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1.  ขอบข่าย 
เอกสารฉบับนีใ้ช้ส าหรับห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ห้องปฏิบัติการท่ีย่ืนขอรับการรับรองท่ีได้รับการรับรอง
ความสามารถจากส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
2.  นิยาม 

2.1 ส านกั หมายถึง ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
2.2 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบหรือผู้ จัดโปรแกรมการ

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิารหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 
 
2.3 ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หมายถึง หน่วยงานท่ีจดัโปรแกรมการ

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิาร ท่ีมีการปฏิบตังิานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
2.4 ผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง หมายถึง หน่วยงานท่ีผลิตวัสดุอ้างอิง ท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
 
3.  ค่าธรรมเนียมการย่ืนค าขอรับใบรับรอง 

3.1  ส าหรับการขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ  
ห้องปฏิบัติการจะต้องย่ืนแบบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ         
(LA-F-01) และเอกสารประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ      
(LA-F-02) พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมในวนัท่ีย่ืนค าขอ เป็นเงิน 1,000 บาท โดยสามารถช าระเป็น
เงินสดหรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล) หรือตัว๋แลกเงิน ในนามบริษัท/
หน่วยงาน สัง่จ่าย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีฝ่ายการคลงั กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตัว้ 
ลพานุกรม  ค่าธรรมเนียมในการย่ืนค าขอรับใบรับรองนีส้ าหรับการตรวจสอบความพร้อมของ
ห้องปฏิบตัิการเพ่ือด าเนินการต่อไป ห้องปฏิบตัิการไม่ต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการย่ืนค าขอรับ
ใบรับรองส าหรับการขยายขอบขา่ยการรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิารตาม ISO/IEC 17025 
และการตรวจประเมินใหม ่
 

3.2 ส าหรับการขอรับการรับรองความสามารถผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตัิการ ผู้แทนหน่วยงานผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการจะต้อง
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ย่ืนแบบค าขอรับการรับรองผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ (LA-F-201) 
และเอกสารประกอบค าขอรับการรับรองผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ 
(LA-F-202) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในวนัท่ีย่ืนค าขอ เป็นเงิน 1,000 บาท โดยสามารถช าระ
เป็นเงินสดหรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล) หรือตัว๋แลกเงิน ในนามบริษัท/
หน่วยงาน สัง่จ่ายกรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีฝ่ายการคลงั กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตัว้ 
ลพานกุรม คา่ธรรมเนียมในการย่ืนค าขอรับใบรับรองนีส้ าหรับการตรวจสอบความพร้อมของผู้
จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการเพ่ือด าเนินการต่อไป ผู้จดัโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนค าขอรับใบรับรอง
ส าหรับการขยายขอบขา่ยการรับรองและการตรวจประเมินใหม่ 

 
3.3 ส าหรับการขอรับการรับรองความสามารถผู้ ผลิตวสัดอุ้างอิง ผู้แทนหน่วยงานผู้ ผลิตวสัดอุ้างอิง

จะต้องย่ืนแบบค าขอรับการรับรองผู้ ผลิตวสัดอุ้างอิง (LA-F-301) และเอกสารประกอบค าขอรับ
การรับรองผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง (LA-F-302) พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในวันท่ีย่ืนค าขอ เป็นเงิน 
1,000 บาท โดยสามารถช าระเป็นเงินสดหรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล) หรือ
ตั๋วแลกเงิน ในนามบริษัท/หน่วยงาน สั่งจ่ายกรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีฝ่ายการคลัง กรม
วิทยาศาสตร์บริการ อาคารตัว้ ลพานุกรม คา่ธรรมเนียมในการย่ืนค าขอรับใบรับรองนีส้ าหรับ
การตรวจสอบความพร้อมของผู้ ผลิตวสัดอุ้างอิง เพ่ือด าเนินการตอ่ไป ผู้ ผลิตวสัดอุ้างอิงไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนค าขอรับใบรับรองส าหรับการขยายขอบข่ายการรับรองและการ
ตรวจประเมินใหม ่
 
คา่ธรรมเนียมการย่ืนค าขอรับใบรับรองไมอ่าจเรียกคืนได้ 

 
4.  ค่าธรรมเนียมการตรวจเบือ้งต้น 

4.1 ส านักจะตรวจเบือ้งต้นห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง เพ่ือยืนยนัความพร้อมของเอกสารในระบบคณุภาพ
และเป็นการชีแ้จงวิธีด าเนินการในการประเมิน ซึ่งการตรวจเบือ้งต้นเป็นเพียงข้อแนะน าเท่านัน้
ไมใ่ชเ่ป็นการบงัคบั  

 
4.2 โดยทั่วไปการตรวจเบือ้งต้นเป็นหน้าท่ีของหัวหน้าผู้ ประเมินและผู้ ประสานงานจากส านัก       

(หวัหน้าผู้ประเมินและผู้ประสานงานอาจเป็นคนเดียวกัน) โดยใช้เวลาในการตรวจ 1 วนั หรือ
อาจใช้บคุลากรมากกวา่ 1 คน ถ้าขอบขา่ยในการย่ืนค าขอรับการรับรองมีจ านวนมาก 
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4.3 การตรวจเบือ้งต้นไม่เสียคา่ธรรมเนียมใด ๆ แตไ่ม่รวมถึงคา่ใช้จ่ายส าหรับคณะผู้ประเมินในการ
เดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ซึ่งส านกัจะท าความตกลงกับห้องปฏิบตัิการ และ/หรือ     
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ และ/หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ก่อนการ
ประเมินเป็นกรณี ๆ ไป    

 
5. ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง การขยายขอบข่ายการรับรอง 

และการตรวจประเมินใหม่ 
5.1 ค่าธรรมเนียมในการประเมินส าหรับการตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง การขยาย

ขอบข่ายการรับรอง และการตรวจประเมินใหม่ จะคิดค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 2,000 บาทต่อวนั
ตอ่คน (เศษของวนัคดิเป็น 1 วนั)  

 
5.2 คา่ธรรมเนียมในการประเมิน ต้องช าระก่อนการประเมิน โดยสามารถช าระเป็นเงินสดหรือเช็ค 

(ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล) ในนามบริษัท/หน่วยงาน สั่งจ่ายกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ท่ีฝ่ายการคลงั กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตัว้ ลพานุกรม หรือช าระเงินผ่านทาง
ธนาคารกรุงไทยโดยใช้ใบแจ้งช าระคา่ธรรมเนียมการรับรองห้องปฏิบตักิาร (LA-F-94) 

 
5.3 นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมการประเมินแล้ว ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายส าหรับคณะ 
ผู้ ประเมินในการเดินทางและค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ทัง้ นีส้ านักจะท าความตกลงกับ
ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิต
วสัดอุ้างอิง ก่อนการประเมินเป็นกรณี ๆ ไป  

 
5.4  ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ ส านกัจะท าความตกลงเร่ืองคา่ใช้จ่ายในการ

ตรวจประเมินกบัห้องปฏิบตักิารและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ
และ/หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ก่อนการประเมินเป็นกรณี ๆ ไป 

 
5.5 ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิต

วสัดอุ้างอิง ไมอ่าจเรียกคืนคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  
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6.  ค่าธรรมเนียมการประเมินเพิ่มเตมิ 
6.1 หากมีความจ าเป็นต้องประเมินเพิ่มเตมิ ณ ห้องปฏิบตัิการและ/หรือหน่วยงานผู้จดัโปรแกรมการ

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือหน่วยงานผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดงันี ้

ก) เพ่ือความชดัเจนในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องโดยผู้ประเมินบางคนหรือทัง้คณะ  
ข) เพ่ือคงไว้ซึง่การได้รับการรับรอง 

 
6.2  การช าระคา่ธรรมเนียมให้ปฏิบตัติามข้อ 5.1 – 5.5 

 
7.  ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 

7.1  เม่ือห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการ จะได้รับใบรับรอง ระบขุอบข่ายของ
การรับรองฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้สองฉบับตามท่ี
ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิต
วสัดอุ้างอิง ต้องการ 

 
7.2 คา่ธรรมเนียมใบรับรองฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษในการได้รับการรับรองครัง้แรกเป็นเงิน

ฉบบัละ 10,000 บาท  
 
7.3 คา่ธรรมเนียมใบแทนใบรับรอง และ/หรือการขอเพิ่มใบรับรอง ฉบบัละ 5,000 บาท 
 
7.4 ในกรณีท่ีห้องปฏิบตัิการ และ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ และ/

หรือผู้ ผลิตวสัดุอ้างอิงขยายขอบข่ายการรับรองหรือตรวจประเมินใหม่ ส านักจะออกใบรับรอง
ฉบบัใหม ่ฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เป็นเงินฉบบัละ 5,000 บาท 

 
7.5  ใบรับรองจะออกให้หลังจากห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงช าระคา่ธรรมเนียม โดยสามารถช าระเป็นเงินสดหรือ
เช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล) หรือตัว๋แลกเงิน ในนามบริษัท/หน่วยงาน สัง่จ่าย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีฝ่ายการคลงั กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตัว้ ลพานกุรม หรือช าระ
เงินผ่านทางธนาคารกรุงไทยโดยใช้ใบแจ้งช าระคา่ธรรมเนียมการรับรองห้องปฏิบตัิการ  (LA-F-
94) 


