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บทน า 
 

เอกสารฉบบันีใ้ช้เป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตัิการและผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงในการเตรียมการเพ่ือกระบวนการประเมินและรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการและผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง  ส าหรับ
ห้องปฏิบตัิการทดสอบ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการและผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง  ท่ีย่ืน
ค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ
และผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ตอ่ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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1.  ขอบข่าย 
เอกสารฉบบันีใ้ช้ส าหรับห้องปฏิบตัิการ ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ

และผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ท่ีย่ืนขอรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบตักิาร 
 
2.  นิยาม 

2.1 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการท่ีให้การยอมรับอย่างเป็นทางการว่า 
ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง
มีความสามารถในการทดสอบ หรือการจัดโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือ
การผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีเฉพาะนัน้ ๆ 

 

2.2 ผู้ ย่ืนค าขอ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจท่ีประสงค์จะขอรับ ขยายขอบข่าย 
หรือตอ่อายกุารรับรอง 

 

2.3 คณะอนกุรรมการ หมายถึง คณะอนกุรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการ ท่ีแตง่ตัง้
โดยคณะกรรมการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาความสามารถห้องปฏิบตัิการหรือ     
ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ตามข้อก าหนด 
ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 หรือ ISO Guide 34 หรือ ISO 17034 และ APLAC TC 
008 เพ่ือประกอบการรับรอง 

 

2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ท่ีแต่งตัง้ โดย
ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
รับรอง และให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางด าเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการ 

 

2.5 ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง
ท่ีได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการหรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบตัิการหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรองระบบงาน ซึ่งผ่านการประเมิน และได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบตักิาร 

  

2.6 ส านกั หมายถึง ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
2.7 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือใบรับรองความสามารถ         

ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 
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3.  ขัน้ตอนการเตรียมการเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการ
 ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัตกิารและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

3.1 ผู้บริหารห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิต
วสัดอุ้างอิง ตัง้คณะท างานศกึษาข้อก าหนด ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 หรือ ISO 
Guide 34 หรือ ISO 17034 และ APLAC TC 008 

 
3.2  ผู้บริหารห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิต

วสัดอุ้างอิงก าหนด นโยบายในการบริหารจดัการระบบการบริหารงานห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ จดั
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

 
3.3 คณะท างานจดัท าคูมื่อคณุภาพและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
3.4  ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

ด าเนินงานระบบการบริหารงานตามคูมื่อคณุภาพและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
3.5 ผู้บริหารห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิต

วสัดอุ้างอิง แตง่ตัง้ผู้ตรวจตดิตามคณุภาพภายใน เพ่ือให้แนใ่จวา่ระบบการบริหารงานเป็นไปตาม
ข้อก าหนด มีการน าไปปฏิบตัแิละคงไว้ซึง่ระบบการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3.6 ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารงาน 

 
3.7 ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง

ตดิตอ่ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตักิาร เพ่ือย่ืนขอการรับรอง 
 
4.  ขัน้ตอนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบัตกิารและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 
             ส านกัมีกระบวนการในการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ  ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความ

ช านาญห้องปฏิบตักิารและผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง ดงันี ้
4.1 ห้องปฏิบัติการ  หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตวัสดุ

อ้างอิง ย่ืนค าขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความ
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ช านาญห้องปฏิบตัิการ  หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีระบใุนแบบ LA-F-01  
หรือ LA-F-201 หรือ LA-F-301ท่ีส านกั  

4.2 ส านกัตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
 

4.3 คณะผู้ประเมินด าเนินการตรวจเบือ้งต้น (ถ้าจ าเป็น) 
 

4.4 คณะผู้ประเมินด าเนินการตรวจประเมินเอกสารและตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบตัิการ 
หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิารหรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

 
4.5 คณะผู้ประเมินด าเนินการตรวจตดิตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
4.6 คณะผู้ประเมินสรุปรายงานเสนอคณะอนกุรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
4.7 คณะอนุกรรมการสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 
 

4.8 ส านักออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบให้แก่ห้องปฏิบตัิการ  หรือใบรับรอง
ความสามารถผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการให้แก่ผู้ จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงให้แก่ผู้ผลิต
วสัดอุ้างอิง 

 
4.9 ส านักจัดท าบัญชีรายช่ือห้องปฏิบัติการ  หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบตักิาร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีได้รับการรับรอง  
 

4.10 ส านกัตรวจตดิตามการรับรอง 
 

4.11 ส านกัตรวจประเมินใหมท่ัง้ระบบ 
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5.  แผนผังแสดงขัน้ตอนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัตกิาร 
 
       
 
  
 
 
 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ(1) “วนั” หมายถึง วนัท าการ 
 (2) * ห้องปฏิบตัิการต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมิน ภายใน 6 เดือน หลงัจากการ

ตรวจเบือ้งต้น 
 (3) ** ห้องปฏิบตัิการต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน 

หลงัจากการตรวจประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ย่ืนค าขอ 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

ตรวจประเมินเอกสาร และ 
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบตักิาร 

สรุปรายงานเสนอคณะอนกุรรมการ 

สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ 
 

ออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตักิารทดสอบ 

จดัท าบญัชีรายช่ือห้องปฏิบตักิารท่ีได้รับการรับรอง 

ตรวจตดิตามการรับรอง 

ตรวจประเมินใหมท่ัง้ระบบ 

ตรวจเบือ้งต้น* (ถ้าจ าเป็น) 

1 วนั 

ตรวจตดิตามการแก้ไขข้อบกพร่อง** 

ห้องปฏิบตักิาร 

ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 

1 เดือน 

35 วนั 

30 วนั 

10 วนั 

31 วนั 

1 ปี 

3 ปี 
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6. แผนผังแสดงขัน้ตอนการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัตกิาร 
 
       
 
  
 
 
 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ(1) “วนั” หมายถึง วนัท าการ 
 (2) * ผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

ตรวจประเมิน ภายใน 6 เดือน หลงัจากการตรวจเบือ้งต้น 
 (3) ** ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิารต้องสง่เอกสารหลกัการแก้ไข 
  ข้อบกพร่องมาให้ส านกัภายใน 3 เดือน 

 (4) ** ส านกัฯ อาจด าเนินการตรวจตดิตามเพิ่มเตมิถ้าไมไ่ด้ตรวจพร้อมกบัการตรวจประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ย่ืนค าขอ 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

ตรวจประเมินเอกสาร และตรวจประเมินความสามารถ 
ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิาร 

 

สรุปรายงานเสนอคณะอนกุรรมการ 

สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ 
 

ออกใบรับรองความสามารถผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตักิาร 

จดัท าบญัชีรายช่ือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการทีไ่ด้รับการรับรอง 

ตรวจตดิตามการรับรอง 

ตรวจประเมินใหมท่ัง้ระบบ 

ตรวจเบือ้งต้น* (ถ้าจ าเป็น) 

1 วนั 

ตรวจตดิตามการแก้ไขข้อบกพร่อง** 

ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ 

ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 

1 เดือน 

35 วนั 

30 วนั 

10 วนั 

31 วนั 

1 ปี 

3 ปี 

ตรวจการด าเนินโปรแกรมทดสอบความช านาญ*** 
           - การเตรียมตวัอยา่ง 

- การบรรจ ุตดิฉลาก และแจกจา่ยตวัอยา่ง 
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7.  แผนผังแสดงขัน้ตอนการรับรองความสามารถผู้ผลติวัสดุอ้างอิง 
 
       
 
  
 
 
 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ(1) “วนั” หมายถึง วนัท าการ 
 (2) * ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมิน ภายใน 6 เดือน หลงัจาก

การตรวจเบือ้งต้น 
 (3) ** ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงต้องสง่เอกสารหลกัการแก้ไขข้อบกพร่องมาให้ส านกัภายใน 3 เดือน 

 (4) ** ส านกัฯ อาจด าเนินการตรวจตดิตามเพิ่มเตมิถ้าไมไ่ด้ตรวจพร้อมกบัการตรวจประเมิน 

ย่ืนค าขอ 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

ตรวจประเมินเอกสาร และตรวจประเมินความสามารถ 
ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

สรุปรายงานเสนอคณะอนกุรรมการ 

สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ 
 

ออกใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

จดัท าบญัชีรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

ตรวจตดิตามการรับรอง 

ตรวจประเมินใหมท่ัง้ระบบ 

ตรวจเบือ้งต้น* (ถ้าจ าเป็น) 

1 วนั 

ตรวจตดิตามการแก้ไขข้อบกพร่อง** 

ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 

ส านกับริหารและรับรองห้องปฏิบตัิการ 

1 เดือน 

35 วนั 

30 วนั 

10 วนั 

31 วนั 

1 ปี 

3 ปี 

       ตรวจการด าเนินการผลิตวสัดอุ้างอิง*** 
           - การเตรียมตวัอยา่ง 

- การบรรจ ุตดิฉลาก และแจกจา่ยตวัอยา่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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8.  การตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัตกิารและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

ส านกัด าเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงตามขอบข่ายท่ีย่ืนขอรับการรับรองซึ่งการตรวจประเมินครัง้นี ้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025 และ
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และเง่ือนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบ (LA-R-03)  หรือตาม
ข้อก าหนด ISO/IEC 17043 และข้อก าหนด กฎระเบียบ และเง่ือนไขการรับรองความสามารถผู้จดัโปรแกรม
การทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ (LA-R-06)  หรือตามข้อก าหนด ISO Guide 34 หรือ ISO 17034 
และ APLAC TC 008 และข้อก าหนด กฎระเบียบ และเง่ือนไขการรับรองความสามารถผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 
(LA-R-08) 

 
ขัน้ตอนในการประเมินห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง มีดงันี ้

8.1  ส านักแต่งตัง้คณะผู้ ประเมินห้องปฏิบัติการ หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ  
ห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดและแจ้งผู้ ย่ืนค าขอทราบเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 

 
8.2  การตรวจประเมินห้องปฏิบตักิาร และผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือ

ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง 
8.2.1 ประชุมเปิดการประเมินโดยหวัหน้าคณะผู้ประเมิน แนะน าคณะผู้ประเมินแก่ผู้แทน

ของห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง อธิบายจุดประสงค์ของการตรวจประเมินห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดั
โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิงแจ้ง
ก าหนดการตรวจประเมิน ยืนยันคู่มือคุณภาพฉบบัล่าสุดรวมทัง้ทรัพยากร ท่ีต้องใช้
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
8.2.2 การตรวจประเมินระบบการบริหารงานตรวจประเมินจากเอกสารคู่มือคณุภาพของ

ห้องปฏิบัติการ หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงบนัทึกสิ่งท่ีตรวจพบและข้อบ่งชีถ้ึงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
แบบรายงานข้อบกพร่อง 
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8.2.3 การตรวจประเมินทางวิชาการ ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการในการ
ปฏิบตักิารทดสอบ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการในการ
ด าเนินการโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิง
ในการด าเนินการผลิตวัสดุอ้างอิงตามขอบข่ายท่ีย่ืนขอการรับรอง และบนัทึกสิ่งท่ี
ตรวจพบรวมทัง้ข้อบง่ชีถ้ึงการไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแบบรายงานข้อบกพร่อง 

 
8.2.4 การประชุม ปิดการประเมิน  เ พ่ือส รุปผลการตรวจประ เมินความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ
ผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง หัวหน้าคณะผู้ ประเมินสรุปผลการตรวจประเมิน ระบบการ
บริหารงานและด้านวิชาการให้แก่ผู้แทนของห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงทราบ ตอบข้อซกัถามของ
ห้องปฏิบัติการ หรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ
ผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ห้องปฏิบัติการหรือผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการหรือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง ก าหนดระยะเวลาท่ีจะด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จ ในกรณีท่ีคณะผู้ประเมินไม่สามารถ
สรุปสิ่งท่ีพบเห็นได้ให้ตดิตอ่ส านกัเพ่ือตดัสิน 

 
8.3 รายงานการตรวจประเมิน 

ก) คณะผู้ประเมินเป็นผู้จดัท ารายงานการตรวจประเมินห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรม
การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  ห รือผู้ ผลิตวัสดุอ้างอิง  แล้วน าส่ง
คณะอนกุรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข) คณะอนกุรรมการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
ค) ส านกัแจ้งผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ หรือผู้จดัโปรแกรมการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบ 

 
8.4  ส านักออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบแก่ห้องปฏิบตัิการ หรือใบรับรอง

ความสามารถผู้ จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการแก่ผู้ จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ หรือใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวสัดอุ้างอิงแก่ผู้ผลิตวสัดุ
อ้างอิง  


