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1. ขอบข่าย 
 

เอกสารนี้ก าหนด นิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ เงื่อนไข การตรวจติดตาม การลดขอบข่ายการเพิกถอน
ทะเบียน การรักษาความลับ การใช้เครื่องหมาย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 
2. นิยาม 

2.1  ฉลากเขียวฯ หมายถึง ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2.2  ผู้อ านวยการสถาบันฯ หมายถึง ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2.3  ผู้ยื่นค าขอ หมายถึง  นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพ่ือยอมรับความสามารถในฐานะ
ห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับการรับรองฉลากเขียว  

2.4  ห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินการทดสอบตัวอย่างรวมถึงการชักตัวอย่าง โดยใช้วิธี
ที่เป็นมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันมาตรฐานของประเทศ สถาบันมาตรฐานของต่างประเทศ หรือ
องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือวิธีที่หน่วยทดสอบพัฒนาขึ้นใช้เอง โดยการทดสอบอาจเป็นส่วน
หนึ่งของการตรวจ (inspection) หรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (product certification) ก็ได้ 

2.5  การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายถึง การที่ฉลากเขียวฯ ให้การยอมรับในความสามารถว่า
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รนั้ นมี ก ารด า เ นิ นกิ จกร รมการทดสอบ และตรวจวิ เ ค ร าะห์ ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่งชาติ (Office of the National Standardization Council, ONSC) หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือระดับสากล ในขอบข่ายที่ฉลากเขียวฯ ก าหนด หรือ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณสมบัติและการยอมรับผลของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามท่ีฉลากเขียวฯ ก าหนด 

2.6  ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการประเมินความสามารถและมี
คุณสมบัติตามที่ ฉลากเขียวฯ ก าหนด และให้การยอมรับผล ในการใช้ประกอบการพิจารณาให้การรับรอง
ฉลากเขียว 

2.7  คณะอนุกรรมการพิจารณา อุทธรณ์  หมายถึ ง  คณะอนุ กรรมการที่ ไ ด้รั บการแต่ งตั้ ง โ ดย
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ เพ่ือพิจารณาข้อ อุทธรณ์ โดยคัดเลือกจากกรรมการของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการอุทธรณ์นั้น ไม่ว่าจะโดยทางใด จ านวน 
3 คน โดยกรรมการคนหนึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
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3. คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

3.1 ต้องเป็นนิติบุคคล หรือเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

3.2 ต้องได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 ( ISO/IEC 17025) 
ในขอบข่ายที่ฉลากเขียวฯ ก าหนด หรือ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติและการยอมรับผลของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามท่ีฉลากเขียวฯก าหนดไว้ ดังภาคผนวก ก 

3.3   ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองในขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรอง เว้นแต่พ้นระยะ 6 เดือนแล้ว 

3.4 ไม่เป็นผู้ถูกด าเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารที่จะน ามาใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน เว้น
แต่คดีจะยุติว่าผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้น และในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่ามีความผิด ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนสามารถยื่นค าขอได้เมื่อพ้นก าหนด  2 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าว 

3.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ือรับรองความถูกต้องของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งที่มีพฤติการณ์
หรือมีมูลเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนกระท าการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าผิดดังกล่าว 

 
4. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ 

4.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
และเอกสารการสมัครได้ที่ http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

4.2 เมื่อได้รับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครที่สมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ฉลากเขียวจะติดต่อไปยังผู้
ประสานงานเพื่อนัดหมาย หากต้องได้รับการประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

4.3 หลังจากด าเนินการตรวจสอบความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีเห็นชอบ เจ้า
หน้าที่ฯ จะจัดท าบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้ฉลากเขียวฯ 
โดยจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ทางไปรษณีย ์
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5.  เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ 

5.1 บันทึกข้อตกลงฯ มีผลเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในเอกสาร  

5.2 ผู้ยื่นค าขอต้องยินยอมและให้ความร่วมมือแก่ฉลากเขียว ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ทั้งในระหว่างด าเนินการเพ่ือขอขึ้นทะเบียน หรือภายหลังที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนฯ 

5.3 ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ืนใด อันจะมีผลต่อการด ารง
รักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางและความซื่อตรงในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  

5.4 ฉลากเขียวฯ จะท าการขึ้นทะเบียนผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ เฉพาะ
ขอบข่าย (Scope) ทีส่อดคล้องกับข้อก าหนดฉลากเขียวเท่านั้น 

5.5 ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ จะต้องรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

5.6 ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ฉลากเขียวฯ 
เมื่อได้รับการร้องขอ 

5.7 ฉลากเขียวฯ อาจมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนของห้องปฏิบัติการ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
กิจกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านความสามารถและ/หรือศักยภาพในการ
ทดสอบและวิเคราะห์ ตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

5.8 ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ต้องแจ้งให้ฉลากเขียวฯ ทราบในทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินกิจกรรมการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนด เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ได้แก่ 

- สถานภาพทางกฎหมายทางธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร 
- ผู้มีอ านาจในการบริหารองค์กร 
- นโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเอกสารคุณภาพ 
- บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาวะแวดล้อมในการท างานที่กระทบต่อผลวิเคราะห์ 
- ผู้ได้รับมอบหมายให้ลงนามในรายงานผลการทดสอบ 
- การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะกระทบต่อความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

5.9  ในกรณีผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎที่ระบุไว้ ฉลากเขียวฯ อาจจะพิจารณาพักใช้ หรือเพิก
ถอนการขึ้นทะเบียนฯ ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ฉลากเขียวฯ ก าหนด 

5.10  หากผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนฯ ให้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ฉลากเขียวฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน  
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5.11 หากผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ประสงค์จะขอการขยายการขึ้นทะเบียนในขอบข่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ให้แจ้งต่อ
ฉลากเขียวเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส าเนาเอกสารการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบในขอบข่ายการ
ทดสอบดังกล่าว โดยยื่นเอกสารค าขอและรายการที่ต้องการขอขยายขอบข่าย รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
ตามที่ฉลากเขียวร้องขอ โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะพิจารณาการจัดท าแผนการตรวจประเมินในการขยายขอบข่าย
ต่อไป 

5.12 ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องท าประกันความเสียหายของสินค้า (Product Liability Insurance) ที่อาจ
เกิดข้ึนจากการตรวจวิเคราะห์ที่ผิดพลาด 

 
6.  การลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอนการขึ้นทะเบียน  

6.1 ฉลากเขียวฯ จะพิจารณาลดขอบข่ายการขึ้นทะเบียน ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ไม่สามารถรักษา
ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้ในบางขอบข่ายที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหน่วยรับรอง
ห้องปฏิบัติการทดสอบแจ้งลดขอบข่ายการรับรอง มายังฉลากเขียวฯ  

6.2 การพิจารณาพักใช้การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ กรณีท่ีพบว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ ไม่สามารถ
รักษาระบบคุณภาพตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ และ /หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีฉลาก
เขียวก าหนด โดยระยะเวลาการพักใช้ไม่เกิน 90 วัน ส าหรับกรณีที่หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการพักใช้การ
รับรอง ฉลากเขียวฯ จะด าเนินการพักใช้การขึ้นทะเบียนฯ โดยมีระยะเวลาเป็นไปตามที่หน่วยรับรอง
ห้องปฏิบัติการก าหนด 

6.3 เมื่อผู้ถูกพักใช้การขึ้นทะเบียนฯ แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด ฉลากเขียวฯ จะ
พิจารณายกเลิกการพักใช้การข้ึนทะเบียนตามขอบข่ายเดิม หรือบางส่วนตามความเหมาะสม 

6.4 ฉลากเขียวฯ จะพิจารณาเพิกถอนการข้ึนทะเบียนในกรณีดังต่อไปนี้ 
- หอ้งปฏิบัติการทดสอบเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นบุคคลล้มละลาย 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบถูกเพิกถอนการรับรองจากหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบมีความผิดในกรณีออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Test Report) 

เป็นเท็จโดยเจตนา 
- มีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของการรับรองห้องปฏิบัติการและผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่

สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดใหม่ได้ 
 
 

7. การอุทธรณ์ 

7.1 ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ที่ถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอนการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อ ฉลากเขียวฯ ได้ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ 
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7.2 ฉลากเขียวฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาค าอุทธรณ์ โดยจะแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ ์

7.3 ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนฯ หรือการลงโทษเดิม
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

7.4 ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. การร้องเรียน 

8.1 การร้องเรียนให้ท าหนังสือยื่นต่อฉลากเขียวฯ  

8.2 ฉลากเขียวฯ จะด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว แล้วแจ้งให้ผู้ที่ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันท าการ 
 

9. การรักษาความลับ 

9.1 ฉลากเขียวฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ยื่นค าขอ /ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เป็นความลับ ไม่น าไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากผู้ยื่นค าขอ/ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

9.2 ฉลากเขียวฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นค าขอ/ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนฯ อันเนื่องมาจากความลับนี้ได้แพร่งพรายสู่บุคคลภายนอก เว้นแต่เกิดจากความบกพร่อง
ของฉลากเขียวฯ  

 
10. การใช้เครื่องหมาย 

 ห้องปฏิบัติการทดสอบไม่สามารถน าเครื่องหมายฉลากเขียวไปใช้ หรือแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในทางที่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉลากเขียวฯ ให้การรับรอง 

 
11.  อ่ืน ๆ 

11.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนฉลากเขียว
ฯ  จะแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทดสอบทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

11.2 ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการทดสอบย้ายสถานที่ประกอบกิจการหรือโอนกิจการให้แก่ผู้อ่ืน ให้ถือว่าบันทึก
ข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลง และต้องส่งบันทึกข้อตกลงนั้นคืนแก่ฉลากเขียวฯ  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

11.3 ในกรณีที่มีการยกเลิก/เพิกถอนการขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องส่งบันทึกข้อตกลงนั้นคืน 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง  
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11.4 ผู้ถูกยกเลิก/เพิกถอนการขึ้นทะเบียน ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับ การ
ยอมรับความสามารถท้ังหมด 

11.5 ฉลากเขียวฯ ไม่รับผิดชอบในการกระท าใด ๆ ของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้กระท าไปโดยไม่สุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 

12. เงื่อนไขการใช้บริการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ฉลากเขียวฯ มีเงื่อนไขของการใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบโดยพิจารณาจากระดับความน่าเชื่อถือ 
คุณสมบัติ และความสามารถของบุคลากร ความพร้อมของเครื่องมือ การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ขอการรับรอง ฯลฯ 
โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ ดังต่อไปนี้ 

12.1 รักษาสถานภาพการได้รับการรับรองในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง 
12.2 มีระบบการรักษาความลับของข้อมูลและผลการทดสอบ 
12.3 ประสานงานกับฉลากเขียวฯ อย่างต่อเนื่องในระหว่างด าเนินการทดสอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
12.4 ส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ และจัดท ารายงานผลการทดสอบที่ ตรงกับข้อเท็จจริง รวมทั้งแจ้ง

ผลให้กับฉลากเขียวฯ เมื่อได้รับการร้องขอ และต้องยินยอมให้โครงการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลวิเคราะห์ และคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการทดสอบได้เมื่อมีการร้องขอ 

12.5 แจ้งให้ฉลากเขียวฯ ทราบเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับผลการทดสอบพร้อมหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

12.6 ต้องแจ้งผลการจัดการกับข้อโต้แย้ง/ร้องเรียนแก่ผู้โต้แย้ง/ผู้ร้องเรียน เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
12.7  การจ้างเหมาช่วง (Subcontracting) ในการทดสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถ

ท าได้ แต่ห้องปฏิบัติการทดสอบดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในขอบข่าย
การทดสอบนั้น ๆ และต้องแจ้งใหฉ้ลากเขียวฯ ทราบ  

12.8 ให้ความร่วมมือแก่ฉลากเขียวฯ ดังต่อไปนี้  
12.8.1  ยอมให้เจ้าหน้าที่ฯ ของ ฉลากเขียวฯ เข้าถึงห้องปฏิบัติการทดสอบและส่วนที่เกี่ยวข้องได้  
12.8.2 ยอมให้เจ้าหน้าที่ของฉลากเขียวฯ เข้าตรวจสอบหรือสังเกตการณ์การปฏิบัติการทดสอบต่าง 

ๆ เพ่ือตรวจประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการได้  
12.8.3  จัดเตรียมตัวอย่างและสิ่งต่าง ๆ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ของฉลากเขียวฯ ร้องขอเพ่ือตรวจประเมิน  
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ภาคผนวก ก 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การยอมรับผลของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 
1.  เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ฉลากเขียวฯ ก าหนดประเภทของห้องปฏิบัติการทดสอบและเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ประเภทและคุณสมบัตขิองห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ประเภทที ่1 

ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 
จากส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of 
the National Standardization Council, ONSC) หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือระดับ
สากล ในขอบข่ายตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

 

- ใบรับรอง มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ฉบับปัจจุบัน 
- เอกสารแสดงขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองฉบับปัจจุบัน 

 

ประเภทที่ 2 

ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 
จากส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of 
the National Standardization Council, ONSC) หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือระดับ
สากล แตไ่ม่ครอบคลมุขอบข่ายตามข้อก าหนดฉลากเขียว 

 

- ใบรับรอง มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ฉบับปัจจุบัน 
- เอกสารแสดงขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองฉบับปัจจุบัน 
- ผลการประเมินความพร้อมในการให้วิเคราะห์ทดสอบในขอบข่าย

เพิ่มเตมิเช่น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ความสามารถ
ของบุคลากรตรงตามขอบข่ายท่ีใช้ จ านวนบุคลากร ระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ  (FM-209/03)) 

ประเภทที่ 3 

ไม่ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 
17025 

 

- ผลการประเมินความสามารถและคุณสมบัติของหน่วยงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 (แบบฟอร์ม
การประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบ  (FM-
209/03)) จากผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายของโครงการฉลาก
เขียวฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการยอมรับผล 
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2. เกณฑ์การยอมรับผลการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ฉลากเขียวฯ มีการก าหนดเกณฑ์การยอมรับผลการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบแต่ละประเภท ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2  เกณฑ์การยอมรับผลการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 

ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ  

ประเภทที่ 1     
 

- ยอมรับผล 

- ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ไปตรวจเยี่ ยมห้องปฏิบัติการทดสอบส าหรับการ
ขึ้นทะเบียนครั้ งแรก   

หรือ  ทุกรอบ 3 ปี 

-  ยอมรับผล 

-  แนบหลักฐานการได้รับการรับรองทุกครั้ง มีค่าธรรมเนยีม
เพิ่มในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน 1,000 
บาท 

 

ประเภทที่ 2 
 

- ยอมรับผล 

- ตรวจสอบหลักฐานการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 - ไปตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทาง
วิชาการในขอบข่ายที่ ไม่ ได้ รับการรับรองส าหรับการ
ขึ้นทะเบียนครั้ งแรก  และ ทุกรอบ 3 ปี 

-   ยอมรับเฉพาะผลที่ไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบปฏิบัติการ
ทดสอบประเภทที่ 1 ในประเทศ โดยต้องแนบหลักฐาน
การไดร้ับการรับรองที่ได้จาก AB รวมถึงขอบข่ายท่ีไดร้ับ
การรับรอง, โครงสร้างองค์กรของห้องปฏิบัติการ, ช่ือ 
Technical manager, Quality manager และ 
Contact person 

-   กรณีห้องปฏิบัติการภายในประเทศต้องไปเฝ้าดูการ
ทดสอบ ณ ห้องปฏิบตัิการทดสอบทุกครั้ง 

-   แนบหลักฐานการได้รับการรับรองทุกครั้ง มีค่าธรรมเนียม
เพิ่มในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน 1,000  
บาท 

ประเภทที่ 3 - ยอมรับผล 

- ไปตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มอก. 17025 
ครั้งแรกและทุกรอบ 1 ปี  

หรือ ต้องไปเฝ้าดูการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบทุก
ครั้ง 

- ไม่ยอมรับผล 

หมายเหตุ: กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอมีการใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียวฯ จ าเป็นที่ต้องมีการสุ่ม
ตรวจสอบผลซ้ า โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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ภาคผนวก ข 

แผนภาพขั้นตอนการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ 

   
รับสมคัร 

ทบทวนเอกสาร 

และตรวจสอบความถูกต้อง 

 จัดท าสัญญาและขึ้นทะเบยีน 

 

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน ? 

ตรวจเยีย่ม 

ตรวจประเมิน 

ใช่ (ประเภทที่ 2  และ 3) 

ใช่ (ประเภทที่ 1) 

ไม่ใช่ 

ผ่านการ
ประเมิน ? 

ผ่าน 

 

ไม่ผา่น 
ขึ้นทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ไม่สามารถข้ึน

ทะเบียนได ้

 

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ไม่สามารถขึ้น

ทะเบียนได ้

 


