ขั้นตอนการดําเนินงาน : การพักใช การลด และการเพิกถอน
การรับรองระบบงาน
1. วัตถุประสงค

เพื่อพิจารณา การพักใช การลด และการเพิกถอนการรับรอง ระบบงาน ใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว

2. ขอบขาย

ใชสําหรับการดําเนินการเสนอคณะ กรรมการ หรือคณะ อนุกรรมการ และผูอนุญาต เพื่อพิจารณาพักใช ลดและ
การเพิกถอนการรับรองระบบงานตลอดจนเรียกคืนใบรับรอง แลวแตกรณี

3. นิยาม
ไมมี

4. เอกสารอางอิง
4.1
4.2
4.3
4.4

ISO/IEC 17011 Clause 7.13
คูมือคุณภาพ หมวด 8
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงาน

5. เอกสารที่ใช
5.1
5.2
5.3
5.4

แบบหนังสือเตือนการฝาฝนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข (FLA-MN02)
หนังสือแจงมติคณะกรรมการ/อนุกรรมการ (FCO-WD02)
หนังสือแจงพักใช/ลด/เพิกถอนการรับรองระบบงาน (FCO-WD03)
แบบสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเพื่อการพักใช/ลด/เพิกถอนการรับรองระบบงาน
(FCO-WD05)
5.5 หนังสือแจงคืนสถานะการรับรอง (FCO-WD06)
5.6 ฐานขอมูลการรับรองหองปฏิบัติการ
5.7 ฐานขอมูลการรับรอง
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6. แผนภูมิขั้นตอน
ผูรับผิดชอบ
6.1 การเตือน
6.1.1 ผูรับผิดชอบคําขอ

6.1.2 ลมอ.

6.1.3 ผูรับผิดชอบคําขอ

กิจกรรม

สิ่งที่เกี่ยวของ

ออกหนังสือแจงเตือนผูรับ การรับรอง พรอมกําหนด
ระยะเวลาในการแกไข ผาน ผอ.สก. ให ลมอ. พิจารณา
ลงนาม

ลมอ.
ผอ.สก.
ผก.กลุม
FLA-MN02

พิจารณาลงนามในหนังสือแจงเตือนผูรับการรับรอง

- สรุปผลการดําเนินการเสนอ ลมอ. เพื่อทราบหากผู
ไดรับ การรับรอง สามารถดําเนินการแกไขไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน
- หากผูไดรับ การรับรองไมสามารถดําเนินการแกไขได
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน ใหสรุปผล
การดําเนินการเสนอ
คณะ กรรมการ/
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาลดสาขาการรับรอง
หรือเสนอ ลมอ. ผาน ผอ.สก. เพื่อพักใชในสาขาการ
รับรอง (แลวแตกรณี)

FLA-MN02

ลมอ.
ผอ.สก.
ผก.กลุม
FLA-MN02
FCO-WD03
FCO-WD05

6.2 การพักใชในสาขาการรับรอง
6.2.1 ผูรับผิดชอบคําขอ
จัดทํา หนังสือแจง พักใชการรับรอง เสนอ ลมอ. ผาน
ผอ.สก. เพื่อพิจารณาลงนาม

FCO-WD03

6.2.2 ลมอ.

FCO-WD03

6.2.3 ผูรับผิดชอบคําขอ

พิจารณาลงนามในหนังสือแจงพักใชการรับรอง
- แจงผูรับการรับรองทราบ
- แจง ลท. เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลการรับรอง
- แจง ศส. ปรับปรุงรายชื่อผูไ ดรับการรับรองและ สาขา
การรับรองในเว็บไซตของ สมอ.
- จัดทําหนังสือแจงการคืนสถานะการรับรองในสาขาที่
ถูกพักใชเสนอ ลมอ. ผาน ผอ.สก. เพื่อพิจารณาลงนาม
เมื่อผูรับ การรับรองดําเนินการแกไขภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
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6.3 การลดสาขาการรับรอง
6.3.1 ผูรับผิดชอบคําขอ
- สรุปผลการดําเนินการเสนอ
คณะ กรรมการ/
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและ
เห็นชอบ
- แจงมติ คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ ใหผูไดรับ
การรับรองทราบ
- จัดทําใบรับรองพรอมใบแนบ (สาขา/ขอบขาย ) การ
รับรองที่เหลือ เสนอ ลมอ. ผาน ผอ.สก. เพื่อพิจารณา
ลงนาม

คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ
ผก.กลุม
ผอ.สก.
FCO-WD02
FCO-WD05

6.3.2 ลมอ.

พิจารณาลงนามในใบรับรอง
ขอบขาย) การรับรองที่เหลือ

6.3.3 ผอ.สก.

พิจารณาลงนามในหนังสือแจงผูรับ การรับรองทราบการ
ออกใบรับรองและเรียกเก็บใบรับรอง
ฉบับเดิมคืน

ผก.กลุม
FCO-WD03

6.3.4 ผูรับผิดชอบคําขอ

- แจงผูไดรับการรับรองทราบและเรียกเก็บใบรับรอง ฉบับ
เดิมคืน
- แจง ลท. เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลการรับรอง
- แจง ศส. ปรับปรุงรายชื่อผูไ ดรับการรับรองและ สาขา
การรับรองในเว็บไซตของ สมอ.

ลท.
ศส.
ฐานขอมูลการรับรอง
หองปฏิบัติการ
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6.4 การเพิกถอนการรับรองหองปฏิบัติการ
6.4.1 ผูรับผิดชอบคําขอ
ทําหนังสือแจงเตือนโดยระบุสาเหตุ เสนอ ลมอ. ลงนาม
ผาน ผอ.สก. เพื่อใหผูรับ การรับรองดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ฐานขอมูลการรับรอง
หองปฏิบัติการ
บัญชีรายการเพิกถอน
การรับรอง
FLA-MN02

6.4.2 ลมอ.

พิจารณาลงนามในหนังสือแจงเตือน

FLA-MN02

6.4.3 ผูรับผิดชอบคําขอ

ทําหนังสือแจงเพิกถอนการรับรอง ผาน ผอ.สก.เสนอ
ลมอ. พิจารณาลงนาม หากผูไดรับ การ รับรองไม
สามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

FCO-WD03

6.4.4 ลมอ.

พิจารณาลงนามในหนังสือแจงเพิกถอนการรับรอง
ระบบงาน

FCO-WD03

6.4.5 ผูรับผิดชอบคําขอ

- แจงผู ถูกถอนการ รับรองทราบ และเรียกใบรับรอง
พรอมใบขอบขายคืน
- แจง ลท. เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลการรับรอง
- แจง ศส. ปรับปรุงรายชื่อผูไ ดรับการรับรองและ สาขา
การรับรองในเว็บไซตของ สมอ.
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7. รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน

7.1 การเตือน
7.1.1 ผูรับผิดชอบคําขอ
พิจารณารายละเอียด แลวพบวาผูรับ การรับรอง ไมสามารถรักษาความสามารถตามสาขาการตรวจสอบ
และรับรองที่ไดรับการรับรอง หรือมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ หรือมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.นี้ หรือมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและ
รับรอง หรือมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตาม
พ.ร.บ.นี้
ออกหนังสือแจงเตือนผูรับ การรับรอง ( FLA-MN02) พรอมกําหนดระยะเวลาในการแกไข ผาน ผอ.สก.
ให ลมอ. พิจารณาลงนาม
7.1.2 ลมอ.
พิจารณาลงนามในหนังสือแจงเตือนผูไดรับการรับรอง (FCO-MN02)
7.1.3 ผูรับผิดชอบคําขอ
- สรุปผลการดําเนินการ ผาน ผอ.สก. เสนอ ลมอ. เพื่อทราบหากผูไดรับ การรับรองสามารถดําเนินการ
แกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
- หากผูไดรับ การรับรองไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน ให
สรุปผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (FCO-WD05) เพื่อพิจารณาลดสาขา
การรับรองหรือเสนอ ลมอ. ผาน ผอ.สก. เพื่อพักใชในสาขาการรับรอง (แลวแตกรณี)
7.2 การพักใชการรับรอง
7.2.1 ผูรับผิดชอบคําขอ
กรณีแจงเตือน
หากผูไดรับการรับรอง ไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนดใหจัดทําหนังสือ สั่งพักใชใน
สาขาการรับรอง (FCO-WD03) ครั้งละไมเกินสามเดือนผาน ผอ.สก .เสนอ ลมอ. ลงนาม
กรณีไมแจงเตือน
เมื่อพบวา
ผูไดรับการรับรองไมสามารถรักษาความสามารถไวได หรือมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
นี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.นี้ หรือมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง หรือหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตาม พ.ร.บ.นี้ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจหรือ ตอประโยชน
สาธารณะ ใหจัดทําหนังสือ สั่งพักใชในสาขาการรับรอง (FCO-WD03) ครั้งละไมเกินสามเดือนผาน ผอ.สก.
เสนอ ลมอ. ลงนาม
7.2.2 ลมอ.
พิจารณาลงนามในหนังสือสั่งพักใชในสาขาการรับรอง
7.2.3 ผูรับผิดชอบคําขอ
(1) แจงผูไดรับการรับรองทราบ (FCO-WD03)
(2) แจง ลท. เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลการรับรอง
(3) แจง ศส. ปรับปรุงรายชื่อผูไ ดรับการรับรองและสาขาการรับรองในเว็บไซตของ สมอ.
(4) จัดทําสรุปรายงานคืนสถานการณรับรองในสาขาที่ถูกพักใชพรอมหนังสือแจงการคืนสถานการรับรอง
(FCO-WD06) ในสาขาที่ถูกพักใช ผาน ผอ.สก. เสนอ ลมอ. ลงนาม เมื่อผูรับ การรับรองดําเนินการ
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แกไขแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมแจง ลท. และ ศส. ปรับปรุงรายชื่อผูไดรับการ
รับรองและสาขาการรับรองในเว็บไซตของ สมอ. ตามลําดับ
7.3 การลดสาขาการรับรอง
7.3.1 ผูรับผิดชอบคําขอ
เมื่อพบวาผูไดรับ การรับรองไมสามารถรักษาความสามารถหรือระบบงานที่ไดรับการรับรองไวได ให
สรุปผลการดําเนินการเสนอคณะ กรรมการหรือคณะ อนุกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและ ใหความ
เห็นชอบ กอนแจงมติคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (FCO-WD02) ใหผูไดรับการรับรองทราบ
จัดทําใบรับรองพรอมใบแนบ
(สาขา/ขอบขาย) การรับรองที่เหลือเสนอ ลมอ. พิจารณาลงนาม
7.3.2 ลมอ.
พิจารณาลงนามในใบรับรองพรอมใบแนบ (สาขา/ขอบขาย) การรับรองที่เหลือ
7.3.3 ผอ.สก.
พิจารณาลงนามในหนังสือแจงผูรับ การรับรองทราบการออกใบรับรอง ฉบับใหม และเรียกใบรับรอง
ฉบับเดิมคืน
7.3.4 ผูรับผิดชอบคําขอ
- แจงผูไดรับ การรับรองทราบ การออกใบรับรอง ฉบับใหม และเรียกใบรับรองเดิมคืนพรอมประทับตรา
“ยกเลิก” ดวยหมึกแดงกอนเก็บเขาแฟมยกเลิกการรับรองระบบงาน
- แจง ลท. เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลการรับรองและแจง ศส. ปรับปรุงรายชื่อผูไ ดรับการรับรองและสาขา
การรับรองในเว็บไซตของ สมอ. ตามลําดับ
7.4 การเพิกถอนการรับรอง
7.4.1 ผูรับผิดชอบคําขอ
จัดทําหนังสือแจงเตือน ( FLA-MN02) โดยระบุสาเหตุ ผาน ผอ.สก. เสนอ ลมอ. ลงนาม เพื่อใหผูรับ การ
รับรองดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อพบวาผูไดรับการรับรองนั้น
(1) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบรับรองแลวมากระทําผิดอีกภายในหาป หรือ
(2) ไดกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจหรือตอ
ประโยชนสาธารณะ หรือ
(3) มีการจัดทําผลการตรวจสอบและรับรองอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจง โดย
ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น หรือ
(4) ให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูประกอบการตรวจสอบและ
รับรอง เพื่อใหมีการออกผลการตรวจสอบและรับรองโดยมิชอบ
รวบรวมหลักฐานและจัดทําหนังสือแจงเตือนผูไดรับการรับรอง (FLA-MN02) พรอมกําหนดระยะเวลาใน
การแกไขผาน ผอ.สก. เสนอให ลมอ. พิจารณาลงนาม
7.4.2 ลมอ.
พิจารณาลงนามในหนังสือเตือน (FLA-MN02)
7.4.3 ผูรับผิดชอบคําขอ
หากผูไดรับ การรับรองไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน ใหจัดทํา
หนังสือแจงเพิกถอนการรับรอง(FCO-WD03) ผาน ผอ.สก.เสนอลมอ. พิจารณาลงนามและเรียกคืนใบรับรอง
พรอมใบขอบขายฉบับเดิมคืน
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7.4.4 ลมอ.
พิจารณาลงนามในหนังสือแจงเพิกถอนการรับรอง (FCO-WD03)
7.4.5 ผูรับผิดชอบคําขอ
- แจงผู ถูกถอนการรับรองทราบและเรียกใบรับรอง พรอมใบขอบขายฉบับเดิมคืนพรอมประทับตรา “เพิก
ถอน” ดวยหมึกแดงกอนเก็บเขาแฟมเพิกถอนการรับรองระบบงาน
- แจง ลท. เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลการรับรองและแจง ศส. ปรับปรุงรายชื่อผูไ ดรับการรับรองและสาขา
การรับรองในเว็บไซตของ สมอ. ตามลําดับ
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