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บทน า 
 

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้บริการการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงใน
ระดบัมาตรฐานสงูสดุ   

อย่างไรก็ตามบางครัง้ผู้ ใช้บริการ ห้องปฏิบตัิการหรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตักิารหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรองจากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร อาจมีเหตุ
ท่ีจะร้องเรียนหรือโต้แย้งในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก) การร้องเรียนเก่ียวกบักิจกรรมของห้องปฏิบตัิการหรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบตักิารหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ท่ีได้รับการรับรอง 

ข) การร้องเรียนเก่ียวกบัการให้บริการของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 
ค) ข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการตดัสินให้การรับรองของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 

เอกสารนีก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิกรณีท่ีมีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ และระบุหน้าท่ีความ    
รับผิดชอบของผู้ ร้องเรียน ผู้อทุธรณ์ รวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินงาน (หากก าหนดได้) 
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1.  ขอบข่าย 
เอกสารฉบบันีใ้ช้ส าหรับห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ

และผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีขอรับการรับรองความสามารถและท่ีได้รับการรับรองจากกองบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบตักิาร 
 
2.  นิยาม 

2.1 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการท่ีให้การยอมรับอย่างเป็นทางการว่า 
ห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง
มีความสามารถในการทดสอบ หรือการจดัโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิาร หรือการ
ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีเฉพาะนัน้ ๆ  

 
2.2 ห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง

ท่ีได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการหรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตัิการหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรองระบบงาน ซึ่งผ่านการประเมิน และได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบตักิาร 
 

2.3 กอง หมายถึง กองบริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

2.4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
พิจารณาค าอุทธรณ์ท่ีเกิดจากผลการตดัสินการรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการ และความเป็น
กลางในกระบวนการรับรองระบบงาน ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 

 
3.  การร้องเรียน 

3.1 กองมีนโยบายท่ีจะตอบสนองทนัทีตอ่การร้องเรียนใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ หรือกิจกรรมของ
ห้องปฏิบตักิารหรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง
ท่ีได้รับการรับรองจากกอง  

 
3.2 กองจะรับการร้องเรียนเฉพาะท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและมีหลักฐานประกอบเพียงพอเท่านัน้    

ผู้อ านวยการกองอาจพิจารณาการร้องเรียนด้วยวาจา แตจ่ะไม่ตอบกลบัเป็นทางการ จนกว่าจะ
ได้รับหลกัฐานการร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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3.3 ห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ และผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ี
ได้รับการรับรองจะได้รับทราบและน าขัน้ตอนการด าเนินงานเก่ียวกบัการร้องเรียนและข้อคิดเห็น
มาใช้ กรณีการร้องเรียนเก่ียวกับการใช้บริการจากห้องปฏิบตัิการ  ผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง ให้ผู้ ใช้บริการย่ืนการ
ร้องเรียนต่อห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ และผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงนัน้ และหากการตอบสนองต่อการร้องเรียนไม่เป็นท่ีพอใจ ผู้ ใช้บริการสามารถส่ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการร้องเรียนและการตอบสนองมาท่ีผู้อ านวยการกอง (ตามข้อ 5.1) 

 
3.4 กรณีท่ีผู้ ใช้บริการของกองไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของกอง สามารถร้องเรียนต่อ

ผู้อ านวยการกองเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐานประกอบ 
 
3.5 กองจะด าเนินการแก้ไขการร้องเรียนและแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนทกุราย เป็นลายลกัษณ์อกัษรตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
4.  การอุทธรณ์ 

4.1 ถ้าห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดุ
อ้างอิงท่ีขอรับการรับรองความสามารถและท่ีได้รับการรับรองแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน
เก่ียวกบัการให้การรับรองหรือผลของการร้องเรียน สามารถย่ืนอทุธรณ์การตดัสินนัน้ได้  

 
4.2 การอุทธรณ์ทัง้หมดให้ย่ืนต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ต้องเขียนการ

อทุธรณ์ลงในแบบการอทุธรณ์ (LA-F-52) ของกอง และย่ืนการอทุธรณ์พร้อมหลกัฐานประกอบ
ตอ่ประธานคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ (ตามข้อ 5.2) ภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับแจ้งการ
ตดัสินการให้การรับรอง 

 
4.3 ประธานคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ จะแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์เฉพาะกิจ ซึง่

ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีอทุธรณ์นัน้ จ านวน 3-5 คน เพ่ือพิจารณาไตส่วน
การอทุธรณ์ 

 
4.4 การประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะกิจจะจัดขึน้ภายใน 30 วัน

หลงัจากได้รับการอุทธรณ์ ผู้อทุธรณ์จะได้รับแจ้งการประชุมล่วงหน้า 5 วนั และอนญุาตให้เข้า
ร่วมสงัเกตการประชมุได้ 
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4.5 หลังจากท่ีได้รับทราบหลักฐานทัง้หมดท่ีต้องการแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะ

กิจจะสรุปเร่ืองทัง้หมดรวมถึงผลการตัดสิน และรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ภายใน 60 วนั หลงัจากได้รับการอทุธรณ์ ผลการตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ถือ
เป็นท่ีสิน้สดุ 

 
4.6 ผู้อทุธรณ์เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาไตส่วนการอทุธรณ์ 

 
5.  การตดิต่อ 

5.1 การร้องเรียนตดิตอ่ท่ี 
 ผู้อ านวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
 เลขท่ี 75/7  ถนนพระรามท่ี 6 
 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 หรือ e-mail : bla@dss.go.th 
5.2 การอทุธรณ์ตดิตอ่ท่ี 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

  เลขท่ี 75/7  ถนนพระรามท่ี 6 
 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
 หรือ e-mail : appeal.bla@dss.go.th 

 


