
การศึกษาความแตกตางของมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025:1999 กับ ISO/IEC 17025:2005 

และแนวทางในการปรับเขาสูการรับรองตามมาตรฐานใหม 1

 
มนัญญา  ปทมะสุนทร2    สมชาย  วงศสมุทร2  พิเชษฐ  กุมภาว2 

 
บทคัดยอ 

 
 หองปฏิบัติการทั่วโลกที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตองปรับ

ระบบใหเขาสูมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฉบับใหม ป 2005 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2007 ตาม
กรอบเวลาของ ILAC หองปฏิบัติการเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคา รวมถึงการวิเคราะหสินคาเพื่อการสงออก  การศึกษาความแตกตางของ
มาตรฐานฉบับเกาและฉบับใหมจึงจัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลแกหองปฏิบัติการทั้งหมดของประเทศไทย
ไดใชประโยชน ผลการศึกษาไดรวบรวมรายละเอียดและแยกแยะขอแตกตางทั้งหมด พบวาเอกสาร
ฉบับใหมไดแกไขเปนอางอิงถึง ISO 9001:2000 มีเพิ่มขอกําหนด 4.10 เร่ืองการปรับปรุง สวนการ
เพิ่มขอยอย เพื่อขอความ และการปรับเปลี่ยนขอความเปนการปรับเพื่อใหไดตามหลักการของ ISO 
9001 และใหความหมายชัดเจนขึ้น โดยมีการใชคํา top management , management system , 
customer[s]  หนาที่ความรับผิดชอบของบริหารสูงสุด ใหมีหนาที่พัฒนาและใชระบบบริหารงานและ
ประเมินประสิทธิผลระบบและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ส่ือสารตอองคกร มุงเนนลูกคา ความ
ตระหนักของบุคลากรในการมีสวนรวมตอการบรรลุวัตถุประสงคและการใชขอมูลเพื่อการปรับปรุง 
เปนตน  แนวทาง  7 ประการในการดําเนินการเพื่อเขาสูมาตรฐานฉบับใหมไดเสนอไวในการศึกษานี้  
มีการแกไขคูมือคุณภาพ เปนตน จนถึง การดําเนินงานดานวิชาการ เปนที่สุด หองปฏิบัติการทั้ง
ประเทศทั้งทดสอบและสอบเทียบ สามารถใชขอมูลจากการศึกษานี้ในการปรับเขาสูการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 2005 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
คําสําคัญ: ความแตกตาง  มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:1999  SO/IEC17025:2005   
1  ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 48(2)-0704-249  
2  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ถ.ติวานนท  ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
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The Difference of ISO/IEC 17025:1999 against ISO/IEC17025:2005  
and Guideline to transit to the New Standard1/

 
Mananya Pattamasoontorn2/  Somchai  Wongsamuth2/   Pichej  Koompa2/

 
Abstract 

 
 The accreditation of the laboratories all around the world has to transit to the new 
standard ISO/IEC 17025:2005 within 15 May 2007 by  ILAC time frame. Those laboratories 
have  important roles in quality control and safety of products  including import/export 
area of trading. A study to emphasis the differences of the old and the new ISO/IEC 17025 
is established to get the  useful data for all laboratories in Thailand. All the details of the 
differences were categories .It was found that the new standard updated the referred 
document to ISO 9001:2000 . A requirement of Improvement were added. The changing 
by replace ,added sentences, changed the passages were done to make it comply with 
ISO 9001 principles. The word “top management”,”management system”, “customer[s]” 
were used. There is  an adjustment in the roles of top management  to the efficiency of the 
system, continuous improvement,  the communication to the organization, customer focus, 
personal awareness and to use data to improve the management system. 7 means to 
transit to be accredited against the new standard is presented in this paper. The 
information will be useful to the laboratories to transit to the ISO/IEC 17025:2005.  
 
 
 
 
Key words : ISO/IEC17025:1999,  ISO/IEC17025:2005,   accreditation,  laboratories 
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1/   Scientific paper number: 48(2)-0704-249 
2/ Bureau of Quality Control of Livestock Products. Department of livestock Development, 
 Tiwanon  Road,  Bangkadee , Muang ,Pathumthani 12000 
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การศึกษาความแตกตางของมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025:1999 กับ ISO/IEC 17025:2005  

 และแนวทางในการปรับเขาสูการรับรองตามมาตรฐานใหม1/   
 

บทนํา 
 

การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการมีบทบาทสําคัญตอการรับรองสินคาวามีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และมีความปลอดภัย  โดยเฉพาะสินคาที่ซื้อขายระหวางประเทศ ตองมีการรับรองสินคา
เพื่อแสดงถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินคา  จึงมีความจําเปนที่หองปฏิบัติการที่ตรวจ
วิเคราะหเพื่อรับรองสินคาหรือผลิตภัณฑจะตองมีความสามารถในการดําเนินงานเพื่อใหผลการ
ตรวจวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ สามารถยอมรับไดและมีมาตรฐาน  มาตรฐานสากลสําหรับ
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025    เปนมาตรฐานเกี่ยวกับขอกําหนดวาดวยความสามารถของ
หองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ ขอกําหนดดังกลาวจะระบุถึงระบบคุณภาพ 
ขอกําหนดทางดานการบริหาร และขอกําหนดทางดานวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงปจจัยตางๆ ที่มีผล
ตอคุณภาพในการดําเนินการตรวจวิเคราะห (ISO/IEC 17025:1999,2542)  “หองปฏิบัติการที่ผาน
การรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล จะเปนที่ยอมรับในตลาดสินคาของนานาชาติดวย นั่น
คือ "One Standard One Test Accepted Everywhere” ดวยเหตุนี้ผูผลิตที่สงสินคาออกไปจําหนาย
ตางประเทศ ถามีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหสินคาจากหองปฏิบัติการที่ผานการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 แลว ไมจําเปนตองถูกตรวจวิเคราะหสินคาในประเทศคูคาซ้ําอีก 
จึงลดคาใชจายของทั้งผูสงออกและผูนําเขา” (สมป ., )  หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองยอมเปนที่
ยอมรับในระดับประเทศและระหวางประเทศ  ผลการทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ  แสดงถึงความสามารถ
ของหองปฏิบัติการ  ใชเปนเกณฑสําหรับการดําเนินการ ( bench mark for performance)  และเปน
ประโยชนตอการคา (ILAC ,2544) 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เปนมาตรฐานที่จัดทํารวมกันระหวาง ISO (the International 
Organization for Standardization) และ IEC ( the International Electrotechnical Commission)  
เนื่องจาก มีการใชมาตรฐาน ISO 9001:2000 แทนที่  ISO 9001:1994 และ ISO 9002:1994 จึงเปน
ความจําเปนที่ตองแกไขมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :1999  ที่มีการอางอิงถึง ISO 9001:1994 และ 
ISO 9002:1994  เพื่อใหเปนแนวเดียวกับ ISO 9001:2000  จึงมีการรางมาตรฐานฉบับแกไข Draft 
Amendment ISO/IEC 17025:1999/Amd.1 จัดทําโดย  the ISO Committee on conformity 
assessment (CASCO) Working Group 25  โดยใหมีการแกไขนอยที่สุดและไมทําให
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หองปฏิบัติการมีปญหาในการจัดทําการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดนั้น  มาตรฐานฉบับรางแกไขได
มีการเวียนให National bodies ในการออกเสียงใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 ถึง 
วันที่ 14 เมษายน 2547  ผลการออกเสียงตองไดรับความเห็นชอบอยางนอย 75%  ในที่สุดมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2005  ถูกประกาศใชเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 และ The International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ซึ่งเปนองคการที่เกี่ยวของกับการรับรอง
หองปฏิบัติการระดับนานาชาติระดับโลก กําหนดวาหนวยงานที่ใหการรับรองจะตองใหการรับรอง
ตามมาตรฐานฉบับใหมภายใน 2 ป  (ISO,2005)  

ในปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานที่ใหการรับรองหองปฏิบัติการในระดับสากลอยู  2  
แหงคือสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขและ สํานัก
บริหารมาตรฐาน 4 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานดังกลาวจําเปนตองปรับเขาสูมาตรฐานฉบับใหม
ภายในเวลาที่กําหนด  

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ ตองการไดขอมูลความแตกตางของมาตรฐานฉบับเดิม
และฉบับใหม เพื่อนํามาวางแนวทางในการปรับหองปฏิบัติการเขาสูมาตรฐานฉบับใหม ขอมูลนี้จะ
เปนประโยชนตอหองปฏิบัติการทั้งประเทศทั้งหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ
ทุกสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน  ไดแสดงสวนที่แตกตางกันของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :1999 กับ 
ISO/IEC 17025 :2005  เพื่อใหเปนขอมูลสําหรับหองปฏิบัติการในการศึกษาISO9001  การแกไข
จากมาตรฐานฉบับเดิมไปเปนมาตรฐานฉบับใหม เปนการปรับใหมาตรฐานฉบับเดิมใหเปนแนว
เดียวกับ ISO 9001:2000 การเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดจึงเปนสวนที่เกี่ยวของกับเพื่อเตรียมการเขา
สูการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัสดุอุปกรณ : เอกสารที่ศึกษา 
 

1. มาตรฐาน ISO/IEC 17025 :1999 
2. มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
3. Draft amendment ISO/IEC 17025:1999/Amd.1 
4. เอกสารจากหลักสูตรการฝกอบรม ผูตรวจประเมินหองปฏิบัติการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 
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วิธีการ 
 

1. ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาในมาตรฐานตามขอ 1 และ 2  และเอกสารสนับสนุน 
2. แสดงความแตกตางของมาตรฐานทั้งสอง 
3. แนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม 

ข้ันตอนการปรับเปลี่ยนจัดทําสื่อตอผูบริหารและองคกร  
 
ผลและวิจารณ 
 

1.  ผลแสดงความแตกตางของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 กับ ISO/IEC 
17025:2005 
      ISO/IEC 17025:1995 ถูกแกไขเพื่อใหเปนแนวเดียวกับ ISO 9001:2000  ความแตกตางของ
มาตรฐานเดิมกับมาตรฐานใหมจึงเปนประเด็นในการเพิ่มหลักการของ ISO 9001  มาตรฐานใหม
ตองเปลี่ยนการอางอิงไปเปนมาตรฐาน ISO9001:2000  ภาพรวมมาตรฐานฉบับใหมที่ปรับแกจาก
มาตรฐานฉบับเดิม แสดงในตารางที่ 1 ภาษาอังกฤษ และตารางที่ 2 ภาษาไทย 
ความแตกตางที่แสดงไวในตาราง มีดังนี้ 
   1     การแกไขสวนที่อางถึงมาตรฐาน ISO 9001:1994  และ ISO 9002:1994 ไปเปน 
ISO9001:2000  ในทุกที่ของเอกสารที่อางถึง  รวมถึงลบการอางอิงถึง ISO 9002:1994 ดวย 
แสดงรายละเอียดตามตาราง 3 
 

   2   ใชคําวา   “ management system’’  แทน คําวา   ‘’quality system’’  ตลอดทั้งเอกสาร 
         ใชคําวา  “The management system” แทนคําวา “The laboratory management system” 
ในขอกําหนดขอ 4.1.3 
 

     3   ใชคําวา ‘’customer[s]’’  แทนคําวา  ‘’client[s]’’  ตลอดทั้งเอกสาร    
          

   4   ใชคําวา ‘’conformity[-ies]’’  แทนคําวา ‘’conformance[s]’’ ตลอดทั้งเอกสาร 
 

        ในขอ  2  3  4  เปนการปรับการใชคําใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยเปลี่ยน
คําดังกลาวเหลานั้นตลอดทั้งเอกสาร  แสดงรายละเอียดของตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไวใน ตารางที่ 4  
สวนความหมายและคําอธิบายถึงประเด็นเหตุผลและขอควรพิจารณา แสดงใน ตารางที่ 5
 

   5    เพิ่มขอกําหนด  เพิ่มขอความ  เพื่อใหสอดคลองกับ ISO 9001:2000 ดัง          
         เพิ่ม  ขอกําหนด  4.10 Improvement  ตอจากขอ 4.9  
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         เพิ่มขอความ 4.1.5k)  หองปฏิบัติการตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
         เพิ่ม –list item รายการที่นําเขาสูการประชุมการทบทวนบริหาร   
         รายละเอียด แสดงไวในตารางที่ 6
 

         การเพิ่มขอกําหนดทั้งหมดนี้เพื่อใหเปนแนวเดียวกับ ขอกําหนด ISO 9001:2000 ขอ 6.1 a) 
the organization shall determine and provide the resources need to implement and 
maintain the quality management system and continually improve its effectiveness 
         การเพิ่มขอกําหนด 4.10 ทําใหจํานวนขอของหมวดที่ 4 เพิ่มข้ึนเปน15 หัวขอจากเดิม 14 
หัวขอ และทําใหมีการเปลี่ยนหมายเลขของขอถัดไป คือ การปฏิบัติการแกไข จนถึง การทบทวน
บริหาร เปน 4.11 ถึง 4.15 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 *  ขอความที่เพิ่มข้ึนเปนกิจกรรม
สอดคลองกับขอกําหนด 4.10 ที่เพิ่มข้ึนมา  
 

    6   การปรับเปลี่ยนขอความ เพื่อใหเขาใจไดถูกตองขึ้น  แสดงภาพรวมไวในตารางที่ 1 ที 
หมายเลข 6  และแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7
          7   minor change การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ดานการใชภาษาหรือเพื่อใหการอางขอให
สอดคลองกัน มีดังนี้ 
         Introduction [3th ] 4th paragraph :  “The growth”  เปน “Growth”  ดานภาษา ดังตารางที่ 
3  รายการที่ 4 
         4.2.2 e)     “compliance” เปน “ comply” 
         [4.7] 4.7.1  “shall afford” เปน “shall be willing to cooperate with” 
         [4.10.1] 4.11.1 “ a policy and procedure”  เปน “ a policy and a procedure” 
         [4.10.5] 4.11.5  :cross reference to “4.13” เปน cross reference to “4.14”  
       เนื่องจากหลักการของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 นั้น มีหลักการที่
สําคัญ 8 ขอ คือ Customer focus,  Leadership, Involvement of people, Process approach,  
System approach to management,  Continual improvement,  Fatual approach to decision 
making, Mutually beneficial supplier relationships. หลักการดังกลาวจึงเปนประเด็นที่นํามา
แกไขขอกําหนดเปนมาตรฐานฉบับใหม  ซึ่งไดมีการกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารสูงสุด เนน
ความสําคัญในการทําตามขอตกลงกับลูกคา feed back จากลูกคา  มีการสื่อสารในองคกรดาน
ประสิทธิผลของระบบคุณภาพ  มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะ 
1 ควรทําความเขาใจใหชัดเจนและถูกตองในความสัมพันธระหวาง ISO 9001:2000 กับ  

ISO17025:2005  ดังนี้ 
“หองปฏิบัติการขององคกรใหญที่ไดรับการรับรอง ISO 9001:2000 ไมไดแสดงถึง

ความสามารถของหองปฏิบัติการที่จะใหผลวิเคราะหและขอมูลที่ถูกตองทางวิชาการ  หรือวา
หองปฏิบัติการที่ไดรับรองตาม ISO 17025:2005 จะแสดงไดวาหองปฏิบัติการนั้นไดปฏิบัติตาม
เปนไปตามหลักการของขอกําหนด ISO 9001:2000 แตไมไดหมายความวาหองปฏิบัติการนั้นจะ
ดําเนินการในทุกๆ ขอกําหนดของ ISO 9001:2000” 
             2  การเปลี่ยนแปลงคํา client [s] เปน customer [s] เมื่อใชเปนภาษาไทยแลวจะใชคํา 
วา ลูกคา เหมือนกัน ดังนั้นความเขาใจในความหมายของลูกคาตามขอกําหนดฉบับใหมจึงมี
ความสําคัญ  ซึ่งไดหมายถึง ทุกคนที่อาจมีผลประโยชนในผลทดสอบ ไดแก 

 -ผูวาจางใหทําการทดสอบหรือฝายผลิตในบริษัท (client)   
-ผูบริโภคหรือผูซื้อผลิตภัณฑที่ทดสอบ  
-หนวยงานที่ควบคุมดูแลตามกฎหมาย (regulator)   
-สาธารณชน (public) 
 จึงมีความสําคัญ เพราะจะมีผลตอการดําเนินการเรื่อง การฟองรองตาม 

ขอกําหนด 4.1 การมุงเนนลูกคา customer focus ตามขอ 4.2  การทบทวนวิธีวิเคราะหตามขอ 4.4  
การใหบริการลูกคาตามขอ 4.7 การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ตามขอ 4.7.2 และในเรื่องการ
รองเรียน ตามขอ 4.8  ถาเปนลูกคาตามมาตรฐานฉบับเดิมจะหมายถึงลูกคาโดยตรงที่สงตัวอยางให
หองปฏิบัติการเทานั้น 
              3  แนะนําใหจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องการสื่อสารภายในองคกร  เพื่อใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานและเปนหลักฐานในการตรวจประเมิน ตามขอ 4.1.6 เร่ืองที่ส่ือสารอีกเรื่อง
หนึ่งตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของระบบการจัดการ  ขอตกลงกับลูกคา กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของตามขอ 4.2.4  สรางความตระหนักของบุคลากรตามขอ 4.1.5 k) การจัดทําเปน
ข้ันตอนการดําเนินงานทําใหผูบริหารสูงสุดมั่นใจวามีกระบวนงานที่เหมาะสม และยังเปนหลักฐานที่
ดีสําหรับการตรวจประเมินตามขอกําหนด 4.1.6 
              4  วัตถุประสงคของระบบจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการอาจเปนวัตถุประสงคสวนหนึ่งของ
วัตถุประสงคขององคกรดานอื่นๆ  
            5  เร่ือง transiton period การปรับเขาสูการรับรองตามมาตรฐานใหม  ควรศึกษา
รายละเอียดกําหนดเวลาและวิธีการของหนวยงานที่ใหการรับรองหองปฏิบัติการในการปรับองคกร
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เขาสูมาตรฐานใหม  ซึ่งสามารถติดตอหนวยงานใหการรับรองของประเทศไทยซึ่งมี 2 หนวยงานคือ 
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (สมป.)  และ 
สํานักบริหารมาตรฐาน 4 สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งแตละหนวยงานจะตอง
ดําเนินการเพื่อใหการรับรองตามมาตรฐานใหมเปนไปตามกําหนดเวลาของ  ILAC คือ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หรือ ค.ศ. 2007  ในรายละเอียดของระยะเวลาในการปรับเขาสูมาตรฐาน
ใหม ทางหนวยใหการรับรองนั้นจะกําหนดและแจงใหหองปฏิบัติการไดรับทราบ  อยางไรก็ตาม 
สําหรับ สมป. หองปฏิบัติการที่มีความพรอมและกําลังยื่นขอการรับรองในป พ.ศ. 2548 ยังคง
สามารถยื่นคําของตามมาตรฐานฉบับเกาได โดยทางสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ จะดําเนินการ
ตรวจประเมิน surveillance ในปถัดไปตามมาตรฐานฉบับใหม สวน สมอ.จะดําเนินการใหการ
รับรองตามมาตรฐานฉบับใหมใหเสร็จส้ินภายใน เดือนมกราคม พ.ศ. 2550  
เปนขอแนะนําวาหองปฏิบัติการใดที่กําลังจะยื่นขอรับรอง ใหยื่นตามมาตรฐานเดิมไปกอน และปรับ
เขามาตรฐาน 
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ตารางที่ 1: แสดงสวนของเอกสารที่มีการแกไขเปนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เทียบกับ ISO/IEC 17025:1999   
  1 2 3 4 5 6 7   NOTE 

Introduction 1 2     5 6 7   1 ISO9001:2000 
1 scope   2 3    6     2 management system 

2 Norminative reference 1              3 customer[s] 
3 Terms and definitions 1        6     4 conformity[-ies] 
4 Manangement requirement          6     5 ADD 
   4.1 Organization   2 3   5       6 CHANGE 
   4.2 Quality system   2 3   5 6 7   7 minor change 
   4.3 Document control                   
         4.3.1 General   2               
         4.3.2 Document approval and issue   2              
         4.3.3 Document changes                   
   4.4  Review of requests, tenders and contracts     3     6      
   4.5 Subcontracting of tests and calibrations     3             
   4.6 Purchasing survices and supplies   2              
   4.7 Survice to customer     3     6 7     
   4.8 Complaints     3             
   4.9 Control of nonconforming test/cal.Work     3             
   4.10 Improvement   2     5         
   4.11 Corrective action           6   4.10   
         4.11.1 General   2 3     6 7 4.10.1   
         4.11.2 Cause analysis     3         4.10.2   
         4.11.3 Selection and implementation of cor.action               4.10.3   
         4.11.4 Monitoring of corrective actions               4.10.4   
         4.11.5 Additional audits       4   6 7 4.10.5   
   4.12 Preventive action   2 3 4 5     4.11   
   4.13 Control of records               4.12   
         4.13.1 General               4.12.1   
         4.13.2 Technical records   2           4.12.2   
   4.14 Internal audits   2 3         4.13   
   4.15 Management reviews   2 3   5     4.14   
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5  Technical requirements                 1 ISO9001:2000 
   5.1 General                 2 management system 

   5.2 Personnel   2 3   5       3 customer[s] 
   5.3 Accommendation and environmental conditions                 4 conformity[-ies] 
   5.4 Test and cal. Methods and method validation                 5 ADD 
         5.4.1 General     3           6 CHANGE 
         5.4.2 Selection of methods        3           7 minor change 
         5.4.3 Laboratory-developed methods                   
         5.4.4 Non-standard methods     3             
         5.4.5 Validation of methods     3             
         5.4.6 Estimation of uncertainty of measurement     3 4           
         5.4.7 Control of data                   
   5.5 Equipment                   
   5.6 Measurement traceability                   
         5.6.1 General                   
         5.6.2 Specific requirements                   
         5.6.3 Reference standards and reference materials                   
   5.7 Sampling     3             
   5.8 Handling of test and calibration items     3             
   5.9 Assuring the quality of test and calibration results         5         
   5.10 Reporting the results                   
         5.10.1 General     3             
         5.10.2 Test reports and calibration certificates     3             
         5.10.3 Test reports     3             
         5.10.4 Calibration certificates     3             
         5.10.5 Opinion and interpretations     3             
         5.10.6 T&C results obtained from subcontrators                   
         5.10.7 Electronic transmission of results                   
         5.10.8 Format of reports and certificates                   
         5.10.9 Amendment to test reports and cal. Cer.                   
Annex A Nominal cross-reference to ISO 9001:2000                   
Annex B Guideline for establishing appli.for spec. field  1                 
Bibliography 1                 
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ตารางที่ 2: แสดงสวนของเอกสารที่มีการแกไขเปนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เทียบกับ ISO/IEC 17025:1999   
  1 2 3 4 5 6 7   NOTE 

บทนํา 1 2     5 6 7   1 ISO9001:2000 
1 ขอบขาย   2 3    6     2 ระบบการจัดการ 

2 เอกสารอางอิง 1              3 ลูกคา 
3 คําศัพทและคําจํากัดความ 1        6     4 ความสอดคลอง 
4 ขอกําหนดดานการจัดการ          6     5 เพิ่มเติม 
   4.1 องคกร   2 3   5       6 เปลี่ยนแปลง 
   4.2 ระบบการจัดการ   2 3   5 6 7   7 เปลี่ยนเล็กนอย 
   4.3 การควบคุมเอกสาร                   
         4.3.1 ทั่วไป   2               
         4.3.2 การอนุมัติและการออกใชเอกสาร   2              
         4.3.3 การเปลี่ยนแปลงเอกสาร                   
   4.4  การทบทวนคําขอ ขอเสนอการประมูล และขอสัญญา     3     6      
   4.5 การจางเหมาชวงงานทดสอบและสอบเทียบ     3             
   4.6 การจัดซื้อสินคาและบริการ   2              
   4.7 การใหบริการลูกคา     3     6 7     
   4.8 ขอรองเรียน     3             
   4.9 การควบคุมงานทดสอบ ฯลฯ  ที่ไมเปนไปตามที่กําหนด     3             
   4.10 การปรับปรุง   2     5         
   4.11 การปฏิบัติการแกไข           6   4.10   
         4.11.1 ทั่วไป   2 3     6 7 4.10.1   
         4.11.2 การวิเคราะหหาสาเหตุ     3         4.10.2   
         4.11.3 การเลือกและการนําการปฏิบัติการแกไขไปใช               4.10.3   
         4.11.4 การเฝาระวังการปฏิบัติการแกไข               4.10.4   
         4.11.5 การตรวจติดตามเพิ่มเติม       4   6 7 4.10.5   
   4.12 การปฏิบัติการปองกัน   2 3 4 5     4.11   
   4.13 การควบคุมบันทึก               4.12   
         4.13.1 ทั่วไป               4.12.1   
         4.13.2 บันทึกทางดานวิชาการ   2           4.12.2   
   4.14 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน   2 3         4.13   
   4.15 การทบทวนการบริหาร   2 3   5     4.14   
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ตารางที่ 2: แสดงสวนของเอกสารที่มีการแกไขเปนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เทียบกบั ISO/IEC 17025:1999(ตอ) 
  1 2 3 4 5 6 7   NOTE 

5  ขอกําหนดทางดานวิชาการ                 1 ISO9001:2000 
   5.1 ที่วไป                 2 ระบบการจัดการ 
   5.2 บุคลากร   2 3   5       3 ลูกคา 
   5.3 สถานที่และสภาวะแวดลอม                 4 ความสอดคลอง 
   5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบและการตรวจสอบความใชไดของวิธี                 5 เพิ่มเติม 
         5.4.1 ทั่วไป     3           6 เปลี่ยนแปลง 
         5.4.2 การเลือกวิธี        3           7 เปลี่ยนเล็กนอย 
         5.4.3 วิธีที่หองปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง                   
         5.4.4 วิธีที่ไมเปนมาตรฐาน     3             
         5.4.5 การครวจสอบความใชไดของวิธี     3             
         5.4.6 การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด     3 4           
         5.4.7 การควบคุมขอมูล                   
   5.5 เครื่องมือ                   
   5.6 ความสอบกลับไดของการวัด                   
         5.6.1 ทั่วไป                   
         5.6.2 ขอกําหนดเฉพาะ                   
         5.6.3 มาตรฐานอางอิงและวัสดุอางอิง                   
   5.7 การชักตัวอยาง     3             
   5.8 การจัดการตัวอยางทดสอบและสอบเทียบ     3             
   5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบและการสอบเทียบ         5         
   5.10 การรายงานผล                   
         5.10.1 ทั่วไป     3             
         5.10.2 รายงานผลการทดสอบและใบรับรองการสอบเทียบ     3             
         5.10.3 รายงานผลการทดสอบ     3             
         5.10.4 ใบรับรองการสอบเทียบ     3             
         5.10.5 ขอคิดเห็นและการแปลผล     3             
         5.10.6 ผลการทดสอบและการสอบเทียบที่ไดจากผูรับเหมาชวง                   
         5.10.7 การสงผลทางอิเล็กทรอนิกส                   
         5.10.8 รูปแบบของการรายงานผลและใบรับรอง                   
         5.10.9 การแกไขรายงานผลการทดสอบและใบรับรองการสอบ
เทียบ                   
ภาคผนวก ก การเปรียบเทียบอางอิงกับ ISO 9001                   
ภาคผนวก ข แนวทางในการจัดทําคําแนะนําการใชสําหรับสาขาเฉพาะ 1                 
บรรณานุกรม 1                 
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       1    
    ตารางที่ 3 การแกไขสวนที่อางถึงมาตรฐาน ISO 9001:1994  และ ISO 9002:1994 ไปเปน   
    ISO9001:2000   

 บทตาม 
ISO/IEC 
17025:2005 

    Old ISO/IEC 17025:1999   New ISO/IEC 17025:2005 

Change 
 

Introduction 
1st paragraph 

The International Standard has 
been produced as the result of 
extensive experience in the 
implementation of ISO/IEC 
Guide 25 and EN 45001, both 
of which it now replaces. 

The first edition (1999) of this 
International Standard was 
produced as the result of 
extensive experience in the 
implementation of ISO/IEC guide 
25 and EN 45001, both of which it 
replaced. 

add Introduction 
2nd paragraph 

- The first edition referred to ISO 
9001:1994 and ISO 
9002:1994.These standards have 
been superseded by ISO 
9001:2000, which made an 
alignment of ISO/IEC 17025 
necessary. In this second edition, 
clauses have been amended or 
added only when considered 
necessary in the light of ISO 
9001:2000  

delete [3rd ] 4th   
[4th ]  5th 
paragraph 

ISO9001 ISO9002 ISO9001:2000 
[deleted ISO 9002] 

Word 
change 
&Delete 
ISO 
9002 

[3rd ] 4th   “The growth” 
“quality systems” 
“ISO 9001 or ISO 9002” 
“ISO 9001 and ISO 9002” 

“Growth” 
“management systems” 
“ISO 9001” 
“ISO 9001” 
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       1    
ตารางที่ 3 การแกไขสวนที่อางถึงมาตรฐาน ISO 9001:1994  และ ISO 9002:1994 ไปเปน  
ISO9001:2000  (ตอ) 

 บทตาม 
ISO/IEC 
17025:2005 

    Old ISO/IEC 17025:1999   New ISO/IEC 17025:2005 

change Introduction 
[5th ] 6th 
paragraph 
 

Certification against ISO 9001 
and ISO 9002 does not of itself 
demonstrate the competence of 
the laboratory to produce 
technically valid data and 
results. 

Conformity of the quality 
management system within which 
the laboratory operates to the 
requirements of ISO 9001 does not 
of itself demonstrate the 
competence of the laboratory to 
produce technically valid data and 
results. Nor does demonstrated 
conformity to this International 
Standard imply conformity of the 
quality management system within 
which the laboratory operates to all 
the requirements of ISO 9001. 

change Annex A Nominal cross-references to 
ISO 9001:1994 และ ISO 
9002:1994  

Nominal cross-references to ISO 
9001:2000 

change Bibliography [cancel these references used: 
ISO 8402, ISO 9000-1:1994, 
ISO 9000-3:1997, ISO 9004-
1:1994, ISO 9004-4:1993, ISO 
1011-1, ISO 1011-2, ISO 1011-
3 ISO 1012-1,ISO 1012-2,  
for the new 
standard,ISO/IEC17025:2000] 

[add these references to the new 
standard: ISO 9000,  ISO 
9001:2000  และ 
 ISO/IEC 90003 , ISO 19011, ISO 
1012:2003, ISO/IEC 17011 ]   
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   2       3      4 
 

ตารางที่ 4 แสดงหัวขอเรื่องในเอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005  ที่เปล่ียนคําใหสอดคลองกับ 
ISO9001 : 2000 

คําที่เปล่ียน คําเดิม ขอกําหนด ตาม ISO/IEC17025:2005  
ในวงเล็บ [..] เปนของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 เมื่อเลข

ขอไมตรงกัน 
top management chief executive 4.1.6 
The management 
system 

The laboratory 
management system 

4.1.3 

management 
system[s] 

quality system[s] Introduction   4.1.5a)   4.2   4.2.1   4.3.1   4.3.2.1 
4.3.2.3   4.6.3NOTE   4.9.1   4.10.1    
4.11NOTE[4.10.1NOTE]   4.12.1[4.11.1]   4.13.2   
4.14.1[4.13.1]  4.15.1[4.14.1]    
5.2.3  

customer[s]                client[s] 4.1.2   4.1.5c)   4.2.2a)   4.4.1c)   4.4.1NOTE1 
4.4.1NOTE3   4.4.2   4.4.4   4.5   4.5.2   4.8   
4.9.1   4.9.1d)   4.11.1NOTE [4.10.1NOTE] 
4.12.2NOTE2  [4.11.2NOTES]   4.14.2 [4.13.2] 
4.15.1 [4.14.1]    
5.4.1   5.4.2   5.4.4   5.4.5.3   5.4.5NOTE2   5.7.2 
5.8.1   5.8.3   5.10.1   5.10.2d)   5.10.3.1 c) e) 
5.10.4.4    5.10.5NOTE3 

conformity[-ies] comformance[s] 4.11.5[4.10.5]     4.12.1[4.11.1]     5.4.6.2NOTE1 
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   2       3      4 
 

ตารางที่ 5  ความหมายและคําอธิบายเพิ่มเติมของคําที่เปล่ียนแปลงในมาตรฐาน 
quality system: management system 

 ความหมาย อธิบาย 
quality system 
(ISO/IEC 
17025:1999) 

หมายถึงระดับของความสอดคลอง
ตามในระบบคุณภาพวา
หองปฏิบัติการสามารถปฏิบัติการ
ไดสอดคลองกลับมาตรฐาน
คุณภาพไดดีเพียงใด   

management 
system 
(ISO/IEC 
17025:2005) 

ระบบการจัดการทั้งดานคุณภาพ 
(quality ) ดวย ทางดานระบบทาง
เทคนิค (technical systems) ดวย 
และหมายถึงงานดานการบริหาร
(administrative) ดวย   

management 
system  
( ISO 9000:2000) 

ระบบที่มีการจัดทํานโยบายและ
วัตถุประสงคและจัดการใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคนั้น 

quality system ตามมาตรฐานฉบับเดิมหมายถึง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเทานั้น แตในการ
ปฏิบัติงานจริง  จะตองมีการจัดการดานการ
บริหารงานดวย  และหองปฏิบัติการบางแหงเปน
สวนหนึ่งขององคกรใหญหรือมีการใหบริการอยาง
อื่นดวย ดังนั้นเพื่อใหม่ันใจวาหองปฏิบัติการจะ
สามารถดําเนินการระบบการจัดการคุณภาพในเรื่อง
ขอรองเรียนโดยใชมาตรฐานนี้ไดดีเทากับมาตรฐาน 
ISO 9001 ขอกําหนด ISO 9001:2000 ขอ 6.1 a) 
จึงมีการเปลี่ยนคําที่ใชจาก quality systems เปน 
management systems  เพื่อใหครอบคลุมการ
บริหารงานทั้งหมด   ตําแหนงที่แกไขในเอกสาร 
แสดงไวในตารางที่ 3 

client[s] : customer[s] 
client[s] ผูที่สงตัวอยางใหหองปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะหโดยตรง 
customer[s] ทุกคนที่อาจมีผลประโยชนใน

ผลทดสอบ ไดแก 
 -ผูวาจางใหทําการทดสอบหรือฝาย
ผลิตในบริษัท (client)   
-ผูบริโภคหรือผูซื้อผลิตภัณฑที่
ทดสอบ  
-หนวยงานที่ควบคุมดูแลตาม
กฎหมาย (regulator)   
-สาธารณชน (public) 
-ผูที่เกี่ยวของ  (Interested party) 

การเปลี่ยนจาก client[s] เปน customer[s] เปนการ
ปรับใหเปนแนวเดียวกันกับ ISO 9001:2000 
ทั้งสองคํานี้ในภาษาไทยจะใชคําวาลูกคาเหมือนกัน 
ดังนั้นการทําความเขาใจใหถูกตองตามความหมาย
ของขอกําหนดมาตรฐานจึงมีความสาํคัญ  เพราะมี
ผลกระทบตอการพิจารณาและดําเนินการใน
ประเด็นตามขอกําหนด  4.1 การฟองรอง 
4.2 การมุงเนนลูกคา (customer focus)  
4.4 การทบทวนวิธีวิเคราะห  4.7 การใหบริการ
ลูกคา  4.7.2 ขอมูล feed back จากลูกคา 
4.8 ขอรองเรียน  
ตําแหนงที่แกไขในเอกสารแสดงไวในตารางที่ 3 

conformance[s]  : conformity[-ies] 
conformance[s] 
conformity[-ies] 

ส่ิงที่เปนไปตามที่กําหนด 
(ไมมีความแตกตางในความหมาย) 

เปนการกําหนดคําใหเปนแนวเดียวกับ ISO 
9001:2000  ตําแหนงที่แกไขแสดงในตารางที่ 3 
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   5  ตารางที่ 6 แสดงการเพิ่มขอกําหนด การเพิ่มขอยอย  และเพิ่มขอความ (ADD) 
*หัวขอที่เพิ่มขอความ/ตําแหนง   ตามฉบับใหม และ อยูในวงเล็บ […] สําหรับฉบับเกา 

หัวขอที่เพิ่ม* ขอความที่เพิ่ม 
เพ่ิมขอกําหนด 
4.10 Improvement 
(หองปฏิบัติการ—
ปรับปรุงประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง-กิจกรรม) 

เพิ่มขอกําหนด มีเนื้อความสั้นๆ 3 บรรทัด  ความวา  
”หองปฏิบัติการตองปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการจัดการอยางตอเนื่อง 
ตอการใชนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพ  ผลการตรวจติดตาม
ภายใน ผลการวิเคราะห กิจกรรมการแกไขและการปองกัน และการทบทวน
การบริหาร”(the laboratory shall continually improve the effectiveness 
of its management system through the use of the quality policy, 
quality objectives, audit results, analysis of data, corrective and 
preventive actions and management review.) 

เพ่ิมขอยอย 
4.1.5 k) 
[หองปฏิบัติการ- 
ความตระหนักบุคลากร-
แผนปฏิบัติ ] 
 

เพิ่มขอยอยเนื้อความ 2 บรรทัด ความวา “ หองปฏิบัติการมั่นใจวาบุคลากรมี
ความตระหนักเรื่องความสัมพันธและความสําคัญของกิจกรรมที่ตนทําวามี
สวนใหวัตถุประสงคของระบบการจัดการใหไดรับความสําเร็จไดอยางไร”  
“ensure that its personnel are aware of the relevance and importance 
of their activities and how they contribute to the achievement of the 
objectives of the management system.” 

4.1.6 
[ผูบริหารสูงสุด- 
การสื่อสารภายใน
องคกร—ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน] 

เพิ่มขอ 4.1.6 เนื้อความ 2 บรรทัด ความวา  “การจัดการบริหารสูงสุด(top 
management) ตองมั่นใจวามีการจัดทํากระบวนงานการสื่อสารที่เหมาะสม
ภายในหองปฏิบัติการและการสื่อสารที่ทําขึ้นนั้นเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
ระบบการจัดการ” “Top management shall ensure that appropriate 
communication processes are established within the laboratory and 
that communication takes place regarding the effectiveness of the 
management system.” 

4.2.3 
[ผูบริหารสูงสุด-พัฒนา
และปฏิบัติระบบการ
จัดการและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบ
อยางตอเนื่อง-คูมือ
คุณภาพ,หนาที่ความ
รับผิดชอบ รายงานการ
ตรวจติดตาม 

เพิ่มขอ 4.2.3 เนื้อความ 2 บรรทัด ความวา “ ผูบริหารสูงสุดตองมีหลักฐาน
แสดงความรับผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบัติระบบการจัดการและตอง
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอยางตอเนื่อง” “Top management shall 
provide evidence of commitment to the development and 
implementation of the management system and to continually 
improving its effectiveness.” 

4.2.4 เพิ่มขอ 4.2.4 เนื้อความ 2 บรรทัด ความวา “ผูบริหารสูงสุดตองส่ือสารกับ
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องคกรถึงความสําคัญของการทําตามขอกําหนดของลูกคา  กฎ ระเบียบ 
ขอกําหนดกฎหมาย”  “ Top management shall communicate to the 
organization the importance of meeting customer requirements as 
well as statutory and regulatory requirements” 

4.2.7 เพิ่มขอ 4.2.4 เนื้อความ 2 บรรทัด ความวา “ ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวา
ความสมบูรณของระบบการจัดการยังคงอยูเมื่อมีการวางแผนการ
เปล่ียนแปลงระบบการจัดการและมีการปฏิบัติตามแผน” “ Top 
management shall ensure that the integrity of the management 
system is maintained when changes to management system are 
planned and implemented.” 

4.7.2 NOTE เพิ่มขอความ เปน NOTE ความวา   “ตัวอยางของแบบของการตอบกลับ
รวมถึงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาและทบทวนรายงานผลทดสอบ
หรือสอบเทียบกับลูกคา” “Examples of the types of feedback include  
customer satisfaction surveys and review  of test or calibration 
reports with  customers.” 

5.9 ตองทําการวิเคราะหขอมูลการควบคุมคุณภาพ และเมื่อพบวาคาที่ไดอยูนอก
เกณฑที่ใชในการควบคุม ตองทําแผนปฏิบัติเพื่อการแกไขและปองกันไมให
รายงานผลที่ไมถูกตอง 

เพ่ิมรายการ 
4.15 [4.14] 
Corrective action 

รายการที่ตองนํามาประชุมทบทวนการบริหาร  เพิ่มจากฉบับเดิมอีก 1 
รายการ เปนรายการที่ 10  ตอจาก complaint  คือ  –recommendations for 
improvement  เพื่อใหสอดคลองกันกับ 4.10 Improvement 

เพ่ิมขอความใน
ประโยค 
4.2.2e)

ความรับผิดชอบของการจัดการหองปฏิบัติการวาจะดําเนินการสอดคลองกับ
มาตรฐานนี้  เพิ่มขอความวา “และจะปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการ
จัดการอยางตอเนื่อง” “and to continually improve the effectiveness of 
the management system.” 

4.2.3 ผูบริหารสูงสุดตองมีหลักฐานของความรับผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบัติ
ระบบการจัดการและการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอยางตอเนื่อง 

4.2.4 ผูบริหารสูงสุดตองส่ือสารกับองคกรุถึงความสําคัญของการทําตามขอกําหนด
ของลูกคา  กฎ ระเบียบ และขอกําหนดทางกฎหมาย 

4.12.1 [4.11.1] 
- 

เปนเรื่อง preventive action  เพิ่มขอความในประโยคที่ 2 
ความวา”เมื่อเราระบุโอกาสของการปรับปรุงหรือ..(ตองปองกัน) ใหทํา
แผนปฏิบัติ  .When improvement opportunities are identified or....” 
เพื่อสอดคลองกับขอ 4.10 Improvement  

5.2 เพิ่มประโยควา ตองมีการประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม 
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    6    
 

ตารางที่ 7 คําอธิบายการปรับเปล่ียนขอความ 
*หัวขอที่เพิ่มขอความ/ตําแหนง   ตามฉบับใหม และ อยูในวงเล็บ […] สําหรับฉบับเกา 

หัวขอที่มีการ
ปรับเปลีย่น 

สาระของขอความที่ปรับเปลีย่น 

1.4 “มาตรฐานนี้สําหรับใหหองปฏิบัติการใชในการพัฒนาระบบการจัดการสําหรับการ
ดําเนินงานดานคุณภาพ  ดานบริหารงาน และดานเทคนิค”  และเพิ่มขอความ  ความ
วา มาตรฐานนี้ไมไดต้ังใจใหใชสําหรับจุดประสงคที่จะขอรับรอง certified ตาม ISO 
9001 
This International Standard is for use by laboratories in developing their 
management system for quality, administrative and technical operations. 
Laboratory customers, regulatory authorities and accreditation bodies may 
also use it in confirming or recognizing the competence of laboratories. This 
International Standard is not intended to be used for the purpose of 
certification 
ปรับเปลีย่นมาจากขอความเดิมวา “มาตรฐานนี้สําหรับใหหองปฏิบัติการใชในการ
พัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ  ระบบการบริหารและวิชาการที่ใชใน
หองปฏิบัติการใชในการดําเนินงาน “ 
This International Standard is for use by laboratories in developing their 
quality, administrative and technical systems that govern their operations. 
Laboratory clients, regulatory authorities and accreditation bodies may also 
use it in confirming or recognizing the competence of laboratories 
การปรับเปลีย่นนี ้เพ่ือใหคําวาระบบการจัดการ management system  ใหครอบคลุม
ทั้งหมด คือ คุณภาพ บริหารงาน  เทคนิค  และใหความชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกบั ISO 
9001 วามาตรฐานฉบับนี้ไมไดต้ังใจไวใหหองปฏิบัติการขอการรับรอง ISO 9001 แต
มาตรฐานนี้แสดงไดวาหองปฏิบัติการไดปฏิบัติตามหลักการของ ISO 9001  

4.1.5 i) ใชคําวา “ the management system related to quality” แทนคําวา “quality 
system” 
The management system จะมี 3 ประเด็นคือ quality  administrative  and 
technically operation ในที่นี้กลาวถึงหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการคุณภาพ  จึง
ปรับการใชคําใหเหมาะสมกับความหมาย และใหความชัดเจนยิ่งขึ้น 

อื่นๆ  การเปลี่ยนแปลงที่เหลือแสดงไวในตารางใน ภาคผนวก ก 
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2. แนวทางการปฏิบัติเพือ่เขาสูการรบัรองตามมาตรฐานฉบับใหม 
 แนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับเขาสูการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ดังนี้ 
1 แกไขคูมือคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวของ   
2 จัดทําวัตถุประสงคของหนวยงาน แผนปฏิบัติและการติดตามผล 
3 การติดตามประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารงาน 
4 แนะนําใหทําขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการสื่อสารภายในองคกร 
5 กิจกรรมสรางความตระหนักแกบุคลากร 
6 การหา feed back จากลูกคา 
7 เพิ่มการดําเนนิงานดานวิชาการ 
 

1 แกไขคูมือคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวของ   
ตามประเด็นดังนี้ 
นโยบาย 
ทบทวนนโยบายและวัตถุประสงครวม ของหนวยงาน ใหเหมาะสมและแกไขตามที่ทบทวน มี
วัตถุประสงคระบบคุณภาพ  มีนโยบายเรื่องการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่อง 
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสูงสุด 
เพิ่มหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสูงสุด ดังนี้ 

-ผูบริหารสูงสุดมีหนาที่ในการพัฒนาและปฏิบัติระบบบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิผล
ของระบบบริหารงานอยางตอเนื่อง ขอ4.2.3 

-ตองมั่นใจวามีการจัดทํากระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมภายในหองปฏิบัติการและการ
ส่ือสารนั้นเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบบริหารงาน ขอ 4.1.6 

-ตองสื่อสารตอองคกรถึงความสําคัญของการทําใหไดตามขอตกลงของลูกคา กฎ ระเบียบ 
และขอกําหนดทางกฎหมาย ขอ 4.2.4 

-ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวาความสมบูรณของระบบการจัดการยังคงอยูเมื่อมีการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการและมีการปฏิบัติตามแผน 
แกไขคําทั้งเอกสาร 
 แกไขคํา  จาก “ระบบคุณภาพ” เปน “ระบบบริหารงาน”  ทั้งเอกสาร 
หมวดองคกร 
-หมวดองคกร เพิ่มขอความดังนี้ 
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-หองปฏิบัติการมั่นใจวาบุคลากรมีความตระหนักเรื่องความสัมพันธและความสําคัญของกิจกรรมที่
ตนทําวามีสวนใหวัตถุประสงคของระบบการจัดการใหไดรับความสําเร็จไดอยางไรหองปฏิบัติการ 
-ตองปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการจัดการอยางตอเนื่อง  ตอการใชนโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงคคุณภาพ  ผลการตรวจติดตามภายใน ผลการวิเคราะห กิจกรรมการแกไขและการ
ปองกัน และการทบทวนการบริหาร” 
เพิ่มหมวดการปรับปรุง 
(ขอ 4.10 Improvement) 
หมวดการปฏิบัติการปองกัน 
เมื่อสามารถระบุโอกาสของการปรับปรุงหรือ..(ตองปองกัน) ใหจัดทําแผนปฏิบัติ   
หมวดบุคลากร 
เพิ่มขอความ เร่ือง ตองประเมินประสิทธิผลการฝกอบรมบุคลากร 
   -เพิ่มหมวด การปรับปรุง ขอ 4.10 
   -แกไขคํา ระบบคุณภาพ เปน “ระบบบริหารงาน” ตลอดทั้งเอกสาร 
หมวดการทบทวนการบริหาร 
เพิ่มเติมในรายการที่เขาพิจารณาในที่ประชุม 1 รายการดังนี้ 
-รายการคําแนะนําสําหรับการปรับปรุง 
 

2 จัดทําวัตถุประสงคของหนวยงาน แผนปฏิบัติและการติดตามผล 
ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข 

 

3 การติดตามประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารงาน 
กิจกรรมที่ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติในขอ 2  ติดตามการดําเนินการ 

ตรวจติดตามภายใน  ติดตามการปฏิบัติตามการประชุมทบทวนการบริหาร วาไดทําตามเวลาที่
กําหนด มีการแกไขขอบกพรองไดตามเวลาที่กําหนด เปนตน 

 
4 แนะนําใหทําขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการสื่อสารภายในองคกร 

เพื่อใหผูบริหารมีความมั่นใจวาการสื่อสารภายในองคกรเปนไปดวยดี จึงควร 
จัดทําเปนขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  และเปนชองทางทีผู่บริหารจะ
ส่ือสารกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  เร่ืองที่ส่ือสารเปนเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพของ
หนวยงาน  เพื่อสรางความตระหนักใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมใหวัตถุประสงคของหนวยงาน
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บรรลุผล และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยว-ตองสื่อสารตอองคกรถึงความสําคัญของการทําใหไดตามขอตกลง
ของลูกคา กฎ ระเบียบ และขอกําหนดทางกฎหมาย เปนตน 
                    5   กิจกรรมสรางความตระหนักแกบุคลากร  
  เชน  อบรม awareness training ประชุม  ทํากิจกรรม  คําขวัญติดบอรด หรือติด
วัตถุประสงคของหนวย  เอกสารเวียนทราบ  สุมสอบถามทําความเขาใจกับบุคลากร เปนตน 
             6   การหา feed back จากลูกคา  
                             ลูกคาตามมาตรฐานฉบับใหมจะหมายถึงผูที่เกี่ยวของทั้งหมด  โดยออกแบบของ
การตอบกลับรวมถึงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาและทบทวนรายงานผลทดสอบหรือสอบ
เทียบกับลูกคา 
                   7   เพิ่มการดําเนินงานดานวิชาการ 
       -ประเมินประสิทธิผลของบุคลากร 
       -ใหมีการวิเคราะหขอมูลควบคุมคุณภาพ  
 

บทสรุป 
 

การศึกษาครั้งนี้ไดขอมูลความแตกตางระหวางมาตรฐาน ISO/IEC และไดแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อใหหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเดิมปรับเขาสูมาตรฐานใหมอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอหองปฏิบัติการทั้งหมดของประเทศ  ทั้งหองปฏิบัติการสอบ
เทียบและหองปฏิบัติการทดสอบในทุกสาขา ไมวาเปนไฟฟา เคมี การแพทย อาหาร  ชันสูตร หรือ
อ่ืนๆ  ไมวาจะเปนหองปฏิบัติการทางความปลอดภัยของอาหาร ทางสิ่งแวดลอม  หองปฏิบัติการเพื่อ
การสงออก หรืออ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตามกรอบเวลาของ ILAC นั้น หนวยงานที่ใหการรับรอง
ทั่วโลกตองรับรองตามมาตรฐานใหมแลวเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)  ผล
ศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนใหหองปฏิบัติการสามารถศึกษาไดโดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปรับเปลี่ยนสูการรับรองตามมาตรฐานใหม  ทั้งนี้เพื่อปองกันอุปสรรคในการสงของสินคาที่ตองการ
ผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณ คุณสมบุญ เอกวิริยะกิจ คุณศักดิ์ชัย อูทองทรัพย  สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และวิทยากรทุกทานที่ไมไดออกนามที่ไดใหความรูดานมาตรฐาน
หองปฏิบัติการแกหนวยงานเปนอยางดีเสมอมา  ขอขอบคุณ นางเฉิดฉาย ถิรทินรัตน ผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ที่ไดสนับสนุนและมีวิสัยทัศนใหหองปฏิบัติการของสํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวเปนหองปฏิบัติการอางอิงที่เปนแหลงความรูเพื่อประโยชนตอ
ประเทศชาติ  ขอขอบคุณผูรวมงานที่ทานที่แมวาไมไดระบุนามที่ไดชวยเหลือ สนับสนุน และเปน
กําลังใจในการทํางาน เพื่อใหเกิดผลงานที่จะเปนประโยชนตอวงการหองปฏิบัติการของประเทศ 

 
เอกสารอางอิง 

 

ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration    
              laboratories.reference number 17025:2005(E).p.1-28 
ISO/IEC 17025:1999 General requirements for the competence of testing and calibration    
              laboratories. 
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories  
              AMENDMENT 1  
เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร ผูประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ วนัที ่14-15,18-20  
             กรกฎาคม 2548 .ขอแตกตางระหวาง ISO/IEC เกาและใหม 
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ภาคผนวก 1 
 

แสดงรายละเอียดของความแตกตางของ ISO/IEC 17025:1999 กับ ISO/IEC  17025:2005 
 บท ISO/IEC 

17025 
[1994] 2005 

    Old ISO/IEC 17025:1999   New ISO/IEC 17025:2005 

INTRODUCTION 
change Introduction 

1st paragraph 
The International Standard has 
been produced as the result of 
extensive experience in the 
implementation of ISO/IEC Guide 
25 and EN 45001, both of which 
it now replaces. 

The first edition (1999) of this 
International Standard was produced 
as the result of extensive experience 
in the implementation of ISO/IEC 
guide 25 and EN 45001, both of which 
it replaced. 

add Introduction 
2nd paragraph 

- The first edition referred to ISO 
9001:1994 and ISO 9002:1994.These 
standards have been superseded by 
ISO 9001:2000, which made an 
alignment of ISO/IEC 17025 
necessary. In this second edition, 
clauses have been amended or 
added only when considered 
necessary in the light of ISO 
9001:2000  

delete Introduction 
[3rd ] 4th   
[4th ]  5th 
paragraph 

ISO9001 ISO9002 ISO9001:2000 
[deleted ISO 9002] 

Word 
change 
&Delete 
ISO 
9002 

Introduction 
 [3rd ] 4th   

“The growth” 
“quality systems” 
“ISO 9001 or ISO 9002” 
“ISO 9001 and ISO 9002” 

“Growth” 
“management systems” 
“ISO 9001” 
“ISO 9001” 

change Introduction 
[5th ] 6th 
paragraph 

Certification against ISO 9001 
and ISO 9002 does not of itself 
demonstrate the competence of 
the laboratory to produce 

Conformity of the quality management 
system within which the laboratory 
operates to the requirements of ISO 
9001 does not of itself demonstrate 
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technically valid data and 
results. 

the competence of the laboratory to 
produce technically valid data and 
results. Nor does demonstrated 
conformity to this International 
Standard imply conformity of the 
quality management system within 
which the laboratory operates to all 
the requirements of ISO 9001. 

1 SCOPE 
change SCOPE 

1.4 
This International Standard is for 
use by laboratories in 
developing their quality, 
administrative and technical 
systems that govern their 
operations. Laboratory clients, 
regulatory authorities and 
accreditation bodies may also 
use it in confirming or 
recognizing the competence of 
laboratories. 
 

This International Standard is for use 
by laboratories in developing their 
management system for quality, 
administrative and technical 
operations. Laboratory customers, 
regulatory authorities and 
accreditation bodies may also use it in 
confirming or recognizing the 
competence of laboratories. This 
International Standard is not intended 
to be used for the purpose of 
certification 
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change 1.6 If testing and calibration 
laboratories comply with the 
requirements of this International 
Standard they will operate a 
quality system for their testing 
and calibration activities that 
also meets the requirements of 
ISO 9001 when they engage in 
the design/development of new 
methods, and/or develop test 
programmes combining 
standard and non-standard test 
and calibration methods, and 
ISO 9002 when they only use 
standard methods.Annex A 
provides nominal cross-
references between this 
International Standard and ISO 
9001 and ISO 9002. ISO/IEC 
17025 covers several technical 
competence requirements that 
are not covered by ISO 9001 
and ISO 9002.. 
NOTE 1 It might be necessary to 
explain or interpret certain 
requirements in this International 
Standard to ensure that the 
requirements are applied in a 
consistent manner. Guidance for 
establishing applications for 
specific fields 

If testing and calibration laboratories 
comply with the requirements of this 
International Standard they will 
operate a management system for 
their testing and calibration activities 
that also meets the principles of ISO 
9001. Annex A provides nominal 
cross-references between this 
International Standard and ISO 9001. 
ISO/IEC 17025 covers technical 
competence requirements that are not 
covered by ISO 9001. 
NOTE 1 It might be necessary to 
explain or interpret certain 
requirements in this International 
Standard to ensure that the 
requirements are applied in a 
consistent manner. Guidance for 
establishing applications for specific 
fields, especially for accreditation 
bodies (see ISO/IEC Guide 
58:1993,4.1.3) is given in Annex B 
NOTE 2  If a laboratory wishes 
accreditation for part or all of its  
testing and calibration activities,it 
should select an accreditation body 
that operates in accordance with 
Guide 58. 
 

2 NORMATIVE REFERENCES 
  The following normative 

documents contain provisions 
which, through reference in this 
text, constitute provisions of this 
International Standard. For 

The following referenced are 
indispensable for the application of 
this document. For dated references, 
only the edition cited applies. For 
undated references, the lastest edition 
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dated references, subsequents 
amendments to, or revisions of, 
any of these publications do not 
apply. However, parties to 
agreements based on this 
International Standard are 
encouraged to investigate the 
possibility of applying the most 
recent editions of the normative 
documents indicated below. For 
undated references, the lastest 
edition of the normative 
document referred to applies. 
Members of ISO and IEC 
maintain registers of currently 
valid International Standards. 
ISO 9001:1994, Quality systems 
– Model for quality assurance in 
design, development, 
production, installation and 
services. 
ISO 9002:1994, Quality systems 
– Model for quality assurance in 
production, installation and 
servicing. 
ISO/IEC Guide 2, General terms 
and their definitions concerning 
standardization and related 
activities. 
VIM, International vocabulary of 
basic and general terms in 
metrology, issued by BIPM, IEC, 
IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and 
OIML. 
NOTE 1 Further related 
standards, guides, etc. on 
subjects included in this 

of the referenced document (including 
any amendments) applied. 
 
ISO/IEC 17000, Conformity 
assessment-Vocabulary and general 
principles. 
 
VIM, International vocabulary of basic 
and general terms in metrology, 
issued by BIPM, IEC, IFCC, ISO, 
IUPAC, IUPAP and OIML. 
 
NOTE 1 Further related standards, 
guides, etc. on subjects included in 
this standard are given in the 
bibliography. 
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standard are given in the 
bibliography. 
NOTE 2 It should be noted that 
when this International Standard 
was being developed. The 
revisions of ISO 9001 and ISO 
9002 were anticipated to be 
published in the late 2000 as a 
merged ISO 9001:2000. This is 
no longer the case. 

3 TERMS AND DEFINITIONS 
  For the purposes of this 

International Standard, the 
relevant terms and definitions 
given in ISO/IEC Guide 2 and 
VIM apply. 
NOTE General definitions related 
to quality are given in ISO 8402, 
whereas ISO/IEC Guide 2 gives 
definitions specifically related to 
standardization, certification and 
laboratory accreditation. Where 
different definitions are given in 
ISO 8402, the definitions in 
ISO/IEC Guide 2 and VIM are 
preferred. 

For the purposes of this document, 
the relevant terms and definitions 
given in ISO/IEC 17000 and VIM 
apply. 
 
NOTE General definitions related to 
quality are given in ISO 9000, whereas 
ISO/IEC 17000 gives definitions 
specifically related to standardization, 
certification and laboratory 
accreditation. Where different 
definitions are given in ISO 9000, the 
definitions in ISO/IEC 17000 and VIM 
are preferred. 

4 MANAGEMENT REQUIREMENTS 
Word 
change 

4.1.2 -client- -customer- 

word 
change 

4.1.3 -The laboratory management 
system- 

-The management system- 

change 4.1.5 a) have managerial and technical 
personnel*with  the authority and 
resources needed to carry out  their 
duties* and to identify the 
occurrence of  departures from the 
quality system or from the  
procedures for performing tests 

have managerial and technical personnel  
who, irrespective of other 
responsibilities,have the authority and 
resources needed to  carry out their 
duties, including the  implementation, 
maintenance and  improvement of the 
management system,and to identify the 
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and/or  calibrations, and to initiate 
actions to prevent  or minimize 
such departures (see also 5.2) 
 

occurrence of  departures from the 
management system or  from the 
procedures for performing tests and/or 
calibrations, and to initiate actions  to 
prevent or minimize such departures  
(see also 5.2) 

Word 
change 

4.1.5 c) -clients’- -customers’- 

Word 
change 

4.1.5 i) -quality system- -the management system related to 
quality- 

 
 

add 4.1.5 k) - 
 

ensure that its personnel are aware of the  
relevance and importance of their 
activities and how they contribute to the  
achievement of the objectives of the  
management system.   

Add 4.1.6 - Top management shall ensure that  
appropriate communication processes are  
established within the laboratory and that  
communication takes place regarding the  
effectiveness of the management system 

Word 
change 

4.2 
 

-Quality system- -Management system- 

Word 
change 

4.2.1 -quality system- -management system- 

change 4.2.2 The laboratory’s quality  system 
policies and  objectives shall be 
defined in a quality manual  (however 
named). The overall objectives shall  
be documented in a quality policy 
statement.The quality policy 
statement shall be issued  under the 
authority of the chief executive. It  
shall include at least the following 

The laboratory’s management system  
policies related to quality, including a  
quality policy statement, shall be defined  
in a quality manual (however named). The  
overall objectives shall be established, 
and  shall be reviewed during 
management  review. The quality policy 
statement shall  be issued under the 
authority of top  management. It shall 
include at least the  following: 

Word 
change 

4.2.2 a) -clients- -customers- 

change 4.2.2 c) the objectives of the quality system the purpose of the management system 
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 related to quality 
add 4.2.2 e) the laboratory management’s 

commitment to  compliance with this 
International Standard. 
 

the laboratory management’s commitment  
to comply with this International Standard  
and to continually improve the  
effectiveness of the management system. 

Word 
change 

4.2.2 NOTE -clients’- -customers’- 

add 4.2.3 - Top management shall provide evidence 
of  commitment to the development and  
implementation of the management 
system  and to continually improving its  
effectiveness 

add 4.2.4  Top management shall communicate to 
the  organization the importance of 
meeting  customer requirements as well as 
statutory  and regulatory requirements 

Change 
word and 
No.of 
provision 

[4.2.3] 4.2.5 [4.2.3] The quality manual shall 
include or make  reference to the 
supporting procedures  including 
technical procedures. It shall outline  
the structure of the documentation 
used in the quality system. 

4.2.5 The quality manual shall include or 
make  reference to the supporting 
procedures  including technical 
procedures. It shall  outline the structure of 
the documentation  used in the 
management system. 

Change 
no. of 
provision 

[4.2.4] 4.2.6 [4.2.4] The roles and responsibilities 
of technical  management and the 
quality manager, including their 
responsibility for ensuring  
compliance with this International 
Standard,shall be defined in the 
quality manual. 

4.2.6 The roles and responsibilities of 
technical  management and the quality 
manager,including their responsibility for 
ensuring  compliance with this 
International  Standard, shall be defined in 
the quality manual. 

Add 4.2.7 - 
 

Top management shall ensure that the 
integrity of the management system is 
maintained when changes to the  
management system are planned and  
implemented.  

Word 
change 

4.3.1 -quality system- -management system- 

Minor 
change  
on  cross 

4.3.1 Note 2 -4.12- -4.13- 
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reference 
 4.3.2.1 -quality system- -management system- 
 4.3.2.3 -Quality system- -Management system- 
 4.3.3.3 -document- -documentation- 
 4.4.1c) list 

item 
-clients- -customers- 

 4.4.1 c) after 
list item 

-client- -customer- 

 4.4.1 ,note1 -clients- -customers- 
 4.4.1 note3 -client- -customer- 
 4.4.2 -client-       -clients- -customer-        -customers- 
 4.4.2, note -client-       -clients- -customer-        -customers- 
 4.4.4 -client- -customer- 
 4.5.2 -client- -customer- 
 4.5.3 -client- -customer- 
 4.6.3, note -quality system- -management system- 
change [4.7]  4.7.1  [4.7]  The laboratory shall afford 

clients or  their representatives’ 
cooperation to clarify the  client’s 
request and to monitor the 
laboratory’s  performance in relation 
to the work performed, provided that 
the laboratory ensures  confidentiality 
to other clients. 
 

4.7.1 The laboratory shall be willing to 
cooperate with customers or their 
representatives in clarifying the customer's  
request and in monitoring the laboratory’s  
performance in relation to the work  
performed, provided that the laboratory  
ensures confidentiality to other customers. 

Change 
add 

[4.7NOTE3] 
4.7.2  

4.7NOTE3 :Laboratories are 
encouraged to obtain other 
feedback, both positive and negative, 
from their clients (e.g. client surveys). 
The feedback should be used to 
improve the quality system, testing 
and calibration activities and client 
service 

4.7.2 The laboratory shall seek feedback, 
both positive and negative, from its 
customers.The feedback shall be used 
and analyzed to improve the management 
system, testing and calibration activities 
and customer service. 
NOTE Examples of the types of feedback 
include  customer satisfaction surveys and 
review  of test or calibration reports with  
customers. 

word 
change 
cross ref. 

4.8 -clients-  
-4.10-. 
 

-customers- 
-4.11-. 

change 4.9.2 -4.10- -4.11- 
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on cross  
reference 
add 4.10  4.10 Improvement  

The laboratory shall continually improve 
the effectiveness of its management 
system through the use of the quality 
policy, quality objectives, audit 
results,analysis of data, corrective and 
preventive actions and management 
review. 

Minor 
change 

[4.10] 4.11  4.10 4.11  

Minor 
change 

[4.10.1] 4.11.1 
 
[4.10.1NOTE] 
4.11.1NOTE 

4.10.1 
-a policy and procedure- 
-the quality system- 
-clients- 

4.11.1 
-a policy and a procedure- 
-the management system- 
-customers- 

Minor 
change 

[4.10.2]4.11.2 
NOTE 

4.10.2 
-client- 

4.11.2 
-customer- 

 [4.10.5] 4.11.5 4.10.5  
-nonconformances- 
-4.13- 

4.11.2 
.-nonconformities- 
-4.14- 

Word 
change 
and add 

[4.11.1] 4.12.1 4.11.1 Needed improvements and 
potential sources of 
nonconformances, either technical or 
concerning the quality system shall 
be identified.* If preventive action is 
required, action plans shall be 
developed, implemented and 
monitored to reduce the likelihood of 
the occurrence of such 
nonconformities and to take 
advantage of the opportunities for 
improvement. 

4.12.1 Needed improvements and 
potential sources of nonconformities, 
either technical or concerning the 
management system shall be identified. 
When improvement opportunities are 
identified or if preventive action is 
required, action plans shall be developed, 
implemented and monitored to reduce the 
likelihood of the occurrence of such 
nonconformities and to take advantage of 
the opportunities for improvement. 

 [4.12.2.1 
NOTE2] 
 4.13.2.1 
NOTE2 

4.12.2.1NOTE2 
-clients- 

4.13.2.1 NOTE2 
-customers’- 

 [4.13.1] 
4.14.1 

4.13.1 
-quality system- 

4.14.1 
-management system- 
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 [4.13.2] 
4.14.2 

4.13.2 
-clients- 

4.14.2 
-customers- 

Word 
change 

[4.14.1] 
4.15.1 

4.14.1 
-the laboratory’s executive 
management- 
-quality system- 
-client- 

4.15.1 
-the laboratory’s top management- 
 

-management system- 
-customer- 

add  - added one additional item: 
“recommendations for improvement” 

5 TECHNICAL REQUIREMENTS 
 5.2.1NOTE1 -client- -customer- 
add 5.2.2 The management of the laboratory 

shall formulate the goals with respect 
to the education, training and skills of 
the laboratory personnel. The 
laboratory shall have a policy and 
procedures for identifying training 
needs and providing training of 
personnel. The  training program 
shall be relevant to the present and 
anticipated tasks of the laboratory. 
 

The management of the laboratory shall 
formulate the goals with respect to the 
education, training and skills of the 
laboratory personnel. The laboratory shall 
have a policy and procedures for 
identifying training needs and providing 
training of personnel. The training program 
shall be relevant to the present and 
anticipated tasks of the laboratory. The 
effectiveness of the training actions taken 
shall be evaluated. 

 5.2.3 -quality system- -management system- 
 5.4.1 -client- -customer- 
 5.4.2 -client- -customer- 
 5.4.4 -client- 

-clien’s- 
-customer- 
-customer’s- 

 5.4.5.3 -clients- -customers- 
 5.4.5.3 NOTE2 -client- -customer- 
 5.4.6.2 NOTE1 -client- 

-conformance- 
-customer- 
-conformity- 

 5.7.2 -client- -customer- 
 5.8.1 -client- -customer- 
 5.8.3 -client- -customer- 
add 5.9.2 - 

 
Quality control data shall be analyzed and, 
where they are found to be outside  
pre-defined criteria, planned action shall 
be taken to correct the problem and to 
prevent incorrect results from being 
reported 
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5.10.1 -client- 
-clients- 

-customer- 
-customers- 

5.10.2 d) -client- -customer- 
5.10.3.1 c) -client’s- -customer’s- 
5.10.3.1 e) -clients- -customers- 
5.10.4.4 -client- -customer- 

Word 
change 

5.10.5 NOTE3 -client- -customer- 
change Annex A Nominal cross-references to ISO 

9001:1994 และ ISO 9002:1994  
Nominal cross-references to ISO 
9001:2000 

change Bibliography [cancel these references used: ISO 
8402, ISO 9000-1:1994, ISO 9000-
3:1997, ISO 9004-1:1994, ISO 9004-
4:1993, ISO 1011-1, ISO 1011-2, ISO 
1011-3 ISO 1012-1,ISO 1012-2,  
for the new 
standard,ISO/IEC17025:2000] 

[add these references to the new 
stsndard: ISO 9000,  ISO 9001:2000  และ 
 ISO/IEC 90003 , ISO 19011, ISO 
1012:2003, ISO/IEC 17011 ]   
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ภาคผนวก 2 
การจัดทาํวัตถุประสงคคุณภาพ 

 
1  การกําหนด นโยบายคณุภาพ เปาหมายดานคณุภาพ วัตถุประสงคคุณภาพ  แผนปฏบิติั 

 
 
Quality policy statement 
(overall objectives) 
Quality goals 
Quality objectives 
Action plans 

 
 

นโยบายคุณภาพ 
           นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) คือความตั้งใจหรือทิศทางขององคกรเกี่ยวของกับ
คุณภาพ ซึ่งตองมีการประกาศใหทราบเปนทางการอยางชัดเจน โดยผูบริหารระดับสูงขององคกร 

นโยบายคุณภาพควรสอดคลองกับนโยบายโดยรวมขององคกรและเปนกรอบในการกําหนด
วัตถุประสงคดานคุณภาพ  และควรสะทอนถึง ภารกิจ ทิศทางขององคกร วิสัยทัศนของผูบริหาร 
รวมถึงความมุงมั่นขององคกรในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด  ระบบการบริหารงานคุณภาพ  
และการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เพื่อสนองตอบความตองการ/ความพึงพอใจของลูกคา
และการพัฒนาปรับปรุงองคกร  

นโยบายคุณภาพ ควรกระชับ ชัดเจน เขาใจงาย และครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ตาม
ขอกําหนด  
วัตถุประสงคดานคุณภาพ 

วัตถุประสงคดานคุณภาพ (quality objective) เปนสิ่งที่เลือกหาขึ้นมา หรือเปน 
จุดมุงหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพ  ที่ตองสอดคลองกับนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคโดยรวม 
(overall objective)  ซึ่งอาจมีการตั้งเปาหมายระยะยาว (Goal)  วัตถุประสงคเปนจุดมุงหมายระยะ
ส้ัน 
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    วัตถุประสงคดานคุณภาพ 
Quality objective 
Result+Standard+Time limit 

                                           ตัวอยางวัตถุประสงคดานคุณภาพ  
Reduce customer complaints by 30% of the present number by December 2005 
: 

การกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพก็คือการทํานโยบายคุณภาพใหเปนรูปธรรม สามารถจับ
ตองได เพื่อใชเปนแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติงานที่สามารถวัดคาได และประเมินผลได และ
เพื่อ.ใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ตั้งไว 

การจัดทําวัตถุประสงคคุณภาพ  ใชหลักการ  SMART  ในการจัดทําคือ 
S-Specific มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง 
M-Measurable สามารถวัดคาไดหรือประเมินผลได 
A-Achievable สามารถบรรลุได 
R-Reasonable อยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงมีเหตุผล และสามารถอธิบายได 
T-Timeframe มีกรอบเวลากําหนดไวชัดเจน 

 วัตถุประสงคจึงมีองคประกอบ 3 สวนคือ ผลที่ไดรับ  มาตรฐานที่ตั้งไว และกําหนดเวลา  
เขน วัตถุประสงค  ลดขอรองเรียนของลูกคาลง  วัตถุประสงคและเปาหมายคุณภาพ  30 % ของขอ
รองเรียนปจจุบัน  ภายใน ธันวาคม 2005   เปนตน   
 
 ข้ันตอนในการดําเนินการมีดังนี้ 

1  เลือกกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ควรพิจารณาจาก 
 -ส่ิงที่มีผลกระทบตอคุณภาพหรือระบบการบริหารงานคุณภาพ 
 -ผลกระทบตอลูกคา 
 -ความจําเปน/ความเรงดวนขององคกร 
 -ความถี่ในการตรวจพบ 
2  ตั้งเปาหมายของแตละวัตถุประสงค 
    ควรพิจารณาจากขอมูลที่ผานมา หรือเปาหมายครั้งกอน เมื่อบรรลุแลวอาจบีบเปาหมาย

ใหสูงขึ้นหรือแคบขึ้น หรืออาจเปลี่ยนไปเรื่องใหมที่ทาทายกวา 
3 แตละหนวยงาน / ระดับนําไปตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายของตน ใหสอดคลองกับ 

ขององคกร 
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 4    ควรกําหนดเปนแผนการปฏิบัติงาน 
       ระบุถึงความถี่/ระยะเวลาในการวัดผล วิธีการวัดผล ผูรับผิดชอบ วิธีการวิเคราะหผล 
เอกสารแบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
 5   กรณีที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายตองดําเนินการ  
  -วิเคราะหหาสาเหตุ 
  -ปฏิบัติการแกไข 
  -ติดตามผลการแกไข 
  -รายงานผลการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 ความถี่/ระยะเวลาในการจิดตามวัดผลและประเมินผล ข้ึนอยูกับองคกร เชน อาจกําหนด
เปนรายเดือน รายไตรมาส รายหกเดือน หรือตามปงบประมาณ เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


