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มาตรฐาน ISO/ IEC 17025
(ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ)
บ)
มาตรฐาน ISO/ IEC 17025 คืออะไร

ISO/IEC 17025 หรือ ข้อกําหนดทัวไปว่
 าด้วยความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
และสอบเทียบ (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration
Laboratories) เป็ นมาตรฐานสากลทีช ว่ ยเสริมสร้างความเชือมั นในความสามารถในการทดสอบ
หรือสอบเทียบของห้องปฏิบตั กิ าร มีความสําคัญอย่างยิง กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทีต อ้ งใช้ผล
การทดสอบ/สอบเทียบทีมีความเทียงตรงแม่ น ยํา เชือ ถือ ได้เ ป็ น บรรทัดฐานการวัดและการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพและยังช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้าอันเนืองมาจาก
การทดสอบและลดการตรวจซํ/าจากประเทศคูค่ า้
โครงสรางของมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 :2005 (ฉบับปจจุบน
ั )

1. ขอบข่ายของมาตรฐาน (Scope)
2. เอกสารอ้างอิง (Normative reference)
3. ศัพท์และนิยาม (Terms and definition)
4. ข้อกําหนดด้านการบริหาร (Management requirements)
5. ข้อกําหนดด้านวิชาการ (Technical requirements)
6. ภาคผนวก (Annexes)
ขอกํ
อกําหนดดานการบริหาร

ข้อกําหนดด้านการบริหาร ประกอบด้วย
1. การจัดองค์กร (Organization)
ห้องปฏิบตั กิ ารหรือองค์กรทีมหี ้องปฏิบตั กิ ารต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทีสามารถรับผิดชอบ
งานได้ตามกฎหมาย โดยต้องมีบุคลากรด้า นการบริหารและด้านวิชาการ (Managerial and
Technical personnel) ระบุความรับผิดชอบ อํานาจหน้าทีแ ละความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
บุคลากรทัง/ หมดไว้อย่างชัดเจน
2. ระบบการบริหารงาน (Management system)
ห้อ งปฏิบัต ิก ารต้อ งมีก ารจัด ทํ า นํ า ไปใช้แ ละรัก ษาไว้ ซึง ระบบการบริห ารงานที
เหมาะสมกับขอบข่ายของกิจกรรม ต้องจัดทําเอกสารเกีย วกับนโยบาย ระบบ โปรแกรม
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ขัน/ ตอนการดํา เนินงานและคําแนะนํ าต่างๆตามขอบเขตความจําเป็ น รวมถึง ต้อ งจัดทํา คู่มอื
คุณภาพและเอกสารสนับสนุ นต่างๆ สือ สารให้องค์กรทราบ
3. การควบคุมเอกสาร (Document control)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องจัดทําขัน/ ตอนการควบคุมเอกสารและรักษาระบบไว้ โดยเอกสาร
ทัง/ หมดต้องทบทวนและอนุ มตั โิ ดยผูม้ อี าํ นาจรับผิดชอบมีการทํา Master list ของเอกสาร และ
ต้องทําขันตอนในการเปลี
/
ย นแปลงเอกสาร
4. การทบทวนข้อตกลง ข้อเสนอและสัญญา (Review of requests, tender and
contracts)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องจัดทํานโยบายและขันตอนในการทบทวนคํ
/
าขอของลูกค้า การยืน
ข้อเสนอของห้องปฏิบตั กิ ารและสัญญาทีเ กิดขึน/
5. การจ้างเหมาช่วงการทดสอบ และสอบเทียบ (Subcontracting of tests and
calibrations)
กรณีทหี ้องปฏิบ ัติก ารมีก ารจ้า งเหมาช่ว งงานห้องปฏิบ ัติก ารผู้ร บั เหมาช่วงต้อ งมี
ความสามารถ เช่น เป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทีไ ด้รบั รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทัง/ นี/หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ต้อ งแจ้ง ลู กค้า และได้ร ับ การอนุ ม ัติจ ากลู กค้า เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยมีก ารทํา ทะเบีย น
ห้องปฏิบตั กิ ารรับเหมาช่วงไว้
6. การจัดซือผลิ ตภัณฑ์และบริการ (Purchasing services and supplies)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีนโยบายและขัน/ ตอนในการคัดเลือกและจัดซื/อสารเคมีและวัสดุ
สิน/ เปลือง รวมทัง/ จัดจ้างบริการทีจ ะนํามาใช้ในห้องปฏิบตั กิ าร โดยต้องสําเนาเอกสาร การจัดซื/อ
จัดจ้างและมีการตรวจสอบ Specification และ Verification ของสารเคมีและวัสดุสน/ิ เปลือง เก็บ
ไว้เป็ นหลักฐานก่อนจะนํามาใช้งาน มีการทําทะเบียนรายชือ บริษทั ทีใ ช้ทงั / หมด
7. การให้บริ การลูกค้า (Service to the customer)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องยินดีประสานงานกับลูกค้าหรือผู้แทน เพือทําความเข้าใจในข้อ
ร้องขอของลูกค้า รวมถึงแสวงหาและรวบรวมผลสะท้อนกลับจากลูกค้าทัง/ แง่บวกและลบ เพือ
ปรับ ปรุงระบบการบริหารงาน กิจกรรมการทดสอบและสอบเทียบ และการบริการลูกค้า โดย
ยังคงรักษาความลับต่อลูกค้าอืน
8. ข้อร้องเรียน (Complaints)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีนโยบายและขันตอนในปฏิ
/
บตั กิ ารแก้ไขปญั หาเกีย วกับข้อ
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ร้องเรียนทีไ ด้รบั จากลูกค้าหรือหน่ วยงานอืนๆ แล้วทําบันทึกเก็บไว้ เพือสอบสวนดําเนินการ
แก้ไขและหาทางป้องกันการเกิดซํ/าต่อไป
9. การควบคุมการทดสอบและสอบเที ยบที ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด (Control of
nonconforming testing and/or calibration work)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีนโยบายและขันตอนในการจั
/
ดการเมือ การทดสอบและ/หรือการ
สอบเทียบ หรือผลการทดสอบ/ สอบเทียบไม่เป็ นไปตามขัน/ ตอนใน Method หรือความต้องการ
ของลูกค้า
10. การปรับปรุง (Improvement)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนืองโดย
ใช้นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพ ผลการตรวจติดตามคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การปฏิบตั กิ ารแก้ไข การปฏิบตั กิ ารป้องกัน และการทบทวนการบริหาร
11. การปฏิ บตั ิ การแก้ไข (Corrective action)
ห้อ งปฏิบัติก ารต้อ งมีน โยบายและขัน/ ตอนการดํ า เนิ น งาน โดยต้อ งมอบหมาย
ผู้ร บั ผิด ชอบทีเหมาะสมในการปฏิบัติการแก้ไขเมือพบงานทีบ กพร่อ ง หรือเบีย งเบนไปจาก
นโยบายและขัน/ ตอนการดําเนินงานในระบบบริหารหรือวิชาการ โดยต้องมีการตรวจสอบสาเหตุ
ทีท ําให้เกิดปญั หา กําหนดระดับของปญั หาว่าเกิดความเสียหายหรืออันตรายระดับใด แล้วทํา
บันทึกสอบสวนและหาทางแก้ไข จากนัน/ ต้องเฝ้าระวังผลการแก้ไขว่าเป็ นไปอย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ในทุกครัง/ ทีเ กิดความผิดปกติในระบบต้องมีการตรวจติดตามเพิม เติมอย่าง
เร็วทีส ดุ เท่าทีจ ะทําได้
12. การปฏิ บตั ิ การป้ องกัน (Preventive action)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีการระบุขอ้ ปรับปรุงต่างๆ ทีจ ําเป็ น และแหล่งทีก ่อให้เกิดสิง ที
ไม่ เ ป็ น ไปตามทีกํา หนด เมือ พบโอกาสของการปรับ ปรุ ง หรือ ความจํ า เป็ น ทีจ ะต้อ งมีก าร
ปฏิบตั กิ ารป้องกัน ต้องมีการจัดเตรียมแผนปฏิบตั กิ าร มีการปฏิบตั ติ ามแผนและเฝ้าระวัง เพือ
ลดโอกาสการเกิดซํ/า
13. การควบคุมบันทึก (Control of records)
ห้องปฏิบัตกิ ารต้องจัดทําและรักษาไว้ซึงขัน/ ตอนการดํา เนินงานในการชี/บ่ง การ
รวบรวม การจัดทําดัชนี การเข้าถึงข้อมูล การแจกจ่ายเอกสาร การเก็บเข้าแฟ้ม การเก็บรักษา
การดูแลรักษา และการทําลายบันทึกคุณภาพและวิชาการต่างๆ
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14. การตรวจติ ดตามคุณภาพภายใน (Internal audits)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องทําการตรวจติดตามคุณภาพภายในกิจกรรมของตนเป็ นระยะๆ
ตามกํา หนดการทีกํา หนดไว้ล่ วงหน้ า และตามขัน/ ตอนการดํ า เนิ น งานเพือ ทวนสอบว่ า การ
ดําเนินงานต่างๆ ของห้องปฏิบตั กิ ารยังคงเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน โดยต้องทําการ
วางแผนขัน/ ตอนและโปรแกรมการตรวจติดตามทัง/ ในส่วนของระบบคุณภาพและกิจกรรมการ
ทดสอบหรือสอบเทียบหากพบความผิดพลาดให้แจ้งห้องปฏิบตั กิ ารให้ทาํ การแก้ไขทันทีและให้
แจ้งต่อลูกค้าเป็ นเอกสารหากมีผลกับผลการทดสอบหรือสอบเทียบของลูกค้าโดยปกติการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในควรทําให้สมบูรณ์ทุกกิจกรรมภายใน 1 ปี
15. การทบทวนการบริ หารงาน (Management reviews)
ผูบ้ ริหารระดับสูงของห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีการทบทวนระบบการบริหารงานและ
กิจกรรมการทดสอบและ/หรือสอบเทียบเป็ นระยะๆ ตามกําหนดการทีก าํ หนดไว้ล่วงหน้า เพือ ให้
มั นใจว่ายังคงมีประสิทธิผลอย่างต่อเนืองและเพือ นํามาซึง การเปลีย นแปลงหรือการปรับปรุงที
จําเป็ น โดยปกติชว่ งเวลาในการทบทวนการบริหารจะทําทุกๆ 12 เดือน
ขอกําหนดด
หนดดานวิชาการ ประกอบดวย

1. ข้อกําหนดทัวไป
 (General)
ปจั จัยทีใ ช้วดั ความถูกต้องและเชือถือได้ของการทดสอบและ/หรือการสอบเทียบทีท ํา
โดยห้องปฏิบตั กิ ารคือ บุคลากร สถานทีแ ละภาวะแวดล้อม วิธกี ารทดสอบและสอบเทียบ และ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี เครืองมือ การสอบกลับได้ของการวัด การชักตัวอย่าง และการ
จัดการตัวอย่างทีน ํ ามาทดสอบหรือสอบเทียบ ห้องปฏิบตั กิ ารต้องพิจารณาปจั จัยต่างๆ เหล่านี/
ในการพัฒนาวิธแี ละขัน/ ตอนการดําเนินงาน การฝึกอบรมและกําหนดคุณสมบัตขิ องบุคลากร
2. บุคลากร (Personnel)
ผูบ้ ริหารห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีนโยบายและขัน/ ตอนเกีย วกับการฝึ กอบรมพนักงาน มี
แผนการฝึ กอบรม และเก็บประวัตพิ นักงานรวมทัง/ การฝึ กอบรม เพือให้แน่ ใจว่าพนักงานมี
ความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบได้ตามความต้องการของงาน รวมถึงลูกจ้างภายใน
ห้องปฏิบตั กิ ารด้วย มีการทํา Job description เพือระบุหน้าทีค วามรับผิดชอบทีแ น่ นอนของ
พนักงานไว้
3. สถานทีและภาวะแวดล้อม (Accommodation and environment conditions)
สิง อํานวยความสะดวกต่างๆ ในห้องปฏิบตั กิ ารรวมถึงแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภาวะแวดล้อม ปริมาณฝุ่น การรบกวนทางคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รงั สี ความชืน/ อุณหภูม ิ
ระดับเสียง ระดับความสั นสะเทือน ต้องเหมาะสมกับการทําการทดสอบ
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สอบเทียบหรือ การชักตัวอย่าง ซึงจะกําหนดตาม Specification, method และขัน/ ตอนที
เกีย วข้อง โดยมีขนั / ตอนการดูแลสภาวะแวดล้อมและบันทึกอุณหภูม ิ ความชืน/ เป็ นเอกสารไว้
การเข้าออกห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีการควบคุม
4. วิ ธีทดสอบ วิ ธีสอบเที ยบ และการตรวจความใช้ได้ของวิธี (Test and
calibration methods and method validation)
ห้อ งปฏิบัติก ารต้อ งใช้วิธีการและขัน/ ตอนการดํา เนิ น งานทีเ หมาะสมสํา หรับ การ
ทดสอบแล/ หรือสอบเทียบ ต้องมีเอกสารแนะนําการใช้และปฏิบตั ติ ่อเครืองมือ มีค่มู อื การปฏิบตั ิ
ต่อตัวอย่าง คู่มอื การเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธี หากเลือกวิธที เี ป็ นมาตรฐานต้องทันสมัยทีส ดุ
เป็ นทีย อมรับในระดับภูมภิ าคหรือระดับชาติหรือออกโดยองค์กรทีมชี อื เสียงทางวิชาการ สิง
ตีพมิ พ์ทางวิทยาศาสตร์เอกสารทีอ อกโดยบริษทั ผูผ้ ลิตเครืองมือ
หากเลือกวิธที พี ฒ
ั นาขึน/ เองต้องมีการตรวจเพือรับรองวิธดี งั กล่าว (Validate) หาก
เลือกวิธที ไี ม่เป็ นมาตรฐานต้องแจ้งลูกค้า ระบุความต้องการของลูกค้าเป็ นเอกสาร ต้องมีขนั / ตอน
ในการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ในการสอบเทียบ ต้องประเมินสําหรับ
เครืองมือทุกชนิด ในการทดสอบอย่างน้อยต้องระบุปจั จัยทัง/ หมดทีเ ป็ นองค์ประกอบของค่า
ความไม่แน่ นอนของการวัดจะต้องประเมินหรือไม่ข/นึ อยู่กบั ข้อกําหนดในวิธที ดสอบ ความ
ต้องการของลูกค้าหรือการตัดสินใจขอบเขต การยอมรับผลการทดสอบ
5. เครืองมือ (Equipment)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องจัดให้มอี ุปกรณ์ ต่างๆ ทัง/ หมดสําหรับการชักตัวอย่าง มีเครืองมือ
ในการวัดและการทดสอบทีจ าํ เป็ นต่อการปฏิบตั กิ ารทีถ กู ต้อง เครือ งและซอฟท์แวร์ของเครืองมือ
ทีใ ช้ต้อ งสามารถให้ผ ลทีม ีค่า ความแม่น ตามทีต้อ งการ โดยจัด ทํ า โปรแกรมการสอบเทีย บ
โปรแกรมการบํารุงรักษา ขัน/ ตอนการสอบเทียบ ขัน/ ตอนการบํารุงรักษา คู่มอื การใช้เครือง
บันทึกการใช้เครืองมือ การบ่งชี/เครืองมือ ประวัตเิ ครืองมือ และถูกใช้โดยบุคคลทีไ ด้รบั การ
ฝึกอบรมการใช้การสอบเทียบเครืองมือต้องมีป้ายแสดงสถานะการสอบเทียบ และต้องได้รบั การ
ป้องกันจากการถูกปรับแต่งทีอ าจทําให้ผลของการทดสอบและ/หรือสอบเทียมไม่สามารถใช้ได้
6. การสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability)
เครือ งมือทัง/ หมดทีใ ช้ในการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ รวมถึงอุปกรณ์ ทใี ช้สนับสนุ น
การวัดต้องได้รบั การสอบเทียบก่อนนําไปใช้งาน และจัดทําโปรแกรม ขัน/ ตอนการดําเนินงานใน
การสอบเทียบเครืองมือต่างๆโดยโปรแกรมต้องได้รบั การออกแบบและดําเนินการเพือให้มนใจ
ั
ว่า การสอบเทียบและการวัดทีท ําโดยห้องปฏิบัตกิ าร สามารถสอบกลับได้ไปยัง หน่ วย ตาม
ระบบสากล (International System of Units, SI)
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
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ระบบคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย :
ISO/IEC 17025

7. การชักตัวอย่าง (Sampling)
ห้องปฏิบัติก ารต้อ งมีแ ผนและขัน/ ตอนการชักตัว อย่า ง โดยใช้ห ลัก การทางสถิติที
เหมาะสม เพือ ให้มนใจในความใช้
ั
ได้ของผลการทดสอบและสอบเทียบ
8. การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเที ยบ (Handling of test and calibration
items)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีขนั / ตอนในการจัดการตัวอย่างตัง/ แต่การรับ การขนส่ง การปฏิบตั ิ
ต่อตัวอย่าง การป้องกันความเสียหาย เสือมสภาพ สูญหาย หรือ ชํารุด การจัดเก็บ การรักษา
การจําหน่าย และการเตรียมตัวอย่างโดยมีระบบการบ่งชีต/ วั อย่าง
9. การประกันคุณภาพของผลการทดสอบ และสอบเทียบ (Assuring the quality
of test and calibration results)
ห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีมขี นั / ตอนการดําเนินงานในการควบคุมคุณภาพ เพือเฝ้าระวัง
ความใช้ได้จองการทดสอบและสอบเทียบทีดําเนิ น การ ข้อมูลทีได้ต้องได้รบั การบันทึก ไว้ใ น
ลักษณะทีสามารถตรวจสอบแนวโน้ มต่า งๆได้และถ้าทํา ได้ต้องใช้วิธีทางสถิตใิ นการทบทวน
ผลต่างๆ ด้วย
10. การรายงานผล (Reporting the results)
ผลการทดสอบหรือสอบเทียบแต่ละชุดต้องมีการรายงานอย่า งถูกต้อง ชัดเจน ไม่
คลุมเครือ และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยจะมีความเห็นและการตีความผลการทดสอบหรือสอบ
เทียบหรือไม่ขน/ึ อยูก่ บั ข้อตกลงระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารและลูกค้า

สืบค้นข้อมูลเพิม เติมที : http://www.tisi.go.th
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