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บทน ำ 
 

เอกสารฉบับนี ้ใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดในการใช้เครื่องหมายการรับรองความสามารถของ
หอ้งปฏิบติัการ ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ และผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิงที่ไดร้บัการ
รบัรองจากกองบริหารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 
ILAC P8 - ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements 
for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited 
Conformity Assessment Bodies และใชเ้ป็นเกณฑก์ าหนดในการใชเ้ครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC 
MRA ของหอ้งปฏิบติัการ ผูจ้ัดโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ และผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงตาม
ขอ้ก าหนดของ ILAC-R7: Rules for the Use of the ILAC MRA Mark 

 หอ้งปฏิบติัการ ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิงที่
ไดร้บัการรบัรองจากกองบริหารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ จะไดร้บัสิทธิ์ในการใชเ้คร่ืองหมายการรบัรอง
และเครื่องหมายการรบัรองรว่ม ILAC MRA ซึ่งตอ้งปฏิบติัตามเกณฑก์ าหนดในเอกสารฉบบันี ้ 
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1.  ขอบข่ำย 
เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นเกณฑก์ าหนดในการใชเ้ครื่องหมายการรบัรองความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม
ขอ้ก าหนดของ ISO/IEC 17025  ISO/IEC 17043 และ ISO 17034  รวมถึงขอ้ก าหนดของกองบริหารและ
รบัรองหอ้งปฏิบติัการ  
 
2.  นิยำม 

2.1 กอง หมายถึง กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร  
 
2.2 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ ซึ่ งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากกองบริหารและรับรอง
หอ้งปฏิบติัการ 

 
2.3   ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้จัด

โปรแกรมการทดสอบความช านาญที่ไดร้บัการรบัรอง ซึ่งผ่านการประเมิน และไดร้บัการรบัรอง
จากกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 

 
2.4 ผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรอง หมายถึง ผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรอง ซึ่งผ่านการ

ประเมิน และไดร้บัการรบัรองจากกองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 
 
2.5 เครื่องหมายการรบัรอง หมายถึง เครื่องหมายการรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผู้

จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิง ที่กองบริหาร
และรบัรองหอ้งปฏิบัติการให้การรบัรอง ซึ่งประกอบดว้ยเครื่องหมายกองบริหารและรับรอง
หอ้งปฏิบติัการและหมายเลขการรบัรองของหอ้งปฏิบติัการทดสอบและ/หรือผูจ้ัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง เคร่ืองหมายนีเ้ป็นกรรมสิทธิ์ของ
กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ 

 
2.6 เครื่องหมาย ILAC MRA หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององคก์ารระหว่างประเทศว่า

ด้ว ยกา ร รับ รอ ง ร ะบบง านห้อ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ( International Laboratory Accreditation 
Cooperation, ILAC) ซึ่งเก่ียวข้องกับการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement; 
MRA) 
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2.7 เครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA หมายถึง เครื่องหมาย ILAC MRA คู่กบัเครื่องหมายการ
รบัรอง  

 
3.  กำรใช้และห้ำมใช้เคร่ืองหมำยกำรรับรองหรือเคร่ืองหมำยกำรรับรองร่วม ILAC MRA  

3.1 หอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูผ้ลิต
วัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองโดยกองเท่านั้น ที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการรับรอง (เฉพาะ
ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการสามารถใช้
เครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA) บนวสัดกุองงาน ใบเสนอราคา รายงานผลการทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ ใบรบัรองวสัดอุา้งอิง  วสัดอุา้งอิง และแผ่น
พบั และ/หรืออาจใชเ้ครื่องหมายการรบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA ในเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมที่ไดร้บัการรบัรองของหอ้งปฏิบัติการ หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญหอ้งปฏิบติัการ โดยตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ าหนดที่แสดงในเอกสารฉบบันี ้

  
 กองไม่อนุญาตให้ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ

หอ้งปฏิบัติการและ/หรือผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงที่ไดร้ับการรับรอง อา้งถึงการรบัรองในผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ ระบบ หรือ บุคลากรของหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญหอ้งปฏิบัติการและ/หรือผูผ้ลิตวัสดุอ้างอิง และไม่อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายการ
รบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA หรืออา้งถึงการรบัรองบนผลิตภณัฑห์รือส่วน
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบ และบนนามบัตรที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดถึงการรับรอง
บคุลากร 

 
3.2 หอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูผ้ลิต

วสัดอุา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรอง มีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อลกูคา้หรือผูอ่ื้นโดยมิใหเ้กิดความเขา้ใจผิดใน
ขอบข่ายและขอ้จ ากัดของการรบัรองของกอง ความรบัผิดชอบนีร้วมถึงขอ้มูลในขอ้เสนอ/การ
ประมูลงาน งานที่รับผิดชอบ การรายงานผล การใช้ผู ้ร ับเหมาช่วง หรือการโฆษณาในการ
ใหบ้รกิารและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 
3.3 หอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูผ้ลิต

วสัดุอา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรอง ตอ้งไม่ใชเ้ครื่องหมายการรบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม 
ILAC MRA หรืออา้งถึงการรบัรองในเอกสารหรือรายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการ
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ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือใบรบัรองวสัดอุา้งอิง หรือวสัดอุา้งอิงที่ไม่มีกิจกรรมที่
ไดร้บัการรบัรอง  

 
3.4 เมื่อแสดงเครื่องหมายการรบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA หรือการอา้งอิงการ

รบัรองบนรายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือ
ใบรบัรองวัสดุอา้งอิง หรือวัสดุอา้งอิงหรือใบเสนอราคา ที่รวมถึงหรืออา้งถึงกิจกรรมที่ไม่ไดร้บั
การรบัรอง กิจกรรมที่ไม่ไดร้บัการรบัรองดงักลา่วตอ้งมีการชีบ้่งไวอ้ย่างชดัเจน 

 
3.5  กองจะด าเนินการตามความเหมาะสม เช่น ใหห้้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการ

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ได้รับการรับรองท าการ
ปฏิบติัการแกไ้ข ยกเลิกการรบัรอง หรือประกาศเผยแพร่ถึงกรณีที่หอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูจ้ัด
โปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง แสดงเครื่องหมาย
การรบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองรว่ม ILAC MRA หรืออา้งอิงการรบัรองไม่ถกูตอ้ง 

 

3.6  หากหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองมีข้อสงสัยในการแสดงเครื่องหมายการรับรองหรือ
หอ้งปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับการ
รบัรองมีขอ้สงสยัในการแสดงเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA หรือการอา้งอิงการรบัรอง 
ควรสอบถามและใหก้องตรวจสอบก่อนน าไปใช ้

 
4.  รูปแบบและกำรแสดงเคร่ืองหมำยกำรรับรอง หรือเคร่ืองหมำยกำรรับรองร่วม ILAC MRA 

4.1 การเพิ่มและการลดขนาดของเครื่องหมายการรบัรอง หรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC 
MRA ตอ้งใชอ้ัตราส่วนตามที่กองก าหนดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามล าดับ ขนาด
ความสงูของเครื่องหมายการรบัรอง (ไม่รวมหมายเลขการรบัรอง) ตอ้งไม่ต ่ากว่า 2.0 เซนติเมตร  

 

 เมื่อแสดงเครื่องหมายการรบัรอง (ไม่รวมหมายเลขการรบัรอง) หรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม 
ILAC MRA บนวสัดสุ  านกังาน โดยสว่นที่ไม่พบัมีพืน้ที่ไม่เกินกระดาษขนาด A4 เครื่องหมายการ
รบัรองตอ้งมีความสูงไม่เกิน 3.0 เซนติเมตร ขอ้ความ “TESTING No.XXXX”  และ/หรือ “PTP 
No.XXXX” และ/หรือ “RMP No.XXXX” ต้องอยู่ใต้เครื่องหมายการรับรอง ซึ่ง XXXX เป็น
หมายเลขการรบัรองที่ออกโดยกอง ถา้พืน้ที่มีขนาดมากกว่ากระดาษ A4 ขนาดของเครื่องหมาย
การรบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองรว่ม ILAC MRA ตอ้งมีขนาดเพิ่มขึน้เป็นสดัสว่นกนั  
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 ในทุกกรณีการแสดงเครื่องหมายการรบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA ตอ้ง
ถูกต้อง ชัดเจน โดยขนาดหรือสัดส่วนต้องไม่ผิดรูปแบบ และเป็นไปตามภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ข ตามล าดบั 

 
4.2 เครื่องหมายการรบัรองหรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA ตอ้งพิมพด์ว้ยสีด า หรือสีน า้

เงิน ซึ่งขอไดจ้ากกอง โดยใชเ้กณฑก์ าหนดในการใชเ้ครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA ตาม
ขอ้ก าหนด ILAC-R7: Rules for the Use of the ILAC MRA Mark 

 
4.3 หอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงที่

ไดร้บัการรบัรอง ตอ้งการอา้งถึงสถานะของการรบัรองแทนการใชเ้ครื่องหมายการรบัรอง จะตอ้งใช้
ประโยคดงันี ้“หอ้งปฏิบติัการทดสอบ หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ ทดสอบ - XXXX ไดร้บัการ
รบัรองโดยกองบริหารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ” หรือ “ผูจ้ดัโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความช านาญ -
XXXX ไดร้บัการรบัรองโดยกองบริหารและรบัรองหอ้งปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ” หรือ 
“ผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิง หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง -XXXX ไดร้บัการรบัรองโดย
กองบรหิารและรบัรองหอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร” เท่านัน้ 

 
5.  กำรยุติและกำรยกเลิกกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรรับรองหรือเคร่ืองหมำยกำรรับรองร่วม ILAC 

MRA 
5.1 เมื่อหอ้งปฏิบติัการและ/หรือ ผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือ

ผูผ้ลิตวัสดุอา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรอง ถูกพักใชก้ารรบัรอง (ทัง้หมดหรือบางส่วนของการรบัรอง 
โดยสมัครใจหรือถูกก าหนดโดยหน่วยรับรอง) รายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการ
ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือใบรบัรองวัสดุอา้งอิง หรือวสัดอุา้งอิง รวมถึงเอกสาร 
และขอ้มลูเผยแพร่ หรือใบเสนอราคาที่มีเครื่องหมายการรบัรอง หรือเครื่องหมายการรบัรองรว่ม 
ILAC MRA หรือการอา้งถึงสถานะที่ไดก้ารรบัรองตอ้งยุติการใชท้นัที  

 
5.2 เมื่อหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูจ้ัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบัติการและ/หรือ

ผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิงที่ไดร้บัการรบัรองถูกเพิกถอนการรบัรอง หรือพกัใชท้ัง้หมด หอ้งปฏิบติัการและ/
หรือผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการและ/หรือผูผ้ลิตวสัดุอา้งอิงดังกล่าว
ตอ้งยุติการใชเ้ครื่องหมายการรบัรอง หรือเครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA หรืออา้งถึง
การรบัรองในขอ้เสนอการประมูลงาน/ใบเสนอราคา รายงานผลการทดสอบ รายงานผลการ
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ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ใบรับรองวัสดุอ้างอิง  วัสดุอ้างอิง เอกสาร และข้อมูล
เผยแพรท่ัง้หมดทนัที 

 
5.3   เมื่อหอ้งปฏิบติัการ หรือผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ หรือผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง

ประสงคจ์ะยกเลิกการใชเ้ครื่องหมายการรบัรองร่วม ILAC MRA หอ้งปฏิบติัการตอ้งท าหนังสือ
แจง้ขอยกเลิกเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อกอง 
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ภำคผนวก ก: เครื่องหมำยกำรรับรอง 
 

1. เครื่องหมายการรบัรองส าหรบัหอ้งปฏิบติัการ 
 

 

                       
 

 

 

 

 
2. เครื่องหมายการรบัรองส าหรบัผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายการรบัรองมีขนาดตาม
ความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 2 เซนติเมตร 
 

 

เครื่องหมายการรบัรองมีขนาดตาม
ความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 2 เซนติเมตร 
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3. เครื่องหมายการรบัรองส าหรบัผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เครื่องหมายการรบัรองมีขนาดตาม
ความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 2 เซนติเมตร 
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ภำคผนวก ข : เครื่องหมำยกำรรับรองร่วม ILAC MRA 
 

1. เครื่องหมายการรบัรองรว่ม ILAC MRA ส าหรบัหอ้งปฏิบติัการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เครื่องหมายการรบัรองมีขนาด
ตามความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 4.5 
เซนติเมตร 
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2. เครื่องหมายการรบัรองรว่ม ILAC MRA ส าหรบัผูจ้ดัโปรแกรมทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมายการรบัรองมีขนาด
ตามความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 4.5 
เซนติเมตร 
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3. เครื่องหมายการรบัรองรว่ม ILAC MRA ส าหรบัผูผ้ลิตวสัดอุา้งอิง 
 
 

 
 
 

 

เครื่องหมายการรบัรองมีขนาด
ตามความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 4.5 
เซนติเมตร 


