ข้ อแนะนำกำรกรอกแบบและกำรยื่นคำขอรั บ
กำรรั บรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ
กำรกรอกแบบคำขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ (LA-F-01)
1. ชื่อองค์กร/หน่วยงาน
ระบุชื่อเต็มหน่วยงานของราชการ หรื อองค์กร/หน่วยงานที่ได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
2. สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ระบุสถานที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่
3. หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail address
ระบุหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสานักงานใหญ่ และ e-mail address ของบุคคลที่เป็ นตัวแทน
ของสานักงานใหญ่ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก
4. ขอบข่ายการทดสอบที่ขอรับการรับรองฯ
ระบุในเอกสารประกอบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ (LA-F-02) ข้ อ 7
5. ชื่อห้ องปฏิบตั กิ ารและสถานที่ตงั ้
ระบุชื่อและสถานที่ตงของห้
ั้
องปฏิบตั กิ ารที่ต้องการขอรับการรับรอง
6. หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail address ของห้ องปฏิบตั กิ าร
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail address ของผู้บริ หารห้ องปฏิบตั ิการหรื อผู้แทน
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่สามารถติดต่อได้ สะดวก
7. การลงนามผู้ยื่นคาขอ
เป็ นหัวหน้ าหน่วยงานของราชการ หรื อผู้ที่มีอานาจลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองของการ
จดทะเบียนไว้ กบั กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามีระบุในเงื่อนไขใน
หนังสือรับรองของการจดทะเบียน) หรื อเป็ นผู้รับมอบอานาจซึ่งต้ องมีหนังสือมอบอานาจของผู้ที่มี
อานาจลงนาม พร้ อมอากรแสตมป์ (ตามบัญชีอตั ราอากรแสตมป์ กรมสรรพากร)
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ข้ อแนะนำกำรกรอกแบบและกำรยื่นคำขอรั บ
กำรรั บรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ
กำรกรอกแบบเอกสำรประกอบคำขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ (LA-F-02)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ในข้ อ 1.2 สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ
2. วัตถุประสงค์ที่ขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ าร
ระบุวตั ถุประสงค์และมาตรฐานที่ ขอรับการรับรองฯ สาหรับห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการรับรองฯ แล้ ว
หากประสงค์ขอขยายขอบข่ายหรื อต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ ระบุวนั ที่ยื่นขอขยายขอบข่ายหรื อต่ออายุ
หนังสือรับรอง และหมายเลขการรับรองระบบงาน
3. ข้ อมูลจาเพาะ
ระบุชื่อผู้บริ หารห้ องปฏิบตั ิการหรื อผู้แทนห้ องปฏิบตั ิการที่สามารถติดต่อได้ สะดวก ชื่อผู้จดั การด้ าน
คุณภาพ และข้ อมูลระบบคุณภาพ
4. เอกสารระบบคุณภาพของห้ องปฏิบตั ิการที่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 ด้ านการบริ หาร
ทาเครื่ องหมาย  และระบุชื่อเอกสารอ้ างอิง / เลขหัวข้ อหรื อเลขหน้ าตามคูม่ ือคุณภาพ/เอกสารที่
เกี่ยวข้ องของห้ องปฏิบตั กิ ารที่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025:2005 ด้ านการบริหาร
ทาเครื่ องหมาย X หากไม่มีเอกสารที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดฯ
5. เอกสารระบบคุณภาพของห้ องปฏิบตั ิการที่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025 ด้ านวิช าการ
ทาเครื่ องหมาย  และระบุ ชื่อเอกสารอ้ างอิง /เลขหัวข้ อหรื อเลขหน้ าตามคูม่ ือคุณภาพ/เอกสารที่
เกี่ยวข้ องของห้ องปฏิบตั กิ ารที่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ISO/IEC 17025:2005 ด้ านวิชาการ
ทาเครื่ องหมาย X หากไม่มีเอกสารที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดฯ
6. รายชื่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และหน้ าที่ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่
ระบุรายชื่อและรายละเอียดของ หัวหน้ าห้ องปฏิบตั ิการ ผู้จดั การด้ านคุณภาพ ผู้บริ หารด้ านวิชาการ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมงาน เจ้ าหน้ าที่ทดสอบ และผู้ปฏิบตั ิงานแทนในทุกตาแหน่ง หากที่สาหรับกรอกไม่
พอให้ ใช้ แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้ านันเพิ
้ ่มหรื อใช้ เอกสารแนบ
7. ขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ระบุวสั ดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ รายการที่ทดสอบ ช่วงของการทดสอบ วิธีทดสอบ และเทคนิคที่ใช้
เฉพาะขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรองฯ ความสามารถห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ หากที่สาหรับกรอกไม่พอ
ให้ ใช้ แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้ านันเพิ
้ ่มหรื อใช้ เอกสารแนบ
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ข้ อแนะนำกำรกรอกแบบและกำรยื่นคำขอรั บ
กำรรั บรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ
8. เครื่ องมือ
ระบุรายชื่อและรายละเอียดของเครื่ องมื อหลักที่มีผลต่อการทดสอบและมาตรฐานอ้ างอิง เฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับขอบข่ายการขอรับการรับรองฯ หากที่สาหรับกรอกไม่พอให้ ใช้ แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้ า
นันเพิ
้ ่มหรื อใช้ เอกสารแนบ
9. วัสดุอ้างอิง
ระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการใช้ วสั ดุอ้างอิง เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับขอบข่ายการขอรับการ
รับรองฯ หากที่สาหรับกรอกไม่พอให้ ใช้ แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้ านันเพิ
้ ่มหรื อใช้ เอกสารแนบ
10. การเข้ าร่วมกิจกรรมทดสอบความชานาญ หรื อการเปรี ยบเทียบผลระหว่างห้ องปฏิบตั กิ าร
ระบุกิจกรรมทังหมดที
้
่ห้องปฏิบตั กิ ารได้ เข้ าร่วมเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง หากที่
สาหรับกรอกไม่พอให้ ใช้ แบบ LA-F-02 เฉพาะหน้ านันเพิ
้ ่มหรื อใช้ เอกสารแนบ
หมำยเหตุ 1. จัดทาแบบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบัติการทดสอบ (LA-F-01) จานวน 1
ฉบับ และสาเนา จานวน 1 ฉบับ (พร้ อมลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง)
2. จัดทาแบบประกอบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ (LA-F-02)
จานวน 1 ฉบับ
3. สาหรับห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการรับรองฯ แล้ ว หากประสงค์ขอขยายขอบข่ายหรื อต่ออายุ
หนังสือรับรองไม่ต้องกรอกแบบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ
(LA-F-01) ให้ ก รอกเฉพาะแบบเอกสารประกอบค าขอรั บ การรั บ รองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ (LA-F-02) จานวน 1 ฉบับ พร้ อมหนังสือแจ้ งความประสงค์ ขอขยาย
ขอบข่ายหรื อต่ออายุหนังสือรับรอง
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ข้ อแนะนำกำรกรอกแบบและกำรยื่นคำขอรั บ
กำรรั บรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ
กำรยื่นคำขอรับกำรรับรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัติกำรทดสอบ
1. ดาวน์โหลดแบบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ (LA-F-01) และแบบเอกสาร
ประกอบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ (LA-F-02) http://www.dss.go.th
หรื อขอเอกสารได้ ที่สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2. กรอกแบบคาขอรับการรับรองฯ และแบบเอกสารประกอบคาขอรับการรับรองฯ ตามข้ อแนะนาการ
กรอกแบบและการยื่นคาขอรับการรับรองฯ
3. ยื่นแบบคาขอรับการรับรองฯ แบบเอกสารประกอบคาขอรับการรับรองฯ และเอกสารประกอบต่างๆ
ตามที่ระบุในแบบคาขอรับการรับรองฯ ที่ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชันที
้ ่ 6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ
4. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของสานักฯ ทบทวนคาขอรับการรับรองฯ และตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสารแล้ ว
จะลงทะเบียนและให้ หมายเลขคาขอรับการรับรองฯ พร้ อมบันทึกวันที่และชื่อผู้รับคาขอรับการรับรองฯ
สานักฯ จะไม่รับลงทะเบียนคาขอรับการรับรองฯ หากเอกสารคู่มือคุณภาพ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
และวิธีทดสอบ ฉบับล่าสุด ไม่ครบถ้ วน (เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคาขอรับการรับรองฯ
สามารถนามาส่งเพิ่มเติมในภายหลังได้ ).
5. ผู้แทนห้ องปฏิบตั ิการนาแบบคาขอรับการรับรองฯ พร้ อมสาเนา 1 ฉบับ ชาระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่น
คาขอรับการรับรองฯ เป็ นเงิน 1,000 บาท โดยสามารถชาระเป็ นเงินสดหรื อเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ
หรื อเขตปริ มณฑล) ในนามบริ ษัท/หน่วยงาน สัง่ จ่ายกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ (ดูรายละเอียดอัตรา
ค่าธรรมเนียม:LA-R-02) ที่ฝ่ายการคลัง กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ อาคารตัว้ ลพานุกรม (จากนันรั
้ บ
สาเนาแบบคาขอรับการรับรองฯ จานวน 1 ฉบับ และใบเสร็จรับเงินเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน)
6. ส านัก ฯ จะด าเนิ น การให้ การรั บ รองฯ รายละเอี ย ดตามกระบวนการรั บ รองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั กิ าร (LA-I-02)
หมำยเหตุ 1. กรณีที่ห้องปฏิบตั ิการประสงค์จะยื่นคาขอทางไปรษณี ย์ สามารถนาส่งเอกสารทังหมดได้
้
ทางไปรษณีย์ถึงสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ เลขที่ 75/7
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 พร้ อมแนบเช็ค(ธนาคารในกรุงเทพฯ หรื อเขต
ปริมณฑล) ในนามบริษัท/หน่วยงาน สัง่ จ่าย กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2. หากมีข้อสงสัยในการกรอกแบบและการยื่นคาขอรับการรับรองฯ สามารถสอบถามได้ ที่
ส านัก บริ ห ารและรั บ รองห้ องปฏิ บัติ ก าร กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ การ ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุ ง เทพ 10400 หมายเลขโทรศัพ ท์ 0-2201-7125, 0-2201-7165 และ
0-2201-7134 หมายเลขโทรสาร 0-2201-7126 และ 0-2201-7201 หรื อ e-mail :
bla_las@dss.go.th
LA-G-13-06/10-17

4/5

ข้ อแนะนำกำรกรอกแบบและกำรยื่นคำขอรั บ
กำรรั บรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ
ตัวอย่ ำง
คำขอรั บกำรรั บรองควำมสำมำรถห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบ
สำนักบริหำรและรับรองห้ องปฏิบัตกิ ำร กรมวิทยำศำสตร์ บริกำร

สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่
คาขอเลขที่
วันที่
ลงชื่อ
ห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ใบเสร็ จรับเงินเลขที่
เล่มที่

วันที่ 20 เดือน
ตุลาคม
พ.ศ 2560
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน
บริ ษัท อุตสาหกรรมน ้าตาลหวาน จากัด
สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่ 304/74 ซอย
เศรษฐี
ถนน
วิภาวดีรังสิต
หมูท่ ี่
ตาบล/แขวง ทุง่ สองห้ อง
อาเภอ/เขต
หลักสี่
จังหวัด
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10210
โทรศัพท์
0-2982-1234
โทรสาร 0-2982-1235 e-mail address www.sweet.go.th
ขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบตาม ISO/IEC 17025:2005
ขอบข่ายการทดสอบที่ขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั กิ าร ตามที่ระบุในเอกสารประกอบคาขอรับการรับรอง
ความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ(LA-F-02)
ชื่อห้ องปฏิบตั ิการ
แผนกประกันคุณภาพและผลิตภัณฑ์ บริ ษัท อุตสาหกรรมน ้าตาลหวาน จากัด
ตังอยู
้ เ่ ลขที่
22/2
ซอย
ถนน
กรุงเทพ-อ่างทอง
หมูท่ ี่
6
ตาบล/แขวง บางเสด็จ
อาเภอ/เขต
ป่ าโมก
จังหวัด
อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์
14130
โทรศัพท์
0-3566-1723
โทรสาร 0-3566-1743 e-mail address
somnuk@hotmail.com
พร้ อมคาขอนี ้ได้ แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้
1. คูม่ ือคุณภาพ ขันตอนการด
้
าเนินงาน วิธีทดสอบและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ฉบับล่าสุดจานวน 2 ชุด)
2. เอกสารประกอบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ (LA-F-02)
3. หลักฐานประกอบคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ (ตามที่เกี่ยวข้ อง)
(1) สาเนาทะเบียนการค้ า
(2) สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
(3) สาเนาทะเบียนบ้ านและบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอฯ และหลักฐานการมอบอานาจ
ข้ าพเจ้ าขอให้ สญ
ั ญาว่า
1. จะชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามคาขอนี ้ทันทีที่ได้ รับแจ้ งให้ ชาระ
จากสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
2. จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
กาหนด และที่จะมีการกาหนด และ / หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าด้ วย (อ้ างอิงบัญชีรายชื่อเอกสาร LA-I-01)
3. ข้ อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ ในคาขอและข้ อมูลอื่นที่แนบประกอบเป็ นความจริ ง
ลงชื่อ………………………………………..ผู้ยื่นคาขอ
(
นายสมนึก แดงประทีป
)
( ) ผู้ประกอบกิจการ
() ผู้รับมอบอานาจ
(โปรดดูรายละเอียดการกรอกแบบและการยื่นคาขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ : LA-G-13)
LA-F-01-xx/xx-xx
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