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ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement
มอก.17025 และความสําคัญของการรับรองห้องปฏิบตั ิการ
วันที่จัด รุ่น 77 : วันเสาร์ที่ 5 –วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

สมาชิก :

6,000 + 420 (VAT 7%) = 6,420 บาท

เวลา

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

สถานที่
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ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน
เพื่อสร้างความมั่นใจความถูกต้องแม่นยําของผลการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันมี
หลายหน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตาม ISO/IEC
17025 โดยประกาศใช้เมื่อ 16 ธันวาคม 2543 และมีอีกหลายหน่วยงานกําลัง
ดํ า เนิ น การขอการรั บ รองหรื อ กํ า ลั ง สนใจที่ จ ะสร้ า งมาตรฐานให้ กั บ
ห้องปฏิบัติการของตนเอง การทําความเข้าใจและการตีความของข้อกําหนด
รวมทั้งความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการให้บริการทดสอบ และสอบเทียบ
เป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาระบบคุณ ภาพให้ดํารงอยู่ตลอดไป ดังนั้นผู้ที่จะทํา
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําระบบจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์
และความชํ านาญในเรื่องข้อ กํ าหนดของ ISO/IEC 17025 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก าร
สามารถที่ จ ะดํ าเนิ น การยื่ น เอกสารขอการรับ รองมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน
สมาคม ตระหนั ก ถึ งความสํ าคั ญ ในการทํ าความเข้ าใจข้ อ กํ าหนดของ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จึงเรียนเชิญผู้มีความรู้ความ
ชํานาญมาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจในข้อกําหนดของ ISO/IEC 17025
2. มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ระหว่ า งผู้ เข้ า รั บ การอบรมและ
วิทยากร
3. นํา ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ควรเป็ นผู้ที่มีป ระสบการณ์ ในห้องปฏิ บัติการทดสอบหรือสอบเทียบไม่
น้ อ ยกว่ า 2 ปี ควรมี ค วามรู้ ในเรื่อ งพื้ น ฐานการทดสอบหรื อ สอบเที ย บเป็ น
ผู้รับ ผิดชอบในการบริห ารห้ องปฏิ บั ติการทดสอบและสอบเทีย บ อาจารย์ ที่
ป รึ ก ษ าระบ บ คุ ณ ภ าพ ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 14000, ระบ บ
บริหารงานคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร
คุณญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ (อดีตผู้อํานวยการ)
คุณคมสัน ยังจรูญ (นักวิชาการมาตรฐาน)
สํานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บุคคลทั่วไป : 6,500 + 455 (VAT 7%) = 6,955 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
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