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แนวทางปฏิบัติในการขยายอายุใบรับรองจาก 2 ปี เป็ น 4 ปี
1. ความมุ่งหมาย
เพื่อใช้เป็ นคู่มื อการปฏิ บ ตั ิ ในการดาเนิ นการออกใบรั บ รองให้ก ับห้องปฏิ บตั ิการที่ขอการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190 และ ISO 22870 ในการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดอายุใบรับรอง
จาก 2 ปี เป็ น 4 ปี
2. การใช้ งาน
แนวทางปฏิบตั ิ ฉบับนี้ ใช้สาหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการของสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
ในการด าเนิ น การให้ เ ป็ นรู ป แบบเดี ย วกัน ในการให้ ก ารรั บ รองกับ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารที่ ต้อ งการขอรั บ รองและ
ห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองแล้ว ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบด้าน
การแพทย์และสาธารณสุ ข ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. เอกสารอ้างอิง
R 07 15 001 นโยบายการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
4. นิยามและคาย่อ
5. เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ห้องปฏิบตั ิการขอการรับรองรายใหม่ ที่ยื่นขอการรับรองโดยมีเอกสารครบถ้วนนับตั้งแต่วนั ประกาศ
ข้อกาหนดนโยบายการรับรองความสามารถห้องปฎิ บตั ิการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 21 อนุมตั ิใช้วนั ที่ 22 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป จะได้รับใบรับรองอายุ 4 ปี
6.2 ห้องปฏิบตั ิการที่ขอต่ออายุการรับรอง
6.2.1 ใบรับรองหมดอายุก่อนวันประกาศข้อกาหนดนโยบายฯ จะได้รับใบรับรองอายุ 2 ปี
6.2.2 ใบรับรองหมดอายุต้ งั แต่วนั ประกาศข้อกาหนดนโยบายฯ เป็ นต้นไป จะได้รับใบรับรอง
อายุ 4 ปี
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6.3 การช าระค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ส าหรั บ การตรวจประเมิ น ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์วา่ ด้วยอัตราค่าบารุ งการตรวจวิเคราะห์และให้บริ การฉบับที่ยงั มีผลบังคับใช้
7. การบันทึกข้ อมูลและเอกสารทีใ่ ช้
8. ประวัติการแก้ไขเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
การเปลีย่ นแปลงเอกสาร
00
เอกสารใหม่

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้จัดทา/ผู้แก้ ไข
สุ รศักดิ์ หมื่นพล

วันทีอ่ อกเอกสาร

รายนามผู้ถือเอกสารควบคุม
ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
รหัส 07 00
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 1
รหัส 07 03
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบตั ิการ 2
รหัส 07 04
Quality Manager of Laboratory Accreditation
รหัส QM 07
นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล
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