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บทนำ
เอกสารฉบับ นี ใ้ ช้ เ ป็ นเกณฑ์ ก าหนดในการใช้ เ ครื่ อ งหมายการรั บ รองความสามารถของ
ห้ องปฏิบตั ิการ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการ
รับรองจากสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
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. และใช้ เป็ นเกณฑ์กาหนดในการใช้ เครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
ของห้ องปฏิบตั กิ าร และผู้จดั โปรแกรมทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ ตามข้ อกาหนดของ ILAC-R7:
Rules for the Use of the ILAC MRA Mark
ห้ องปฏิบตั ิการ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่
ได้ รับการรับรองจากสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ จะได้ รับสิทธิ์ในการใช้ เครื่ องหมายการรับรอง
และเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ซึง่ ต้ องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์กาหนดในเอกสารฉบับนี ้

LA-R-04-15/10-19
i

สำรบัญ
บทนา
สารบัญ
1. ขอบข่าย
2. นิยาม
3. การใช้ และห้ ามใช้ เครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
4. รูปแบบและการแสดงเครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
5. การยุตแิ ละการยกเลิกการใช้ เครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
ภาคผนวก ก: เครื่ องหมายการรับรอง
ภาคผนวก ข: เครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA

หน้ า
i
ii
1
1
2
3
4
6
8

LA-R-04-15/10-19
ii

1. ขอบข่ ำย
เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นเกณฑ์กาหนดในการใช้ เครื่ องหมายการรับรองความสามารถของ
ห้ อ งปฏิ บัติก าร ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บัติก าร และผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ตาม
ข้ อกาหนดของ ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 รวมถึงข้ อกาหนดของสานักบริ หารและ
รับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
2. นิยำม
2.1 สานัก หมายถึง สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2.2 ห้ องปฏิ บัติการที่ ไ ด้ รับการรั บรอง หมายถึง ห้ องปฏิ บัติการที่ ไ ด้ รับการรั บรองความสามารถ
ห้ องปฏิ บัติ ก าร ซึ่ ง ผ่ า นการประเมิ น และได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก บริ ห ารและรั บ รอง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
2.3 ผู้จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บัติก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง หมายถึ ง ผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชานาญที่ได้ รับการรับรอง ซึ่งผ่านการประเมิน และได้ รับการรับรอง
จากสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
2.4 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง หมายถึง ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง ซึ่งผ่านการ
ประเมิน และได้ รับการรับรองจากสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ
2.5 เครื่ องหมายการรับรอง หมายถึง เครื่ องหมายการรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้
จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่สานักบริ หาร
และรับรองห้ องปฏิบตั ิการให้ การรับรอง ซึ่งประกอบด้ วยเครื่ องหมายสานัก บริ หารและรับรอง
ห้ องปฏิบตั ิการและหมายเลขการรับรองของห้ องปฏิบตั ิการทดสอบและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ ารและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และเครื่ องหมายนี ้เป็ นกรรมสิทธิ์
ของสานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร
2.6 เครื่ องหมาย ILAC MRA หมายถึง เครื่ องหมายที่เป็ นกรรมสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศว่า
ด้ ว ยการรั บ รองระบบงานห้ อ งปฏิ บัติ ก าร (International Laboratory Accreditation
Cooperation, ILAC) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการยอมรับร่ วม (Mutual Recognition Arrangement;
MRA)
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2.7 เครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หมายถึง เครื่ องหมาย ILAC MRA คูก่ บั เครื่ องหมายการ
รับรอง
3. กำรใช้ และห้ ำมใช้ เครื่องหมำยกำรรับรองหรือเครื่องหมำยกำรรับรองร่ วม ILAC MRA
3.1 ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิต
วัส ดุอ้างอิง ที่ ได้ รับการรับรองโดยส านัก เท่านัน้ ที่ มี สิทธิ ใช้ เครื่ องหมายการรับรอง (เฉพาะ
ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร และผู้ จัด โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้ องปฏิ บัติ ก ารสามารถใช้
เครื่ องหมายการรับรองร่ วม ILAC MRA) บนวัสดุสานักงาน ใบเสนอราคา รายงานผลการ
ทดสอบ รายงานผลการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ ใบรับรองวัสดุอ้างอิ ง วัสดุอ้างอิง
และแผ่นพับ และ/หรื ออาจใช้ เครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
ในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ รับการรับรองของห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร โดยต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดที่แสดงในเอกสารฉบับนี ้
ส านั ก ไม่ อ นุ ญ าตให้ ห้ องปฏิ บัติ ก ารและ/หรื อ ผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้ องปฏิ บตั ิการและ/หรื อผู้ผ ลิตวัสดุอ้างอิง ที่ไ ด้ รับการรับรอง อ้ างถึงการรับรองในผลิตภัณฑ์
กระบวนการ ระบบ หรื อ บุคลากรของห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบัติการและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และไม่อนุญาตให้ แสดงเครื่ องหมายการ
รับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรื ออ้ างถึงการรับรองบนผลิตภัณฑ์หรื อส่วน
ของผลิ ตภัณฑ์ ที่ไ ด้ ทดสอบ และบนนามบัตรที่ อาจทาให้ เกิ ดความเข้ าใจผิด ถึงการรับรอง
บุคลากร
3.2 ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อลูกค้ าหรื อผู้อื่นโดยมิให้ เกิดความเข้ าใจผิดใน
ขอบข่ายและข้ อจากัดของการรับรองของสานัก ความรับผิดชอบนี ้รวมถึงข้ อมูลในข้ อเสนอ/การ
ประมูล งาน งานที่ รับผิ ดชอบ การรายงานผล การใช้ ผ้ ูรับเหมาช่วง หรื อการโฆษณาในการ
ให้ บริการและกิจกรรมอื่น ๆ
3.3 ห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิงที่ได้ รับการรับรอง ต้ องไม่ใช้ เครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่ วม
ILAC MRA หรื ออ้ างถึงการรับรองในเอกสารหรื อรายงานผลการทดสอบ หรื อรายงานผลการ
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ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อใบรับรองวัสดุอ้างอิง หรื อวัสดุอ้างอิง ที่ไม่มีกิจกรรมที่
ได้ รับการรับรอง
3.4 เมื่อแสดงเครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรื อการอ้ างอิงการ
รับรองบนรายงานผลการทดสอบ หรื อรายงานผลการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อ
ใบรับรองวัสดุอ้างอิง หรื อวัสดุอ้างอิง หรื อใบเสนอราคา ที่รวมถึงหรื ออ้ างถึงกิจกรรมที่ไม่ได้ รับ
การรับรอง กิจกรรมที่ไม่ได้ รับการรับรองดังกล่าวต้ องมีการชี ้บ่งไว้ อย่างชัดเจน
3.5 ส านัก จะด าเนิน การตามความเหมาะสม เช่น ให้ ห้อ งปฏิ บัติก ารและ/หรื อ ผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บัติ ก ารและ/หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ า งอิ ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองท าการ
ปฏิบตั ิการแก้ ไข ยกเลิกการรับรอง หรื อ ประกาศเผยแพร่ ถึง กรณี ที่ห้องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง แสดงเครื่ องหมาย
การรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรื ออ้ างอิงการรับรองไม่ถกู ต้ อง
3.6 หากห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อ
ผู้ ผลิ ต วั ส ดุ อ้ างอิ ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมี ข้ อสงสั ย ในการแสดงเครื่ อ งหมายการรั บ รองหรื อ
ห้ องปฏิบตั กิ ารและ/หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการที่ได้ รับการรับรอง
มีข้อสงสัยในการแสดงเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรื อการอ้ างอิงการรับรอง ควร
สอบถามและให้ สานักตรวจสอบก่อนนาไปใช้
4. รู ปแบบและกำรแสดงเครื่ องหมำยกำรรั บรอง หรือเครื่องหมำยกำรรับรองร่ วม ILAC MRA
4.1 การเพิ่ม และการลดขนาดของเครื่ องหมายการรับรอง หรื อเครื่ องหมายการรับรองร่ วม ILAC
MRA ต้ องใช้ อตั ราส่วนตามที่สานักกาหนดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามลาดับ ขนาด
ความสูงของเครื่ องหมายการรับรอง (ไม่รวมหมายเลขการรับรอง) ต้ องไม่ต่ากว่า 2.0 เซนติเมตร
เมื่อแสดงเครื่ องหมายการรับรอง (ไม่รวมหมายเลขการรับรอง) หรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม
ILAC MRA บนวัสดุสานักงาน โดยส่วนที่ไม่พบั มีพื ้นที่ไม่เกินกระดาษขนาด A4 เครื่ องหมายการ
รับรองต้ องมีความสูงไม่เกิน 3.0 เซนติเมตร ข้ อความ “TESTING No.XXXX” และ/หรื อ “PTP
No.XXXX” และ/หรื อ “RMP No.XXXX” ต้ องอยู่ใต้ เครื่ องหมายการรั บรอง ซึ่ง XXXX เป็ น
หมายเลขการรั บรองที่ ออกโดยส านัก ถ้ าพื น้ ที่ มี ขนาดมากกว่ากระดาษ A4 ขนาดของ
เครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่ วม ILAC MRA ต้ องมีขนาดเพิ่มขึ ้นเป็ น
สัดส่วนกัน
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ในทุกกรณีการแสดงเครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่ วม ILAC MRA ต้ อง
ถูกต้ อง ชัดเจน โดยขนาดหรื อสัดส่วนต้ องไม่ผิดรู ป แบบ และเป็ นไปตามภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ข ตามลาดับ
4.2 เครื่ องหมายการรับรองหรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้ องพิมพ์ด้วยสีดา ซึ่งขอได้
จากสานัก
4.3 ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่
ได้ รับการรับรอง ต้ องการอ้ างถึงสถานะของการรับรองแทนการใช้ เครื่ องหมายการรับรอง จะต้ องใช้
ประโยคดังนี ้ “ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - XXXX ได้ รับการ
รับรองโดยสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ” หรื อ “ผู้จดั โปรแกรม
การทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความชานาญ XXXX ได้ รับการรับรองโดยสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ” หรื อ
“ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง -XXXX ได้ รับการรับรองโดย
สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ” เท่านัน้
5. กำรยุตแิ ละกำรยกเลิกกำรใช้ เครื่ องหมำยกำรรับรองหรือเครื่องหมำยกำรรั บรองร่ วม ILAC
MRA
5.1 เมื่อห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ได้ รับการรับรอง ถูกพักใช้ การรับรอง (ทัง้ หมดหรื อบางส่วนของการรับรอง
โดยสมัค รใจหรื อถูกกาหนดโดยหน่ วยรั บ รอง) รายงานผลการทดสอบ หรื อ รายงานผลการ
ทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อใบรับรองวัสดุอ้างอิง หรื อวัสดุอ้างอิง รวมถึงเอกสาร
และข้ อมูลเผยแพร่ หรื อใบเสนอราคาที่มีเครื่ องหมายการรับรอง หรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม
ILAC MRA หรื อการอ้ างถึงสถานะที่ได้ การรับรองต้ องยุตกิ ารใช้ ทนั ที
5.2 เมื่อห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ได้ รับการรับรองถูกเพิกถอนการรับรอง หรื อพักใช้ ทงั ้ หมด ห้ องปฏิบตั ิการ
และ/หรื อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิ บตั ิการและ/หรื อ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ดังกล่าวต้ องยุติการใช้ เครื่ องหมายการรับรอง หรื อเครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรื อ
อ้ างถึงการรับรองในข้ อเสนอการประมูลงาน/ใบเสนอราคา รายงานผลการทดสอบ รายงานผล
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การทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ ใบรับรองวัสดุอ้างอิง วัสดุอ้างอิง เอกสาร และข้ อมูล
เผยแพร่ทงหมดทั
ั้
นที
5.3 เมื่อห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการประสงค์จะยกเลิก
การใช้ เครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ห้ องปฏิบตั ิการต้ องทาหนังสือแจ้ งขอยกเลิกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อสานัก
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ภำคผนวก ก: เครื่ องหมำยกำรรั บรอง
1. เครื่ องหมายการรับรองสาหรับห้ องปฏิบตั กิ าร
เครื่ องหมายการรับรองมีขนาดตาม
ความกว้ างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

2. เครื่ องหมายการรับรองสาหรับผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร
เครื่ องหมายการรับรองมีขนาดตาม
ความกว้ างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
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3. เครื่ องหมายการรับรองสาหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
เครื่ องหมายการรับรองมีขนาดตาม
ความกว้ างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
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ภำคผนวก ข : เครื่ องหมำยกำรรั บรองร่ วม ILAC MRA
เครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สาหรับห้ องปฏิบตั กิ าร
เครื่ องหมายการรับรองมีขนาด
ตามความกว้ างไม่น้อยกว่า 4.5
เซนติเมตร

เครื่ องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สาหรับผู้จดั โปรแกรมทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
เครื่ องหมายการรับรองมีขนาด
ตามความกว้ างไม่น้อยกว่า 4.5
เซนติเมตร
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