ข้อแนะนำในกำรกรอกและยื่นแบบคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติกำร ( GLA-01 )
1. กำรกรอกรำยละเอียดคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติกำร (แบบ กมช./สมอ.๑)
1.1. ชื่อผู้ขอรับใบรับรอง ระบุตามหลักฐานแสดงความเป็นนิติบุคคล
1.1.1.หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของรัฐ
ระบุชื่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงานและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการและ
ประกาศการแบ่งส่วนราชการ เอกสารการจัดตั้งหน่วยงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงความเป็นนิติบุคคล
1.1.2.กรณีที่เป็นหน่วยงานเอกชน
ระบุชื่อเต็มของบริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด ตามใบสาคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1.2. การระบุบ้านเลขที่ ให้ระบุเลขที่ตั้งและที่อยู่ของสานักงานใหญ่ ระบุหมายเลขประจาตัวประชาชน (ถ้ามี)
และเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทฯ (ถ้ามี)
1.3. สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
1.3.1.หน่ วยงานราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือหน่วยงานที่ อยู่ในความดูแลของรัฐ ระบุที่ตั้ง ส านักงานใหญ่
ตามชื่อผู้ยื่น คาขอ โดยให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงานและพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส่วนราชการและประกาศการแบ่งส่วนราชการ เอกสารการจัดตั้งหน่วยงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่
แสดงความเป็นนิติบุคคล
1.3.2.บริษัท จากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด ระบุตามใบสาคัญ ของกรมพัฒ นาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พร้อมระบุวันที่จดทะเบียนนิติบุคล เลขที่ทะเบียน และเลขที่ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
1.4. ระบุเครื่องหมาย ( / ) เพื่อระบุวัตถุประสงค์ที่ขอรับรอง
1.4.1.รับใบรับรอง หมายถึง การยื่นคาขอการรับรองครั้งแรกกับสานักงาน หรือ การขอขยายขอบข่ายการ
รับรองเพิ่มเติม
1.4.2.ต่ออายุใบรับรอง หมายถึง การยื่นคาขอเพื่อต่ออายุการใบรับรองต่อเนื่อง
1.5. ระบุเครื่องหมาย ( / ) เพื่อระบุสถานะห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ
1.6. ระบุปีของ มอก.17025-....(ISO/IEC 17025 :……….)
1.7. การระบุสาขาที่ขอรับใบรับรอง ให้ระบุตามประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554)
เรื่อง กาหนดสาขาการรับรองห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังต่อไปนี้
1.7.1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ สาขาโยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เครื่องกล ยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ เคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ โภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เกษตร และสิ่งแวดล้อม
1.7.2.ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สาขาไฟฟ้า ความถี่ แสง อุณหภูมิ มวล มิติ เสียง กลศาสตร์ และเคมี
1.8. ชื่อ และสถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ
1.8.1.หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของราชการให้ ร ะบุ ต าม
พระราชบัญญัติ การจัดตั้งหน่วยงานและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการและประกาศการแบ่ง
ส่วนราชการเอกสาร การจัดตั้งหน่วยงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงความเป็นนิติบุคคล
1.8.2.บริษัทจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด ระบุตามใบสาคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ได้
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
1.8.3.หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ และระบุเบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก
1.8.4.e-mail address : ควรเป็ น e-mail address ของบุค คลที่เป็ นตั วแทนห้ องปฏิ บั ติการที่ส ามารถ
ติดต่อได้สะดวก
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1.9. การลงนามผู้ขอรับใบรับรอง
1.9.1. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ให้ลงนามโดยผู้มีอานาจ
สูงสุดตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงานและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการและประกาศการ
แบ่งส่วนราชการ เอกสารการจัดตั้งหน่วยงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงความเป็นนิติบุคคลหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจ
1.9.2.บริษัท จากัด /ห้ างหุ้ น ส่ วนจากัด ลงนามโดยผู้ มี อานาจลงนามตามใบส าคัญ ของกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอานาจไว้
พร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี)
2. กำรกรอกข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรรับรอง (FLA-AP16)
กรอกทุกข้อความที่ระบุไว้ ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลล่าสุด ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นก่อนที่จะดาเนินการตรวจประเมินต่อไป
3. เอกสำรที่ต้องนำมำในวันยื่นคำขอ
3.1. คาขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ ตามแบบ กมช./สมอ.๑ พร้อมสาเนา และเอกสารประกอบคาขอ (FLA-AP16)
ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
3.2. หลักฐานประกอบคาขอรับการรับรอง
3.2.1.หลักฐานแสดงความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงาน
 กรณี ที่เป็ น หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ
ต้องมีการอ้างถึงเอกสารพระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงานและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการและประกาศการแบ่งส่วนราชการ เอกสารการจัดตั้งหน่วยงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่
แสดงความเป็นนิติบุคคลให้สามารถสืบค้นได้
 กรณีที่เป็นหน่วยงานเอกชน
กรณีที่มีการให้บริการทดสอบหรือสอบเทียบให้หน่วยงานภายนอกต้องมีข้อความในวัตถุประสงค์
แนบท้ายของใบสาคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ว่าสามารถให้บริการทดสอบ
หรือสอบเทียบ หรือข้อความที่เทียบเท่า
 กรณีมิได้นำเอกสำรตัวจริงหรือสำเนำเอกสำรมำแสดง
ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอลงนามยิ น ยอมให้ ส านั ก งานเข้ าถึ งและท าส าเนาข้ อมู ล จากหน่ วยงานต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้
3.2.2.หลักฐานการมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
 ต้องแนบหนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท สาหรับ
การยื่นคาขอรับใบรับรองเพียงอย่างเดียวหรือติดอากรแสตมป์ จานวน 30 บาท สาหรับการ
ดาเนินการตั้งแต่การยื่นคาขอรับใบรับรองจนถึงการได้รับการรับรอง
 กรณี ห นั งสื อมอบอานาจ/มอบอานาจช่วงที่สามารถนามาใช้งานได้ห ลายครั้ง ให้ ผู้รับมอบ
อานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้องและลงวันที่ในหนังสือมอบอานาจ/มอบอานาจช่วงทุกหน้า
และให้ผู้รับคาขอตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับ
มอบอานาจ
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 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมประทับตราเครื่องหมายของบริษัท
หรือหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) และบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอานาจ
 กรณี ที่ เป็ น บุ คคลต่างด้าวใช้ ส าเนาหนั งสื อ เดิน ทาง หรือใบอนุ ญ าตท างานในประเทศไทย
(work permit) เป็นต้น
3.3. เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
3.3.1.บัญชีรายชื่อเอกสาร
3.3.2.ผังโครงสร้างองค์กร
3.3.3.โปรแกรมการสอบเทียบเครื่องมือทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
3.3.4.เอกสารวิธีการและเอกสารอ้างอิง รวมถึงผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (ถ้าจาเป็น)
3.3.5.ตัวอย่างวิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในแต่ละวิธีที่ขอรับการรับรอง
3.3.6.ตัวอย่างรายงานและกระบวนการออกรายงานผล
3.3.7.แผนและผล การตรวจติดตามภายใน
3.3.8.แผนและผล การทบทวนระบบการบริหาร
3.3.9.ผลกำรชี้บ่ง/กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อควำมเป็นกลำงและต่อกระบวนกำร และมำตรกำรควบคุมที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
3.3.10. เอกสำรมำตรฐำนที่อ้ำงอิง
4. กำรยื่นคำขอรับใบรับรอง
4.1. ผู้ยื่นคาขอรับใบรับรองต้อง
4.1.1.ติดต่อนัดยื่นแบบคาขอรับใบรับรองตามช่องทางที่สานักงานกาหนดไว้ ตามวันและเวลาราชการ โดย
ควรติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนยื่นแบบคาขอรับการรับรอง
4.1.2.จัดเตรียมข้อมูลและสามารถอธิบายรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของห้องปฏิบัติการในเบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่ได้
ในวันที่มายื่นแบบคาขอรับการรับรอง หรืออาจมอบหมายผู้ติดตามทาหน้าที่แทนก็ได้ (ถ้ามี)
4.2. ช่องทางการติดต่อนัดยื่นแบบคาขอรับใบรับรอง สามารถนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ได้ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.2.1.กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 โทรศัพท์ 0-2202-3443
สาหรับผู้ยื่นคาขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ สาขาโยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
เครื่องกล และยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
4.2.2.กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 โทรศัพท์ 0-2202-3493 และ 0-2202-3396
ส าหรั บผู้ ยื่ นค าขอรั บการรั บรองห้ องปฏิ บั ติ การทดสอบ สาขาเคมี ปิ โตรเลี ยม ปิ โตรเคมี โพลิ เมอร์
โภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เกษตร และสิ่งแวดล้อม
4.2.3.กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 3 โทรศัพท์ 0-2202-3491 และ 0-2202-3546
สาหรับผู้ยื่นคาขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สาขาไฟฟ้า ความถี่ แสง อุณหภูมิ มวล มิติ
เสียง กลศาสตร์ และเคมี
4.3. หากผู้ยื่นคาขอจัดเตรียมเอกสารแบบคาขอ หลักฐานประกอบคาขอ และเอกสารประกอบคาขอ ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่กาหนด สานักงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับยื่นแบบคาขอ
3/3

GLA-01-01
10/07/2562

