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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุม ครังที
้ ่ 3 / 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2

แจ้งเพื่อทราบ

2.1 บรรยากาศและสรุปงาน FTI Expo 2022 จังหวัดเชียงใหม่
คุณ ปภิช ัช รายงานรูป บรรยากาศที่ได้อ อกบู ธ ภายในงาน ซึ่งได้มีนั ก ศึก ษาประจาบู ธ วัน ละ 2 คน ให้ข้อ มูล
เกีย่ วกับสมาคมฯ และประชาสัมพันธ์เรื่องการเป็ นสมาชิกของสมาคม โดยมีการแจกโบรชัวร์และสเปรย์แอลกอฮอล์ทม่ี รี ายละเอียด
ของสมาคมฯ จานวน 500 ชิน้
คุณสรินทิพย์แจ้งเพิม่ เติมว่ามีผตู้ ดิ ต่อเชิญสมาคมฯ ไปออกบูธและมีบริษทั ทีส่ นใจเป็ นสมาชิกจานวน 2 ราย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
2.2 ประกาศ มอก. 272 และ 2321 ที่ สมอ. ออกผลล่าช้า ไม่ทนั ตามกาหนด
คุณสุชาติสอบถามในทีป่ ระชุมเรื่องการประกาศใช้ มอก. 272 และ 2321 ทีต่ อ้ งมีกระบวนการยื่นขออนุ ญาตใหม่
นัน้ มีบริษัทใดทีไ่ ด้ผลการทดสอบบ้าง เนื่องจากทุกบริษทั ที่ได้รบั มอก. นี้มจี านวนหลายบริษทั ทาให้ผลการทดสอบและการออก
ใบอนุญาตเกิดความล่าช้า
ขอฝากทางนายกสมาคมฯ ทาหนังสือชี้แจงไปยัง สมอ. ว่าทางสมาคมฯ ได้รบั การร้องเรียนจากสมาชิ กเรื่องผล
การทดสอบล่าช้า ทาให้แสดง มอก. ใหม่บนผลิตภัณฑ์ไม่ทนั อาจได้รบั ความผิดเรื่องการไม่แสดงมาตรฐานใหม่ โดยควรส่งเป็ น
จดหมายไปรษณียต์ อบรับส่งแจ้งไปยัง สมอ.
ในส่วนการแก้ไขหากได้ใบอนุ ญาต มอก. ตัวใหม่แต่ภาชนะเดิมยังเหลือจานวนมากต้องทาอย่างไร โดยวิธกี าร
เดิมเป็ นการทาสติ๊กเกอร์ตวั ใหม่ปิดทับตัวเก่า ซึ่งควรขอคาแนะนาวิธกี ารแก้ไขเรื่องนี้ หากจดหมายเสร็จ ควรส่งให้กรรมการและ
สมาชิกรับทราบ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบและทางนายกสมาคมฯ ดาเนินการจัดทาจดหมายส่งแจ้งทาง สมอ.
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่ อง

3.1 การขอเข้าพบท่านเลขา สมอ. เพื่อส่งผู้แทนร่วมเป็ นอนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
คุณสุชาติแนะนาเลขาสมาคมฯ ประสานงานกับคุณเพชรรัตน์ ทีไ่ ด้รบั เลือกเป็ นประธานสายงานมาตรฐาน สภา
อุตสาหกรรม เรื่องขอให้ทางสมาคมฯ ร่วมรับฟั ง หรือเป็ นอนุ กรรมการร่าง มอก. หรือในฐานะ Observer มอก. สี และเรื่องการ
ทดสอบ มอก. ทีซ่ ้าซ้อนกับฉลากเขียว
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 หารือหัวข้อการส่งตัวอย่างการทดสอบมาตรฐาน มอก. ของทุกผลิ ตภัณฑ์ให้ทาง สมอ.
คุณสุชาติ แจ้งในทีป่ ระชุมว่าจากเดิมทีม่ กี ารสุม่ เพียงตัวอย่างไปทดสอบ แต่ในปี น้มี กี ารเปลีย่ นกฏทีต่ อ้ งส่ง
ทดสอบทุกผลิตภัณฑ์ โดยต้องการให้หวั ข้อนี้เป็ นหัวข้อทีเ่ ข้าพบและพูดคุยกับทาง สมอ.
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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3.3 Ease of Doing Business เสนอให้ มอก. ของ สมอ. ครอบคลุมเรื่อง สิ่ งแวดล้อมของฉลากเขียว
คุณสุชาติน าเสนอหัวข้อนี้เพื่อเป็ นการเอื้อต่ อการท าธุรกิจ ลดความซับซ้อน และช่ วยในการแข่งขัน โดย
ต้องการให้ภาครัฐปรับเป็ น One Stop Service เรื่องมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องกันเช่น มาตรฐานฉลากเขียว ทีค่ วรควบเรื่องการทดสอบ
เข้ากับหัวข้อทดสอบ มอก. โดยรวมเกณฑ์การทดสอบเข้า ด้วยกัน ทัง้ เรื่องมาตรฐานและเรื่องสิง่ แวดล้อม เนื่องจากการทดสอบ
ฉลากเขียวในปั จจุบนั ได้เพิม่ หัวข้อทดสอบเกี่ยวกับ VOC, โลหะหนัก, VAC และเรื่องปรอทตะกั ่ว ทีเ่ ป็ นหัวข้อเดียวกับ มอก. เป็ น
การเพิม่ ภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดยเสนอให้ทางนายก, เลขาฯ, คุณเพชรรัตน์ และหากกรรมการท่านใดสนใจเข้าร่วม
ด้วย ก็ทาเรื่องเข้าพบ สมอ. ถึงเป็ นเรื่องทีท่ าได้ยาก แต่ควรมีการนาเสนอเพื่อให้ทางภาครัฐตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ได้
มีการส่งเรื่องนี้ไปทางหอการค้าด้วยเช่นกัน
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิ จารณา
4.1 รับรองสมาชิ กใหม่
คุณปภิชชั รายงานว่าในเดือนทีผ่ ่านมายังไม่มสี มาชิกใหม่สมัครเข้ามา

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 รายงาน รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน
(เอกสารแนบที่ 1)
คุ ณ พิริย ะ รายงานยอดรายรับ ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2565 จ านวน 204,061.80 บาท และยอดรายจ่ า ย
189,344.50 บาท โดยยังมียอดค้างเบิกจากการออกบูธ FTI Expo 20222
ในส่วนการเก็บค่าบารุง มียอดเงินเข้าจานวน 80 บริษัท ทราบที่มาจานวน 69 บริษัท โดยจะมีการส่งแจ้ง
เตือนไปยังบริษทั ทีย่ งั ไม่ชาระอีกรอบ และทราบส่วนทีย่ งั ไม่ได้แจ้งชาระเข้ามา
คุณสุชาติแนะนาว่าไม่ควรให้งบประจาปี มกี ารติดลบ
คุณพิรยิ ะให้ความคิดเห็นว่าปี หน้าควรลดค่าบารุงรายปี ลง 50% เหมือนปี ทผ่ี ่านมา เนื่องจากสมาคมฯ ยังมีทุน
สารองอยู่ แต่ในส่วนของดอกเบีย้ ฝากประจานัน้ ลดลง
รายงานสมาชิกที่ค้างชาระค่าบารุง ตัง้ แต่ปี 2562 จานวน 9 บริษัท โดยได้มอบหมายให้ผู้ท่อี ยู่ในที่ประชุม
ติดตาม จากการสอบถามองค์ประชุมคณะกรรมการ 8 ใน 14 มีมติเห็นว่าให้ยกเลิกสถานะการเป็ นสมาชิกจานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) ห้างหุน้ ส่วนจากัดธาราเคมีคอลส์
2) บริษทั ไทย คีวา เคมิคอลส์ จากัด
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3 การแต่งตัง้ คณะกรรมการและที่ปรึกษาวาระ กรกฎาคม 2565 – มิ ถนุ ายน 2567
คุณสุชาติแจ้งว่าในวาระ ปี 2565 – 2567 มีกรรมการ 14 บริษทั โดยนายกฯ จะมีการแต่งตัง้ หน้าทีก่ ารทางาน
ในวาระนี้ในการประชุมครัง้ หน้า
ในส่วนทีป่ รึกษาของสมาคมฯ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ มีหน้าทีไ่ ม่ต่างจากคณะกรรมการ โดย
ในวาระนี้ขอคงรายชื่อทีป่ รึกษาเหมือนวาระก่อนหน้านี้ จานวน 10 รายชื่อ จากเดิม 11 รายชื่อ โดยคุณวิเชียร เจิดรังสี ได้แจ้งขอ
ยุตกิ ารทาหน้าที่ และจะมีการแจ้งในกลุ่มไลน์คณะกรรมการและทาหนังสือเรียนเชิญไปยังทีป่ รึกษาแต่ละท่าน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
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4.4 โครงสร้างกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ
คุณสุชาติแจ้งว่าในหัวข้อนี้ขอให้ทางนายกสมาคมฯ แต่งตัง้ ในการประชุมครัง้ หน้า
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5

ประธานกลุ่มรายงานอัพเดทข้อมูล
- คุณสุชาติประธานกลุ่มการค้า ประชาสัมพันธ์เรื่อง Ease of Doing Business และเรื่องกิโยติน กฏหมาย
ซ้าซ้อน ทีข่ อทาเรื่องเป็ น One Stop Service และประชาสัมพันธ์การทาธุรกิจกับประเทศซาอุดอิ ารเบีย
- คุณปภิชชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ แจ้งจะมีการอัพเดทรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์สมาคม
วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 เคมีอนั ตรายที่แจ้งต่อกรมโรงงาน

คุณสรินทิพย์รายงานแทนคุณบรรพต ว่าปี น้ี ทางกรมโรงงานออกประกาศ ให้ผนู้ าเข้า (เช่น ยูรโี คทไทย) ช่วย
แจ้งให้ผทู้ ่ซี ้อื วัตถุอนั ตรายทีเ่ ข้าข่ายต้องแจ้ง วอ/อก. 7 จากท่าน ดาเนินการแจ้ง วอ/อก. 7 รายละเอียดลึกๆ จะต้องรบกวนแต่ละ
บริษทั สอบถามกับผูน้ าเข้าว่าบริษทั มีการซื้อวัตถุอนั ตรายหรือไม่ ซึง่ ตอนนี้คดิ ว่าผูน้ าเข้าส่วนใหญ่น่าจะเริม่ แจ้งกับบริษทั ผูซ้ ้อื แล้ว
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.2 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
การประชุมครัง้ ต่อไปกาหนดเป็ นวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 และจะขอให้โหวตวันประชุมทีท่ ุกท่านสะดวก
เพิม่ อีก 1 วันเพื่อเป็ นตัวเลือกและนับเสียงส่วนใหญ่ว่าสะดวกวันไหน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมอบหมายให้คุณสรินทิพย์แจ้งวันให้เลือกในกลุ่มไลน์กรรมการและทีป่ รึกษา
ปิ ดการประชุม เวลา 16.10 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม:

นางสาวสรินทิพย์ ปั ณฑพลังกูร

ผูต้ รวจแก้ไข:

นายปภิชชั ตัง้ คารวคุณ

ผูร้ บั รองการประชุม:

นายศราวุฒิ รัชนกูล
1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
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