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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขึน้ ทะเบียน กำรต่ ออำยุและกำรเพิ่มขอบข่ ำยกำรขึน้ ทะเบียนห้ องปฏิบัตกิ ำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองรับรองมาตรฐาน
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองรับรองมาตรฐาน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) มติ คณะรัฐมนตรี วันที ่ 20 มกราคม 2547
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหาร
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
8 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 4
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร 26/06/2558 10:18
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนที่ให้ บริกำร กองรับรองมาตรฐาน สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาคาร 3 ชัน้ 2
เลขที่ 50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 12411246 โทรสาร 0-25798427/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ 2) สถำนที่ให้ บริกำร กองรับรองมาตรฐาน สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาคาร 3 ชัน้ 2
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 12411246 โทรสาร 0-25798427/ไปรษณีย์
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ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ (การรับจดหมาย จะเริ่มนับวันตังแต่
้ สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารลงรับจดหมาย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประสงค์จะขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหาร http://www.acfs.go.th/cssa_manual.php
ผู้ย่ นื คำขอต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล
2) ไม่เป็ นผู้ถกู เพิกถอนการรับรองในขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรอง เว้ นแต่พ้นระยะ 6 เดือนแล้ ว
3) ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองห้ องปฏิบตั ิการ ได้ แก่ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ และสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
4) ไม่เป็ นผู้ถกู ดาเนินคดี หรื อเป็ นผู้ที่มีตวั แทนที่อยูใ่ นระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารที่จะ
นามาใช้ ประกอบการยื่นขอขึ ้นทะเบียน เว้ นแต่คดีจะยุตวิ ่าผู้ยื่นคาขอหรื อตัวแทนไม่มีความผิดตามข้ อกล่าวหานัน้ และ
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ามีความผิด ผู้ยื่นคาขอหรื อตัวแทนสามารถยื่นคาขอได้ เมื่อพ้ นกาหนด 2 ปี นับแต่
วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ในคดีดงั กล่าว
5) ไม่เป็ นผู้อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้ องของเอกสารฉบับใดฉบับหนึง่ ที่มีพฤติการณ์หรื อมี
มูลเหตุที่เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นคาขอหรื อตัวแทนกระทาการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้ องกับการรับรอง หรื อมี
ส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อรู้เห็นเป็ นใจในการกระทาผิดดังกล่าว
เงื่อนไข
1) ผู้ยื่นคาขอต้ องยินยอมและให้ ความร่วมมือแก่สานักงานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานทดสอบและตรวจวิเคราะห์
ของห้ องปฏิบตั กิ าร ทังในระหว่
้
างดาเนินการเพื่อขอขึ ้นทะเบียน หรื อภายหลังที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
2) สานักงานจะขึ ้นทะเบียนผู้ยื่นคาขอที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหาร และ
จะขึ ้นทะเบียนให้ เฉพาะขอบข่าย (Scope) ที่ได้ รับการรับรองจากหน่วยรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
3) ใบรับรองที่ออกให้ แก่ห้องปฏิบตั กิ าร มีอายุคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบรับรอง
4) ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน จะต้ องรักษาไว้ ซงึ่ ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตลอด
ระยะเวลาที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
5) ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน จะต้ องไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อเกี่ยวข้ องกับธุรกิจอื่นใด อันจะมีผลต่อการ
ดารงรักษาไว้ ซงึ่ ความเป็ นกลางและความซื่อตรงในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
6) ส่งมอบเอกสารหลักฐานรวมทังข้
้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ สานักงานเมื่อได้ รับการร้ องขอ
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7) การจ้ างเหมาช่วง (Sub Contracting) ในการทดสอบและวิเคราะห์ของห้ องปฏิบตั กิ าร สามารถทาได้ แต่
ห้ องปฏิบตั กิ ารดังกล่าวต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และต้ องแจ้ งให้ สานักงานทราบ
8) ให้ ความร่วมมือแก่สานักงาน เช่น ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน เข้ าไปในห้ องปฏิบตั กิ ารและส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ ให้
เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารทดสอบต่าง ๆ เพื่อตรวจติดตามความสามารถของห้ องปฏิบตั กิ ารได้
จัดเตรี ยมตัวอย่างและสิ่งต่าง ๆ ตามที่เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานร้ องขอเพื่อตรวจติดตาม
9) สานักงานอาจมีการทบทวนการขึ ้นทะเบียนของห้ องปฏิบตั กิ าร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกิจกรรมการ
ทดสอบและวิเคราะห์ของห้ องปฏิบตั กิ ารทังทางด้
้
านความสามารถและ/หรื อศักยภาพในการทดสอบและวิเคราะห์สินค้ า
เกษตร
10)ต้ องไม่นาใบรับรองไปใช้ หรื ออ้ างถึงในทางที่ทาให้ เกิดความเสียหาย หรื ออาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดในการ
ได้ รับการยอมรับความสามารถ ตามใบรับรองนัน้ ๆ
11) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารประกอบคาขอผู้ยื่นคาขอต้ องแจ้ งให้ สานักงานทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายใน 15 วันทาการ ได้ แก่
-สถานภาพทางกฎหมาย ทางธุรกิจ และโครงสร้ างองค์กร
- ผู้มีอานาจในการบริ หารองค์กร
- นโยบายและวิธีปฏิบตั งิ านในเอกสารคุณภาพ
- บุคลากร เครื่ องมือ อุปกรณ์ สภาวะแวดล้ อมในการทางานที่กระทบต่อผลวิเคราะห์
- ผู้ได้ รับมอบหมายให้ ลงนามในรายงานผลการทดสอบ
- การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะกระทบต่อความสามารถของห้ องปฏิบตั กิ าร
12) การออก Test Report เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เพื่อการส่งออก ให้ ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการเก็บตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ ของกรมการข้ าว กรมประมง กรมปศุสตั ว์ และ
กรมวิชาการเกษตร ตามประเภทของสินค้ าเกษตรและอาหารชนิดนัน้ ๆ
2. การขยายขอบข่าย หรื อลดขอบข่ายรายการทดสอบ
กรณีที่ห้องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนแล้ ว ประสงค์ขึ ้นทะเบียนในขอบข่ายรายการทดสอบเพิ่มเติมหรื อหาก
ประสงค์จะลดขอบข่ายให้ แจ้ งต่อสานักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมสาเนาเอกสารการรับรองห้ องปฏิบตั กิ ารใน
ขอบข่ายรายการทดสอบดังกล่าว ขันตอนการด
้
าเนินการและเงื่อนไขการพิจารณาเหมือนกับการขอขึ ้นทะเบียน
3. การต่ออายุการขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการ
หากประสงค์จะต่ออายุการขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร ให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สานักงานทราบล่วงหน้ าก่อน
ใบรับรองสิ ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วันขันตอนการด
้
าเนินการและเงื่อนไขการพิจารณาเหมือนกับการขอขึ ้นทะเบียน
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4. การยกเลิกใบรับรอง
หากประสงค์จะยกเลิกใบรับรองให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สานักงานทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วัน โดย
สานักงานจะทาบันทึกเรี ยนผู้มีอานาจทราบและแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. การตรวจติดตาม
เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานอาจดาเนินการตรวจติดตามผู้ที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนตามความจาเป็ น โดยอาจตรวจ
ติดตามทังระบบหรื
้
อเพียงบางส่วน เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการพัฒนาและแก้ ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับห้ องปฏิบตั ิการ
โดยจะแจ้ งวันที่จะเข้ าตรวจติดตามให้ ห้องปฏิบตั ิการทราบล่วงหน้ า ระยะเวลาการตรวจติดตามแต่ละครัง้ ไม่เกิน 1 วัน
6. การลดขอบข่ายการขึ ้นทะเบียน
สานักงานจะพิจารณาลดขอบข่ายการขึ ้นทะเบียน ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการขึ ้นทะเบียนไม่สามารถรักษาระบบคุณภาพ
ของห้ องปฏิบตั กิ ารได้ ในบางขอบข่ายที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน หรื อหน่วยรับรองห้ องปฏิบตั กิ ารแจ้ งลดขอบข่ายการรับรอง
สานักงานจะนาเสนอต่อคณะทบทวนเพื่อพิจารณาการลดขอบข่ายการขึ ้นทะเบียน
7. การพักใช้ การขึ ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ไม่สามารถรักษาระบบคุณภาพตามที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนไว้ และ /หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่สานักงานกาหนด สานักงานจะนาเสนอต่อคณะทบทวนเพื่อพิจารณาพักใช้ การขึ ้นทะเบียน โดยระยะเวลาการ
พักใช้ ไม่เกิน 90 วัน สาหรับกรณีที่หน่วยรับรองห้ องปฏิบตั ิการพักใช้ การรับรอง สานักงานจะดาเนินการพักใช้ การขึ ้น
ทะเบียนโดยมีระยะเวลาเป็ นไปตามที่หน่วยรับรองห้ องปฏิบตั กิ ารกาหนด
8. การยกเลิกการพักใช้ การขึ ้นทะเบียน
เมื่อผู้ที่ถกู พักใช้ การขึ ้นทะเบียน แสดงให้ เห็นว่าสามารถปฏิบตั ิตามระบบคุณภาพของห้ องปฏิบตั กิ ารตามที่ได้ รับ
การขึ ้นทะเบียนไว้ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สานักงานกาหนด สานักงานจะเสนอต่อคณะทบทวนเพื่อ
พิจารณายกเลิกการพักใช้ การขึ ้นทะเบียนตามขอบข่ายเดิมหรื อบางส่วนตามความเหมาะสม
9. การเพิกถอนการขึ ้นทะเบียน
สานักงานจะนาเสนอต่อคณะทบทวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการขึ ้นทะเบียนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) ห้ องปฏิบตั ิการเลิกประกอบกิจการที่ได้ รับการรับรอง
2) ห้ องปฏิบตั ิการเป็ นบุคคลล้ มละลาย
3) ห้ องปฏิบตั ิการถูกเพิกถอนการรับรองจากหน่วยรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
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4) ห้ องปฏิบตั ิการมีการเปลี่ยนแปลงในกฎ ระเบียบ ของการรับรองห้ องปฏิบตั ิการ และผู้ได้ รับการขึ ้นทะเบียนไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดใหม่ได้
5) ห้ องปฏิบตั ิการมีความผิดในกรณีออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Test Report) เป็ นเท็จโดยเจตนา
10. การอุทธรณ์
1) ผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ที่ถกู ลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอนการขึ ้นทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
สานักงานได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่สานักงานมีหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาการขึ ้นทะเบียนหรื อ
การลงโทษให้ ทราบ
2) สานักงานจะแต่งตังคณะพิ
้
จารณาคาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาคาอุทธรณ์ โดยจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่น
อุทธรณ์ทราบภายใน 45 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคาอุทธรณ์
3) ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยงั ไม่สิ ้นสุด ให้ ถือว่าผลการพิจารณาการขึ ้นทะเบียนหรื อการลงโทษเดิมยังมีผล
ใช้ บงั คับอยู่
4) ผลการตัดสินของคณะพิจารณาอุทธรณ์ ให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
11. การร้ องเรี ยน
1) การร้ องเรี ยนให้ ยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสานักงาน
2) สานักงานจะดาเนินการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว แล้ วแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ร้องเรี ยนทราบภายใน 15 วันทาการ
12.การรักษาความลับ
1) สานักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
จะเก็บรักษาข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ จากผู้ยื่นคาขอ /ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนไว้ เป็ นความลับ ไม่นาไปเปิ ดเผยกับบุคคลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากผู้ยื่นคาขอ/ห้ องปฏิบตั ิการ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรื อตามที่กฎหมายกาหนด
2) สานักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้ยื่นคาขอ/ห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับ การขึ ้นทะเบียน
อันเนื่องมาจากความลับนี ้ได้ แพร่งพรายสูบ่ คุ คลภายนอก เว้ นแต่เกิดจากความบกพร่องของสานักงาน
13.การใช้ เครื่ องหมาย
ห้ องปฏิบตั กิ ารสามารถใช้ เครื่ องหมายเพื่อแสดงถึงการได้ รับการขึ ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
สานักงานกาหนด โดยต้ องไม่นาไปใช้ ในทางที่ก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการ
ทดสอบและวิเคราะห์จากห้ องปฏิบตั กิ ารนันเป็
้ นผลิตภัณฑ์ที่สานักงานให้ การรับรอง
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14. อื่น ๆ
1) ในกรณีที่มีการแก้ ไขข้ อกาหนดหรื อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขึ ้นทะเบียนสานักงานจะแจ้ ง
ให้ ห้องปฏิบตั กิ ารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) ในกรณีที่ห้องปฏิบตั ิการย้ ายสถานที่ประกอบกิจการหรื อโอนกิจการที่ได้ รับใบรับรองให้ แก่ผ้ อู ื่น ให้ ถือว่า
ใบรับรองนันสิ
้ ้นสุดลง และต้ องส่งใบรับรองคืนแก่สานักงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
3) ในกรณีที่มีการยกเลิก/เพิกถอนการขึ ้นทะเบียน ห้ องปฏิบตั ิการต้ องส่งใบรับรองการขึ ้นทะเบียนคืนสานักงาน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากสานักงาน
4) ผู้ถกู ยกเลิก/เพิกถอนการขึ ้นทะเบียน ต้ องยุติการใช้ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้ างอิงถึงการได้ รับ การยอมรับ
ความสามารถทังหมด
้
5) สานักงานไม่รับผิดชอบในการกระทาใด ๆ ของห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ กระทาไปโดยไม่สจุ ริต หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามหรื อ
ฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
15. กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้ วนหรื อ ไม่
ถูกต้ องนันร่
้ วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/ส่งเพิ่ม ( ผู้รับคาขอ/ผู้ยื่นคาขอจะกาหนด
ระยะเวลาร่วมกัน ) หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้ าหน้ าที่จะยกเลิกคาขอนัน้
16. การนับเวลาเวลาดาเนินงาน
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนและถูกต้ องตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
17. การแจ้ งการได้ รับการขึ ้นทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งการได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ หลังจากผู้มีอานาจลงนามในใบรับรองการขึ ้น
ทะเบียนและขอบข่ายรายการทดสอบ รวมทังลงนามในหนั
้
งสือแจ้ งการขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ ารถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1.1 ผู้ยื่นคาขอทาหนังสือ
1 วันทาการ
แจ้ งความประสงค์ขอขึ ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ ารฯ
ถึงเลขาธิการ มกอช. พร้ อม
ทังแนบใบสมั
้
ครขอขึ ้น
ทะเบียน เอกสารและ
หลักฐานประกอบคาขอ
1.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้ วนและความ
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองรับรอง
มาตรฐาน

หมำยเหตุ

( กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่
ครบถ้ วนและ/
หรื อไม่ถกู ต้ อง
เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ ง
ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
หรื อแก้ ไขเอกสาร
หลักฐาน ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด แต่ถ้าเป็ น
กรณีที่เอกสารไม่
เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการขึ ้น
ทะเบียน
ห้ องปฏิบตั กิ ารฯ
เจ้ าหน้ าที่จะส่งคืน
คาขอ)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่จดั ทา
4 วันทาการ
1) ใบรับรองการขึ ้นทะเบียน
ห้ องปฏิบตั กิ าร และ
ขอบข่ายรายการทดสอบที่
ประสงค์ขอขึ ้นทะเบียน
พร้ อมทังตรวจพิ
้
จารณา
ความถูกต้ อง และเสนอผู้มี
อานาจเพื่อพิจารณาลงนาม
2) จัดทาหนังสือแจ้ งการขึ ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ ารไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังจั
้ ดทา
หนังสือถึงห้ องปฏิบตั ิการ
เพื่อแจ้ งผลการพิจารณา
และให้ มารับเอกสารการขึ ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร
เลขาธิการ มกอช. ลงนาม 3 วันทาการ
ในใบรับรองฯ และขอบข่าย
รายการทดสอบฯ รวมทังลง
้
นามในหนังสือแจ้ งการขึ ้น
ทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ ารถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองรับรอง
มาตรฐาน

กองรับรอง
มาตรฐาน

หมำยเหตุ

-หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
กรมการข้ าว กรม
ประมง กรมปศุ
สัตว์ กรมวิชาการ
เกษตรสมาคม
อาหารแช่เยือก
แข็ง สมาคมผู้ผลิต
อาหารสาเร็จรูป
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
สภาหอการค้ าไทย
และสมาคมพืช
สวนแห่งประเทศ
ไทย
- เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ ง
ผลให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
ทราบและส่ง
หนังสือแจ้ งการขึ ้น
ทะเบียน
ห้ องปฏิบตั กิ ารไป
ยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
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14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 8 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่

จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
ประชาชน

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

ของกรรมการผู้จดั การผู้มี
อานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
หรื อของหุ้นส่วนผู้จดั การ
และกรณีผ้ มู ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล มิได้ ยื่นคา
ขอด้ วยตนเอง สามารถทา
การมอบอานาจ โดยใช้
สาเนาบัตรประชาชนของผู้
มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจหรื อเอกสารอื่นที่
เทียบเท่าและเป็ นที่ยอมรับ
ของหน่วยราชการ
ของกรรมการผู้จดั การ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทหรื อของหุ้นส่วน
ผู้จดั การ
มีอายุไม่เกิน 90 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ออกหนังสือ
รับรอง
กรณีผ้ มู ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล มิได้ ยื่นคา
ขอด้ วยตนเอง

1)

2)

3)
4)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล
หนังสือมอบ
อานาจ พร้ อมทัง้
ติดอากรแสตมป์
ตามจานวนที่
กฎหมายกาหนด

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
เอกสำร
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
หนังสือขอขึ ้นทะเบียน
1
ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อ
ขอขยายขอบข่าย
รายการทดสอบหรื อ
ขอต่ออายุการขึ ้น
ทะเบียน แล้ วแต่กรณี
ถึงเลขาธิการ
สานักงานมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
ใบสมัครขอขึ ้น
สานักงาน
1
ทะเบียน
มาตรฐานสินค้ า
ห้ องปฏิบตั กิ ารด้ าน
เกษตรและอาหาร
สินค้ าเกษตรและ
แห่งชาติ
อาหาร ที่มี
ความสามารถ
ดาเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC
17025
หนังสือหลักฐานของ สานักมาตรฐาน
0
ขอบข่ายการทดสอบ ห้ องปฏิบตั กิ าร
และตรวจวิเคราะห์
กรมวิทยาศาสตร์
ของห้ องปฏิบตั กิ าร
การแพทย์

จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร
สำเนำ เอกสำร
0
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

เอกสารขอบข่ายการ
ทดสอบและตรวจ
วิเคราะห์ของ
ห้ องปฏิบตั กิ ารมี
หน่วยงานที่สามารถออก
เอกสารนี ้ได้ อีก
2 หน่วยงาน คือ สานัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
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ที่

4)

5)

6)

จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เอกสำร
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

สาเนาเอกสารการ
สานักมาตรฐาน
รับรองห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องปฏิบตั กิ าร
จากหน่วยรับรอง
ห้ องปฏิบตั กิ าร

1

ฉบับ

เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แนะนาองค์กร /
หน่วยงานของ
ผู้ยื่นคาขอ (ถ้ ามี)
สาเนาแผนที่ตงั ้
สานักงานใหญ่
สานักงานสาขาใน
ประเทศไทยที่ขอรับ
ใบรับรองโดยละเอียด

0

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
อุตสาหกรรม และ กรม
วิทยาศาสตร์ บริ การ
ขึ ้นกับ การขอการร
รับรองที่หน่วยงานใด
ในประเทศไทย การออก
เอกสารการรับรอง
ห้ องปฏิบตั กิ าร มีอีก 2
หน่วยงานที่สามารถออก
เอกสารนี ้ได้ คือ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
กรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์
(กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ขึ ้นกับ
การขอการรับรองกับ
หน่วยงานใด

-
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16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กองรับรองมาตรฐาน สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถ.
พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตจุ กั ร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 1241-1246 โทรสาร 025798427
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ระบบรับเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th/complain/
3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ใบสมัครขอขึน้ ทะเบียนห้ องปฏิบัตกิ ำรด้ ำนสินค้ ำเกษตรและอำหำร
ที่มีควำมสำมำรถดำเนินงำนตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025
1. ข้ อมูลทั่วไป (Information of Laboratory )
ชื่อ ( Name) :
ที่อยู่ ( Registered Company/ Organization Address of Head Office)
โทรศัพท์ ( Phone):
โทรสาร(Fax) :
E-mail:
ประเภทห้ องปฏิบตั กิ าร (Type of Laboratory)
บุคคลที่ 1 (First party laboratory)
บุคคลที่ 2 (Second party laboratory)
บุคคลที่ 3 (Third party laboratory)
ผู้ใช้ บริการ (Laboratory customer)
โปรดระบุ (Please specify) ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มีวตั ถุประสงค์ (Objective)
ขอขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั กิ าร (Laboratory registration)
ขอขยายขอบข่ายการขึ ้นทะเบียน (Scope extension)
ขอต่ออายุการขึ ้นทะเบียน (Renewal)
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………….
Other (Please specify)
2. สำนักงำนสำขำ หรื อภูมิภำค ( Branch or Regional office )
ชื่อบริษัท /หน่วยงาน ( Name ):
ที่อยู่ ( Mailing Address):
โทรศัพท์ ( Phone):
โทรสาร(Fax) :
E-mail:
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3.สถำนะทำงกฎหมำย (Legal status)
หน่วยงานของรัฐ(Governmental Organization)
บริษัท (Company Limited)

4. ผู้ท่ สี ำมำรถติดต่ อได้ ( Contact Person )
ชื่อ ( Name) :
โทรศัพท์มือถือ ( Mobile Phone):

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

โทรศัพท์ ( Phone):
โทรสาร(Fax) :

5.ขอบข่ ำย (Scope)

6. กำรรับรองระบบงำนจำกหน่ วยรับรองห้ องปฏิบัติกำร * (Accreditation Quality System )
ชื่อหน่วยงาน
หมายเลขใบรับรอง
วันที่รับรอง
วันที่หมดอายุ
(Name of Accreditation Body) (Accreditation Certification No.) (Issued date)
(Expiry date)

* โปรดแนบสาเนาหนังสือรับรอง ( please provide a copy of the memorandum and articles of association or
equivalent document )
7. จำนวนพนักงำน/เจ้ ำหน้ ำที่ ( Number of Employees) โปรดระบุจานวน แบ่งตามหน้ าที่รับผิดชอบ
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8.ผู้รับเหมำช่ วง ( Sub- contractor)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า (ก) ผู้ที่ลงนามเป็ นผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ กระทาการใดๆ ในฐานะตัวแทนของบริ ษัท/
หน่วยงาน (ข) สิ่งที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครเป็ นความจริ ง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้ าจะจัดหาเอกสารที่
ถูกต้ องสมบูรณ์ของบริ ษัท/หน่วยงานส่งมาให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอการรับรอง
และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทางส านักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติติดต่อสอบถามบุคคลที่
ข้ าพเจ้ าได้ อ้างถึงไว้ (ค) ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการแล้ ว
และยินดีที่จะปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดดังกล่าว
(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 :

ประทับตรา:

(signature)

(Seal)
(

)
(Printed Name )

วัน/เดือน/ปี :
(Date)

19. หมำยเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม สืบค้ นได้ ที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้ าเกษตรและ
อาหาร http://www.acfs.go.th/cssa_manual.php

