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บทน า 
 

เอกสารฉบบันีใ้ชเ้ป็นขอ้มลูทั่วไปส าหรบัหอ้งปฏิบติัการ ผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
หอ้งปฏิบติัการและผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงในการเตรียมการเพื่อกระบวนการประเมินและรบัรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง  ส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการทดสอบ ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง  ที่ยื่น
ค าขอรบัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการ ผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ
และผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง ต่อกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 
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1.  ขอบข่าย 
เอกสารฉบบันีใ้ชส้  าหรบัหอ้งปฏิบติัการ ผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ

และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ยื่นขอรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกองบริหารและรับรอง
หอ้งปฏิบติัการ 
 
2.  นิยาม 

2.1 การรบัรอง หมายถึง การรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบัติการที่ให้การยอมรบัอย่างเป็นทางการว่า 
หอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง
มีความสามารถในการทดสอบ หรือการจัดโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการ หรือ
การผลิตวสัดอุา้งอิงที่เฉพาะนัน้ ๆ 

 

2.2 ผูย้ื่นค าขอ หมายถึง ผูป้ระกอบกิจการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจที่ประสงคจ์ะขอรบั ขยายขอบข่าย 
หรือต่ออายกุารรบัรอง 

 

2.3 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณารบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ มีหนา้ที่
ความรบัผิดชอบในการพิจารณาความสามารถหอ้งปฏิบัติการตามขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 
หรือ ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการตามขอ้ก าหนด ISO/IEC 17043 หรือ
ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงตามขอ้ก าหนด ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 เพื่อประกอบการรบัรอง 

 

2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบัติการ มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการรบัรอง และใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางด าเนินงานดา้นการรบัรอง
ระบบงานหอ้งปฏิบติัการ 

 

2.5 หอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง
ที่ ได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการหรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
หอ้งปฏิบติัการหรือผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรองระบบงาน ซึ่งผ่านการประเมิน และไดร้บั
การรบัรองจากคณะกรรมการรบัรองระบบงานหอ้งปฏิบติัการ 

  

2.6 กอง หมายถึง กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 
 
2.7 ใบรบัรอง หมายถึง ใบรบัรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือใบรับรองความสามารถ         

ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือใบรบัรองความสามารถผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 
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3.  ขั้นตอนการเตรียมการเพ่ือขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการ
 ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

3.1 ผูบ้ริหารหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการ หรือผูผ้ลิต
วัสดุอ้างอิง ตั้งคณะท างานศึกษาข้อก าหนด ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 หรือ ISO 
17034 และ APAC TEC1- 008 

 
3.2  ผูบ้ริหารหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิต

วสัดุอา้งอิงก าหนด นโยบายในการบริหารจัดการระบบการบริหารงานหอ้งปฏิบัติการ หรือผูจ้ัด
โปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

 
3.3 คณะท างานจดัท าคู่มือคณุภาพและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 
3.4  หอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

ด าเนินงานระบบการบรหิารงานตามคู่มือคณุภาพและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 
3.5 ผูบ้ริหารหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการ หรือผูผ้ลิต

วสัดอุา้งอิง แต่งตัง้ผูต้รวจติดตามคณุภาพภายใน เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบการบรหิารงานเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด มีการน าไปปฏิบติัและคงไวซ้ึ่งระบบการบรหิารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.6 หอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่พบจากการตรวจติดตามคณุภาพภายใน และปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบการบรหิารงาน 

 
3.7 หอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง

ติดต่อกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ เพื่อยื่นขอการรบัรอง 
 
4.  ขั้นตอนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 
             กองมีกระบวนการในการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการ  ผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความ

ช านาญหอ้งปฏิบติัการและผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง ดงันี ้
4.1 หอ้งปฏิบติัการ  หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

ยื่นค าขอรบัการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
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หอ้งปฏิบัติการ  หรือผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงพรอ้มเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบ LA-F-01  หรือ 
LA-F-201 หรือ LA-F-301ที่กอง  
 

4.2 กองตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
 

4.3 คณะผูป้ระเมินด าเนินการตรวจเบือ้งตน้ (ถา้จ าเป็น) 
 

4.4 คณะผูป้ระเมินด าเนินการตรวจประเมินเอกสารและตรวจประเมินความสามารถหอ้งปฏิบติัการ 
หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการหรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

 
4.5 คณะผูป้ระเมินด าเนินการตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 
4.6 คณะผูป้ระเมินสรุปรายงานเสนอคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 
4.7 คณะอนุกรรมการสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรบัรองความสามารถ

หอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 
 

4.8 กองออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ หรือใบรบัรอง
ความสามารถผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการให้แก่ผูจ้ัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือใบรบัรองความสามารถผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิงใหแ้ก่ผูผ้ลิต
วสัดอุา้งอิง 

 
4.9 กองจดัท าบญัชีรายชื่อหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ 

หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรอง  
 

4.10 กองตรวจติดตามการรบัรอง 
 

4.11 กองตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบ 
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5.  แผนผังแสดงขั้นตอนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
 
       
 
  
 
 
 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ(1) “วนั” หมายถึง วนัท าการ 
 (2) * หอ้งปฏิบติัการตอ้งเตรียมความพรอ้มเพื่อการตรวจประเมิน ภายใน 6 เดือน หลงัจากการ

ตรวจเบือ้งตน้ 
 (3) ** หอ้งปฏิบัติการต้องด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน 

หลงัจากการตรวจประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

ตรวจประเมินเอกสาร และ 
ตรวจประเมินความสามารถหอ้งปฏิบติัการ 

สรุปรายงานเสนอคณะอนุกรรมการ 

สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ 
 

ออกใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการทดสอบ 

จดัท าบญัชีรายชื่อหอ้งปฏิบติัการที่ไดร้บัการรบัรอง 

ตรวจติดตามการรบัรอง 

ตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบ 

ตรวจเบือ้งตน้* (ถา้จ าเป็น) 

1 วนั 

ตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง** 

หอ้งปฏิบติัการ 

กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 

1 เดือน 

35 วนั 

30 วนั 

10 วนั 

31 วนั 

15 – 20 เดือน 

4 ปี 
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6. แผนผังแสดงขั้นตอนการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
 
       
 
  
 
 
 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ(1) “วนั” หมายถึง วนัท าการ 
 (2) * ผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการต้องเตรียมความพรอ้มเพื่อการ

ตรวจประเมิน ภายใน 6 เดือน หลงัจากการตรวจเบือ้งตน้ 
 (3) ** ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการตอ้งสง่เอกสารหลกัการแกไ้ข 
  ขอ้บกพร่องมาใหก้องภายใน 3 เดือน 

 (4) ** กองฯ อาจด าเนินการตรวจติดตามเพิ่มเติมถา้ไม่ไดต้รวจพรอ้มกบัการตรวจประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

ตรวจประเมินเอกสาร และตรวจประเมินความสามารถ 
ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ 

 

สรุปรายงานเสนอคณะอนุกรรมการ 

สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ 
 

ออกใบรบัรองความสามารถผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ 

จดัท าบญัชีรายชื่อผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบตัิการที่ไดร้บัการรบัรอง 

ตรวจติดตามการรบัรอง 

ตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบ 

ตรวจเบือ้งตน้* (ถา้จ าเป็น) 

1 วนั 

ตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง** 

ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบตัิการ 

กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบตักิาร 

1 เดือน 

35 วนั 

30 วนั 

10 วนั 

31 วนั 

15 – 20 เดือน 

4 ปี 

ตรวจการด าเนินโปรแกรมทดสอบความช านาญ*** 
           - การเตรียมตวัอย่าง 

- การบรรจ ุติดฉลาก และแจกจ่ายตวัอย่าง 
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7.  แผนผังแสดงขั้นตอนการรับรองความสามารถผู้ผลติวัสดุอ้างอิง 
 
       
 
  
 
 
 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ(1) “วนั” หมายถึง วนัท าการ 
 (2) * ผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิงตอ้งเตรียมความพรอ้มเพื่อการตรวจประเมิน ภายใน 6 เดือน หลังจาก

การตรวจเบือ้งตน้ 
 (3) ** ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงตอ้งสง่เอกสารหลกัการแกไ้ขขอ้บกพร่องมาใหก้องภายใน 3 เดือน 

 (4) ** กองฯ อาจด าเนินการตรวจติดตามเพิ่มเติมถา้ไม่ไดต้รวจพรอ้มกบัการตรวจประเมิน 

ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

ตรวจประเมินเอกสาร และตรวจประเมินความสามารถ 
ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

สรุปรายงานเสนอคณะอนุกรรมการ 

สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ 
 

ออกใบรบัรองความสามารถผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

จดัท าบญัชีรายชื่อผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

ตรวจติดตามการรบัรอง 

ตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบ 

ตรวจเบือ้งตน้* (ถา้จ าเป็น) 

1 วนั 

ตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง** 

ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 

กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 

1 เดือน 

35 วนั 

30 วนั 

10 วนั 

31 วนั 

15 – 20 เดือน 

4 ปี 

       ตรวจการด าเนินการผลิตวสัดอุา้งอิง*** 
           - การเตรียมตวัอย่าง 

- การบรรจ ุติดฉลาก และแจกจ่ายตวัอย่าง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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8.  การตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

กองด าเนินการตรวจประเมินความสามารถหอ้งปฏิบัติการ หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงตามขอบข่ายที่ยื่นขอรบัการรบัรองซึ่งการตรวจประเมินครัง้นี ้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาใหก้ารรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025 และ
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการทดสอบ (LA-R-03)  หรือตาม
ขอ้ก าหนด ISO/IEC 17043 และขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรบัรองความสามารถผูจ้ดัโปรแกรม
การทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ (LA-R-06)  หรือ ISO 17034, APAC TEC1- 008 และขอ้ก าหนด 
กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรบัรองความสามารถผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง (LA-R-08) 

 
ขัน้ตอนในการประเมินหอ้งปฏิบัติการ หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ
ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง มีดงันี ้

8.1  กองแต่งตั้งคณะผู้ประเมินห้องปฏิบัติการ หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ  
หอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงที่มีคณุสมบติัตามที่ก าหนดและแจง้ผูย้ื่นค าขอทราบเพื่อให้
ความเห็นชอบ 

 
8.2  การตรวจประเมินหอ้งปฏิบติัการ และผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือ

ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 
8.2.1 ประชุมเปิดการประเมินโดยหัวหน้าคณะผูป้ระเมิน แนะน าคณะผูป้ระเมินแก่ผูแ้ทน

ของหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือ
ผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิง อธิบายจุดประสงคข์องการตรวจประเมินหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ัด
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงแจ้ง
ก าหนดการตรวจประเมิน ยืนยันคู่มือคุณภาพฉบับล่าสุดรวมทั้งทรพัยากรที่ตอ้งใช้
และเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
8.2.2 การตรวจประเมินระบบการบริหารงานตรวจประเมินจากเอกสารคู่มือคุณภาพของ

ห้องปฏิบัติการ หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ
ผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิงบนัทึกสิ่งที่ตรวจพบและขอ้บ่งชีถ้ึงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
แบบรายงานขอ้บกพรอ่ง 
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8.2.3 การตรวจประเมินทางวิชาการ ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการในการ
ปฏิบติัการทดสอบ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการในการ
ด าเนินการโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิง
ในการด าเนินการผลิตวัสดุอ้างอิงตามขอบข่ายที่ยื่นขอการรบัรอง และบันทึกสิ่งที่
ตรวจพบรวมทัง้ขอ้บ่งชีถ้ึงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นแบบรายงานขอ้บกพร่อง 

 
8.2.4 การประชุม ปิดการประ เมิน  เพื่ อส รุปผลการตรวจประเมิ น ความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง หัวหน้าคณะผู้ประเมินสรุปผลการตรวจประเมิน ระบบการ
บริหารงานและดา้นวิชาการให้แก่ผูแ้ทนของหอ้งปฏิบัติการ หรือผูจ้ัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงทราบ ตอบขอ้ซกัถามของ
ห้องปฏิบัติการ หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ห้องปฏิบัติการหรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการหรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการแก้ไข
ขอ้บกพร่องจากการตรวจประเมินให้แลว้เสร็จ ในกรณีที่คณะผูป้ระเมินไม่สามารถ
สรุปสิ่งที่พบเห็นไดใ้หติ้ดต่อกองเพื่อตดัสิน 

 
8.3 รายงานการตรวจประเมิน 

ก) คณะผูป้ระเมินเป็นผูจ้ดัท ารายงานการตรวจประเมินหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรม
การทดสอบความช านาญห้องปฏิบั ติการ หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง แล้วน าส่ ง
คณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ข) คณะอนกุรรมการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหก้ารรบัรอง 
ค) กองแจ้งผลการรบัรองความสามารถห้องปฏิบัติการ หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ

ความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ย้ื่นค าขอ
ทราบ 

 
8.4  กองออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบแก่ห้องปฏิบัติการ หรือใบรับรอง

ความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการแก่ผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือใบรบัรองความสามารถผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงแก่ผูผ้ลิตวสัดุ
อา้งอิง  


