ข้อแนะนำกำรเข้ำร่วมโปรแกรมทดสอบควำมชำนำญ ประจำปี 2563
ส่วนทดสอบควำมชำนำญ บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จำกัด
_________________________________________________________________________________
1. กำรสมัครเข้ำร่วมโปรแกรม
1.1 ใบสมัคร สามารถพิมพ์ข้อมูล ลงในไฟล์ หรือ Print เพื่อกรอกด้วยลายมือ โปรดกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน จะออกและส่งตามที่ระบุในใบสมัคร
ข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ-ที่อยู่สาหรับติดต่อสื่อสาร/ส่งตัวอย่าง (ระบุอีเมลติดต่อได้มากกว่า 1 อีเมล), ชื่อ-ที่อยู่
สาหรับออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษีตามภพ.20, ชื่อ-ที่อยู่สาหรับส่งใบเสร็จและลงชื่อผู้สมัคร
รายการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วม ระบุรายการที่ประสงค์เข้าร่วมในใบสมัคร ตรวจสอบรายการที่ได้รับรอง
ความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043: 2010 ได้จากใบสมัคร
เทคนิคทดสอบที่ใช้ โปรดระบุเทคนิคทดสอบที่ท่านจะใช้รายงานผลทดสอบ หากประสงค์ส่งผลการทดสอบ
มากกว่า 1 ผลทดสอบ (มีวิธีทดสอบหลายวิธี) โปรดระบุเทคนิ คทดสอบของแต่ละวิธีที่ใช้ สาหรับ เทคนิค
ทดสอบที่ใช้เป็น Test kit โปรดระบุ Brand และ Specificity (Specificity ของชุดทดสอบ สามารถถ่ายรูป
จากเอกสารของชุดทดสอบและส่งมาพร้อมกับใบสมัคร) ผู้จัดจาเป็นต้องตรวจสอบถึงวิธีที่ห้องปฏิบัติการใช้
ทดสอบและรายงานผลเพื่อตรวจสอบความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ในเบื้องต้น
1.2 ตัวอย่ำงเพิ่มเติม (Additional sample) แจ้งรายละเอียดรายการและจานวนตัวอย่างที่ต้องการเพิ่มเติมมายัง
ผู้ประสานงาน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
1.3 กำรส่งใบสมัคร ส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง e-mail: pt@centrallabthai.com โดยจะได้รับ
การตอบกลับการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทางอีเมล
1.4 กำรสมัครรำยกำรที่ปิดรับสมัครไปแล้ว แต่ยังอยู่ในช่วงเวลาก่อนปิดรับผลทดสอบ สามารถสมัครได้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์คิดค่าส่งตัวอย่าง ยกเว้นมารับเองที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
1.5 กำรยกเลิกกำรสมัครเข้ำร่วมโปรแกรม แจ้งยกเลิกทาง e-mail: pt@centrallabthai.com ก่อนวันปิดรับ
สมัครในรอบโปรแกรมดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการกรณีแจ้งยกเลิกภายหลังวันที่ปิดสมัคร
1.6 กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆในใบสมัครหลังจากสมัครแล้ว เช่น ชื่อผู้ติดต่อ ช่องทางการติดต่อ ส่งรายละเอียดที่
ต้องการแก้ไขมายัง e-mail: pt@centrallabthai.com
2. กำรชำระเงิน
2.1 ใบรับบริกำร/ใบแจ้งค่ำบริกำร ท่านจะได้รับเอกสาร ก่อนวันที่แจกจ่ายตัวอย่างประมาณ 2 สัปดาห์ ทาง
อีเมลล์และเอกสารฉบับจริงจะได้รับพร้อมกับตัวอย่างในวันที่แจกจ่ายตัวอย่าง หากท่านไม่มีเครดิตกับบริษัท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด โปรดชาระเงิน เมื่อท่านได้รับเอกสารแล้ว หรือกรณีที่ท่านต้องการ
ชาระรวมทุกรายการที่สมัคร โปรดแจ้งผู้ประสานงาน PT
2.2 ใบแจ้งหนี้ หากท่านมีเครดิตกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้พร้อม
กับตัวอย่างในวันที่แจกจ่ายตัวอย่าง (ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ก่อนส่งถึงท่าน 1 – 3 วัน)
2.3 กำรชำระเงิน สามารถชาระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้ใบแจ้งการชาระเงิน (Bill payment) หากไม่
ใช้ Bill payment โปรดส่งหลักฐานการชาระเงินมายัง e-mail: pt@centrallabthai.com
**โปรดชำระค่ำบริกำรก่อนวันที่ออกรำยงำนฉบับสมบูรณ์เพื่อรับรำยงำนฉบับสมบูรณ์ตำมกำหนดกำร**
2.4 ใบเสร็จรับเงิน จะออกและส่งไปรษณีย์ตามที่ระบุในใบสมัคร
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3. กำรรับตัวอย่ำงและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
3.1 ก่อนวันที่แจกจ่ายตัวอย่าง จะได้รับ e-mail แจ้งส่งตัวอย่าง
3.2 ตัวอย่างจะส่งตามที่อยู่สาหรับส่งตัวอย่างที่ระบุ ในใบสมัคร โดยจะได้รับตัวอย่างภายใน 1 – 2 วันนับจาก
กาหนดวันที่แจกจ่ายตัวอย่างของรายการนั้นๆ พร้อมกันนี้จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์สาหรับ
โปรแกรมทดสอบความชานาญ, เอกสารแนะนาสาหรับห้องปฏิบัติการ, แบบบันทึกการรับตัวอย่าง(มีรหั ส
ห้องปฏิบัติการระบุ ซึ่งจะใช้รหัสห้องปฏิบัติการดังกล่าวแทนชื่อห้องปฏิบัติการ ในรายงานผลเบื้องต้นและ
รายงานฉบับสมบูรณ์ รหัสห้องปฏิบัติการไม่เกี่ยวข้องกับ sample code), แบบรายงานผลทดสอบ และแบบ
รายงานวิธีทดสอบ สาหรับตัวอย่างที่ต้องรักษาความเย็น จะบรรจุตัวอย่างในกล่องโฟมพร้อมด้วย Gel pack
3.3 เมื่อท่านได้รับตัวอย่างแล้ว โปรดตรวจสอบตัวอย่างและเอกสารแนบ เก็บรักษาตัวอย่างตามที่ระบุในเอกสาร
หลักเกณฑ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการรับตัวอย่างและส่งกลับ e-mail: pt@centrallabthai.com
4. กำรทดสอบตัวอย่ำงและกำรส่งผล
4.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบตัว อย่ างตามวิธีทดสอบที่ใช้เป็นประจา หรือในบางรายการทดสอบ ผู้จัด โปรแกรม
ทดสอบความชานาญจะกาหนดวิธีทดสอบและจะระบุอยู่ในหลักเกณฑ์ของโปรแกรมทดสอบความชานาญของ
รายการนั้นๆ
4.2 ห้องปฏิบัติการส่งผลกลับภายในวันที่ปิดรับผล โดยรายงานผลในหน่วยที่ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชานาญ
กาหนด กรณีที่ท่านประสงค์ส่งผลทดสอบมากกว่า 1 วิธี โปรดใช้แบบรายงานผลทดสอบและแบบรายงานวิธี
ทดสอบ 1 ชุดสาหรับ 1 วิธี และกาหนดให้ส่งผลกลับทาง e-mail: pt@centrallabthai.com
4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ กาหนดวันส่งผล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในหลักเกณฑ์ของโปรแกรม
ทดสอบความชานาญของรายการนั้นๆ
4.4 ห้องปฏิบัติการต้องไม่แจ้งข้อมูลผลการทดสอบของตนเองกับห้องปฏิบัติการอื่นก่อนวันปิดรับผล
5. กำรรำยงำนผล (Report)
5.1 รำยงำนเบื้องต้น จะแสดงข้อมูลผลทดสอบของห้องปฏิบัติการและค่าสถิติของข้อมูล จะได้รับรายงานเบื้องต้น
ทาง e-mail address ของผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในใบสมัคร เมื่อได้รับรายงานเบื้องต้นแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูล
ของท่านว่าตรงตามที่ร ายงานมาหรื อไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งกลั บผู้ ประสานงานโดยทันที เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขและเพื่อให้ข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ถูกต้อง
5.2 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลโดยอ้างอิงตามข้อ กาหนด ISO/IEC 17043:2010 โดยมี
ข้อมูลที่สาคัญ คือ ผลการประเมินทางสถิติ ห้องปฏิบัติการจะได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ทาง e-mail และทาง
ไปรษณีย์ถึงชื่อผู้ติดต่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
6. กำรติดต่อสอบถำม
6.1 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโปรแกรม
คุณศิวิมล นันสุนานนท์/ คุณสุวีร์ณัช ตานพิพัฒน์/ คุณกิ่งแก้ว เชื้อบุญมา/ คุณธนิดา พิมพ์มา ทาง e-mail:
pt@centrallabthai.com หรือ โทร 0-2940-6881 – 83 ต่อ 210, 189 หรือ 09-2162-9449
6.2 หากต้องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เช่น ใบสั่งซื้อ กรุณาส่งถึง
ส่วนทดสอบควำมชำนำญ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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