
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขในการยืน่ขอข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการ 

1.ขอบข่าย 

เอกสารน้ีก าหนด นิยาม คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอ เง่ือนไข การตรวจติดตาม การลดขอบข่ายการเพิกถอน

ทะเบียน การรักษาความลับ การใช้เคร่ืองหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้ึนทะเบียนห้องปฏบัิติการทดสอบ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร  

2. นยิาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในเอกสารน้ี มีดังต่อไปน้ี  

2.1 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

2.2 “ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร  

แห่งชาติ 

2.3 “ผูย้ืน่ค าขอ” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนเพ่ือยอมรับความสามารถใน

ฐานะห้องปฏบัิติการที่ท  าการทดสอบและตรวจวิเคราะห์สนิค้าเกษตรและอาหาร  

2.4 “หน่วยรับรองหอ้งปฏิบัติการ” (Accreditation Body : AB) หมายความว่า ผู้ประกอบการตรวจ

ประเมินเพ่ือให้การรับรองห้องปฏบัิติการทดสอบด้านสนิค้าเกษตรและอาหาร  

2.5 “หอ้งปฏบิัติการ” หมายความว่า ห้องปฏบัิติการที่ท  าการทดสอบและตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตร

และอาหาร  

2.6 “การข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบัติการ” หมายความว่า การที่ส านักงานให้การยอมรับในความสามารถ

ว่าห้องปฏบัิติการน้ันมีการด าเนินกิจกรรมการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ซ่ึงต่อไปนี้ จะเรียกว่า “การขึ้นทะเบียน”  

2.7 “ใบรับรอง” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยส านักงาน เพ่ือแสดงว่าห้องปฏบัิติการได้รับการขึ้น

ทะเบียนยอมรับความสามารถว่ามีการด าเนินกิจกรรมการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 

17025  

2.8 “คณะทบทวน” หมายความว่า คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงานก าหนดและได้รับการ

แต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่พิจารณาตัดสนิการข้ึนทะเบียนห้องปฏบัิติการ  

2.9 “คณะพจิารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงานก าหนดและ

ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่พิจารณาตัดสนิค าอุทธรณ์น้ันๆ 



3. คุณสมบติัของผูย้ืน่ค าขอ 

ผู้ย่ืนค าขอต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

3.1 เป็นห้องปฏบัิติการ และเป็นนิติบุคคล  

3.2 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองตามขอบข่ายที่ย่ืนขอการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะ 6 เดือนแล้ว  

3.3 ได้รับการรับรองตามข้อก าหนดคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรอง

ห้องปฏบัิติการที่ข้ึนทะเบียนกบัส านักงาน  

3.4 ไม่เป็นผู้ถูกด าเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานปลอม

แปลงเอกสารที่จะน ามาใช้ประกอบการย่ืนขอการยอมรับความสามารถในฐานะห้องปฏบัิติการ เว้นแต่คดีจะยุติว่าผู้

ย่ืนค าขอ หรือตัวแทนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาน้ัน และในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด ผู้ย่ืน

ค าขอหรือตัวแทนสามารถยื่นค าขอได้ เม่ือพ้นก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุในคดีดังกล่าว  

3.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับหน่ึงอัน

เน่ืองมาจากมีพฤติการณ์ หรือมีมูลเหตุอันควรเช่ือได้ว่าผู้ย่ืนค าขอ หรือตัวแทนกระท าการปลอมแปลงเอกสารของ

ทางราชการที่เกี่ยวข้องกบัการรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เหน็เป็นใจในการกระท าผิดดังกล่าว  

3.6  มีเงินทุนและฐานะทางการเงินที่ม่ันคง 

4. การด าเนนิการเพือ่ข้ึนทะเบยีนหอ้งปฏิบติัการ 

4.1 การย่ืนค าขอ ให้ย่ืนค าขอต่อส านักงาน พร้อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ก  าหนดไว้ในภาค 

ผนวก ก และแบบใบสมัครเพ่ือขอข้ึนทะเบียนห้องปฏบัิติการที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข  

4.2 ผู้ย่ืนค าขอต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ค าสั่งรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่

ส านักงานก าหนด  

4.3 ผู้ย่ืนค าขอต้องอนุญาตให้มีการสอบถามข้อมูล หลักฐานของห้องปฏบัิติการ และการปฏิบัติงาน

ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ที่อาจเกดิข้ึนภายหลัง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ  

4.4 ส านักงานจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หากถูกต้องครบถ้วนจะด าเนินการขึ้นทะเบียนทนัที

หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ส านักงานจะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสารหรือทาง

โทรศัพท ์เพ่ือส่งเอกสารเพ่ิมเติม  

4.5 ส านักงานจะข้ึนทะเบียนผู้ย่ืนค าขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น “ห้องปฏบัิติการทดสอบมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารเพ่ือการส่งออก” และจะขึ้ นทะเบียนให้เฉพาะรายการ (Scope) ที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยรับรองห้องปฏบัิติการที่ข้ึนทะเบียนกบัส านักงานเทา่น้ัน  

4.6 ใบรับรองที่ออกให้แก่ห้องปฏบัิติการตามข้อ 4.5 มีอายุคราวละ 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกใบรับรอง

โดยให้ใช้ตามแบบที่ส านักงานก าหนดตาม ภาคผนวก ค และ ง  



5. เงือ่นไข 

ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏบัิติการต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้   

5.1 รักษาไว้ซ่ึงระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการข้ึนทะเบียน  

5.2 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีหรือเกี่ยวข้องกบัธุรกจิอื่นใด อนัจะมีผลต่อการด ารงรักษาไว้ซ่ึงความเป็นกลาง

และความซ่ือตรงในการด าเนินกจิกรรมของหน่วยงาน  

5.3 หากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขในสาระส าคัญที่มีผลต่อระบบการจัดการและกิจกรรมของหน่วยงาน

ต้องแจ้งส านักงานเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยทนัท ี 

5.4 ส่งมอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ส านักงาน เมื่อได้รับการร้องขอ  

5.5 การจ้างเหมาช่วง (Subcontracting) ในการทดสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏบัิติการสามารถท าได้

แต่ห้องปฏบัิติการดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 และต้องแจ้งให้ส านักงานทราบ  

5.6 ให้ความร่วมมือแก่ส านักงาน เช่น  

5.6.1 ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน เข้าไปในห้องปฏบัิติการและส่วนที่เกี่ยวข้องได้  

5.6.2 ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจสอบการปฏิบัติการทดสอบต่าง ๆ เพ่ือตรวจประเมิน

ความสามารถของห้องปฏบัิติการได้  

5.6.3 จัดเตรียมตัวอย่างและสิ่งต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานร้องขอเพ่ือตรวจประเมิน  

5.7 ส านักงานอาจมีการทบทวนการขึ้ นทะเบียนของห้องปฏบัิติการ หากมีการเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อ

กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านความสามารถและ/หรือศักยภาพในการทดสอบ

และวิเคราะห์สนิค้าเกษตร  

5.8 หากประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส านักงาน

ทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 90 วัน  

5.9 หากประสงค์จะยกเลิกใบรับรองให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ส านักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

45 วัน 

5.10 หากประสงค์จะเพ่ิมเติม / ขยายขอบข่ายใบรับรอง หรือการเปล่ียนแปลงอื่นใดอันมีผลกระทบต่อ

ระบบการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏบัิติการ ให้แจ้งส านักงานทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร  

5.11 ต้องไม่น าใบรับรองไปใช้ หรืออ้างถึงในทางที่ท  าให้เกิดความเสียหาย หรืออาจท าให้เกิดความ

เข้าใจผิดในการได้รับการยอมรับความสามารถ ตามใบรับรองน้ันๆ  

5.12 หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด ในเอกสารประกอบค าขอผู้ย่ืนค าขอต้องแจ้งให้ส านักงาน

ทราบภายใน 15 วัน ได้แก่  

5.12.1 สถานภาพทางกฎหมาย ทางธุรกจิ และโครงสร้างองค์กร  

5.12.2 ผู้มีอ านาจในการบริการองค์กร  

5.12.3 นโยบายและวิธปีฏบัิติงานในเอกสารคุณภาพ  

5.12.4 บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์สภาวะแวดล้อมในการท างานที่กระทบต่อผลวิเคราะห์  

5.12.5 ผู้ได้รับมอบหมายให้ลงนามในรายงานผลการทดสอบ  

5.12.6 การเปล่ียนแปลงอื่นๆที่จะกระทบต่อความสามารถของห้องปฏบัิติการ  



5.13 ต้องท าประกนัความเสยีหายของสนิค้า ( Product Liability Insurance) ที่อาจเกิดข้ึนจากการตรวจ

วิเคราะห์ที่ผิดพลาด  

5.14 การออก Test Report เพ่ือประกอบการขอใบรับรอง (Health Certificate) เพ่ือการส่งออกให้

ปฏบัิติตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารปฏบัิติในการเกบ็ตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ ของกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร

และกรมประมง ตามประเภทของสนิค้าเกษตรและอาหารชนิดน้ันๆ รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย 

6. การตรวจติดตาม 

เจ้าหน้าที่ของส านักงานอาจด าเนินการตรวจติดตามผู้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนตามความจ าเป็นโดยอาจตรวจ

ติดตามทั้งระบบหรือเพียงบางส่วน  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ห้องปฏบัิติการ 

7. การลดขอบข่าย การพกัใชแ้ละการเพิกถอนทะเบยีน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียน ไม่สามารถรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏบัิติการตามที่ได้รับการข้ึน

ทะเบียนไว้และ/หรือ ออก Test Report ไม่ถูกต้อง มกอช. อาจสั่งให้ลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนทะเบียนได้

ตามที่คณะทบทวนเสนอ ทั้งน้ีจะด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับเร่ือง  

  การคืนสถานะการขึ้นทะเบียน เม่ือผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนที่ถูกพักใช้ทะเบียน สามารถแสดงให้เหน็ว่า

สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการขึ้ นทะเบียน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ตามที่

ส านักงานก าหนด ส านักงานจะเสนอต่อคณะทบทวนเพ่ือพิจารณาคืนสถานะการขึ้นทะเบียนตามขอบข่ายเดิมหรือ

บางส่วนตามความเหมาะสม 

8. การอุทธรณ ์

8.1 ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้ที่ถูกพักใช้ทะเบียนสามารถย่ืนอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านักงานได้

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส านักงานมีหนังสอืแจ้งผลการพิจารณาการข้ึนทะเบียน หรือการลงโทษให้ทราบ  

8.2 ส านักงานจะแต่งตั้งคณะพิจารณาค าอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาค าอุทธรณ์ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้

ผู้ย่ืนอุทธรณ์ทราบใน 45 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์  

8.3 ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาการขึ้ นทะเบียนหรือการ

ลงโทษเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่  

8.4 ผลการตัดสนิของคณะพิจารณาอุทธรณ์ ให้ถือเป็นที่สิ้นสดุ 

9. การรอ้งเรียน 

9.1 การร้องเรียนให้ย่ืนเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อส านักงานภายใน 15 วัน  

9.2 ส านักงานจะด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว แล้วแจ้งให้ผู้ที่ร้องเรียนทราบ 



10. การยกเลิกใบรบัรอง 

ใบรับรอง จะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้   

10.1 ห้องปฏบัิติการเลิกประกอบกจิการที่ได้รับการรับรอง  

10.2 ห้องปฏบัิติการเป็นบุคคลล้มละลาย  

10.3 ห้องปฏบัิติการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อกัษรตามข้อ 5.9  

10.4 ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนห้องปฏบัิติการ  

10.5 มีการเปล่ียนแปลงใน กฎ ระเบียบ ของการรับรองห้องปฏบัิติการและผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่

สามารถหรือไม่มั่นใจว่าจะสามารถปฏบัิติตามข้อก าหนดใหม่ได้  

10.6 ห้องปฏบัิติการถูกสอบสวนและพบว่ามีความผิดในกรณีออก Test Report ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 3 

คร้ัง 

11. การรกัษาความลบั 

11.1 ส านักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเกบ็รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผู้ย่ืนค าขอและหรือ

ห้องปฏบัิติการที่ได้รับการข้ึนทะเบียนไว้เป็นความลับ ไม่น าไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม

จากผู้ย่ืนค าขอและ/หรือห้องปฏบัิติการ เป็นลายลักษณ์อกัษร  

11.2 ส านักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิข้ึนกับผู้ย่ืนค าขอและ/หรือห้องปฏบัิติการที่

ได้รับการขึ้ นทะเบียนอันเน่ืองมาจากความลับน้ีได้แพร่งพรายสู่บุคลภายนอก  เว้นแต่เกิดจากความบกพร่องของ

ส านักงาน 

12. การใชเ้ครือ่งหมาย 

ห้องปฏิบัติการ สามารถใช้เคร่ืองหมายเพ่ือแสดงถึงการยอมรับความสามารถที่ได้รับการข้ึนทะเบียนไว้

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่ส านักงานก าหนด โดยต้องไม่น าไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ก่อให้เกดิการเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑท์ี่ผ่านการทดสอบและวิเคราะห์จากห้องปฏบัิติการน้ันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส านักงาน

รับรองคุณภาพ 

13. อืน่ ๆ 

13.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้ึนทะเบียน

ส านักงานจะแจ้งให้ห้องปฏบัิติการ ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร  

13.2 ในกรณีที่ห้องปฏบัิติการ ย้ายสถานที่ประกอบกิจการ หรือโอนกิจการที่ได้รับใบรับรองให้แก่ผู้อื่น

ให้ถือว่าใบรับรองน้ันสิ้นสดุลง และต้องส่งใบรับรองคืนแก่ส านักงานภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วัน  

13.3 ในกรณีที่มีการยกเลิก ใบรับรองที่ถูกยกเลิก หรือขอยกเลิกใบรังรอง ต้องส่งใบรับรองคืนให้แก่

ส านักงาน ภายในระยะเวลา 30 วัน  



13.4 ผู้ถูกยกเลิกใบรับรอง ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการยอมรับ

ความสามารถทั้งหมด  

13.5 ส านักงานไม่รับผิดชอบในการกระท าใด ๆ ของห้องปฏบัิติการ ที่ได้กระท าไปโดยไม่สุจริตหรือไม่

ปฏบัิติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก  าหนด  



ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการ ( LAB) 
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ภาคผนวก ก 

รายการเอกสาร และหลกัฐานประกอบค าขอ 

1. ในกรณีเป็นหน่วยงานราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเพ่ือขอขึ้ นทะเบียน

ห้องปฏิบัติการพร้อมแนบส าเนาเอกสารการรับรองห้องปฏิบัติการจากหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการที่ ข้ึน

ทะเบียนกบัส านักงาน  

2. ในกรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ให้แนบเอกสารดังน้ี  

2.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับต้ังแต่วันที่ออกบริษัทหรือของ

หุ้นส่วนผู้จัดการ  

2.1.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิได้ย่ืนค าขอด้วยตนเองให้แนบเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี  

2.1.2 หนังสอืมอบอ านาจ  

2.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจหรือเอกสาร

อื่นที่เทยีบเทา่ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการ  

2.2 ส าเนาหลักฐานขอบข่ายการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏบัิติการ  

2.3 ส าเนาเอกสารการรับรองห้องปฏบัิติการจากหน่วยรับรองห้องปฏบัิติการที่ข้ึนทะเบียนกบัส านักงาน  

2.4 ส าเนาแผนที่ต้ังส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาในประเทศไทยที่ขอรับใบรับรองโดยละเอยีด  

2.5 เอกสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์แนะน าองค์กร/หน่วยงานของผู้ย่ืนค าขอ (ถ้ามี) 
 


