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1 คํานํา
สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ (มกอช.)จัดตั้งขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางในการประสานงานและพัฒนามาตรฐานสินค้ าเกษตรของประเทศให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลโดยร่ วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้ นการให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จในการนําเข้ าและส่งออกสินค้ าเกษตรซึ่ง
เป็ นหน่วยงานระดับกรม ภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตรและระบบคุณภาพ (สรม.) ในสังกัดสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่ งชาติ(มกอช ) มีห น้ าที่ประสาน กํากับ ดูแลและตรวจสอบมาตรฐานห้ อ งปฏิบัติการ รวมทั้ง ขึ้นทะเบีย นหน่ ว ยรั บรอง
ห้ องปฏิบัติการ (Accreditation Body: AB) และห้ องปฏิบัติการทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหาร (Laboratory: Lab) จึงได้
จัดตั้งระบบเครือข่ายข้ อมูลสารสนเทศทางห้ องปฏิบัติการทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหารตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เพื่อการ
ติดตามเฝ้ าระวังและประเมินผลดําเนินการพร้ อมทั้งมีระบบขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหารที่ได้ รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ข้ อกําหนดทั่วไปว่ าด้ วยความสามารถของห้ องปฏิบัติการทดสอบและ
ห้ องปฏิบัติการสอบเทียบ, (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) และระบบ
สืบค้ นข้ อมูลรายการทดสอบเพื่อการส่งออกสินค้ าเกษตรและอาหารสําหรับการบริโภคของมนุษย์ไปยังประเทศคู่ค้าที่สาํ คัญของ
ไทย 3 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุ โรป และญี่ปุ่น ระบบการขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการฯ ดังกล่ าวถือว่ ามี
ประโยชน์อย่างมากต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการหรือผู้ท่สี นใจทั่วไป โดย
ถือเป็ นช่ องทางในการสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารฯที่สาํ คัญของประเทศ
ประกอบด้ วยรายชื่อห้ องปฏิบัติการฯ ที่ได้ รับการรับรองฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ขอบข่ายรายการทดสอบที่
ได้ รับการรับรอง วิธีทดสอบที่ได้ รับการรับรอง ปั จจุบันนี้มีห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้ ข้ ึนทะเบียนกับ มกอช. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ มี
การขยายขอบข่ ายรายการที่ได้ รับการรั บรองฯเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งพบปั ญหาที่ไม่ สามารถใช้ งานในระบบการขึ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบัติการฯและระบบการสืบค้ นข้ อมูล ทั้งจากผู้ให้ บริการ (บุคลากรในสังกัด สรม.) และจากผู้ใช้ บริการ ประกอบ
กับข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเพื่อการพัฒนาห้ องปฏิบัติการฯ ของไทยให้ มีความพร้ อมและศักยภาพสู่มาตรฐานสากล จากการ
สํารวจในปี พ.ศ.2550และ2551 พบว่า ห้ องปฏิบัติการหลายแห่ งมีความต้ องการให้ ภาครัฐช่วยเหลือด้ านข้ อมูลด้ านมาตรฐาน
การทดสอบต่างๆ เช่ น วิธที ดสอบที่ประเทศคู่ค้ายอมรับ รวมทั้งหน่วยงานจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญที่เป็ นหน่วยงานใน
ประเทศ ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2552 ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เป็ นหน่วยงานกลางสนับสนุนข้ อมูลดังกล่าวที่ครอบคลุมข้ อกําหนด
กฎหมายและมาตรฐานของทุกประเภทสินค้ าที่มีการส่งออก นอกจากนี้ยังพบปั ญหาในประเด็นของผู้ประกอบการส่งออกสินค้ า
เกษตรและอาหารฯ คือ ยังไม่มีห้องปฏิบัติการใดที่สามารถให้ บริการทดสอบ/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสินค้ าเกษตรและ
อาหารฯเพื่อการส่งออกเบ็ดเสร็จในแห่งเดียว (One Stop Service)ทําให้ ผ้ ูประกอบการฯต้ องเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายสูงจากการส่ง
สินค้ าเพื่อทดสอบ/ตรวจวิเคราะห์ฯตามห้ องปฏิบัติการต่างๆ มากกว่า 1
จากเหตุ ข้ างต้ น หลังจาก สรม. ได้ ทาํ การประเมิน วิ เ คราะห์ แล้ ว พบว่ า ข้ อมู ลด้ านมาตรฐานการทดสอบ/ตรวจ
วิเคราะห์ทางห้ องปฏิบัติการที่มีความจําเป็ นต่อการส่งออกและสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้ องปฏิบัติการดังกล่าว มี
5 ประเด็น คือ 1) ชื่อประเภท/ชนิดสินค้ าเกษตรและอาหารฯที่ประเทศคู่ค้าแต่ละประเทศนําเข้ าจากไทย 2) รายการทดสอบ/
ตรวจวิเคราะห์ในแต่ละประเภท/ชนิดสินค้ า 3) วิธที ดสอบ/ตรวจวิเคราะห์ท่เี ป็ นที่ยอมรับในแต่ละรายการทดสอบ 4) ค่า
มาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุดที่อนุญาตให้ มีได้ (Maximum Residue Limits: MRL) และ5) วิธกี ารเก็บตัวอย่าง ซึ่งหาก
มีข้อมูล5 ประเด็นนี้ จะเป็ นประโยชน์มากต่อการวางแผนการพัฒนาห้ องปฏิบัติการให้ สามารถบริการทดสอบเบ็ดเสร็จในแห่ ง
เดียว นอกจากนั้นข้ อมูลทั้ง 5 ประเด็นนี้ยังสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนการวางแผนเพื่อพัฒนาหน่วยงานจัดโปรแกรมทดสอบ
ความชํานาญและห้ องปฏิบัติการอ้ างอิงในประเทศให้ สอดคล้ องกับการเป็ นประโยชน์ของประเทศ และยังสามารถใช้ เป็ นข้ อมูล
1

ศึกษาเพื่อก่อเกิดแนวทางการป้ องกันความปลอดภัยในสินค้ าเกษตรและอาหารของไทย รวมทั้งสามารถเป็ นข้ อมูลสนับสนุนการ
เจรจาการค้ าในเวทีโลกได้ ด้ วยเหตุน้ ี จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายห้ องปฏิบัติการทดสอบ
สินค้ าเกษตรและอาหารของมกอช. ให้ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น พร้ อมทั้งมีการศึกษาและจัดทําฐานข้ อมูลด้ าน
มาตรฐานการทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหารฯของแต่ละประเทศคู่ค้าใน 5 ประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น
คู่ มื อ ผู้ ใ ช้ งานฉบั บ นี้ จั ด ทํา ขึ้ นเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และคํา แนะนํา เบื้ องต้ น แก่ ผ้ ู ใ ช้ ง านทั่ ว ไป ซึ่ ง ได้ แ ก่ ห้ องปฏิบั ติ ก าร
ผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้ า และเจ้ าหน้ าที่ สรม. ผู้ทาํ หน้ าที่ดาํ เนินเรื่องการยื่นคําขอของห้ องปฏิบัติการ วิธีการใช้ งาน
ระบบในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานบํารุงรักษาระบบฯและข้ อมูล คณะที่ปรึกษาได้ รวบรวมและแยกไว้ ในคู่มือดูแลระบบ
หากมีคาํ ถามใดที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งานที่คู่มือฉบับนี้ไม่ได้ ครอบคลุมถึงให้ ติดต่อคณะที่ปรึกษาได้ ท่ี
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2 แนะนําวิธีการใช้ คู่มอื ใช้ งานระบบ
ระบบเครื อ ข่ า ยห้ อ งปฏิบั ติ ก ารทดสอบสิน ค้ า เกษตรและอาหารเป็ นระบบบริ ก ารผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ท ที่มี
ความสามารถในการให้ บริ การผู้ ประกอบการ และสนับสนุ นการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ มกอช. ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการขึ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบัติการทดสอบ และข้ อกําหนดมาตรฐานรายการทดสอบของประเทศคู่ค้า ระบบเครือข่ายห้ องปฏิบัติการฯ แบ่ง
บริการทั้งหมดออกเป็ น 4 ส่วน คือ

1 ระบบงานจัดการกลุ่มผูใ้ ช้งานระบบเครือข่ายฯ ครอบคลุมงานบริการด้ านการสมัครสมาชิก, การเข้ าใช้ งาน
ระบบ, การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวของสมาชิก, การแก้ ไขรหัสผ่าน, การตรวจสอบสิทธิ์การเข้ าใช้ งานระบบ, การกําหนด
สิทธิขอบเขตการใช้ งานระบบ, และการกําหนดกลุ่มผู้ใช้ งานระบบ
2 ระบบงานจัดการทะเบียนห้องปฏิบตั ิการและหน่วยรับรองห้องปฏิบตั ิการ ครอบคลุมงานบริการส่วนการ
ให้ บริการยื่นขอและการติดตามการขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการฯ, การพิจารณาการขึ้นทะเบียน, การให้ บริการยื่นขอขยาย
ขอบข่ายห้ องปฏิบัติการฯ, และการพิจารณาอนุมัติการขยายการรับรองขอบข่ายการทดสอบของห้ องปฏิบัติการฯที่ได้ รับการขึ้น
ทะเบี ย นแล้ ว พร้ อ มทั้ง การบั น ทึก และติ ด ตามสถานภาพคํา ขอฯ และการออกรายงานต่ า งๆ ที่เ กี่ย วกับ บริ ก ารทะเบี ย น
ห้ องปฏิบัติการของ มกอช.
3 ระบบงานจัดการมาตรฐานทดสอบประเทศคู่ คา้ ครอบคลุมการให้ บริ การค้ นหาข้ อมูลมาตรฐานการ
ทดสอบประเทศคู่ค้า และการจัดการข้ อมูลมาตรฐานการทดสอบประเทศคู่ค้า
4 ระบบงานประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมกระบวนการทํางานของระบบในด้ านการเป็ นช่องทางติดต่อระหว่าง
หน่ วยงาน มกอช. กับบุ คคลภายนอก รวมถึงการแจ้ งข้ อมู ล ข่ าวสารผ่ านหน้ าหลั กของระบบเครื อข่ ายฯ การสนั บสนุ นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและเจ้ าหน้ าที่ มกอช. ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค(Electronic mail) และการเป็ นศูนย์รวมข้ อมูล
ติดต่อของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เป็ นประโยชน์ต่องานบริการผู้ส่งออกหรือผู้ท่สี นใจเกี่ยวกับมาตรฐานทดสอบสินค้ าเกษตร
และอาหารโดยทั้งไป
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3 รายชื่อบริการของระบบเครือข่ ายสํ าหรับผู้ใช้ งานทัว่ ไป
คู่ มือ ใช้ ง านระบบเล่ มนี้ ใช้ ก ารจัด เรี ย งคําบรรยายขั้นตอนการใช้ ง านระบบสํา หรั บแต่ ล ะบริ การตามลําดับ ตรรกะ
ก่อนหลังของแต่ละบริการ คําบรรยายบริการแต่ละรายการจะประกอบไปด้ วย “ชื่อบริการ” (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ชื่อกรณี
ใช้ งาน”– Use Case Name) และ แผนภาพขั้นตอนการใช้ งานระบบพร้ อมด้ วยตัวอย่างหน้ าจอส่วนที่เกี่ยวข้ อง

ระบบงานจัดการกลุ่มผู้ใช้ งานระบบเครื อข่ ายฯ
ความสามารถในการให้ บริการในส่วนนี้ประกอบไปด้ วย 4 กรณีใช้ งาน คือ
บริการ
บ.1
บ.2
บ.3
บ.4

สร้ างบัญชีสมาชิก
เข้ าระบบด้ วยรหัสสมาชิก
เรียกดูและแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวบัญชีสมาชิก
เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีสมาชิก

หน้ าที่
5
6
7
9

ระบบงานจัดการทะเบียนห้ องปฏิบัติการและหน่ วยรั บรองห้ องปฏิบัติการ
ความสามารถในการให้ บริการของระบบในส่วนนี้ ประกอบไปด้ วย 9 กรณีใช้ งาน คือ
บริการ
บ.6
บ.7
บ.8
บ.9
บ.10
บ.11
บ.12
บ.13
บ.14

เรียกดูคาํ บรรยายขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนและการขอขยายขอบข่ายการทดสอบ
ปริ้นท์แบบฟอร์มคําขอเปล่า
กรอกแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการแบบออนไลน์
ยื่นคําขอแบบออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มขอขยายขอบข่ายรายการทดสอบแบบออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มขอแก้ ไขข้ อมูลห้ องปฏิบัติการฯ
เรียกดูข้อมูลสถานะภาพของคําขอของตน
ลบแบบฟอร์มที่บันทึกไว้
ปริ้นท์แบบฟอร์มคําขอฯของตนที่บันทึกไว้

หน้ าที่
11
12
13
21
22
23
24
25
26

ระบบงานจัดการมาตรฐานทดสอบประเทศคู่ค้า
ความสามารถในการให้ บริการของระบบในส่วนของระบบงานจัดการจัดการมาตรฐานทดสอบประเทศคู่ค้าประกอบไป
ด้ วย 5 กรณีใช้ งาน ได้ แก่
บริการ
บ.15
บ.16
บ.17
บ.18
บ.19

ค้ นหาข้ อกําหนดมาตรฐานสินค้ าของประเทศคู่ค้า
เรียกดูเอกสารอ้ างอิงเพื่อดาวน์โหลดหรือเปิ ดหน้ าเว็บไซต์อ้างอิงโดยประเทศคู่ค้า
ค้ นหาห้ องปฏิบัติการและหน่วยรับรองห้ องปฏิบัติการ
ค้ นหาห้ องปฏิบัติการและหน่วยรับรองห้ องปฏิบัติการด้ วยสถานที่ต้งั
ค้ นหาห้ องปฏิบัติการและหน่วยรับรองห้ องปฏิบัติการด้ วยความสามารถทดสอบ

หน้ าที่
27
30
31
32
33
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ระบบงานประชาสัมพันธ์
ความสามารถในการให้ บริการของระบบในส่วนของระบบงานจัดการกลุ่มผู้ใช้ งานระบบเครือข่ายประกอบไปด้ วย 3
กรณีใช้ งาน คือ
บริการ
บ.20
บ.21
บ.22

เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ (PR-News)
ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การใช้ ตัวกรองและการจับกลุ่มข้ อมูลในการค้ นหาข้ อมูล

หน้ าที่
34
35
36
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บ.1 สร้างบัญชีสมาชิก
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.1
สร้ างบัญชีสมาชิก

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ
cssa.acfs.go.th

คลิกที่ลิงค์ “สมัครสมาชิก”

คลิกถูกเพื่อยืนยันการรับ
ข้ อตกลง แล้ ว คลิกปุ่ ม
“ถัดไป”

ทํารายการเลือกประเภท
ของบัญชีท่ตี ้ องการสมัคร

ป้ อนที่อยู่ของอีเมล์เพื่อใช้ เป็ น
ชื่อบัญชีสมาชิกโดยใส่รหัสผ่าน
2 ครั้ง กับที่อยู่อเี มล์สาํ รอง
และคลิกปุ่ ม “ลงทะเบียน”

เปิ ดอีเมล์ท่ใี ช้ ในการสมัคร
สมาชิกเพื่อทําการยืนยันในการ
สมัครสมาชิกจากระบบ

จบ

เปิ ดอีเมล์ท่ใี ช้ ในการสมัครสมาชิก
แล้ วคลิกลิงค์เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
5

บ.2 เข้าระบบด้วยรหัสสมาชิก
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.2
เข้ าสู่ระบบ

เปิ ดหน้ าหลักระบบเครือข่ายฯ
ผ่าน ACFS Web หรือ URL

คลิกเลือกบัญชีผ้ ูใช้

ป้ อนชื่อบัญชีสมาชิกและ
รหัสผ่านแล้ วเลือก
“คลิกปุ่ มเข้ าสู่ระบบ”

จบ
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บ.3 เรียกดู และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบัญชีสมาชิก
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.3
เรียกดูและแก้ ไขข้ อมูล
ส่วนตัวของบัญชีสมาชิก

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกที่ลิงค์ “บัญชีผ้ ูใช้ ”
จะแสดงรายละเอียด
ข้ อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ข้ อมูลส่วนตัว
ของสมชิก

คลิกที่ลิงค์ “แก้ ไข” เพื่อแก้ ไข
ข้ อมูลส่วนตัวของสมาชิก
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ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

ทําการปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล
ส่วนตัวและเลือกคลิกปุ่ ม
“บันทึก”

จบ
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บ.4 เปลีย่ นรหัสผ่านของบัญชีสมาชิก
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.4
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ของบัญชีสมาชิก

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกที่ “บัญชีผ้ ูใช้ ”

เลือกตัวเลือกคลิก “แก้ ไข”
รหัสผ่าน

ป้ อนข้ อมูลรหัสผ่านเก่าและ
รหัสผ่านใหม่แล้ วทําการบันทึก
การเปลี่ยนแปลง

จบ
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บ.5 เรียกดู คําบรรยายข้อกําหนดเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ การขึ้ นทะเบียนและการขยายขอบข่าย
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.5
เรียกดูคาํ บรรยายข้ อกําหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนและการ
ขยายขอบข่าย

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิก “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

เลือกคลิก “หลักเกณฑ์วิธกี าร
และเงื่อนไขการยอมรับ
ความสามารถของ
ห้ องปฏิบัติการ”

คําบรรยายข้ อกําหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียน
และการขยายขอบข่าย

จบ
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บ.6 เรียกดู คําบรรยายขั้นตอนการขอขึ้ นทะเบียนและการขอขยายขอบข่ายการทดสอบ
บ.6 เรียกดูคําบรรยายขั้นตอนการขอขึ้ นทะเบียนและการขอขยายขอบข่ายการทดสอบ
ผูใ้ ช้งานระบบ
ตัวอย่างหน้าจอ
บ.6 เรียกดูคาํ บรรยายขั้นตอน
การขอขึ้นทะเบียนและการขอ
ขยายขอบข่ายการทดสอบ

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกที่เมนู “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิกที่ลิงค์ “วิธกี ารขึ้นทะเบียน
ของห้ องปฏิบัติการ”

คลิก อ่านคําบรรยายขั้นตอน
การขอขึ้นทะเบียนและการขอ
ขยายขอบข่ายการทดสอบ

จบ
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บ.7 ปริ้ นท์แบบฟอร์มคําขอเปล่า
บ.19 ปริ้ นท์แบบฟอร์มคําขอเปล่า
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.7
ปริ้นท์แบบฟอร์มคําขอเปล่า

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิก “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิก “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คําขอ”

จบ
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บ.8 กรอกแบบฟอร์มขอขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการแบบออนไลน์
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.8 กรอกแบบฟอร์มขอขึ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ
แบบออนไลน์

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกที่เมนู “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิกลิงค์ “กรอกคําขอขึ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ”

คลิกปุ่ ม
“เริ่มกรอกคําขอใหม่”

ทําการกรอกแบบฟอร์ม
โดยเริ่มเลือกประเภทคําขอ
ในแบบฟอร์ม

เลือกประเภท
คําขอ

ตั้งชื่อ
ห้ องปฏิบัติการ
เลือกประเภทของ
ห้ องปฏิบัติการและ
กรอกข้ อมูลที่อยู่

ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลแล้ วคลิกปุ่ ม “บันทึก”
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ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

คลิกปุม “เพิ่มสํานักงาน
สาขาหรือภูมิภาค”
ป้ อนข้ อมูล
ป้ อนข้ อมูลสํานักงานสาขาหรือ
ภูมิภาค แล้ วคลิกปุ่ ม
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

ถ้ าต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อมูล
ให้ คลิกที่ลิงค์ “แก้ ไข” ใน
บรรทัดเดียวกันกับ “ลบ”

คลิกปุ่ ม
“เพิ่มผู้ท่สี ามารถติดต่อได้ ”

ป้ อนข้ อมูลผู้ท่สี ามารถติดต่อ
ได้ แล้ วคลิกปุ่ ม
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

ป้ อนข้ อมูล

ถ้ าต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อมูล
ให้ คลิกที่ลิงค์ “แก้ ไข”
ในบรรทัดเดียวกันกับ “ลบ”
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ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

เลือกติ๊กถูก
คลิกปุ่ ม
“เพิ่มขอบข่ายที่ได้ รับรอง”

ป้ อนข้ อมูลของขอบข่าย
รายการทดสอบแล้ ว คลิกปุ่ ม
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

ถ้ าต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อมูล
ให้ คลิกที่ “แก้ ไข” ในบรรทัด
เดียวกันกับ “ลบ”

พิมพ์ช่ ือรายการที่ทดสอบ

เลื อ กชื่ อ มาตรฐานทดสอบ จาก
รายการที่ มอกช. มีให้ เท่านั้น
หากไม่พบชื่อมาตรฐานทดสอบที่
ตรงความหมายมากที่สุด ให้ เ ว้ น
ว่างไว้

พิมพ์หน่วยและ
วิธที ดสอบที่ใช้

เลือกมาตรฐานวิธที ดสอบ มอกช.
และวิธเี ก็บตัวอย่าง

15

ผูใ้ ช้งานระบบ

คลิกปุ่ ม “เพิ่มขอบข่ายที่สนใจ
ได้ รับการรับรอง”

ตัวอย่างหน้าจอ

เลือกติ๊กถูกออก

ป้ อนข้ อมูลในขอบข่ายรายการ
ทดสอบแล้ ว คลิกปุ่ ม
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

ถ้ าต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อมูล
ให้ คลิกที่ “แก้ ไข” ในบรรทัด
เดียวกันกับ “ลบ”

16

ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

คลิกปุ่ ม “เพิ่มการรับรอง
ระบบ” จากหน่วยงานรับรอง
ห้ องปฏิบัติการ

ป้ อนข้ อมูลของการรับรอง
ระบบจากหน่อยงาน แล้ ว คลิก
ปุ่ ม“บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

ถ้ าต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อมูล
ให้ คลิกที่ “แก้ ไข” ในบรรทัด
เดียวกันกับ “ลบ”

คลิกปุ่ ม “เพิ่มจํานวน
พนักงาน/เจ้ าหน้ าที่”

17

ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

ป้ อนข้ อมูลจํานวนพนักงาน/
เจ้ าหน้ าที่ แล้ วคลิกปุ่ ม
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

ถ้ าต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อมูล
ให้ คลิกที่ “แก้ ไข” ในบรรทัด
เดียวกันกับ “ลบ”

คลิกปุ่ ม “ผู้รับเหมาช่วง”

ป้ อนข้ อมูลผู้รับเหมาช่วง แล้ ว
คลิกปุ่ ม “บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง”

ถ้ าต้ องการกลับไปแก้ ไขข้ อมูล
ให้ คลิกที่ “แก้ ไข” ในบรรทัด
เดียวกันกับ “ลบ”

18

ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

คลิกปุ่ ม “อัพโหลดเอกสาร
ประกอบคําขอ”

เลือกประเภทเอกสาร
แล้ วอับโหลดไฟล์เพื่อแนบ
เอกสารที่เป็ น PDF แล้ วคลิก
ปุ่ ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

เลือกดาวน์โหลด
หรือต้ องการลบเอกสาร

คลิกปุ่ ม“กลับไปยังทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ”

จะกลับไปหน้ ารายการฟอร์ม
คําขอทั้งหมดของสมาชิก

7

19

ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

คลิก เปิ ดเอกสารรายการคําขอ
ที่กรอกข้ อมูลเสร็จแล้ ว

เอกสารที่ถูกเลือกจะถูกเปิ ด
ขึ้นมาโชว์ข้อมูลต่างๆทั้งหมด

จบ

20

บ.9 ยืน่ คําขอแบบออนไลน์
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.9 ยื่นส่งคําขอที่กรอกข้ อมูล
ครบถ้ วนแล้ วผ่านระบบออนไลน์

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกเมนู “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิกเลือก“กรอกคําขอขึ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ”

เลือกคลิกเปิ ดเอกสาร รายการ
คําขอที่ต้องการยื่น

คลิกปุ่ ม “ยื่นคําขอฯ”

จบ

21

บ.10 กรอกแบบฟอร์มขอขยายขอบข่ายรายการทดสอบแบบออนไลน์
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.10 กรอกแบบฟอร์มขอขยาย
ขอบข่ายรายการทดสอบแบบ
ออนไลน์

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิก “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิกเลือก“กรอกคําขอขึ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ”

เลือก “เริ่มกรอกคําขอใหม่”

เลือกประเภทคําขอเป็ น
“ขอขยายขอบข่าย”

เลือกประเภท
คําขอ

ตั้งชื่อ
ห้ องปฏิบัติการ

เลือกประเภทของ
ห้ องปฏิบัติการ
และกรอกข้ อมูล
ที่อยู่

กรอกแบบฟอร์มตามขั้นตอน
เดียวกับ (บ.8)

จบ

22

บ.11 กรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลห้องปฏิบตั ิการฯ
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.11
กรอกแบบฟอร์มขอแก้ ไขข้ อมูล
ห้ องปฏิบัติการฯออนไลน์

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิก “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิก “กรอกคําขอขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ”

เลือกรายการคําขอที่ต้องการ
แก้ ไข แล้ วคลิก “แก้ ไข”

กลับไปแก้ ไขข้ อมูลต่างๆโดย
สามารถย้ อนกลับไปทําใน
ขั้นตอนที่ (บ.8) ได้

จบ

23

บ.12 เรียกดูขอ้ มูลสถานะภาพของคําขอของตน
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.12
เรียกดูข้อมูลสถานะภาพของคําขอ
ของตนผ่านระบบออนไลน์

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิก “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิก “กรอกคําขอขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ”

ดูสถานะคําขอซึ่งแสดงอยู่หลัง
รายการคําขอนั้นๆ

จบ

24

บ.13 ลบแบบฟอร์มทีบ่ นั ทึกไว้
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.13
ลบแบบฟอร์มที่บนั ทึกไว้

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิก “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิก “กรอกคําขอขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ”

เลือก ลบ วัตถุประสงค์คาํ ขอที่
ต้ องการลบทิ้ง

ยืนยันการลบ

จบ

25

บ.14 ปริ้ นท์แบบฟอร์มคําขอฯของตนทีบ่ นั ทึกไว้
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.14
ปริ้นท์แบบฟอร์มคําขอ
ที่บันทึกไว้

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกเมนู “ขึ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025”

คลิกเลือก “กรอกคําขอขึ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ”

คลิกที่ลิงค์ เปิ ดเอกสาร
ที่ต้องการสั่งพิมพ์

คลิกปุ่ ม “ปริ้นเอกสาร”
เพื่อพิมพ์คาํ ขอของ

จบ

26

บ.15 ค้นหาข้อกําหนดมาตรฐานสินค้าของประเทศคู่คา้
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.15 ค้ นหาข้ อมูลมาตรฐานทดสอบ
สินค้ าที่กาํ หนดโดยประเทศคู่ค้า
สําหรับแต่ละรายการสินค้ า

คลิกที่เมนู “ค้ นหาข้ อกําหนด
มาตรฐานสินค้ าของ ประเทศคู่ค้า”

ใช้ ตัวกรอกและการจัดเรียงกลุ่ม
ข้ อมูล เพื่อค้ นหารายการ
ทดสอบสารที่ต้องการ

ใช้ ตัวกรองในการ
ค้ นหา

คลิกที่รายชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ ทดสอบ

27

ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

รายละเอียดของการทดสอบ
ค่า MRL และ วิธที ดสอบ
รายละเอียดของค่า MRL’s
และวิธที ดสอบต่างๆ

คลิกปุ่ ม “เรียกดูเวอร์ช่ันอื่นๆ”
เพื่อเปิ ดดูรายการทดสอบ
ของเวอร์ช่ันอื่น (ถ้ ามี)

คลิกเลือกรายการ
ทดสอบที่สนใจ

คลิกที่ช่ ือรายการทดสอบ
ดูรายการทดสอบ
ค่า MRL และ วิธที ดสอบ

คลิกปุ่ ม “ปริ้นเอกสาร”
เพื่อสั่งพิมพ์รายการทดสอบ

สั่งพิมพ์เอกสารการทดสอบ

28

ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

คลิกที่ปุ่ม “ดูจาํ นวนรายการทดสอบ
ที่แต่ละห้ องปฏิบัตกิ าร”
คลิกที่ปุ่ม
“จํานวนรายการทดสอบที่แต่ละ
ห้ องปฏิบัติการสามารถให้ บริการ”

เลือกคลิกถูกหน้ า
ห้ องปฏิบัติการ ที่ต้องการเลือก
แล้ วคลิกปุ่ ม “ปริ้นท์เอกสาร”

จํานวนรายการ
ทดสอบที่แต่ละ
ห้ องปฏิบัติการ
สามารถให้ บริการ

ดูผลรายการทดสอบ

สั่งพิมพ์เอกสารการทดสอบ
คลิกปุ่ ม “ปริ้นท์เอกสาร”
เพื่อสั่งพิมพ์รายการทดสอบ

จบ

29

บ.16 เรียกดูเอกสารอ้างอิงเพือ่ ดาวน์โหลดหรือเปิ ดหน้าเว็บไซต์อา้ งอิงโดยประเทศคู่คา้
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.16 เรียกดูเอกสารอ้ างอิงข้ อกําหนด
มาตรฐานทดสอบสินค้ าที่กาํ หนดโดย
ประเทศคู่ค้า

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิก “ค้ นหาข้ อกําหนด
มาตรฐานสินค้ าของ
ประเทศคู่ค้า”

ค้ นหารายการทดสอบที่ต้องการโดย
ใช้ วิธกี ารเดียวกับขั้นตอน (บ.17)

คลิกที่รายการเชื่อมโยงเพื่อเปิ ดไปยัง
เว็บที่สนใจหรือเปิ ดดาวน์โหลด
เอกสาร

จบ

30

บ.17 ค้นหาห้องปฏิบตั ิการและหน่วยรับรองห้องปฏิบตั ิการ
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.17
ค้ นหาห้ องปฏิบัติการและ
หน่วยรับรองห้ องปฏิบัติการ

คลิกที่เมนู
“ค้ นหาห้ องปฏิบัตกิ ารที่ได้
รับรอง ISO/IEC 17025”

ทํารายการเลือก คลิกที่
ค้ นหาห้ องปฏิบัติการ->รายชื่อ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการ
รับรอง ISO/IEC 17025

จบ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการ
รับรอง ISO/IEC 17025

31

บ.18 ค้นหาห้องปฏิบตั ิการและหน่วยรับรองห้องปฏิบตั ิการด้วยสถานทีต่ ้ งั
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.18
ค้ นหาห้ องปฏิบัติการและหน่วย
รับรองห้ องปฏิบัติการ

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกเลือก “ค้ นหา
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับรอง
ISO/IEC 17025”

คลิกรายการเลือกค้ นหา
ห้ องปฏิบัติการ->สถานที่ต้งั

สถานที่ต้งั ของห้ องปฏิบัติการ

จบ

32

บ.19 ค้นหาห้องปฏิบตั ิการและหน่วยรับรองห้องปฏิบตั ิการด้วยความสามารถทดสอบ
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.19
ค้ นหาห้ องปฏิบัติการและ
หน่วยรับรองห้ องปฏิบัติการ

เปิ ดหน้ าหลักของระบบ
เครือข่ายฯ ผ่าน ACFS Web
แล้ วเข้ าสู่ระบบ (บ.2)

คลิกเลือก “ค้ นหา
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับรอง
ISO/IEC 17025”

คลิกรายการเลือกค้ นหา
ห้ องปฏิบัติการ->
ความสามารถทดสอบ

ความสามารถของ
รายการทดสอบ

จบ

33

บ.20 เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ (PR-News)
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.20
เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์
(PR-News)

เปิ ดหน้ าหลักของระบบเครือข่ายฯ
cssa.acfs.go.th

คลิกที่หัวข้ อข่าวประชาสัมพันธ์ท่ี
สนใจ

จบ

34

บ.21 ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.21
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เปิ ดหน้ าหลักระบบเครือข่ายฯ
cssa.acfs.go.th

คลิกที่ช่ือลิงค์เพื่อดาวน์โหลด
เอกสารที่สนใจ

จบ

35

บ.22 การใช้ตวั กรองและการจับกลุ่มข้อมูลในการค้นหาข้อมูล
ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ

บ.22
การใช้ ตัวกรองและการจัดกลุ่มในการ
ค้ นหาข้ อมูล

เปิ ดหน้ าหลักระบบเครือข่ายฯผ่าน
ACFS Web หรือ URL

คลิกเลือก “ค้ นหา
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับรอง
ISO/IEC 17025”

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูล

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูล
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ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ
เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูล
แบบ “Is equal to” (ควรใช้
เมื่อทราบคําที่ต้องการค้ นหา
อย่างแน่นอน)

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูลแบบ
“Is equal to”
แล้ วคลิก “Filter”

ระบบจะแสดงการค้ นหา
เฉพาะคําต้ องต้ องการ

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูลแบบ
“Is not equal to”
แล้ วคลิก “Filter”

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูล
แบบ “Is not equal to”
(ควรใช้ เมื่อไม่ต้องการ
ค้ นหาคํานั้น)

ระบบจะไม่แสดงการ
ค้ นหาคํานั้น
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ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ
เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูล
แบบ “Starts with” (ควรใช้
เมื่อต้ องการค้ นหารายการ
เริ่มต้ นด้ วยคําที่ระบุ)

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูลแบบ
“Starts with”
แล้ วคลิก “Filter”
ระบบจะแสดงการค้ นหาคํา
ทุกชนิดที่ข้ นึ ต้ นคําที่ระบุไว้

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูลแบบ
“Contains”
แล้ วคลิก “Filter”

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูล
แบบ “Contains”
(ควรใช้ เมื่อต้ องการให้ ผล
การค้ นหาประกอบ
ไปด้ วยคําที่ระบุ)

ระบบจะแสดงการค้ นหาคํา
ทุกชนิดที่ระบุไว้
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ผูใ้ ช้งานระบบ

ตัวอย่างหน้าจอ
เลือกการใช้ ตัวกรอง
ข้ อมูลแบบ “Ends
with” (ควรใช้ เมื่อ
ต้ องการค้ นหาคํา
ลงท้ ายด้ วยคําที่ระบุ)

เลือกการใช้ ตัวกรองข้ อมูลแบบ
“Ends with”
แล้ วคลิก “Filter”

ระบบจะแสดงการค้ นหาคําที่
ลงท้ ายด้ วยคําที่ระบุไว้

เลือกการใช้ การจัดกลุ่มข้ อมูล
โดยการลากคอลัมน์ท่ตี ้ องการ
มาวางไว้ บนตาราง

ลากคอลัมน์มาวางไว้ ท่ี
ด้ านบนเพื่อจัดกลุ่ม

จบ
คอลัมน์ท่ตี ้ องนําไปวาง

ลักษณะคอลัมน์เมื่อถูกนํามาวาง
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