คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

G 07 15 018
แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 1 ของ 24 หน้า

คู่มือการให้ บริการรับรองความสามารถห้ องปฏิบัตกิ ารและ
หน่ วยผลิตหรื อจัดเตรียมวัสดุอ้างอิง ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
1. ความมุ่งหมาย
เพื่อใช้เป็ นคู่มือการให้บริ ก ารรั บรองความสามารถของลูกค้าของสํานัก มาตรฐานห้องปฏิบัติ การ (สมป.)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ และหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ได้ใช้เป็ นเอกสารประกอบกับนโยบาย ข้อกําหนด และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบ และหน่ วยผลิตหรื อจัด เตรี ยมวัสดุ อา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ในการจัดเตรี ยมความพร้ อมของ
ระบบคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน หรื อข้อมูลเพื่อขอการรับรองให้เป็ นไปในทางเดียวกัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยรับรองระบบงาน สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
2.

การใช้ งาน
ครอบคลุมหลักเกณฑ์และกระบวนการสําคัญที่ลูกค้าต้องการขอการรับรอง และที่ได้รับการรับรองแล้ว ต้อง
ปฏิบตั ิตามเพื่อให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบ และหน่ วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
3.

เอกสารอ้างอิง
3.1 ISO/IEC 17011: 2017. Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies
accrediting conformity assessment bodies.
3.2 APAC MRA 001: Procedure for establishing and maintaining mutual recognition amongst APAC
accreditation bodies.
3.4 ISO 19011: 2017.Guidelines for auditing management systems.
3.5 ISO/IEC 17025: 2017. General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories.
3.6 ISO 15189: 2012 Medical Laboratories – Requirements for quality and competence.
3.7 ISO 22870: 2016. Point-of-Care Testing (POCT) – Requirements for quality and competence.
 3.8 ISO 15190: 2020. Medical laboratories – Requirements for safety.
3.9 ISO 17034: 2016. General requirements for the competence of reference material procedures.
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4.

นิยามและคาย่อ
4.1 สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิ การ (The Bureau of Laboratory Quality Standards, BLQS, สมป.)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ยกฐานะมาจากกองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วน
ราชการ กรมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ.ศ. 2540 เมื่อวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2540 เพื่อรองรับสถานการณ์ การพัฒนาและ
รับรองคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และสาธารณสุ ขของประเทศ และปรับปรุ งโครงสร้าง กระทรวง ทบวง
กรม ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2545
- มีหน้าที่ ต ามกฎกระทรวงในการส่ งเสริ มและสนับสนุ น การพัฒนาระบบประกัน คุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบตั ิการ ประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ห้องปฏิบตั ิการด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ติดตามตรวจสอบระบบ
คุณภาพและให้การรับรองห้องปฏิบตั ิก ารด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข เป็ นศูนย์ขอ้ มูลด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย
- เป็ นศูน ย์กลางความร่ วมมือด้านระบบคุณ ภาพห้องปฏิบั ติการด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
หรื อ WHO CC (The World Health Organization Collaborating Centre for Strengthening Quality System in Health
Laboratory) มีหน้าที่จดั ทําแนวทางดําเนิ นการจัดทําระบบคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
ให้แก่องค์การอนามัยโลก เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของตนและจัดอบรมให้แก่บุคลากร
ผูร้ ับทุนจากองค์การอนามัยโลก เพื่อให้สามารถนําไปถ่ายทอดแก่ผอู ้ ื่นต่อไปได้ (Training the Trainers) รวมทั้งเป็ น
ศูนย์กลางข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบตั ิการด้านการแพทย์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 และ มาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกคําสั่งปรับปรุ งโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการภายในของ
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 154/2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 ให้จดั ตั้งศูนย์ทดสอบความชํานาญ เป็ น
หน่วยงานภายในขึ้นตรงกับอธิบดีหรื อรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริ การทดสอบความ
ชํานาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล
- โครงสร้างการบริ หารงาน แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม 1 ฝ่ าย และมีความรับ ผิดชอบในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองดังกล่าว ดังนี้
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4.1.1 กลุ่มรั บรองห้องปฏิบตั ิ การ 1 รั บผิด ชอบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติก ารชันสู ต ร
สาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล ISO 15189 ISO 15190 และ ISO 22870
4.1.2 กลุ่มรั บรองห้องปฏิบัติ การ 2 รับผิด ชอบการรั บรองความสามารถห้องปฏิบตั ิ การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นิติวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และหน่ วยผลิตหรื อจัดเตรี ยม
วัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาตรฐานสากล ISO 17034 และ ISO/IEC 17025
4.1.3 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ เป็ นศูนย์กลางการฝึ กอบรมห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์ขอ้ มูลและเผยแพร่
ทางระบบเครื อข่ ายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และการรั บ รองห้องปฏิบัติ ก ารทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ตามมาตรฐาน
ระดับประเทศ
4.1.4 กลุ่มพระราชบัญ ญัติ เชื้ อโรคและพิษ จากสัต ว์ รั บ ผิด ชอบควบคุ มกํากับการดํา เนิ น การที่
เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
4.1.5 กลุ่มหน่ วยตรวจสอบขึ้ น ทะเบี ย น OECD GLP รั บผิด ชอบตรวจสอบขึ้ น ทะเบีย นสถาน

ปฏิบัติการ หรื อศูนย์สัตว์ทดลอง (Test Facility, TF) ให้การยอมรับว่ าการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Safety Study) เป็ นไปตามหลักการ OECD GLP
4.16 ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป บริ หารงานเพื่อการสนับสนุนงานวิชาการ
4.2

หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body, AB)
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหน่ วย
รับรองระบบงานการรั บรองความสามารถหน่ วยงานที่ ขอการรั บรอง (Conformity Assessment Body, CAB) ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory, CAB) และหน่ วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิง (Reference
Material Producer, RMP) ด้านสาธารณสุขหรื อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สําหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
นิ ติวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์ รวมทั้งด้านการแพทย์ ซึ่งตรวจวิเคราะห์วตั ถุตวั อย่างจากร่ างกายคนหรื อสัตว์ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ISO 15189 ISO 15190 ISO 22870 และ ISO 17034 โดยเป็ นสมาชิกสามัญ (Full
member) และลงนามการยอมรับร่ วมระหว่างประเทศ Mutual Recognition Arrangement (MRA) กับองค์กรความ
ร่ วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบตั ิการ (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC และ
องค์ก ารความร่ ว มมือระหว่างประเทศว่าด้ว ยการรั บรองห้องปฏิบัติ ก าร (International Laboratory Accreditation
Cooperation, ILAC) หรื อเรี ยกว่า การได้รั บรองครั้ งเดี ยว ได้รับการยอมรับในทุก ที่ ‘Accredited Once Accepted
Everywhere’
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4.3
ที่อยู่

การติดต่อสอบถาม และแผนที่ต้งั
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ (สมป.) ชั้น 7 อาคาร 9 และ ชั้น 5 อาคาร 14
กรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ตูไ้ ปรษณี ย ์
ตู ้ ปณ. 224 ปณจ. นนทบุรี 11000
Website:
http://blqs.dmsc.moph.go.th
E-mail:
blqs@dmsc.mail.go.th
โทรศัพท์
(66 2) 951 0000, (66 2) 589-9850-8
ผูอ้ าํ นวยการ
ต่อ 99086
โทรสาร (66 2) 951 1296
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
ต่อ 99189, 99934-37
โทรสาร (66 2) 951 1270
กลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 1 ต่อ 99939-41, 99759-60
โทรสาร (66 2) 951 1420
กลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 2 ต่อ 99942, 99945-6, 99740, 99761-2 โทรสาร (66 2) 965 9755
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แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 5 ของ 24 หน้า

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
5.1 R 07 15 001:
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

5.13
5.14
5.15
5.16

นโยบายข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
R 07 15 004: นโยบายข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยม
วัสดุอา้ งอิง
N 07 15 001: นโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณายอมรับผลการสอบเทียบเครื่ องมือวิทยาศาสตร์
N 07 15 003: นโยบายและหลักเกณฑ์การทดสอบความชํานาญ การเปรี ยบเทียบผลทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบตั ิการ และการประเมินความสามารถการทดสอบ
N 07 15 007: นโยบายและหลักเกณฑ์การสอบกลับได้และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของ
การวัด
N 07 15 009: Policy and conditions for the use of an accreditation symbol or a statement to
claim accreditation status.
N 07 15 017: นโยบายและหลักเกณฑ์กาํ หนดพิจารณาการเฝ้าระวัง
G 07 15 015: คู่มือการปฏิบตั ิงานสําหรับกระบวนงานรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการและ
หน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G 07 15 017: Guideline for the combinations of surveillance, reassessment and extended Scope
of accreditation.
WS 07 15 001/08: แบบบันทึกการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการใช้ผลการรับรองอย่างถูกต้อง
WS 07 15 001/14: แบบบันทึกคําประกาศรับรองคุณภาพ
F 07 15 063: ตารางสรุ ปผลการเข้าร่ วมการทดสอบความชํานาญ การเปรี ยบเทียบผลทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบตั ิการ และการประเมินความสามารถการทดสอบระหว่าง
เจ้าหน้าที่ภายในห้องปฏิบตั ิการ
F 07 15 005: คําขอรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Form กว. 1)
F 07 15 006: ข้อมูลจําเพาะของส่วนที่ขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO
15189, ISO 22870 และ ISO 15190 (Form กว. 2)
F 07 15 007: ข้อมูลทัว่ ไปของระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 (Form กว. 3)
F 07 15 069: ข้อมูลทัว่ ไปของระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
ISO 15189 (Form กว. 4)

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

5.17
5.18
5.19
5.20

F 07 15 086:
F 07 15 037:
F 07 15 058:
F 07 15 060:

5.21

F 07 15 061:

5.22
5.23

F 07 15 062:
F 07 15 038:

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

G 07 15 018
แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 7 ของ 24 หน้า

General information for quality and competence ISO 22870 (Form กว. 8)
ข้อมูลจําเพาะประกอบการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Form กว. 9)
แบบสํารวจความพร้อมในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ISO 15190 (Form กว. 10)
คําขอรับรองความสามารถหน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงตามข้อกําหนด
มาตรฐานสากล ISO 17034 (Form กว. 11)
ข้อมูลจําเพาะของส่วนที่ขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 17034
(Form กว. 12)
ข้อมูลทัว่ ไปของระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 17034 (Form กว. 13)
ตารางสรุ ปผลการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่ อง / ข้องสังเกต

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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วิธีดาเนินการ
6.1. สรุปขั้นตอนการรับรอง
CAB ยืน่ แบบคําขอ / เอกสาร

(1) Initiating the assessment

 ตรวจสอบเอกสาร / ขอบข่าย
 เอกสารครบถ้วน
 ลงทะเบียนรับ CAB / ทําหนังสื อเรี ยกชําระเงิน
(ผ่านระบบ Teller payment / GFMIS

(2) Document review

(3) Preparation for the
Assessment and
Its activities

ตรวจประเมินเบื้องต้น / จริ ง / เฝ้าระวังจริ ง / ต่ออายุ / ขยายขอบข่าย
 ทาบทาม / แต่งตั้ง Team / นัดหมายวันตรวจประเมิน
 ส่ งเอกสารให้ Assessment Team (Team)
 ตรวจประเมิน / รายงานผล / ทําหนังสื อเรี ยกชําระเงิน

(4) Reporting on the
Assessment and
Assessment
completion
 แก้ไขสิ่ งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่ อง / ข้องสังเกต
- Indicated the
 ส่ งหลักฐานการแก้ไข ฯ และตาราง F 07 15 038 พร้อมส่ งหนังสื อถึง ผอ. สมป.
ฉบับจริ ง และไฟล์อิเลคทรอนิกส์
corrective actions,
 สมป. ส่ งการแก้ไข ฯ ให้ Team
preventive actions
 ปิ ดการแก้ไข ฯ
and improvement
actions
 ทํารายงานสรุ ป / ร่ างใบรับรอง ฯ
 เสนอผูท้ บทวนรายงานการตรวจประเมิน (Assessment Report Reviewer)
 เสนอคณะกรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ (The Laboratory Accreditation Committee, LAC)
(5) Granting on the accreditation

 แจ้งผลการพิจารณาให้ CAB / แจ้ง Assessor เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อบกพร่ อง/ข้อสังเกต
 ออกใบรับรอง / ลง Website / แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

CAB รักษาระบบคุณภาพ / สถานะ
(เฝ้าระวังจริ ง / Self-assessment / ต่ออายุ)
ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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ตารางเปรียบเทียบกระบวนการตามสถานะของการรับรองความสามารถ

เงื่ อนไขการตรวจ
ประเมิน Condition
of assessment)
1. แบบปกติ





2. กรณี แก้ไข
ข้อบกพร่ องเกิน 120
วัน หรื อมีขอ้ สงสัย
ในการแก้ไข
3. กรณี มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อ
มีขอ้ สงสัยในการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
คุณภาพหรื อวิชาการ

สถานะของหน่ วยงานที่ขอรั บการรั บรอง (CAB status)/
จานวนครั้งที่ตรวจประเมิน (Number of assessment)
ขอการรั บรอง ฯ ใหม่ (Initial accreditation)
ได้ รับการรั บรอง ฯ แล้ ว (Accredited CAB)
ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment) 1 ครั้ ง มี เวลา - เฝ้ าระวังโดยการตรวจสอบเอกสาร (Desk work
แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง 30 วัน นั บ จากวัน ที่ ตรวจประเมิ น
surveillance) 1 ครั้ง ส่ งเอกสารให้ครบถ้วน ตาม N
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 60 วัน
07 15 017 ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการ
รับรอง (กรณี ใบรับรอง 2 ปี )
ตรวจประเมินจริ ง (on-site assessment) 1 ครั้ ง มี เวลา
แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง 90 วัน นั บ จากวัน ที่ ตรวจประเมิ น - เฝ้าระวังโดยตรวจประเมินจริ งในปี ที่สองที่ได้รับ
การรั บรอง ส่ งเอกสารล่ วงหน้ า 120 วัน ก่ อนถึ ง
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 120 วัน
กําหนดการเฝ้าระวัง นับจากวันตรวจประเมินครั้ ง
แรก (กรณี ใบรับรอง 4 ปี )
ตรวจประเมิ น เพื่ อ เฝ้ า ระวัง จริ ง (Surveillance on-site ตรวจประเมิ นซํ้า เพื่ อ ต่ ออายุ (Reassessment for reassessment) 1 ครั้ง และกรณี มีมติ จากคณะกรรมการฯ) มี accreditation) 1 ครั้ ง ทั้งนี้ วนั ตรวจประเมินครั้ งต่อไป
เวลาแก้ไขข้อบกพร่ อง 30 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ต้องไม่ เกิ น 4 ปี นั บจากวันตรวจประเมิ นครั้ งแรก มี
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 60 วัน (กรณี ใบรับรอง 4 ปี ) เวลาแก้ ไ ขข้อ บกพร่ อง 30 วัน นั บ จากวัน ที่ ต รวจ
เพื่อเฝ้าระวัง (Desk work surveillance) 1 ครั้ ง ส่ งเอกสาร ประเมินสิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 60 วัน
ให้ครบถ้วน ตาม N 07 15 017 ภายใน 12 เดือน นับจาก
วันที่ได้รับการรับรอง (กรณี ใบรับรอง 2 ปี )
ตรวจประเมิ น ซํ้า เพื่ อ ต่ อ อายุ (Reassessment for reaccreditation) 1 ครั้ ง ทั้งนี้ วันตรวจประเมิ นครั้ งต่อไป
ต้องไม่เกิ น 4 ปี มีเวลาแก้ไขข้อบกพร่ อง 30 วัน นับจาก
วันที่ตรวจประเมินสิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 60 วัน
ตรวจติดตาม (Follow-up assessment) 1 ครั้ ง มีเวลาแก้ไข ตรวจติดตาม (Follow-up assessment) 1 ครั้ ง มี เวลา
ข้อบกพร่ อง 15 วัน นั บจากวันที่ ตรวจประเมิ นสิ้ นสุ ด แก้ไขข้อบกพร่ อง 15 วัน นั บจากวันที่ ตรวจประเมิ น
ระยะเวลาการแก้ไข 15 วัน
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 15 วัน
ตรวจติ ดตามพิ เศษตามเหตุ ผลความจํา เป็ น หรื อ กรณี
CAB ประสบภัยพิ บตั ิ /สถานการณ์ พิ เศษ 1 ครั้ ง มี เวลา
แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง 15 วัน นั บ จากวัน ที่ ตรวจประเมิ น
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 15 วัน

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ตรวจติ ดตามพิ เศษตามเหตุผลความจําเป็ น หรื อกรณี
CAB ประสบภัยพิบตั ิ/สถานการณ์ พิเศษ 1 ครั้ ง มีเวลา
แก้ไขข้อบกพร่ อง 15 วัน นั บจากวันที่ ตรวจประเมิ น
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการแก้ไข 15 วัน
ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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ขั้นตอนการรับรองและระยะเวลาโดยประมาณ

AB ดาเนินการ

CAB ดาเนินการ
ขั้นตอน

การปฏิบัติ

ก. ให้คาํ แนะนํา
ข. ตรวจสอบเอกสาร /
ขอบข่ายที่ขอการ
รับรอง และความ
พร้อมในการจัดหา
Assessment team

เอกสารที่ต้องยื่น

ระยะเวลา
โดยประมาณ

1. ศึกษาข้อมูลที่ตอ้ งทราบและแบบฟอร์ มคําขอ
ศึกษาข้อมูลจาก Website ทั้งข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละมาตรฐาน หรื อชนิดตัวอย่าง
2. ยืน่ แบบคําขอ
เอกสารประกอบ และ
ตรวจสอบ
1-2 ชัว่ โมง
2.1 รั บ รองใหม่ (แจ้งความจํานงการขอรั บ /ไม่รั บการตรวจประเมิ น มีความพร้ อ มทั้งหลักฐานการปฏิบ ัติ - กว.1, กว.2 และ กว.3
จริ งข้อมูล และเอกสารครบถ้วน เป็ น
(ISO/IEC 17025)
เบื้องต้น
ปัจจุบนั
- กว.1, กว.2 และ กว.4
(ISO 15189)
2.2 ต่ออายุ
ก่ อ นวัน ตรวจประเมิ น ต่ อ อายุ ค รั้ ง
- กว.1, กว.2 และ กว.10
ต่อไป 120 วัน
(ISO 15190)
2.3 ขยายขอบข่าย
 - สามารถยืน่ ขอขยายขอบข่ายได้
- กว.1, กว.2 และ กว.8
ตลอดเวลา
(ISO 22870)
- ส่ ง กว.2 หรื อ กว.12
- กว.11, กว.12 และ กว.13
(ISO 17034)
ค. เ ริ่ มรั บ คํ า ข อ เ ข้ า 2.4 เฝ้าระวัง
 60 วันก่อน ถึงกําหนด 2 ปี นับจากวัน เอกสารประกอบ และ
ระบบเมื่อเอกสารครบ
ตรวจประเมิ น คร้ั งแรก หรื อตามที่ - กว.9 (การเฝ้าระวังจริ ง)
LAC กําหนด
- WS 07 15 001/14 และ F 07 15 063
(โดยการตรวจสอบเอกสาร)

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

AB ดาเนินการ

G 07 15 018
แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 11 ของ 24 หน้า

CAB ดาเนินการ
ขั้นตอน

การปฏิบัติ

ง. เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
3. ชําระค่าใช้จ่ายผ่านระบบ Teller payment / GFMIS
จ. เตรี ยมตรวจประเมิน 4. รับการตรวจประเมิน
จ.1 ทาบทาม / นัด
- ตรวจประเมิน - ตรวจประเมินจริ ง - ต่ออายุ, ขยาย
หมายวันที่ กับ
เบื้องต้น (กรณี
ขอบข่าย และเฝ้า
Assessment Team /
ร้องขอ) ก่อน
ระวัง
CAB
ตรวจประเมิน
จริ ง
จ.2 แจ้งรายชื่อ Team 4.1 ตรวจสอบรายชื่อ Team และวันที่นดั ตรวจประเมิน
ให้ CAB
จ.3 เปลี่ยน หรื อ ยืนยัน
แต่งตั้ง Team ถ้า
เหตุผลไม่เหมาะสม

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

เอกสารที่ต้องยื่น

เมื่อได้รับเอกสารเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย

หลักฐานการชําระเงิน

นัดหมาย ตรวจสอบความพร้ อมเพื่ อ
รั บ การตรวจประเมิ น ตามเวลาที่
กํา หนดและเตรี ยมการสํา หรั บ การ
จัดการเดิ นทาง ที่ พ ัก หรื อ การชํา ระ
ค่าใช้จ่าย
แจ้งเห็นชอบ / ปฏิเสธ ภายใน 5 วัน
โดยมีเ หตุผลที่ เป็ นความจริ ง เป็ นไป
ได้ และเหมาะสม เช่ น Assessor /
Expert ใน Team เคยเป็ นที่ปรึ กษา /
มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย / มีส่ วนเกี่ ยวของ
ในกิ จ การของ CAB เป็ นต้น ทั้ง นี้
หากไม่แจ้งกลับ ภายใน 5 วัน ถือว่ า
เห็นชอบ

เอกสารเพิม่ เติม กรณี Team สงสัย

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

หนังสื อถึง ผอ. สมป. แจ้งเห็นชอบ /
ปฏิเสธ รายชื่อ Team และวันตรวจ
ประเมิน

ระยะเวลา
โดยประมาณ
ผ่านระบบธนาคาร
เตรี ยมการ 2 เดือน
- เบื้องต้น 1วัน
- จริ ง, ต่ออายุ,
ขยายขอบข่าย
2-3 วัน
- เฝ้าระวัง 1-2 วัน
เห็นชอบ / ปฏิเสธ
ภายใน 5 วันนับจาก
วันที่ออกหนังสื อแจ้ง

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

AB ดาเนินการ

แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 12 ของ 24 หน้า

CAB ดาเนินการ
ขั้นตอน

จ.4 คัดแยกเอกสาร
จ . 5 ส่ ง เ อ ก ส า ร ใ ห้
Team
จ.6 ประชุม Team
(ถ้ามี)
จ . 7 นั ด ห ม า ย ก า ร 4.2 เตรี ยมการเดินทางและที่พกั
เดินทางกับ Team และ 4.3 รับการตรวจประเมิน
CAB
4.4 ลงนามในทะเบียนผูเ้ ข้าประชุม
4.5 สําเนารายงานผลการตรวจประเมิน
4.6 ลงนามผูร้ ับมอบอํานาจในรายงานผลการตรวจประเมิน
จ.8 รับใบทะเบียนผูเ้ ข้า 5. ชําระค่าใช้จ่ายผ่านระบบ Teller payment / GFMIS
ประชุ ม และรายงาน
ฉ บั บ จ ริ งจ า ก Team
และเรี ยกเก็บ ค่า ใช้จ่า ย
จาก CAB

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

G 07 15 018

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

การปฏิบัติ

เอกสารที่ต้องยื่น
เอกสารเพิ่มเติม กรณี Team สงสัย

ระยะเวลา
โดยประมาณ
Team ได้รับการตรวจ
ประเมิน 2 สัปดาห์

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ช่ น ตั๋ ว
เครื่ องบิ น รายละเอี ย ดการรั บ -ส่ ง การ
เดินทาง โรงแรมที่พกั เป็ นต้น

เมื่อได้รับเอกสารเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

หลักฐานการชําระเงิน

ผ่านระบบธนาคาร

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 13 ของ 24 หน้า

CAB ดาเนินการ

AB ดาเนินการ
จ.9 ส่ งรายงานฉบั บ
ทางการให้ CAB
ฉ . รั บ ร า ย ง า น ก า ร
แก้ไ ข ฯ ฉบับ ทางการ
จาก CAB

G 07 15 018

ขั้นตอน
6. แก้ไขสิ่ งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่ อง / ข้อสังเกต

การปฏิบัติ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

7. ส่ งหลักฐานการแก้ไขสิ่ งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่ อง / ข้อสังเกต (สรุ ป ต้องปิ ดการแก้ไขแล้วเสร็ จ
การปฏิบตั ิ การขยายผล การวิเคราะห์หาสาเหตุ การแก้ไข การป้ องกัน - ภายใน 15 วัน (ตรวจติดตาม)
การประเมิ นผลกระทบ และแสดงหลัก ฐานการดําเนิ น การ และการ - ภายใน 60 วัน (ตรวจประเมิ น
นําไปปฏิบตั ิในงานประจําแล้วจริ ง
เบื้องต้น, ต่ออายุ ขยายขอบข่าย)
- ภายใน 120 วัน (ตรวจประเมิ น
จริ งเพื่อขอการรับรองใหม่)

เอกสารที่ต้องยื่น

ระยะเวลา
โดยประมาณ
ส่ งรายงาน 14 วัน

- หนังสื อบันทึกข้อความ ถึง ผอ.
แก้ไขฯ
สมป. ระบุรายละเอียดสิ่ งที่ส่งแก้ไข - ตรวจติดตาม
- ตารางสรุ ปผลการแก้ไข F 07 15 038
15 วัน
- หลักฐานการแก้ไข 1 ชุด
- เบื้องต้น, ต่ออายุ,
- ไฟล์อิเลคทรอนิกส์ของเอกสาร
เฝ้าระวัง, ขยาย
ทั้งหมด
ภายใน 30 วัน
- จริ ง 90 วัน
ฉ.1 คัดแยกเอกสาร
8. กรณี ที่แก้ไขฯ ไม่ทนั ต้องขอขยายเวลาเป็ นกรณี เฉพาะ
ขอส่ งเกิน กําหนด ไม่ เ กิน ครั้ งละ 30 หนังสื อถึ ง ผอ. สมป. ระบุ เหตุผ ลความ ขอขยายเวลา 30 วัน
หมายเหตุ กรณี ตรวจประเมินเบื้อ งต้น จะตรวจประเมิน จริ งทันทีเมื่ อ วัน ทั้ง นี้ ต้อ งปิ ดการแก้ไ ขให้ แ ล้ ว จํ า เป็ นในการขอขยายเวลาและขอ
ครบ 60 วัน โดยไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จ
เสร็ จ ภายในเวลาที่กาํ หนดข้อ 6.2
กําหนดเวลาจัดส่ ง
ฉ.2 ส่ งเอกสารแก้ไขฯ 9.1 ส่ งเอกสารแก้ไขฯ เพิ่มเติม เมื่อ Team ไม่ยอมรั บการแก้ไข สมป. 9.1 แก้ไขฯ เพิ่มเติม
9.1 เช่ น เดี ย วกับข้อ 7. ทุ กครั้ งที่ ส่ งการ 9.1 ต้องแก้ไขฯ ให้แล้ว
ให้ Team
พิจารณาเอง ถ้า Team ไม่ตอบการแก้ไขฯ ภายใน 60 วัน)
แก้ไขฯ
เสร็ จภายใน เวลาที่
9.2 ตรวจติ ตาม (เฉพาะกรณี จ ําเป็ นต้อ งไปตรวจการแก้ไข ณ สถาน 9.2 เตรี ยมหลักฐาน/ปัญหาการแก้ไขฯ 9.2 เอกสาร หลักฐานการปฏิบตั ิจริ ง
กําหนดข้อ 6.2
ปฏิบตั ิงานจริ ง)
9.2 ตรวจติดตาม 1 วัน

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 14 ของ 24 หน้า

CAB ดาเนินการ

AB ดาเนินการ
ฉ.3 ประชุม Team
(ถ้ามี)
ช. Team ปิ ดการแก้ไข

G 07 15 018

ขั้นตอน

การปฏิบัติ

10. ชําระค่าใช้จ่ายการตรวจติดตาม
เมื่อได้รับเอกสารเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
11. ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 6.-7.
หมายเหตุ ถ้าแก้ไขฯ ไม่แล้วเสร็ จ ต้องยื่นขอถอนขอบข่ายที่ยื่นขอการ ต้องแก้ไขฯ แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน

เอกสารที่ต้องยื่น

ระยะเวลา
โดยประมาณ

หลักฐานการชําระเงิน

ผ่านระบบธนาคาร

เช่นเดียวกับข้อ 7.

แก้ไขฯ 15 วัน

รับรองใหม่ หรื อระงับการรับรองฯ ในรายการทดสอบผ่านการรั บรอง
ฯ มาแล้ว แต่แก้ไขฯ ไม่แล้วเสร็ จ
ซ. สรุ ปรายงาน / ร่ าง
ใบรั บรอง
ฌ. เสนอผูท้ บทวน

12. ให้ขอ้ มูลสนับสนุน และเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั

ตรวจสอบความถูกต้อง

13. ให้ขอ้ มูลสนับสนุนและแก้ไขฯ เพิ่มเติม

ให้ ข ้ อ มู ลส นั บ ส นุ น ก าร แ ก้ ไ ข ฯ หลักฐานสนับสนุน
เพิ่มเติม
ให้ ข ้ อ มู ลส นั บ ส นุ น ก าร แ ก้ ไ ข ฯ หลักฐานสนับสนุน
เพิม่ เติม

ญ. เ ส นอ ค ณะ LAC 14. ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการแก้ไขฯ เพิ่มเติม
(กรณี เฝ้ า ระวัง เสนอ
ผอ. สมป.
ฎ. แจ้งผลให้ CAB
15. การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลในร่ างใบรั บรองให้ครบถ้วน หากมีการ เมื่อได้รับแจ้งผลการรั บรองฯ
แก้ไขภายหลัง ต้องชําระค่าใช้จ่าย

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

หลักฐานสนับสนุน

ผลการตรวจสอบข้อมูลในร่ างใบรับรอง

30 วั น หลั ง ปิ ดการ
แก้ ไ ข ฯ (ขึ้ นอยู่ ก ั บ
ลํ า ดั บ ก า ร ปิ ด แ ล้ ว
เสร็ จ
ตรวจสอบ 3 วัน

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และหน่วยผลิต
หรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขตามมาตรฐานสากล
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ฐ. ตรวจสอบสถานะ
CAB /ต่ออายุ
ฑ. ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงระบบ

แก้ไขครั้งที่ 06
หน้า 15 ของ 24 หน้า

CAB ดาเนินการ

AB ดาเนินการ
ฏ. ออกใบรับรอง/ลง
Website / แจ้ง
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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ขั้นตอน

การปฏิบัติ

เอกสารที่ต้องยื่น

ระยะเวลา
โดยประมาณ

16. ลงนามคํารับรองการรักษาระบบคุณภาพ
17. ศึกษา N 07 15 009 แจ้งความจํานงการใช้/ไม่ใช้สัญลักษณ์

ลงนามยืนยันการรักษาระบบคุณภาพ WS 07 15 001/08
7 วัน
แ ล ะ แ จ้ ง ค ว า ม จํ า น า ง เ กี่ ย ว กั บ
สัญลักษณ์
18. ส่ งตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ (กรณี แจ้งความจํานงต้องการใช้
ส่ งตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์
ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ทุกรู ปแบบ
14 วัน
19. รักษาระบบคุณภาพ มาตรฐาน
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
เอกสารประกอบ Self-assessment ภายใน อายุการรับรอง 2 ปี
1 ปี ห ลั ง ได้ รั บการรั บรองฯ (กร ณี
ใบรับรอง 2 ปี )
19. แจ้ง สมป. เป็ นหนังสื อทางการพร้อมเหตุผลและหลักฐานประกอบ ภายใน 15 วัน เมื่อเปลี่ยนแปลง
- หนังสื อบันทึกข้อความ ถึง ผอ. สมป.
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ชื่อหน่ วยงาน บุคลากรในระบบ ชื่อ ระบุรายละเอียดสิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
นามสกุ ล บุ ค ลากรในระบบ สถานที่ วิ ธี ท ดสอบ เอกสารอ้ า งอิ ง
- หลักฐานประกอบ
เครื่ องมือ การแสดงสัญลักษณ์การรับรอง
20. ถ้าต้องได้รับการตรวจติดตามพิเศษ เริ่ มดําเนินการตั้งแต่ ข้อ 4.

ฒ. แจ้งหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง/ตรวจติดตาม
พิเศษ
ฌ. ตรวจสอบหลักฐาน 21. ส่ งเอกสารประกาศแสดงการรักษาระบบคุณภาพด้วยตนเอง
การดําเนิ นการ
(Self-assessment) กรณี ใบรับรอง 2 ปี

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ลงนาม และส่ งหลัก ฐานยืน ยัน การ WS 07 15 001/14
ดําเนินการตาม N 07 15 017

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

1 ปี หลังได้รับการ
รับรองฯ
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6.4

การยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน
6.4.1 การเขียนแบบคําขอการรับรอง
ลูกค้ากรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์ มที่ เกี่ ยวข้อง คือ กว.1, กว.2 และ กว.3 ISO/IEC
17025), กว.4 (ISO 15189), กว 8 (ISO 22870), กว.10 (ISO 15190), WS 07 15 001/08 (การปฏิบตั ิ ตาม
ข้อกําหนดการใช้ผลการรับรองอย่างถูกต้อง เมื่อได้รับการรับรองแล้ว), กว.9 (การเฝ้าระวังจริ ง), WS 07 15
001/14 และ F 07 15 063 (Self-declaration) หรื อ กว. 11, กว. 12 และ กว.13 (ISO 17034) ให้ครบถ้วน ข้อมูล
ล่าสุ ดและเป็ นความจริ ง รวมทั้งส่ งไฟล์ Electronic 1 ชุด และ Current copy เอกสารคุณภาพด้านบริ หาร ด้าน
วิชาการและข้อมูลประกอบ 1 ชุด ให้ครบถ้วน ดังนี้
6.4.1.1 กรอกข้อมูลของ CAB ที่ ใช้ระบบคุ ณ ภาพเดี ยวกัน และขอการรั บรองในนามของ
หน่ ว ยงานที่ เ ป็ นนิ ติ บุค คล ที่ ข อการรั บรอง ซึ่ งต้องมี ระบบคุ ณ ภาพเป็ นระบบเดี ยวกัน มีผูบ้ ริ หารสู งสุ ด คน
เดียวกัน และผูจ้ ดั การคุณภาพคนเดียวกัน หากหน่วยงานที่เป็ นนิ ติบุคคลเดียวกัน แต่แยกสถานที่ หรื อแยกสาขา
และประสงค์จะแยกใบรับรอง ต้องแยกแบบคําขอ และถือเป็ นลูกค้าคนละราย
6.4.1.2 ชื่อหน่วยงาน ต้องเป็ นหน่ วยงานที่จดั ตั้งและดําเนิ นการถูกกฎหมายในการดําเนิ นการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิก าร กรณี ที่เป็ นรั ฐวิสาหกิจหน่ ว ยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่ อยู่ในความดูแล
ของราชการ ให้ร ะบุ ชื่อหน่ วยงานตามกฎหมาย เช่ น ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้ง และระบุสถานที่ ตอ้ งตามชื่อของ
หน่วยงานตามกฎหมาย และระบุสถานที่ต้ งั ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ และสามารถติดต่อได้
โดยสะดวก
6.4.1.3 ผูย้ ื่นคําขอ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติ บุค คล หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบอํานาจในการลง

นามแทนนิติบุคคล
6.4.1.4 ผูแ้ ทนที่ ไ ด้รับ มอบอํา นาจให้ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ สมป. ต้อ งสามารถติ ด ต่ อ ได้
สะดวกโดยโทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร หรื อจดหมาย ทั้งนี้ สมป. จะติดต่อกับผูม้ ีรายนามดังที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น โดย
ไม่รับผิดชอบการประสานงานต่อ ซึ่งเป็ นการประสานงานภายในของ CAB เอง
6.4.1.5 กรณี ที่เป็ นนิ ติบุคคลประเภทเอกชน เช่น บริ ษ ัทจํากัด /ห้างหุ ้น ส่ ว นจํากัด หากมี ก าร
มอบอํานาจต้องมีหลักฐานการมอบอํานาจ และติดอากรแสตมป์ มูลค่า 30 บาท บนหนังสื อมอบอํานาจที่มีการลง
นามจริ งครบถ้วน
6.4.1.6 ข้อมูลที่กรอกต้องสามารถอ่านออกได้อย่างชัดเจน หากเป็ นการสรุ ปหลักการ ต้องใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจชัดเจน ไม่สบั สน
ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และ
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6.4.1.7 หากส่ วนใดที่ไม่มีขอ้ มูลให้ระบุดว้ ยว่าไม่มีก ารดําเนิ นการ หรื อขีดเครื่ องหมาย “ - ”
เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดได้ว่า กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
6.4.1.8 แบบคําขอสามารถกรอกเป็ นภาษาไทยได้ และต้อ งกรอกข้อ มูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในส่วนของข้อมูลที่แจ้งว่าให้ระบุรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.4.1.9 อาจใช้ก ระดาษแทรกเพิ่มรายละเอีย ดได้ตามความจําเป็ นในแต่ ละรายการ แต่ ตอ้ งมี
ข้อมูลครบถ้วนและตรงตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด
6.4.1.10 เอกสารที่ ยื่น ขอการรับรอง ต้องเป็ นฉบับปั จ จุบัน ที่ ได้รับการอนุ มตั ิ ใช้แล้ว โดยส่ ง
เป็ นเอกสาร Current Copy 1 ชุด และเป็ น Electronic File 1ชุด กรณี ยื่นแบบที่สาํ นักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
ทั้งนี้ ไฟล์แบบฟอร์ มของ สมป. ที่ กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ต้องมาในรู ปแบบของไฟล์ MS - word (*.doc)
เท่านั้น หากหน้าใดเป็ นการลงลายมือชื่อ ให้สแกนหน้านั้นเป็ นไฟล์ *.pdf โดยตั้งชื่อไฟล์เอกสารแยกของแต่ละ
ฉบับ จัด เป็ นหมวดหมู่ เป็ นแฟ้ ม (Folder) ให้ส ามารถสื บค้น และเข้า ใจได้โ ดยง่ า ย ทั้งนี้ สํานัก มาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการอาจเรี ยกเอกสารคุณภาพเพิ่มตามความเหมาะสม กรณี จดั หาเอกสาร ดังกล่าวไม่ครบถ้วนภายใน
180 วัน หลังจากวันที่ยนื่ ขอ สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ จะยกเลิกคําขอ
6.4.1.11 วิธีทดสอบ (Test Method) ต้องระบุแต่ละรายการทดสอบ (Test Parameter) ให้ชดั เจน
ว่าดําเนิ นการตามมาตรฐานอ้างอิงในฉบับใด รหัสเอกสารคุณภาพที่ใช้หมายเลขอะไร (Code of Test Method /
Procedure Code Number) หากมีก ารเบี่ ยงเบนไปจากวิธีทดสอบตามมาตรฐานอ้างอิง ต้องระบุด ้ว ยว่าเป็ น
In-house Method ของรหัสคุณภาพที่ใช้หมายเลขอะไร (Code of Test Method / Procedure Code Number)
Based on ตามมาตรฐานอ้างอิงอะไร พร้อมทั้งส่ ง Protocol ข้อมูลรายงานรายละเอียดการดําเนิ นการและสรุ ปผล
การทํา Method Validation ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุ มตั ิใช้แล้ว ของแต่ละรายการทดสอบที่ เบี่ยงเบนไปให้
ครบถ้วนครอบคลุมตามชนิดตัวอย่างหรื อชนิดสารมาตรฐานที่ขอรับการรับรอง
6.4.1.12 หลักการทดสอบหรื อเทคนิ คที่ใช้ (Principle of Method or Technique) ต้องสรุ ปโดย
หลักการสั้น ๆ ให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย อ้างอิงตามชื่อเฉพาะของเทคนิ ค และมาตรฐาน หรื อเอกสารอ้างอิงที่ใช้
พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงประกอบ
6.4.1.13 ปริ มาณงานของแต่ละรายการต่อปี (Workload, Number of Samples or RM per Year)
รายการที่ สามารถขอการรับรองได้ ต้องเป็ นรายการที่ มีก ารดําเนิ น การทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ การรั บตัวอย่าง
จนกระทัง่ ออกรายงานผลการทดสอบ หรื อการวางแผนการผลิต การออกใบรับรองหรื อเอกสารสํา หรับผูใ้ ช้งาน
จนกระทัง่ ถึงการให้บริ การกระจายวัสดุอา้ งอิงไม่น้อยกว่ากว่า 4 ตัวอย่างต่อปี ต้องมีแผน/การดําเนิ นการในทุก
ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และ
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ไตรมาส (รายไตรมาส ทุก 3 เดือน หรื อ ความถี่ที่เหมาะสม) เพื่อแสดงความสามารถของ CAB ซึ่งต้องไม่ใช่เป็ น
ตัวอย่างที่ ใช้ในการประกัน คุณ ภาพ เช่ น การเข้าร่ ว มการทดสอบความชํานาญ (Participating in Proficiency
Testing, PT) เป็ นต้น
6.4.1.14 ระบบบริ ห าร (Quality Management System) ต้อ งระบุ ว นั ที่ ด าํ เนิ น การ Internal
Audit, Management Review, External Audit ในรอบปี ที่ผ่านมา และครั้งล่าสุ ดอย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ
6.4.1.15 การประกันคุ ณ ภาพ ต้องมีแผนที่ ได้รับการอนุ มตั ิ แล้ว และผลการประกัน คุ ณ ภาพ
ครบถ้วน ตามที่ระบุใน N 07 15 003 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง พร้อมทั้งแนบเอกสารรายงานผลการประเมินที่
มีข ้อมูลแสดงผลสรุ ปการประเมิน ชนิ ด ตัวอย่าง รายการทดสอบ วิธีทดสอบ หน่ วยงานผูจ้ ัด ผูท้ ดสอบ วัน ที่
ดําเนิ น การ สถิติที่ใช้ในการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ผล ครอบคลุมทุ กชนิ ดตัว อย่าง ครบทุ กรายการ
ทดสอบที่ขอการรับรอง มิฉะนั้น สมป. จะไม่รับพิจารณาดําเนินการต่อไป
6.4.1.16 เจ้าหน้าที่ (Personnel) ต้องระบุประวัติบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน และครบทุกขั้นตอน
การทดสอบตัวอย่าง เช่น คุณวุฒิ (Qualification) ไม่ใช่ระบุเพียงว่า ปริ ญญาตรี แต่ตอ้ งระบุว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา เคมี เป็ นต้น ซึ่ งต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ การทํางานที่ เกี่ ยวข้อง และสําหรั บผูท้ ี่ ได้รั บ
มอบหมายให้ลงนามในใบรายงานผลการทดสอบหรื อการออกใบรับรอง หรื อเอกสารสําหรับผูใ้ ช้งานวัสดุอา้ งอิง
ต้องแสดงตัวอย่างลายมือชื่อที่ใช้ลงนามเป็ นฉบับจริ ง หากมีการลงนามทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ ให้ลงตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ใช้จริ งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
6.4.1.17 รายชื่อเอกสารคุณภาพ (Quality Documents) ต้องแนบเอกสารตาราง ซึ่งระบุชื่อเรื่ อง
เอกสาร (Title), รหัส (Code), แก้ไขครั้งที่ (Revision Number), วันที่ประกาศใช้ (Issued Date), วันที่อนุ มตั ิ
(Approved Date) และวันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date)
6.4.1.18 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับวิธีทดสอบ (Reference of Test Methods) ต้องแนบ
สําเนาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวิธีทดสอบที่ขอการรับรอง
6.4.1.19 แผนที่ บริ เ วณปฏิบัติ งาน ต้อ งแสดงแผนผังใน CAB ให้ชัด เจน ตั้งแต่ บริ เ วณรั บ
ตัวอย่าง เตรี ยมตัวอย่าง ทดสอบ รายงานผล จนกระทัง่ จบกระบวนการ และแสดง Flow Chart ของตัวอย่าง
อย่างชัดเจน สําหรับการรับรองผูผ้ ลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิง ต้องแสดง Flow Chart ของการวางแผนการผลิต
ตั้งแต่ Production processes planning การควบคุมการผลิต กระประเมินความเป็ นเอกภาพและความเป็ นเนื้ อ
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เดียวกัน การประเมินความเสถียรภาพ การแสดงลักษณะเฉพาะ การกําหนด ค่าคุณสมบัติและความไม่แน่ นอน
การออกใบรับรอง หรื อเอกสารสําหรับผูใ้ ช้งาน จนกระทัง่ ถึงการให้บริ การกระจายวัสดุ ด้วย
6.4.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากยืน่ คําขอ
การเปลี่ ย นแปลงข้อ มูล หรื อ การขอดํา เนิ น การใด ๆ หลัง จากยื่น คํา ขอ เช่ น เปลี่ ยนแปลง
บุคลากรในระบบคุณภาพ ย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงาน เปลี่ยนแปลงเครื่ องมือเปลี่ยนแปลงวิธีทดสอบ เปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการตรวจประเมินให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นต้น ต้องทําเป็ นหนังสื อบันทึกข้อความเป็ นทางการ เรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ แจ้งรายละเอียดความประสงค์ และแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
การดําเนิ น การที่ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 15 วัน นับจากมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ
เช่น เปลี่ยนแปลงรายการที่ข อการรับรอง หรื อ วิธีการทดสอบหลังจากการยื่นคําขอแล้ว สมป. ได้ดาํ เนิ นการ
แต่งตั้งผูต้ รวจประเมินเรี ยบร้อยแล้ว สมป. อาจปฏิเสธการรับคําขอในรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่คื น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
6.4.3 การส่งเอกสารหลังจากยืน่ คําขอ
เอกสารทุ ก ชนิ ด หลัง จากยื่น เพิ่ มเติ มหลังจากวัน ที่ ยื่น ขอการรั บ รอง ต้อ งมี ห นัง สื อบัน ทึ ก
ข้อความเป็ นทางการ เรี ยนผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ และแนบรายการเอกสารที่แนบประกอบ
ให้ชดั เจน ระบุ ขอ้ มูลที่เพียงพอ สามารถทวนสอบได้ เช่น ชื่อเรื่ องเอกสาร (Title), รหัส (Code), แก้ไขครั้งที่
(Revision Number), วันที่ ประกาศใช้ (Issued Date), วันที่อนุ มตั ิ (Approved Date) หรื อวันที่ มีผลบังคับใช้
(Effective Date) โดยส่ งเป็ นเอกสาร Current Copy 1 ชุด และเป็ น Electronic File 1 ชุด ทั้งนี้ ไฟล์แบบฟอร์ ม
ของ สมป. ที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ต้องมาในรู ปแบบของไฟล์ MS-word (*.doc) เท่านั้น หากหน้าใดเป็ น
การลงลายมือชื่อ ให้สแกนหน้านั้นเป็ นไฟล์ * .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์เอกสารแยกของแต่ละฉบับ จัดเป็ นหมวดหมู่
เป็ นแฟ้ม (Folder) ให้สามารถสืบค้นและเข้าใจได้โดยง่าย
6.4.4 กรณี คาํ ขอไม่ถูกต้องหรื อเอกสารไม่ครบถ้วน
สมป. สามารถคื น เอกสารทั้ง หมด ให้ผูย้ ื่น คํา ขอไปดํา เนิ น การแก้ไ ขใหม่ ใ ห้ถู ก ต้อ งและ
ครบถ้วน จึงจะดําเนินการพิจารณาการรับคําขอต่อไป ทั้งนี้ จะเริ่ มนับวันที่ได้รับเอกสารเมื่อชําระค่าใช้จ่าย และ
เอกสารครบถ้วนเท่านั้น
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6.4.5 การส่งผลการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่ อง / ข้อสังเกต
6.4.5.1 แก้ไขตามระยะเวลาที่กาํ หนดของการตรวจประเมินแต่ละประเภท
6.4.5.2 กรอกข้อมู ลในแบบฟอร์ ม ตารางสรุ ป ผลการแก้ไขสิ่ ง ที่ ต รวจพบ / ข้อบกพร่ อ ง /
ข้อสังเกต (F 07 15 038) พร้อมทั้งเอกสารแนบแสดงหลักฐานการแก้ไข ส่ งเป็ นเอกสาร Current Copy 1 ชุด
และ Electronic File 1 ชุด ทั้งนี้ ไฟล์แบบฟอร์ มของ สมป. ที่ก รอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ต้องมาในรู ปแบบของ
ไฟล์ MS-word (*.doc) เท่านั้น หากหน้าใดเป็ นการลงลายมือชื่อ ให้สแกนหน้านั้น เป็ นไฟล์ *.pdf โดยตั้งชื่ อ
ไฟล์เอกสารแยกของแต่ละฉบับ จัดเป็ นหมวดหมู่ เป็ นแฟ้ม (Folder) ให้สามารถสืบค้นและเข้าใจได้โดยง่าย
6.4.5.3 ส่ งผลการแก้ไขพร้อม หนังสื อบันทึ กข้อความเป็ นทางการ เรี ยนผูอ้ าํ นวยการสํานัก
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ และแนบรายการที่แนบประกอบให้ชดั เจน ระบุขอ้ มูลที่เพียงพอ สามารถทวนสอบได้
7.



ค่าใช้ จ่าย
7.1 ค่าใช้จ่ายในการรับรองความสามารถแต่ละขั้นตอน
7.1.1 อัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาํ หนด
7.1.2 ชําระค่าใช้จ่ายทุกชนิดเป็ นหน่วยบาทไทยเท่านั้น
7.1.3 ลูกค้าจะได้รับใบรับรอง และยืน่ การขอการรับรองในรอบต่อไปได้ เมื่อชําระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดครบถ้วน เรี ยบร้อยแล้ว และหากมีการต่ออายุใบรับรอง ต้องนําใบรับรองเดิมฉบับจริ ง มาแลกคืนเพื่อรับ
ใบรับรองฉบับใหม่ดว้ ย
7.1.4 การขอแทนใบรับรอง หรื อขอแก้ไขใบรับรอง มีค่าใช้จ่ายตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนี ยม
ของกรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ทั้งนี้ ต้องส่ งหนังสื อ บัน ทึ ก ข้อความเป็ นทางการ เรี ย นผูอ้ าํ นวยการสํานัก
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ระบุรายละเอียดที่ตอ้ งการแก้ไข หรื อขอใบแทนใบรับรอง และหลักฐานประกอบ เช่น
- การแก้ไขใบรับรอง ต้องแสดงหลักฐานว่าไม่กระทบต่อรายละเอียดของผูต้ รวจ
ประเมินเดิม พร้อมแนบเอกสารยื่นยันการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง เอกสารอ้างอิง วิ ธีปฏิบตั ิงาน และตัวอย่าง
รายงานผลการทดสอบ ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกัน
- หากเป็ นกรณี ใบรับรองสูญหาย ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการและเอกชน ต้องแนบ
เอกสารฉบับจริ งบันทึกประจําวันแจ้งเอกสารหายจากสถานีตาํ รวจ
- หากเป็ นกรณี ใบรับรอง ชํารุ ดเสี ยหายในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญ ต้องแนบใบรับรอง
ชํารุ ด เสียหาย
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7.2

แนวทางการชําระค่าใช้จ่าย
7.2.1 สมป. มีหนังสื อนําส่ งใบแจ้งการชําระเงิ น ผ่านธนาคาร โดยระบุ รหัสประเภทของ
ค่าใช้จ่ายไปยังลูกค้า โดยจัดส่ งทางไปรษณี ย ์ พร้อมแนบใบเสร็ จรับเงินสําหรับราชการ (แถบสี ส้ม รหัส ENG
004721) ซึ่ งหลังจากชําระเงิ น แล้ว ลูก ค้าจะได้สํา เนาของใบแจ้งการชําระเงิ น ดังกล่าวกลับ คื น เพื่อใช้เป็ น
ใบเสร็ จรั บเงิน โดยระบุชื่อหน่ วยงานที่ใช้บริ การ ตามเอกสารที่ ยื่นคําขอทั้งนี้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอ
ระบุเป็ นชื่ออื่นต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการแจ้งชําระเงิน
7.2.2 ลูก ค้านําใบแจ้งการชําระเงิ น ไปชําระเป็ นเงิ น สด ที่ สาขาของธนาคารกรุ งไทย ทั่ว
ประเทศทางช่องทางเคาน์เตอร์
7.2.3 ผูช้ าํ ระ เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมในการโอน อัตรา 25 บาท ต่อ รายการ สําหรั บ
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเกิ นวงเงินที่กาํ หนด ทางธนาคารจะคิดส่ วนเกิน ในอัตราร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิ น
1,000 บาท
7.2.4 ธนาคารกรุ งไทยจะรั บชําระเงิน ตามรายการ และจํานวนเงิน ที่ ระบุ ไว้ในใบแจ้งการ
ชําระเงินเท่านั้น
7.2.5 ธนาคารกรุ งไทยจะมอบหลักฐานการชําระเงินให้กบั ลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็ นใบเสร็ จรับเงิน
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหนังสืออนุมตั ิของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
7.2.6 กรณี มี เ หตุ ข ัด ข้อ ง ไม่ ส ามารถโอนเงิ น ได้ ติ ด ต่ อ สอบถามได้ที่ สํา นั ก งานใหญ่
ธนาคารกรุ งไทย หมายเลขโทรศัพท์ (66 2) 208 – 8514, 1551 ในเวลาทําการ หรื อที่ สํานัก มาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ หมายเลขโทรศัพท์ (66 2) 951 – 1481 โทรสาร (66 2) 951 – 1270 ในเวลาทําการ
7.2.7 สําหรับลูกค้าประเภทหน่วยงานราชการ สามารถชําระโดยโอนเงินผ่านระบบ GFMIS
(Government Fiscal Management Information System) ได้ โดยการขอข้อมูลผูซ้ ้ือ ผูข้ ายได้จาก งานการเงิ น
ฝ่ ายบริ หาร สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ และส่ งสําเนาหลักฐานการโอนเงินในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุ
ชื่อ หน่ ว ยงาน สาขา รอบและประเภทค่าใช้จ่าย ให้ชัดเจน ส่ งให้ก ับผูป้ ระสานงาน เพื่อส่ งฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
ตรวจสอบและออกใบเสร็ จต่อไป ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน
เงินทั้งหมด
7.2.8 ลูกค้าส่งสําเนาหลักฐานการชําระค่าใช้จ่ายให้กบั ผูป้ ระสานงาน
7.2.9 สําหรับใบเสร็ จรับเงินสําหรับการชําระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจประเมิน ค่าที่
พักของคณะผูต้ รวจประเมิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของลูกค้า
ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และ
หน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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7.2.10 หากมีข ้อสงสัยในการชําระค่ าใช้จ่าย ติ ด ต่อสอบถามได้ที่ งานการเงิ น ฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไปสํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ หมายเลขโทรศัพท์ (66 2) 951 – 0000 ต่อ 99971, (66 2) 951 – 1481
โทรสาร (66 2) 951-1270 ในเวลาทําการ
8.

ประวัตกิ ารแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่
การเปลีย่ นแปลงเอกสาร
00
เอกสารใหม่
02

03

04

- แก้ไขชื่อเอกสารเพิม่ เติม คําว่า “ หน่วย
ผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิง ”
- แก้ไขการระบุหวั ข้อ เช่น ขอบเขต
เอกสารอ้างอิง นิยามและคําย่อ สรุ ป
ขั้นตอนการรับรอง ขั้นตอนการรับรอง
และระยะเวลาโดยประมาณ การยืน่
เอกสารแต่ละขั้นตอน (ข้อ 1 - 9)
- แก้ไขการระบุหวั ข้อ เช่น วัตถุประสงค์
เป็ น ความมุ่งหมาย ขอบเขต เป็ น การใช้
งาน ฯลฯ (ข้อ 1 – 7)
- แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็ นปัจจุบนั
APLAC MR -001: 2014 (ข้อ 3.2)
- แก้ไขรายละเอียดการติดต่อสอบถาม และ
แผนที่ต้งั (ข้อ 4.3)
- เพิ่มรายละเอียดปริ มาณงานของแต่ละ
รายการต่อปี (ข้อ 6.4.1.13)
- แก้ไขเอกสารอ้างอิง ISO/IEC 17011:2017
(ข้อ 3.1), ISO/IEC 19011:2017 (ข้อ 3.4),
ISO/IEC 17025:2017 (ข้อ 3.5), ISO

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผู้จดั ทา
นางสาววราภรณ์
ปิ ยสิรานนท์
นางสาววราภรณ์
ปิ ยสิรานนท์

วันที่ออกเอกสาร
18 เมษายน 2557

นางสาวสี ตไพสิฐ
เอกะจัมปกะ

20 ตุลาคม59

นางสาวสี ตไพสิฐ
เอกะจัมปกะ

16 มกราคม 62

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และ
หน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

แก้ไขครั้งที่
04 (ต่อ)
-

-

-

-

05

-

06

-

การเปลี่ยนแปลงเอกสาร
17034:2017 (ข้อ 3.9) ให้เป็ นปัจจุบนั
แก้ไขการรับรองผูด้ าํ เนินงานประเมิน
คุณภาพเป็ นกรมวิทยาศาสตร์บริ การ (ข้อ
4.14)
แก้ไขการรับรองหน่วยผลิตวัสดุอา้ งอิงเป็ น
มาตรฐานสากล ISO 17034 (ข้อ 4.12, 4.2,
5.20, 5.21, 5.22, 6.3 ข, 6.4.1)
แก้ไขโครงสร้างการบริ หารให้เป็ นปัจจุบนั
และเพิ่มกลุ่มพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ (ข้อ 4.1, 4.1.3, 4.1.5)
เพิ่มวันตรวจประเมินครั้งต่อไปในการต่อ
อายุตอ้ งไม่เกิน 2 ปี (ข้อ 6.2)
แก้ไขระยะเวลาการส่งเอกสารต่ออายุเป็ น
ก่อนใบรับรองหมดอายุ 180 วัน (ข้อ 6.3 ข)
แก้ไขระยะเวลาสิ้นสุดการแก้ไข/ปิ ดการ
แก้ไขการต่ออายุ การขยายขอบข่าย เป็ น
ภายใน 60 วัน (ข้อ 6.2.1, 6.3 ฉ)
แก้ไขเอกสารอ้างอิง APAC MRA-001 (ข้อ
3.2) ให้เป็ นปัจจุบนั
แก้ไขการเป็ นสมาชิกสามัญจาก APLAC
เป็ น APAC
แก้ไขเอกสารอ้างอิง ISO 15190: 2020 (ข้อ
3.8) ให้เป็ นปัจจุบนั
แก้ไขโครงสร้างการบริ หารงาน และเพิ่ม
คําสัง่ ปรับปรุ งโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในของกรม ที่ 154/2563

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)
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ผูจ้ ดั ทํา
นางสาวสี ตไพสิฐ
เอกะจัมปกะ

วันที่ออกเอกสาร

นางสาวสี ตไพสิฐ
เอกะจัมปกะ

11 ตุลาคม 2562

นางสาวสี ตไพสิฐ
เอกะจัมปกะ

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

คู่มือการให้บริ การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ และ
หน่วยผลิตหรื อจัดเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
วันที่ออกเอกสาร 13 พ.ค. 2564
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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การเปลี่ยนแปลงเอกสาร
ผูจ้ ดั ทํา
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 ให้จดั ตั้ง นางสาวสี ตไพสิฐ
ศูนย์ทดสอบความชํานาญ ข้อ 4.1
เอกะจัมปกะ
เพิ่มการเฝ้าระวังโดยตรวจประเมินจริ งในปี ที่
สองที่ได้รับการรับรอง ตาราง 6.2
แก้ไขการตรวจประเมินซํ้าเพื่อต่ออายุ เป็ น 1
ครั้ง ทั้งนี้วนั ตรวจประเมินครั้งต่อไปต้องไม่
เกิน 4 ปี ตาราง 6.2
แก้ไขการยืน่ ขยายของข่ายเป็ นได้ตลอดเวลา
ตาราง 6.2
แก้ไขผูล้ งนามในคําขอเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลง
นามแทนนิติบุคคล หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบ
อํานาจในการลงนามแทนนิติบุคคล ข้อ
6.4.1.3.
เพิม่ เติมการขอใบแทนใบรับรอง กรณี
ใบรับรองชํารุ ด เสี ยหาย ข้อ 7.1.4

วันที่ออกเอกสาร

รายนามผู้ถือเอกสารควบคุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 1
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 2
ผูจ้ ดั การคุณภาพการรับรองห้องปฏิบตั ิการ
นางสาวสี ตไพสิฐ เอกะจัมปกะ

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูร้ ับรอง
(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

รหัส 07 00
รหัส 07 03
รหัส 07 04
รหัส QM 07

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

