ขั้นตอนการดําเนินงาน : การพิจารณาการอุทธรณ
1. วัตถุประสงค

เพื่อใหการรับขออุทธรณที่เกี่ยวกับการรับรองระบบงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับของ
ผูอุทธรณ

2. ขอบขาย

ใชสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณการรับรองระบบงาน

3. นิยาม

3.1 การอุทธรณ หมายถึง การไมเห็นดวยตอคําสั่งของผูอนุญาต มติ หรือมาตรการตางๆที่เกี่ยวกับการตัดสิน
ใหการรับรองระบบงานในกิจกรรมการรับรองระบบงานของ สก. หรือมีปญหาในมติ หรือมาตรการนั้นๆ ซึ่ง
หนวยรับรอง หนวยตรวจหรือหองปฏิบัติการ รองขอใหดําเนินการพิจารณาใหม
3.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ
3.3 คณะพิจารณาอุทธรณ หมายถึง คณะบุคคลที่แตงตั้งโดยประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาคําอุทธรณ และ
เสนอแนะการดําเนินการตอคณะกรรมการ

4. เอกสารอางอิง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ISO/IEC 17011 ขอ 7.10
QM สวนที่ 5 และ 6
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (PAD-MT01)
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การปฏิบัติการแกไขและปองกัน (PSY-CA01)
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การประชุมทบทวนของฝายบริหาร (PSY-MR01)
ขั้นตอนการดําเนินงาน : การชี้บงการมีสวนไดสวนเสียและการรักษาความลับ (PSY-CF01)

5. เอกสารที่ใช
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ทะเบียนคําอุทธรณ (FSY-AL01)
แฟมคําอุทธรณ
แบบหนังสือแจงผูยื่นคําอุทธรณทราบการแตงตั้ง (FSY-AL04)
แบบหนังสือแจงสมาชิกคณะพิจารณาอุทธรณทราบการแตงตั้ง (FSY-AL02)
แบบบันทึกแจงสมาชิกคณะพิจารณาอุทธรณทราบการแตงตั้ง (FSY-AL03)
คําแถลงการรักษาความลับ (FSY-CF01)
แบบแจงความมีสวนไดสวนเสีย (FSY-CF02)
แบบพิจารณาจําแนกประเด็นขอโตแยง ขอรองเรียน และการอุทธรณ (FSY-CP03)
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6. แผนภูมิขั้นตอน
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

6.1 ลท.

รับเรื่องอุทธรณ และนําเสนอ ผอ.สก.. พิจารณา

6.2 ผอ.สก.

- มอบหมาย QMR พิจารณาประเด็น และเสนอ
ความเห็นการรับคําอุทธรณ
- สั่งการใหเสนอชื่อเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ

6.3 QMR

- พิจารณาประเด็นวาเปนเรื่องอุทธรณหรือไม
- ลงทะเบียนและพิจารณาเสนอชื่อเลขานุการคณะ
พิจารณาอุทธรณ

6.4 ผอ.สก.

เสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาแตงตั้งคณะ
พิจารณาอุทธรณและเลขานุการ

6.5 ประธานคณะ
กรรมการฯ

-พิจารณาแตงตั้งคณะพิจารณาอุทธรณและ
เลขานุการ
-มอบหมายใหดําเนินการ

6.6 ผอ.สก.

รับทราบการพิจารณาแตงตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ

6.7 เลขานุการคณะ
พิจารณาอุทธรณ

แจงผูยื่นคําอุทธรณทราบการแตงตั้งคณะพิจารณา
อุทธรณและแจงใหยื่นเอกสารประกอบการอุทธรณ

6.8 ประธานคณะ
พิจารณาอุทธรณ

นัดหมายผูยื่นคําอุทธรณและผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณา
คําอุทธรณ
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สิ่งที่เกี่ยวของ
หนังสืออุทธรณและเอกสาร
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6.9 คณะพิจารณา
อุทธรณ

พิจารณาการอุทธรณ

พยาน / ผูเชี่ยวชาญ
/ เจาหนาที่ สก.
/คณะผูประเมินที่เกี่ยวของ

6.10 เลขานุการคณะ
พิจารณา
อุทธรณ

ติดตามการดําเนินการ และนําเสนอ ผอ.สก. เพื่อ
ทราบ

6.11 ผอ.สก.

-นําเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผลการ
พิจารณาการอุทธรณหรือจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการ(ถาจําเปน) เพื่อวินิจฉัยผลการตัดสิน
หรือพิจารณาขอเสนอแนะการดําเนินการจากคณะ
พิจารณาอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให
เปนที่สุด
-สงเรื่องใหผูรับผิดชอบดําเนินการ

6.12 ผูรับผิดชอบ

-แจงผูยื่นคําอุทธรณทราบผลการตัดสินเปน
ลายลักษณอักษร
-ดําเนินการตามมติคณะพิจารณาอุทธรณหรือ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี
-สรุปผลเสนอ QMR

6.13 QMR

-รับรายงานสรุปผล
-ลงทะเบียนปดคําอุทธรณ
-ปฏิบัติการแกไขและปองกันขอบกพรอง
(กรณีคําอุทธรณเปนผล)
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7. รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน

7.1 ลท.
ลท. รับคําอุทธรณเปนลายลักษณอักษร รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ และนําเสนอ ผอ.สก.
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ผูยื่นอุทธรณตองยื่นอุทธรณตอ ผอ.สก. ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแตรับทราบ
หนังสือแจงผลการพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้น
7.2 ผอ.สก.
7.2.1 มอบหมายให QMR พิจารณาประเด็นวาเปนคําอุทธรณหรือไม
7.2.2 พิจารณารับคําอุทธรณกรณี QMR เสนอความเห็นวาเปนคําอุทธรณ และสั่งใหเสนอชื่อ
เจาหนาที่ สก. เปนเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ
7.2.3 สงให QMR ลงทะเบียนรับคําอุทธรณ
7.3 QMR
7.3.1 QMR พิจารณาประเด็นวาเปนคําอุทธรณหรือไมในแบบ FSY-CP03 และลงทะเบียน
รับคําอุทธรณในแบบ FSY-AL01 เมื่อสรุปผลการพิจารณาวาเปนคําอุทธรณ
7.3.2 เสนอชื่อเจาหนาที่ สก. เปนเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ
7.4 ผอ.สก.
พิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ และนําเสนอประธานคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเลขานุการและคณะพิจารณาอุทธรณโดยคัดเลือกจากกรรมการของคณะกรรมการฯ
จํานวน 3 คน และกรรมการคนหนึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะพิจารณาอุทธรณ ผูที่ไดรับคัดเลือก
มาเปนกรรมการในคณะพิจารณาอุทธรณตองไมใชผูที่มาจาก ผูไดรับการรับรองระบบงาน หรือผูที่มีสวน
ไดสวนเสียโดยตรงกับการอุทธรณนั้นไมวาจะโดยทางใด
7.5 ประธานคณะกรรมการฯ
7.5.1 พิจารณาแตงตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ และมอบหมายใหคณะพิจารณาอุทธรณดําเนินการ
7.5.2 พิจารณาแตงตั้งเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ โดยเลขานุการฯ ไมมีสิทธิออกเสียงในคณะ
พิจารณาอุทธรณ
7.6 ผอ.สก.
รับทราบการแตงตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ และเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ และแจงกลุมที่
เกี่ยวของและเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
7.7 เลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ
7.7.1 แจงผูยื่นคําอุทธรณทราบการแตงตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ ตามแบบ FSY-AL04
7.7.2 กรณีผูยื่นคําอุทธรณคัดคานตัวบุคคลดวยเหตุผลที่เหมาะสม ใหดําเนินการตาม ขอ 7.3 หรือ
อื่นๆ แลวแตกรณี โดยเสนอหัวหนากลุมที่เกี่ยวของ และ/หรือ ผอ.สก.พิจารณา จนไดขอยุติ
แลวเก็บเอกสารการคัดคานเขาแฟมการอุทธรณ
7.7.3 กรณีผูยื่นคําอุทธรณไมคัดคานตัวบุคคล ใหทําหนังสือแจงสมาชิกคณะพิจารณาอุทธรณอยาง
เปนทางการโดยใชแบบ FSY-AL02 และ/หรือ FSY-AL03 แลวแตกรณี และลงนามแบบ
FSY-CF01 เฉพาะครั้งแรกที่รับงาน เก็บเขาแฟมคําแถลงการรักษาความลับ และ
ลงนามในแบบ FSY-CF02 ทุกครั้งที่รับงาน รายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินงาน PSY-CF01
เก็บเขาแฟมการอุทธรณพรอมเอกสารและสําเนาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
7.7.4 มอบแฟมการอุทธรณ และเอกสารตางๆ ใหประธานคณะพิจารณาอุทธรณ
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7.8 ประธานคณะพิจารณาอุทธรณ
7.8.1 ประสานงานผานเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ เพื่อนัดหมายผูยื่นคําอุทธรณ และผูที่
เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อพิจารณาการอุทธรณ โดยแจงวัน เวลา และสถานที่ใหทราบ
7.8.2 การประชุมหารือจะจัดภายใน 30 วันทําการนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ และแจงผูยื่น
คําอุทธรณทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ประชุมลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ
7.9 คณะพิจารณาอุทธรณ
7.9.1 คณะพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาคําอุทธรณดวยความยุติธรรม การตัดสินใหใชเสียงขางมาก
และคณะพิจารณาอุทธรณทุกคนตองลงนามในผลการตัดสิน
7.9.2 คณะพิจารณาอุทธรณอาจรับฟงคําชี้แจงจากพยาน หารือผูเชี่ยวชาญ จัดการประชุม หรือ
ดําเนินการใดๆ ตามความจําเปน เพื่อใหการพิจารณาตัดสินเปนไปอยางถูกตอง
7.9.3 เจาหนาที่ของ สก. และคณะผูประเมินที่เกี่ยวของตองใหขอเท็จจริงแกคณะพิจารณาอุทธรณ
โดยปราศจากการปดบังซอนเรน
7.9.4 การพิจารณาอุทธรณตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
7.9.5 ถาผูยื่นคําอุทธรณหรือคณะพิจารณาอุทธรณประสงคจะรับความชวยเหลือจากพยาน
ตองแจงชื่อและสถานที่ติดตอของพยานเปนลายลักษณอักษรตอคณะพิจารณาอุทธรณหรือผูยื่น
คําอุทธรณลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการกอนการประชุม
7.9.6 กรรมการในคณะพิจารณาอุทธรณตองปกปดขอมูลตางๆที่ไดรับในระหวางการพิจารณาอุทธรณ
7.9.7 ในระหวางกระบวนการพิจารณาอุทธรณยังไมสิ้นสุด ใหถือวาผลการพิจารณาเดิมมีผลใชบังคับ
อยู
7.10 เลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ
นําเสนอ ผอ.สก. เพื่อทราบผลการพิจารณาของคณะอุทธรณ
7.11 ผอ.สก.
นําเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผลการพิจารณาอุทธรณ หรือจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการ (ถาจําเปน) เพื่อวินิจฉัยผลการตัดสินหรือพิจารณาขอเสนอแนะการดําเนินการจากคณะ
พิจารณาอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด และสงเรื่องใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
7.12 ผูรับผิดชอบ
7.12.1 แจงผูอุทธรณทราบผลการพิจารณาเปนลายลักษณอักษรภายใน 10 วันทําการนับจาก
วันตัดสิน โดยสงสําเนาผลการพิจารณาใหผูอุทธรณทราบ สวนตนฉบับเก็บไวที่ สก.
7.12.2 กรณีคําอุทธรณเปนผล ใหดําเนินการตามมติคณะพิจารณาอุทธรณ หรือ คณะกรรมการ
(แลวแตกรณี) และใหนําขอบกพรองที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแกไขตามขั้นตอนการดําเนินงาน PSYCA01
7.12.3 แจงผลการดําเนินการให QMR ทราบ
7.13 QMR
7.13.1 รับรายงานสรุปผลการพิจารณาคําอุทธรณ บันทึกรายละเอียดและปดเรื่องการอุทธรณในแบบ
FSY-AL01
7.13.2 ดําเนินการปฏิบัติการแกไขและปองกันตามขั้นตอนการดําเนินงาน PSY-CA01 ในกรณี
คําอุทธรณเปนผล
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