
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562
และการเสวนาวิชาการ

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ  อาคาร 14 (อาคาร 100 ปี) ห้องประชุม 110 ชั้น 1

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
(นนทบุร)ี



08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม
09.30 – 09.45 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ของ สมท.

- น าเสนอผลการด าเนินงานของ สมท. ประจ าปี 2562
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของ สมท. ประจ าปี 2562

09.45 – 10.30 น. การเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น. น าเสนอผลด าเนินกิจกรรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการของ สมท.  

ประจ าปี 2562 
11.15 – 12.15 น. เสวนาวิชาการเรื่อง“มาตรวิทยา ยุค 4.0”

- การควบคุมกระบวนการผลิตในยุค 4.0 (Process control 4.0)
- การสอบเทียบเครื่องมือวัดระยะไกลในยุค 4.0 (Remote calibration 4.0)

ด าเนินรายการ โดย พลอากาศตรี ดร. เพียร โตท่าโรง (กรรมการที่ปรึกษาสมท.)
12.15 – 12.30 น. ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 และการเสวนาวิชาการ



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 แถลงผลงานและกิจกรรมในรอบปี 2562 ดังนี้

3.1 การจัดท าจดหมายข่าว/เอกสารทางวิชาการ
3.2 การเพ่ิมสมาชิก

3.3 การจัดท า Web-site

3.4 การด าเนินงานโครงการรบัรองสมรรถนะบุคคลด้านมาตรวิทยา สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัด ปี 2562

3.5 การด าเนินงานโครงการทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการ
3.6 การจัดแข่งขันกอล์ฟของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
3.7 การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
3.8 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมวิชาการ
3.9 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 2562 – 2565

ระเบียบวาระที่ 4 น าเสนอบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563
ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไขข้อบังคับ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
1 ดร. ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมฯ
2 พลอากาศตรี ดร. เพียร  โตท่าโรง กรรมการที่ปรึกษา
3 พลตรี รศ. ดร. ชัยณรงค์   เชิดชู กรรมการที่ปรึกษา
4 รศ.นพ.วิรัตน์   วงศ์แสงนาค กรรมการที่ปรึกษา
5 ดร.ปนัดดา   ซิลวา อุปนายกคนที่ 1
6 นางรัชดา  เหมปฐวี อุปนายกคนที่ 2
7 ดร. จรัญ   ยะฝา เลขาธิการ
8 นางอภิญญา   หล้าเตจา เหรัญญิก
9 น.ส.พรทิพย์พา  เตมียกุล นายทะเบียน
10 นายก าชัย  สิงหภิวัฒน์ ปฎิคม
11 นายวัชระ นูมหันต์ ประชาสัมพันธ์
12 นางอุทุมพร   แก้วน้ าดี กรรมการวิชาการ
13 นายส าเนาว์  ทองมั่น กรรมการวิชาการ
14 นายเชื่อมศักร  สินชัยศรี กรรมการวิชาการ
15 นายชาตรี   อารีวงศ์ กรรมการวิชาการ
16 นายเชิดชัย   แสนสีหา กรรมการวิชาการ
17 ผศ.ปฎิญาณ  สุทธิเวทย์ กรรมการวิชาการ
18 นายวัชระ   อนุศาสนกุล กรรมการวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คณะกรรมการสมาคมฯ ประจ าปี 2561 – 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 18 ท่าน



เป้าหมายในการพัฒนางานของสมาคมมาตรวิทยาในปี 2561 – 2562 

• ด้านวิชาชีพ
– โครงการรับรองสมรรถนะบุคคลด้านมาตรวิทยา สาขาการสอบเทียบ

เครื่องมือวัด

– การสร้างระบบพัฒนาก าลังคนและสร้างการยอมรับด้านความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการ เช่น การจัด PT

• ด้านความมั่นคงของสมาคมฯ
– ขยายฐานสมาชิก

– มีฐานรายได้ที่มั่นคง



ระเบียบวาระที ่2: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561

รายงานการประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ  ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561



3.1      การจัดท าจดหมายข่าว/เอกสารทางวิชาการ

จดหมายข่าวของสมาคมฯได้ด าเนินการในรูปแบบใหม่ใช้ชื่อว่า “e-update” มีจุดประสงค์เพื่อ
แจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ สมท. บทความที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน มาตร
วิทยาและการวัดการทดสอบ ให้สมาชิกได้ทราบ การจัดท าวารสาร e-update ฉบับแรก เริ่มเมื่อ
ปลายเดือนมิถุนายน 2561 

• คณะกรรมการได้พิจารณา การแจกจ่ายให้แก่สมาชิก ในรูปแบบของ electronic mail พร้อมกัน
นี้ยังได้น าเสนอวารสาร e-update บนเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ  

• ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดท าวารสาร e-update และกระจายให้กับสมาชิกไป
แล้ว 4 ฉบับ คือ

– ฉบับ 1 เดือน เมษายน 2562

– ฉบับ 2 เดือน กรกฎาคม 2562

– ฉบับ 3 เดือน ตุลาคม 2562

– ฉบับ 4 เดือน ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 การแถลงผลงานและกิจกรรมในรอบปี 2562



3.2  การเพิ่มสมาชิก
คณะกรรมการได้พยายามให้มีจ านวนสมาชิกที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งใน

ด้านการเชิญชวนและ การให้สิทธิพิเศษในบางโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในการร่วม
สัมมนา ทั้งนี้นอกเหนือจากเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของสมาคมฯ เอง แล้ว
ยังจะเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้นด้วย 
โดยในปี 2562 มีสมาชิกทั้งสิ้นดังนี้ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

สมาชิกสามัญรายปี R (REGULAR) 171 ราย

สมาชิกตลอดชีพ L (LIFE) 125 ราย

สมาชิกนิติบุคคล C (CORPORATE/ORGANIZATION) 4 ราย

สมาชิกนักศึกษา 29 ราย

รวมทั้งหมด 329 ราย



3.3 การจัดท า web site (www.mst.or.th)
– ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่นา่สนใจมากขึ้น

http://www.mst.or.th/


การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
สอบสมรรถนะบุคคลฯ รุ่นที่ 1 ส าหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการ
สอบดังนี้
• ด้านอุณหภูมิ ชั้น 2 มีผู้เข้าสอบ 6 คน  ผ่าน 6 คน 
• ด้านอุณหภูมิ ชั้น 3 มีผู้เข้าสอบ 2 คน  ผ่าน 2 คน 
• ด้านมวล ชั้น 2 มีผู้เข้าสอบ 5 คน  ผ่าน 5 คน 

สอบสมรรถนะบุคคลฯ ด้านมิติ ชั้น 1 ส าหรับนักศึกษา ในวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 
• นักศึกษาเข้ารับการสอบ สาขามิติ ชั้น 1 มีผู้เข้าสอบ 29 คน  ผ่าน 29 คน 

สอบสมรรถนะบุคคลฯ ด้านมิติ ชั้น 1 ส าหรับครูอาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษา ในวันที่ 16 –
20 ก.ย.62 
• ครูเข้ารับการสอบสาขามิติชั้น 1 ทั้งหมด 17 คน

3.4 การด าเนินงานโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลด้านมาตรวิทยา 
สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัด ปี 2562



3.5 การด าเนินงานโครงการทดสอบความช านาญ
ระหว่างห้องปฏิบัติการ 

สมาคมฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างการยอมรับด้านความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการ ในปี 2562 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดท า โครงการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหว่างห้องปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

• โปรแกรมการทดสอบความช านาญการสอบเทียบทางไฟฟ้า โครงการ MST –
PTCA E01 – 2019 100 kΩ Standard Resistor ด าเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 
17 กันยายน พ.ศ. 2562
– มีผู้เข้าร่วม  4 ห้องปฏิบัติการ (Standard Resistor)  ผ่าน 4 ห้องปฏิบัติการ 

• โปรแกรมการเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ สาขาการสอบเทียบทางไฟฟ้า 
MST – PTCA – E02-2019 Calibration of 0.03 𝛍𝐅 Standard Capacitor
ด าเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562
– ผู้เข้าร่วม 15 ห้องปฏิบัติการ (Standard Capacitor)  ผ่าน 15 ห้องปฏิบัติการ 



3.6  การจัดแข่งขันกอล์ฟของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
สนาม บางกอก กอล์ฟ คลับ ปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วมแข่งขนัจ านวน 25
หน่วยงาน ที่ให้เกียรติร่วมเล่นกอล์ฟกับสมาคมฯในครั้งนี ้และมีผู้รว่ม
สนับสนุนของรางวัลใหก้ับสมาคมฯ อีกหลายราย

สมาคมฯ ใคร่ขอขอบคุณอย่างสงูไว้ ณ ที่นี้ด้วย



3.7 การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
คณะกรรมการฯได้เล็งเห็นความส าคัญของการร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา   
สมาคมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในงานต่างๆ ดังนี้

• การร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Lab ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 16.00 น.ห้อง MR 218
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย ทั้งสิ้น 59 คน

– การบรรยาย เรื่อง การใช้ Decision rule ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ISO/IEC 17025: 2017
และ การบรรยาย เรื่อง: การวิเคราะห์สาระส าคัญในกัญชาไทย – ความส าคัญและปัญหาในการวิเคราะห์

• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ISO/IEC 17025: 2017 in Practice ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00
น. ห้องแอมเบอร์ 3 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมและรับการอบรมปฏิบัติการ ทั้งหมด 41 คน

– การเสวนา ในหัวข้อแนวทางการจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 
ในมุมมองของ  Accreditation Body (AB) และผู้ตรวจประเมิน เน้นประเด็น  Impartiality, Risk 
Management และ Decision rule

– Workshop แนวทางการจัดการความเสี่ยง แนวทางการจัดการเรื่องความเป็นกลาง และการ จัดท าเอกสาร 
decision rule ตามข้อก าหนดในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017 ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ

• ทดสอบอาหาร  

• สอบเทียบสาขาอุณหภูมิ



3.8 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการสัมมนาวิชาการ

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี มี
การน าเสนอผลการด าเนินการของ สมท. ในรอบปี 2560 พร้อมทั้งมีการ
บรรยายพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

– การบรรยายพิเศษและน าเสนอผลการด าเนินงาน “ความส าคัญของ PTในระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025” โดย

– การเสวนา“แนวทางการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัตกิารทดสอบและสอบเทียบ
เพื่อตอบสนองข้อก าหนด ISO/IEC 17025” 
• ผู้ด าเนินการเสวนาโดย: ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ

• ผู้เข้าร่วมเสวนา: ดร.ปนัดดา  ซิลวา, นายเชื่อมศักร  สินชัยศรี 



3.9 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สมท. 2562 – 2565

สมาคมฯ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ประจ าปี 2561 – 2562 ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) 2562 – 2565 เพื่อก าหนดบทบาทและ
แนวทางการด าเนินงานของสมาคมฯ ในอนาคต โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ สมท . 
พ.ศ. 2562 -2565 คือ “สมท.    เป็นศูนย์รวมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดเพื่อน าความรู้ด้าน
การวัดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของสังคมไทย” 

ก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา สมท. ได้ดังนี้
1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านการวัดที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) จัดกิจกรรมแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาด้านมาตรวิทยาเชิงรุก
3) จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์ความรู้ องค์กร และบุคลากร ด้านมาตรวิทยา อย่าง

ต่อเนื่อง



3.9 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สมท. 2562 – 2565 (ต่อ)
ในรอบปี 2562 สมาคมฯ ได้ด าเนินงานตามแผนงานส าหรับแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 1: จัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านการวัดที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1. จัดท าจุลสาร e-up date เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิก
2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยา และเป็นแหล่งข้อมูล MST 4.0 เพื่อ
เผยแพร่แก่สมาชิก ผ่าน เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ 

กลยุทธ์ 2: จัดกิจกรรมแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาด้านมาตรวิทยาเชิงรุก
การร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยร่วมลงนามใน MoU เพื่อการ
ฝึกอบรมครูอาจารย์ภายในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ด้าน
มาตรวิทยา มาตรวิทยา 4.0 และ จัดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
1. กรรมการสมาคมฯ ร่วม เป็นคณะอนุกรรมการให้การรับรอง ISO/IEC 17025 ของ ส านักงาน

คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



3.9 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สมท. 2562 – 2565 (ต่อ)

กลยุทธ์ 3: จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์ความรู้ องค์กร และบุคลากร ด้านมาตรวิทยา อย่าง

ต่อเนื่อง

1. สมาคมฯจัดสัมมนาฝึกอบรมปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ

2. จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

, การฝึกอบรมพิเศษ เป็นต้น

3. สมาคมฯ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรบัรองบคุลากร โดยท าหน้าที่เป็นหน่วยทดสอบในการการ

ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

4. การเป็นผู้จัดการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 2 โปรแกรม



สรุปผลจากการด าเนินงาน

การด าเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯในรอบปี 2562 นี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของสมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านเทคนิคการวัดมากขึ้น โดยด าเนินการทั้งในด้านสัมมนาวิชาการ 
เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้สงัคมเห็นถึงความส าคัญของงานด้าน
มาตรวิทยา รวมทั้งได้ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน การส่งเสริมสถานภาพด้านวิชาชีพของสมาชิกฯ ให้มีเกียรติ เป็น
ที่รับรู้ และได้รับการยอมรับ  ซึ่งสมาคมฯ ได้ด าเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะ
บุคคล สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 4 
สาขาอาชีพการสอบเทียบเครื่องวัด พร้อมกันนี้สมาคมได้ด าเนินการจัด โครงการ
ทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการ ในสาขาการสอบเทียบที่ขาดแคลน
โปรแกรมทดสอบความช านาญ  ซึ่งคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพงาน
บุคลากรนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอยู่ผ่านทางระบบมาตรวิทยา ซึ่งจะส่งผล
โดยรวมถึงความเข้มแข็งในคุณภาพสินค้าของประเทศต่อไป











การร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Lab ในวันที ่27 กันยายน 2562 



โครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด





ระเบียบวาระ
ที่ 4 แถลง
บัญชีรายรับ-
รายจ่าย และ
บัญชีงบดุล
ประจ าปี 
2562

สรุปฐานะทางการเงินของสมาคมฯ ดังรายงานของผู้สอบบัญชี



ระเบียบวาระที่ 5   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563

นางอภิญญา หล้าเตจา เหรัญญิกได้ขออนุมัติแต่งตั้ง 
นางจารุณี ศุภกาญจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลข
ทะเบียนที่ 4424 เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ 
ประจ าปี 2563



ระเบียบวาระที ่6   แก้ไขข้อบังคับ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 

ข้อบังคับ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) ได้ถูกปรับแก้ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2561 
เพ่ือให้ข้อบังคับ สมท. มีความถูกต้องและทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ยิ่งข้ึน คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอปรับแก้ ข้อบังคับ สมท. โดยมีประเด็นส าคัญที่ขอเสนอ
แก้ไข ดังนี้

แก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่

• ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆ ละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนไตรมาตรแรกของปีถัดไป ทุกๆ ปี

เป็น

• ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆ ละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนไตรมาตรแรกของปีถัดไป ทุกๆ ปี โดยการประชุมสามารถด าเนินการใน
รูปแบบการประชุมแบบทั่วไป หรือ ใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ 



ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

-




