
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 4/2560 

วนัศกุรท่ี์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-4 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ  

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล    

4.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ   

5.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

6.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

7.  ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์  

8.  ดร.ธนกร เวยีงศรพีนาวลัย ์ 

9. คุณศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ  

10. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

11. คุณเรวด ี            จนัทรพ์ฤกษ์               แทน ดร.นีรนาถ จณิะไชย 

12. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เหลา้   แทน คุณแคทรยีา ศรเกตุ 

 

1.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช   

3.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

4.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5.  คณุจติต ิ  อา้งสนัตกุิล   

6.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

7.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

9.  คณุอภนินัท ์  โรจนวภิาต 

10. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

11. คณุมาล ี         หาญสโุพธพินัธ ์

12. ดร.จริพนัธ ์          มว่งเจรญิ  

13. คุณมกุดา             โจวตระกูล 

14. คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์ 

15. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1. คุณคุณชนิดา อยูเ่ชือ้    บจก. คาโอ คอมซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คณุวชัราพร ผาวจิติราสกุล    บจก. ยนิูลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์

3. คุณวภิาพร   จานุกจิ     สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4. คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร    สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม 

โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

1.1 คุณเกศมณี ประธานในทีป่ระชุมแจง้ใหท้ราบว่า จากทีไ่ปประชุมทีส่วก. รอบทีผ่่านมา 

ทางสวก.เสนอกบัทางสมาคมว่าทางสวก.มเีงนิทุนสนับสนุนค่อนขา้งมาก จงึอยากจะจบัมอืกบัทาง

สมาคมฯใหเ้ราช่วยเป็นตวันําในการจดัการประชุมสมัมนาทีจ่ะส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมเครือ่งสาํอางใน

เรื่องการวจิยัและพฒันาเครื่องสําอางเติบโตขึ้น ทัง้น้ีทางสวก.ได้ให้สมาคมฯเราเสนอหวัข้อการ

อบรมไปกับสวก. แล้วทางสวก.ช่วยสนับสนุนงบประมานเราในเรื่องของการจดัอบรม ดงัเช่น

ตวัอย่างโครงการของมหดิล ในส่วนของเรื่องการเซน็ MOU รอบที่แล้วเป็นเวชสําอางยงัไม่ผ่าน 

จะตอ้งมกีารนดัเขา้ไปเซน็ใหมอ่กีครัง้ ซึง่จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1      รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 3/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองรายงานการประชุม 

3.1       งบรายได ้– รายจา่ย ประจาํเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

พฤษภาคม 1มกราคม-31 พฤษภาคม 2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 49,200.00 223,200.00                               

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 0.00 10,700.00

รายได้อื�น 16,000.00 53,000.00

รวมรายรับ 65,200.00            415,800.00                               

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 17,000.00            100,000.00                               

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 0.00 227,159.19

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5,550.00              17,860.00                                  

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 2,234.00              13,562.02                                  

ค่าไฟฟ้า 842.25 3,808.25                                    

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 469.00 5,834.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 55,574.92            261,531.37                               

รวมค่าใช้จ่าย (81,670.17) (629,754.83)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (16,470.17) (213,954.83)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 มิถุนายน 2560 (213,954.83)

หน่วย:บาท

 

มตทิีป่ระชุม 

 

รบัทราบ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

3.2   งบรายได ้– รายจา่ย ประจาํเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560 

 

มตทิีป่ระชุม 

 

รบัทราบ 

3.3      สมาชิกสมคัรใหม่ 2 บริษทั 

1) คณุวราภรณ์ เตยีงธวชั 

บจก. แลชแมน 

1873 หมู่2 ซอยสุขุมวิท107 ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

โทร : 02-3961234 อเีมล ์: preciousyai@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

มิถุนายน 1มกราคม-30 มิถุนายน 2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 21,300.00 244,500.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 0.00 10,700.00

รายได้อื�น 0.00 53,000.00

รวมรายรับ 21,300.00            437,100.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 47,000.00            147,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 0.00 227,159.19

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,920.00              21,780.00                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 112.00                 13,674.02                            

ค่าไฟฟ้า 0.00 3,808.25                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,378.00 7,212.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 12,985.50            274,516.87                         

รวมค่าใช้จ่าย (65,395.50) (695,150.33)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (44,095.50) (258,050.33)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 กรกฎาคม 2560 (258,050.33)

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

2) คุณพชิญา เสยีวครบุร ี

หจก. พนิชญา 

94 หมู9่ ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่50290 

โทร : 080-4191520 อเีมล ์: Nongnupeach@gmail.com 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

มตทิีป่ระชุม 

 

รบัทราบ แต่ใหเ้ชญิ บจก. แลชแมน มาแนะนําตวั  

4.1 การจดัสมัมนา EMULSION & THICKENER โดยคณุนิพนธ ์

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คณุนิพนธไ์ดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ตดิปัญหาเรือ่งสถานทีจ่ดังานทีร่าชมงคล 

เน่ืองจากว่าหอ้งสามารถเปิดใหเ้ขา้ไดเ้พยีงแค่ 20 คน ทาํใหจ้ดัแลว้อาจไมคุ่ม้ทุนจงึขอเลือ่นจนกวา่

หอ้ง Lab จะพรอ้ม แลว้จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบต่อไป  

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

4.2  สรปุการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาํอาง ครัง้ท่ี 3/2560 และ ครัง้ท่ี 

4/2560 เม่ือวนัท่ี 1-27 สิงหาคม 2560 และสรปุการประชุม Public hearing วนัท่ี 10 สิงหาคม 

2560 โดยกลุ่มวิชาการ 

 ดร.ธรกรไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่การประชุมในชัน้อนุฯ นัน้เป็นการประชุมในหวัขอ้ 

- เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข เกีย่วกบัการจดแจง้ การออกใบรบัจดแจง้ การต่ออายุ

ใบรบัจดแจง้ การออกใบแทนใบรบัจดแจง้เครือ่งสาํอาง และการแกไ้ขรายการในใบรบัจด

แจง้ พ.ศ..... 

- รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกี่ยวกบัการผลติ

หรอืนําเขา้เครือ่งสาํอางเพือ่เป็นตวัอยา่ง เพือ่จดันิทรรศการ หรอืเพือ่ใชใ้นการศกึษา วจิยั 

หรอืวเิคราะหท์างวชิาการ  

- ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่งหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการจด

แจง้ ต่ออาย ุแกไ้ข และออกใบแทนใบรบัจดแจง้สําหรบัเครือ่งสาํอางทีผ่ลติหรอืนําเขา้

เฉพาะเพือ่การสง่ออก โดยมคีณุภาพ มาตรฐานตามทีผู่ส้ ัง่ซือ้กาํหนด พ.ศ. , 

- รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบั

การรบัแจง้และการรายงานอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชเ้ครือ่งสาํอางทีเ่กดิขึน้กบั

ผูบ้รโิภค พ.ศ. 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

- รา่งประกาศกกระทรวง เรือ่งกําหนดชื่อ ปรมิาณและเงือ่นไขของวตัถุทีอ่าจใชเ้ป็นส่วนผสม

ในการผลติเครือ่งสาํอาง และ ประกาศคณะกรรมการเครือ่งสาํอาง เรือ่ง การแสดงคาํเตอืน

ทีฉ่ลากของเครือ่งสาํอางทีม่วีตัถุทีอ่าจใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติเครือ่งสาํอาง พ.ศ....  

ซึง่สรปุในแต่ละหวัขอ้นัน้สามารถอ่านเพิม่เตมิได ้ตามเอกสารแนบ 1 ของสรปุการประชุมน้ี  

 

 

5.1 สรุปการประชุมการจดัอบรมโครงการการพฒันาเครือ่งสําอางสมุนไพรและการ

จดัทําเอกสาร PIF เม่ือวนัท่ี 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสชัศาสตร ์มหิดล ถ.ศรี

อยธุยา โดยคณุเกศมณี และ คณุฐิติ  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  คุณเกศมณีได้แจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่าทางสมาคมฯร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหดิล ได้มกีาร

จดัสมัมนา เรื่อง การพฒันาเครื่องสําอางสมุนไพร และการจดัทําเอกสาร PIF เมื่อวนัที่ 17-21 

กรกฎาคม 2560 (จาํนวน 5 วนั) ทางสมาคมฯไดท้ําการเปิดรบัสมคัรผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ ซึง่มี

ผู้เขา้สนใจเป็นจํานวนมาก จงึต้องมกีารทําการคดัเลอืกผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 100 คน (ภาค

บรรยาย) และ 50 คน (ภาคปฏิบัติการ) ซึ่งการประชุมดังกล่าวก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ

ขอขอบคณุกรรมการทุกท่านทีม่สีว่นช่วยเหลอืในการทาํงานดงักลา่ว 

 

5.2 การประชมุระดมสมองเพ่ือพฒันาโจทยวิ์จยักลุ่มเคร่ืองสาํอาง (สวก) โดยคณุ 

เกศมณีและคณุสายใจ 

 คุณฐติไิดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ทางสวก.ได้เหน็โครงการของมหดิลฯที่รว่มกนัจดักบัทาง

สมาคมฯเรา 2 ครัง้ ปี 2555 กบั 2558 ซึง่กจิกรรมดงักล่าวเป็นการ support ผูป้ระกอบการในแง่

การทําวจิยั รวมถึงอกีหน่ึงคอืกิจกรรมที่ทํางานร่วมกบั itab ซึ่งเป็นการแสดงถึงศกัยภาพของ

สมาคมที่สามารถทํางานกบัหน่วยงานระดบัประเทศได ้ส่งผลให้ ผอ.สวก อยากใหส้มาคมเราเป็น

ตวัหลกัในการจดักจิกรรมต่างๆโดยทางสวก.จะเป็นผูส้นันสนุนงบในการจดัให ้อกีทัง้ยงัใหเ้ราเป็น

คนคดัสรรผูเ้ขา้รว่มโครงการดว้ย  
 

 6.1  กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 14 กนัยายน 2560 ณ ห้อง GS1-2 

สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ระเบียบวาระท่ี  6         เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 


