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1. ขอบข่าย 
 

เอกสารน้ีกําหนด นิยาม คุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอ เง่ือนไข การตรวจติดตาม การลดขอบข่ายการเพิกถอนทะเบียน 
การรักษาความลับ การใช้เครื่องหมาย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้โครงการ
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 
2. นิยาม 

2.1 “ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2 “ผู้ย่ืนคําขอ” หมายถึง นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพ่ือยอมรับความสามารถในฐานะหอ้งปฏิบัติการ
ทดสอบเพ่ือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับการรับรองฉลากเขียว หรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพ่ือ
ยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ 

2.3 “ห้องปฏิบัติการทดสอบ” หมายถึง ห้องปฏิบัติการท่ีทําการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 

2.4 “หน่วยตรวจ” หมายถึง ผู้ประกอบการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ  

2.5 “การข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ” หมายถึง การที่โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้การ
ยอมรับในความสามารถว่าห้องปฏิบัติการน้ันมีการดําเนินกิจกรรมการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ตามข้อกําหนดคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

2.6 “การข้ึนทะเบียนหน่วยตรวจ” หมายถึง การที่โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ใหก้ารยอมรับใน
ความสามารถว่าหน่วยตรวจนั้นมีการดําเนินกิจกรรมตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองห้องปฏิบัติการและตรวจวิเคราะห์
ตามข้อกําหนดคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020  

2.7 “คณะทบทวน” หมายถึง คณะบุคคลทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่โครงการฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
กําหนดและได้รับการแต่งต้ังโดยผู้อํานวยการให้ทําหน้าที่พิจารณาตัดสินการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ  

2.8 “คณะพิจารณาอุทธรณ์” หมายถึง คณะบุคคลที่มคีณุสมบัติตามท่ีโครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 
กําหนดและได้รับการแต่งต้ังโดยผู้อํานวยการให้ทําหน้าที่พิจารณาตัดสินคําอุทธรณ์น้ันๆ  

 

3. คุณสมบัติของหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

หน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกับโครงการฉลากเขียว สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังน้ี  

- ต้องเป็นของนิติบุคคล หรือเป็นส่วนหน่ึงของนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และ 

- ต้องได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 
17025) หรือ มอก. 17020 (ISO/IEC 17020) ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือ 

- ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติและการยอมรับผลของหน่วยปฏิบัติการทดสอบตามท่ีโครงการ
ฉลากเขียวกําหนดไว้ ดังภาคผนวก 
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4. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนกับโครงการฉลากเขียว 

4.2.1 หน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกับโครงการฉลากเขียว 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการสมคัรได้ที่ 
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

4.2.2 หลังจากโครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย ได้รับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครที่
สมบูรณ์แล้ว จะติดต่อกลับไปท่ีผู้ประสานงานเพ่ือนัดหมาย หากต้องได้รับการประเมินสมรรถนะหน่วยตรวจ/
ห้องปฏิบัติการทดสอบ  

4.2.3 เมื่อโครงการฉลากเขียวดําเนินการตรวจสอบความสามารถของหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ
เรียบร้อยแล้ว กรณีเห็นชอบจะออกหนังสือสัญญาการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ ภายใต้ 
โครงการฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย โดยจะจัดส่งหนังสือสัญญาให้ทางไปรษณีย์ 

 

5. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

5.1 หนังสือสญัญาฯ มีอายุคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่โครงการฉลากเขียวทําการขึ้นทะเบียน  

5.2 ผูท้ี่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ต้องไม่มสี่วนได้ส่วนเสียหรือเก่ียวข้องกับธุรกิจอ่ืนใด อันจะมีผลต่อการดํารง
รักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางและความซื่อตรงในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  

5.3 ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ต้องปฏิบัติตามกฎที่โครงการฉลากเขียวกําหนดไว้ รวมถึงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณอั์กษรโดยทันท ี 

5.4 ในกรณีผู้ที่ ไ ด้รับการขึ้นทะเบียนฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎ โครงการฉลากเขียว อาจจะพิจารณาพักใช้ 
หรือเพิกถอนการข้ึนทะเบียนได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่โครงการฉลากเขียว กําหนด 

5.5 หากประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียน ให้ย่ืนคําขอต่ออายุ พร้อมสรุปประเมินผลงานในรอบ 3 ปีที่
ผ่านมาเสนอต่อโครงการฉลากเขียวก่อนวันที่หนังสือสัญญาฯ จะหมดอายุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วัน และเมื่อย่ืน
คําขอต่ออายุแล้วให้ถือว่าหน่วยปฏิบัติการทดสอบยังขึ้นทะเบียนอยู่กับโครงการฉลากเขียว จนกว่าจะถูกยกเลิก 
หรือไม่ต่อสัญญา 

กรณีที่ไม่ย่ืนคําขอต่ออายุล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ กําหนดไว้ ให้ถือว่าผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์จะ
ขอต่ออายุ หากประสงค์ จะขอขึ้นทะเบียนอีก ให้ย่ืนคําขอใหม่ และทางโครงการจะดําเนินการเช่นเดียวกับผู้ย่ืนคํา
ขอใหม ่โดยสัญญาฉบับเดิมให้มีผลใช้ได้จนถึงวันสิ้นอายุตามที่ระบุในสญัญา เท่าน้ัน 

5.6 หากผู้ที่ ไ ด้รับการขึ้นทะเบียนฯ ประสงค์จะยกเลิกการข้ึนทะเบียนให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรใหท้าง
โครงการฉลากเขียวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน  

5.7 หากผู้ที่ ไ ด้รับการขึ้นทะเบียนฯ ประสงค์จะเพ่ิมเติม/ขยายขอบข่ายใบรับรอง หรือการ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดอันมีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ/หน่วยตรวจ ให้แจ้ง
โครงการฉลากเขียวทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
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5.8 ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องทําประกันความเสียหายของสินค้า (Product Liability Insurance) ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตรวจวิเคราะห์ที่ผิดพลาด  

 
6. เงื่อนไขการใช้บริการหนว่ยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีเง่ือนไขของการใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทดสอบโดย
พิจารณาจากระดับความน่าเช่ือถือ คุณสมบัติ และความสามารถของบุคลากร ความพร้อมของเครื่องมือ การไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ที่ขอการรับรองฯลฯ โดยมีเง่ือนไขการใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทดสอบดังต่อไปน้ี 

6.1 รักษาสถานภาพการได้รับการรับรองในขอบข่ายที่เก่ียวข้อง 

6.2 มีระบบการรักษาความลับของข้อมูลและผลการทดสอบ 

6.3 ประสานงานกับสถาบันฯ อย่างต่อเน่ืองในระหว่างดําเนินการทดสอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

6.4 ส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ และจัดทํารายงานผลการทดสอบที่ตรง กับข้อเท็จจริง รวมท้ัง
แจ้งผลให้กับสถาบันฯ เมื่อได้รับการร้องขอ และต้องยินยอมให้โครงการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์ 
และคุณสมบัติของหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบได้เมื่อมีการร้องขอ 

6.5 แจ้งให้สถาบันฯ ทราบเมื่อได้รับการร้องเรียนเก่ียวกับผลการทดสอบพร้อมหลักฐานและเอกสารที่
เก่ียวข้อง 

6.6 ต้องแจ้งผลการจัดการกับข้อโต้แย้ง/ร้องเรียนแก่ผู้โต้แย้ง/ผู้ร้องเรียน เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ 

6.7 การจ้างเหมาช่วง (Subcontracting) ในการทดสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสามารถทาํได้ 
แต่ห้องปฏิบัติการดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 และต้องแจ้งให้โครงการฉลากเขียว
ทราบ  

6.8 ให้ความร่วมมือแก่โครงการฉลากเขียว เช่น  

 6.8.1 ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เข้าไปในห้องปฏิบัติการและส่วนที่เก่ียวข้องได้  

 6.8.2 ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ตรวจสอบการปฏิบัติการทดสอบต่าง ๆ เพ่ือตรวจประเมิน
 ความสามารถของห้องปฏิบัติการได้  

 6.8.3 จัดเตรียมตัวอย่างและสิ่งต่างๆ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ร้องขอเพ่ือตรวจประเมิน  
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ภาคผนวก ก 

หลักเกณฑ์คณุสมบัติและเกณฑ์การยอมรับผลของหนว่ยปฏิบัติการทดสอบ 
 

1.  เกณฑ์การประเมินคณุสมบัติของหน่วยปฏิบัติการทดสอบ 
โครงการฉลากเขียว มีการกําหนดประเภทของหน่วยปฏิบัติการทดสอบและเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติ ดังตาราง

ต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1  เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของหน่วยปฏิบัติการทดสอบ 

ประเภทและคณุสมบัติของหน่วยปฏิบัติการทดสอบ หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ประเภทที ่1 
ได้รับการรับรองระบบงานมอก. 17025 หรือ ISO/IEC 
17025 จากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 
(Office of the National Standardization Council, 
ONSC) หรือหน่วยงานที่ ONSC ยอมรับ 
 

- ใบรับรอง มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025  
- เอกสารแสดงขอบข่ายที่ได้รับการรับรองฉบับปัจจุบัน 

 

ประเภทที่ 2 
ได้รับการรับรองระบบงานมอก. 17025 หรือ ISO/IEC 
17025 จากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคและ/หรือระดับสากล หรือได้รับการรับรองจาก 
ONSC แต่ไม่ครอบคลุมขอบข่ายที่ใช้บริการ 

- ใบรับรอง มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ฉบับ
ปัจจุบัน 

- เอกสารแสดงขอบข่ายที่ได้รับการรับรองฉบับปัจจุบัน 
- ผลการประเมนิความพร้อมในการให้วิเคราะห์

ทดสอบในขอบข่ายเพ่ิมเติมเช่น มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ความสามารถของบุคลากรตรง
ตามขอบข่ายที่ใช้ จํานวนบุคลากร ระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (แบบฟอร์มการประเมิน
สมรรถนะหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบั ติการทดสอบ  
(FM-209/03)) 
 

ประเภทที่ 3 
ไม่ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 
17025 

- ผลการประเมนิความสามารถและคุณสมบัติของ
หน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 17025 หรือ 
ISO/IEC 17025 (แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ
หน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ  (FM-
209/03)) จากผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก
โครงการฉลากเขียว เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาใน
การยอมรับผล 
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2. เกณฑ์การยอมรับผลการดําเนนิงานของหน่วยปฏิบัติการทดสอบ 

โครงการฉลากเขียว มีการกําหนดเกณฑ์การยอมรับผลการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติการทดสอบแต่ละประเภท 
ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2  เกณฑ์การยอมรับผลการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติการทดสอบ 

หน่วยปฏิบัติการ
ทดสอบ 

ขึ้นทะเบียนกับโครงการฉลากเขียว ไม่ได้ขึ้นทะเบยีนกับโครงการฉลากเขียว 

ประเภทที่ 1     
 

- ยอมรับผล 
- ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- ไปตรวจเย่ียมห้องปฏิบัติการทดสอบคร้ังแรกและทุก
รอบ 3 ปี 
 

- ยอมรับผล 
- แนบหลักฐานการได้รับการรับรองทุกคร้ัง มี

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐาน 1,000 บาท 

 

ประเภทที่ 2 
 

- ยอมรับผล 
- ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- ไปตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทาง
วิชาการในขอบข่ายที่ไม่ได้รับการรับรองคร้ังแรกและ
ทุกรอบ 1 ปี หรือ  
ต้องไปเฝ้าดูการทดสอบที่อยู่นอกขอบข่าย ณ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบทุกคร้ัง 
 

-  ยอมรับเฉพาะผลที่ไมม่ีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบประเภทที่ 1 ในประเทศ โดยต้อง
แนบหลักฐานประกอบอย่างน้อยดังน้ี 
ใบรับรองที่ได้จาก AB รวมถึงขอบข่ายที่
ได้รับการรับรอง, โครงสร้างองค์กรของ
ห้องปฏิบัติการ, ช่ือ Technical Manager, 
Quality Manager และ Contact  

-  กรณีห้องปฏิบัติการภายในประเทศต้องไป
เฝ้าดูการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบทุกคร้ัง 

-  แนบหลักฐานการได้รับการรับรองทุกคร้ัง 
มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐาน 1,000 บาท 

 

ประเภทที่ 3 - ยอมรับผล 
- ไปตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มอก. 
17025 ครั้งแรกและทุกรอบ 1 ปี หรือ  
ต้องไปเฝ้าดูการทดสอบ ณ หอ้งปฏิบัติการทดสอบทุก
ครั้ง 
 

-  ไม่ยอมรับผล 

 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอมีการใช้หน่วยปฏิบัติการทดสอบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางโครงการฯ จําเป็นที่ต้องมีการสุ่ม
ตรวจสอบผลซ้าํโดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑ์คณุสมบัติและเกณฑ์การยอมรับผลของหนว่ยตรวจ 

 
1. เกณฑ์การประเมินคณุสมบัติของหน่วยตรวจ 

โครงการฉลากเขียว มีการกําหนดประเภทของหน่วยตรวจและเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติ ดังตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของหน่วยตรวจ 

 

ประเภทและคณุสมบัติของหน่วยตรวจ หลักฐาน 

ประเภทที ่1 
ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17020 หรือ ISO/IEC 
17020 จาก ONSC ยอมรับ หรือหน่วยงานท่ี ONSC 
ยอมรับ 
 

 
- ใบรับรอง มอก. 17020 หรือ ISO/IEC 17020 และ

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองฉบับปัจจุบัน 
 

 
 

2. เกณฑ์การยอมรับผลการดําเนนิงานของหน่วยตรวจ 

โครงการฉลากเขียว มีการกําหนดเกณฑ์การยอมรับผลการดําเนินงานของหน่วยตรวจ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 เกณฑ์การยอมรับผลการดําเนินงานของหน่วยตรวจ 

หน่วยตรวจ ขึ้นทะเบียนกับโครงการฉลากเขียว ไม่ได้ขึ้นทะเบยีนกับโครงการฉลากเขียว 

ประเภทที่ 1    
 

- ยอมรับผล 
- ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 
- แนบหลักฐานการได้รับการรับรองทุกคร้ัง 
มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมในการตรวจสอบความ-
ถูกต้องของหลักฐาน 1,000 บาท 

 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอมีการใช้หน่วยตรวจที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางโครงการฯ จําเป็นที่ต้องมีการสุ่มตรวจสอบผล
ซ้ําโดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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ภาคผนวก ค  
แผนภาพขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบติัการทดสอบ 

 
 

รับสมคัร 
( 1 วนัทาํการ) 

ทบทวนเอกสารและตรวจสอบ
ความถกูต้อง 
( 3 วนัทาํการ) 

 จัดทาํสัญญาและขึน้ทะเบียน 

(7 วันทาํการ) 

เอกสารถกูต้อง
ครบถ้วน ? 

แจ้งผล 

ตรวจประเมิน 

(7 วันทาํการ) 

ใช่ 

(ประเภทท่ี 2  และ 3) 

ใช่ 

(ประเภทท่ี 1) 

ไม่ใช่ 

ผ่านการ
ประเมิน ? 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ขึน้ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไข ไม่สามารถขึน้

ทะเบียนได้ 

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไข ไม่สามารถขึน้

ทะเบียนได้


