แบบบันทึกคำรับรองในกำรรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร
วันที่ออกเอกสำร 8 ก.ค. 2563
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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คำรับรองในกำรรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร
เขียนที่ ...................................................................................
วันที่ .................. เดือน ..................... พ.ศ. .............................................
ข้ำพเจ้ำ
นำย
นำง
นำงสำว ......................................................... นำมสกุล .................................................
ตำแหน่ง .......................................................................................
ผู้บริหำร
ผู้รับมอบอำนำจ
ในนำมของหน่วยงำน ............................................................................................................................................................
ตั้งอยู่ที่ ..................... หมู่ที่ ....................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ..................................................
ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต .............................. จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์ ..........................
โทรศัพท์ .................................โทรสำร ..................................... ประกอบกิจกำร ................................................................
ขอรับรองว่ำ
1. ได้บริหำรจัดกำรระบบคุณภำพของห้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
 ISO/IEC 17025  ISO 15189  ISO 22870  ISO 15190  ISO/IEC 17034  ………....…...
และข้อกำหนด/เงื่อนไขของสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรองและยินยอมให้ตรวจ
ประเมินบริหำรจัดกำรคุณภำพได้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
2. ในกรณีที่เลือกแสดงตรำสัญลักษณ์รับรอง จะแสดงตรำสัญลักษณ์รับรองและ/หรือข้อควำมแสดงกำรรับรองในใบ
รำยงำนผล โดยแสดงเฉพำะรำยกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรองเท่ำนั้น
3. ไม่นำรำยกำรทดสอบที่ได้รับรองไปใช้โดยทำให้เกิดเสียหำยหรือให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในกำรได้รับกำรรับรอง
4. เมื่อถูกระงับชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนกำรรับรอง ต้องยุติกำรแสดงเครื่องหมำยรับรอง ยุติกำรกล่ำวอ้ำง ยุติกำรแสดง
โดยวิธีกำรใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำเป็นห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง
5. ไม่กระทำกำรใดๆ ที่อำจทำให้เกิดกำรเข้ำใจผิดว่ำผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรนั้น
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้กำรรับรองคุณภำพโดยสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
6. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรประกอบคำขอรับรองต้องแจ้งให้สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทรำบ
ภำยใน 15 วัน
7. ได้นำส่งสำเนำฉบับปัจจุบัน ทุกรำยกำรที่เกี่ยวข้อง ตำมรำยละเอียดเอกสำรที่ต้องส่งเพิ่มเติมในหน้ำ 2
7.1 รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน (Internal Audit)
7.2 รำยงำนผลกำรทบทวนระบบบริหำรคุณภำพ (Management Reviews)
7.3 ผลกำรเข้ำร่วมทดสอบควำมชำนำญทำงห้องปฏิบัติกำร (PT) หรือผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร
(Interlaboratory comparison) หรือกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทดสอบ (self-assessment) โดยต้องทำ
ครบทุกรำยกำรที่ขอกำรรับรอง หรือครอบคลุมวิธีที่ขอกำรรับรอง (ในกรณีขอรับรอง ISO/IEC17025)
7.4 ผลกำรตรวจติดตำมแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร (Safety program audits and inspection)
ในกรณีที่ขอรับรอง ISO15190
7.5 สรุปรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7.6 กำรนำเครื่องหมำยกำรรับรองไปใช้ในใบรำยงำนผล และที่อื่นๆ

ลงชื่อ ....................................................ผู้ให้คำรับรอง
(......................................................)

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร)

ผูร้ ับรอง

/

(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล/นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

แบบบันทึกคำรับรองในกำรรักษำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร
วันที่ออกเอกสำร 8 ก.ค. 2563
สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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 รำยละเอียดเอกสำรที่ต้องส่ง
(ส่วนนี้สำหรับเจ้ำหน้ำที่สมป.)
1.รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน
มี
ไม่มี
1.1 แผนกำรตรวจติดตำม


1.2 คุณสมบัติผู้ตรวจติดตำม (Auditor)
1.2.1 บันทึกกำรฝึกอบรม : ข้อกำหนดของมำตรฐำนที่ขอกำรรับรอง


และกำรเป็นผู้ตรวจประเมินที่สอดคล้องตำม ISO 19011 Guidelines for
Auditing Management Systems
1.2.2 ต้องไม่ตรวจติดตำมในงำนของตนเอง


1.3 สรุปสิ่งที่ตรวจพบ


1.4 กำรแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันกำรเกิดซ้ำ


2. รำยงำนผลกำรทบทวนระบบบริหำรคุณภำพ
2.1 แผนกำรประชุมทบทวนระบบบริหำรคุณภำพ


2.2 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม


2.3 เรื่องที่ทบทวน
2.3.1 ผลกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน


2.3.2 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมำตรฐำน (Nonconformities)


2.3.3 ข้อร้องเรียน


2.3.4 ผล Proficiency test/ Interlaboratory comparison/ Self-assessment 

2.3.5 และเรื่องอื่นๆ ตำมข้อ 4.15.2 ตำมมำตรฐำน ISO 15189


หรือ ข้อ 8.9.2 ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025
3. ผลกำรเข้ำร่วมทดสอบควำมชำนำญทำงห้องปฏิบตั ิกำร (PT) หรือผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร
(Interlaboratory comparison) หรือกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทดสอบ (self-assessment)
3.1 สรุปผลจำกหน่วยงำนผู้จัดทำ PT หรือ Interlaboratory comparison
หำกเป็นผลเบื้องต้นต้องระบุค่ำเป้ำหมำย


3.2 ผู้รับผิดชอบลงนำมรับรองผล หำกผลออกนอกค่ำเป้ำหมำยต้องมี
บันทึกกำรหำสำเหตุแก้ไขและป้องกัน


4. ผลกำรตรวจติดตำมแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร สำหรับ ISO15190


(สำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์)
5. สรุปรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง


6. กำรนำเครื่องหมำยกำรรับรองไปใช้ในใบรำยงำนผล และทีอ่ ื่นๆ


เอกสำรถูกต้องครบถ้วน

สรุป  ห้องปฏิบัติกำรยังคงรักษำระบบคุณภำพ
 เห็นควรให้ตรวจประเมินจริง
ลงนำม............................................................
(
)
หัวหน้ำกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติกำร

ลงนำม............................................................
(
)
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบ
ควำมเห็นผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
 เห็นชอบ
 อื่นๆ........................................................................

ผูแ้ ก้ไข
(นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร)

ผูร้ ับรอง

ลงนำม............................................................
(
)
ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร

/

(นายสุ รศักดิ์ หมื่นพล/นางสาวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

