวจติ ด ตามการรั บ รองและการตรวจประเมิ น ใหม่ เพื่ อ ยื น ยัน ว่ า
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิง ยังคงรักษาระบบการบริ หารงานตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043
หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจประเมินทุกประเภทจะใช้
แนวทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในการประชุมเปิ ดการตรวจประเมิ น หัวหน้ าผู้ประเมิ นจะต้ องตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและการปฏิบตั ิงานของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบ
ความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ว่าเป็ นไปตามที่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บัติก าร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ได้ แ จ้ ง ไว้ ร วมทัง้
ตรวจสอบเพื่อยืนยันให้ มนั่ ใจว่าข้ อบกพร่องจากการตรวจประเมินครัง้ ก่อนได้ รับการแก้ ไขอย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม
14.3 ในระหว่างการตรวจติดตามการรับรองและการตรวจประเมินใหม่ ถ้ าพบการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มี นัย ส าคัญ ต่อ ระบบ เช่น บุค ลากร เครื่ อ งมื อ ขอบข่า ยการให้ บ ริ ก าร ซึ่ง สิ่ ง เหล่า นี ห้ ัว หน้ า
ผู้ประเมินต้ องบันทึกไว้ ผู้ประเมินต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต้ องไม่มีผลกระทบ
ต่อความสามารถของห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ในขอบข่ายที่ขอการรับรอง และห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้ แจ้ งข้ อมูลเหล่านันแก่
้ สานักแล้ ว
14.4 โดยปกติแล้ วในระหว่างการตรวจติด ตามการรับรอง ผู้ประเมินไม่จาเป็ นต้ องตรวจประเมินครบ
ทุกกิจกรรมการทดสอบที่ได้ รับการรับรอง แต่สานักจะดาเนินการตรวจประเมินอย่างครบถ้ วน
อย่างน้ อย 2 ครัง้ ระหว่างการตรวจประเมินและการตรวจประเมินใหม่
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14.5 การตรวจประเมินใหม่เป็ นการระบบการบริ หารงานและกิจกรรมการทดสอบของห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดยมีรูปแบบ
และรายละเอียดเหมือนกับการตรวจประเมิน
14.6 ในการสรุ ป การตรวจติดตามการรั บรองและการตรวจประเมิ น ใหม่ หัว หน้ าผู้ประเมิ น เสนอ
ข้ อคิดเห็นต่อสานักเพื่อพิจารณาให้ การรับรองต่อไป ในกรณีที่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรม
การทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง มีข้อบกพร่องจานวนมากและ
รุนแรงซึง่ มีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานและไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 หรื อ
ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 หัวหน้ าผู้ประเมินจะเสนอต่อสานักให้
มีการพักใช้ หรื อการเพิกถอนการรับรองของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงนัน้
15. กำรขยำยขอบข่ ำยกำรรับรอง
เมื่อห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิงต้ องการขยายขอบข่ายการรับรอง สานักสามารถให้ การรับรองได้ โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่น
เพิ่มเติมซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องไปตรวจประเมินที่ห้องปฏิบตั ิการ หรื อ หน่วยงานที่จดั โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อหน่วยงานที่ผลิตวัสดุอ้างอิง แต่ถ้ามีความจาเป็ นต้ องไปตรวจประเมิน ผู้
ประสานงานจะจัดให้ มีการตรวจประเมินเพิ่มตามกาหนดการเดิม หรื อจัดให้ มีการตรวจประเมินเฉพาะใน
ส่วนที่มีการขยายขอบข่าย
16. ขอบข่ ำยกำรให้ กำรรั บรอง
16.1 สานักมีนโยบายในการกาหนดขอบข่ายการรับรองห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญห้ องปฏิ บัติ ก าร หรื อ ผู้ ผลิ ต วั ส ดุ อ้ างอิ ง ที่ ชั ด เจน ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ใช้ บริ ก ารของ
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ างอิงได้ รับการบริการตามขอบข่ายที่ชดั เจนและถูกต้ อง
16.2 ขอบข่ า ยการรั บ รองของห้ องปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จะถูกเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ ของหน่วย
รับรอง
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