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1. ขอบขาย 
 

เอกสารนี้กําหนด นิยาม คุณสมบัติของผู ย่ืนคําขอ เงื่อนไข การตรวจติดตาม การลดขอบขายการเพิกถอน
ทะเบียน การรกัษาความลับ การใชเครื่องหมาย และอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการทดสอบภายใต
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

 
2. นิยาม 

2.1  ฉลากเขียวฯ หมายถึง ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

2.2  ผูอาํนวยการสถาบันฯ หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

2.3  ผู ย่ืนคําขอ หมายถึง นิติบุคคลที่ประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเพ่ือยอมรับความสามารถในฐานะ
หองปฏิบัติการทดสอบเพ่ือตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑที่ตองการขอรับการรับรองฉลากเขียว  

2.4  หองปฏิบัติการทดสอบ หมายถึง หนวยงานท่ีดําเนินการทดสอบตัวอยางรวมถึงการชักตัวอยาง โดยใชวิธี
ท่ีเปนมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันมาตรฐานของประเทศ สถาบันมาตรฐานของตางประเทศ หรือ
องคการมาตรฐานระหวางประเทศ หรือวิธีที่หนวยทดสอบพัฒนาขึ้นใชเอง โดยการทดสอบอาจเปนสวน
หนึ่งของการตรวจ (inspection) หรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ (product certification) ก็ได 

2.5  การขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการทดสอบ หมายถึง การที่ฉลากเขียวฯ ใหการยอมรับในความสามารถวา
ห อ งป ฏิบั ติ ก า ร น้ั น มี การดํ า เนิ น กิ จกรรมก ารทดสอบและตรวจ วิ เ คร าะห ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐาน
แหงชาติ (Office of the National Standardization Council, ONSC) หรือจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่เปนที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือระดับสากล ในขอบขายที่ฉลากเขียวฯ กําหนด หรือ ผานเกณฑการ
ประเมินคุณสมบัติและการยอมรบัผลของหองปฏิบัติการทดสอบ ตามที่ฉลากเขียวฯ กําหนด 

2.6  ผูไดรับการขึ้นทะเบียนฯ หมายถึง หองปฏิบัติการทดสอบท่ีผานการประเมินความสามารถและมี
คุณสมบัติตามท่ี ฉลากเขียวฯ กําหนด และใหการยอมรับผล ในการใชประกอบการพิจารณาใหการรบัรอง
ฉลากเขียว 

2.7  คณะอนุก รรมก าร พิจา รณาอุทธรณ  หมายถึ ง  คณะอนุ กรรมการที่ ไ ดรับการแต งตั้ ง โ ดย
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพื่อพิจารณาขออุทธรณ โดยคัดเลือกจากกรรมการของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ท่ีไมใชผูที่มีสวนไดเสียกับการอุทธรณนั้น ไมวาจะโดยทางใด จํานวน 
3 คน โดยกรรมการคนหนึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
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3. คุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ 

หองปฏิบัติการทดสอบที่มคีวามประสงคจะขอขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ ตองมีคณุสมบัติดังนี้  

3.1 ตองเปนนิติบุคคล หรือเปนสวนหนึ่งของนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 

3.2 ตองไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 
ในขอบขายที่ฉลากเขียวฯ กําหนด หรือ ผานเกณฑการประเมนิคุณสมบัติและการยอมรับผลของ
หองปฏิบัติการทดสอบ ตามท่ีฉลากเขียวฯกําหนดไว ดังภาคผนวก ก 

3.3   ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรบัรองในขอบขายที่ยื่นขอการรับรอง เวนแตพนระยะ 6 เดือนแลว 

3.4 ไมเปนผูถูกดําเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารที่จะนํามาใชประกอบการย่ืนขอขึ้นทะเบียน เวน
แตคดีจะยุติวาผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไมมีความผิดตามขอกลาวหานั้น และในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดวามีความผิด ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนสามารถยื่นคําขอไดเมื่อพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่ศาลมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดในคดีดังกลาว 

3.5 ไมเปนผูอยูระหวางการถูกตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกตองของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งที่มีพฤติการณ
หรือมีมูลเหตุท่ีเชื่อไดวาผูย่ืนคําขอหรือตัวแทนกระทําการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการท่ีเก่ียวของ
กับการรับรอง หรือมีสวนเก่ียวของ หรอืรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดดังกลาว 

 
4. ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนกับฉลากเขียวฯ 

4.1 หองปฏิบัติการทดสอบที่มีความประสงคจะขอข้ึนทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  สามารถดาวนโหลดใบสมัคร
และเอกสารการสมัครไดที่ http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html โดยไมเสียคาใชจาย 

4.2 เม่ือไดรับเอกสารพรอมทั้งหลักฐานการสมัครที่สมบูรณแลว เจาหนาท่ีฉลากเขียวจะติดตอไปยังผู
ประสานงานเพ่ือนัดหมาย หากตองไดรับการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบัติการทดสอบ 

4.3 หลังจากดําเนินการตรวจสอบความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบเรียบรอยแลว กรณีเห็นชอบ เจา
หนาที่ฯ จะจัดทําบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการทดสอบภายใตฉลากเขียวฯ 
โดยจะจัดสงเอกสารดังกลาวใหทางไปรษณีย 
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5.  เง่ือนไขการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการทดสอบ 

5.1 บันทึกขอตกลงฯ มีผลเมื่อทั้ง 2 ฝายลงนามในเอกสาร  

5.2 ผูยื่นคําขอตองยินยอมและใหความรวมมือแกฉลากเขียว ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจ
วิเคราะหของหองปฏิบัติการ ทั้งในระหวางดําเนินการเพ่ือขอขึ้นทะเบียน หรือภายหลังที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนฯ 

5.3 ผูท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนฯ ตองไมมีสวนไดสวนเสียหรือเก่ียวของกับธุรกิจอื่นใด อันจะมีผลตอการดํารง
รักษาไวซึ่งความเปนกลางและความซื่อตรงในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  

5.4 ฉลากเขียวฯ จะทําการขึ้นทะเบียนผูย่ืนคําขอที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนหองปฏิบัติการทดสอบ เฉพาะ
ขอบขาย (Scope) ที่ไดรบัการรับรองตามขอกําหนดฉลากเขียวเทานั้น 

5.5 ผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ จะตองรักษาไวซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับการข้ึนทะเบียน 

5.6 ผูที่ไดรบัการข้ึนทะเบียนฯ ตองสงมอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหแก ฉลากเขียวฯ 
เมื่อไดรับการรองขอ 

5.7 ฉลากเขียวฯ อาจมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนของหองปฏิบัติการ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะหของหองปฏิบัติการท้ังทางดานความสามารถและ/หรือศักยภาพในการ
ทดสอบและวิเคราะห ตามขอกําหนดฉลากเขียว 

5.8 ผูที่ไดรับการข้ึนทะเบียนฯ ตองแจงใหฉลากเขียวฯ ทราบในทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการทดสอบและตรวจวิเคราะหตามขอกําหนด เปนลาย
ลักษณอักษร ไดแก 

- สถานภาพทางกฎหมายทางธุรกิจ และโครงสรางองคกร 
- ผูมีอํานาจในการบริหารองคกร 
- นโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเอกสารคณุภาพ 
- บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ สภาวะแวดลอมในการทํางานที่กระทบตอผลวิเคราะห 
- ผูไดรับมอบหมายใหลงนามในรายงานผลการทดสอบ 
- การเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ที่จะกระทบตอความสามารถของหองปฏิบัติการ 

5.9  ในกรณีผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ ไมปฏิบัติตามกฎที่ระบุไว ฉลากเขียวฯ อาจจะพิจารณาพักใช หรือเพิก
ถอนการข้ึนทะเบียนฯ ได ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีฉลากเขียวฯ กําหนด 

5.10  หากผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ ประสงคจะยกเลิกการข้ึนทะเบียนฯ ใหตองแจงเปนลายลักษณอักษรให
ฉลากเขียวฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 45 วัน  
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5.11 หากผูท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนฯ ประสงคจะขอการขยายการข้ึนทะเบียนในขอบขายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ใหแจงตอ
ฉลากเขียวเปนลายลักษณอักษร พรอมสําเนาเอกสารการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบในขอบขายการ
ทดสอบดังกลาว โดยย่ืนเอกสารคําขอและรายการที่ตองการขอขยายขอบขาย รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
ตามที่ฉลากเขียวรองขอ โดยเจาหนาที่ฯ จะพิจารณาการจัดทําแผนการตรวจประเมินในการขยายขอบขาย
ตอไป 

5.12 หองปฏิบัติการทดสอบตองทําประกันความเสียหายของสินคา (Product Liability Insurance) ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตรวจวิเคราะหที่ผิดพลาด 

 
6.  การลดขอบขาย พกัใช เพิกถอนการข้ึนทะเบียน  

6.1 ฉลากเขียวจะพิจารณาลดขอบขายการข้ึนทะเบียน ในกรณีที่ผูไดรับการขึ้นทะเบียนฯ ไมสามารถรักษา
ระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการได ในบางขอบขายที่ ไดรับการข้ึนทะเบียน หรือหนวยรับรอง
หองปฏิบัติการทดสอบแจงลดขอบขายการรับรอง ฉลากเขียวฯ จะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการรับรองฯ 
เพื่อพิจารณาการลดขอบขายการข้ึนทะเบียน 

6.2 ฉลากเขียวจะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพ่ือพิจารณาพักใช การข้ึนทะเบียน หองปฏิบัติการ
ทดสอบที่ไมสามารถรักษาระบบคุณภาพตามท่ีไดรบัการขึ้นทะเบียนไว และ /หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ฉลากเขียวกําหนด โดยระยะเวลาการพักใชไมเกิน 90 วัน สําหรับกรณีที่หนวยรับรอง
หองปฏิบัติการพักใชการรับรอง ฉลากเขียวจะดําเนินการพักใชการข้ึนทะเบียนฯ โดยมีระยะเวลาเปนไป
ตามที่หนวยรับรองหองปฏิบัติการกําหนด 

6.3 เมื่อผูถูกพักใชการข้ึนทะเบียนฯ แสดงใหเห็นวาสามารถปฏิบัติตามระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ
ทดสอบตามท่ีไดรบัการขึ้นทะเบียนไว และปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด ฉลากเขียวจะเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพื่อพิจารณายกเลิกการพักใชการข้ึนทะเบียนตามขอบขายเดิม หรือ
บางสวนตามความเหมาะสม 

6.4 ฉลากเขียวฯ จะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการรับรองฯ เพ่ือพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนในกรณี
ดังตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการทดสอบเลิกประกอบกิจการท่ีไดรับการรับรอง 
- หองปฏิบัติการทดสอบเปนบุคคลลมละลาย 
- หองปฏิบัติการทดสอบถูกเพิกถอนการรบัรองจากหนวยรับรองหองปฏิบัติการ 
- หองปฏิบัติการทดสอบมีความผิดในกรณีออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห (Test Report) 

เปนเท็จโดยเจตนา 
- มีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของการรับรองหองปฏิบัติการและผูไดรับการขึ้นทะเบียนไม

สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใหมได 
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7. การอุทธรณ 

7.1 ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีถูกลดขอบขาย พักใช เพิกถอนการข้ึนทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณเปนลายลักษณ
อักษรตอ ฉลากเขียวฯ ไดภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่มีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหทราบ 

7.2 ฉลากเขียวฯ จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณเพ่ือพิจารณาคําอุทธรณ โดยจะแจงผลการ
พิจารณาใหผูย่ืนอุทธรณทราบภายใน 45 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ 

7.3 ระหวางการพิจารณาคําอุทธรณยังไมสิ้นสุด ใหถือวาผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนฯ หรือการลงโทษเดิม
ยังมผีลใชบังคบัอยู 

7.4 ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใหถือเปนที่สิ้นสุด 
 

8. การรองเรียน 

8.1 การรองเรียนใหทําหนงัสือยื่นตอฉลากเขียวฯ  

8.2 ฉลากเขียวฯ จะดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนดังกลาว แลวแจงใหผูที่รองเรียนทราบภายใน 15 วันทํา
การ 
 

9. การรักษาความลับ 

9.1 ฉลากเขียวฯ และผูที่เก่ียวของทั้งหมด จะเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากผูยื่นคําขอ /หองปฏิบัติการ
ทดสอบที่ไดรับการข้ึนทะเบียนไวเปนความลับ ไมนําไปเปดเผยกับบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับความยินยอม
จากผูย่ืนคําขอ/หองปฏิบัติการทดสอบเปนลายลักษณอักษรหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

9.2 ฉลากเขียวฯ จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูยื่นคําขอ/หองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนฯ อันเนื่องมาจากความลับน้ีไดแพรงพรายสูบุคคลภายนอก เวนแตเกิดจากความบกพรอง
ของฉลากเขียวฯ  

 
10. การใชเคร่ืองหมาย 

 หองปฏิบัติการทดสอบสามารถใชเครื่องหมายเพ่ือแสดงถึงการไดรับการข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ทีฉ่ลากเขียวฯ กําหนด โดยตองไมนําไปใชในทางที่กอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดการเขาใจผิดวา
ผลิตภัณฑที่ผานการทดสอบและวิเคราะหจากหองปฏิบัติการทดสอบนั้น เปนผลิตภัณฑที่ฉลากเขียวฯ ใหการ
รับรอง 

 
11.  อื่น ๆ 

11.1 ในกรณีท่ีมีการแกไขขอกําหนดหรือหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ที่เก่ียวของกับการขึ้นทะเบียนฉลากเขียวฯ  
จะแจงใหหองปฏิบัติการทดสอบทราบเปนลายลักษณอักษร 
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11.2 ในกรณีที่หองปฏิบัติการทดสอบยายสถานที่ประกอบกิจการหรือโอนกิจการใหแกผู อ่ืน ใหถือวาบันทึก
ขอตกลงนั้นสิ้นสุดลง และตองสงบันทึกขอตกลงนั้นคืนแกฉลากเขียวฯ  ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน 

11.3 ในกรณีที่มีการยกเลิก/เพิกถอนการข้ึนทะเบียน หองปฏิบัติการทดสอบตองสงบันทึกขอตกลงน้ันคืน 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง  

11.4 ผูถูกยกเลิก/เพิกถอนการขึ้นทะเบียน ตองยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ที่มีการอางอิงถึงการไดรับ การ
ยอมรับความสามารถทั้งหมด 

11.5 ฉลากเขียวฯ ไมรับผิดชอบในการกระทําใด ๆ ของหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดกระทําไปโดยไมสุจริต 
หรอืไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
 

12. เง่ือนไขการใชบริการ หองปฏิบัติการทดสอบ 

ฉลากเขียวฯ มีเงื่อนไขของการใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบโดยพิจารณาจากระดับความนาเชื่อถือ 
คุณสมบัติ และความสามารถของบุคลากร ความพรอมของเคร่ืองมือ การไมมีสวนไดสวนเสียกับผูท่ีขอการรับรอง ฯลฯ 
โดยมีเงื่อนไขการใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ ดังตอไปนี้ 

6.1 รักษาสถานภาพการไดรบัการรับรองในขอบขายที่เก่ียวของ 
6.2 มีระบบการรกัษาความลับของขอมูลและผลการทดสอบ 
6.3 ประสานงานกับฉลากเขียวฯ อยางตอเน่ืองในระหวางดําเนินการทดสอบเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
6.4 สงมอบเอกสารหรือขอมูลตางๆ และจัดทํารายงานผลการทดสอบที่ตรง กับขอเท็จจริง รวมทั้งแจง

ผลใหกับฉลากเขียวฯ เมื่อไดรับการรองขอ และตองยินยอมใหโครงการฯ ตรวจสอบความถูกตองของ
ผลวิเคราะห และคุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบไดเม่ือมีการรองขอ 

6.5 แจงใหฉลากเขียวฯ ทราบเมื่อไดรับการรองเรียนเก่ียวกับผลการทดสอบพรอมหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวของ 

6.6 ตองแจงผลการจัดการกับขอโตแยง/รองเรียนแกผูโตแยง/ผูรองเรยีน เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
6.7  การจางเหมาชวง (Subcontracting) ในการทดสอบและวิเคราะหของหองปฏิบัติการทดสอบสามารถ

ทําได แตหองปฏิบัติการทดสอบดังกลาวตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในขอบขาย
การทดสอบน้ันๆ และตองแจงใหฉลากเขียวฯ ทราบ  

6.8 ใหความรวมมือแกฉลากเขียวฯ ดังตอไปนี้  
6.8.1  ยอมใหเจาหนาท่ีฯ ของ ฉลากเขียวฯ เขาถึงหองปฏิบัติการทดสอบและสวนที่เก่ียวของได  
6.8.2 ยอมใหเจาหนาท่ีของฉลากเขียวฯ เขาตรวจสอบหรือสังเกตการณการปฏิบัติการทดสอบตาง 

ๆ เพื่อตรวจประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการได  
6.8.3  จัดเตรียมตัวอยางและสิ่งตางๆ ตามที่เจาหนาที่ของฉลากเขียวฯ รองขอเพ่ือตรวจประเมิน  
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ภาคผนวก ก 
หลักเกณฑคุณสมบัติและเกณฑการยอมรับผลของหองปฏิบัติการทดสอบ 

 
1.  เกณฑการประเมินคุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ 

ฉลากเขียวฯ กําหนดประเภทของหองปฏิบัติการทดสอบและเกณฑการประเมินคุณสมบัติ ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 1  เกณฑการประเมินคุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ 

ประเภทและคุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ประเภทที่ 1 

ไดรับการรบัรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 
จากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ (Office of 
the National Standardization Council, ONSC) หรอื
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เปนที่ยอมรับในระดบัภูมิภาคและ/หรือระดบั
สากล ในขอบขายตามขอกําหนดฉลากเขียว 

 

- ใบรับรอง มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ฉบับปจจุบัน 
- เอกสารแสดงขอบขายที่ไดรบัการรับรองฉบับปจจุบัน 

 

ประเภทที่ 2 

ไดรับการรบัรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 
จากสํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ (Office of 
the National Standardization Council, ONSC) หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เปนที่ยอมรับในระดบัภูมิภาคและ/หรือระดบั
สากล แตไมครอบคลุมขอบขายตามขอกําหนดฉลากเขียว 

 

- ใบรับรอง มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ฉบับปจจุบัน 
- เอกสารแสดงขอบขายที่ไดรบัการรับรองฉบับปจจุบัน 
- ผลการประเมินความพรอมในการใหวิเคราะหทดสอบในขอบขาย

เพ่ิมเตมิเชน มีเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชทดสอบ ความสามารถ
ของบุคลากรตรงตามขอบขายที่ใช จํานวนบุคลากร ระยะเวลา
และคาใชจายในการใหบริการ (แบบฟอรมการประเมินสมรรถนะ
หองปฏิบัติ การทดสอบ (FM-209/03)) 

ประเภทที่ 3 

ไมไดรับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 
17025 

 

- ผลการประเมินความสามารถและคณุสมบัตขิองหนวยงานตาม
เกณฑมาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 (แบบฟอรม
การประเมินสมรรถนะหองปฏิ บั ติกา รทดสอบ (FM-
209/03)) จากผูประเมินท่ีไดรับมอบหมายของโครงการฉลาก
เขียวฯ เพื่อใชประกอบการพิจารณาในการยอมรบัผล 
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2. เกณฑการยอมรับผลการดําเนินงานของหองปฏิบัติการทดสอบ 

ฉลากเขียวฯ มีการกําหนดเกณฑการยอมรับผลการดําเนินงานของหองปฏิบัติการทดสอบแตละประเภท ดัง
ตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2  เกณฑการยอมรับผลการดําเนนิงานของหองปฏิบัติการทดสอบ 

หองปฏิบัติการ
ทดสอบ 

ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  ไมไดข้ึนทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  

ประเภทท่ี 1     
 

ยอมรับผล 
-  ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
-  ตรวจเย่ียมหองปฏิบัติการทดสอบคร้ังแรกและทุกรอบ 3 ป 

ยอมรับผล 
-  แนบหลักฐานใบรบัรองที่เปนปจจุบันทุกคร้ัง     
-  มีคาธรรมเนียมเพิ่มในการตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐาน 1,000 บาท (ชาํระโดยผูย่ืนคําขอ) 

ประเภทท่ี 2 
 

ยอมรับผล 
-  ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
-  ตรวจประเมินหองปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวิชาการ ใน

ขอบขายที่ไมไดรับการรับรองคร้ังแรก และทุกรอบ 1 ป 
หรือ  ตองเฝาสังเกตการณการทดสอบที่อยูนอกขอบขาย 
ณ หองปฏิบัติการทดสอบทุกคร้ัง 

 

ยอมรับผลเฉพาะ  
- ผลการทดสอบ กรณทีี่ไมมีหองปฏิบัติการทดสอบ 

ประเภทที่ 1 ในประเทศ โดยตองแนบหลักฐานประกอบ
อยางนอยดังน้ี  

 ใบรับรองที่ไดจาก AB รวมถึงขอบขายที่ไดรับการ
รับรอง,  

 โครงสรางองคกรของหองปฏิบัติการ,  

 ชื่อ-นามสกุล ของ Technical Manager,  

 ชื่อ-นามสกุล ของ Quality Manager 

 เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได  
-  กรณหีองปฏิบัติการภายในประเทศ ตองเฝาสังเกตการณ

การทดสอบ ณ หองปฏิบัติการทดสอบทุกคร้ัง 
-  หลักฐานใบรับรองท่ีเปนปจจุบันทุกครั้ง     
-  มีคาธรรมเนียมเพิ่มในการตรวจสอบความถูกตองของ

หลักฐาน 1,000 บาท (ชาํระโดยผูย่ืนคําขอ) 

ประเภทท่ี 3 ยอมรับผล 
-  เขาตรวจประเมินหองปฏิบัติการทดสอบตาม มอก. 17025 

ครั้งแรก และทุกรอบ 1 ป หรือ ตองเฝาดูการทดสอบ ณ 
หองปฏิบัติการทดสอบทุกคร้ัง 

 ไมยอมรับผล 

หมายเหตุ: กรณีท่ีผูยื่นคําขอมีการใชหองปฏิบัติการทดสอบที่ไมไดข้ึนทะเบียนกับฉลากเขียวฯ จําเปนที่ตองมีการสุม

ตรวจสอบผลซ้ํา โดยผูยื่นคําขอจะตองเปนผูรบัผิดชอบคาใชจาย 
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ภาคผนวก ข 

แผนภาพข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการทดสอบ 

   
รับสมัคร 

ทบทวนเอกสาร 

และตรวจสอบความถูกตอง 

 จัดทําสัญญาและข้ึนทะเบียน 

เอกสารถูกตอง

ครบถวน ? 

แจงผล 

ตรวจประเมิน 

ใช (ประเภทที่ 2  และ 3) 

ใช (ประเภทที่ 1) 

ไมใช 

ผานการ

ประเมิน ? 

ผาน 

ไมผาน 

ข้ึนทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข ไมสามารถขึ้น

ทะเบียนได 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไข ไมสามารถขึ้น

ทะเบียนได 


