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ข้อกาหนดและเงื่อนไข

นโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
และมาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 06
สิงหาคม 2563

ก

คาปรารภ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชและสัตว์ต่าง ๆ
เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ นอกจากจะเป็นอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้ว ผลผลิตดังกล่าว
ยังเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ การให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยของอาหารจึงเป็น
สิ่งที่สาคัญ อย่างยิ่ง นับตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บรักษา ตลอดจนการแปรรูป เกษตรกรอาจมีการใช้สารเคมี
เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น การป้องกันและกาจัดศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการหรือเพื่อยืดอายุ
การเก็ บ รัก ษา หากขาดระบบการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติก ารที่ ได้ม าตรฐาน ย่อมเกิ ดความเสี่ยงที่ ส ารพิ ษ
จะตกค้างหรือสารปนเปื้อนในอาหารก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้
กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เป็นหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทาหน้าที่กาหนดและพัฒนามาตรฐาน ตลอดจน
ก ากั บ ดู แ ลและส่ ง เสริ ม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ให้ มี ก ารด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ
ซึ่งการรับรองระบบตรวจสอบสารพิ ษตกค้างในผักสดผลไม้ สดและสารปนเปื้อนในอาหารนี้ จะเป็นภารกิ จหนึ่ง
ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ ช่ ว ยสร้ า งความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค เป็ น การ ควบคุ ม คุ ณ ภาพตั้ ง แต่
แปลงผลิ ตจนถึ ง แหล่ ง จ าหน่ ายสู่ ผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อลดความเสี่ ยงจากสารพิ ษตกค้ างและสารปนเปื้ อนในอาหาร
นอกจากจะให้ความสาคัญต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปแล้ว ยัง รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่จะได้รับการบริโภค
อาหารที่ปรุงจากผักสด ผลไม้สด ที่ต้องมีระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

(นายสุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข

นโยบาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดาเนินการสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร และสารปนเปื้อนในอาหาร ทาหน้าที่ตรวจติดตาม เฝ้าระวัง โดยการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้าง และสารปนเปื้อนด้วยวิธีมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบสารพิษตกค้าง
การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย ชุดทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมรับหรือ
ชุดทดสอบอื่นที่มี ความสามารถเที ยบเท่า เพื่อ ให้ผู้ป ระกอบการทั้ง ผู้ผ ลิต และผู้จัดจาหน่าย ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผู้บ ริโ ภค ซึ่ง ช่วยให้ผู้บ ริโ ภคเกิ ดความเชื่อถือในความปลอดภัยของผัก สด ผลไม้ ส ด ที่ ผ่านระบบ
การตรวจสอบสารพิษตกค้าง และความปลอดภัยของอาหารที่ผ่านระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนจากห้องปฏิบัติการที่มี
ระบบคุณภาพมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทา นโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อเป็นข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก สด ผลไม้สด และมาตรฐานคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อ นในอาหาร โดยมี กระบวนการตรวจประเมิ นให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานที่
กาหนด และการพิจารณาให้การรับรองโดยคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางและโปร่งใส เพื่อห้องปฏิบัติการมีการ
ตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบ และรายงานการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งเพื่อ สร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ามี ความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ตั้ง แต่เกษตรกรผู้เพาะปลูก ผู้ประกอบการจาหน่าย
ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี และปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่กระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต โรงงานหรือ
สถานที่ผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนส่งหรือการเก็บรักษา เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผักสด
ผลไม้สด และอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ลดการเจ็บป่วยของประชาชนได้

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค

สาระสาคัญ
สานัก มาตรฐานห้อ งปฏิบัติการ กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ดาเนินการให้ก ารรับ รองคุณภาพระบบ
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด ให้แก่ผู้ประกอบการ และคณะบุคคลหรือกิจการของชุมชน ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ ที่ มี ร ะบบตรวจสอบสารพิ ษตกค้างในผัก สด ผลไม้ ส ด ก่ อนส่ง จ าหน่ายถึง มื อผู้บ ริโ ภค มาตั้ง แต่
ปี พ.ศ. 2542 จนถึง ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามนอกจากการสนับสนุนการคุ้ม ครองผู้บริโ ภคให้มีความปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรแล้วนั้น ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้ตระหนัก ถึงความ
ปลอดภั ยจากสารปนเปื้อนในอาหารก่อนจาหน่ายให้ผู้บริโ ภค และที่ สาคัญเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการ
รับประทานอาหารที่ ไม่สะอาด ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพระดับต้นๆ ในสังคมไทยพบว่า อาหารไม่สะอาดนาไป
สู่โรคภัยไข้เจ็บได้
ในปีงบประมาณ 2563 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่มต้นจัดทามาตรฐาน
คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ และกรดซาลิซิลิค
เพิ่มเติม เพื่อให้การรับรองห้องปฏิบัติก ารที่มี ระบบการบริห ารจัดการตั้งแต่โครงสร้างขององค์กร หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ วิธีดาเนินการ กระบวนการ และทรัพยากร สาหรับนาไปสู่การปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหารตามขอบข่ายการรับรองที่กาหนด รวมทั้งการควบคุมคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค
การจัดทานโยบาย ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ ตกค้างในผักสด
ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร ฉบับนี้มีการจัดทาเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถจัดทา
ระบบคุณภาพและสามารถยื่นขอการรับรองในรายการทดสอบที่ครอบคลุมการทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย
โดยมุ่งเน้นความส าคัญในการจัดทาคุณภาพระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อ นในอาหาร เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การสุ่ม ตัวอย่าง การประกั น
คุณภาพ ผลการทดสอบ และการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย โดยผู้ประกอบการจะได้รับใบรับรองและเครือ่ งหมาย
รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและส่งเสริมการส่งออกให้สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
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1

"นโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้าง
ในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร"
1. ขอบข่ายการรับรอง
1.1 ประเภทระบบคุณภาพที่ให้การรับรอง
1.1.1 ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
1.1.2 ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
1.2 วิธีทดสอบ
1.2.1 ชุดทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมรับ
1.2.2 ชุดทดสอบอื่น ๆ ที่มีข้อมูลแสดงกระบวนการพิสูจน์ความถูกต้องของวิธี โดยมีค่าความไว
และความจาเพาะสามารถตรวจชนิด/ปริมาณได้ตามเกณฑ์ที่ผู้ขอรับรองกาหนด
ชุดทดสอบทุกกรณีดังกล่าวข้างต้น หากห้องปฏิบัติการดัดแปลงวิเคราะห์กับตัวอย่างอื่นนอกเหนือจากที่
กาหนดในชุดทดสอบดังกล่าว จากวิธีมาตรฐานหรือพัฒนาขึ้นเองต้องมีข้อมูลแสดงการตรวจสอบความถูกต้องของ
วิธี (Method Validation) และบันทึกรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วนชัดเจน

2. นิยามและคาจากัดความ
2.1 การรับรอง หมายถึง การรั บรองว่ าผู้ ประกอบการสามารถด าเนินการตรวจสอบสารพิ ษตกค้างใน
ผักสด ผลไม้สด และ/หรือ การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ที่จาหน่ายได้อย่างเป็นระบบ และสามารถทวนสอบได้
ตามหลักเกณฑ์เ งื่อ นไขของกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการมีร ะบบบริห ารคุณภาพ
ทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการเป็นไปตามนโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร
2.2 ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด หมายถึง ระบบที่มีการบริหารจัดการตั้งแต่โครงสร้าง
ขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีดาเนินการ กระบวนการ และทรัพยากรสาหรับนาไปสู่การปฏิบัติการตรวจสอบ
สารพิษตกค้างและการควบคุมคุณภาพผักสด ผลไม้สดที่มีความปลอดภัย
2.3 สารพิษตกค้าง หมายถึง สารตกค้างในผัก ผลไม้ ที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และให้หมาย
รวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ได้แก่ สารจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารจากกระบวนการ
สร้างและสลาย สารจากการท าปฏิกิริยา และสารที่ ปนอยู่ในวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่มีความเป็นพิษอย่างมี
นัยสาคัญ (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง)
2.4 ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร หมายถึง ระบบที่ มีการบริหารจัดการตั้ง แต่โครงสร้างของ
องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีดาเนินการ กระบวนการ และทรัพยากรสาหรับนาไปสู่การปฏิบัติการตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในอาหารตามขอบข่ายการรับรองที่กาหนด รวมทั้งการควบคุมคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัย
2.5 สารปนเปื้อน หมายถึง สารที่ปนเปื้อนกับอาหารซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต โรงงานหรือ
สถานที่ผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนส่งหรือการเก็บรักษา หรือเกิดเนื่องจากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม
(อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน) ซึ่งการรับรองนี้
จะครอบคลุมสารเคมีที่ สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยชุ ดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือชุดทดสอบ
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ที่มีความสามารถเทียบเท่าที่สามารถตรวจสอบสารปนเปื้อน 4 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
และกรดซาลิซิลิค
2.6 ห้องปฏิบัติการ หมายถึง หน่วยงานที่ทากิจกรรมต่อไปนี้ หนึ่งกิจกรรมหรือมากกว่า
- การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
- การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
2.7 การทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing, PT) หมายถึ ง การประเมิ น ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการในการทดสอบภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ
2.8 ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ ตรวจประเมิน (Lead Auditor / Technical Auditor) แต่งตั้ง
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ
และความรู้ตามหลัก วิชาการ ของการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก สด ผลไม้ส ด และ
การรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
2.9 คณะทางานกลั่นกรองรายงานฯ หมายถึง คณะท างานที่แต่ง ตั้ง โดยกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ พิ จ ารณารายงานการตรวจประเมิ น ก่ อ นเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณารับ รอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาตรฐานระดับประเทศ เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป
2.10 คณะกรรมการรับรองฯ หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้
การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาตรฐานระดับประเทศ

3. คุณสมบัติของห้องปฏิบตั ิการที่สามารถขอการรับรอง
มี ส ถานที่ ท าการถาวรซึ่ง เป็ น นิติ บุ คคล หรือ กิ จ การชุม ชนที่ เ ป็ น ผู้ป ระกอบกิ จ การวิ ส าหกิ จ ชุม ชน
ตามพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม วิส าหกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ.2548 หรือกิ จ การของบุคคลธรรมดาที่ จ ดทะเบียนพาณิชย์
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ (2) พ.ศ. 2549

4. ข้อกาหนดทั่วไป
4.1 ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีนโยบายสนับสนุนคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
และ/หรือ คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
4.2 ผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการรับรอง ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รบั มอบอานาจ
4.3 ห้อ งปฏิบัติก ารยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับ รองฉบับ นี้ รวมทั้ ง ประกาศและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องตามที่สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการแจ้ง และเผยแพร่ให้ทราบทางหนังสือราชการ หรือเว็บไซต์
4.4 ห้องปฏิบัติการชาระค่าใช้จ่ายตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด พร้อมแนบเอกสารการมอบ
อานาจ และติดอากรแสตมป์ จานวน 30 บาท
4.5 ห้องปฏิบัติการต้องส่งเอกสารการดาเนินงานด้านคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
และ/หรือ คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ให้สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นขอการรับรอง
4.6 ยินยอมให้คณะผู้ ตรวจประเมิ นเข้าไปในสถานปฏิบัติก ารและส่ว นที่ เ กี่ ยวข้องเพื่ อตรวจประเมิ น
และระหว่างที่ ได้รับ การรับรองแล้วยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมิ นเข้าไปตรวจสอบได้โ ดยไม่ ต้องแจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า
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4.7 ผู้บ ริห ารและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง ต้องสามารถปฏิบัติง านได้อย่างอิส ระและไม่ มี ผ ลประโยชน์กั บ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
4.8 หากได้รับการรับรองแล้ว ต้องดาเนินการตามข้อ 7 ข้อปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง อย่างเคร่งครัด

5. ข้อกาหนดด้านบริหารคุณภาพและวิชาการ มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
ผักสด ผลไม้สด และ/หรือ มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ห้องปฏิบัติการดาเนินการตามข้อกาหนดของมาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด
ผลไม้สด และมาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
1) องค์กรและการบริหาร
2) ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด/ ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
3) บุคลากร
4) สถานที่และภาวะแวดล้อม
5) เครื่องมือวิทยาศาสตร์
6) การบันทึก
7) การใช้บริการภายนอกและการจัดซือ้
8) การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวนบริหาร
9) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
(9.1) การสุ่มตัวอย่าง
(9.2) การประกันคุณภาพผลการทดสอบ
(9.3) การปล่อยผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย

6. การรับรองใหม่ การต่ออายุใบรับรอง การขยายขอบข่าย
6.1 ผู้ยื่นคาขอจัดเตรียมเอกสารคุณภาพต่าง ๆ พร้อมหลักฐานตามที่ ร ะบุในแบบคาขอ ยื่นต่อส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.2 เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนของเอกสาร และส่งแบบตอบรับแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบเพื่อชาระค่าใช้จ่าย
ตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งนีห้ ากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นขอการรับรอง สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
จะแจ้งยกเลิกคาขอรับรองต่อไป
6.3 ผู้ส่งคาขอต้องส่งหลักฐานรายงานผลการทดสอบความชานาญ
6.4 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ดาเนินการทาบทาม และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน กรณีที่ขอการรับรอง
มากกว่าหนึ่งมาตรฐาน สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะตรวจประเมินทั้งการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
และการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร พร้อมกัน โดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะแจ้งชื่อ คณะผู้ตรวจประเมิน
วันและเวลาที่จะตรวจประเมิน ให้ห้องปฏิบัติการที่จะรับการตรวจประเมินทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการสามารถปฏิเสธผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งได้ โดยทาหนังสือพร้อมระบุเหตุผล
เสนอต่อผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
จะพิจารณาเหตุผล และทบทวนการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามความเหมาะสมต่อไป

4

6.5 คณะผู้ตรวจประเมินตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับ (กรณีมีการตรวจประเมินเบื้องต้น ) ก่อนการตรวจ
ประเมินจริง ณ สถานที่ปฏิบัติการของผู้ขอรับรอง
6.6 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะแจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ขอการรับรองทราบ (กรณีมีการตรวจ
ประเมินเบื้องต้น) หากมีข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินเบื้องต้นห้องปฏิบัติการต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการ
นัดหมายวันและเวลาการตรวจประเมินจริง ณ สถานที่ปฏิบัติการของผู้ขอรับรอง
6.7 คณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจประเมินจริง ณ สถานที่ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานที่กาหนด ตามวันเวลาที่แจ้ง
6.8 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผลการตรวจประเมิน สิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด (ข้อบกพร่องและ
ข้อสังเกต) ให้ทราบภายในวันที่ตรวจประเมิน และจัดส่งรายงานผลตรวจประเมิน (WS 07 15 028/05) ฉบับลงนามจริง
ให้สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ภายใน 15 วัน เพื่อจัดทารายงานผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการแจ้งให้กับ
ห้องปฏิบัติการ ภายใน 7 วัน
6.9 ห้องปฏิบัติการต้องส่งแบบสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตจากการตรวจประเมินคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (F 07 15 115)
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการตรวจประเมิน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้ยื่นขอขยายเวลาการแก้ไข
ได้อีก 30 วัน หากระยะเวลาการแก้ไขทั้งหมดเกิน 60 วัน จะถูกระงับชั่วคราว และจะต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
และข้อสังเกตตามระยะเวลาที่สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกาหนด หากพ้นระยะเวลาที่กาหนด จะถูกเพิกถอนต่อไป
6.10 คณะผู้ตรวจประเมิน พิจารณาผลการแก้ไข แจ้งสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายใน 15 วันทาการ
6.11 สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการสรุปรายงานผลการตรวจประเมิ น เสนอต่อคณะทางานกลั่นกรอง
รายงานการตรวจประเมิ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ ต ามระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ ประเทศ
เพื่อพิจารณารายงานฯ ก่อ นเสนอคณะกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
มาตรฐานระดับประเทศ เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป
6.12 การออกใบรับรอง โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามในใบรับรองภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันที่คณะกรรมการฯ มีมติให้การรับรอง
6.13 ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองทางเว็บไซต์ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประกาศ
หลังการพิจารณาให้การรับรอง 1 วัน
6.14 ใบรับรองมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบรับรอง
6.15 ห้องปฏิบัติการต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรอง โดยยื่นคาขอต่อสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย
120 วัน ก่อนใบรับรองหมดอายุเพื่อขอต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation) หากห้องปฏิบัติการไม่ได้ยื่นเอกสาร
ดัง กล่าวภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ถือ ว่าห้องปฏิบัติก ารไม่ ป ระสงค์จ ะขอต่ออายุ ใบรับ รอง และสิ้นสุดอายุ
การรับรองตามวันที่หมดอายุที่ระบุไว้ในใบรับรอง
6.16 ห้อ งปฏิบั ติ ก ารที่ ผ่ านการรั บ รองแล้ ว สามารถยื่ นขอขยายขอบข่า ยการรั บ รองได้ต ามวงรอบ
การต่อ อายุก ารรับ รอง หากยื่ นนอกวงรอบต้ องแจ้ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และได้รั บ อนุมั ติจ ากผู้อ านวยการ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยต้องยื่นเอกสารคุณภาพต่าง ๆ พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในแบบคาขอ และระบุ
รายละเอียดการขยายขอบข่าย เช่น ชนิดพืชผักสด ผลไม้ สด ชนิดอาหาร รายการทดสอบ วิธีทดสอบ อย่างชัดเจน
โดยสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะดาเนินการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด โดยตรวจประเมินรับรองทัง้ หมด
หรือบางส่วนตามความเหมาะสม ณ สถานที่ปฏิบัติก ารของผู้ขอรับ รอง ซึ่งกรณีก ารขยายขอบข่ายนอกวงรอบ
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
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7. ข้อปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง
7.1 ห้อ งปฏิบัติก ารจะต้องรักษาคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้ส ด และ/หรือ
คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตามขอบข่ายที่ ได้รับการรับรอง ให้ เ ป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขตลอดเวลาที่ถือครองใบรับรอง
7.2 ห้องปฏิบัติการสามารถอ้างหรือแสดงว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองเฉพาะการทดสอบที่ระบุ
ไว้ในใบรับรองเท่านั้น
7.3 ต้องไม่นาผลการรับรองไปใช้ในทางที่จะทาให้เกิดความเสียหายหรือทาให้เกิดความเข้าใจผิดในการ
ได้รับการรับรอง
7.4 เมื่อถูกระงับ ชั่วคราวหรือเพิกถอนการรับ รอง ต้องยุติก ารกล่าวอ้างหรือแสดงโดยวิธีการใดให้ผู้อื่น
เข้าใจว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
7.5 ต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดว่ามีรายการทดสอบอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองจาก
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นรายการที่ได้รับการรับรอง
7.6 เมื่อห้อ งปฏิบัติการมี การเปลี่ยนแปลงที่ แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคาขอและเอกสารประกอบการขอ
รับรอง ที่ยื่นต่อสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการไว้ อาจจะต้องมีการไปตรวจประเมินซ้า (Re-assessment)
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการต้องแจ้ง ให้สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทราบทันที
หรือไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่
7.6.1 สถานภาพทางกฎหมาย ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร
7.6.2 ผู้มีอานาจในการบริหารองค์กร
7.6.3 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
7.6.4 บุคลากร วิธีการทดสอบ และสถานที่ในการทางานที่กระทบต่อผลการทดสอบ
7.6.5 การแสดงเครื่องหมายรับรอง
7.6.6 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จ ะกระทบต่อ คุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด
ผลไม้สด และระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
7.7 ยินยอมชาระค่าใช้จ่ายในการรับรองตามที่กาหนด
7.8 เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสาเนาผลการทดสอบความชานาญไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้สานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับได้
7.9 ในกรณีที่ห้อ งปฏิบัติการกระทาการใดที่เป็นการฝ่าฝืน นโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรอง
คุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร ผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาให้ระงับการรับรองชั่วคราว จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กาหนด และจะประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ถูกระงับชั่วคราวในเว็บไซต์ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7.10 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกพิจารณาเพิกถอนการรับรอง เมื่อมีเหตุดังนี้
7.10.1 กระทาหรืองดเว้นการกระทาใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
7.10.2 ห้องปฏิบัติการทีถ่ ูกระงับชั่วคราวในเรื่องเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี ที่ได้รับการรับรอง
7.10.3 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งคืนใบรับรองแก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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7.11 ห้องปฏิบัติการที่ถูกระงับชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนการรับรองสามารถดาเนินการอุทธรณ์ ดังนี้
7.11.1 การอุทธรณ์ต่อข้อตัดสินใด ๆ ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการถูกระงับชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนการรับรอง
7.11.2 ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข มี อ านาจแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จ รับ การ อุท ธรณ์
การรับ รองคุ ณภาพระบบตรวจสอบสารพิ ษตกค้า งในผั ก สด ผลไม้ ส ด และ/หรื อ คุณภาพระบบตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในอาหาร โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
7.11.3 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการเฉพาะกิจรับการอุทธรณ์การรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และ/หรือ คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ให้เป็นที่สุด
7.11.4 ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมยังมีผลการบังคับใช้อยู่
8. การตรวจติดตามของหน่วยรับรอง
8.1 การตรวจเฝ้าระวัง (Surveillance)
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะตรวจเฝ้าระวังการรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้ สด และ/หรือ คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
หลังได้รับการรับรองหรือต่ออายุใบรับรองตามวงรอบครบ 1 ปี โดยดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีดังนี้
8.1.1 ตรวจประเมิ น คุณภาพระบบตรวจสอบสารพิ ษตกค้า ง ในผั ก สด ผลไม้ ส ด และ/หรื อ
คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ตามข้อกาหนดทั้งหมดหรือบางส่วนตามความเหมาะสม ณ สถานที่
ปฏิบัติการของผู้ขอรับรอง
8.1.2 ตรวจสอบข้อมูลสาคัญที่แสดงให้เห็นการรักษาระบบคุณภาพ ได้แก่
8.1.2.1 รายงานผลการทดสอบความชานาญ
8.1.2.2 รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8.1.2.3 รายงานการประชุมการทบทวนบริหาร
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการต้องส่งแบบคารับรองเพื่อการตรวจเฝ้าระวังการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และ/หรือ คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (F 07 15 120) ที่ลงนามจริง
โดยผู้บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจ
8.2 การตรวจติดตาม (Follow up)
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดาเนินการตรวจติดตามกรณีจาเป็น ดังนี้
8.2.1 คณะกรรมการพิ จารณารับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาตรฐาน
ระดับประเทศ พิ จารณามีม ติให้การรับ รองโดยมี เงื่อนไข ให้สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติก ารมี การตรวจติดตาม
ณ สถานที่ปฏิบัติการของผู้ขอรับรอง ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กาหนดหรือตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้
ห้องปฏิบัติการทราบล่วงหน้า และจะต้องจ่ายค่าผู้ตรวจประเมินตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
รวมทั้งค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักของผู้ตรวจประเมินตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง
8.2.2 คณะผู้ตรวจประเมิน หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่แต่งตั้ง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจ
ติดตามคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผักสด ผลไม้สด และ/หรือ คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อน
ในอาหาร ณ สถานที่ปฏิบัติการของผู้ขอรับรอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบล่วงหน้า
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8.2.3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะตรวจติดตามคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผักสด
ผลไม้สด และ/หรือ คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยการสุ่มตัวอย่างผักสด ผลไม้สด และอาหาร
ของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองไปแล้วเพื่อตรวจทดสอบ กรณีจาเป็น
ทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ทราบ เพื่อชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหายื่นต่อสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9. การใช้เครื่องหมายรับรอง
9.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และ/หรือ
คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จะได้รับเครื่องหมายรับรองตามโลโก้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กาหนด และต้องแจ้งวิธีการ และสถานที่ที่จะนาเครื่องหมายรับรองนี้ไปใช้ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ
9.2 ห้ามนาเครื่อ งหมายรับ รองตามโลโก้ ที่ ก รมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ก าหนดนี้ ไปติดบนผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น
9.3 ผู้ประกอบการที่ประสงค์ใช้เครื่องหมายรับรอง นอกเหนือจากที่ก รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กาหนด
ต้องทาหนังสือแจ้งผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาการใช้เครื่องหมายรับรอง

10. การต่ออายุการรับรอง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จ ะส่ ง หนั ง สื อ ไปยั ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ แจ้ ง ต่ อ อายุ ก ารรั บ รองโดย
ห้องปฏิบัติการต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรองอย่างน้อย 120 วัน ก่อนวันครบกาหนดการรับรอง โดยส่งคาขอรับรอง
และเอกสารประกอบการขอต่ออายุ มายังสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติก าร เพื่อแต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมิน ต่อไป
หากห้องปฏิบัติการไม่สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่ กาหนดโดยไม่มีเหตุผลชี้แจง ถือว่าห้องปฏิบัติการ
ไม่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรอง และสิ้นสุดอายุการรับรองตามวันที่หมดอายุที่ระบุไว้ในใบรับรอง

11. คณะทางานพิจารณากลัน่ กรองฯ
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองรายงานการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามระบบคุณภาพ
และมาตรฐานระดับประเทศ แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทางานที่
ได้รับแต่งตั้งมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
11.1 พิจารณากลั่นกรองรายงานการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามระบบคุณภาพและ
มาตรฐานระดับประเทศ ดังนี้
11.1.1 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
11.1.2 มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข
11.1.3 มาตรฐานห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทางานต่างประเทศ
11.1.4 มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
11.1.5 มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
11.1.6 มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
11.2 ให้ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณารับรองระบบคุณภาพและความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ระดับประเทศ
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11.3 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามระบบคุณภาพและ
มาตรฐานระดับประเทศ (ในข้อ 11.1)
11.4 ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการพิจ ารณารับรองห้องปฏิบัติก ารทาง
การแพทย์และสาธารณสุขมาตรฐานระดับประเทศ

12.คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณารับรองห้อ งปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุขมาตรฐานระดับประเทศ
แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณาข้อมูลทางระบบบริหารจัดการคุณภาพและด้านวิชาการ เพื่อให้การรับรองห้องปฏิบัติการ
ตามนโยบาย ข้อกาหนด และเงื่อนไขการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
12.1.1 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
12.1.2 มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข
12.1.3 มาตรฐานห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทางานต่างประเทศ
12.1.4 มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
12.1.5 มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
12.1.6 มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
12.2 เพิก ถอนการรับรอง ในกรณีที่ ห้องปฏิบัติก ารที่ ได้รับ การรับรองเลิก ประกอบกิ จการ เป็นบุคคล
ล้มละลายตามคาสั่งศาล ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานที่
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
12.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่ตามความเหมาะสม
12.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองคุณ ภาพระบบตรวจสอบสารพิษ ตกค้างในผักสด ผลไม้สด และ
คุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ค่าพิจารณาเอกสาร
4,000 บาท ต่อครั้ง
ค่าตรวจประเมิน (ขอรับรองใหม่, ต่ออายุใบรับรอง, ขยายขอบข่ายการรับรอง)
- ผู้ตรวจประเมินด้านระบบ
1,500 บาท ต่อคนต่อวัน
- ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ
1,500 บาท ต่อคนต่อวัน
ค่าใบรับรอง (กรณีสญ
ู หายหรือขอเพิม่ เติม)
500 บาท ต่อครั้ง
ค่าตัวอย่างทดสอบความสามารถ (Check sample)
1,000 บาท ต่อรายการ (test)/ชุด
หมายเหตุ :
1. อัตราค่าใช้จ่ายนี้ใช้สาหรับห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้าง
ในผักสด ผลไม้สด และคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
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2. การยื่นขอการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และคุณภาพระบบ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ในสถานประกอบการเดียวกัน ในคราวเดียวกัน กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
จะเรียกเก็บค่าพิจารณาเอกสาร 4,000 บาท ต่อแห่ง
3. ค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พกั ของผู้ตรวจประเมินตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง
4. กรณีห้อ งปฏิบัติ การเข้ าร่วมทดสอบความชานาญแล้ ว ค่า ตั วอย่างทดสอบความสามารถ (Check
sample) ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ยกเว้นกรณีต้องมีการทดสอบซ้า

14. อื่นๆ
14.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นโยบาย
ข้อกาหนด และเงื่อนไขการรับ รองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก สด ผลไม้สด และสารปนเปื้อน
ในอาหาร
14.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่รับผิดชอบการกระทาใดๆ ของห้องปฏิบัติการ
ที่ได้กระทาไปโดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อกาหนด และเงื่อนไข หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้กาหนดไว้
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ภาคผนวก 1 : รายการเอกสารยื่นขอการรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
1. แบบคาขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
2. แบบฟอร์มแสดงข้อมูลจาเพาะของผู้ขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
3. ข้อกาหนดการจัดทาคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างสาหรับผู้ประกอบการปฏิบัติ
4. แผนที่แสดงที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ
5. เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงข้อมูลจาเพาะของส่วนที่ขอการรับรอง
6. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการยื่นขอกรณีที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุด
7. หนังสือแจ้งชื่อผู้มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้โดยตรง
8. รายงานผลการทดสอบความชานาญ หรือ รายงานผลการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (กรณีจาเป็น)
9. รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
10. รายงานการประชุมการทบทวนบริหาร
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ภาคผนวก 2 : รายการเอกสารยื่นขอการรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
1. แบบคาขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
2. แบบฟอร์มแสดงข้อมูลจาเพาะของผู้ขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
3. ข้อกาหนดการจัดทาคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร สาหรับผู้ประกอบการปฏิบัติ
4. แผนที่แสดงที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ
5. เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงข้อมูลจาเพาะของส่วนที่ขอการรับรอง
6. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการยื่นขอกรณีที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุด
7. หนังสือแจ้งชื่อผู้มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้โดยตรง
8. รายงานผลการทดสอบความชานาญ หรือ รายงานผลการทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (กรณีจาเป็น)
9. รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
10. รายงานการประชุมการทบทวนบริหาร
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ภาคผนวก 3 : กระบวนการขอรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร
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ภาคผนวก 4 : ตัวอย่างใบรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า
(ชื่อองค์กร/ บริษัท/ ห้างหุน้ ส่วน)
(สถานทีต่ ั้ง)
โดยชุดทดสอบ...............................................................................
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มีระบบตรวจสอบสารพิษตกค้าง
ในผักสด ผลไม้สด ก่อนจาหน่าย ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

................................................................................
(.............................................................................)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้ไว้ ณ วันที่..............................................................
หมดอายุ วันที่ ...........................................................

หมายเลขทะเบียน........../..............
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ภาคผนวก 5 : ตัวอย่างขอบข่ายรายการชนิดของผักสด ผลไม้สด
ที่ได้รับการรับรองว่าดาเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้าง
ชนิดของผักสด ผลไม้สด
ที่ได้รบั การรับรองว่าดาเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างเพื่อความปลอดภัยเป็นประจา
ตรวจสอบเบือ้ งต้น โดยชุดทดสอบ ........................................................................
(กลุ่มสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง.......................................................................)
ของ บริษัท ............................................................................................
ลาดับที่

ชนิดของผักสด ผลไม้สด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลาดับที่

ชนิดของผักสด ผลไม้สด

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
หมายเลขทะเบียน ..................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ...........................................
ถึงวันที่
...........................................

ตรวจสอบความถูกต้องโดย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ ................................................................
(..............................................................)
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ภาคผนวก 6 : เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
ตราสัญลักษณ์นี้สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะทีผ่ ่านการรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น
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ภาคผนวก 7 : ตัวอย่างใบรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า
(ชื่อองค์กร/ บริษัท/ ห้างหุน้ ส่วน)
(สถานทีต่ ั้ง)
โดยชุดทดสอบ...............................................................................
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มีระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ก่อนจาหน่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

................................................................................
(.............................................................................)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้ไว้ ณ วันที่..............................................................
หมดอายุ วันที่ ...........................................................

หมายเลขทะเบียน........../..............
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ภาคผนวก 8 : ตัวอย่างขอบข่ายรายการชนิดของอาหาร
ที่ได้รับการรับรองว่าดาเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ชนิดของอาหาร
ที่ได้รบั การรับรองว่าดาเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยเป็นประจา
ตรวจสอบเบือ้ งต้น โดยชุดทดสอบ ........................................................................
ของ บริษัท .......................................................................................
ลาดับที่

ชนิดของอาหาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลาดับที่

ชนิดของอาหาร

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
หมายเลขทะเบียน ..................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ...........................................
ถึงวันที่
...........................................

ตรวจสอบความถูกต้องโดย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ ................................................................
(..............................................................)
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ภาคผนวก 9 : เครื่องหมายรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในอาหาร
ตราสัญลักษณ์นี้สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะทีผ่ ่านการรับรองคุณภาพ
ระบบตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น
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ที่ปรึกษา
1. นายแพทย์โอภาส
การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บรรณาธิการ
นางสาวภัทรวีร์
สร้อยสังวาลย์ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
คณะทางานและผู้จัดทา
1.นางสาวภัทรวีร์
สร้อยสังวาลย์ ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.นางสาวสีตไพสิฐ
เอกะจัมปกะ ประธานคณะทางาน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.นางสาววิมลมาศ
ดิลกวิลาศ
คณะทางาน
ผู้อานวยการกองเภสัชภัณฑ์
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม
4.นางสาววนิดา
ยุรญาติ
คณะทางาน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5.นางสาวนพวรรณ
เทียงอวน
คณะทางาน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
6.นายอวิรุทธ์
เขจรนิตย์
คณะทางาน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7.นางสาวเรวดี
สิริธัญญานนท์ คณะทางานและเลขานุการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8.นายทรงพล
จาดิษฐ์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9.นายวรรณปรัชญ์
เรืองเดช
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักเทคนิคการแพทย์
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10.นางสาววิลาวัลย์
ศรีสุขา
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

