หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการยืน่ ขอขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ
1.ขอบข่าย
เอกสารนี้กาหนด นิยาม คุณสมบัติของผู้ย่ืนคาขอ เงื่อนไข การตรวจติดตาม การลดขอบข่ายการเพิกถอน
ทะเบียน การรักษาความลับ การใช้ เครื่องหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการทดสอบ
มาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 “สานักงาน” หมายความว่า สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2.2 “ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ
2.3 “ผูย้ นื่ คาขอ” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อยอมรับความสามารถใน
ฐานะห้ องปฏิบัติการที่ทาการทดสอบและตรวจวิเคราะห์สนิ ค้ าเกษตรและอาหาร
2.4 “หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ” (Accreditation Body : AB) หมายความว่า ผู้ประกอบการตรวจ
ประเมินเพื่อให้ การรับรองห้ องปฏิบัติการทดสอบด้ านสินค้ าเกษตรและอาหาร
2.5 “ห้องปฏิบัติการ” หมายความว่า ห้ องปฏิบัติการที่ทาการทดสอบและตรวจวิเคราะห์สินค้ าเกษตร
และอาหาร
2.6 “การขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบัติการ” หมายความว่ า การที่สานักงานให้ การยอมรับในความสามารถ
ว่าห้ องปฏิบัติการนั้นมีการดาเนินกิจกรรมการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์ตามข้ อกาหนดคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การขึ้นทะเบียน”
2.7 “ใบรับรอง” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสานักงาน เพื่อแสดงว่าห้ องปฏิบัติการได้ รับการขึ้น
ทะเบียนยอมรับความสามารถว่ามีการดาเนินกิจกรรมการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025
2.8 “คณะทบทวน” หมายความว่า คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงานกาหนดและได้ รับการ
แต่งตั้งโดยผู้อานวยการ ให้ ทาหน้ าที่พิจารณาตัดสินการขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการ
2.9 “คณะพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงานกาหนดและ
ได้ รับการแต่งตั้งโดยผู้อานวยการ ให้ ทาหน้ าที่พิจารณาตัดสินคาอุทธรณ์น้ันๆ

3. คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอ
ผู้ย่นื คาขอต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็ นห้ องปฏิบัติการ และเป็ นนิติบุคคล
3.2 ไม่เป็ นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองตามขอบข่ายที่ย่ นื ขอการรับรอง เว้ นแต่พ้นระยะ 6 เดือนแล้ ว
3.3 ได้ รับการรับรองตามข้ อกาหนดคุณ ภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่ วยรับรอง
ห้ องปฏิบัติการที่ข้ นึ ทะเบียนกับสานักงาน
3.4 ไม่เป็ นผู้ถูกดาเนินคดี หรื อเป็ นผู้ท่มี ีตัวแทนที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานปลอม
แปลงเอกสารที่จะนามาใช้ ประกอบการยื่นขอการยอมรับความสามารถในฐานะห้ องปฏิบัติการ เว้ นแต่คดีจะยุติว่าผู้
ยื่นคาขอ หรือตัวแทนไม่มีความผิดตามข้ อกล่าวหานั้น และในกรณีท่ศี าลมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด ผู้ย่ืน
คาขอหรือตัวแทนสามารถยื่นคาขอได้ เมื่อพ้ นกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ในคดีดังกล่าว
3.5 ไม่เป็ นผู้ อยู่ ระหว่ างการถูก ตรวจสอบเพื่ อรั บรองความถูกต้ องแท้ จริ งของเอกสารฉบั บหนึ่ งอัน
เนื่องมาจากมีพฤติการณ์ หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ ว่าผู้ย่ืนคาขอ หรือตัวแทนกระทาการปลอมแปลงเอกสารของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้ องกับการรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้ องหรือรู้เห็นเป็ นใจในการกระทาผิดดังกล่าว
3.6 มีเงินทุนและฐานะทางการเงินที่ม่นั คง

4. การดาเนินการเพือ่ ขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ
4.1 การยื่นคาขอ ให้ ย่ ืนคาขอต่อสานักงาน พร้ อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในภาค
ผนวก ก และแบบใบสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข
4.2 ผู้ย่ ืนคาขอต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คาสั่งรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สานักงานกาหนด
4.3 ผู้ย่ ืนคาขอต้ องอนุ ญาตให้ มีการสอบถามข้ อมูล หลักฐานของห้ องปฏิบัติการ และการปฏิบัติงาน
ทดสอบและตรวจวิเคราะห์ท่อี าจเกิดขึ้นภายหลัง หรือเมื่อได้ รับการร้ องขอ
4.4 สานักงานจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หากถูกต้ องครบถ้ วนจะดาเนินการขึ้นทะเบียนทันที
หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้ วน สานักงานจะแจ้ งให้ ผ้ ูย่ืนคาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสารหรือทาง
โทรศัพท์ เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม
4.5 สานักงานจะขึ้นทะเบียนผู้ย่ ืนคาขอที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ น “ห้ องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก” และจะขึ้นทะเบียนให้ เฉพาะรายการ (Scope) ที่ได้ รับการรับรองจาก
หน่วยรับรองห้ องปฏิบัติการที่ข้ นึ ทะเบียนกับสานักงานเท่านั้น
4.6 ใบรับรองที่ออกให้ แก่ห้องปฏิบัติการตามข้ อ 4.5 มีอายุคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง
โดยให้ ใช้ ตามแบบที่สานักงานกาหนดตาม ภาคผนวก ค และ ง

5. เงือ่ นไข
ผู้ได้ รับการขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1 รักษาไว้ ซ่ึงระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการขึ้นทะเบียน
5.2 ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้ องกับธุรกิจอื่นใด อันจะมีผลต่อการดารงรักษาไว้ ซ่ึงความเป็ นกลาง
และความซื่อตรงในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
5.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขในสาระสาคัญที่มีผลต่อระบบการจัดการและกิจกรรมของหน่วยงาน
ต้ องแจ้ งสานักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที
5.4 ส่งมอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องให้ แก่สานักงาน เมื่อได้ รับการร้ องขอ
5.5 การจ้ างเหมาช่วง (Subcontracting) ในการทดสอบและวิเคราะห์ของห้ องปฏิบัติการสามารถทาได้
แต่ห้องปฏิบัติการดังกล่าวต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 และต้ องแจ้ งให้ สานักงานทราบ
5.6 ให้ ความร่วมมือแก่สานักงาน เช่น
5.6.1 ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน เข้ าไปในห้ องปฏิบัติการและส่วนที่เกี่ยวข้ องได้
5.6.2 ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสานั กงานตรวจสอบการปฏิบัติการทดสอบต่าง ๆ เพื่อตรวจประเมิน
ความสามารถของห้ องปฏิบัติการได้
5.6.3 จัดเตรียมตัวอย่างและสิ่งต่างๆ ตามที่เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานร้ องขอเพื่อตรวจประเมิน
5.7 สานักงานอาจมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนของห้ องปฏิบัติการ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ของห้ องปฏิบัติการทั้งทางด้ านความสามารถและ/หรือศักยภาพในการทดสอบ
และวิเคราะห์สนิ ค้ าเกษตร
5.8 หากประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการ ให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษร ให้ สานักงาน
ทราบล่วงหน้ าก่อนใบรับรองสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 90 วัน
5.9 หากประสงค์จะยกเลิกใบรับรองให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สานักงานทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
45 วัน
5.10 หากประสงค์จะเพิ่มเติม / ขยายขอบข่ายใบรับรอง หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดอันมีผลกระทบต่อ
ระบบการบริหารงานคุณภาพของห้ องปฏิบัติการ ให้ แจ้ งสานักงานทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5.11 ต้ องไม่นาใบรั บรองไปใช้ หรื ออ้ างถึงในทางที่ทาให้ เกิดความเสียหาย หรืออาจทาให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดในการได้ รับการยอมรับความสามารถ ตามใบรับรองนั้นๆ
5.12 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในเอกสารประกอบคาขอผู้ย่ืนคาขอต้ องแจ้ งให้ สานักงาน
ทราบภายใน 15 วัน ได้ แก่
5.12.1 สถานภาพทางกฎหมาย ทางธุรกิจ และโครงสร้ างองค์กร
5.12.2 ผู้มีอานาจในการบริการองค์กร
5.12.3 นโยบายและวิธปี ฏิบัติงานในเอกสารคุณภาพ
5.12.4 บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์สภาวะแวดล้ อมในการทางานที่กระทบต่อผลวิเคราะห์
5.12.5 ผู้ได้ รับมอบหมายให้ ลงนามในรายงานผลการทดสอบ
5.12.6 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่จะกระทบต่อความสามารถของห้ องปฏิบัติการ

5.13 ต้ องทาประกันความเสียหายของสินค้ า ( Product Liability Insurance) ที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจ
วิเคราะห์ท่ผี ิดพลาด
5.14 การออก Test Report เพื่อประกอบการขอใบรับรอง (Health Certificate) เพื่อการส่งออกให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ ของกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร
และกรมประมง ตามประเภทของสินค้ าเกษตรและอาหารชนิดนั้นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

6. การตรวจติดตาม
เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานอาจดาเนินการตรวจติดตามผู้ท่ไี ด้ รับการขึ้นทะเบียนตามความจาเป็ นโดยอาจตรวจ
ติด ตามทั้ง ระบบหรื อ เพี ย งบางส่ วน เพื่ อ น าข้ อ มู ลมาใช้ ในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาในส่ ว นที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ห้ องปฏิบัติการ

7. การลดขอบข่าย การพักใช้และการเพิกถอนทะเบียน
ในกรณีท่ผี ้ ูได้ รับการขึ้นทะเบียน ไม่สามารถรั กษาระบบคุณภาพของห้ องปฏิบัติการตามที่ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนไว้ และ/หรือ ออก Test Report ไม่ถูกต้ อง มกอช. อาจสั่งให้ ลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนทะเบียนได้
ตามที่คณะทบทวนเสนอ ทั้งนี้จะดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้ รับเรื่อง
การคืนสถานะการขึ้นทะเบียน เมื่อผู้ได้ รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกพักใช้ ทะเบียน สามารถแสดงให้ เห็นว่า
สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการขึ้ นทะเบียน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่
สานักงานกาหนด สานักงานจะเสนอต่อคณะทบทวนเพื่อพิจ ารณาคืนสถานะการขึ้นทะเบียนตามขอบข่ายเดิมหรือ
บางส่วนตามความเหมาะสม

8. การอุทธรณ์
8.1 ผู้ ย่ ื น คาขอหรื อ ผู้ ท่ีถู กพั ก ใช้ ทะเบี ยนสามารถยื่ น อุ ทธรณ์ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษรต่ อ สานั ก งานได้
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สานักงานมีหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียน หรือการลงโทษให้ ทราบ
8.2 สานักงานจะแต่งตั้งคณะพิจารณาคาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาคาอุทธรณ์ โดยจะแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ย่นื อุทธรณ์ทราบใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ รับคาอุทธรณ์
8.3 ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยังไม่ส้ ินสุด ให้ ถือว่าผลการพิ จารณาการขึ้นทะเบียนหรือการ
ลงโทษเดิมยังมีผลใช้ บังคับอยู่
8.4 ผลการตัดสินของคณะพิจารณาอุทธรณ์ ให้ ถือเป็ นที่ส้ นิ สุด

9. การร้องเรียน
9.1 การร้ องเรียนให้ ย่นื เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสานักงานภายใน 15 วัน
9.2 สานักงานจะดาเนินการพิจารณาข้ อร้ องเรียนดังกล่าว แล้ วแจ้ งให้ ผ้ ูท่รี ้ องเรียนทราบ

10. การยกเลิกใบรับรอง
ใบรับรอง จะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้
10.1 ห้ องปฏิบัติการเลิกประกอบกิจการที่ได้ รับการรับรอง
10.2 ห้ องปฏิบัติการเป็ นบุคคลล้ มละลาย
10.3 ห้ องปฏิบัติการแจ้ งขอยกเลิกการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ 5.9
10.4 ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนห้ องปฏิบัติการ
10.5 มีการเปลี่ยนแปลงใน กฎ ระเบียบ ของการรับรองห้ องปฏิบัติการและผู้ได้ รับการขึ้นทะเบียนไม่
สามารถหรือไม่ม่นั ใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดใหม่ได้
10.6 ห้ องปฏิบัติการถูกสอบสวนและพบว่ามีความผิดในกรณีออก Test Report ไม่ถูกต้ องติดต่อกัน 3
ครั้ง

11. การรักษาความลับ
11.1 สานั ก งานและผู้ ท่ีเ กี่ยวข้ อ งทั้ง หมด จะเก็บ รั ก ษาข้ อมู ลต่ า งๆ ที่ได้ จ ากผู้ ย่ ื น คาขอและหรื อ
ห้ องปฏิบัติการที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนไว้ เป็ นความลับ ไม่นาไปเปิ ดเผยกับบุคคลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
จากผู้ย่นื คาขอและ/หรือห้ องปฏิบัติการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
11.2 สานักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ย่ ืนคาขอและ/หรือห้ องปฏิบัติการที่
ได้ รับการขึ้นทะเบียนอันเนื่องมาจากความลับนี้ได้ แพร่งพรายสู่บุคลภายนอก เว้ นแต่เกิดจากความบกพร่ องของ
สานักงาน

12. การใช้เครือ่ งหมาย
ห้ องปฏิบัติการ สามารถใช้ เครื่ องหมายเพื่ อแสดงถึงการยอมรับความสามารถที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนไว้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สานักงานกาหนด โดยต้ องไม่นาไปใช้ ในทางที่ก่อให้ เกิดความเสียหายหรือ
ก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ท่ผี ่านการทดสอบและวิเคราะห์จากห้ องปฏิบัติการนั้นเป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี านักงาน
รับรองคุณภาพ

13. อืน่ ๆ
13.1 ในกรณีท่มี ีการแก้ ไขข้ อกาหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขึ้นทะเบียน
สานักงานจะแจ้ งให้ ห้องปฏิบัติการ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13.2 ในกรณีท่หี ้ องปฏิบัติการ ย้ ายสถานที่ประกอบกิจการ หรือโอนกิจการที่ได้ รับใบรับรองให้ แก่ผ้ ูอ่ นื
ให้ ถือว่าใบรับรองนั้นสิ้นสุดลง และต้ องส่งใบรับรองคืนแก่สานักงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
13.3 ในกรณีท่มี ีการยกเลิก ใบรับรองที่ถูกยกเลิก หรือขอยกเลิกใบรังรอง ต้ องส่งใบรับรองคืนให้ แก่
สานักงาน ภายในระยะเวลา 30 วัน

13.4 ผู้ถูกยกเลิกใบรับรอง ต้ องยุติการใช้ ส่งิ พิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้ างอิงถึงการได้ รับการยอมรั บ
ความสามารถทั้งหมด
13.5 สานักงานไม่รับผิดชอบในการกระทาใด ๆ ของห้ องปฏิบัติการ ที่ได้ กระทาไปโดยไม่สุจริตหรือไม่
ปฏิบัติตาม หรือฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด

ขั้นตอนการขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ ( LAB)
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบคาขอ
1. ในกรณีเป็ นหน่ วยงานราชการ ให้ หัวหน้ าส่วนราชการแจ้ งความประสงค์เป็ นหนั งสือเพื่ อขอขึ้นทะเบียน
ห้ อ งปฏิบั ติก ารพร้ อ มแนบสาเนาเอกสารการรั บ รองห้ อ งปฏิบั ติก ารจากหน่ ว ยรั บ รองห้ อ งปฏิบั ติก ารที่ข้ ึ น
ทะเบียนกับสานักงาน
2. ในกรณีเป็ นหน่วยงานเอกชน ให้ แนบเอกสารดังนี้
2.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุค คล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกบริษัทหรือของ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
2.1.1 กรณีผ้ ูมีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิได้ ย่นื คาขอด้ วยตนเองให้ แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
2.1.2 หนังสือมอบอานาจ
2.1.3 สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจหรือเอกสาร
อื่นที่เทียบเท่า ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของหน่วยราชการ
2.2 สาเนาหลักฐานขอบข่ายการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ของห้ องปฏิบัติการ
2.3 สาเนาเอกสารการรับรองห้ องปฏิบัติการจากหน่วยรับรองห้ องปฏิบัติการที่ข้ นึ ทะเบียนกับสานักงาน
2.4 สาเนาแผนที่ต้งั สานักงานใหญ่ สานักงานสาขาในประเทศไทยที่ขอรับใบรับรองโดยละเอียด
2.5 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนะนาองค์กร/หน่วยงานของผู้ย่นื คาขอ (ถ้ ามี)

