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ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement
มอก.17025 และความสาคัญของการรับรองห้องปฏิบัติการ
วันที่จัด รุ่น 84 : วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

สมาชิก :

6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท

เวลา

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 25 ท่าน (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่
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ห้อ งปฏิ บั ติ การทดสอบและสอบเที ย บมีค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งมี
มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจความถูกต้องแม่นยาของผลการตรวจสอบ
ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ตาม ISO/IEC 17025 โดยประกาศใช้เมื่อ 16 ธันวาคม 2543 และมีอีก
หลายหน่วยงานกาลังดาเนินการขอการรับรองหรือกาลังสนใจที่จะสร้าง
มาตรฐานให้กับห้องปฏิบัติก ารของตนเอง การทาความเข้าใจและการ
ตี ค วามของข้ อ ก าหนดรวมทั้ ง ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น ในเรื่ อ งของการ
ให้บริการทดสอบ และสอบเทียบเป็นสิ่งจาเป็นในการรักษาระบบคุณภาพ
ให้ดารงอยู่ตลอดไป ดังนั้นผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทา
ระบบจึงต้องเป็น ผู้ที่ มีความรู้มีป ระสบการณ์ และความชานาญในเรื่อง
ข้อกาหนดของ ISO/IEC 17025 เพื่อให้องค์การสามารถที่จะดาเนินการ
ยื่นเอกสารขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างถูกต้องได้
มาตรฐาน
สมาคม ตระหนักถึงความสาคัญในการทาความเข้าใจข้อกาหนดของ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จึงเรียนเชิญผู้มีความรู้
ความชานาญมาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจในข้อกาหนดของ ISO/IEC 17025
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร
3. นา ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ควรมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานการทดสอบหรือสอบเทียบ
เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารห้ อ งปฏิ บั ติก ารทดสอบและสอบเที ย บ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาระบบคุ ณ ภาพ ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO
14000, ระบบบริหารงานคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร
คุณญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ (อดีตผู้อานวยการ)
คุณคมสัน
ยังจรูญ
(นักวิชาการมาตรฐาน)
สานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บุคคลทั่วไป :

6,700 + 469 (VAT 7%) = 7,169 บาท
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