รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง เบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรม บางกอก ชฎา กรุงเทพฯ
****************************************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. นางลักษมี
ปลั่งแสงมาศ
นายกสมาคมฯ
2. พลอากาศตรี เพียร โตท่าโรง
กรรมการที่ปรึกษา
3. พลตรี ชัยณรงค์
เชิดชู
กรรมการที่ปรึกษา
4. นายจรัญ
ยะฝา
รองเลขาธิการ
5. นางอภิญญา
หล้าเตจา
เหรัญญิก
6. นางสาวพรทิพย์พา เตมียกุล
นายทะเบียน
7. นางอุทพร
แก้วน้าดี
ประชาสัมพันธ์
8. นายก้าชัย
สิงหภิวัฒน์
ปฏิคม
9. นางปนัดดา
ซิลวา
กรรมการวิชาการ
10. นายชาตรี
อารีวงค์
กรรมการวิชาการ
11. ผศ.ปฏิญาณ
สุทธิเวทย์
กรรมการวิชาการ
กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. นายประยูร
2. รศ.ดร.เอก
3. รศ.นพ.วิรัตน์
4. นายวัลลภ
5. นายเชิดชัย
6. นายส้าเนาว์
7. นายสุรพันธ์

เชี่ยววัฒนา
ชัยสวัสดิ์
วงศ์แสงนาค
มหัทธนันชัย
แสนสีหา
ทองมั่น
ชัยล้อรัตน์

กรรมการที่ปรึกษา
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขาธิการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
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รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
ลาดับ

บริษัท/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

1

Mr.Viral Samanksikam

Professional Calibration@Services co.,L

2

ดร.วินัย ปิติยนต์

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง

3

น.ส.นิตยา เตยหล้า

บริษัท อีพีซี อินโนชัน เซ็นเตอร์ จ้ากัด

4

นางปัทมากร บุญเรือง

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จ้ากัด

5

นางสิริลักษณ์ หางนาค

บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จ้ากัด

6

นายเถลิงเกียรติ พวงงาม

บริษัท เอส พี ซีแคลิเบรชั่น เซ้นเตอร์ จ้ากัด

7

นายขจร บุญรอด

บริษัท โออิชิ เทรดดิง จ้ากัด

8

นายชิชกร บุญเรือง

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จ้ากัด

9

นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์

10

นายธีระยุทธ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์

สมารคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น)

11

นายนันทวุฒิ จรัสศิลป์

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จ้ากัด

12

นายปรัชญา ชาตินักรบ

องค์การเภสัชกรรม

13

นายวิชา ตันวีระชัยสกุล

14

นายสันติ จิตนิยม

บริษัท เมเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) จ้ากัด

15

นายสุรศักดิ์ ญาณประสาท

กองมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด

16

นายอุดร ศรีชนะ

บริษัท เอส พี ซีแคลิเบรชั่น เซ้นเตอร์ จ้ากัด

17

นายสิทธิศักดิ์ โรจชะยะ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

18

นางสุวรัตน์ เชยขุนทด

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป่ ุ่น)

19

นายวิบูลย์เกียรติ โมฬีรตานนท์

20
21

น.ส.สุพตั รา ยศสูงเนิน
นายสมชาย เนียมพันธ์

บริษัท ทิปโก้แอสพัลท์ จ้ากัด(มหาชน)
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ้ากัด

22

นายกฤติเดช ภิรมย์พล

บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จ้ากัด

23

นายณรงค์ บุพศิริ

บริษัท โออิชิ เทรดดิง จ้ากัด

24

นายณัฐพลกรณ์ รัชธนาพนธ์

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ้ากัด

25

นายนคร ตลับเพ็ชร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)

หน้า 2 จาก 12

ลาดับ

บริษัท/หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

26

นายพัทธมน ทองค้า

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. บางปู

27

นายมานะ สอนจันทร์

บริษัท โออิชิ เทรดดิง จ้ากัด

28

น.ส.จิฎากาญจน์ จิรพงศ์วิเศษ

บริษัท สยามเภสัช จ้ากัด

29

นางสาวมาศสภา ทองนาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

30

นายกัสกร ทัศนชัยสกุล

บริษัท เมทเลอร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) จ้ากัด

31

นายกิติพัฒน์ มิตะโค

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอส์ จ้ากัด

32

นางสัจจา หงษ์อินทร์

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ้ากัด(มหาชน)

33

นายประเสริฐ เปลี่ยนประเสริฐ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอส์ จ้ากัด

34

นายวิศัลย์ วีรสาร

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ้ากัด

35

นายวุฒิพงษ์ อรรถวัน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอส์ จ้ากัด

36
37

นายสมเกียรติ กลิ่นเอี่ยม
นายสมหวัง สังข์ดี

บริษัท โออิชิ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจ้ากัด

38

นายสามารถ ส้าลีลอย

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)

39

นายสิทธิศักดิ์ โสเพ็ง

บริษัท โออิชิ เทรดดิง จ้ากัด

40

นายประเสริฐ เปรมศรี

บริษัท เอ.พี.พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จ้ากัด

41

นายรณชัย งานแจน

บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ้ากัด

42

นายสุทธิพงษ์ ถนอมวุฒิศักดิ์

บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ้ากัด

43

นายนิพนธ์ เห่าตระกูลงาม

บริษัทเอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด

44

นายวัชระ อนุศาสนกุล

อดีตผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

45

นายณรงค์เดช วงษ์สะอาด

46

น.ส.สมัชญา นามติง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

47

น.ส.ศิริพร เปรมฤทธ์

48

น.ส.พชวกร บุญเลียว

49

น.ส.นพรัตน์ ขยันเมือง

50

น.ส.สุจติ รา สวัสดี

51

นายอุเทน บูรณวงศ์

สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย

52

นายปรเมนทร์ พอใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เริ่มประชุม
เวลา 10.40 น.
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ท้าหน้าที่ประธานในการประชุมและกล่าว
เปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมฯ แจ้งว่า ในรอบปี ปี 2559 –2560 ที่ผ่านมา มีคณะกรรมการบริหาร
สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 18 ท่าน ดังนี
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ
พลอากาศตรี ดร. เพียร โตท่าโรง
พลตรี ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู
นายประยูร เชี่ยววัฒนา
รศ. ดร. เอก ไชยสวัสดิ์
รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค
นายวัลลภ มหัทธนันชัย
นาย จรัญ ยะฝา
นางอภิญญา หล้าเตจา
น.ส.พรทิพย์พา เตมียกุล
นางอุทุมพร แก้วน้าดี
นายก้าชัย สิงหภิวัฒน์
นายส้าเนาว์ ทองมั่น
นางปนัดดา ซิลวา
นายชาตรี อารีวงศ์
นายเชิดชัย แสนสีหา
ผศ.ปฎิญาณ สุทธิเวทย์
นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์

ต้าแหน่ง
นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ปฎิคม
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาการ

นายกสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลงานการพัฒนางานของ สมท. ในปี 2560 ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ท้าหน้าที่
ในลักษณะเป็นสื่อกลางส่งเสริมให้เกิดการประสานงานระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดพัฒนางานด้าน
ระบบมาตรวิทยาโดยรวมของประเทศ เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในหมู่สมาชิกด้วยกัน โดยใน
การพัฒนางานของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 2560 ซึ่งประสบความส้าเร็จในการด้าเนินงานสองด้าน คือ ด้าน
วิชาชีพและธุรกิจการทดสอบและสอบเทียบ คือการส่งเสริมสถานภาพด้านวิชาชีพของสมาชิกฯ ให้มีเกียรติ เป็นที่รับรู้
และได้รับการยอมรับ การด้าเนินการดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับสาธารณชน มีการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถมีหลักประกัน ด้านคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ และ การพัฒนาระบบ หลักสูตร ใน
การพัฒนาก้าลังคน โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนันนายกสมาคมฯ ยังได้เน้น
ให้เห็นถึงความพยายามในการขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพด้านนี ครอบคลุมบริษัทและ
หน่วยงานซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
หน้า 4 จาก 12

มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
นายจรัญ ยะฝา ผู้ช่วยเลขาธิการ สมท. ได้สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี สมาคมมาตรวิทยาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึ่ง จัดขึนเมื่อ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Sapphire
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และขอมติให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีสมาคมมาตร
วิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม: มติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการแถลงผลงานและกิจกรรมในรอบปี 2560
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ใน
รอบปี 2560 นี เป็นไปเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคการวัดมากขึน
โดยด้าเนินการทังในด้านสัมมนาวิชาการรวมทังได้ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการด้าเนินกิจกรรมต่ างๆ ที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพงานบุคลากรนันๆ ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอยู่ผ่านทางระบบมาตรวิทยา ซึ่งจะส่งผลโดยรวมถึงความ
เข้มแข็งในคุณภาพสินค้าขององค์กรของบุคลากร นันๆต่อไป โดยกิจกรรมส่วนที่ควรสรุปและน้ามาแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบทั่วกันดังนี
3.1 การเพิ่มสมาชิก
คณะกรรมการได้พยายามให้มีจ้านวนสมาชิกที่กว้างขวางมากขึน ทังในด้านการเชิญชวนและ การให้สิทธิพิเศษ
ในบางโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในการร่วมสัมมนา ทังนีนอกเหนือจากเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของสมาคมฯ เอง
แล้วยังจะเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึนด้วย โดยในปี 2560 มีสมาชิกทังสินดังนี
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
 สมาชิกสามัญรายปี
112
ราย
 สมาชิกสามัญตลอดชีพ
105
ราย
 สมาชิกนิติบุคคล
11
ราย
 นักศึกษา
2
ราย
รวม
230
ราย
3.2 การจัดทา web site (www.mst.or.th)
การจัดท้า Web site ของสมาคมฯ ถือเป็นการเผยแพร่งานของสมาคมฯ ได้ส่วนหนึ่งและส้าหรับในปี 2560 นี
สมาคมฯ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมาก
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3.3 การดาเนินงานโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลด้านมาตรวิทยาสาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัดปี 2560
ผลงานโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลด้านมาตรวิทยา ปี 2560
1. จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติ มวล ไฟฟ้า และ อุณหภูมิ ระดับ 2 จ้านวน 2
ครัง ในเดือน มิถุนายน และ กันยายน 2560 มีผู้ผ่านการทดสอบทังสิน 44 คน แบ่งตาม สาขาการวัด ได้
ดังนี
- สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ จ้านวน 5 คน (บริษัท แม็กซ์ แวลู เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นศูนย์สอบ
ภาคปฏิบัติ)
- สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล จ้านวน 19 คน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทยเป็นศูนย์สอบภาคปฏิบัติ)
- สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า จ้านวน 1 คน (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทยเป็นศูนย์สอบภาคปฏิบัติ)
- สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ จ้านวน 19 คน (บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จ้ากัด) เป็น
ศูนย์สอบภาคปฏิบัติ)
2. บรรยายเผยแพร่โครงการรับรองสมรรถนะบุคคลด้านมาตรวิทยาให้แก่สถานศึกษาและองค์กรที่อบรม
วิชาการด้านเครื่องมือวัด ดังนี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ล้าพูน เมื่อ 30 ส.ค. 60
- มหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง จ.ล้าปาง เมื่อ 31 ส.ค. 60
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. เมื่อ 16 ก.ย. 60
- วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 6 ก.พ. 61
- สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี เมื่อ 7 ก.พ. 61
- วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 8 ก.พ. 61
3.4 การดาเนินงานโครงการทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการ
สมท. ตระหนักถึงความส้าคัญของการสร้างการยอมรับด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ ในปี 2560 ที่ผ่านมา
สมาคมฯได้จัดท้า โครงการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
สรุปโครงการทดสอบความช้านาญห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประจ้าปี ชื่อโครงการ
2559 Liquid in Glass Thermometer
(พ.ย. 59 – ม.ค. 60)
2560 1 GΩ Resistor / Insulator
(มิ.ย. 60 – ธ.ค. 60)
Autoclave
( ธ.ค.60 – ม.ค. 61)

รหัส
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
MST-PTCA-T01-2016 15 ห้องปฏิบัติการ
ผ่าน 15 ไม่ผ่าน 0
MST-PTCA-E01-2017 13 ห้องปฏิบัติการ
ผ่าน 11 *ไม่ผ่าน 2
MST-PTCA-T02-2017 16 ห้องปฏิบัติการ
ผ่าน 16 ไม่ผ่าน 0

* รอตอบรับจากห้องปฏิบัติการ ให้ทางสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยเข้าไปช่วยประเมินปัญหาที่เกิดและแนะน้าแนวทางแก้ไข
ปัญหา
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3.5 การจัดแข่งขันกอล์ฟของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
สมท. ได้ จั ด การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ ขึ นเมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2561 ณ สนาม Alpine Golf & Sport Club มี
ผู้เข้าร่วมแข่งขันจ้านวน 24 หน่วยงาน ที่ให้เกียรติร่วมเล่นกอล์ฟกับสมาคมฯในครังนี และมีผู้ร่วมสนับสนุนของรางวัล
ให้กับสมาคมฯ อีกหลายราย ซึ่งสมาคมฯ ใคร่ขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นีด้วย
3.6 การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
คณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความส้าคัญของการร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ในรอบปีที่
ผ่านมาสมาคมฯได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในงานต่างๆ ดังนี
1. งานจัดสัมมนาวันรับรองระบบโลก ปี 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงานและมาตรวิทยา” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์
บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
2. งาน Thailand Lab ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560
3. งานจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักผลไม้ภัยใกล้ตัว วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
3.7 การประชุมใหญ่สามัญประจาปีและการสัมมนาวิชาการ
สมท. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Sapphire โรงแรมเซ็น
จูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
 น้าเสนอผลการด้าเนินการของ สมท. ที่ผ่านมา
 การบรรยายพิเศษและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรวิทยาสาขาผู้สอบ
เทียบเครื่องมือวัด
 การบรรยายพิเศษ“อินดัสเตรียล 4.0 กับมาตรวิทยา”
 “สถานการณ์ความเคลื่อนไหว ISO/IEC 17025 (CD 1)”
3.8 การจัดทาหนังสือ Lab directory
สมท. ได้ด้าเนินการจัดท้าหนังสือ Lab directory มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/
ทดสอบ ในประเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่มีความจ้าเป็นต้องหา
ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ โดย สมท. ได้จัดท้า หนังสือ Lab directory จ้านวน 5,000 เล่ม มีการ
จ้าหน่าย และ มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความจ้าเป็นต้องใช้ไปแล้ว และในวันนี สมท. ได้น้าหนังสือ Lab directory มา
มอบให้สมาชิก สมท. คนละหนึ่งเล่มด้วย
สรุปผลจากการดาเนินงาน
การด้าเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯในรอบปี 2560 นี เป็นไปเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคการวัดมากขึน โดยด้าเนินการทังในด้านสัม มนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักให้สังคมเห็นถึงความส้าคัญของงานด้านมาตรวิทยา รวมทังได้ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน การส่งเสริมสถานภาพด้านวิชาชีพของสมาชิกฯ ให้มีเกียรติ เป็นที่รับรู้ และได้รับการ
ยอมรับ ซึ่งสมาคมฯ ได้ด้าเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ทัง 4 สาขาอาชีพการสอบเทียบเครื่องวัด พร้อมกันนีสมาคมได้ด้าเนินการจัด โครงการทดสอบความ
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ช้านาญระหว่างห้องปฏิบัติการ ในสาขาการสอบเทียบที่ขาดแคลนโปรแกรมทดสอบความช้านาญ ซึ่งคณะกรรมการฯ
เชื่อว่าการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากรนันๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอยู่ผ่านทางระบบมาตรวิทยา ซึ่งจะส่งผลโดยรวมถึงความเข้มแข็งในคุ ณภาพสินค้าของประเทศ
ต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลประจาปี 2560
นางอภิญญา หล้าเตจา เหรัญญิก ของสมาคมฯ ได้รายงาน รายรับ – รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี

มติที่ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี 2561
นางอภิญญา หล้ าเตจา เหรั ญญิกได้ขออนุมัติแต่งตัง คุณยุพาพรรณ เอกสิ ทธิกุล ผู้ ส อบบัญชีอนุญาตเลข
ทะเบียนที่ 4286 เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ้าปี 2561
มติที่ประชุม: รับทราบและเห็นชอบตามที่เหรัญญิกเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)
นายจรัญ ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่องการขอแก้ไขข้อบังคับ สมท. เนื่องจากข้อบังคับ สมาคมมาตรวิทยาแห่ง
ประเทศไทย (สมท.) ได้ถูกปรับแก้ครังล่าสุดเมื่อปี 2556 เพื่อให้ข้อบังคับ สมท. มีความถูกต้องและทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึน คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอปรับแก้ ข้อบังคับ สมท. โดยมีประเด็นส้าคัญที่ขอเสนอ
แก้ไข ดังนี
1. แก้ไข ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม
จากเดิม
ข้อ 4.
วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 เพื่อท้าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานและให้ค้าปรึกษาทางด้านวิชาการมาตรวิทยาแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาในประเทศ
4.2 เพื่อท้าหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตร
วิทยา ทังในและต่างประเทศ
4.3 เพื่อท้าหน้าที่ให้การส่งเสริมการยอมรับในระบบมาตรวิทยาของประเทศ ในระดับนานาชาติ
4.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการระหว่างสมาชิก
4.5 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยาของประเทศ
4.6 เพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เป็น
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 แลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการระหว่างสมาชิก
4.2 พัฒนาทักษะบุคลากรด้านมาตรวิทยาของประเทศ
4.3 รับรองสมรรถนะบุคคลด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
4.4 ให้ค้าปรึกษาทางด้านวิชาการมาตรวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาในประเทศ
4.5 สนับสนุนและส่งเสริมการยอมรับในระบบมาตรวิทยาทังในระดับชาติและนานาชาติ
4.6 เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรวิทยา ทังในและ
ต่างประเทศ
2. แก้ข้อ 7
จากเดิม
ข้อ 7. ค่าลงทะเบียน และค่าบ้ารุงสมาคม
7.1 ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก
20. - บาท (ส้าหรับสมาชิกใหม่)
เป็น
ข้อ 7. ค่าลงทะเบียน และค่าบ้ารุงสมาคม
7.1 ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก
50. - บาท (ส้าหรับสมาชิกใหม่)
หน้า 9 จาก 12

3. แก้ข้อ 10
จากเดิม
ข้อ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตังแต่วันที่หนังสือตอบรับค้าเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
เป็น
ข้อ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคมให้เริ่มนับตังแต่วันที่หนังสือตอบรับค้าเชิญถึงยังสมาคมโดยมีสมาชิกภาพสินสุดตามวาระของคณะกรรมการชุด
นันๆ
4. แก้ข้อ 23
จากเดิม
ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีๆ ละ 1 ครัง ภายในเดือน มกราคมของปี
ถัดไป ทุกๆ ปี
เป็น
ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีๆ ละ 1 ครัง ภายในเดือนไตรมาตรแรก
ของปีถัดไป ทุกๆ ปี
5. แก้ข้อ 26
จากเดิม
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี
26.4 เลือกตังสอบบัญชี
เป็น
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี
26.4 เลือกตังผู้สอบบัญชี
6. แก้ข้อ 31
จากเดิม
ข้อ 31. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ท้าการ
แทนลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
เป็น
ข้อ 31. การลงนามในเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ท้าการแทนลงนาม
ร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
7. แก้ข้อ 40
จากเดิม
ข้อ 40. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ช้าระ
บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)
เป็น
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ข้อ 40. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้
ช้าระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มติที่ประชุม: รับทราบและเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับ สมท. ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
นายจรัญ เสนอให้นายวิบูลย์เกียรติ โมฬีรตานนท์ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมที่มีอาวุโสสูงที่สุดในห้องประชุมท้า
หน้าที่เป็นประธานในการเลือกตังคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประจ้าปี 2561 - 2562
มติ ที่ประชุม : เห็ น ชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ นายนายวิบูล ย์เกียรติ ท้าหน้าที่เป็นประธานในการ
เลือกตังคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประจ้าปี 2561 – 2562
นายวิบูลย์เกียรติ ท้าหน้าที่เป็นประธานในการเลือกตังคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประจ้าปี 2561 2562 โดยให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่สมควรท้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมประจ้าปี 2561 - 2562 โดยมี
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการฯ เรียงตามล้าดับและหมายเลขประจ้าตัวดังนี
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ
พล.อ.ต. เพียร โตท่าโรง
ผศ.ปฏิญาณ สุทธิเวทย์
นางปนัดดา ซิลวา
นายธีรยุทธ์ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์
พล.ต. ชัยณรงค์ เชิดชู
นายชาตรี อารีวงศ์
นายก้าชัย สิงหภิวัฒน์
นางอภิญญา หล้าเตจา
นางปัทมากร บุญเรือง
นางอุทุมพร แก้วน้าดี
นายวัชระ อนุศาสนกุล
นายจรัญ ยะฝา
นายวินัย ปิติยนต์
นางประมาณ ล้อมวงศ์
นางสาวพรทิพย์พา เตมียกุล
นายวิบูลย์เกียรติ โมฬีรตานนท์
นายปรัชญา ชาตินักรบ
นายสุรศักดิ์ ญาณประสาท
นายสันติ จิตนิยม
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นายวิบูลย์เกียรติ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเลือกตังคณะกรรมการบริหารสมาคมประจ้าปี 2561 -2562
โดยกากบาทหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในบัตรเลือกตัง โดยให้สมาชิกหนึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ไม่เกิน
11 คน
ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเลือกตังคณะกรรมการบริหารสมาคมประจ้าปี 2561 -2562 และหย่อนบัตรเลือกตัง
ลงในหีบบัตร
นายวิบูลย์เกียรติ ท้าหน้าที่เป็นประธานการนับคะแนน โดยมี นายจรัญ ยะฝา นางปนัดดา ซิลวา นายก้าชัย
สิงหภิวัฒน์ และ นางพัศณี ศรีกฤษณ์ ร่วมนับคะแนน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการลงคะแนน และ รายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกตังเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมประจ้าปี 2561 - 2562 มีดังนี
ชื่อ
นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ
พล.อ.ต. เพียร โตท่าโรง
พล.ต. ชัยณรงค์ เชิดชู
นางอุทุมพร แก้วน้าดี
นางปนัดดา ซิลวา
ผศ. ปฏิญาณ สุทธิเวทย์
นายกาชัย สิงหภิวัฒน์
นายอภิญญา หล้าเตจา
นายชาตรี อารีวงศ์
นายจรัญ ยะฝา
นายธีรยุทธ์ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์
นางสาวพรทิพย์พา เตมียกุล
นางปัทมากร บุญเรือง
นายสันติ จิตนิยม
นายวิบูลย์เกียรติ โมฬีรตานนท์
นายสุรศักดิ์ ญาณประสาท
นายวัชระ อนุศาสนกุล
นายวินัย ปิติยนต์
นายปรัชญา ชาตินักรบ
นายประมาณ ล้อมวงศ์

คะแนนที่ได้
55
53
47
47
46
43
43
41
37
37
24
24
20
17
10
10
8
8
7
6

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นาย จรัญ ยะฝา
ผู้จดรายงานการประชุม
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