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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 3/2565 

วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุม 1011 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ         

 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1011 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ 

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์ 

3. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

4. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

5. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

6. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

7. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

8. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

9. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ  

10. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 

11. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

12. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

13. คุณเรวดี จันทร์พฤกษ์  (แทน ดร.นีรนาถ จิณะไชย) 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม  

1. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

2. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

3. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

4. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์ 

5. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

6. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

7. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 
8. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

9. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

10. คุณมุกดา โจวตระกูล 

11. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

12. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

13. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 
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14. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล  

15. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ  

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2022 ซ่ึงมีกำหนดเป�ดงานในวันท่ี 

15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ท้ังนี้งานจะดำเนิน

ไปถึงวันท่ี 17 กันยายน 2565 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 2/2565 วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ความคืบหน้าเรื่องการเก็บคำบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2565 (โดยคุณมุกดา)  

 เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงขอแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบว่าใน

ขณะนี้ไฟล์ข้อมูลสมาชิกได้มีการทำให้เป�นป�จจุบันแล้ว และในการนี้ขอแจ้งวิธีการอ่านเลขสมาชิกเพ่ือให้กรรมการทุก

ท่านทราบดังต่อไปนี้  

1) สมาชิกประเภท P คือ เดิมเป�นสมาชิกตลอดชีพของสมาคม แต่ป�จจุบันจะต้องจ่ายค่าบำรุงป�ละ 1500 บาท 

2) สมาชิกประเภท Y คือ เดิมเป�นสมาชิกรายป�ของสมาคม แต่ป�จจุบันจะต้องจ่ายค่าบำรุงป�ละ 3000-7000 บาท 

3) สมาชิกท่ีเลขข้ึนต้นด้วย XX (ตัวเลข) คือ สมาชิกใหม่ของสมาคม ท้ังนี้เลข 2 ตัวแรกจะเป�นไปตามป� พ.ศ. ท่ีเข้ามา  

ตามด้วยเลข 3,5,7 ซ่ึงเป�นตัวเลขท่ีบ่งบอกว่าต้องเสียค่าบำรุงรายป�เท่าไหร่ ส่วน 2 ตัวเลขสุดท้ายคือลำดับการเข้าเป�น 

สมาชิกในกลุ่มนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เลข 65-301 ก็จะหมายถึงสมาชิกสมัครเข้าเป�นสมาชิกในป� พ.ศ. 2565 เสียค่าบำรุง 

ป�ละ 3000 บาท และสมัครเข้ามาเป�นลำดับแรกในป�นั้นๆ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้นำข้อมูลท่ีแจ้งนี้ไปใส่ในหน้าแรกของไฟล์ข้อมูลสมาชิกเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจท่ัวกัน 
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 3.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการสัมมนาประจำป� 2565 (โดยคุณนาคาญ์) 

 เลื่อนไปรายงานในการประชุมครั้งหน้า 

 

3.3 หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับประเด็นป�ญหาเรื่องสารสำคัญใน

 เครื่องสำอาง (โดยทีมวิชาการ) 

 คุณศิวาพร รายงานว่าทางทีมเลขาได้ทำนัดเพ่ือเข้าพบท่านรองวีระชัย ตั้งแต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 และได้มี

การประสานกับหน้าห้องท่านรองวีระชัยในการส่งเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ท่านทราบถึงเนื้อหาท่ีจะพูดคุยกัน

ล่วงหน้า อย่างไรก็ดีหน้าห้องท่านรองได้โทรมาแจ้งขอเลื่อนการนัดพบในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ไปก่อนเนื่องจาก

ต้องการพูดคุยกันภายในกับเจ้าหน้าท่ีกองเครื่องสำอางก่อน และอาจให้นัดพบได้อีกครั้งในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหฝ้่ายเลขาติดตามวันนัดต่อไป 

 

3.4 การดำเนินการของสมาคมกับกฎหมาย PDPA 

 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา กรรมการมีมติให้ใส่วาระนี้เป�นวาระสืบเนื่อง เนื่องจากสมาคมมีการเก็บ

ฐานข้อมูลของสมาชิกจึงควรมีการติดตามกฎหมาย PDPA อย่างต่อเนื่อง และในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้มอบหมาย

ให้คุณวัชราพรช่วยติดตามในเรื่องนี้ว่าสมาคมฯ จะเข้าข่ายอยู่ในข้อยกเว้นของกฎหมาย PDPA หรือไม่ ท้ังนี้หากต้องการ

ข้อมูลใดเพ่ิมเติมสามารถประสานงานกับคุณรัตนาภรณ์เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากสภาอุตสาหกรรมได้ 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหคุ้ณวัชราพรติดตามเรื่องนี้ต่อไป 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล) 

 คุณพรรษชลติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมครั้งนี้ได้ คุณศิวาพรจึงรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

พฤษภาคม 2565 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 4.2 รับรองสมาชิกใหม่  

 คุณศิวาพรรายงานแทนคุณมุกดาในท่ีประชุมว่า บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด (ผู้ผลิต

วัตถุดิบเอทิลแอลกอฮอล์) และ บริษัท มิลเล่ (ไทยแลนด์) จำกัด (ผู้นำเข้าเครื่องสำอาง) ได้สมัครเพ่ือเข้ามาเป�นเป�น

สมาชิกสมาคม ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้เตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนและเรียบร้อย จึงขอให้กรรมการรับรองการเป�น

สมาชิก 

 อนึ่งกรณีของบริษัทพีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) บจก. ท่ีทางสมาคมฯ มีการส่งใบแจ้งหนี้ค่าบำรุงสมาชิก

ประจำป� 2565 ล่าช้า และทางบริษัทฯ ขอผ่อนปรนไม่จ่ายค่าบำรุงในป�นี้แต่ขอไปชำระเต็มจำนวนในป�หน้าเนื่องด้วย

กระบวนการภายในของบริษัท จึงขอให้กรรมการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 

 มติท่ีประชุม รับรอง บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด และ บริษัท มิลเล่ (ไทยแลนด์) จำกัด 

เป�นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ และให้ดำเนินการเรื่องชำระค่าบำรุงสมาชิกต่อไป ส่วนกรณีบริษัทพีเจ้น อนุโลมให้ป�นี้ไม่

ต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิก 

May-65 1มกราคม-31 พฤษภาคม 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 31,340.00 334,715.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 10,500.00 95,500.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 41,840.00              430,215.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          48,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          1,548.00                                         

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 804.64                    7,066.91                                         

ค่าไฟฟ้า 353.08                    1,856.14                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 37,641.69              110,198.01                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 38,799.41 168,669.06 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 3,040.59 261,545.94 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 มิถุนายน 2565 261,545.94 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน พฤษภาคม 2565
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วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 ประชุมรับฟ�งความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 

2562  ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 (โดยคุณสายใจ) 

 เนื่องจากคุณสายใจลาประชุม คุณศิวาพรจึงรายงานสรุปการประชุมท่ีคุณสายใจทำไว้ในท่ีประชุมรับทราบแทน 

โดยในวันดังกล่าวมีการพิจารณาร่างประกาศ 3 ร่างดังนี้  

1) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้มีหน้าท่ีปฎิบัติการ (Operation 

Pharmacist OP) ของสถานท่ีผลิตและนำเข้าวัตถุดิบสมุนไพร: ซ่ึงมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ปฎิบัติการและจำนวนผู้

ปฏิบัติการท่ีต้องประจำ ณ สถานท่ีนั้นๆ 

2) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดผู้ขายรายย่อยท่ีขายวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป�นประกาศท่ียกเว้นกิจการท่ีไม่ต้องมีใบอนุญาติ 5 กลุ่ม 

3) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข การออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

GMP Import Herbal Product เทียบเท่า GMP Local Manufacture (GMP Clearance) ซ่ึงระบุให้ต้องทำ GMP 

Clearance ก่อนโดยมีหลักเกณฑ์คือผู้ผลิตในต่างประเทศมีความ GMP เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ 

 ท้ังนี้รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารแนบ 1 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และกรรมการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าในร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้มีหน้าท่ีปฎิบัติการ (Operation Pharmacist OP) ของสถานท่ีผลิตและนำเข้าวัตถุดิบ

สมุนไพร ควรกำหนดคุณสมบัติผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการเป�นจบวิทยาศาสตร์หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า โดยไม่ต้องระบุ

รายละเอียดย่อย และมอบหมายให้คุณสายใจไปชี้แจงต่อไป 

 

 5.2 ประชุมร่วม TDRI เรื่องป�ญหาและช่องว่างของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ

ไทย ในป�จจุบัน ในวันจันทร์ท่ี 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล (โดยคุณ

ฐิติ)  

 เนื่องจากคุณฐิติลาประชุม คุณศิวาพรจึงรายงานสรุปการประชุมท่ีคุณฐิติทำไว้ในท่ีประชุมรับทราบแทน ท้ังนี้

การประชุมนี้เป�นประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือนำไปรายงานในกลุ่มใหญ่เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบคุณภาพในการ

พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นสำคัญของการเสวนาได้แก่  

1) หน่วยงานรับรองระบบและห้องตรวจสอบสินค้ายังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท่ีเป�นนวัตรกรรมใหม่ๆ 

2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองค่อนข้างสูง 

 โดยจะมีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 4 สค 65 ท้ังนี้รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ้างอิงได้ตามเอกสาร

แนบ 2 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณฐิติเข้าประชุมกลุ่มย่อยในครั้งถัดไป 
 

  5.3 ICCR Meeting 28 - 30 June 22 (โดยดร.ปรีชากร) 

 เนื่องจากดร.ปรีชาการติดภารกิจด่วนจึงขอเลื่อนหัวข้อนี้ไปรายงานในการประชุมครั้งหน้า 



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

6 
 

 

 5.4 การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างท่ีสมาคมไม่มีเจ้าหน้าท่ีสมาคม (โดยประธานและทีมเลขา) 

 เนื ่องด้วยในขณะนี้สมาคมฯ ของเราไม่มีเจ้าหน้าที ่สมาคมปฎิบัติงานเป�นประจำ ทางทีมเลขาจึงขอ

ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานในช่วงนี้ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 4/2565 ในวันอังคารท่ี 9 

สิงหาคม 2565 

  



วาระ 5.1 การประชุมร่างกฎหมายลูก พรบ.ผลิตภณัฑส์มุนไพร พศ. 2562 วันที ่24 มิถุนายน 2565 

สาระสาํคัญของร่างกฎหมายผลิตภัณฑส์มุนไพรมี 3 ประกาศทีป่ระชุมหารือกันในวนัน้ัน มีดังนี้คือ 

1. ร่างประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กาํหนดคุณสมบัติผู้มีหน้าทีป่ฎิบัติการ

(Operation Pharmacist OP) ของสถานทีผ่ลิตและนําเข้าวัตถุดิบสมุนไพร:

สถานท่ีผลิตและนาํเขา้วตัถดิุบสมนุไพร ตอ้งมีผูม้ีหนา้ที่ปฎิบติัการท่ีมีคณุสมบติัสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือ

ประเภทวตัถุดิบอย่างนอ้ย 1 คน  

ผู้มีหน้าทีป่ฎิบัติการ ตอ้งคณุสมบติั แพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์แพทยแ์ผนจีน เภสชักรรม 

วิทยาศาสตรอ์าหารหรือเครื่องสาํอาง แลว้แต่ประเภทวตัถุดิบที่ขาย   

2. ร่างประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กาํหนดผู้ขายรายย่อยทีข่ายวัตถุดิบทีใ่ช้ใน

การผลิตผลิตภัณฑส์มุนไพร

ผูข้ายวตัถุดิบสมนุไพรที่ไม่ตอ้งมีใบอนุญาตคือ ผู้ขายรายย่อย ซึ่งประกอบดว้ย 5 กลุ่มดงันี ้

1. วิสาหกิจรายย่อยท่ีจดทะเบียนตามสาํนกังานสง่เสรมิวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. วิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

3. สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมาย

4. กองทนุหมู่บา้นที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

5. บคุคลท่ีขายวตัถดิุบสมนุไพรบดเป็นผงละเอียด (เช่น ใบ ราก เปลือก แก่น) ที่มีรายไดไ้ม่เกิน 1.8 ลา้น

บาทต่อปี

3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กาํหนด หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข การออกหนังสือแจ้งผล

การพิจารณา GMP Import Herbal Product เทยีบเท่า GMP Local Manufacture (GMP Clearance)

ก่อนขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑส์มนุไพรนาํเขา้ ตอ้งทาํ GMP Clearance ก่อนโดยใหอ้ย.ประเมินว่า GMP ของผูผ้ลิตใน

ต่างประเทศมีความเทยีบเท่ากบั GMP ผลิตภณัฑส์มนุไพรภายในประเทศ  

เอกสารแนบ 1



รายงานการประชุมกลุ่มย่อย “ปัญหาและช่องว่างของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน” จัดขึน้เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ณ โรงแรมดิเอม

เมอรัล รัชดา.....................................ฐิต ิต.

ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ได้

เร่ิมจดัข้ึนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 โดยกาํหนดกฎหมายหลกัเช่น พรบ.ต่าง ๆและกฎหมายลูกท่ีใช้

บงัคบัในหน่วยงานต่าง ๆของทุกกระทรวงเพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนมาตรฐานระบบคุณภาพใน

การพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง คร้ังน้ีเป็นการประขมุกลุ่มยอ่ยเพื่อหาขอ้สรุปเพื่อนาํไปเสนอ

รัฐบาลในเดือนตุลาตม 2565 จากการอภิปรายจาก 4 หน่วยงานคือ 

1.คุณชาตริต เทียบเธียรรัตน์ กก.ผอ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จาํกดั

2. คุณพีระวฒัน์ ทองคาํ ท่ีปรึกษากลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือแพทยแ์ละสุขภาพ สภาอุตสาหกรรม

3. คุณเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรม

4. คุณณรงค ์พิทกัษท์รัพยสิ์น วิศวกรอาวโุส ทีมวิจยัเทคโนโลยยีานยนตแ์ละการขบัข่ี ศูนย์

เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ (MTEC) ดาํเนินรายการโดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผอ.การวิจยั

นโยบายดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา

สรุปประเด็นสําคัญของการเสวนาและห้องประชุม 

1. หน่วยงานรับรองระบบและหอ้งตรวจสอบสินคา้ยงัไม่ครอบคลุมผลิตภณัฑใ์หม่ๆเช่น

สารมาตรฐานในการตรวจสอบสินคา้ท่ีใส่กญัชา กญัชง หรือสมุนไพรใหม่ๆ

2. ค่าใชจ่้ายการรับรองเคร่ืองมือแพทยใ์นประเทศยงัสูงกวา่ต่างประเทศและใชเ้วลานาน

กวา่ทั้ง ๆท่ีเป็นการรับรองเร่ืองเดียวกนั

3. ปัญหาของแลป็กลางคือราคาสารมาตรฐานมีราคาสูงและความตอ้งการยงัไม่มาก

ตอ้งการใหรั้ฐช่วยในจุดน้ี รวมทั้งมาตรฐานของคนจบป.ตรียงัไม่เขม้ขน้พอท่ีจะ

ปฏิบติังานเน่ืองจากขาดทกัษะและการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในมหาวิทยาลยั เป็นเร่ืองท่ี

ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงหลกัสูตรโดยอาจใหภ้าคอุตสาหกรรมเขา้ไปช่วยร่างหลกัสูตรเพื่อให้

ตรงกบัความตอ้งการของตลาด

เอกสารแนบ 2



4. ประเทศไทยใชวิ้ธีปลดลอ็คก่อนแลว้ค่อยมาออกกฏระเบียบภายหลงัซ่ึงหลายอยา่งแลป็

ทาํไม่ไดเ้ช่นปลดลอ็คกระท่อมแต่ไม่มีกฏระเบียบวา่จะตอ้งตรวจอะไร ใชเ้คร่ืองมือแบบ

ไหน รวมทั้งปัญหางานวิจยัท่ีทาํแลว้ข้ึนห้ิง หรือพอนาํมาใชผ้ลิตสินคา้แต่ผลแลป็ไม่ผา่น

เคร่ืองมือการตรวจกญัชาแบบ Test kits ก็หาไดแ้คมี่กบัไม่มีเท่านั้นจะหาเป็นปริมาณตอ้ง

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงและคนวิเคราะห์ท่ีชาํนาญ

5. - อุตสาหกรรมยานยนต ์ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนตท่ี์สาํคญัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

11 ของโลก มีสัดส่วนประมาณ 2% ของปริมาณการผลิตรถยนตท์ั้งโลก และยานยนต์

สร้างรายไดจ้ากการส่งออกเป็นอนัดบั 2 รองจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

ช้ินส่วน

-มาตรฐานยานยนตท่ี์กาํหนดโดย สมอ.และ ขนส่งทางบก ท่ีอา้งอิง UN Regulation ของ

UNECE ยงัมีความแตกต่างกนัส่งผลใหม้าตรฐานของยานยนตท่ี์ผลิตเพื่อส่งออกกบั

มาตรฐานท่ีผลิตจาํหน่ายในประเทศแตกต่างกนั อนัส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของ

ผูใ้ช้

6. -อุตสาหกรรมขา้ว ยงัไม่มีระบบการทาํงานท่ีเป็นระบบและบูรณาการอยา่งชดัเจน

-ยงัไม่มีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ หรือ

ตรวจสอบมาตรฐาน ส่งผลใหก้ารดาํเนินการมีตน้ทุนทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย

-การกาํหนดมาตรฐานของไทยยงัไม่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและหากมีการกาํหนด

มาตรฐานมากเกินไปอาจเป็นการเพิ่มภาระใหก้บัผูป้ระกอบการได้

จะมีการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 4 สค.65 ก่อนสรุปรายงานความกา้วหนา้คร้ัง

ท่ี2ในวนัท่ี 15สค.65 หลงัจากนั้นจะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 1กย.65 ก่อนประชุมรับ

ฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวนัท่ี 4ตค.65 และทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์ภายในวนัท่ี15

มค.66



1 งานดา้นธุรการ
● เปิด-ปิดสํานักงานสมาคมฯ ตามเวลา ประจําสํานักงาน และดแูลความเรยีบรอ้ยภายในสํานักงาน (คณุนํ�าไปเช็คให ้2 อาทติยค์รั �ง)
● รับโทรศัพทต์อบขอ้ซกัถามตา่งๆ หากตอบไมไ่ดต้ดิตอ่กรรมการสมาคมที�เกี�ยวขอ้งเพื�อหาคําตอบใหก้ับสมาชกิ (คณุนํ�า)
● เตรยีมงานสําหรับการประชมุกรรมการ หรอืประชมุอื�นๆ หรอืงานสมัมนา ตามที�ไดร้ับมอบหมาย (ทมีเลขา)
● ชําระคา่ใชจ้า่ยประจํา เชน่ เงนิเดอืน, คา่จัดทําบัญช,ี คา่นํ�า, คา่เชา่ และรายการอื�นตามที�ไดร้ับมอบหมาย (คณุโจ๊ก)

2 งานดา้นเอกสาร
● ทําบัญชเีงนิสดสมาคมฯ รายเดอืน เพื�อสง่ใหส้ํานักบัญชปิีดงบใชใ้นการรายงานการประชมุคณะกรรมการทกุเดอืน (คณุนํ�า)
● ออกใบเสร็จ เชน่ คา่ธรรมเนียมสมาชกิ, คา่บํารงุสมาชกิรายปี, คา่หนังสอื ACD และรายการอื�นตามที�ไดร้ับแจง้ (คณุนํ�า)
● รวบรวมและจัดเก็บเอกสารและไฟลเ์อกสารตา่งๆ (คณุนํ�า และทมีเลขา)
● จัดเก็บจดหมายที�สง่มาถงึสมาคมฯ หรอืสแกนลงคอมพวิเตอรแ์ลว้สง่ตอ่ประธานและผูร้ับผดิชอบ (คณุนํ�า)

3 งานดา้นการประสานงาน
● ประสานงานหน่วยงานตา่งๆ ตามที�ไดร้ับมอบหมาย เชน่ ตดิตอ่หน่วยงานราชการเพื�อนัดหมาย /สง่จดหมายของสมาคม, ตดิตอ่กรรมการเพื�อเชญิประชมุ หรอื
หารอืเรื�องเรง่ดว่น (ทมีเลขา)
● เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ พรอ้มเตรยีมวาระการประชมุ และชว่ยฝ่ายเลขาในการรวบรวมขอ้มลูจากกรรมการเพื�อเตรยีมรายงานการประชมุ (ทมีเลขา)
● เช็คอเีมลสว่นกลางของสมาคมฯ สง่อเีมลตอ่ยังนายกสมาคมและสําเนาถงึอปุนายกและกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง ตามความสว่นรับผดิชอบ และตอบกลับตามเนื�อหา
ที�รับเรื�องไว ้(ทมีเลขา)
● รับโทรศัพทต์อบขอ้ซกัถามตา่งๆ หากตอบไมไ่ดต้ดิตอ่กรรมการสมาคมที�เกี�ยวขอ้งเพื�อหาคําตอบใหผู้ต้ดิตอ่  (คณุนํ�า)

4 อื�นๆ ตามที�นายกสมาคมและกรรมการสมาคมมอบหมาย

1 อัพเดทสมดุธนาคารของสมาคมฯ เสมอ หากปลอ่ยไวน้านธนาคารจะรวมเป็นยอดเดยีว         (รบัผดิชอบโดย คณุโจก๊)

2 คา่ใชจ้า่ยประจํา เชน่ เงนิเดอืน, คา่จัดทําบัญช,ี คา่นํ�า, คา่เชา่         (รบัผดิชอบโดย คณุโจก๊ส ั�งจา่ยเช็ค)
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รับเรื�องดําเนนิการสมัครเป็นสมาชกิสมาคมฯ ตั �งแต่ สง่ใบสมัครและเก็บรวบรวมขอ้มลูของผูส้มัครเพื�อนําเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการ , ออกใบแจง้ยอดและ
คา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชกิ, ออกเลขสมาชกิ, ออกใบเสร็จเพื�อจัดสง่ใหแ้กส่มาชกิ, อัพเดทฐานขอ้มลูสมาชกิใหอ้ัพเดทอยูเ่สมอ (รบัผดิชอบโดย คณุนํ �าและทมี
เลขา)

4 ออกใบเสร็จเพื�อจัดสง่ใหแ้กส่มาชกิ          (รบัผดิชอบโดย คณุนํ �า)

5 ตรวจสอบการทํารายงานการประชมุ, รวบรวมขอ้มลูและจัดทําจดหมายหรอืหนังสอืเพื�อยื�นตอ่หน่วยงานภาครัฐ     (รบัผดิชอบโดย ฝ่ายเลขา)

หนา้ที�ความรบัผดิชอบของ เจา้หนา้ที�สมาคม TCMA

งานที�ไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก กรรมการสมาคม

เอกสารแนบ 3
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