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แบบค าขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 

 

 วันที่  เดือน พ.ศ.  
๑) ชื่อองค์กร/หน่วยงาน  
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี  ซอย  
หมู่ที่ ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท ์  โทรสาร  E-mail address  
 
๒) ชื่อห้องปฏิบัติการ  
ตั้งอยู่เลขท่ี  ซอย  
หมู่ที่ ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์  โทรสาร  E-mail address  
ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้  หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail address  
 
๓) วัตถุประสงค์  
  ขอรับการถ่ายโอนภารกิจ 

 ขอขยายขอบข่ายรายการทดสอบท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจ 
 ขอต่ออายุหนังสือรับรองการถ่ายโอนภารกิจ 
 ขอปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน 

 
๔) ขอบข่ายรายการทดสอบสินค้าปศุสัตว์ตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 ๑)  รายการทดสอบด้านจุลชีววิทยา ได้แก่  
   
  
  
   

๒) รายการทดสอบด้านเคมี ได้แก่ 
  
  
  
  

๓) รายการทดสอบด้านอื่นๆ ได้แก่ 
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๕) เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีต้องแนบมาพร้อมแบบค าขอ  
รายการเอกสารและหลักฐานที่ห้องปฏิบัติการจะต้องแนบมาพร้อมกับแบบค าขอ เพ่ือประกอบการ

พิจารณา มีดังต่อไปนี้  
๑)  เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ ได้แก่ 

๑.๑)  วิธีปฏิบัติงาน 
๑.๒)  วิธีทดสอบ 
๑.๓)  วิธีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและผลการด าเนินการ 
๑.๔)  วิธีการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดและผลการด าเนินการ 
๑.๕)  ผลการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 
๑.๖)  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒)  หลักฐานประกอบค าขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ที่ได้ลงนามรับรองส าเนา
แล้ว ได้แก่ 

๒.๑)  ส าเนาทะเบียนการค้า 
๒.๒)  ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 
๒.๓) ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอฯ และหลักฐานการมอบอ านาจ 
๒.๔) ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารของ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 
๖) ค ารับรองและข้อสัญญา 

๑)  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบค าขอฉบับนี้และในเอกสารประกอบค าขอ
เป็นความจริงทุกประการ   
๒)  ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ส านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ก าหนดไว้ ทั้งในปัจจุบันและที่จะก าหนดและ/หรือแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 
๓)  ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า จะด าเนินการทดสอบสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นไปโดยสุจริต และด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นกลางและความซื่อตรงในการด าเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ 
 

 
ลงชื่อ     ผู้ยื่นค าขอ 
 (     ) 

      ต าแหน่ง         
      (   )   ผู้บริหารสูงสุด 

        (   )   เจ้าของห้องปฏิบัติการ 
      (   )   ผู้รับมอบอ านาจ 

 
หมายเหตุ  ๑)  จัดท าแบบค าขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์จ านวน ๑ ฉบับ และ

ส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ 
     ๒)  โปรดอ่านค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์        
สินค้าปศุสัตว์ ในเอกสารค าแนะน า 
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ค าแนะน าในการกรอกแบบค าขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 
การกรอกข้อมูลในแบบค าขอรับการถ่ายโอนภารกิจการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์  
 ๑)  ชื่อองค์กร/หน่วยงาน 

๑.๑) กรณีที่ เป็นบริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุชื่อเต็มของบริษัทจ ากัด/            
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ตามที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 

๑.๒) กรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ ให้ระบุชื่อ
หน่วยงานตาม พ.ร.บ. 

 ๒) สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
๒.๑) กรณีที่เป็น บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ระบุสถานที่ตั้งตามที่ได้จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์ และเป็นสถานที่ตั้งที่กรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว 
๒.๒) กรณีที่ เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ ให้ระบุ    

สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ตามชื่อผู้ยื่นค าขอ 
 ๓) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 

เป็นหมายเลขของส านักงานใหญ่ของหน่วยงาน และส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         
กรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมระบุ E-mail address (ถ้ามี) 
๔) ชื่อและสถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ 

ระบุชื่อและสถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการที่เป็นปัจจุบัน 
 ๕) บุคคลที่สามารถติดต่อได ้

ระบุชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่เป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก   
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address 
๖)  วัตถุประสงค์  

ให้ใส่เครื่องหมายใน  ให้ตรงกับความต้องการของผู้ยื่นค าขอ 
 ๗)  ขอบข่ายรายการทดสอบสินค้าปศุสัตว์ 

ระบุวิธีทดสอบและ Matrix ที่ใช้ทดสอบ รวมถึงวิธีมาตรฐานการทดสอบที่ใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงของแต่ละรายการทดสอบ (หากมีรายการทดสอบจ านวนมาก โปรดจัดท าเป็น    
เอกสารแนบ)  

 ๘)  เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องแนบมาพร้อมแบบค าขอ 
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนตามก าหนด ลงนามรับรองส าเนา ส่งมาพร้อมกับ

แบบค าขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์  
 ๙)  การลงนามผู้ยื่นค าขอ 

๙.๑) กรณีที่ เป็น บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตาม     
หนังสือจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งประทับตราเครื่องหมายของบริษัท (ตามที่ระบุใน     
หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) หรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจไว้ 

๙.๒) กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของภาครัฐ ให้ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุด 
๑๐)  ยื่นแบบค าขอพร้อมกับเอกสาร ณ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 
๙๑ หมู่ที่ ๔  ถนนติวานนท์  ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๒๙๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ หมายเลขโทรสาร ๐-๒๙๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๒๑๐๔  


