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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 5/2562 

วนัพธุ ที�  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต ์ห้อง Steward Box ชั �น 3 

 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณเพญ็นภา โหสกุล บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) นายกสมาคม (ประธานที 
ประชุม) 

2. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั �นแนล ประธานกลุ่มการคา้ 

3. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

4. คุณปภชิชั ตั �งคารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

5. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อั �คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) สาขาชลบุร ี  เลขาธกิาร 

6. คุณจตุพร  บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร (แทน) 

7. คุณนารรีตัน์              เถาวช์าล ีสงิหส์าย บจก.เบเยอร ์ กรรมการ              
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณประสทิธิ , ภูมสิถติยพ์งษ์ --- ที�ปรกึษา 

2. คุณอาํนวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์ ที�ปรกึษา 

3. คุณวเิชยีร เจดิรงัส ี --- ที�ปรกึษา 

4. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ที�ปรกึษา 

5. คุณวพิาดา งามสง่า บจก.เบเยอร ์ สมาชกิสามญั 

6. คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) สมาชกิสามญั 
 

กรรมการลาประชุม 

1. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ.อซีึ�น เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ 

   ความปลอดภยัและชวีอนามยั 

2. คุณจนิณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม 

3. คุณศราวุฒ ิ รชันกลู บจก.เจ.บ.ีพ.ีอนิเตอรเ์นชั �นแนล เพน็ท ์ นายทะเบยีน 

4. คุณนภา สตีวารนิ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ 

5. คุณวชิยั คุณูปการ บจก. กปัตนั โค๊ตติ�ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

6. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ , บจก.อั �คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

7. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ ,แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอล   กรรมการ 

8. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์   กรรมการ 

9. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล   กรรมการ 

10. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก.เอส.เอน็.อารฬ์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์    กรรมการ  
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11. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกุีล --- ที�ปรกึษา 

12. คุณถาวร จติธรรมพนัธุ ์ บจก. อลัฟานี อนิเตอรเ์นชั �นแนล ที�ปรกึษา 

13. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท้ ที�ปรกึษา 

เริ�มประชุม 14.25 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  4/2562 เมื�อวนัพธุ ที� 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

วาระที� 2 เรื�องสืบเนื�อง 

2.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

คุณพริยิะ แจง้ในที�ประชุมว่าไดอ้อกหนงัสอืเรยีกเกบ็เงนิ จาํนวน 50 บรษิทั และนําสง่ใหคุ้ณพชิญานนัทส์่งไปรษณีย์
ออกไปยงัสมาชกิที�คา้งชําระแล้ว วนัที� 24/7/2562 จํานวน 49 บรษิัท เนื�องจาก บรษิัท มติซูบชิ ิเคมคิอล (ประเทศไทย) จํากดั 

สมาชกิวสิามญั แจ้งว่าได้แจ้งลาออกจากการเป็นสมาชกิแลว้เมื�อปีที�แล้ว หลงัจากส่งจดหมายเรยีกเกบ็เงนิออกไปแล้วนั �น ได้มี
สมาชกิจ่ายชาํระเขา้มาเพิ�มอกี 3 บรษิทั คาดว่าน่าจะมจี่ายชาํระเพิ�มเขา้มาอกีหลงัจากนี� 

คุณสุชาติ แจง้ในที�ประชุมว่า ในส่วนของ บรษิทัเวยีโก ้อนิเตอร ์เคมคีอล จํากดั ทางคุณสุชาติจะช่วยตามเรื�องให ้
และ หอ้งไลน์ TPMA MEMBER อยากใหม้กีารเพิ�มสมาชกิของสมาคมใหไ้ดม้ากที�สดุ และใหต้รวจเชค็ดูว่ามบีรษิทัสมาชกิใดบา้งที�
ยงัไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มไลน์นี� มอบหมาย คุณพชิญานันท ์และ คุณสรนิทพิย ์ให ้ADD FRIEND เพิ�มในกลุ่ม TPMA MEMBER และให้

เพิ�ม QR CODE ของไลน์กลุ่ม TPMA MEMBER ลงไปใน E-MAIL ที�มกีารสง่ถงึสมาชกิดว้ย 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

2.2 รายงานความคืบหน้าการทาํงานของคณะทาํงานกฎหมายซํ�าซ้อน โดยคณะทาํงาน ได้แก่ คณุสายนัห์

และคณุสุชาติ 

เนื�องจากคุณสายนัต ์ลาการประชุม จงึยงัไม่มรีายงานความคบืหน้า 

ประธานในที�ประชุมแจ้งในที�ประชุมว่า เรื�องกฎหมายซํ�าซ้อน ที�ทางคุณสายณัต์ได้รวบรวมเพื�อนําส่งทางสภา

อุตสาหกรรม และ สภาหอการคา้ไทยนั �น ทางคุณสุชาติและประธานในที�ประชุม ได้นําเสนอทางสภาหอการค้าไทยไปแล้ว เพื�อ
รวบรวมในการทาํ work shop ของกลุ่มอุตสาหกรรมของทางสภาหอการคา้ไทยต่อไป  

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

2.3 รายงานความคืบหน้าเรื�อง LINE OFFICIAL ของสมาคม โดย คณุปภิชชั 

 คุณปภชิชั แจง้ในที�ประชุมว่า LINE OFFICIAL มคีวามเหมาะสมแก่การเน้นขายสนิคา้มากกว่า และมคีวามเหน็ว่า

การสื�อสารโดยการใช ้E-MAIL สามารถตอบโจทยไ์ดม้ากกว่าและมคีวามเป็นทางการมากกว่า 

 ประธานในที�ประชุมแจง้ในที�ประชุมว่า การสื�อสารทางช่องทางไลน์ เป็นช่องทางการสื�อสารเพิ�มเตมิ และอยากใหม้ี

การสื�อสารโดยการใช ้E-MAIL เป็นหลกัในการสื�อสาร หรอืแจง้ขอ้มลูแก่สมาชกิ มอบหมายคุณปภชิชั ไปศกึษาดวู่า มคีวามจาํเป็น

ที�ตอ้ง สรา้ง LINE OFFICIAL หรอืไม่?  รวมถงึมค่ีาใชจ้่ายต่อเดอืนเท่าไหร่?  ทางคุณปภชิชั รบัทราบและขอไปศกึษาขอ้มลู

เพิ�มเตมิ และจะรายงานในการประชุมครั �งต่อไป 
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มติที�ประชุม   ที�ประชุมรบัทราบ 

  

2.4 รายงานความคืบหน้า การออกบูธ ASIA PACIFIC COATING SHOW 2019  วนัที� 4-6 กนัยายน 2562  
ณ ไบเทค  บางนา 

         ประธานในที�ประชุมแจง้ในที�ประชุมว่า การออกบธู APCS 2019 ครั �งนี�  ทางสมาคมจะไม่ทาํโบรชวัร ์ จะใชก้ารทาํ 

QR CODE ไปตั �งที�บธูแทน โดยผูท้ี�สนใจสามารถสแกน QR CODE แลว้จะลงิคเ์ขา้มาที�หน้าเวปไซตข์องสมาคม และ ในสว่นของ 
POP UP จะปรบัขนาดจากเดมิ 3x3 ม. เป็น 4x3 ม. เนื�องจากบธูของสมาคมมขีนาดค่อนขา้งใหญ่  
 คุณประสทิธิ , แจง้ในที�ประชุมว่า ควรมกีารรวบรวมของชาํร่วยจากสมาชกิที�สะดวก มาแจกในงานดว้ย 

 คุณสชุาต ิ แจง้ในที�ประชุมว่า ใหเ้ตรยีมใบสมคัรสมาชกิสมาคมไปดว้ย เผื�อมบีรษิทัที�สนใจสมคัรสมาชกิใหม่ และ

มอบหมายใหคุ้ณพชิญานนัท ์ รา่งหนงัสอืเรยีนเชญิ ฯพณฯ จุรนิทร ์ ลกัษณวศิษิฏ ์ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

พาณิชย ์พรอ้มทั �งใหจ้ดัหาช่อดอกไมเ้พื�อเตรยีมมอบใหท้่านดว้ย 

 ประธานในที�ประชุมแจง้ว่า อยากใหม้เีจา้หน้าที�เฝ้าบธู สกั 2 คน ได ้มอบหมายให ้คุณพชิญานนัท ์และ คุณนารรีตัน์ 
รบัผดิชอบเฝ้าบธู  วนัที� 4-6 กนัยายน 2562 งานเริ�ม 10.00 น. – 17.00 น. โดยใหค่้าตอบแทนที� 1,000 บาท ต่อวนั ต่อคน 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ และ อนุมตั ิ

 

2.5 รายงานความคืบหน้า การรวบรวมข้อมูลสาํหรบัการประชุม APIC 2019 ที�ประเทศมาเลเซีย  

ประธานในที�ประชุมแจง้ในที�ประชุมว่า ตวัเลขที�เราเคยรายงานไปในปีก่อนๆนี� เป็นตวัเลขที�ตํ�ากว่าความเป็นจรงิและ
พบความแตกต่างของตวัเลขค่อนขา้งมาก ซึ�งเราคงไม่สามารถแก้ตวัเลขของปีก่อนๆนี�ได้ สิ�งที�เราจะทําไดค้อื ดูเปอร์เซนต์การ
เตบิโตหรอืการลดลง โดยไดม้กีารขอขอ้มลูจากทางคุณเพชรรตัน์เพิ�มเตมิไปแลว้ 

คุณสุชาติแจ้งในที�ประชุมว่า เพื�ออนาคตและความถูกต้องของข้อมูล เราควรมีการทําการวิจยั วิเคราะห์ข้อมูล 

เนื�องจากการขอขอ้มูลมาจากสมาชกิ อาจได้ข้อมูลที�ไม่ตรงความเป็นจรงิ โดยควรมกีารว่าจ้างการทําวจิยักบัทาง ม.วิทยาลยั
หอการคา้ไทย และควรแต่งตั �งคณะทาํงานเพื�อตั �งหวัขอ้ในการทาํวจิยัดว้ย 

ประธานในที�ประชุม ไดเ้สนอ คุณนภา คุณเพชรรตัน์ คุณวรวฒัน์ คุณภาณวทิย ์คุณพเิชษฐห์รอืตวัแทนคุณพเิชษฐ ์

มอบหมายคุณสจุติรา ประสานขอรายชื�อตวัแทนคุณพเิชษฐ ์

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 

3.1 รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณพชิญานนัทแ์จง้ในที�ประชุมว่า จาํนวนสมาชกิ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2562 จาํนวน 99 บรษิทั  สามญั 47 บรษิทั  

วสิามญั  52 บรษิทั   

-บรษิทั มติซบูชิ ิเคมคิอล (ประเทศไทย) จาํกดั สมาชกิวสิามญั ยกเลกิการเป็นสมาชกิ คุณอลสิรา  นิตวิฒันะ มแีจง้ 

E-MAIL ยกเลกิการเป็นสมาชกิมาตั �งแต่ปี 2561  

-บรษิทั Nynas Pte Ltd (ผูผ้ลติ white oil สารละลายใน solvent และสนิคา้ประเภท pigment) อยู่ในขั �นตอนการ
พจิารณาการเป็นสมาชกิ ยงัไม่ไดส้ง่ใบสมคัรเขา้มาให ้
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-บรษิทั เบอรล่์า คารบ์อน (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลติ Black Carbon ไดส้่งใบสมคัรมาแลว้แต่ยงัไม่ไดโ้อน

ชาํระค่าสมคัรสมาชกิใหม่ 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

3.2 รายงาน รายรบั-รายจ่ายประจาํเดือน (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

คุณพริยิะแจง้ในที�ประชุมเรื�องรายรบัและรายจ่ายต่อเดอืน ณ วนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดงันี� 
เดอืนกรกฎาคม 2562 รายรบั 40,305.50 บาท รายจ่าย 12,014.30 บาท มรีายรบัมากกว่ารายจ่าย 28,291.20 บาท 

ยอดคงเหลอืสทุธ ิ 1,762,267.66 ณ วนัที�  30 กรกฎาคม 2562  ที�ประชุมเสนอใหโ้อนเงนิ 1,500,000 บาท เพื�อเขา้
บญัชเีงนิฝากประจาํของธนาคารทสิโก ้

 

มติที�ประชุม ทปีระชุมรบัทราบ  และ อนุมตั ิ

 

3.3 การสนับสนุนการจดังานสมัมนาสมาคมการค้า Together is Power 2019 ภายใต้ชื�องาน Moving 

Forward ในวนัองัคารที� 20 สิงหาคม  2562 เวลา 12.00 น. – 22.00 น. ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์แอท เซน็ทรลัเวิรด์ 

 ประธานในที�ประชุมแจ้งว่า ได้รบัหนังสอืขอเชิญให้การสนับสนุนการจดังาน จากหอการค้าไทย และ สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย โดยรายละเอยีดการขอสนบัสนุนม ี3 Package  คอื Platinum Package สนบัสนุน 80,000 บาท  Gold 

Package สนบัสนุน  50,000 บาท และ Silver Package สนบัสนุน 35,000 บาท  

 ในที�ประชุมได้อนุมตัิงบสนับสนุน 1 โต๊ะ 35,000 บาท (ราคาเพิ�มจากปีก่อนที� 30,000 บาท) และคุณสุชาติ
สนับสนุนเพิ�มอกี 15,000 บาท รวมเป็น 50,000 บาท เพื�อให้ได ้Gold Package   สทิธปิระโยชน์สําหรบัผูส้นับสนุน คอื เขา้

ร่วมงานสมัมนาภาคบ่าย จํานวน 10 ที�นั �ง และ เขา้ร่วมงานเลี�ยงภาคคํ�า VIP ZONE จํานวน 10 ที�นั �ง (1 โต๊ะ)  มอบหมายคุณ
พชิญานนัทร์วบรวมรายชื�อ และนําสง่รายชื�อไปยงัหอการคา้ไทย 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมอนุมตังิบสนบัสนุน 1 โต๊ะ เป็นเงนิ 35,000 บาท  
 

3.4 กาํหนดวนัประชุมกรรมการสมาคมฯ                                                          (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ประธานในที�ประชุมแจง้ว่า ตารางการการประชุมกรรมการสมาคมฯ จากเดมิคอื ประชุม ทุกวนัองัคารสุดทา้ย

ของเดอืน เนื�องจากมกีรรมการและที�ปรกึษาบางท่านไม่สะดวกร่วมประชุมไดต้ามตารางเดมิ จงึไดม้กีารโหวตพจิารณาวนัประชุม

ใหม่อกีครั �ง และในที�ประชุมมมีตว่ิา ใหย้ดึตามตารางเดมิคอื ทุกวนัองัคาร สดุทา้ยของเดอืน  
 ประธานในที�ประชุม แจ้งเพิ�มเติมเกี�ยวกบั ค่าตอบแทนของผู้ช่วยเลขาฯสมาคม อนุมตัิค่าตอบแทนเดอืนละ 
5,000 บาท และให้สทิธิ ,นายกสมาคมในวาระนั �นๆพจิารณาคดัเลอืกผูช่้วยเลขาฯสมาคม และใหถ้ือเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินวาระ

กรรมการต่อไป  

                       

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ และ อนุมตัค่ิาตอบแทนของผูช่้วยเลขาฯสมาคม เดอืนละ 5,000 บาท  

 

วาระที� 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

- คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้ – รายงานการประชุมร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

- คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ลาการประชุม) 
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- คุณจนิณรงค ์ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม (ลาการประชุม) 

- คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ  

- คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ�มยอดสมาชกิสมาคม (ลาการประชุม) 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ                                                                                         (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
          -  การทบทวน ร่าง มอก.สอีมิลัชนัใชง้านทั �วไป มอก. 272-2549 

   มอก.สอีมิลัชนัทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549 

   มอก.สอีมิลัชนัพองตวักนัไฟ  มอก.2442-2552 

   มอก.สอีมิบัชนัลดความรอ้นจากแสงอาทติย ์มอก.2514-2553     

  

 ประธานในที�ประชุมแจง้ว่า ไดร้บั E-MAIL จากคุณรชันนัท ์เจา้หน้าที�จาก สมอ. ว่า ทาง สมอ. ขอความร่วมมอื
มายงัสมาคมผูผ้ลติสไีทย ขอใหท้ดสอบเกณฑท์ี�ปรบัเปลี�ยนใน มอก.272 และ มอก.2321 

 คุณอาํนวยแจง้ในที�ประชุมว่า ทาง สมอ. ไดเ้วยีนเอกสารออกไปทุกบรษิทั และไดเ้วยีนเอกสารออกไปทั �งหมด 
85 หน่วยงานและมกีารตอบกลบัมา 17 หน่วยงาน โดยม ี9 หน่วยงานที�ยนืยนัเหมอืนเดมิ และ 8 หน่วยงานที�ต้องการใหม้กีาร
ปรบัเปลี�ยนเกณฑ ์ 
 

รายละเอียดการปรบัเปลี�ยนเกณฑ ์

มอก. 272-2549 สีอิมลัชนัใช้งานทั �วไป 

1. ความทนนํ�า (เฉพาะสภีายนอก)  

การทดสอบ ใหป้ฏบิตัติาม มอก.285 เล่ม 22 โดยเตรยีมแผ่นทดสอบดงันี� 
เคลอืบดว้ยแปรงใหเ้รยีบสมํ�าเสมอบนแผ่นกระเบื�องซเีมนตใ์ยหนิขนาดประมาณ 150 mm × 50 mm ทิ�งไว ้6 hแลว้

เคลอืบซํ�าโดยใหไ้ดค้วามหนาของฟิลม์ขณะเปียกแต่ละชั �นประมาณ 50 mm  ทิ�งไวใ้หแ้หง้เป็นเวลา 7 วนั แลว้เคลอืบ

ดา้นหลงัและขอบดว้ยพาราฟินและใหแ้ช่แผ่นทดสอบในนํ�าเป็นเวลา 4 7 วนัแลว้ 

คุณลกัษณะที�ตอ้งการ ฟิลม์ของสตีอ้งไม่พอง ย่น แตก หลุดล่อน หรอืมขีอ้บกพร่องอื�น ๆ และการเปลี�ยนสจีะแตกต่างจาก
เดมิไดไ้ม่น้อยว่าเกรยส์เกลระดบั 4 

ปรบัเกณฑ ์ความทนนํ�า จาก 4 วนั เป็น 7 วนั เพื�อยกระดบัมาตรฐานไทย 

2. ความทนด่าง 

การทดสอบ ใหป้ฏบิตัติาม มอก.285 เล่ม 23 โดยเตรยีมแผ่นทดสอบตามขอ้ 9.9 แลว้แช่แผ่นทดสอบในสารละลายอิ�มตวั
แคลเซยีมไฮดรอกไซด ์สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.1 M เป็นเวลา 48 h สาํหรบัสภีายนอก และเป็น

เวลา 18 h สาํหรบัสภีายใน 

คุณลกัษณะที�ตอ้งการ ฟิลม์ของสตีอ้งไม่พอง ย่น แตก หลุดล่อน หรอืมขีอ้บกพร่องอื�น ๆ และการเปลี�ยนสจีะแตกต่างจาก
เดมิไดไ้ม่น้อยว่าเกรยส์เกลระดบั 4 

ปรบัวธิทีดสอบ จากการใช ้สารละลายอิ�มตวัแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์เป็น สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.1 

M เพื�อยกระดบัมาตรฐานไทย และปรบัเกณฑต์ามเอกสารอา้งองิฉบบัล่าสดุ (SS 150 : 2015 specification for emulsion 

paints for decorative purposes) 

 

นอกจากนี�มอก. 272-2549 สอีมิลัชนัใชง้านทั �วไป จะมกีารปรบัเปลี�ยนในหวัขอ้อื�นๆ ดงันี� 
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1. เพิ�มเกณฑก์าํหนดปรมิาณปลดปล่อยสารอนิทรยีท์ี�ระเหยได ้(VOCs emission) เฉพาะสภีายใน โดยอา้งองิขอ้กาํหนด

ฉลากเขยีวผลติภณัฑส์ ีโครงการฉลากเขยีว สถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย ปรมิาณของสารประกอบอนิทรยีท์ี�ระเหยได ้ณ จุดใช้
งาน  

- สอีมิลัชนัแบบดา้น ไม่เกนิ 40 g/L  

- สอีมิลัชนัแบบกึ�งเงาและเงา ไม่เกนิ 80 g/L 

วธิทีดสอบตาม ISO 11890-1 หรอื ISO 11890-2 หรอืใชว้ธิทีดสอบอื�นที�เทยีบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรอื 
มาตรฐานระดบัประเทศที�ยอมรบัในระดบัสากล 

2. ปรมิาณโลหะหนกั แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและผลติภณัฑส์อีื�น ดงันี� 
- ตะกั �ว ไม่เกนิรอ้ยละ 0.01 ของนํ�าหนกัสารที�ไม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 27 

- แคดเมยีม ไม่เกนิรอ้ยละ 0.01 ของนํ�าหนกัสารที�ไม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 27 

- ปรอท ไม่เกนิรอ้ยละ 0.01 ของนํ�าหนกัสารที�ไม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 28 

- โครเมยีมเฮกซะวาเลนต ์ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ของนํ�าหนกัสารที�ไม่ระเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เล่ม 55 

 

มอก.2321-2549 สีอิมลัชนัทนสภาวะอากาศ 

 ทางคณะ อนุ กว. 19/3 อยูใ่นระหว่างการพจิารณาการแบ่งชั �นคุณภาพ สอีมิลัชนัทนสภาวะอากาศ และขอให้

บรษิทัต่างๆ เสนอหลกัการหรอืขอ้คดิเหน็ในการแบ่งชั �นคุณภาพของสอีมิลัชนัทนสภาวะอากาศ ผ่านทางสมาคม และ จะ

มกีารสง่หนงัสอือย่างเป็นทางการมายงันายกสมาคมฯ อกีครั �ง 
 คุณสชุาตแิจง้ในที�ประชุมว่า การแบ่งชั �นมาตรฐานอาจทาํใหเ้กดิการสบัสนกบัผูใ้ชแ้ละผูบ้รโิภค และอาจเป็นการ

เอื�อประโยชน์ใหก้บัผูผ้ลติบางราย 

 คุณวเิชยีรแจง้ในที�ประชุมว่า อยากใหท้าํหนงัสอืถงึคณะอนุ กว.19/3 เนื�องจากการแบ่งชั �นมาตรฐานสอีมิลัชนัทน

สภาวะอากาศ ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งสต๊อคสนิคา้มากขึ�นและเป็นการเอื�อประโยชน์กบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ 

 คุณสชุาต ิและ นายกสมาคมฯ จะทาํนดัเขา้ไปพบ เลขาธกิาร สมอ. คุณวนัชยั พนมชยั เพื�อพบปะและพดูคุย
เกี�ยวกบัการร่าง มอก.272 และ มอก.2321 และจะรายงานในที�ประชุมในครั �งต่อไป 

 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

                                                                                           

ปิดการประชุม เวลา 17.15  น.    

 

 

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 2  สงิหาคม พ.ศ.2562 



ยอดยกมา 61 ม.ค 62 ก.พ 62  ม.ีค.62 เม.ย 62 พ.ค 62 ม.ิย 62 ก.ค 62 ส.ค 62 ก.ย 62 ต.ค 62 พ.ย 62 ธ.ค 62 รวม 1 ม.ค- 30  ก.ค.62 สะสมเดอืนนี

รายรับ
รายได้ค่าสมาชิก  - สามญั 229,982.0        25,000.0      79,992.0          10,000.0      5,000.0            15,000.0          134,992.0             364,974.0          
รายได้ค่าสมาชิกใหม่ 31,000.0          9,000.0            8,000.0          17,000.0               48,000.0            
รายได้ค่าสมาชิก  - วิสามญั 183,981.0        44,000.0      36,000.0          8,000.0         8,000.0          8,000.0            104,000.0             287,981.0          
รายได้สัมมนา/  ขายPAN TONE ปี ,54 -                   -                         -                     
รายได้สังสรรปีใหม่และสัมมนา,สังสรรสมาชิก -                   -                         -                     
รายได้ ประเภทเงินสนับสนุนจากสภาหอฯ ,และอื�นๆ -                   -                         -                     
รายได้ดอกเบี� ยรับ 4,193.3            1,937.0          17,305.5          19,242.5               23,435.8            
รายได้จากบริจาค,/สนับสนุนการประชุม APIC'15  / รายได้อื�นๆ 74,897.60 11,400.0      12,000.0          23,400.0               98,297.6            

524,053.9        80,400.0      124,992.0        18,000.0      8,000.0          17,000.0          9,937.0          40,305.5          -                    -                   -                   -                   -                 298,634.5             822,688.4          
รายจ่าย -                         
ของขวญัวิทยากร , ของขวญัปีใหม่ , ค่าสปอนเซอร์ , ค่าดนตรี , ของชาํร่วย 42,198.7          4,000.0         4,000.0                  46,198.7            
ค่าเดินทางสัมนาต่างประเทศ 50,123.7          -                         50,123.7            
รางวลัพนักงานบริการ  และ เงินเดือนพนักงาน 66,200.0          9,700.0         9,700.0            9,700.0         9,700.0          9,700.0            48,500.0               114,700.0          
ค่ารับรอง -                   -                         -                     
ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณีย ์ค่าโทรศพัท์ 2,912.0            -                         2,912.0              
ค่าอาหารประชุมใหญ่ 70,138.6          21,375.0      39,251.8        60,626.8               130,765.4          
ค่าอาหารประชุมประจาํเดือน 35,842.1          4,718.6         10,154.3          14,872.9               50,715.0            
(ค่าใช้จ่ายAPCS2550)(จดัประชุมAPIC'2552) }APCS  ค่าจดักจิกรรม CSR 43,390.0          -                         43,390.0            
ค่าอาหารสัมมนา & ปีใหม่ ,  ค่าเขา้ร่วมสัมมนา , ค่าสถานที� ค่าใช้จ่าย การจดัสัมมนา187,212.9        48,819.2          48,819.2               236,032.1          
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ (กรอบ ป้าย ตรายาง และทาํเนียบสมาคม) ค่าปรับ -                   -                         -                     
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ ์, ค่าเช่าพื�นที� Web และ โดเมน เนม , โทรศพัท์ 3,289.0            -                         3,289.0              
ค่าสอบบัญชี และ ค่าจดัทาํบัญชี 18,920.0          19,960.0      19,960.0               38,880.0            
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สมาชิกชาํระเกนิ) , ค่าจดัทาํ Web,ช่อดอกไม,้หรีด,ทาํบุญต่างๆ12,926.0          -                         12,926.0            
ค่าบริจาค /  ชาํระคืนเงินกูย้มื  / เงินคืนสมาชิก -                   -                         -                     
ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ�ม , ชาํระค่าบาํรุงเกนิ และ รายการ Adjust ปรับยอด -                   -                         -                     
ค่าใช้จ่ายภาษีประจาํปี , ภาษีดอกเบี� ยเงินฝาก -                   -                         -                     
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,270.0            460.0            60.0                 90.0              60.0               60.0                 60.0                 790.0                     2,060.0              
ค่าสมุดเช็ค , ค่าปรับ 2,765.0            -                         2,765.0              
ภาษีหักณ.ที�จ่าย , 7,182.6            193.8             1,800.0            1,993.8                  9,176.4              
 Paint show,ค่าชิปปิ� ง Pan Tone -                   10,187.0          10,187.0               19,363.4            
ค่าสมาชิกสภาหอการคา้ไทย -                   18,190.0          18,190.0               18,190.0            

544,370.6        14,160.0      76,769.2          55,843.6      49,011.8        19,947.0          193.8             12,014.3          -                    -                   -                   -                   -                 227,939.6             781,486.6          
รายรับมากกว่ารายจ่าย -20,316.70 66,240.0 48,222.8 -37,843.6 -41,011.8 -2,947.0 9,743.3 28,291.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,694.9 1,762,267.66
Pass Book กอ่นหน้า  ณ  31 ธ.ค. 2561 เท่ากบั 722,507.88 (1)  Pass Book As at 30/ก.ค./2562   เป็นเงิน 775,897.75 (2)   (เงินฝากประจาํ ธ.ทีสโก ้เมื�อ 3/6/2019 เป็นเงิน  1,171,006.23 บาท อบ.1.50) (1)+(2)  เท่ากบั  1,946,904.02 บาท 0.00
ยอดยกมาจาก 31 ธ.ค. 2560    742,824.50 .

สมาคมผู้ผลติสีไทย
งบรายรับ-รายจ่าย

สิ
นสุด ณ วนัที� 30 กรกฎาคม 2562
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ตารางการประชุม กรกฎาคม - พฤศจกิายน 2562

   วันที� ประชุมครั�งที�

วนัพธุ   ที
  3  กรกฎาคม  2562 ประชมุกรรมการสมาคมฯ  ครั �งที
 4/2562

วนัพธุ  ที
  31  กรกฎาคม  2562 ประชมุกรรมการสมาคมฯ  ครั �งที
 5/2562

วนัองัคาร  ที
  27  สิงหาคม  2562 ประชมุกรรมการสมาคมฯ  ครั �งที
 6/2562

วนัองัคาร  ที
  24  กนัยายน  2562 ประชมุกรรมการสมาคมฯ  ครั �งที
 7/2562

วนัองัคาร  ที
  29  ตลุาคม   2562 ประชมุกรรมการสมาคมฯ  ครั �งที
 8/2562

วนัองัคาร  ที
  26  พฤศจิกายน  2562 ประชมุกรรมการสมาคมฯ ครั �งที
 9/2562
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pichayanant@hatomail.com

From: pichayanant@hatomail.com

Sent: 30 กรกฎาคม 2562 13:41

To: pichayanant@hatomail.com

Subject: FW: สมอ. ขอความร่วมมือสมาคมผู้ผลิตสี ทดสอบเกณฑ์ที�จะปรับเปลี�ยนใน มอก. 272 และ มอก. 2321

 
 
From: ratchanan sittikan [mailto:ratchanan.f@gmail.com]  

Sent: Tuesday, July 30, 2019 11:23 AM 

To: pennapa@hatopaint.com 

Subject: สมอ. ขอความร่วมมอืสมาคมผูผ้ลติส ีทดสอบเกณฑท์ี�จะปรับเปลี�ยนใน มอก. 272 และ มอก. 2321 

 
เรียน นายกสมาคมผูผ้ลิตสีไทย  

       จากการประชมุอนุ. กว. 19/3 เพื�อทบทวนการ มอก.สอีมัิลชนัใชง้านทั�วไป (มอก.272)  และ มอก.สี
อมัิลชนัทนสภาวะอากาศ (มอก. 2321)  
ในเบื�องตน้ อนุ. กว. 19/3 มมีตมิอบหมายใหเ้ลขานุการ ประสานสมาคมผูผ้ลติสไีทย ในประเด็นดังตอ่ไปนี�  
มอก.สอีมัิลชนัใชง้านทั�วไป (มอก.272)   
ขอความรว่มมอืใหบ้รษัิทตา่งๆ ทดสอบเบื�องตน้เป็นการภายใน ตาม มอก. ในประเด็น ดังตอ่ไปนี� 
(1) ความทนนํ�า (เฉพาะสภีายนอก) และ  
(2) ความทนดา่ง  
มอก.สอีมัิลชนัทนสภาวะอากาศ (มอก. 2321) 
(3) คณะ อนุ กว. 19/3 อยูใ่นระหวา่งพจิารณาการแบง่ชั �นคณุภาพ สอีมัิลชนัทนสภาวะอากาศ  
ขอใหบ้รษัิทตา่งๆ เสนอหลักการหรอืขอ้คดิเห็นในการแบง่ชั �นคณุภาพของสอีมัิลชนัทนสภาวะอากาศ 
 
โดยสง่ผลทดสอบ/ขอ้มลู มาที� สมอ. หรอืรวบรวมขอ้มลูผา่นทาง สมาคมผูผ้ลติสไีทย เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
กําหนดมาตรฐานตอ่ไป   
ทั�งนี� สมอ. จะมหีนังสอือยา่งเป็นทางการถงึสมาคมฯ ตอ่ไป ขอบคณุคะ่  
---------------------------------------------------------------- 
รายละเอยีด  
มอก. 272 สอีมัิลชนัใชง้านทั�วไป 
1. ความทนนํ�า (เฉพาะสภีายนอก)  
การทดสอบ ใหป้ฏบิัตติาม มอก.285 เลม่ 22 โดยเตรยีมแผน่ทดสอบดังนี� 
เคลอืบดว้ยแปรงใหเ้รยีบสมํ�าเสมอบนแผน่กระเบื�องซเีมนตใ์ยหนิขนาดประมาณ 150 mm × 50 mm ทิ�งไว ้6 
hแลว้เคลอืบซํ�าโดยใหไ้ดค้วามหนาของฟิลม์ขณะเปียกแตล่ะชั �นประมาณ 50 mm  ทิ�งไวใ้หแ้หง้เป็นเวลา 7 
วนั แลว้เคลอืบดา้นหลังและขอบดว้ยพาราฟินและใหแ้ชแ่ผน่ทดสอบในนํ�าเป็นเวลา 4 7 วนัแลว้ 
คณุลักษณะที�ตอ้งการ ฟิลม์ของสตีอ้งไมพ่อง ยน่ แตก หลดุลอ่น หรอืมขีอ้บกพรอ่งอื�น ๆ และการเปลี�ยนสจีะ
แตกตา่งจากเดมิไดไ้มน่อ้ยวา่เกรยส์เกลระดับ 4 
ปรับเกณฑ ์ความทนนํ�า จาก 4 วนั เป็น 7 วนั เพื�อยกระดับมาตรฐานไทย 
2. ความทนดา่ง 
การทดสอบ ใหป้ฏบิัตติาม มอก.285 เลม่ 23 โดยเตรยีมแผน่ทดสอบตามขอ้ 9.9 แลว้แชแ่ผน่ทดสอบใน
สารละลายอิ�มตัวแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.1 M เป็นเวลา 48 h 
สําหรับสภีายนอก และเป็นเวลา 18 h สําหรับสภีายใน 
คณุลักษณะที�ตอ้งการ ฟิลม์ของสตีอ้งไมพ่อง ยน่ แตก หลดุลอ่น หรอืมขีอ้บกพรอ่งอื�น ๆ และการเปลี�ยนสจีะ
แตกตา่งจากเดมิไดไ้มน่อ้ยวา่เกรยส์เกลระดับ 4 
ปรับวธิทีดสอบ จากการใช ้สารละลายอิ�มตัวแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์เป็น สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์
ความเขม้ขน้ 0.1 M เพื�อยกระดับมาตรฐานไทย และปรับเกณฑต์ามเอกสารอา้งองิฉบับลา่สดุ (SS 150 : 2015 
specification for emulsion paints for decorative purposes) 
 

sale
Textbox
เอกสารแนบหมายเลข3  1/2

sale
Textbox

sale
Textbox

sale
Textbox



2

นอกจากนี�มอก. 272 สอีมัิลชนัใชง้านทั�วไป จะมกีารปรับเปลี�ยนในหัวขอ้อื�นๆ ดังนี� 
1. เพิ�มเกณฑกํ์าหนดปรมิาณปลดปลอ่ยสารอนิทรยีท์ี�ระเหยได ้(VOCs emission) เฉพาะสภีายใน โดยอา้งองิ
ขอ้กําหนดฉลากเขยีวผลติภัณฑส์ ีโครงการฉลากเขยีว สถาบันสิ�งแวดลอ้มไทย ปรมิาณของสารประกอบ
อนิทรยีท์ี�ระเหยได ้ณ จดุใชง้าน  
- สอีมัิลชนัแบบดา้น ไมเ่กนิ 40 g/L  
- สอีมัิลชนัแบบกึ�งเงาและเงา ไมเ่กนิ 80 g/L 
วธิทีดสอบตาม ISO 11890-1 หรอื ISO 11890-2 หรอืใชว้ธิทีดสอบอื�นที�เทยีบเทา่ตามมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศ หรอื มาตรฐานระดับประเทศที�ยอมรับในระดับสากล 
2. ปรมิาณโลหะหนัก แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากลและผลติภัณฑส์อีื�น ดังนี� 
- ตะกั�ว ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.01 ของนํ�าหนักสารที�ไมร่ะเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เลม่ 27 
- แคดเมยีม ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.01 ของนํ�าหนักสารที�ไมร่ะเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เลม่ 27 
- ปรอท ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.01 ของนํ�าหนักสารที�ไมร่ะเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เลม่ 28 
- โครเมยีมเฮกซะวาเลนต ์ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ของนํ�าหนักสารที�ไมร่ะเหย และทดสอบตาม มอก. 285 เลม่ 55 
--  
ขอแสดงความนบัถือ 

นางสาวรัชนนัท ์สิทธิกนั (Ratchanan Sittikan) 

นกัวิชาการมาตรฐานปฏิบติัการ 

กลุ่มกาํหนดมาตรฐาน 5 กองกาํหนดมาตรฐาน 

------------------------------------------------------------------                          
Thai Industrial Standards Institute.(TISI.)  

Ministry of Industry, THAILAND  
Rama 6 Street, Ratchathewi, Bangkok 10400 

Tel: 02 202 3365 

Mobile: 0 8928 99968 
Fax:02 354 3268 
E-mail  ratchanan.f@gmail.com/ratchanan@tisi.go.th 
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