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ข้อก าหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือให้การด าเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 
(2) เพ่ือให้การด าเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนดทั่วไปส าหรับหน่วยรับรอง            
คุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้อง 
(3) เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักขององค์กร และนโยบายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์   
ที่ก าหนด 
(4) เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ให้บริการรับรองให้มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับ   
อย่างเท่าเทียมกันในระดับสากล 

 
2. ขอบข่าย 

ข้อก าหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการรับรองประเภท 1a 
 

3. นิยาม 
3.1 ผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ หมายถึง ผู้อ านวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 17065 ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
3.2 คณะกรรมการบริหารระบบงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยอาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
บริการเป็นประธานกรรมการ มีองค์ประกอบคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้แทนผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ 2) ผู้แทนผู้บริโภค ผู้แทนหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล/
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 3) ผู้แทนด้านวิชาการ โดยองค์ประกอบคณะกรรมการจากกลุ่มต่าง ๆ จะมีสัดส่วนที่ไม่
ท าให้เกิดการถือครองเสียงข้างมาก และมีผู้อ านวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเลขานุการ 
หัวหน้ากลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
3.3 คณะกรรมการวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ จากการ
เสนอของหัวหน้ากลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประธานและกรรมการ ซึ่ง
พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่เกี่ยวข้องแยกตามสาขาความช านาญและจุดประสงค์ด าเนินการ รายละเอียดหน้าที่ 
และสถานภาพของคณะกรรมการ จะมีระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง โดยมีผู้จัดการวิชาการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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3.4 ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์กับกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
3.5 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
3.6 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ยื่นค าขอ ประสงค์ขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
3.7 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง การทีก่รมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแก่
ผู้ได้รับการรับรอง ว่ามีขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรม
วิทยาศาสตร์บริการก าหนดได้  
3.8 การตรวจประเมิน หมายถึง การทบทวนข้อมูลและการทบทวนผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่น
ค าขอ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการประกาศ 
3.9 ผู้ทบทวนผลการประเมิน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ท าหน้าที่
ทบทวนข้อมูลและผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรอง 
3.10 ผู้พิจารณาตัดสิน หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ท า
หน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3.11 การโต้แย้ง หมายถึง การที่ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรอง ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการใดๆ ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งสามารถชี้แจงจนเป็นที่ยอมรับหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ 
3.12 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ผู้ทบทวนผลการ
ประเมิน บุคลากรกลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือผู้ยื่นค าขอการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง 
3.13 การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรอง ไม่เห็นด้วยต่อค าสั่ง มติ หรือมาตรการใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง ของคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการวิชาการ หรือผู้
ทบทวนผลประเมิน 

 
4. เงื่อนไขในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

4.1 เงื่อนไขทั่วไป 
(1) การด าเนินการ เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น การยื่นค าขอ การติดต่อประสานงาน  

การตรวจประเมิน จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก 
(2) การส่งเอกสารและข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการให้การรับรองที่เป็นความลับ ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ 
(3) ผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้ประกาศใช้แล้ว หรือที่จะประกาศใช้บังคับใน
ภายหลัง 
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(4) ผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับการรับรอง ต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสานงานใน 
การเข้าถึงเอกสารหลักฐานและข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
การรับรอง เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ทบทวนผลประเมิน/ผู้ประสานงาน 

(5) ผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับการรับรอง ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อได้รับการร้องขอโดยไม่
ชักช้า 

(6) ผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับการรับรองต้องช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ขอการรับรองผลิตภัณฑ์ตามอัตราและภายในระยะเวลาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการก าหนด ทั้งนี้รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดสอบตามที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีช าระแล้วไม่สามารถเรียก
คืนได้ 
 
4.2 เงื่อนไขส าหรับผู้ยื่นค าขอ 

(1) ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นบุคคลที่มีบัตรประชาชนหรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ที่มี
วัตถุประสงค์ในการผลิต และส่งออกเพ่ือการจ าหน่าย  หรือการจ าหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยต้องไม่เป็นผู้ถูกพักใช้ และ/หรือเพิกถอนใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยหน่วยรับรอง
อ่ืน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลของผู้ยื่นค าขอ ไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือทั้งหมด ต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ถูกพักใช้ และ/หรือเพิกถอน ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

(2) (ถ้ามี) กรณีผู้ยื่นค าขอมีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นของตนเอง 
หรืออยู่ระหว่างการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าหรือหลักฐานการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ในกรณีที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย
ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายมาแสดง 

(3) ยอมรับการปฏิบัติตามข้อก าหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และข้อก าหนดเฉพาะใน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

(4) ใช้แบบค าขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ (F-CB0-P01-01) ที่กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก าหนด โดยระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างน้อยดังนี ้

 ขอบข่าย ประเภท/ชนิดของผลิตภัณฑ์ หรือ 
 มาตรฐาน ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง หรือ 
 การรับรองผลิตภัณฑ์ (product certification scheme) พร้อมหลักฐานประกอบตามที่ระบุ

ไว้ในแบบค าขอ ให้ครบถ้วน 
(5) ผู้ยื่นค าขอต้องจัดท าเอกสารประกอบ ยื่นพร้อมกับแบบค าขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็น

ภาษาไทย ดังนี้ 
 ข้อแนะน าการใช้งานผลิตภัณฑ์ ค าเตือน ข้อควรระวัง และ/หรือข้อสงวนสิทธิ์ของผลิตภณัฑ์ (ถ้ามี)  
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(6) ผู้ยื่นค าขอต้องจัดท าเอกสารการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องใดๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(7) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณายกเลิกค าขอรับการรับรองคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์หากผู้ยื่นค าขอไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 4.3 เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
          (1) ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ทั้งท่ีได้ประกาศใช้บังคับแล้ว หรือที่จะประกาศใช้บังคับในภายหน้า 
          (2) ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการร้องเรียนผลิตภัณฑ์
ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการของผู้ได้รับการรับรองไว้ให้ ผู้
ทบทวนผลการประเมินตรวจสอบ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ทบทวนผลการ
ประเมินเมื่อมีการร้องขอ ภายในก าหนดเวลาที่แจ้ง 
          (3) ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องใดๆที่พบใน
ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นไปตามข้อก าหนดในการรับรอง 

(4) ต้องจัดท าเอกสารการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องใดๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(5) ผู้ได้รับการรับรองสามารถน าผลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปใช้

อ้างอิงได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยจะไม่น าไปใช้
กับผลิตภัณฑ์อ่ืน รวมถึงไม่น าไปใช้ในทางที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด แก่บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และไม่น าไปใช้ในทางที่อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือความเสื่อมเสียต่อการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการอนุญาตให้ท าส าเนาใบรับรองได้ 
โดยให้ส าเนาฉบับเต็มเท่านั้น 
           (6) ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอ่ืนที่
ส าคัญ ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
           (7) ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้ผลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการรับรอง 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดของมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิงในข้อก าหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
 

5. กระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
5.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ และทบทวนข้อตกลงรายละเอียดในการยื่น
ค าขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะแจ้งยืนยันการขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
เงื่อนไขการตัดสินให้การรับรอง ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ดังตารางที่ 1              
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมการตรวจประเมิน ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการด าเนินการ 

รูปแบบการรับรอง กิจกรรมการตรวจประเมิน 

ประเภท 1a การประเมินเพ่ือรับรอง: ประเมินเอกสาร + ประเมินผลิตภัณฑ์ + ทบทวนและตัดสินให้การรับรอง  

 การตรวจติดตาม: ไม่มี 

 อายุใบรับรอง: 1 ปี 

 เครื่องหมายรับรอง: ห้ามแสดงเครื่องหมายรับรอง 

หมายเหตุ 1. ผู้ประกอบการที่ต้องการน าใบรับรองไปใช้แสดงหรือยื่นต่อหน่วยงานใดๆ เพ่ือเสนองาน หรือเพ่ือ
ขอใบอนุญาต 
    2. ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ประกอบการที่ต้องการรับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยผลการรับรองครอบคลุมเฉพาะที่ระบุในใบรับรอง 
 
5.2 การรับผลการทดสอบหรือใบรับรองคุณภาพ หรือหนังสือรับรองของหน่วยตรวจหน่วยรับรองประเภท
บุคคลที่สามอ่ืน หรือของนิติบุคคลอ่ืนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน หรือสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล หรือตามที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประเมินสมรรถนะและขึ้น
ทะเบียนแล้ว 
5.3 มาตรฐานที่ใช้ได้ มีระบุไว้ในข้อก าหนดเฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์ กรณีที่มาตรฐานที่ต้องการไม่มีระบุไว้   
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะให้การรับรองโดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติขึ้นไป โดยจะแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบก่อนที่จะรับค าขอ 
5.4 การคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส าหรับการตรวจสอบ ให้ด าเนินการเลือกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ
เจ้าหน้าที่ทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผู้ยื่นค าขอส่งไปทดสอบ โดยเกณฑ์การเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับข้อก าหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
ขอบข่าย 
5.5 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะพิจารณาตัดสินให้การรับรองได้ ก็ต่อเมื่อผลการตรวจข้อบกพร่องส าคัญและ/
หรือข้อบกพร่องย่อยเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์  
5.6 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะแต่งตั้งผู้พิจารณาตัดสิน เพ่ือทบทวนผลการประเมิน และพิจารณาตัดสินให้  
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาตัดสินให้การรับรองก็ต่อเมื่อ 

(1) การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่พบข้อบกพร่อง 
(2) มีผลการประเมินผลิตภัณฑ์ตามข้อ 5.2 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิง

ครบถ้วน ที่ระบุในข้อก าหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  
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6. การยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
6.1 หากผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์จะขอยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือหากกรม
วิทยาศาสตร์บริการพบว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาความสามารถในการด าเนินงานตามขอบข่ายที่
ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ และได้แจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองรับทราบแล้ว ผู้ได้รับการรับรองต้อง
ส่งคืนใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมให้แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
6.2 ผู้ได้รับการรับรองอาจถูกเพิกถอนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมวิทยาศาสตร์บริการก าหนด
ได้ภายในระยะเวลารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

(2) ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมวิทยาศาสตร์บริการก าหนด และส่ง  
ผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือท าให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้บริโภค 

(3) ผู้ได้การรับรองปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นความเสียหายที่ผู้ได้
การรับรองต้องรับผิดชอบ หรือปฏิเสธการจ่ายค่าปรับ ตามอัตราซึ่งหน่วยรับรองได้กล่าวไว้ในเอกสารอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  
6.3 ผู้ได้รับการรับรองอาจถูกยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยที่ผู้ได้รับการรับรอง
ได้แจ้งก าหนดวันที่ประสงค์จะยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พร้อมเหตุผลให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

(2) ผู้ได้รับการรับรอง เลิกหรือถูกสั่งให้เลิกประกอบกิจการ ในส่วนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

(3) ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหลักฐานว่าถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
(4) มีการยกเลิกมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะแจ้งให้ 

ผู้ได้รับการรับรองทราบการเพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ได้รับการรับรองส่งคืน
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทั้งยุติการน าผลการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไปใช้ นับตั้งแต่วันที่เพิกถอน หรือยกเลิก แล้วแต่กรณี 

 
7. การโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์ 

7.1 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองสามารถโต้แย้ง ร้องเรียน หรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
7.2 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดนี้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถโต้แย้งเป็นได้ทั้งทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โดยหัวหน้า
กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จะมอบหมายผู้รับผิดชอบชี้แจง หรืออธิบายเพ่ือให้เกิดความ
กระจ่าง ความเข้าใจ เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งจนได้ข้อยุติ  หากไม่สามารถได้ข้อยุติ ผู้โต้แย้งสามารถ
ด าเนินการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 
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7.3 ผู้ร้องเรียนต้องยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง เช่น ไปรษณีย์ อีเมล พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณามายังกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง ไม่ปฏิบัติตามมติของกลไก ให้รวบรวมข้อมูลและสรุป
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางการด าเนินการ และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารระบบงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ส่งผลการพิจารณาน าเสนอ
ต่อหน่วยรับรองระบบงาน (AB) 

(2) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริหารระบบงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์ หรือคณะกรรมการวิชาการ ให้รวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางการด าเนินการ และน าเสนอต่อประธานกรรมการแต่ละคณะ เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

(3) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับหัวหน้ากลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้รวบรวมข้อมูล
และสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางการด าเนินการ น าเสนอต่อ
ผู้อ านวยการกอง 

(4) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับ คณะกรรมการตัดสิน/ผู้ตัดสินรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้รวบรวมข้อมูล 
และสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางการด าเนินการ น าเสนอต่อหัวหน้า
กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

(5) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับ ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ให้รวบรวมข้อมูลและสรุป
ประเด็นที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางการด าเนินการ น าเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด 

(6) กรณีร้องเรียนเกีย่วกับ ผู้ประเมิน หรือบุคคลากรของกลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  
หัวหน้ากลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนนั้น เพ่ือให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปประเด็น หาสาเหตุและแนวทางการ
ด าเนินการ พร้อมทั้งระบุความเห็น น าเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(7) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับ ผู้ยื่นค าขอ/ผู้ได้รับการรับรอง ให้รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สรุปประเด็นเพ่ือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการรับรองทราบ พร้อมทั้งชี้แจงสาเหตุและแนวทางการด าเนินการ และขอให้
ผู้ที่ได้รับการรับรองด าเนินการแก้ไข และชี้แจงตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันท าการ นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พิจารณาผลการชี้แจง โดย
หากพิจารณาแล้วพบว่าการชี้แจงไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ที่ได้รับการรับรองชี้แจง/แก้ไขเพ่ิมเติม (หรืออาจให้มีการ
ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขท่ีสถานประกอบการของผู้ที่ได้รับการรับรอง) แล้วแต่กรณี 
7.4 กรณีที่ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์ให้จัดเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อหัวหน้า
กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณามติหรือมาตรการ น าเสนอ QMR เพ่ือพิจารณา 
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7.5 เมื่อได้รับค าอุทธรณ์แล้ว QMR จะน าเสนอประธานคณะกรรมการบริหารระบบงานรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะพิจารณาการอุทธรณ์  โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารระบบงาน
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการอุทธรณ์นั้นไม่ว่าจะโดยทางใด จ านวน 3 คน  โดย
กรรมการคนหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะพิจารณาอุทธรณ์  และแจ้งรายชื่อให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
การรับรองท่ียื่นเรื่องอุทธรณ์ทราบ 
7.6 คณะพิจารณาอุทธรณ์ก าหนดวันเวลา และสถานที่ส าหรับการประชุม ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
รับค าอุทธรณ์และแจ้งก าหนดการประชุมให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ เพ่ือเข้าชี้แจงและให้ข้อเท็จจริงแก่คณะพิจารณาอุทธรณ์ 

(1) กรณีที่การพิจารณาการอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด ผลการพิจารณาหรือมติของคณะกรรมการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ 

(2) การพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์  การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้จัดท ารายงานผลการพิจารณาตัดสินและให้คณะ
พิจารณาอุทธรณ์ทุกคนลงนาม ค าตัดสินของคณะพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นข้อยุติ 

(3) กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ สามารถขยายเวลาออกไปได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 วันท าการ  โดยต้องแจ้งประธานกรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งระบุสาเหตุ
ของ ความล่าช้า 
7.7 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะแจ้งผลการพิจารณาตัดสินให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลา 10 วัน ท าการนับจากวันตัดสิน 
7.8 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาตัดสินการ
อุทธรณ์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงภายหลังการพิจารณา       
การอุทธรณ์สิ้นสุด 
7.9 หากการพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์สิ้นสุดและพบว่าข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเกิดขึ้นจากหน่วยรับรอง ผู้
ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์ 

 
8. การรักษาความลับ 

8.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน สื่อบันทึกและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ ผู้ยื่นค าขอ
หรือผู้ได้รับการรับรองไว้เป็นความลับ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรักษาความลับของข้อก าหนดนี้ทุก
ประการ 
8.2 เอกสารหลักฐานและข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ได้มาจากการด าเนินการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น 
รายงานการประเมินเอกสาร รายงานการตรวจประเมิน รายงานผลการทดสอบ ให้ถือเป็นความลับ แต่รายชื่อผู้
ได้รับการรับรอง ขอบข่ายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รายชื่อผู้ถูกยกเลิกการรับรอง ไม่ถือเป็นความลับ 
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8.3 กรณีที่จ าเป็นต้องเปิดเผยเอกสารหลักฐานและข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลับดังกล่าวข้างต้น  กรม
วิทยาศาสตร์บริการจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เว้นแต่
เป็นกรณีที่มีกฎหมายหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ต้องเปิดเผย 

 
9. การแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทราบโดยทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่ง
มีผลต่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ หรือ
การเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เก่ียวกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
หรือการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาด หรือ ย้ายที่อยู่ หรือลักษณะของสถาน
ประกอบการ การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจหน้าที่การเปลี่ยนแปลง
สภาพ นิติบุคคลหรือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า  

(1) การแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น 
หลักฐานการย้ายสถานที่ หลักฐานการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล หลักฐานการจดทะเบียนเปลี่ยน
เครื่องหมายการค้า 

(2) กรณีที่มีการออกใบรับรองใหม่ เช่น กรณีการเปลี่ยนชื่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะออกใบรับรอง
ฉบับใหม่ตามรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นไป
ตามใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฉบับเดิม และผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฉบับเดิม 

 
10. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

10.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาส
ให้ข้อคิดเห็นก่อนการประกาศใช้ 
10.2 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการจะทวนสอบผลการปรับปรุงแก้ไขของผู้ยื่นค าขอและ/หรือผู้ ได้รับการรับรอง                   
เมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ 
 

11. อ่ืนๆ 
11.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดจากการกระท าใดๆ ของผู้ยื่นค าขอหรือ ผู้
ได้รับการรับรองที่กระท าโดยไม่สุจริต หลบเลี่ยง หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
11.2 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ให้ใช้กฎหมายไทยและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
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เอกสารอ้างอิง(1)  
1. มอก. 17065 การตรวจสอบและรับรอง – ข้อก าหนดส าหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

และการบริการ 
2. มอก. 17020 การตรวจสอบและรับรอง – ข้อก าหนดส าหรับหน่วยตรวจ 
3. มอก. 17025 ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ

 สอบเทียบ 
4. มอก. 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ : ข้อก าหนด 
5. ISO/IEC 17067 Conformity assessment - -  Fundamentals of product certification and 

guidelines for product certification schemes 
6. R-CB0-01 ข้อก าหนดทั่วไปในการรับรองผลิตภัณฑ์ (General Requirements for Product 

Certification) 
หมายเหตุ : (1) เอกสารอ้างอิงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ฉบับล่าสดุ 
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