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บทน ำ 
 

เอกสารฉบบันีแ้สดงรายละเอียดขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรบัรองความสามารถ
หอ้งปฏิบัติการทดสอบ รวมทั้งขอ้ก าหนดของ Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) ตาม
เอกสาร APAC MRA 001 ส  าหรบัหอ้งปฏิบติัการที่ตอ้งการขอรบัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 

กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ มีนโยบายใหก้ารรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร ์ดา้นฟิสิกส ์เคมี และ วิทยาศาสตรช์ีวภาพ เอกสารฉบบันีส้ามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซต ์
http://bla.dss.go.th ของกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dss.go.th/


LA-R-03-21/02-22  ii 
 

สำรบัญ 
 

 หนา้ 
บทน า i 
สารบญั ii 
1. ขอบข่าย 1 
2. นิยาม 1 
3. ขอ้ก าหนดทั่วไป 2 
4. เงื่อนไขที่หอ้งปฏิบติัการตอ้งปฏิบติั 7 
5. การแจง้การเปลี่ยนแปลง 9 
6. การรอ้งเรียนและการอทุธรณ ์ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA-R-03-21/02-22  1/10 

1.  ขอบข่ำย 
เอกสารฉบบันีใ้ชส้  าหรบัหอ้งปฏิบติัการที่ยื่นขอรบัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการและ

หอ้งปฏิบติัการท่ีไดร้บัการรบัรองจากกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 
 
2.  นิยำม 

2.1 การรบัรอง หมายถึง การรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบัติการที่ใหก้ารยอมรบัอย่างเป็นทางการว่า 
หอ้งปฏิบติัการมีความสามารถทางวิชาการในการทดสอบเฉพาะนัน้ ๆ (specific tests) 

 
2.2 ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจที่ประสงค์จะขอรับ ขยาย

ขอบข่าย หรือต่ออายกุารรบัรอง 
 

2.3 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ซึ่ งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากกองบริหารและรับรอง
หอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 

 
2.4   ผู้ให้บริการจากภายนอก หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่จัดหาสินค้า/บริการให้กับ

ห้องปฏิบัติการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการก าหนด หรือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูข้ายสินคา้ ผูร้บัจา้งเหมาช่วง ผูจ้ัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้  

 
2.5 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ มีอ านาจหนา้ที่ในการ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการรับรอง และใหค้ าปรึกษาแนะน าแนวทางด าเนินงานด้านการ
รบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ 

 
2.6 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณารบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ มีหนา้ที่

ความรบัผิดชอบในการพิจารณาความสามารถหอ้งปฏิบติัการตามขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 
หรือ ผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการตามขอ้ก าหนด ISO/IEC 17043 
หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามข้อก าหนด ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 เพื่อประกอบการ
รบัรอง 
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2.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะกรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
พิจารณาค าอุทธรณท์ี่เกิดจากผลการตัดสินการรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ และความเป็น
กลางในกระบวนการรบัรองระบบงาน ของกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 

 
2.8 กอง หมายถึง กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 
 
2.9 ใบรบัรอง หมายถึง ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการทดสอบ 

 
2.10 หอ้งปฏิบติัการ หมายถึง หน่วยงานที่ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 

การทดสอบ สอบเทียบและการชกัตวัอย่างที่เก่ียวเนื่องกบัการทดสอบหรือสอบเทียบ 
 

2.11 กฎการตัดสินใจ หมายถึง กฎที่ใช้ตัดสินความสอดคล้องกับเกณฑ์ โดยการน าค่าความไม่
แน่นอนของการวดัมาประกอบการพิจารณา 

 
2.12  การตรวจประเมินแบบทางไกล หมายถึง การตรวจประเมิน ณ สถานท่ีตัง้ หรือสถานที่เสมือนจริง

ของหอ้งปฏิบติัการ โดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
หมายเหตุ 1 สถานที่เสมือนจริง คือ การเก็บขอ้มูลของหอ้งปฏิบัติในรูปแบบขอ้มูลออนไลน์       

ที่อนญุาตใหบ้คุคลเขา้ไปด าเนินการได ้ เช่น ฐานขอ้มลูที่อยู่ในระบบคลาวด ์
หมายเหต ุ2 ตวัอย่างการตรวจประเมินความสามารถหอ้งปฏิบติัการแบบทางไกล ประกอบดว้ย 

การประชุม /สัมมนาทางเว็บ การประชุมทางไกล บริการภาพและเสียง
ออนไลน ์ การเขา้ถึงการประมวลผลขอ้มลูขององคก์ร ระบบบรหิาร และฐานขอ้มลู  
เป็นตน้   

 
3.  ข้อก ำหนดท่ัวไป 

3.1 หอ้งปฏิบติัการท่ียื่นขอรบัการรบัรอง ไดร้บัการรบัรองแลว้ ขยายขอบข่าย และขอการรบัรองใหม่   
      จะตอ้ง 

ก) เป็นนิติบคุคล 
ข) ไม่เป็นหอ้งปฏิบติัการท่ีถกูเพิกถอนการรบัรอง เวน้แต่พน้ระยะ 6 เดือนแลว้ 
ค) เป็นหอ้งปฏิบติัการที่มีสถานที่ปฏิบติัการถาวร นอกสถานที่ หรือชั่วคราว หรือเคลื่อนที่ 

หรือ ณ สถานที่ของลกูคา้ 
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3.2 ในการจดัท าระบบการบริหารงานของหอ้งปฏิบติัการตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 
และปฏิบติัเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่กองก าหนด ดงัต่อไปนี ้

ก) มีการตรวจติดตามคณุภาพภายในทกุกิจกรรมใหค้รบถว้นภายใน 1 ปี ส  าหรบักิจกรรม
ของหอ้งปฏิบติัการท่ีด าเนินการในสถานที่ตัง้และนอกสถานที่ตัง้  

ข) มีการทบทวนการบริหารงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หากหอ้งปฏิบติัการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรใหญ่ อาจต้องทบทวนระบบการบริหารงานคุณภาพให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรมในขอบข่ายการรบัรองดว้ย 

ค) มีการเก็บรกัษาบนัทกึระบบการบรหิารงานและดา้นวิชาการไวไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี  
ง) มีการจดัท าแผนและเขา้ร่วมโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ และ/

หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ เหมาะสม (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 
โปรแกรม แต่ละการทดสอบหลกัในขอบข่ายที่ยื่นขอ ก่อนยื่นขอการรบัรอง  และอย่าง
น้อย 1 โปรแกรมทุก 3 ปี ภายหลังได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่า
กิจกรรมฯ นั้นด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดของ ISO/IEC 17043 หากผลการ
ทดสอบดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนด หอ้งปฏิบติัการตอ้งวิเคราะหห์าสาเหตุ
ของขอ้บกพรอ่ง และด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนด 

 หากผลการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ และ/หรือการเปรียบเทียบผลระหว่าง
หอ้งปฏิบติัการส่อถึงขอ้สงสยัในความสามารถของหอ้งปฏิบติัการ และหอ้งปฏิบติัการ
ไม่ไดด้  าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด กองอาจพิจารณา
ไม่ใหก้ารรบัรองแก่ผูย้ื่นค าขอ หรือพักใช ้เพิกถอน หอ้งปฏิบติัการที่ไดร้บัการรบัรอง
แลว้ในการทดสอบดังกล่าว จนกว่ากองจะไดร้บัหลกัฐานเพิ่มเติม  กองสงวนสิทธิ์ให้
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองต้องเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
หอ้งปฏิบติัการตามที่กองก าหนด 

 
3.3 กรณีหอ้งปฏิบติัการมีนโยบายการชกัตวัอย่าง หอ้งปฏิบติัการอาจด าเนินการชกัตวัอย่างเองหรือ

ชกัตวัอย่างโดยหน่วยงานที่อยู่ภายใตอ้งคก์รเดียวกนั หรือต่างองคก์ร  กรณีที่หอ้งปฏิบติัการไม่ได้
ท าการชกัตวัอย่างเอง หน่วยงานที่ชกัตัวอย่างให ้ตอ้งถูกตรวจประเมินทัง้ดา้นระบบบริหารและ
วิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และตอ้งระบุหน่วยงานที่ชักตัวอย่างในรายงานผลการ
ทดสอบดว้ย  
 

3.4 กองมีนโยบายด าเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ สถานที่ตั้ง
หน่วยงานหรือแบบทางไกล (Remote Assessment)  
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กองสงวนสิทธิ์การตรวจประเมินแบบทางไกลตามความจ าเป็น โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์
เป็นไปตามประกาศของกองฯ 
 

3.5 กองอาจจะด าเนินการตรวจเบือ้งตน้ หลังการยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน ในการตรวจสอบความ
พรอ้มของหอ้งปฏิบติัการ เพื่อการตรวจประเมินต่อไป 
 

3.6 กองจะด าเนินการตรวจประเมินความสามารถของผู้ยื่นค าขอภายใน 6 เดือนหลังการตรวจ
เบือ้งตน้ หรือหลงัจากวนัยื่นค าขอ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจเบือ้งตน้ หากหอ้งปฏิบติัการไม่พรอ้มที่
จะตรวจประเมินภายใน 6 เดือน กองจะยกเลิกค าขอนัน้ หากหอ้งปฏิบติัการตอ้งการเวลาในการ
จัดท าระบบเพิ่ม หอ้งปฏิบติัการตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษร พรอ้มเหตุผลความจ าเป็น และ
เวลาที่ตอ้งการเพิ่มต่อกอง และกองจะพิจารณาความเหมาะสม  

 
3.7 กองจะด าเนินการตรวจประเมินความสามารถของผูย้ื่นค าขอ และจะสรุปผลการตรวจประเมินให้

ผูย้ื่นค าขอทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกรณีที่พบขอ้บกพร่องหอ้งปฏิบติัการตอ้งด าเนินการส่ง
แนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องภายใน 15 วนัท าการ และส่งเอกสารการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้
เสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน กรณีที่การแกไ้ขขอ้บกพร่องยงัไม่สมบูรณอ์าจพิจารณาใหข้ยาย
ระยะเวลาไปอีกครัง้ละ 1 เดือน โดยหอ้งปฏิบติัการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มเหตผุลความ
จ าเป็นและกองจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทัง้นีก้ารแกไ้ขขอ้บกพร่องจะตอ้งด าเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายใน 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัประชมุปิดการตรวจประเมิน  

 
ในกรณีของการตรวจติดตามการรับรอง การตรวจประเมินใหม่ และการขยายขอบข่ายการ
รบัรอง หอ้งปฏิบัติการตอ้งด าเนินการส่งแนวทางการแก้ไขขอ้บกพร่องภายใน 10 วันท าการ 
และส่งเอกสารการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 เดือน กรณีที่การแกไ้ขขอ้บกพร่องยงั
ไม่สมบูรณอ์าจพิจารณาใหข้ยายระยะเวลาไปอีกครัง้ละ 1 เดือน โดยหอ้งปฏิบติัการแจง้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มเหตผุลความจ าเป็นและกองจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทัง้นีก้าร
แกไ้ขขอ้บกพร่องจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 4 เดือน นบัตัง้แต่วนัประชมุปิดการตรวจ
ประเมิน  
 

3.8 กองจะออกใบรับรองและขอบข่ายของการรับรองความสามารถให้แก่ห้องปฏิบัติการ โดย
ใบรบัรองมีอายุรอบละ 4 ปีนับจากวันที่ออกใบรบัรอง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใบรบัรองก่อน
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ครบรอบวนัหมดอาย ุ ใหน้บัวนัหมดอายุใบรบัรองใหม่เท่าวนัหมดอายุใบรบัรองเดิม  ยกเวน้เมื่อ
กองยกเลิกหรือเพิกถอนการรบัรอง  กองจะออกใบรบัรองใหใ้หม่ภายหลงัที่หอ้งปฏิบติัการไดร้บั
การตรวจประเมินหอ้งปฏิบติัการใหม่ทัง้ระบบและอนมุติัใหผ้่านการรบัรอง 
 
ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการยื่นขอต่ออายุการรับรอง หรือยื่นขอต่ออายุการรับรองพร้อมขยาย
ขอบข่ายการรบัรอง เมื่อกองไดด้ าเนินการตรวจประเมินและตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
เรียบรอ้ยแลว้ ใหถื้อว่าใบรบัรองฉบบัเดิมยงัมีผลบงัคับใชจ้นกว่าจะไดร้บัอนุมัติการต่ออายุการ
รบัรองจากคณะกรรมการ ส าหรบัขอบข่ายที่ขอขยายการรบัรอง จะมีผลบงัคบัใชเ้มื่อไดร้บัการ
อนมุติัใหผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการ 

 
3.9  กองก าหนดวิธีด าเนินการในการยื่นขอรับการรับรอง เงื่อนไขการให้การรับรอง การรักษา

สถานะการรบัรอง การขอขยายขอบข่ายการรบัรอง และการขอการรบัรองใหม่ รวมทัง้เงื่อนไขใน
การลดขอบข่ายการรบัรอง การยกเลิก หรือเพิกถอนการรบัรอง 
 

3.10  กองจะเป็นผูต้รวจสอบการรกัษาไวซ้ึ่งความสามารถของหอ้งปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของ ISO/IEC 17025 และขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของกองตามวิธีการและระยะเวลา
ที่ก าหนด  

 
3.11 กองมีนโยบายก าหนดความถ่ีในการตรวจติดตามการรบัรองทุก 15-20 เดือน และการตรวจ

ประเมินใหม่ทัง้ระบบทุก 4 ปี นบัจากวนัตรวจประเมิน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อระบบการบริหารงานและความสามารถของหอ้งปฏิบัติการ กองสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ตรวจประเมินเพิ่มเติม ตรวจติดตามการรบัรอง และตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบนอกเหนือจาก
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 
3.12 หอ้งปฏิบติัการสามารถยื่นขอขยายขอบข่ายการรบัรองไดต้ลอดเวลา โดยตอ้งท าหนงัสือแจง้กอง

พรอ้มกรอกขอ้มูลในแบบเอกสารประกอบค าขอรับการรบัรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการตรวจประเมิน    

 
3.13 กองสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด กฎระเบียบ หรือเงื่อนไขใด ๆ ท่ีกองก าหนด และ

จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให้ห้องปฏิบัติการรับทราบภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม 
หอ้งปฏิบติัการตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และมีหลกัฐานที่อา้งอิงได ้
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3.14 กองจะเก็บขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการไวเ้ป็นความลบั

ระหว่างหอ้งปฏิบติัการและกอง ขอ้มูลเหล่านีจ้ะถือว่าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งรู ้ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกับ
กฎหมายบา้นเมือง และไม่ตอ้งระบใุนเอกสารระบบการบริหารงาน บคุลากรทัง้หมดของกองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประเมินและการพิจารณาใหก้ารรบัรอง จะตอ้งใหถ้อ้ยแถลงการรกัษาความลบั
กับกอง กองจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิดขึ ้นกับผู้ยื่นค าขอและ /หรือ
หอ้งปฏิบติัการท่ีไดร้บัการรบัรอง อนัเนื่องจากความลบันีไ้ดแ้พรง่พรายออกไป เวน้แต่เกิดขึน้จาก
การกระท าของกอง 

 
3.15 ภายใตก้ารพิจารณาของคณะกรรมการ กองอาจลดขอบข่ายการรบัรองเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่ามีการ

เปลี่ยนแปลงที่ท าใหค้วามสามารถหอ้งปฏิบติัการลดลง 
 

3.16 ภายใตก้ารพิจารณาของคณะกรรมการ กองอาจพักใชใ้บรบัรองเมื่อหอ้งปฏิบติัการไม่สามารถ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม ISO/IEC 17025 และขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่กองก าหนด 
ทัง้นีไ้ม่เกิน 6 เดือน หากหอ้งปฏิบติัการไม่สามารถแกไ้ขปรบัปรุงใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดกองจะพิจารณาเพิกถอนการรบัรอง 

 
3.17 กองอาจพักใช้ใบรับรองหรือลดขอบข่ายการรับรองทันที เมื่อห้องปฏิบัติการไม่สามารถ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม ISO/IEC 17025 และขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่กองก าหนด 
 

3.18 ภายใตก้ารพิจารณาของคณะกรรมการ กองอาจเพิกถอนการรบัรอง เมื่อ 
ก) หอ้งปฏิบติัการเป็นบคุคลลม้ละลายตามค าสั่งศาล 
ข) หอ้งปฏิบติัการกระท าหรืองดเวน้กระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ก าหนด กฎระเบียบ 

และเงื่อนไขที่กองก าหนด 
ค) หอ้งปฏิบติัการเลิกประกอบกิจการในสว่นที่ไดร้บัการรบัรอง 
ง) ห้องปฏิบัติการไม่รักษาความสามารถในการด าเนินการตามขอบข่ายที่ได้รับการ

รบัรองในสาระส าคญัไวไ้ด ้
จ) ห้องปฏิบัติการไม่รักษาความสามารถในการด าเนินการตามขอบข่ายที่ได้รับการ

รบัรอง หลงัจากถกูพกัใชก้ารรบัรองแลว้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
ฉ) หอ้งปฏิบัติการที่ใหข้อ้มูลและเอกสารประกอบการรับรองที่เป็นเท็จ และไม่ตรงกับ

ความเป็นจริงโดยเจตนา กองฯ สามารถเพิกถอนค าขอรับการรับรองหรือยุ ติ
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กระบวนการตรวจประเมินเพื่อใหก้ารรบัรองไดท้นัที โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรให้
รบัทราบ  

 
หอ้งปฏิบติัการที่ถูกเพิกถอนการรบัรองที่มีความประสงคจ์ะขอรบัการรบัรองใหม่สามารถ

กระท าไดภ้ายหลงัจากพน้ระยะเวลา 6 เดือนแลว้หลงัจากถกูเพิกถอนการรบัรอง 
 

3.19 หอ้งปฏิบัติการที่ไดร้บัการรบัรองแลว้ประสงคจ์ะขอยกเลิกการรบัรอง ใหแ้จง้เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อกองล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่ขอยกเลิกการรบัรอง และเมื่อประสงคจ์ะขอ
ยกเลิกค าขอรบัการรบัรอง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อกอง ทัง้นีค่้าธรรมเนียมที่จ่ายล่วงหนา้
ไม่สามารถเรียกคืนได ้
 

4.  เงือ่นไขทีห้่องปฏิบัติกำรต้องปฏิบัติ 
4.1 การมีสว่นไดส้ว่นเสีย ความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง 

ก) หอ้งปฏิบติัการ และบุคลากรของหอ้งปฏิบติัการจะตอ้งเป็นอิสระจากการคา้ การเงิน 
และความกดดนัใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการตดัสินทางวิชาการ 

ข) หอ้งปฏิบัติการจะต้องไม่ให้บุคลากร หรือองคก์รจากภายนอกมีอิทธิพลต่อผลการ
ทดสอบของหอ้งปฏิบติัการ 

ค) หอ้งปฏิบติัการจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลต่อความเป็นอิสระ และ
ความเป็นกลางของผลการทดสอบของหอ้งปฏิบติัการ 

 
4.2 ความรว่มมือกบักองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งปฏิบติัการจะตอ้งจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือที่จ  าเป็นแก่กอง ใน
การตรวจสอบว่าห้องปฏิบัติการได้ด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025 และ
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่กองก าหนด ความรว่มมือนีต้อ้งรวมถึง 

ก) อนญุาตใหผู้แ้ทนของกองเขา้ไปในบรเิวณของหอ้งปฏิบติัการ และสว่นที่เก่ียวขอ้งได ้
ข) ด าเนินการทดสอบใด ๆ เพื่อใหผู้แ้ทนของกองทวนสอบความสามารถในการทดสอบ

ของหอ้งปฏิบติัการ 
ค) จดัเตรียมและสาธิตการทดสอบใด ๆ ตามที่คณะผูป้ระเมินรอ้งขอในขอบข่ายที่ยื่นขอ

การรบัรอง หรือขอบข่ายที่ไดร้บัการรบัรอง 
ง) จดัเตรียม บรรจ ุและจดัสง่สิ่งของหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามที่กองรอ้งขอ 
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จ) อนุญาตให้ผู้แทนของกองตรวจสอบเอกสารและบันทึกระบบการบริหารงานที่
เก่ียวขอ้ง เช่น รายงานผลการทดสอบและใบรบัรองผลการสอบเทียบ บนัทกึการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในและบันทึกการทบทวนการบริหารงาน และผลการเข้าร่วม
โปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 

ฉ) ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการรอ้งเรียนที่เกิดจากบุคคลที่สาม
เก่ียวกบักิจกรรมการทดสอบที่ไดร้บัการรบัรอง 

ช) หอ้งปฏิบติัการที่ไดร้บัการรบัรองตอ้งมีขอ้ตกลงกับลูกคา้ของหอ้งปฏิบัติการ เพื่อให้
ผูแ้ทนของกองเขา้ไปตรวจประเมินกิจกรรมที่ด  าเนินการ ณ สถานที่ของลูกคา้ (ถ้า
เป็นไปได)้ 

 
4.3 หนา้ที่ของหอ้งปฏิบติัการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

หอ้งปฏิบติัการท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้ จะตอ้งปฏิบติัดงันี ้
ก) ด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025 และ

ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่กองก าหนด รวมทัง้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใน
การใชเ้ครื่องหมายรบัรอง หรืออา้งถึงการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการตลอด
ระยะเวลาที่ไดร้บัการรบัรอง 

ข) อ้างสิทธิ์ได้เฉพาะรายการทดสอบท่ีได้รับการรับรอง ท่ีเป็นไปตามข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และเงื่อนไขของกอง 

ค) ใหค้วามร่วมมือในการตรวจประเมิน และเฝ้าดกูารทดสอบในกิจกรรมที่ขอการรบัรอง 
ทัง้การเขา้ถึงสถานที่ บคุคล เครื่องมือ เอกสารและบนัทกึต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ง) กรณีที่มีการด าเนินการนอกสถานที่หรือ ณ สถานที่ของลูกค้าของห้องปฏิบัติการ 
หอ้งปฏิบติัการตอ้งจดัใหม้ีการเฝา้ดกูารด าเนินงาน ณ สถานท่ีดงักลา่ว 

จ) ช าระค่าธรรมเนียมส าหรบัการยื่นค าขอ การตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรบัรอง
การตรวจประเมินการขยายขอบข่ายการรับรอง การตรวจประเมินใหม่ การตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม และค่าบรกิารอ่ืน ๆ ตามอตัราที่กองก าหนด (LA-R-02) 

ฉ) ไม่น าผลการรบัรอง และขอ้ความใด ๆ อนัท าใหเ้กิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่กอง และ
เกิดความเขา้ใจผิด 

ช) ยุติการแสดงเครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04) และ/หรือยุติการอ้างว่าได้รับการ
รบัรองในรายงานผลการทดสอบ เอกสาร หรือสิ่งพิมพท์ัง้หมดทันที ภายหลงัที่ถูกสั่ง
พกัใช ้ถกูเพิกถอนการรบัรอง หรือขอยกเลิกการรบัรอง  
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ซ) แจง้ลูกคา้หลงัจากหอ้งปฏิบติัการถูกลดขอบข่าย พักใช ้เพิกถอน หรือขอยกเลิกการ
รบัรอง หรือเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบคุคลตามกฎหมาย 

ฌ) ส่งคืนใบรบัรองใหแ้ก่กองภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัที่ถูกเพิกถอนการรบัรอง หรือขอ
ยกเลิกการรบัรอง 

ญ) มั่นใจว่าเมื่อน าเครื่องหมายการรบัรองหรือขอ้ความที่อา้งถึงการรบัรองไปใชใ้นรายงาน
ผลการทดสอบแลว้ จะไม่น าเครื่องหมายการรบัรอง หรือขอ้ความที่อา้งถึงการรบัรอง
ดังกล่าวไปใชใ้นทางที่กองตอ้งรบัผิดชอบในกิจกรรมที่ด  าเนินการภายใตข้อบข่ายที่
ไดร้บัการรบัรอง 

ฎ) มั่นใจว่าขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลที่สาม จะไดร้บัการตรวจสอบและแกไ้ขตาม
นโยบายและวิธีด าเนินการของหอ้งปฏิบติัการทนัที 

ฏ) ในกรณีที่ประสงคข์อต่ออายุการรบัรอง ตอ้งแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรให้กองทราบ
ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนถึงวนัตรวจประเมินใหม่  

ฐ) มั่นใจว่าผูจ้า้งเหมาช่วงด าเนินงานตามระบบการบริหารงานและด าเนินกิจกรรมการ
รบัเหมาช่วงตามเอกสารขัน้ตอนการปฏิบติังานที่ก าหนด 
 

5.  กำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลง 
5.1 หอ้งปฏิบัติการตอ้งแจง้กองทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการด าเนินงานหรือสถานะของ

หอ้งปฏิบัติการ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถ หรือขอบข่ายการรบัรองท าใหไ้ม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของกอง การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  รวมถึง 

ก) สถานะทางกฎหมาย ทางการคา้ หรือสถานะขององคก์ร 
ข) องคก์ร และการบรหิาร เช่น ผูบ้รหิารในต าแหน่งที่ส  าคญั 
ค) นโยบาย หรือขัน้ตอนการด าเนินงานที่มีผลกระทบที่ส  าคัญต่อระบบการบริหารงาน 

และ/หรือขอบข่ายที่ไดร้บัการรบัรอง 
ง) สถานที่ตัง้หอ้งปฏิบติัการ 
จ) บคุลากร เครื่องมือ หรือสภาวะแวดลอ้มในการปฏิบติังาน หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบที่

ส  าคญัต่อระบบการบรหิารงานของหอ้งปฏิบติัการ 
ฉ) ผูม้ีอ  านาจลงนาม 
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6.  กำรร้องเรียนและกำรอุทธรณ ์
6.1 การรอ้งเรียนและการอทุธรณใ์หด้ าเนินการตามที่ก าหนดในเอกสารการรอ้งเรียนและการอทุธรณ ์

(LA-I-05) 
 
6.2 การอุทธรณ์ต่อค าตัดสินในการปฏิเสธ การพักใช ้หรือการยกเลิกการรบัรอง และการโต้แย้ง       

ที่เก่ียวขอ้งกับการพิจารณาตามขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขของกอง ใหย้ื่นต่อประธาน
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ ์ตามเอกสารการรอ้งเรียนและการอทุธรณ ์(LA-I-05) 

 
6.3 การอทุธรณต่์อค าตดัสิน ใหย้ื่นเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ค าตดัสิน ประธานคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ ์จะแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณเ์ฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าอทุธรณ ์

 
6.4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะกิจเป็นผู้เสนอผลการพิจารณาค าอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ ์ค าตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ ์ถือเป็นที่สดุ 
 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์จะจัดท าเอกสารเก่ียวกับการอุทธรณ ์และท าใหก้ระบวนการ
สมบรูณ ์รวมทัง้รายงานผลการพิจารณาอทุธรณใ์หผู้อ้ทุธรณร์บัทราบภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่
ไดร้บัค าอทุธรณ ์

 
6.6 ในระหว่างการพิจารณาค าอทุธรณ ์ค าตดัสินของคณะกรรมการยงัคงมีผลบงัคบัใช ้

 
 
 
 
 
 
 


