
ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ
กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สุมาลี  นิลพฤกษ์ 
ลีดา  มิตรายน
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ISO/IEC 17025
เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่างองคก์ารระหว่างประเทศวา่
ด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization; ISO) กับ
คณะกรรมาธิการระหวา่งประเทศว่าด้วยสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International 
Electrotechnical Commission; IEC)
เป็นมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรอืสอบเทียบ 
(General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories)
มาตรฐานนี้มีการพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ตามล าดับขั้น
ปัจจุบันมาตรฐานฉบับล่าสุดเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161
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ISO Guide 25- 1978: Guideline for Assessing the Technical
Competence of Testing Laboratories (GLP)

ISO/IEC Guide 25- 1982: Guideline Requirement for the
Competence of Testing Laboratories (Quality System)   

ISO/IEC Guide 25-1990: Guideline Requirement for the
Competence of Calibration and Testing Laboratories (Calibration, ISO 9002)

ISO/IEC 17025-1999: General Requirements for the
Competence of Testing and Calibration Laboratories

ISO/IEC 17025-2005: General Requirement for the
Competence of Testing and Calibration Laboratories

ISO/IEC 17025-2017: General Requirement for the
Competence of Testing and Calibration Laboratories

NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161
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หน่วยงานรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในประเทศไทย (Accreditation Body :  AB)

หน่วยงานรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการต้องมีการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Mutual Recognition Arrangement : MRA) กับ Asia Pacific Laboratory 

Accreditation Cooperation (APLAC) และ International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) โดยมีกระบวนการดด าเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 

17011 ปัจจุบันมี 3 หน่วยงาน

CALIBRATION 0161
NSC-TISI -TIS 17025
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หน่วยงานรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ปัจจุบันมี 3 หน่วยงาน

• เป็นหน่วยงานแรกที่ให้การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

• ให้การรับรองทดสอบ/สอบเทียบ ด้านอุตสาหกรรม ไฟฟ้า 
เครื่องกล สิ่งแวดล้อม

สมอ.

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• ให้การรับรองทดสอบ ด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ และ
สาธารณสุข

สมป. 

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• ให้การรับรองทดสอบด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

บร.

ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

NSC-TISI -TIS 17025
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ISO/IEC 17025:2017  ฉบับปรับปรุงล่าสุด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561
ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

โครงสร้างของมาตรฐาน ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ดังนี้
1. ขอบข่าย
2.  เอกสารอา้งองิ
3.  ค าศัพท์และค าจ ากัดความ
4. ข้อก าหนดทั่วไป 
5. ข้อก าหนดด้านโครงสร้าง
6. ข้อก าหนดด้านทรัพยากร
7. ข้อก าหนดด้านกระบวนการ
8. ข้อก าหนดด้านการบริหารงาน

NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161



7

4. ข้อก าหนดทั่วไป
4.1 ความเป็นกลาง

- กิจกรรมของห้องปฏิบัติการ มีการด าเนินการภายใต้ความเป็นกลาง มีการก าหนด
โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลาง

- ผู้บริหารของห้องปฏิบัติการ มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลาง 
รับผิดชอบต่อความเป็นกลางของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ และต้องไม่ยอมให้อิทธิพล
ทางการค้า การเงินหรือความกดดันอ่ืน ๆ มามีผลต่อความเป็นกลาง

- มีการระบุความเสี่ยงต่อความเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่จาก
กิจกรรมของห้องปฏิบัติการและความสัมพันธ์ใด ๆ ทั้งในระดับหน่วยงานและบุคคล พร้อม
ทั้งมีวิธีการ/ด าเนินการเพื่อก าจัดหรือลดความเสี่ยงนั้น

ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161
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4. ข้อก าหนดทั่วไป
4.2 การรักษาความลับ

ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161

- ห้องปฏิบัติการ มีความรับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดที่ได้รับหรือถูกสร้างขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานตามผลบังคับทางกฎหมาย

- ห้องปฏิบัติการ มีการแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะ ยกเว้นข้อมูลที่
ลูกค้ามีการเผยแพร่สู่สาธารณะเอง หรือมีข้อตกลงร่วมระหว่างห้องปฏิบัติการกับลูกค้า เช่น การตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน ข้อมูลอ่ืน ๆ ทั้งหมดต้องถูกสงวนกรรมสิทธิ์ และต้องถือว่าเป็นความลับ

- ห้องปฏิบัติการ มีการแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เว้นแต่มีกฎหมายห้ามไว้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น ผู้ร้องเรียน regulators ต้องถือเป็นความลับ 
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการต้องไม่น าไปแลกเปลี่ยนกับลูกค้า เว้นแต่ผู้ให้ข้อมูลยินยอม

- บุคลากรทุกคน ที่ท าหน้าที่ในนามของห้องปฏิบัติการต้องรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ 
หรือถูกสร้างขึ้นหลังปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
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5. ข้อก าหนดด้านโครงสร้าง
- Lab  เป็นสว่นหนึ่งของหน่วยงาน เป็นนิติบคุคลที่สามารถรบัผิดชอบกิจกรรมของหอ้งปฏิบตัิการไดต้ามกหหมาย
- Lab มีการระบผุูบ้รหิารที่มีความรบัผิดชอบโดยรวมตอ่หอ้งปฏิบตัิการ
- Lab  มีการก าหนดและจัดท าเอกสารที่เป็นไปตามมาตรฐาน
- Lab มีการก าหนดโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารของหอ้งปฏิบตัิการและความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิาร การ

ด าเนินการทางวิชาการ และการบรกิารสนบัสนนุ
- Lab มีการระบคุวามรบัผิดชอบ อ านาจหนา้ที่ และความสมัพนัธข์องบคุลากรที่ท  าหนา้ที่บรหิาร ปฏิบตัิการหรอืทวน

สอบงานที่มีผลตอ่คณุภาพของกิจกรรมของหอ้งปฏิบตัิการ
- Lab มีการจดัท าเอกสารขัน้ตอนการด าเนินงานที่จ  าเป็นเพื่อใหม้ั่นใจในการปฏิบตัิงานที่สม ่าเสมอ และความถกู

ตอ้งของผล
- Lab มีบุคลากร ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีพร้อมจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ การน าไปปฏิบัติ การรักษา

ไว้และการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
- ผูบ้รหิารมีความมั่นใจวา่มีการสื่อสารถงึประสทิธิผลของระบบบรหิารงานและความส าคญัของการตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ และขอ้ก าหนดอื่น ๆ
- ผูบ้รหิาร มีความมั่นใจวา่ระบบการบรหิารงานไดถ้กูรกัษาไวเ้มื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารงานซึง่ไดม้ีการ

วางแผนและน าไปปฏิบตัิแลว้ 
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6. ข้อก าหนดด้านทรัพยากร
6.1 ทั่วไป
6.2 บุคลากร มีข้อก าหนด 6 ข้อย่อย 
6.3 สิ่งอ านวยความสะดวกและภาวะแวดล้อม มีข้อก าหนด 5 ข้อย่อย  
6.4 เครื่องมือ มีข้อก าหนด 13 ข้อย่อย 
6.5 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา  มีข้อก าหนด 3 ข้อย่อย
6.6 ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก มีข้อก าหนด 3 ข้อย่อย

ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161
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7. ข้อก าหนดด้านกระบวนการ
7.1 การทบทวนค าขอ ข้อเสนอการประมูลและข้อสัญญา
7.2 การเลือก การทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

7.2.1 การเลือกและการทวนสอบวิธี
7.2.2 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

7.3 การชักตัวอย่าง
7.4 การจัดการตัวอย่างทดสอบหรือสอบเทียบ
7.5 บันทึกทางวิชาการ
7.6 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
7.7 การสร้างความมั่นใจในความใช้ไดข้องวิธี

ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161
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7. ข้อก าหนดด้านกระบวนการ
7.8 การรายงานผล

7.8.1 ทั่วไป
7.8.2 ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการออกรายงาน (การทดสอบ การสอบเทียบ หรือการชักตัวอย่าง)
7.8.3 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับรายงานทดสอบ
7.8.4 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับใบรายงานผลการสอบเทียบ
7.8.5 การรายงานการชักตัวอย่าง – ข้อก าหนดเฉพาะ
7.8.6 การรายงานที่ระบุการเป็นไปตามข้อก าหนด
7.8.7 การรายงานข้อคิดเห็นและการแปลผล
7.8.8 การแก้ไขรายงาน

7.9 ข้อร้องเรียน
7.10 งานที่ไม่เป็นตามข้อก าหนด
7.11 การควบคุมข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ

ISO/IEC 17025:2017  
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8. ข้อก าหนดด้านระบบการบริหารงาน
8.1 การเลือก

8.1.1 ทั่วไป
8.1.2 ทางเลือก ก 
8.1.3 ทางเลือก ข 

8.2 เอกสารระบบการบริหารงาน (ทางเลือก ก)
8.3 การควบคุมเอกสารระบบการบริหารงาน  (ทางเลือก ก)
8.4 การควบคุมบันทึก (ทางเลือก ก)
8.5 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาส (ทางเลือก ก)
8.6 การปรับปรุง (ทางเลือก ก)
8.7 การปฏิบัติการแก้ไข (ทางเลือก ก)
8.8 การตรวจติดตามภายใน (ทางเลือก ก)
8.9 การทบทวนการบริหาร (ทางเลือก ก)

ISO/IEC 17025:2017  
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ม.ค. 2551 Lab เริ่มน ามาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

16 ธ.ค. 2552  Lab ได้การรับรอง ขอบข่ายเครื่องส ารวจรงัสี (Survey meter)

มิ.ย.2555  Lab ขยายขอบข่าย มาตรวัดรังสีแบบพกพา (Pocket dosimeter)

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับห้องปฏิบัติการ SSDL_OAP

ม.ิย. 2557 Lab ขยายขอบข่ายรับรอง Absorbed dose to water  

ก.ย. 2562 Lab ปรับ ISO 17025:2005 เป็น ISO 17025:2017

ธ.ค. 62 Lab ขยายขอบข่ายรับรอง เครื่องตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรงัสี

CALIBRATION 0161
NSC-TISI -TIS 17025
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นโยบายคุณภาพ ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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CALIBRATION 0161
NSC-TISI -TIS 17025

ข้อก าหนด ข้อ 5 โครงสร้าง ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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CALIBRATION 0161
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โครงสร้าง กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย



ข้อก าหนด ข้อ 6 

(6.2) บุคลากร

◊ มีการก าหนดหน้าที่ของบุคลากรต้องมีความสามารถในการใช้เครือ่งมือ 
มีประสบการณ์และความช านาญ 

◊ บุคลากรที่อยู่ระหวา่งการฝกึสอนงานจัดใหม้ีการควบคุมงานจนผ่านการ
ประเมินก่อนปฏิบัติงานจริง

◊ จัดให้การฝึกอบรม ในหัวข้อที่สัมพันธก์ับงานในปัจจุบันและอนาคต

◊ มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม

18



ข้อก าหนด ข้อ 6

(6.3) สิ่งอ านวยความสะดวกและภาวะแวดล้อม

◊ มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และบันทึก ตามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน

◊ หากภาวะแวดล้อมไม่เป็นตามก าหนดและส่งผลต่อการวดั จะมีการ
ด าเนินการทันทีหรือหยุดปฏิบัติงาน

◊ มีการควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการ

19



ข้อก าหนดข้อ 6 

(6.4) เครื่องมือ

1. มีเครื่องมือพร้อมใช้งาน 

2. เครื่องมือมีความแม่นย า ความละเอียด

• มีบัญชีรายชื่อเครื่องมือ

• มีแผนการสอบเทียบ

• เครื่องมือที่ใช้ในหอ้งปฏิบัติการได้รับการสอบเทียบก่อนติดตั้ง 
และตรวจสอบก่อนใช้งาน



ข้อก าหนดข้อ 7

(7.8) การรายงานผล 

◊ มีนโยบายไม่แสดงข้อคิดเห็น และแปรผลการสอบเทียบในใบรับรองผล

◊ การแก้ไขใบรับรองผลการสอบเทียบ
การออกใบรายงานผลทดแทนฉบับเดิมที่ผดิพลาด จะด าเนินการออกใบ

รายงานผลฉบับทดแทน โดยระบุในส่วนท้ายของหน้า 1 ว่า “*This Certificate 
is the replacement version, Refer to cancelled Certificate of 
Calibration Reference Number : ……” โดยใช้เลขที่ใบรับรองเดิม แต่เพิ่ม
เครื่องหมาย R ท้าย หมายเลข ตาม ตัวอย่าง CxxxxR/yyyy
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End of Certificate.



ขอบข่ายการด าเนินงานห้องปฏิบัติการ
1.1 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ชนิดเครื่องส ารวจรังสี (Survey Meter) และ
มาตรรังสีแบบพกพา (Pocket Dosimeter) โดยวิธี Substitution Method in the 
Calibrated Gamma Radiation Fields ตามมาตรฐาน IAEA Technical Reports and 
Safety Report Series No.16 “Calibration of Radiation Production Monitoring 
No.16”
1.2 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี (Dosimeter) ตามมาตรฐาน 
Standard Practice for Using the Fricke Reference-Standard Dosimetry System 
(ASTM E1026-04)
1.3 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี (Radiation 
Contamination Measuring Instrument) ตามมาตรฐาน International Standard ISO 
7503-1 and ISO 7503-3 (Calibration in a known activity per unit area)

CALIBRATION 0161
NSC-TISI -TIS 17025



ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบตัิการ หมายเลขการรบัรองท่ี สอบเทียบ 161 ของ
ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

CALIBRATION 0161
NSC-TISI -TIS 17025
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ข้อก าหนด ข้อ 8 
(8.3) โครงสร้างเอกสารห้องปฏิบัติการ

คู่มือคุณภาพ 
(Quality Manual) 

ระเบียบ/ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
(Procedure) 

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction ) 

เอกสารสนบัสนุน (Supporting Document) 
เช่น แบบฟอร์ม บันทึก ประกาศ กฎ ระเบียบ อื่นๆ 

NSC-TISI -TIS 17025
CALIBRATION 0161
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ข้อก าหนด ข้อ 8 
(8.3) เอกสารห้องปฏิบัติการ

1. Lab มีการจัดท าเอกสารตามระบบคุณภาพแบ่งเป็น 4 ระดับ 
คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการด าเนินงาน  วิธีการท างาน เอกสารสนับสนุน 

2. มีการอนุมัติและการออกใช้เอกสาร มีการทบทวนและอนุมัติใช้ก่อนใช้งาน จัดท า
บัญชีรายชื่อเอกสาร เพื่อชี้บ่งสถานะที่เป็นปัจจุบันของเอกสาร 
3. การเปลี่ยนแปลงเอกสาร

- มีการทบทวน และอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่เดิม
- เอกสารห้องปฏิบัติการ ยอมให้มีการแก้ไขเอกสารด้วยลายมือ โดยใช้ขีดฆ่า 

และลงชื่อก ากับ พร้อมวันที่แก้ไข



ISO/IEC 17025:2017
General requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories


