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ข้อแนะน ำกำรกรอกแบบและกำรยื่นค ำขอรับ 
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบ 

กำรกรอกแบบค ำขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบ (LA-F-01) 
1. ช่ือองค์กร/หนว่ยงาน 
 ระบช่ืุอเตม็หนว่ยงานของราชการ หรือองค์กร/หนว่ยงานท่ีได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ 
2. สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
 ระบสุถานท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ 
3. หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และ e-mail address 
 ระบหุมายเลขโทรศพัท์และโทรสารของส านกังานใหญ่ และ e-mail address ของบคุคลท่ีเป็นตวัแทน

ของส านกังานใหญ่ท่ีสามารถตดิตอ่ได้สะดวก 
4. ขอบขา่ยการทดสอบท่ีขอรับการรับรองฯ 

ระบใุนเอกสารประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิารทดสอบ (LA-F-02) ข้อ 7 
5. ช่ือห้องปฏิบตักิารและสถานท่ีตัง้  

ระบช่ืุอและสถานท่ีตัง้ของห้องปฏิบตักิารท่ีต้องการขอรับการรับรอง 
6. หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และ e-mail address ของห้องปฏิบตักิาร   

ระบุหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และ e-mail address ของผู้บริหารห้องปฏิบตัิการหรือผู้แทน
ห้องปฏิบตักิารท่ีสามารถตดิตอ่ได้สะดวก 

7. การลงนามผู้ ย่ืนค าขอ 
เป็นหวัหน้าหน่วยงานของราชการ หรือผู้ ท่ีมีอ านาจลงนามตามเง่ือนไขในหนงัสือรับรองของการ
จดทะเบียนไว้กบักระทรวงพาณิชย์ พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามีระบใุนเง่ือนไขใน
หนงัสือรับรองของการจดทะเบียน) หรือเป็นผู้ รับมอบอ านาจซึ่งต้องมีหนงัสือมอบอ านาจของผู้ ท่ีมี
อ านาจลงนาม พร้อมอากรแสตมป์ (ตามบญัชีอตัราอากรแสตมป์ กรมสรรพากร)  
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ข้อแนะน ำกำรกรอกแบบและกำรยื่นค ำขอรับ 
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบ 

กำรกรอกแบบเอกสำรประกอบค ำขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบ (LA-F-02) 
1. ข้อมลูทัว่ไป  
 ในข้อ 1.2 สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ 
2.  วตัถปุระสงค์ท่ีขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิาร   

ระบวุตัถุประสงค์และมาตรฐานท่ีขอรับการรับรองฯ  ส าหรับห้องปฏิบตัิการท่ีได้รับการรับรองฯ แล้ว 
หากประสงค์ขอขยายขอบข่ายหรือตอ่อายหุนงัสือรับรอง ให้ระบวุนัท่ีย่ืนขอขยายขอบข่ายหรือตอ่อายุ
หนงัสือรับรอง และหมายเลขการรับรองระบบงาน    

3. ข้อมลูจ าเพาะ  
ระบุช่ือผู้บริหารห้องปฏิบตัิการหรือผู้แทนห้องปฏิบตัิการท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก  ช่ือผู้จดัการด้าน
คณุภาพ และข้อมลูระบบคณุภาพ 

4. เอกสารระบบคณุภาพของห้องปฏิบตัิการท่ีเป็นไปตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025 ด้านการบริหาร  
ท าเคร่ืองหมาย   และระบช่ืุอเอกสารอ้างอิง / เลขหวัข้อหรือเลขหน้าตามคูมื่อคณุภาพ/เอกสารท่ี
เก่ียวข้องของห้องปฏิบตักิารท่ีเป็นไปตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2005 ด้านการบริหาร  

ท าเคร่ืองหมาย  X หากไมมี่เอกสารท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดฯ 
5. เอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบตัิการท่ีเป็นไปตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025 ด้านวิชาการ      

ท าเคร่ืองหมาย   และระบ ุช่ือเอกสารอ้างอิง/เลขหวัข้อหรือเลขหน้าตามคูมื่อคณุภาพ/เอกสารท่ี 
เก่ียวข้องของห้องปฏิบตักิารท่ีเป็นไปตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2005 ด้านวิชาการ  

ท าเคร่ืองหมาย  X หากไมมี่เอกสารท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดฯ 
6. รายช่ือ คณุวฒุิ ประสบการณ์ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี 

ระบุรายช่ือและรายละเอียดของ หวัหน้าห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัการด้านคณุภาพ ผู้บริหารด้านวิชาการ
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุงาน เจ้าหน้าท่ีทดสอบ และผู้ปฏิบตัิงานแทนในทกุต าแหน่ง หากท่ีส าหรับกรอกไม่
พอให้ใช้แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้านัน้เพิ่มหรือใช้เอกสารแนบ 

7. ขอบขา่ยท่ีย่ืนขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิารทดสอบ 
ระบวุสัดหุรือผลิตภณัฑ์ท่ีทดสอบ รายการท่ีทดสอบ ช่วงของการทดสอบ วิธีทดสอบ และเทคนิคท่ีใช้
เฉพาะขอบขา่ยท่ีย่ืนขอรับการรับรองฯ ความสามารถห้องปฏิบตักิารทดสอบ หากท่ีส าหรับกรอกไม่พอ
ให้ใช้แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้านัน้เพิ่มหรือใช้เอกสารแนบ 
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ข้อแนะน ำกำรกรอกแบบและกำรยื่นค ำขอรับ 
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบ 

8. เคร่ืองมือ 
ระบุรายช่ือและรายละเอียดของเคร่ืองมือหลักท่ีมีผลต่อการทดสอบและมาตรฐานอ้างอิงเฉพาะท่ี
เก่ียวข้องกบัขอบข่ายการขอรับการรับรองฯ หากท่ีส าหรับกรอกไม่พอให้ใช้แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้า
นัน้เพิ่มหรือใช้เอกสารแนบ 

9. วสัดอุ้างอิง 
ระบรุายละเอียดและวตัถปุระสงค์ของการใช้วสัดอุ้างอิง เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับขอบข่ายการขอรับการ
รับรองฯ หากท่ีส าหรับกรอกไมพ่อให้ใช้แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้านัน้เพิ่มหรือใช้เอกสารแนบ 

10. การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ หรือการเปรียบเทียบผลระหวา่งห้องปฏิบตักิาร   
ระบกิุจกรรมทัง้หมดท่ีห้องปฏิบตักิารได้เข้าร่วมเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัขอบข่ายท่ีขอรับการรับรอง หากท่ี
ส าหรับกรอกไมพ่อให้ใช้แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้านัน้เพิ่มหรือใช้เอกสารแนบ 
 

หมำยเหตุ 1. จดัท าแบบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (LA-F-01) จ านวน 1 
ฉบบั และส าเนา จ านวน 1 ฉบบั (พร้อมลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง)   

 2. จัดท าแบบประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ (LA-F-02) 
จ านวน 1 ฉบบั  

 3. ส าหรับห้องปฏิบตัิการท่ีได้รับการรับรองฯ แล้ว  หากประสงค์ขอขยายขอบข่ายหรือตอ่อายุ
หนงัสือรับรองไม่ต้องกรอกแบบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ 
(LA-F-01) ให้กรอกเฉพาะแบบเอกสารประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตักิารทดสอบ (LA-F-02) จ านวน 1 ฉบบั พร้อมหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอขยาย
ขอบขา่ยหรือตอ่อายหุนงัสือรับรอง 
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ข้อแนะน ำกำรกรอกแบบและกำรยื่นค ำขอรับ 
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบ 

กำรย่ืนค ำขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรทดสอบ  
1. ดาวน์โหลดแบบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ (LA-F-01) และแบบเอกสาร

ประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ  (LA-F-02) http://www.dss.go.th 
หรือขอเอกสารได้ท่ีส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

2. กรอกแบบค าขอรับการรับรองฯ และแบบเอกสารประกอบค าขอรับการรับรองฯ ตามข้อแนะน าการ
กรอกแบบและการย่ืนค าขอรับการรับรองฯ  

3. ย่ืนแบบค าขอรับการรับรองฯ  แบบเอกสารประกอบค าขอรับการรับรองฯ และเอกสารประกอบตา่งๆ 
ตามท่ีระบใุนแบบค าขอรับการรับรองฯ  ท่ีฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารหอสมดุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชัน้ท่ี 6  ถนนพระรามท่ี 6  เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ    

4. เม่ือเจ้าหน้าท่ีของส านกัฯ  ทบทวนค าขอรับการรับรองฯ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้ว 
จะลงทะเบียนและให้หมายเลขค าขอรับการรับรองฯ พร้อมบนัทึกวนัท่ีและช่ือผู้ รับค าขอรับการรับรองฯ 
ส านกัฯ จะไม่รับลงทะเบียนค าขอรับการรับรองฯ หากเอกสารคู่มือคณุภาพ ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
และวิธีทดสอบ ฉบบัลา่สดุ ไมค่รบถ้วน (เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามท่ีระบใุนแบบค าขอรับการรับรองฯ 
สามารถน ามาสง่เพิ่มเตมิในภายหลงัได้). 

5. ผู้แทนห้องปฏิบตัิการน าแบบค าขอรับการรับรองฯ พร้อมส าเนา 1 ฉบบั ช าระคา่ธรรมเนียมในวนัท่ีย่ืน
ค าขอรับการรับรองฯ เป็นเงิน 1,000 บาท โดยสามารถช าระเป็นเงินสดหรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ 
หรือเขตปริมณฑล) ในนามบริษัท/หน่วยงาน  สัง่จ่ายกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดรูายละเอียดอตัรา
คา่ธรรมเนียม:LA-R-02) ท่ีฝ่ายการคลงั กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตัว้ ลพานุกรม (จากนัน้รับ
ส าเนาแบบค าขอรับการรับรองฯ จ านวน 1 ฉบบั และใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลกัฐาน) 

6. ส านักฯ จะด าเนินการให้การรับรองฯ รายละเอียดตามกระบวนการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตักิาร (LA-I-02) 

 

หมำยเหตุ  1. กรณีท่ีห้องปฏิบตัิการประสงค์จะย่ืนค าขอทางไปรษณีย์ สามารถน าส่งเอกสารทัง้หมดได้
ทางไปรษณีย์ถึงส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขท่ี 75/7  
ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 พร้อมแนบเช็ค(ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขต
ปริมณฑล) ในนามบริษัท/หนว่ยงาน สัง่จา่ย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 2. หากมีข้อสงสยัในการกรอกแบบและการย่ืนค าขอรับการรับรองฯ สามารถสอบถามได้ท่ี 
ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามท่ี 6          
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์  0-2201-7125, 0-2201-7165 และ          
0-2201-7134 หมายเลขโทรสาร 0-2201-7126 และ 0-2201-7201 หรือ e-mail : 
bla_las@dss.go.th 
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ข้อแนะน ำกำรกรอกแบบและกำรยื่นค ำขอรับ 
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบ 

 
 

       ตัวอย่ำง 
ค ำขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏบิัตกิำรทดสอบ 

ส ำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัตกิำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

 

วนัท่ี     20     เดือน         ตลุาคม         พ.ศ     2560    
ช่ือองค์กร/หนว่ยงาน  บริษัท อตุสาหกรรมน า้ตาลหวาน จ ากดั   
ส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที่        304/74        ซอย           เศรษฐี  
ถนน            วิภาวดีรังสติ  หมูท่ี่               -  ต าบล/แขวง        ทุง่สองห้อง  
อ าเภอ/เขต           หลกัสี ่  จงัหวดั           กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์            10210  
โทรศพัท์           0-2982-1234  โทรสาร       0-2982-1235  e-mail address   www.sweet.go.th  
ขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบตาม ISO/IEC 17025:2005 
ขอบขา่ยการทดสอบที่ขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิาร  ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบค าขอรับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ(LA-F-02) 
ช่ือห้องปฏิบตัิการ           แผนกประกนัคณุภาพและผลติภณัฑ์     บริษัท อตุสาหกรรมน า้ตาลหวาน จ ากดั  
ตัง้อยูเ่ลขที่           22/2  ซอย              -  
ถนน            กรุงเทพ-อา่งทอง  หมูท่ี่            6  ต าบล/แขวง        บางเสด็จ  
อ าเภอ/เขต           ป่าโมก  จงัหวดั           อา่งทอง  รหสัไปรษณีย์            14130  
โทรศพัท์           0-3566-1723  โทรสาร       0-3566-1743  e-mail address         somnuk@hotmail.com  
พร้อมค าขอนีไ้ด้แนบหลกัฐานและเอกสารตา่ง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้
1. คูม่ือคณุภาพ  ขัน้ตอนการด าเนินงาน วิธีทดสอบและเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ฉบบัลา่สดุจ านวน 2 ชดุ) 
2. เอกสารประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ (LA-F-02) 
3. หลกัฐานประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ (ตามที่เก่ียวข้อง) 

(1) ส าเนาทะเบียนการค้า 
(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทท่ีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านและบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ยื่นค าขอฯ   และหลกัฐานการมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้าขอให้สญัญาวา่ 
1. จะช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ซึง่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินการตามค าขอนีท้นัทีที่ได้รับแจ้งให้ช าระ 

จากส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
2. จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ก าหนด  และที่จะมีการก าหนด และ / หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย (อ้างอิงบญัชีรายช่ือเอกสาร  LA-I-01)  
3. ข้อมลูรายละเอียดที่ระบไุว้ในค าขอและข้อมลูอื่นท่ีแนบประกอบเป็นความจริง   

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ยื่นค าขอ 
                       (         นายสมนกึ  แดงประทีป          ) 

        (    )   ผู้ประกอบกิจการ 
       ()   ผู้ รับมอบอ านาจ 

 

(โปรดดรูายละเอียดการกรอกแบบและการยื่นค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ : LA-G-13) 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
ค าขอเลขท่ี  
วนัท่ี  
ลงช่ือ  
ห้องปฏิบตักิารทดสอบ  
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี             เลม่ท่ี                .    

mailto:somnuk@hotmail.com

