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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 1/2565 

วันพฤหัสบดท่ีี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1012 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team         

 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1012 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ 

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์ 

3. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

4. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 
 

 รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team  

1. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

2. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

3. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

4. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

5. คุณนรีนารถ จิณะไชย 

6. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

7. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

8. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

9. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์ 

10. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

11. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

12. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ  

13. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

14. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล  

15. คุณรักษณาวลี กังวานวัฒนศิริ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม  

1. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

2. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

3. คุณมุกดา โจวตระกูล 

4. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ  
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5. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 

6. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 
7. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

8. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

9. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมาชิก TCMA 

3. คุณรุ่งทิพย์ (แทนคุณสมหมาย เหลืองอร่าม) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทุกท่านทราบในหัวข้อดังต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ป�ญหาเรื่องการออกใบเสร็จชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกและค่าอบรมครั้งท่ีผ่านมา ท่ีป�จจุบันมีความล่าช้า เนื่องจาก

ในขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข และอยากขอให้กรรมการทุกคนช่วยกันในช่วงนี้ 

2) เรื่องการประชาสัมพันธ์ Thailand Medical Hub ซ่ึงมีจะเน้นศักยภาพของประเทศในเรื่อง 1) โรงพยาบาลเพ่ือ

รักษาโรคมะเร็ง 2) การดูแลเรื่องทันตกรรม และ 3) เรื่องความสวยความงาม (Beauty) ซ่ึงเครื่องสำอางเราจะอยู่ใน

หัวข้อท่ี 3 นี้ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 10/2564 วันอังคารท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 

2565 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชมุ 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ความคืบหน้าเรื่องการเก็บคำบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2565 (โดยคุณมุกดา)  

 เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานจึงได้แจ้งในท่ีประชุมให้ทราบว่าขณะนี้การ

ออกใบเสร็จอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งออกให้แก่สมาชิกฯท่ีชำระเงินมาตั้งแต่เดือนเมษายนท่ีผ่านมา โดยในได้มีการ
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ส่งออกใบเสร็จค่าสมาชิกสมาคมไปแล้วท้ังหมด 13 ราย และออกใบเสร็จค่าอบรมสัมมนาไปแล้วท้ังหมด 27 ราย ส่วนท่ี

เหลืออยู่นั้นกำลังดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 3.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการสัมมนาประจำป� 2565 (โดยคุณนาคาญ์) 

 คุณนาคาญ์รายงานในท่ีประชุมว่าได้มีการนัดประชุมกับฝ่ายหารายได้และมีผลสรุปออกมาว่าจะจัดเป�น

หลักสูตรการอบรมออนไลน์ (E-learning) เก่ียวกับ การจดแจ้งเครื่องสำอาง และ ระบบการจัดทำ GMP เครื่องสำอาง 

ซ่ึงอาจจะเป�นหลักสูตรท่ีราคาไม่แพงมาก คาดว่าจะเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จภายในสองเดือน 

 มติท่ีประชุม รับทราบและประธานขอให้ทีมหารายได้ นัดหมายพูดคุยกันก่อนก่อนการเริ่มจัดทำหลักสูตร 

เพ่ือให้หลักสูตรได้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด โดนให้คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ เจ้าหน้าท่ีสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป�นผู้ดำเนินการนัดหมายดังกล่าว 

 

3.3 หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับประเด็นป�ญหาเรื่องสารสำคัญใน

เครื่องสำอาง (โดยทีมวิชาการ) 

คุณศิวาพรได้รายงานในท่ีประชุมถึงเรื่องดังกล่าวในเดือนท่ีผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ประธานจึงอยากให้

ทีมวิชาการดำเนินการเข้าไปคุยกับท่าน ผอ. กลุ่มเครื่องสำอางฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ใหที้มวิชาการประสานงานนัดต่อไป 

 

3.4 สรุปผลการประชุมสามัญประจำป�ของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (โดย คุณศิวาพร) 

คุณศิวาพรได้รายงานสรุปผลการประชุมสามัญประจำป�ของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยในท่ีประชุม (ดัง

รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1) 

มติท่ีประชุม รับทราบและประธานชื่นชมคณะทำงานทุกท่านท่ีทำให้การจัดประชุมสามัญฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดี และ ดร.ปรีชากรเสนอให้ฝ่ายเลขาทำจดหมายขอบคุณ อย. ท่ีเข้าร่วมเป�นวิทยากรซ่ึงได้ผลตอบรับท่ีดีมาก 

 

3.5 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล PDPA ต่อสมาคมฯ (โดยคุณมุกดาและคุณคุณรัตนาภรณ์) 

ประธานได้แจ้งให้ทราบเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ท่ีทางสภาอุตสาหกรรมไทย ได้

เตรียมความพร้อม โดยจัดหลักสูตร E-Leaning สำหรับเตรียมพร้อมรบัการบังคับใช้ PDPA ซ่ึงสามารถลงทะเบียนเรียน

ฟร ีโดยไม่จำกัดสิทธิ์ สอนโดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม  

 

 

 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

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

  เนื่องจากคุณพรรษชลติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงรายงานแทน โดยรายงานงบ

รายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 4.2 รับรองสมาชิกใหม่ บริษัท ศิริแลบอราทอรีส์ จำกัด (ผู้ผลิต)  

 คุณศิวาพรรายงานแทนคุณมุกดาในท่ีประชุมว่า บริษัท ศิริแลบอราทอรีส์ จำกัด ได้ส่งใบสมัครเป�นสมาชิก

สมาคม ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้เตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนและเรียบร้อย จึงขอให้กรรมการรับรองการเป�นสมาชิก 

 มติท่ีประชุม รับรองรับ บริษัท ศิริแลบอราทอรีส์ จำกัด เป�นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ 

 

Mar-65 1มกราคม-31 มีนาคม 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 86,710.00 165,610.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 0.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 86,710.00              165,610.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 12,000.00              36,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง 378.00                    378.00                                            

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 2,420.00                2,971.00                                         

ค่าไฟฟ้า 321.66                    1,020.83                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 6,735.18                59,453.18                                      

รวมค่าใชจ้า่ย 21,854.84 99,823.01 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 64,855.16 65,786.99 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 มีนาคม 2565 65,786.99 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน มีนาคม 2565
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วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 สรุปการประชุม ACSB ครั้งท่ี 35 (โดยฝ่ายวิชาการ) 

 ดร.ธนกร กล่าวสรุปการประชุม ACSB ครั้งท่ี 35 (ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) ซ่ึงทางฝ่ายวิชาการจะนำ

ข้อสรุปจากการประชุม ACSB มาแปลเป�นภาษาไทยและเน้นส่วนสำคัญท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตเครื่องสำอาง

เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกต่อไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทีมวิชาการแปลเอกสารเป�นภาษาไทยเพ่ือส่งให้สมาชิกต่อไป 

 

 5.2 สรุปประชุม อย.ภาคปชช. ครั้งท่ี 3 (โดยคุณมุกดา)  

 เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยคุณมุกดาทำสรุปการประชุมดังนี้ การประชุม

อย.ภาคประชาชน ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:30-13:00 น.ผ่าน Zoom meeting 

 1. ผลโหวดคะแนนโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท่ีภาคประชาชนเป�นผู้ดาเนินการ ภายใต้แนวคิด

ของภาคประชาชน ผ่าน google form ซ่ึงมีคณะทางานร่วมโหวด จานวน 26 คน 

ลำดับ โครงการ จำนวน (คะแนน) 

1. จัดทำสื่อแนะนำการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร

เพ่ือสุขภาพแบบไฟล์เสียงออดิโอดิจิทัล (Podcast) 

27 

2. ประกวดการออกแบบภาพอินโฟกราฟ�ก หัวข้อ............ 26 

3. ประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน

แพลทฟอร์ม TikTok ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวม

หัวใจผู้บริโภค ใส่ใจสังคม” 

TikTok Drug DATA เพ่ือประชาชน 

25 

 

 จากผลดังกล่าว ท่านรองเลขาฯได้ให้คำแนะนำว่า หัวข้อดังกล่าวเป�นงานหลักของกองพศ.ท่ีรับผิดชอบอยู่แล้ว 

จึงเสนอใหใ้ช้งบท่ีมีอยู่เป�นประโยชน์กับคณะทำงานภาคประชาชนมากข้ึน คือ การไปดูงานนิทรรศการ ปลดล็อคกัญชา 

ประชาชนได้อะไร วันท่ี 10-12 มิถุนายน 2565 ท่ีจ.บุรีรัมย์ เป�นแนวทางพิจารณาในท่ีประชุมต่อไป 

 2. รายงานความคืบหน้าการส่งผลงานของคณะทางานภาคประชาชน ในการดำเนินงานป� พ.ศ. 2565 ท่ี

เก่ียวข้องกับ อย. ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือเป�นหลักฐานในการมอบรางวัลในงาน “FDA Expo” ซ่ึงจะจัดในวันท่ี 1-4 

กันยายน 2565 เดิมที อย. มีกิจกรรมประจำป� คือ ประชุมวิชาการ ที่เชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟ�ง

ความก้าวหน้าทางวิชาการอาหารและยา รวมถึงโครงการ ผลงานวิจัยต่างๆและงานท่ีทางกองพ.ศ.รับผิดชอบ คือ “อย. 

Quality Award” และในป�นี้ผู้บริหาร อย. มีนโยบายจัดงานพร้อมกันทั้ง 2 งานให้ยิ่งใหญ่ ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

และอยากให้กองพ.ศ.ตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการภาคประชาชนท่ีทำงานร่วมกัน จึงเสนอมอบรางวัลในงาน
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นี้ด้วย โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลการดำเนินงานท่ีผ่านมายังฝ่ายเลขาฯต่อไป ขณะนี้มี 6 หน่วยงานท่ีส่งผลงานแล้ว 

จาก 37 หน่วยงาน คือ 

 1. สมาคมสื่อช่อสะอาด 

 2. กรมประชาสัมพันธ์ 

 3. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 4. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี 

 5. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

 6. สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.3 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป�นศก.ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(Product Hub) ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565 (โดย คุณฐิติ) 

 เนื่องจากคุณฐิติติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ดีได้ทำสรุปการประชุมมารายงานที่ประชุม

ดังนี้ การประชุมนี้เป�นการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของกลุ่ม Product Hub ให้กับคณะกรรมการอำนวยการ

เพื่อพัฒนาประเทศให้เป�นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยมี

เนื้อหาสรุปได้ดังนี้: 

1. สรุปผลการจดังาน Thailand International Health Expo 2022 (จัดข้ึนเม่ือ  17-20 มีนาคม 2565) 

2. ความก้าวหน้าการจัดงาน Specialized Expo 2028 ท่ีจะจัดท่ีภูเก็ต 

3. ความก้าวหน้าการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ท่ีญี่ปุ่น 

4. ความก้าวหน้าสมุนไพรไทยต้านไวรัสโควิด 19 โดยรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรโดยมติที่ประชุมให้จัดเตรียมชุด Set 

box ให้กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว(ติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือแสดงไม่มาก) ด้วยยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ยามะขามป้อม ยา

กระชาย,ขิงปละหอมแดง โดยกรมแพทย์แผนไทยเตรียมยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโควิด 700,000 ชดุ 

5. ความก้าวหน้าในการเป�นศูนย์กลางวัคซีนโลกโดยองค์การเภสัชกรรม 

6. ความก้าวหน้าในการเป�นศูนย์กลางกัญชาโลกและศูนย์กลางการบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง โดยสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 

8 โดยมีผลงานของในรอบป� 2564-2565 แบบครบวงจร ตั้งแต่ การปลูก การผลิต(การสกัด) คลินิกกัญชาทางแพทย์ 

การวิจัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลาดกัญชา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง อาหารที่นำส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยา

เสพติดมาใช้ และศูนย์กัญชา 4 ศูนย์ 

7. แนวทางการพัฒนาการเป�นศูนย์กลางกัญชาโลกในรูปแบบ Metaverse โดย ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 

8. แนวทางการพัฒนาผลิคภัณฑ์สุขภาพด้วยพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจเพื่อวางจำหน่ายในต่างประเทศ (Product 

Outlet) ได้มอบหมายให้ บ.ขาวลออดำเนินการใน 6 prototype คือ 1. ประเทศเป้าหมาย ซาอุดิอารเบีย อินโด ดูไบ 

USA และตุรกี   2.สมุนไพรที่มีศักยภาพ (กระชายดำ กระเทียม ขมิ้นชัน เพขรสังฆาต กวาวเครือขาว)  3.Category 

เช่น กระชายดำ(อาหารเสริม-แคปซูล) กระเทียม (อาหารเสริม-เม็ด) ขมิ้นชัน(อาหารเสริม-แคปซูล) เพชรสังฆาต(ยา
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เม็ด) กวาวเครือขาว (สารสกัดนำไปแปรรูป) 4.รูปแบบธุรกิจส่งออกจากไทย 5.ช่องทางจำหน่าย 6.Supply Side 

(แหล่งวัตถุดิบ, โรงงานใหม่, การใช้ brand) 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 การประชุม ICCR โดย ดร.ปรีชากรชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่าจะมีการประชุม ICCR ในเดือนมิถุนายน โดยเป�น

การจัดประชุมออนไลน์ ท้ังนี้หัวข้อเรื่องท่ีจะหารือกันคือเรื่อง probiotic/Q&A on allergen/labelling claim of 

botanical ingredient  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 2/2565  ในวันอังคารท่ี 14 

มิถุนายน 2565  



สรุปผลการประชุมสามัญประจําปีของสมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย
วนัท่ี 26 เมษายน 2565
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อยากให้มีการจัดอบรมบ่อยๆค่ะ

อยากให้เพิม่เวลาในช่วงการตอบข้อซักถามมากขึน้

เวลาการนาํเสนอนอ้ยไปค่ะสาํหรบัการโฆษณา

ดีมากแลว้ มีประโยชน ์ควรจดักิจกรรมใหมี้การพบอย. กยัสมาคม พดูคยุสอบถาม

เพ่ือใหเ้ขา้ใจกนั

ไดค้วามรูดี้มากๆ อยากใหจ้ดัอย่างสมํ่าเสมอค่ะ

รอบต่อไปขอสัมนาผ่านซูมได้ไหมคะ รู้สึกว่าวธีิการเข้ามาตามลิง้คค่์อนข้าง

สะดวกกว่าค่ะ

ตอบคาํถามในบางคาํถามไม่ชัดเจน ไม่เคลียร ์อยากให้เพิม่เนือ้หาอบรม

นอกเหนือจากคร้ังเดมิๆทีเ่คยอบรม

อยากใหเ้พ่ิมเวลา หรอืใหส้ง่คาํถามไปก่อนวนัประชมุจรงิในกรณีท่ีเวลาประชมุมีนอ้ยค่ะ 

และขอบคณุมากท่ีเอาจนท .ท่ีเป็นkey personมาในท่ีประชมุค่ะ

ได้ความรู้ทีม่ีประโยชนม์ากครับ



 
Summary of 35th ACSB meeting on 10-11th May 2022 for TCMA member 

UPDATE: 19th May 2022 
Agenda Summary outcome 

4.1 Matrix of Follow-up Actions  
4.2 EU Workshop on Ingredient Safety Assessment and 
Criteria 

EU workshop done on 9 May 2022. EU explained the CMR, formaldehyde releasers, products of human origin, adhesive and 
wig glue products.   
The meeting is no any further comments. 

4.3 Consolidated List of Banned Ingredients from EU 
Amendment of Annex II (EU 2019/1966 & 2019/831 and 
EU 2021/850) 

- AMS check the maximum usage of D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) #1388 among notified products.  
- ACA review the safety assessment and further discuss in the next meeting. 
- AMS will need to review Silver Zinc Zeolite/SZZ on ACA presentation and CIR review and get back in the next 36th 

ACSB meeting.  
- ACSB Secretary to circulate the updated consolidated list of banned ingredients for review and feedback by the AMS 

on the usage in their respective markets. 
4.4 Climbazole  - All AMS except Myanmar agreed to input Climbazole in ACD Annex VI and III (0.5% rinse-off hair conditioner) and 

remove footcare with grace period 18 months - effective 11 November 2023.  
- ACA will share information on the criteria/principles and methodology on the probabilistic approach as an option for 

evaluating the product safety. 
 

ASEAN remove foot care and add 0.5% in rinse-off hair conditioner in Annex VI that different from EU 
4.5 Nano Ingredients  Pending the update from EU once EU report has come out, they will discuss in 37th ACSB if the report come out on December 

2022. 
4.6 UV Filters Safety Assessment (Menthyl Anthranilate) Maintain in the ACD Annex VII and waiting update from US FDA. 
4.7 Amendment of EU Annexes II, III, IV and VI (EU 
2021/850) - 9 AMS except Myanmar agreed to adopt Titanium Dioxide/TiO2 in ACD annex III with grace period 24 months – 

effective 11 May 2024 
- ACSB Secretary will update the ACD Annex III and inform Myanmar on the adoption and request her position.   
 
- AMS to review the usage of Benzoic Acid, 2-hydroxy- (INCI name: salicylic acid) in their markets with regards to 

notified product types/application and send to ACA for assessment and further discuss in the next meeting. 
4.8 Amendment of EU Annex V (EU 2019/1858) - All AMS except Myanmar agreed to input of 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl) butan-2-one/ HEPB in ACD Annex VI 

(Preservative) effective immediately. Thailand will implement within the next 6 months due to internal process.  
- ACSB Secretary will amend ACD Annex III and inform Myanmar on the adoption and request her position.  

4.9 Amendment of EU Annexes III, V (EU 2019/831, EU 
2020/1683) 

- Indonesia updated to include the following substances in ACD Annex III – Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) 
phosphine oxide, 2-Furaldehydein; in ACD Annex V Polyhexamethylenebiguanide hydrochloride  (EU 2019/831) and; 
and in ACD Annex III, substances Ref #s 315-320  (EU 2020/1683), with a grace period of 24 months - Effective 11 
May 2024 (EU 2020/1683 9 AMS except Indonesia have grace period 18 months – effective 6 April 2023, EU 
2019/831 9 AMS except Indonesia have grace period 18 months – effective 6 April 2023) 

- ACSB Secretary will amend ACD Annex III and VI.  
4.10 Cosmetic Refilling and Cosmetic Forms  
4.10.1 Cosmetics Refilling  TWG(Philippines, Malaysia, ACA) review Singapore’s comment and share the latest version to the ACSB Secretary for re-

circulation to the ACSB for their review and comments.   
4.10.2 Cosmetics in vials and ampoules  TWG (Thailand, Indonesia, Malaysia and ACA) review and then circulate to the AMS. 
4.10.3 Personalized Cosmetic Products  TWG (Malaysia, Philippines, Indonesia and ACA) review and then circulate to the AMS. 
5.1 NEW ISSUANCE OF EU REGULATIONS  
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5.1.1 Amendment of EU Annexes II and III (EU 
2021/1099)  

- 8 AMS except Myanmar agreed to include 4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol (Deoxyarbutin/DAB) in ACD 
Annex II with grace period 12 months – effective 11 May 2023 

- Indonesia : already banned 
- ACSB Secretary will amend ACD Annex II and inform Myanmar on the adaptation and request her position  

 
- 8 AMS except Myanmar agreed to include 1,3-Dihydroxy-2-propanone (Dihydroxyacetone/DHA) in ACD annex III 

with grace period 18 months – effective 11 November 2023 
- Indonesia : internal discuss 
- ACSB Secretary will amend ACD Annex III and inform Myanmar on the adaptation and request her position 

 
5.1.2 Amendment of EU Annexes II, III and V (EU 
2021/1902) 

- ACA will collaborate with IFRA to seek the experts’ view on the assessment of fragrance Ingredient  Lilial #1666 
INCI : 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (p-BMHCA) and further discuss the next 36th ACSB meeting. 

 
- For other ingredients that are added in EU Annex II will be circulated and feedback by AMS 

 
- ACA to review safety of Zinc Pyrithione/ZnPT and AMS to review the impact assessment and discuss in the next 36th 

ACSB meeting  
5.1.3 Amendment of EU Annex III (EU 2022/135) ACA will review the safety of Methyl-N-methylanthranilate(MNMA) and AMS will review the impact assessment and further 

discuss in the next 36th ACSB meeting 
5.1.4 Acid Orange 7 (Annex IV) ACA will review the use of Acid Orange 7 (CI15510) on lip product and discuss in the next 36th ACSB meeting 
5.1.5 ACD Annex II Entry 573 The meeting agreed to remove CAS # 68171-33-5 from ACD Annex II Entry 573 and ACSB Secretary will amend ACD Annex II 
AGENDA ITEM 6: OTHER MATTERS  
6.1 1,4-Dioxane  No objection from AMS for Singapore’s reference method  
6.2 Annex II Category 2 Material The Meeting agreed to correct the letter sequencing in Annex II Category Material to reflect (f) instead of the current (g) for 

“Mixtures of Category 2 material with Category 3 material” 
Terms of Reference (TOR) No objection from AMS 
AGENDA ITEM 7: HANDOVER OF CHAIRMANSHIP AND 
CHANGE OF ACSB Secretary 

Remain the existing Chair for Philippines and Co-chair for Lao PDR. Emme leaving the ACSB Secretary. And new ACSB 
Secretary is under investigate. 

 

 



คำชี้แจงประกอบการพิจารณาใช้ข้อความแสดงสรรพคุณบนฉลากและโฆษณาสำหรับ
เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง 

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปลดล็อกพืชกัญชา/กัญชงจากยาเสพติดให้โทษและส่งเสริมให้นำไปใช้
ประโยชน์ ต่อยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดทำข้อความที่แสดงถึงสรรพคุณของน้ำมันหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง  
ส่วนของกัญชา/กัญชงที่ทำให้แห้ง และสารสกัด CBD ที่ได้จากพืชกัญชา/กัญชง ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแสดงสรรพคุณบนฉลากหรือโฆษณาเครื่องสำอาง 

จากตาราง ท่านสามารถประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของท่านเองว่าเป็นไปตามเงื่อนไขใด 
ในตารางและนำข้อความในช่อง “ข้อความที่สามารถใช้ในการแสดงสรรพคุณ” ไปแสดงบนฉลากหรือโฆษณา
เครื่องสำอางได้ทันที หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอาง
ก่อนออกสู ่ตลาด กองควบคุมเครื ่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๗๒๗๔-๕ ในวันและเวลาราชการ 

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ในเบื้องต้นเท่านั้น  
ซึ่งกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางจะปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อความเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการยิ่งขึ้น ในระยะถัดไป 

 

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง 

กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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การแสดงสรรพคุณสำหรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง 

 

ลำดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อความท่ีสามารถใช้ในการแสดง
สรรพคุณ 

เง่ือนไขในการแสดง
สรรพคุณ 

1 ผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้า/ผิวกาย 

- “ช่วยบำรุงผิว”  
- “ช่วยให้ความนุ่มล่ืนแก่ผิว”  
- “ช่วยให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว”  
- “ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย”  
- “ปกป้องผิวจากริ้วรอย”  
- “มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์” 
- “ผสมสารแอนตี้ออกซิแดนท์” 
- “Skin conditioning”  
- “Emollient” 
- “Gliding skin” 
- “Smoothness skin” 
- “Moisturizing”  
- “Anti-wrinkle” 
- “Anti-oxidant” 

มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ด
กัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ด
กัญชง 
 

- “ช่วยบำรุงผิว”  
- “ช่วยให้ความนุ่มล่ืนแก่ผิว”  
- “ช่วยให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว”  
- “ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย” 
- “ปกป้องดูแลผิว” 
- “ปกป้องผิวจากริ้วรอย” 
- “มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์” 
- “ผสมสารแอนตี้ออกซิแดนท์” 
- “Skin conditioning”  
- “Emollient” 
- “Skin protecting”  
- “Anti-oxidant” 
- “Anti-aging” 
- “Anti-wrinkle” 
 

มีส่วนผสมของสาร CBD จาก
กัญชา กัญชง 
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ลำดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อความท่ีสามารถใช้ในการแสดง
สรรพคุณ 

เง่ือนไขในการแสดง
สรรพคุณ 

2 ผลิตภัณฑ์สำหรับ
เส้นผม (ทำความ
สะอาดและบำรุง
เส้นผม/หนังศีรษะ) 
 

- “บำรุง ดูแลเส้นผมหรือหนังศีรษะ”  
- “ทำให้ผมล่ืน หวีง่าย” 
- “ลดการขาดหลุดร ่วงของเส้นผมที ่มี

สาเหตุจากเส้นผมพันกัน” 
- “Hair conditioning”  

มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ด
กัญชง หรอืสารสกัดจากเมล็ด
กัญชง หรอืสาร CBD จาก
กัญชา กัญชง 
 

3 ผลิตภัณฑ์ 
ทุกประเภท  
ยกเว้น ผลิตภัณฑ์
สำหรับช่องปาก
และจุดซ่อนเร้น  

- “มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์” 
- “ผสมสารแอนตี้ออกซิแดนท์” 
- “Anti-oxidant” 

มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ด
กัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ด
ก ัญชง หร ื อสาร CBD จาก
กัญชา กัญชง 
 

4 ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดผิวหน้า/ 
ผิวกาย 
 
 
 

- “Anti sebum” 
- “เครื่องสำอางสำหรับผิวที่เป็นสิว” 
- “เครื่องสำอางสำหรับผิวมัน” 
 

มีส่วนผสมของสาร CBD จาก
กัญชา กัญชง 
หมายเหตุ : ห้ามใช้ข้อความ
หรือภาพที่สื ่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาสิว 
หรือลดการอักเสบของสิว 

5 ผลิตภัณฑ์พอกผิว/
ขัดทำความสะอาด 

- “ช่วยขัดผิว” 
- “ช่วยขัดทำความสะอาดผิว” 
- “Abrasive” 

มีส่วนผสมของส่วนของ
กัญชา กัญชง  

6 ผลิตภัณฑ์ 
ทุกประเภท  
 

- “แต่งกล่ินจากกัญชาหรือกัญชง” 
- “แต่งกลิ ่น terpene ที่ได้จากการสกัด

กัญชาหรือกัญชง” 
- “Terpene Fragrance” 

มีส่วนผสมของสาร Terpene 
ที่ได้จากการสกัดกัญชาหรือ
กัญชง  

หมายเหตุ สามารถใช้ข้อความอืน่ในทำนองเดียวกันนีไ้ด ้
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