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หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ
ทดสอบสินคาเกษตรและอาหาร
1. ขอบขาย
เอกสารนี้กําหนด นิยาม คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ การตรวจติดตาม
การเพิ่มขอบขาย การลดขอบขาย การเพิกถอนทะเบียน การรักษาความลับ การใชเครื่องหมาย และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
กับการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการใช
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล
2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในเอกสารนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
2.2 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
2.3 “ผูยื่นคําขอ ” หมายความวา นิติบุคคลที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนในฐานะหองปฏิบัติการที่ทําการ
ทดสอบและตรวจวิเคราะหสินคาเกษตรและอาหาร
2.4 “หนวยรับรองหองปฏิบัติการ” หมายความวา หนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ที่
ใหการรับรองหรือใหการยอมรับความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบดานสินคาเกษตรและอาหาร มีการดําเนินงาน
การทดสอบ และตรวจวิเคราะหเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.5 “หองปฏิบัติการ” หมายความวา หองปฏิบัติการที่ทําการทดสอบและตรวจวิเคราะหสินคาเกษตรและ
อาหาร รวมถึงภาชนะบรรจุอาหาร
2.6 “การขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ ” หมายความวา การที่สํานักงานใหการยอมรับหองปฏิบัติการ วามี
ความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และขอกําหนดเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนหองปฏิบัติการ
ทดสอบดานสินคาเกษตรและอาหารของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“การขึ้นทะเบียน”
2.7 “ใบรับรอง” หมายความวา เอกสารที่ออกโดยสํานักงาน เพื่อแสดงวาหองปฏิบัติการไดรับการขึ้นทะเบียน
2.8 “คณะทบทวน” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งโดยเลขาธิการใหทําหนาที่พิจารณา ลด
ขอบขาย พักใช และเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
2.9 “การอุทธรณ” หมายความวา การรองขอของผูยื่นคําขอ /หองปฏิบัติการที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหสํานักงานพิจารณาสิ่งที่มีความเห็นขัดแยงหรือไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของสํานักงาน เชน การปฏิเสธการขึ้ น
ทะเบียน การลดขอบขาย พักใช เพิกถอน หรือการดําเนินการที่เปนการขัดขวางกระบวนการขึ้นทะเบียน
2.10 “คณะพิจารณาอุทธรณ ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งโดยเลขาธิการใหทําหนาที่
พิจารณาตัดสินคําอุทธรณนั้นๆ
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2.11 “การรองเรียน” หมายความวา การแสดงความไมพึงพอใจเกี่ยวกับการทํางานของสํานักงาน หรือ
เจาหนาที่ของสํานักงานที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียน แตไมใชเปนการอุทธรณ การรองเรียนสามารถมาจากบุคคล
หรือองคกรก็ได ซึ่งบุคคลหรือองคกรที่แสดงความไมพึงพอใจดังกลาวตองการการตอบสนองในเรื่องที่รองเรียนนั้น
3. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
ผูยื่นคําขอตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 หองปฏิบัติการที่เปนนิติบุคคล
3.2 ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองตามขอบขายที่ยื่นขอการรับรอง เวนแตพนระยะ 6 เดือนแลว
3.3 ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหนวยรับรองหองปฏิบัติการ ไดแก กรมวิทยาศาสตร
การแพทย กรมวิทยาศาสตรบริการ และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3.4 ไมเปนผูถูกดําเนินคดี หรือเปนผูที่มีตัวแทนที่อยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลง
เอกสารที่จะนํามาใชประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน เวนแตคดีจะยุติวาผูยื่นคําขอ หรือตัวแทนไมมีความผิดตามขอ
กลาวหานั้น และในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิด ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนสามารถ
ยื่นคําขอได เมื่อพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกลาว
3.5 ไมเปนผูอยูระหวางการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง อัน
เนื่องมาจากมีพฤติการณ หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อไดวาผูยื่นคําขอ หรือตัวแทนกระทําการปลอมแปลงเอกสารของ
ทางราชการที่เกี่ยวของกับการรับรอง หรือมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดดังกลาว
4. การดําเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ
4.1 การยื่นคําขอ ใหยื่นคําขอตอสํานักงานพรอมหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก
ก และแบบใบสมัครที่กําหนดไวในภาคผนวก ข
4.2 ผูยื่นคําขอตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คําสั่ง รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่สํานักงานกําหนด
4.3 ผูยื่นคําขอตองอนุญาตใหมีการสอบถามขอมูล หลักฐาน ของหองปฏิบัติการ และการปฏิบัติงาน
ทดสอบและตรวจวิเคราะหที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หรือเมื่อไดรับการรองขอ
4.4 สํานักงานจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีรายละเอียดไมถูกตองและ/หรือไมครบถวน สํานักงาน
จะแจงใหผูยื่นคําขอทราบเพื่อสงเอกสารเพิ่มเติม
4.5 สํานักงานจะขึ้นทะเบียนผูยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน “หองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและ
อาหาร’” และจะขึ้นทะเบียนใหเฉพาะขอบขาย (Scope) ที่ไดรับการรับรองจากหนวยรับรองหองปฏิบัติการ
4.6 ใบรับรองที่ออกใหแกหองปฏิบัติการตามขอ 4.5 มีอายุคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบรับรองโดยมี
รูปแบบตาม ภาคผนวก ค และ ง
4.7 กรณีที่หองปฏิบัติการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว ประสงคขึ้นทะเบียนในขอบขายรายการทดสอบเพิ่มเติม
ใหแจงตอสํานักงานเปนลายลักษณอักษร พรอมสําเนาเอกสารการรับรองหองปฏิบัติการในขอบขายรายการ ทดสอบ
ดังกลาว
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5. เงื่อนไข
ผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
5.1
รักษาไวซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียน
5.2
ไมมีสวนไดสวนเสียหรือเกี่ยวของกับธุรกิจอื่นใด อันจะมีผลตอการดํารงรักษาไวซึ่งความเปน
กลางและความซื่อตรงในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
5.3
สงมอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหแก สํานักงานเมื่อไดรับการรองขอ
5.4
การจางเหมาชวง (Sub Contracting) ในการทดสอบและวิเคราะหของหองปฏิบัติการ สามารถทํา
ได แตหองปฏิบัติการดังกลาวตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และตองแจงใหสํานักงานทราบ
5.5
ใหความรวมมือแกสํานักงาน เชน
5.5.1 ใหเจาหนาที่ของสํานักงาน เขาไปในหองปฏิบัติการและสวนที่เกี่ยวของได
5.5.2 ใหเจาหนาที่ของสํานักงานตรวจสอบการปฏิบัติการทดสอบตาง ๆ เพื่อตรวจติดตาม
ความสามารถของหองปฏิบัติการได
5.5.3 จัดเตรียมตัวอยางและสิ่งตาง ๆ ตามที่เจาหนาที่ของสํานักงานรองขอเพื่อตรวจติดตาม
5.6
สํานักงานอาจมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนของหองปฏิบัติการ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะหของหองปฏิบัติการทั้งทางดานความสามารถและ/ หรือศักยภาพในการทดสอบและ
วิเคราะหสินคาเกษตร
5.7
หากประสงคจะตออายุการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ ใหแจงเปนลายลักษณอักษร ให
สํานักงานทราบลวงหนากอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมนอยกวา 30 วัน
5.8
หากประสงคจะยกเลิกใบรับรองใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงานทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 45 วัน
5.9
หากประสงคจะเพิ่มเติม / ขยายขอบขายการขึ้นทะเบียน หรือลดขอบขายใหแจงสํานักงาน
ทราบเปนลายลักษณอักษร
5.10 ตองไมนําใบรับรองไปใช หรืออางถึงในทางที่ทําใหเกิดความเสียหาย หรืออาจทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดในการไดรับการยอมรับความสามารถ ตามใบรับรองนั้น ๆ
5.11 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารประกอบคําขอผูยื่นคําขอตองแจงใหสํานักงานทราบ
เปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วันทําการ ไดแก
5.11.1 สถานภาพทางกฎหมาย ทางธุรกิจ และโครงสรางองคกร
5.11.2 ผูมีอํานาจในการบริหารองคกร
5.11.3 นโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเอกสารคุณภาพ
5.11.4 บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ สภาวะแวดลอมในการทํางานที่กระทบตอผลวิเคราะห
5.11.5 ผูไดรับมอบหมายใหลงนามในรายงานผลการทดสอบ
5.11.6 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะกระทบตอความสามารถของหองปฏิบัติการ
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5.12 การออก Test Report เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เพื่อการสงออก
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเก็บตัวอยาง การตรวจวิเคราะหของกรมการขาว กรมประมง กรม
ปศุสัตว และกรมวิชาการเกษตร ตามประเภทของสินคาเกษตรและอาหารชนิดนั้น ๆ
6. การตรวจติดตาม
เจาหนาที่ของสํานักงานอาจดําเนินการตรวจติดตามผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามความจําเปน โดยอาจตรวจ
ติดตามทั้งระบบหรือเพียงบางสวนเพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาและแกปญหาในสวนที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ
7. การลดขอบขาย พักใช และเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
7.1 การลดขอบขายการขึ้นทะเบียน
ผูไดรับการขึ้นทะเบียนไมสามารถรักษาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการไดในบางขอบขายที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียน หรือหนวยรับรองหองปฏิบัติการแจงลดขอบขายการรับรอง
7.2 การพักใชการขึ้นทะเบียน
ผูไดรับการขึ้นทะเบียน ไมสามารถรักษาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการตามที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไว
และ / หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่สํานักงานกําหนด สํานักงานจะนําเสนอตอคณะทบทวนเพื่อพิจารณา
พักใชการขึ้นทะเบียน โดยระยะเวลาการพักใชไมเกิน90 วัน สําหรับกรณีที่หนวยรับรองหองปฏิบัติการพักใชการรับรอง
สํานักงานจะดําเนินการพักใชการขึ้นทะเบียนโดยมีระยะเวลาเปนไปตามที่หนวยรับรองหองปฏิบัติการกําหนด
การยกเลิกการพักใชการขึ้นทะเบียน เมื่อผูที่ถูกพักใชการขึ้นทะเบียน แสดงใหเห็นวาสามารถปฏิบัติตามระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการตามที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไว และปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่สํานักงานกําหนด
สํานักงานจะเสนอตอคณะทบทวนเพื่อพิจารณายกเลิกการพักใชการขึ้นทะเบียนตามขอบขายเดิมหรือบางสวนตาม
ความเหมาะสม
7.3 การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน สํานักงานจะนําเสนอตอคณะทบทวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ในกรณีดังตอไปนี้
7.3.1 หองปฏิบัติการเลิกประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง
7.3.2 หองปฏิบัติการเปนบุคคลลมละลาย
7.3.3 หองปฏิบัติการถูกเพิกถอนการรับรองจากหนวยรับรองหองปฏิบัติการ
7.3.4 มีการเปลี่ยนแปลงในกฎ ระเบียบ ของการรับรองหองปฏิบัติการ และผูไดรับการขึ้นทะเบียน
ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใหมได
7.3.5 หองปฏิบัติการมีความผิดในกรณีออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห (Test Report) เปนเท็จ
โดยเจตนา
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8. การอุทธรณ
8.1 ผูยื่นคําขอหรือผูที่ถูกลดขอบขาย พักใช เพิกถอนการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณเปนลายลักษณ
อักษรตอสํานักงานไดภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่สํานักงานมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียน หรือ
การลงโทษใหทราบ
8.2 สํานักงานจะแตงตั้งคณะพิจารณาคําอุทธรณเพื่อพิจารณาคําอุทธรณ โดยจะแจงผลการพิจารณาใหผู
ยื่นอุทธรณทราบภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
8.3 ระหวางการพิจารณาคําอุทธรณยังไมสิ้นสุด ใหถือวาผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนหรือการลงโทษเดิม
ยังมีผลใชบังคับอยู
8.4 ผลการตัดสินของคณะพิจารณาอุทธรณ ใหถือเปนที่สิ้นสุด
9. การรองเรียน
9.1 การรองเรียนใหยื่นเปนลายลักษณอักษรตอสํานักงาน
9.2 สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนดังกลาว แลวแจงใหผูที่รองเรียนทราบภายใน
15 วันทําการ
10. การรักษาความลับ
10.1 สํานักงาน และผูที่เกี่ยวของทั้งหมด จะเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากผูยื่นคําขอ /หองปฏิบัติการที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนไวเปนความลับ ไมนําไปเปดเผยกับบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูยื่นคําขอ/
หองปฏิบัติการ เปนลายลักษณอักษร หรือตามที่กฎหมายกําหนด
10.2 สํานักงานจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผูยื่นคําขอ/หองปฏิบัติการที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนอันเนื่องมาจากความลับนี้ไดแพรงพรายสูบุคคลภายนอก เวนแตเกิดจากความบกพรองของสํานักงาน
11. การใชเครื่องหมาย
หองปฏิบัติการสามารถใชเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการไดรับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่สํานักงานกําหนด โดยตองไมนําไปใชในทางที่กอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดการเขาใจผิดวา
ผลิตภัณฑที่ผานการทดสอบและวิเคราะหจากหองปฏิบัติการนั้นเปนผลิตภัณฑที่สํานักงานใหการรับรอง
12. อื่น ๆ
12.1 ในกรณีที่มีการแกไขขอกําหนดหรือหลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียน
สํานักงานจะแจงใหหองปฏิบัติการทราบเปนลายลักษณอักษร
12.2 ในกรณีที่หองปฏิบัติการยายสถานที่ประกอบกิจการหรือโอนกิจการที่ไดรับใบรับรองใหแกผูอื่น ใหถือ
วาใบรับรองนั้นสิ้นสุดลง และตองสงใบรับรองคืนแกสํานักงานภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน
12.3 ในกรณีที่มีการยกเลิก /เพิกถอนการขึ้นทะเบียน หองปฏิบัติการตองสงใบรับรองการขึ้นทะเบียนคืน
สํานักงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน
12.4 ผูถูกยกเลิก /เพิกถอนการขึ้นทะเบียน ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับ
การยอมรับความสามารถทั้งหมด
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12.5 สํานักงานไมรับผิดชอบในการกระทําใด ๆ ของหองปฏิบัติการที่ไดกระทําไปโดยไมสุจริต หรือไม
ปฏิบัติตามหรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ (LAB)

0.5 วันทําการ

1.

0.5 วันทําการ

2.

ยื่นคําขอ

ตรวจความถูกตองและทบทวนเอกสาร

ถูกตองครบถวน

2 วันทําการ

3.

ขึ้นทะเบียน LAB

5 วันทําการ

4.

จัดทําใบรับรองและขอบขาย
เสนอ เลขาธิการ มกอช. ลงนาม

5.

แจงใหผูไดรับการขึ้นทะเบียนทราบ

รวม 8 วันทําการ

ไมเปนไป
ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข

คืนคําขอ
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รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน

แหงชาติ

1. หนังสือขอขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ ถึง เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

2. ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการดานสินคาเกษตรและอาหารที่มีความสามารถดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ภาคผนวก ข)
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ออกหนังสือ
รับรอง สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือของ
หุนสวนผูจัดการ
กรณีผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิไดยื่นคําขอดวยตนเองใหแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- หนังสือมอบอํานาจ พรอมทั้งติดอากรแสตมปตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
- สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจหรือ
เอกสารอื่นที่เทียบเทา ซึ่งเปนที่ยอมรับของหนวยราชการ
4. สําเนาหนังสือหลักฐานของขอบขายการทดสอบและตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการ
5. สําเนาเอกสารการรับรองหองปฏิบัติการจากหนวยรับรองหองปฏิบัติการ
6. สําเนาแผนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงานสาขาในประเทศไทยที่ขอรับใบรับรองโดยละเอียด
7. เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ แนะนําองคกร / หนวยงาน ของผูยื่นคําขอ (ถามี)
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ภาคผนวก ข
ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการดานสินคาเกษตรและอาหาร
ที่มีความสามารถดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
1. ขอมูลทั่วไป (Information of Laboratory )
ชื่อ ( Name) :
ที่อยู ( Registered Company/ Organization Address of Head Office)
โทรศัพท ( Phone):
โทรสาร(Fax) :
E-mail:
ประเภทหองปฏิบัติการ (Type of Laboratory)
บุคคลที่ 1 (First party laboratory)
บุคคลที่ 2 (Second party laboratory)
บุคคลที่ 3 (Third party laboratory)
ผูใชบริการ (Laboratory customer)
โปรดระบุ (Please specify) ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มีวัตถุประสงค (Objective)
ขอขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ (Laboratory registration)
ขอขยายขอบขายการขึ้นทะเบียน (Scope extension)
ขอตออายุการขึ้นทะเบียน (Renewal)
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………….
Other (Please specify)
2. สํานักงานสาขา หรือภูมิภาค ( Branch or Regional office )
ชื่อบริษัท /หนวยงาน ( Name ):
ที่อยู ( Mailing Address):
โทรศัพท ( Phone):
โทรสาร(Fax) :
E-mail:
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3.สถานะทางกฎหมาย (Legal status)
หนวยงานของรัฐ(Governmental
Organization)
บริษัท (Company Limited)
4. ผูที่สามารถติดตอได ( Contact Person )
ชื่อ ( Name) :
โทรศัพทมือถือ ( Mobile Phone):

บริษัท จํากัด (มหาชน) (Public Company Limited)
อื่นๆ (โปรดระบุ) : ………………
Other (Please specify)

โทรศัพท ( Phone):
โทรสาร(Fax) :

5.ขอบขาย (Scope)

6. การรับรองระบบงานจากหนวยรับรองหองปฏิบัติการ * (Accreditation Quality System )
ชื่อหนวยงาน
หมายเลขใบรับรอง
วันที่รับรอง
วันที่หมดอายุ
(Name of Accreditation Body) (Accreditation Certification
(Issued date)
(Expiry date)
No.)

* โปรดแนบสําเนาหนังสือรับรอง ( please provide a copy of the memorandum and articles of
association or equivalent document )
7. จํานวนพนักงาน/เจาหนาที่ ( Number of Employees) โปรดระบุจํานวน แบงตามหนาที่รับผิดชอบ
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8.ผูรับเหมาชวง ( Sub- contractor)

ขาพเจาขอรับรองวา (ก) ผูที่ลงนามเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการใดๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท/
หนวยงาน (ข) สิ่งที่ปรากฏอยูในใบสมัครเปนความจริง หากเอกสารไมสมบูรณขาพเจาจะจัดหาเอกสารที่ถูกตอง
สมบูรณของบริษัท/หนวยงานสงมาใหครบถวนสมบูรณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการขอการรับรอง และขาพเจา
ยินยอมใหทางสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติติดตอสอบถามบุคคลที่ ขาพเจาไดอางถึงไว (ค)
ขาพเจาไดอานและเขาใจหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการแลว และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาว
(I hereby certify that [a] The person signing below is duly authorized to sign this document and
to proceed with any activity complying with requirements on registration process on behalf of
the named organization.[b] The information provided on the application is true and correct.
Due to incomplete documents, I shall be obliged to provide complete and accurate
documentation needed according to the criteria and condition set by ACFS. ACFS hereto is
authorized to contact the reference person mentioned above for reconfirmation. [c] By signing
below, I have read and accepted all of the above criteria and condition as set forth herein.

ลงชื่อ :
(signature)
(

)
(Printed Name )

ประทับตรา:
(Seal)
วัน/เดือน/ป:
(Date)
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เลขที่ มกอช.

/2557
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใบรับรองนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
หองปฏิบัติการทดสอบ

ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหองปฏิบัติการที่มีความสามารถตามขอกําหนดคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และขอกําหนด เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนหองปฏิบัติการทดสอบดาน
สินคาเกษตรและอาหารของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ตามรายการและวิธีทดสอบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย
ออกให ณ วันที่
หมดอายุ วันที่

ลงชื่อ
(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กษ 07-29-9999-xxxx-000
ขึ้นทะเบียนโดย มกอช.
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No.ACFS

/2014
NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURAL COMMODITY
AND FOOD STANDARDS
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES
This is to certify that
Testing Laboratory

has been designated as testing laboratory for agricultural commodity and food
under ISO/IEC 17025 and the requirement of
The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
under the scope attached herewith

Date of issue :
Valid until :

Signed
(Mr. Sakchai Sriboonsue)
Secretary General
Nationnal Bureau of Agricultural
Commodity and Food Standards

AC 07-29-9999-xxxx-000
Registered by ACFS

