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กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-7125 0-2201-7165 0-2201-7134
โทรสาร : 0-2201-7126 0-2201-7201
http://www.dss.go.th
LA-R-02-11/10-19

บทนา
เอกสารฉบับนี ้ได้ กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ
และ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จากสานัก
บริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
สานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบัติการ อาจปรั บปรุ ง แก้ ไ ขอัตราค่าธรรมเนี ยมได้ ตามความ
เหมาะสม และจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารและเว็บไซต์ www.dss.go.th
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1. ขอบข่ าย
เอกสารฉบับ นี ใ้ ช้ ส าหรั บ ห้ อ งปฏิ บัติก ารและ/หรื อ ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ อ งปฏิ บัติก ารและ/หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ห้ อ งปฏิ บัติก ารที่ ยื่ น ขอรั บ การรั บ รองที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ความสามารถจากสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2. นิยาม
2.1 สานัก หมายถึง สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2.2 ใบรั บ รอง หมายถึ ง ใบรั บรองความสามารถห้ อ งปฏิ บัติก ารทดสอบหรื อ ผู้จัด โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ ารหรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
2.3 ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หมายถึง หน่วยงานที่จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร ที่มีการปฏิบตั งิ านที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2.4 ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง หมายถึ ง หน่ว ยงานที่ ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ที่ มี ก ารปฏิ บัติ ง านที่ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
3. ค่ าธรรมเนียมการยื่นคาขอรับการรับรอง
3.1 สาหรับการขอรับการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารจะต้ อ งยื่ น แบบค าขอรั บ การรั บ รองความสามารถห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทดสอบ
(LA-F-01) และเอกสารประกอบคาขอรั บการรับรองความสามารถห้ องปฏิ บั ติการทดสอบ
(LA-F-02) พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคาขอ เป็ นเงิน 1,000 บาท โดยสามารถชาระเป็ น
เงินสดหรื อเช็ค (ธนาคารในกรุ งเทพฯ หรื อเขตปริ มณฑล) หรื อตัว๋ แลกเงิน ในนามบริ ษัท/
หน่วยงาน สัง่ จ่าย กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ที่ฝ่ายการคลัง กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ อาคารตัว้
ลพานุกรม ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอรับการรับรองนี ้สาหรับการตรวจสอบความพร้ อมของ
ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อดาเนินการต่อไป ห้ องปฏิบตั ิการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอรับ
การรับรองส าหรั บการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้ องปฏิบัติการตาม ISO/IEC
17025 และการตรวจประเมินใหม่
3.2 ส าหรั บ การขอรั บ การรั บ รองความสามารถผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั กิ าร
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ผู้แทนหน่วยงานผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการจะต้ องยื่นแบบคาขอรับ
การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ (LA-F-201) และเอกสาร
ประกอบคาขอรับการรับรองผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ (LA-F-202)
พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคาขอ เป็ นเงิน 1,000 บาท โดยสามารถชาระเป็ นเงินสดหรื อ
เช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรื อเขตปริ มณฑล) หรื อตัว๋ แลกเงิน ในนามบริ ษัท/หน่วยงาน สัง่ จ่าย
กรมวิท ยาศาสตร์ บริ การ ที่ ฝ่ ายการคลัง กรมวิท ยาศาสตร์ บ ริ การ อาคารตัว้ ลพานุกรม
ค่า ธรรมเนี ย มในการยื่ น ค าขอรั บ การรั บ รองนี ส้ าหรั บ การตรวจสอบความพร้ อมของผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติการเพื่ อดาเนินการต่อไป ผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบัติการไม่ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอรับการรั บรอง
สาหรับการขยายขอบข่ายการรับรองและการตรวจประเมินใหม่
3.3 สาหรับการขอรับการรับรองความสามารถผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ผู้แทนหน่วยงานผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
จะต้ องยื่นแบบคาขอรับการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง (LA-F-301) และเอกสารประกอบคาขอรับ
การรับรองผู้ผ ลิตวัสดุอ้างอิง (LA-F-302) พร้ อมชาระค่าธรรมเนี ยมในวันที่ยื่นคาขอ เป็ นเงิ น
1,000 บาท โดยสามารถชาระเป็ นเงินสดหรื อเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรื อเขตปริ มณฑล) หรื อ
ตั๋ว แลกเงิ น ในนามบริ ษัท /หน่วยงาน สั่ง จ่ายกรมวิท ยาศาสตร์ บริ การ ที่ ฝ่ ายการคลัง กรม
วิทยาศาสตร์ บริ การ อาคารตัว้ ลพานุกรม ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอรับการรับรองนี ้สาหรับ
การตรวจสอบความพร้ อมของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อดาเนินการต่อไป ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอรับการรับรองสาหรับการขยายขอบข่ายการรับรองและการ
ตรวจประเมินใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอรับการรับรองไม่อาจเรี ยกคืนได้
4. ค่ าธรรมเนียมการตรวจเบือ้ งต้ น
4.1 ส านัก จะตรวจเบื อ้ งต้ น ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารและ/หรื อ ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อยืนยันความพร้ อมของเอกสารในระบบคุณภาพ
และเป็ นการชี ้แจงวิธีดาเนินการในการประเมิน ซึ่งการตรวจเบื ้องต้ นเป็ นเพียงข้ อแนะนาเท่านัน้
ไม่ใช่เป็ นการบังคับ
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4.2 โดยทั่ว ไปการตรวจเบื อ้ งต้ น เป็ นหน้ า ที่ ข องหัว หน้ าผู้ป ระเมิ น และผู้ป ระสานงานจากส านัก
(หัวหน้ าผู้ประเมินและผู้ประสานงานอาจเป็ นคนเดียวกัน) โดยใช้ เวลาในการตรวจ 1 วัน หรื อ
อาจใช้ บคุ ลากรมากกว่า 1 คน ถ้ าขอบข่ายในการยื่นคาขอรับการรับรองมีจานวนมาก
4.3 การตรวจเบื ้องต้ นไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายสาหรับ คณะผู้ประเมินในการ
เดินทางและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึ่งสานักจะทาความตกลงกับห้ องปฏิบตั ิการ และ/หรื อ
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ก่อนการ
ประเมินเป็ นกรณี ๆ ไป
5. ค่ าธรรมเนียมการตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรั บรอง การขยายขอบข่ ายการรั บรอง
และการตรวจประเมินใหม่
5.1 ค่าธรรมเนียมในการประเมิน สาหรับการตรวจประเมิน การตรวจติดตามการรับรอง การขยาย
ขอบข่ายการรับรอง และการตรวจประเมินใหม่ จะคิดค่าธรรมเนียม เป็ นเงิน 2,000 บาทต่อวัน
ต่อคน (เศษของวันคิดเป็ น 1 วัน)
5.2 ค่าธรรมเนียมในการประเมิน ต้ องชาระก่อนการประเมิน โดยสามารถชาระเป็ นเงินสดหรื อเช็ค
(ธนาคารในกรุ งเทพฯ หรื อเขตปริ มณฑล) ในนามบริ ษัท/หน่วยงาน สั่งจ่ายกรมวิทยาศาสตร์
บริ การ ที่ฝ่ายการคลัง กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ อาคารตัว้ ลพานุกรม หรื อชาระเงินผ่านทาง
ธนาคารกรุงไทยโดยใช้ ใบแจ้ งชาระค่าธรรมเนียมการรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร (LA-F-94)
5.3 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการประเมินแล้ ว ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบ
ความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายสาหรับคณะ
ผู้ ประเมิ น ในการเดิ น ทางและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ทัง้ นี ส้ านัก จะท าความตกลงกั บ
ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิง ก่อนการประเมินเป็ นกรณี ๆ ไป
5.4 ในกรณีที่จาเป็ นต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ สานักจะทาความตกลงเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการ
ตรวจประเมินกับห้ องปฏิบตั กิ ารและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
และ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ก่อนการประเมินเป็ นกรณี ๆ ไป
5.5 ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิง ไม่อาจเรี ยกคืนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ
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6. ค่ าธรรมเนียมการประเมินเพิ่มเติม
6.1 หากมีความจาเป็ นต้ องประเมินเพิ่มเติม ณ ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อหน่วยงานผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อหน่วยงานผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี ้
ก) เพื่อความชัดเจนในการตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องโดยผู้ประเมินบางคนหรื อทังคณะ
้
ข) เพื่อคงไว้ ซงึ่ การได้ รับการรับรอง
6.2 การชาระค่าธรรมเนียมให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 5.1 – 5.5
7. ค่ าธรรมเนียมใบรับรอง
7.1 เมื่อห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ได้ รับการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ จะได้ รับใบรับรอง ระบุขอบข่ายของ
การรั บ รองฉบับ ภาษาไทยหรื อ ภาษาอัง กฤษอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ ทัง้ สองฉบับ ตามที่
ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิง ต้ องการ
7.2 ค่าธรรมเนียมใบรับรองฉบับภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษในการได้ รับการรับรองครัง้ แรกเป็ นเงิน
ฉบับละ 10,000 บาท
7.3 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบรับรอง และ/หรื อการขอเพิ่มใบรับรอง ฉบับละ 5,000 บาท
7.4 ในกรณีที่ห้องปฏิบตั ิการ และ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และ/
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ขยายขอบข่ายการรับรองหรื อตรวจประเมินใหม่ สานักจะออกใบรับรอง
ฉบับใหม่ ฉบับภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เป็ นเงินฉบับละ 5,000 บาท
7.5 ใบรับรองจะออกให้ หลังจากห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงชาระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชาระเป็ นเงินสดหรื อ
เช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรื อเขตปริ มณฑล) หรื อตัว๋ แลกเงิน ในนามบริ ษัท/หน่วยงาน สัง่ จ่าย
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ ที่ฝ่ายการคลัง กรมวิทยาศาสตร์ บริการ อาคารตัว้ ลพานุกรม หรื อชาระ
เงินผ่านทางธนาคารกรุงไทยโดยใช้ ใบแจ้ งชาระค่าธรรมเนียมการรับรองห้ องปฏิบตั ิการ (LA-F94)
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