แบบ กว.11 คำขอรับรองควำมสำมำรถหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง
วันที่ออกเอกสำร 3 ส.ค. 2564
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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คำขอรับรองควำมสำมำรถหน่ วยผลิตหรื อจัดเตรียมวัสดุอ้ำงอิง
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
เลขทีร่ ับ………...……………………….............…
วันที่รับ……………………….............………...….
ลงชื่อ…………………….............…........ผูร้ ับคำขอ
เขียนที่.......................................................................
วันที่....................เดือน...............................................พ.ศ........................
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................................................................................................................
(

) ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด

(

) ผูร้ ับมอบอำนำจ

เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน...................................................................อำยุ.......................ปี สัญชำติ.....................................
ออกให้ ณ................................................. วันที่ออกบัตร ..................................... วันหมดอำยุ................................................
บ้ำนเลขที่........................หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................................................
ตำบล/แขวง.............................................. อำเภอ/เขต............................. จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
โทรศัพท์................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................. E-mail address….......................................
ขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง/หน่วยงำน.....................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย............................. ถนน...........................................................................
ตำบล/แขวง.............................................. อำเภอ/เขต............................. จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
โทรศัพท์................................................................. โทรสำร ...................................................................................................
Website …………………………………….……. E-mail address……………..………...........…………………………….
ประกอบกิจกำรประเภท........................................................................................................................................ ......................
ข้ อมูลของหน่ วยผลิตหรื อจัดเตรียมวัสดุอ้ำงอิง
สถำนะทำงกฎหมำย:
 หน่วยงำนรำชกำร



 หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ

 บริ ษทั จำกัด (มหำชน)
 บริ ษทั
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อวันที่: …..…...เดือน….........………...พ.ศ…........

ทะเบียนเลขที่: …….............……………

และทะเบียนพำณิ ชย์เลขที่…………………....……………….................................................................................................
หมำยเหตุ: สำหรับหน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ โปรดแนบข้อมูลกำรจัดตั้ง ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรจัดตั้งหน่วยงำนและพระรำชกฤษฎีกำ
กำรตั้งส่วนรำชกำร หรื อเอกสำรอื่นๆ ที่แสดงควำมเป็ นนิติบุคคล

ผูแ้ ก้ไข

ผู้รับรอง
/
ผู้อนุมัติใช้
(นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์)
(นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ) / (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

แบบ กว.11 คำขอรับรองควำมสำมำรถหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง
วันที่ออกเอกสำร 3 ส.ค. 2564
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กำรให้บริ กำร:
(โปรดระบุ)
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เฉพำะหน่วยงำนภำยใน
หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก
ให้บริ กำรทัว่ ไป

โครงสร้ ำงหน่ วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้ำงอิง
(โปรดแนบแผนผังโครงสร้ำงองค์กรของหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงใหญ่ และต้องมีเส้น
แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริ หำรงำนคุณภำพ กำรดำเนินกำรทำงวิชำกำร และกำรบริ กำรสนับสนุ นต่ำงๆ)

………………………………………………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….….......
มีควำมประสงค์
 ขอกำรรับรองใหม่
 ขอขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง

 ขอตรวจประเมินเบื้องต้น
 ขอต่ออำยุใบรับรอง

ประเภทของวัสดุอำ้ งอิงที่ผลิตหรื อจัดเตรี ยม สำหรับ
 องค์ประกอบทำงเคมี
 คุณสมบัติดำ้ นชีววิทยำและทำงคลินิก
 คุณสมบัติทำงกำยภำพ
 คุณสมบัติทำงวิศวกรรม
 คุณสมบัติอื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................................................................
( ) อำหำร

( ) ยำ

( ) เครื่ องสำอำง

( ) เครื่ องมือแพทย์

( ) สัตวแพทย์

( ) นิติวิทยำศำสตร์

( ) วัตถุอนั ตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรื อนและสำธำรณสุ ข
( ) อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................
ผูแ้ ก้ไข

ผู้รับรอง
/
ผู้อนุมัติใช้
(นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์)
(นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ) / (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

แบบ กว.11 คำขอรับรองควำมสำมำรถหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง
วันที่ออกเอกสำร 3 ส.ค. 2564
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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ซึ่งมีชนิดของผลิตภัณฑ์และรำยกำรที่ขอกำรรับรองดังรำยละเอียดในแบบ กว. 12
พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วย คือ
( ) แผนที่แสดงที่ต้งั ของหน่วยงำนหรื อห้องปฏิบัติกำรและสิ่ งปลูกสร้ำงที่อยู่ในบริ เวณใกล้เคียง จำนวน 2 ชุด
( ) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็ นหน่วยจัดเตรี ยมหรื อผลิตวัสดุอำ้ งอิง วัตถุป ระสงค์ และผูม้ ีอำนำจลง

ชื่อแทนนิติบุคคล
( ) สำเนำทะเบียนกำรค้ำหรื อทะเบียนพำณิ ชย์ (กรณี ภำคเอกชน)

( ) สำเนำหนังสื อหรื อกฎหมำยกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรื อพระรำชกำหนด/พระรำชกฤษฎีกำกำรมอบอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ
( ) หนังสื อแสดงกำรมอบอำนำจว่ำเป็ นผูไ้ ด้รับอำนำจให้ดำเนินกำรยื่นคำขอแทนนิติบุคคลหรื อพระรำชกำหนด/กฤษฎีกำ
กำรมอบอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พร้อมติดอำกรแสตมป์ จำนวน 30 บำท
( ) สำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประชำชนของผูย้ ื่นคำขอ (กรณี เป็ นหน่วยงำนที่มีสถำนที่ต้งั ในต่ำงประเทศ)

( ) แบบ กว. 12 และเอกสำรประกอบ..............ฉบับ
( ) แบบ กว. 13
( ) ตัวอย่ำงใบรับรองวัสดุอำ้ งอิงที่มีกำรใช้เครื่ องหมำยสัญลักษณ์กำรรับรองฯ
( ) หนังสื อแจ้งชื่อผูแ้ ทนที่มีอำนำจของหน่วยงำนหรื อหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิงซึ่งทำหน้ำที่ติดต่อประสำนกับ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ได้โดยตรง

ผูแ้ ทนที่มีอำนำจต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนำจที่จะสำมำรถดำเนินกำรและรักษำระบบคุณภำพและควำมสำมำรถให้เป็ นไป
ตำมนโยบำยข้อกำหนดและเงื่อนไขของหน่วยรับรองสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร

ผูแ้ ก้ไข

ผู้รับรอง
/
ผู้อนุมัติใช้
(นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์)
(นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ) / (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

แบบ กว.11 คำขอรับรองควำมสำมำรถหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง
วันที่ออกเอกสำร 3 ส.ค. 2564
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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บันทึกข้ อตกลงสำหรับผู้ยื่นคำขอ
1) ข้ำพเจ้ำ จะปฏิบัติตำมนโยบำย ข้อ กำหนด และเงื่อ นไขกำรรั บรองควำมสำมำรถหน่ วยผลิ ตหรื อ จัดเตรี ย มวัส ดุ อ้ำงอิงด้ำ น
กำรแพทย์และสำธำรณสุ ข (R 07 15 004) รวมทั้งนโยบำยและเงื่อ นไขในกำรใช้เครื่ องหมำยรับ รอง (N 07 15 009) และ
ข้อกำหนดเพิ่มเติมของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร
2) ข้ำพเจ้ำจะชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรตำมคำขอนี้
3) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรเข้ำตรวจประเมิน บุคลำกร สถำนที่ปฏิบัติงำน เครื่ องมือ ข้อมูล เอกสำรและ
บันทึกที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ำยของกำรยอมรับควำมสำมำรถและรักษำไว้ซ่ ึงคุณภำพของหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง
4) ข้ำพเจ้ำ ยิน ยอมให้ ตรวจสอบข้อมู ล ควำมเป็ นกลำงของหน่ ว ยผลิตหรื อ จัดเตรี ยมวัสดุ อ้ำงอิ งและควำมมีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5) ข้ำพเจ้ำจะจัดให้มีกำรเข้ำไปสังเกตกำรณ์กำรให้บริ กำรกำรดำเนินกำรทดสอบ เมื่อมีกำรร้องขอ
6) ข้ำพเจ้ำยินยอมแจ้งให้สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำรทรำบอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกที่ระบุไว้ใน
เอกสำรและข้อ มู ล ประกอบกำรขอรับ รองที่ มีผ ลต่ อ กำรยอมรับ ควำมสำมำรถ เช่ น มี ก ำรเปลี่ ยนแปลงด้ำ นกฎหมำยกำรค้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะองค์กร กำรปรับโครงสร้ำงองค์ก ร กำรเปลี่ยนแปลงกำรบริ หำรในองค์กร กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร
เครื่ องมือ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก สภำวะแวดล้อมในกำรทำงำน และทรัพยำกรอื่นที่สำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อขอบข่ำยที่ได้รับ
กำรรับรองแล้ว
7) ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะใช้เอกสำรกำรรับรอง และ เครื่ องหมำยเพื่อแสดงถึงกำรรับรองควำมสำมำรถเฉพำะ ตำมหลักเกณฑ์ และ
เงื่ อ นไขที่ ส ำนัก มำตรฐำนห้ อ งปฏิ บัติก ำรก ำหนดไว้ โดยจะไม่น ำไปใช้ให้ เกิ ดควำมเสี ยหำย หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ดควำมเข้ำ ใจผิ ด
หลอกลวง หรื อกล่ำวอ้ำงเกินขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรอง หำกฝ่ ำฝื น สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำรจะพิจำรณำลดขอบข่ำย หรื อ
พักใช้ เพิกถอน หรื อยกเลิกใบรับรอง หรื อดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
8) กรณี ที่ผูย้ ื่น คำขอถูกพักใช้ ยกเลิก เพิ กถอน หรื อไม่ได้ต่ออำยุกำรรับรอง ข้ำพเจ้ำยินยอมยุติโฆษณำ หรื อกำรอ้ำงอิงถึ งผลกำร
รับรอง
9) ข้ำพเจ้ำจะให้ควำมช่วยเหลือในกำรสอบสวนหำสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรี ย นของลูกค้ำ ตำมขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรอง และ
ส่งมอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้กบั สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำรเมื่อมีกำรร้องขอ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผูท้ ี่ลงนำมเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้กระทำกำรใดๆ ในฐำนะตัวแทนของหน่ วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอำ้ งอิง/
หน่วยงำน และสิ่ งที่ปรำกฎอยู่ในใบคำขอเป็ นควำมจริ ง ซึ่งข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจบันทึกข้อตกลงสำหรับผูย้ ื่นคำขอแล้ว และยินดีที่จะ
ปฏิบตั ิตำมบันทึกข้อตกลงที่ระบุไว้

ลงชื่ อ.................................................ผูย้ ื่นคำขอ
(……...…………..……...……..)
ตำแหน่ง .....................................................
วันที่ ..................................................
ผูแ้ ก้ไข

ผู้รับรอง
/
ผู้อนุมัติใช้
(นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์)
(นางสาวสีตไพสิฐ เอกะจัมปกะ) / (นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

