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บทน ำ 
 

เอกสารฉบับนีใ้ช้เป็นเกณฑ์ก าหนดในการใช้เคร่ืองหมายการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ และผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการ
รับรองจากส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
ILAC P8 - ILAC Mutual Recognition Arrangement : Supplementary Requirements and 
Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation status by 
Accredited Laboratories. และใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดในการใช้เคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA 
ของห้องปฏิบตักิาร และเป็นไปตามข้อก าหนดของ ILAC-R7: Rules for the Use of the ILAC MRA Mark 

 ห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ี
ได้รับการรับรองจากส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ จะได้รับสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการรับรอง
และเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ซึง่ต้องปฏิบตัติามเกณฑ์ก าหนดในเอกสารฉบบันี ้ 
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1.  ขอบข่ำย 
เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นเกณฑ์ก าหนดในการใช้เคร่ืองหมายการรับรองความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการ ผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  และผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม
ข้อก าหนดของ ISO/IEC 17025  ISO/IEC 17043 และ ISO Guide 34 หรือ ISO 17034  รวมถึงข้อก าหนด
ของส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร  
 
2.  นิยำม 

2.1 ส านกั หมายถึง ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 
2.2 ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบตักิาร 

 
2.3   ผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ จัด

โปรแกรมการทดสอบความช านาญท่ีได้รับการรับรอง ซึ่งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรอง
จากส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 

 
2.4 ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง ซึ่งผ่านการ

ประเมิน และได้รับการรับรองจากส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 
 
2.5 เคร่ืองหมายการรับรอง หมายถึง เคร่ืองหมายการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้

จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ท่ีส านกับริหาร
และรับรองห้องปฏิบตัิการให้การรับรอง ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองหมายส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบตัิการและหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบตัิการทดสอบและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิารและ/หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง และเคร่ืองหมายนีเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ
ของส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร 

 
2.6 เคร่ืองหมาย ILAC MRA หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การระหว่างประเทศว่า

ด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ( International Laboratory Accreditation 
Cooperation, ILAC) ซึ่งเก่ียวข้องกับการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement; 
MRA) 
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2.7 เคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หมายถึง เคร่ืองหมาย ILAC MRA คูก่บัเคร่ืองหมายการ
รับรอง  

 
3.  กำรใช้และห้ำมใช้เคร่ืองหมำยกำรรับรองหรือเคร่ืองหมำยกำรรับรองร่วม ILAC MRA  

3.1 ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิต
วสัดุอ้างอิงท่ีได้รับการรับรองโดยส านักเท่านัน้ ท่ีมีสิทธิใช้เคร่ืองหมายการรับรอง (เฉพาะ
ห้องปฏิบตัิการสามารถใช้เคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA) บนวสัดสุ านกังาน ใบเสนอ
ราคา รายงานผลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ ใบรับรองวสัดุ
อ้างอิง วัสดุอ้างอิง และแผ่นพับ และ/หรืออาจใช้เคร่ืองหมายการรับรองหรือเคร่ืองหมายการ
รับรองร่วม ILAC MRA ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท่ีได้รับการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบตักิาร โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดท่ีแสดงในเอกสารฉบบันี ้

  
 ส านักไม่อนุญาตให้ห้องปฏิบัติการและ /หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง อ้างถึงการรับรองในผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ ระบบ หรือ บุคลากรของห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง และไม่อนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายการ
รับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรืออ้างถึงการรับรองบนผลิตภณัฑ์หรือส่วน
ของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ทดสอบ และบนนามบัตรท่ีอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดถึงการรับรอง
บคุลากร 

 
3.2 ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิต

วสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่ลกูค้าหรือผู้ อ่ืนโดยมิให้เกิดความเข้าใจผิดใน
ขอบข่ายและข้อจ ากดัของการรับรองของส านกั ความรับผิดชอบนีร้วมถึงข้อมลูในข้อเสนอ/การ
ประมูลงาน งานท่ีรับผิดชอบ การรายงานผล การใช้ผู้ รับเหมาช่วง หรือการโฆษณาในการ
ให้บริการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 
3.3 ห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิต

วสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง ต้องไม่ใช้เคร่ืองหมายการรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม 
ILAC MRA หรืออ้างถึงการรับรองในเอกสารหรือรายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือใบรับรองวสัดอุ้างอิง หรือวสัดอุ้างอิง ท่ีไม่มีกิจกรรมท่ี
ได้รับการรับรอง  
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3.4 เม่ือแสดงเคร่ืองหมายการรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรือการอ้างอิงการ
รับรองบนรายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือ
ใบรับรองวสัดอุ้างอิง หรือวสัดอุ้างอิงหรือใบเสนอราคา ท่ีรวมถึงหรืออ้างถึงกิจกรรมท่ีไม่ได้รับ
การรับรอง กิจกรรมท่ีไมไ่ด้รับการรับรองดงักลา่วต้องมีการชีบ้ง่ไว้อยา่งชดัเจน 

 
3.5  ส านักจะด าเนินการตามความเหมาะสม เช่น ให้ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ จัดโปรแกรมการ

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ท่ีได้รับการรับรองท าการ
ปฏิบตัิการแก้ไข ยกเลิกการรับรอง หรือประกาศเผยแพร่ถึงกรณีท่ีห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง แสดงเคร่ืองหมาย
การรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรืออ้างอิงการรับรองไมถ่กูต้อง 

 

3.6  หากห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือ
ผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ท่ีได้รับการรับรองมีข้อสงสัยในการแสดงเคร่ืองหมายการรับรองหรือ
ห้องปฏิบตัิการท่ีได้รับการรับรองมีข้อสงสยัในการแสดงเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA 
หรือการอ้างอิงการรับรอง ควรสอบถามและให้ส านกัตรวจสอบก่อนน าไปใช้ 

 
4.  รูปแบบและกำรแสดงเคร่ืองหมำยกำรรับรอง หรือเคร่ืองหมำยกำรรับรองร่วม ILAC MRA 

4.1 การเพิ่มและการลดขนาดของเคร่ืองหมายการรับรอง หรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC 
MRA ต้องใช้อตัราส่วนตามท่ีส านกัก าหนดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามล าดบั ขนาด
ความสงูของเคร่ืองหมายการรับรอง (ไมร่วมหมายเลขการรับรอง) ต้องไมต่ ่ากวา่ 2.0 เซนตเิมตร  

 

 เม่ือแสดงเคร่ืองหมายการรับรอง (ไม่รวมหมายเลขการรับรอง) หรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม 
ILAC MRA บนวสัดสุ านกังาน โดยสว่นท่ีไม่พบัมีพืน้ท่ีไม่เกินกระดาษขนาด A4 เคร่ืองหมายการ
รับรองต้องมีความสูงไม่เกิน 3.0 เซนติเมตร ข้อความ “TESTING No.XXXX”  และ/หรือ “PTP 
No.XXXX” และ/หรือ “RMP No.XXXX” ต้องอยู่ใต้เคร่ืองหมายการรับรอง ซึ่ง XXXX เป็น
หมายเลขการรับรองท่ีออกโดยส านัก ถ้าพืน้ท่ีมีขนาดมากกว่ากระดาษ A4 ขนาดของ
เคร่ืองหมายการรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้องมีขนาดเพิ่มขึน้เป็น
สดัสว่นกนั  

 

 ในทกุกรณีการแสดงเคร่ืองหมายการรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้อง
ถูกต้อง ชัดเจน โดยขนาดหรือสัดส่วนต้องไม่ผิดรูปแบบ และเป็นไปตามภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ข ตามล าดบั 



LA-R-04-14/11-17  4/7 

4.2 เคร่ืองหมายการรับรองหรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้องพิมพ์ด้วยสีด า ซึ่งขอได้
จากส านกั  

 
4.3 ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ี

ได้รับการรับรอง ต้องการอ้างถึงสถานะของการรับรองแทนการใช้เคร่ืองหมายการรับรอง จะต้องใช้
ประโยคดงันี ้“ห้องปฏิบตัิการทดสอบ หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี ทดสอบ - XXXX ได้รับการ
รับรองโดยส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” หรือ “ผู้จดัโปรแกรม
การทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี ทดสอบความช านาญ -
XXXX ได้รับการรับรองโดยส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” หรือ 
“ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง -XXXX ได้รับการรับรองโดย
ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ” เทา่นัน้ 

 
5.  กำรยุตแิละกำรยกเลิกกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรรับรองหรือเคร่ืองหมำยกำรรับรองร่วม ILAC 

MRA 
5.1 เม่ือห้องปฏิบตัิการและ/หรือ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือ

ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง ถูกพกัใช้การรับรอง (ทัง้หมดหรือบางส่วนของการรับรอง 
โดยสมัครใจหรือถูกก าหนดโดยหน่วยรับรอง) รายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือใบรับรองวสัดอุ้างอิง หรือวสัดอุ้างอิง รวมถึงเอกสาร 
และข้อมลูเผยแพร่ หรือใบเสนอราคาท่ีมีเคร่ืองหมายการรับรอง หรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม 
ILAC MRA หรือการอ้างถึงสถานะท่ีได้การรับรองต้องยตุกิารใช้ทนัที  

 
5.2 เม่ือห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือ

ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงท่ีได้รับการรับรองถูกเพิกถอนการรับรอง หรือพักใช้ทัง้หมด ห้องปฏิบตัิการ
และ/หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ดงักล่าวต้องยตุิการใช้เคร่ืองหมายการรับรอง หรือเคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรือ
อ้างถึงการรับรองในข้อเสนอการประมูลงาน/ใบเสนอราคา รายงานผลการทดสอบ รายงานผล
การทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ ใบรับรองวสัดอุ้างอิง วสัดอุ้างอิง เอกสาร และข้อมูล
เผยแพร่ทัง้หมดทนัที 

 
5.3  เม่ือห้องปฏิบัติการประสงค์จะยกเลิกการใช้เคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA 

ห้องปฏิบตักิารต้องท าหนงัสือแจ้งขอยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ส านกั 
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ภำคผนวก ก: เคร่ืองหมำยกำรรับรอง 
 

1. เคร่ืองหมายการรับรองส าหรับห้องปฏิบตักิาร 
 

 

                       
 

 

 

 

 
2. เคร่ืองหมายการรับรองส าหรับผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิาร 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองหมายการรับรองมีขนาดตาม
ความกว้างไมน้่อยกวา่ 2 เซนตเิมตร 
 

 

เคร่ืองหมายการรับรองมีขนาดตาม
ความกว้างไมน้่อยกวา่ 2 เซนตเิมตร 
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3. เคร่ืองหมายการรับรองส าหรับผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองหมายการรับรองมีขนาดตาม
ความกว้างไมน้่อยกวา่ 2 เซนตเิมตร 
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ภำคผนวก ข : เคร่ืองหมำยกำรรับรองร่วม ILAC MRA 
 

เคร่ืองหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ส าหรับห้องปฏิบตักิาร 
 

 

เคร่ืองหมายการรับรองมีขนาด
ตามความกว้างไมน้่อยกวา่ 4.5 
เซนตเิมตร 


