
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 11/2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 14.00-17.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่กรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

4.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

5.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

6.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

7.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล  แทนคุณจติต ิ อา้งสนัตกุิล 

8.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

9.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

10. ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 

11. คุณสมบตั ิ           วนาอุปถมัภกุ์ล   แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์ 

12. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

13. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

14. คณุวรนุช  เตมิตระกูล  

15. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

16. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

17. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

 

1.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

3.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

4.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

5.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 

6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

8.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

9. คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

สมาช ิ

1.  คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

กและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2.  คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์ บจก.พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 
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3.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บจก.คาโอ คอนซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

4.  คณุวชัราพร  ผาวจิติราสกุล บจก. ยนิูลเีวอร ์ไทย เซอรว์สิส ์

5.  คณุสาโรจน์  อนิทพนัธุ ์ บจก. ยนิูลเีวอร ์ไทย เซอรว์สิส ์

6.  คุณวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

7.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

คณุเกศมณ ี เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม 

โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- ทางผูบ้รหิาร Ebay ขอเขา้พบคุณเกศมณเีพื่อพดูคุยหารอืนําเสนอแนวทางธรุกจิ E- 

Commerce แบบใหม่บนตลาดอีเบย์ โดยมุง่นําสนิค้าที่ผลติในไทย ไปยงัตลาดต่างประเทศใน

รูปแบบการขายปลกี ให้กบัผู้ประกอบการที่เป็นสมาชกิของสมาคมทุกระดบัชัน้ (S, M, L 

Business) ผูป้ระกอบการสามารถทําหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูข้าย (Seller) เอง หรอืเป็นผูผ้ลติทีข่ายสนิคา้

ของตนเองเป็น Lots เพื่อให้ผู้ขายอเีบยท่์านอื่น มาซื้อสนิค้าและนําไปขาย โดยโครงการน้ี ทาง

อเีบยไ์ดเ้ริม่ทาํมา 2 ปี โดยได้ร่วมมอืกบัหลายหน่วยงานทัง้ภาครฐั (กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง

ประเทศ) และเอกชน (สมาคมผู้ผลติอะไหล่ทดแทนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลติอญัมณีไทย 

เป็นตน้) เพื่อเขา้ถงึผูป้ระกอบการทีเ่ป็นแหล่งผลติสนิคา้โดยตรง ทําให้สามารถผลกัดนัสนิคา้จาก

ผูป้ระกอบการเขา้ไปเป็นรายการขาย (Listing) บนอเีบย ์ไดห้ลกัหมืน่รายการแลว้ 

- ทาง บรษิทั ตลาดต่อยอด เออซี ีจาํกดัเป็นบรษิทัในกลุ่มไทยเบฟเวอรเ์รจ กําลงัจะเปิด 

ตลาดศูนยก์ลางการคา้ส่งขนาดใหญ่ แห่งภูมภิาคอาเซยีนทีร่วบรวมสนิคา้และบรกิารหลากหลาย

ครบครนัจากผูผ้ลติและผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ บนเน้ือที ่160 ไร่  จํานวน 10 อาคาร รวบรวม

รา้นคา้กวา่ 2,500 รา้นคา้ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพื่อตอบสนองความต้องการของผูซ้ือ้เพื่อ

นําไปขายส่ง – ปลกี นอกจากน้ีทางบรษิทัฯ ยงัได้ม ีPlatform ของ E-commerce เพื่อส่งเสรมิ

ผลกัดนัผูผ้ลติและผู้ประกอบการในไทยใหไ้ปทําตลาดค้าส่ง ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดย

ทางบรษิทัยนิดใีห้ผู้ประกอบทุกรายที่เป็นสมาชกิ  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการตลาด “ต่อยอดออนไลน์”

โดยทดลองใชฟ้ร ีเพื่อส่งเสรมิแนวทางรฐับาล ธุรกจิไทยแลนด ์4.0 ทัง้น้ีทางบรษิทัอยากขอความ

ช่วยเหลอื ใหท่้านไดร้วบรวมผูป้ระกอบการเขา้มารว่มฟังสมัมนาเกีย่วกบัระบบ E-commerce ของ

ตลาดต่อยอดออนไลน์ เพื่อเพิม่ช่องทางสําหรบัผู้ประกอบการในการหาลูกค้า และส่งออกไปยงั

ต่างประเทศ 

- ดร. ทรงวฒุ ิไกรภสัสรพ์งษ ์กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย แจง้เรือ่งการ 

บงัคบัใช้ ม.44 ว่าหากมปัีญหาใดจะมกีารเรยีกประชุมหารอือีกครัง้ เพราะ จะส่งผลกระทบต่อ

ตลาดแรงงานในประเทศ  
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พฤศจิกายน 1มกราคม-30 พฤศจิกายน 256

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี560 19,200.00 464,400.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 30,000.00 40,700.00

รายได้อื�น 0.00 53,000.00

รวมรายรับ 49,200.00            687,000.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000.00            305,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 56,004.00 289,961.69

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,190.00              35,666.00                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 2,652.46              25,447.09                            

ค่าไฟฟ้า 2,387.00 10,444.25                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 608.00 11,809.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 45,223.39            422,390.52                         

รวมค่าใช้จ่าย (141,064.85) (1,100,718.55)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (91,864.85) (413,718.55)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 ธันวาคม 2560 (413,718.55)

91,864.85            413,718.55                         

หน่วย:บาท

- คุณจารเุดช ซึง่เป็นหน่ึงในคณะทาํงานของ ท่านรองวษิณุ เครอืงาม ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่จาก 

การประชุม กพร. เมือ่วนัที ่5 มนีาคม ทีผ่่านมา เรื่องการใส่วนัหมดอายุบนฉลากผลติภณัฑว์่ายงั

ไม่มคีวามชดัเจนในปัจจุบนั ซึ่งในการน้ีทางสมาคมฯจะขอหารอืกบัทางสมาคมผู้ค้าปลกีไทยใน

เบือ้งตน้ก่อนและแจง้ใหท้ราบในครัง้ต่อไป 

- ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2561 น้ีทางสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิลปิปินส ์จะ

ขอเขา้พบท่าน 

เลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย  

 

2.1      รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 10/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 8 

กมุภาพนัธ ์2561 (เอกสารแนบ 1) 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองรายงานการประชุม 

3.1      งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
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3.2 สมาชิกใหม่ 2 บริษทั 

 

 1. คุณอนุศกัดิ ์อ่อนเจรญิ (เลขทะเบยีนนิตบุิคคล : 0105556048770) 

     บจก. ฮานิว โคเรยี  

     1693 ซอยอรณุอมรนิทร ์53 ถนนอรณุอมรนิทร ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั                 

              กรงุเทพฯ 10700 

      โทร : 094 449 9859 อเีมล ์: iamanusak@gmail.com 

      ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

       (ทราบขา่วจาก : Facebook สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย) 

 

 2. คุณธนัยศ์รตุ โฆษติธนาพทิกัษ์ (เลขทะเบยีนนิตบุิคคล : 0103547043530) 

     หจก. ไอซแ์อนดฮ์าย อนิเตอรเ์ทรดดิง้ จาํกดั  

     15 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

     โทร : 02 717 9538 อเีมล ์: iceandhy@hotmail.com 

     ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

      (ทราบขา่วจาก : คณุฐติ ิตณัฑสทุธิ)์ 

 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัรองสมาชกิ 1 บรษิทั คอื หจก. ไอซแ์อนดฮ์าย อนิเตอรเ์ทรดดิง้ จาํกดั และให้

เชญิ บจก. ฮานิว โคเรยี เขา้มาแนะนําตวัในการประชุมครัง้ต่อไป 

3.3 แผนกาํหนดการเตรียมการประชมุสามญัประจาํปี พ.ศ. 2561 เสนอโดยฝ่ายเลขา 

คณุนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ในการจดัประชุมสามญัใหญ่ประจาํปีของสมาคม

ฯ ปีน้ี ไดว้างแผนในการเชญิท่านเลขาธกิารอาหารและยา รวมถงึทมีงานมาให้ความรูเ้กี่ยวกบั

กฎหมายเครื่องสําอางในหวัขอ้ “การชี้แจงความคบืหน้ากฎหมายเครื่องสําอาง’’ นอกจากน้ี ทาง

สมาคมฯ ยงัจะทําการเชญิเชญิ พลตํารวจตร ีประสทิธิ ์เฉลมิวุฒศิกัดิ ์เลขาสํานักงานคุ้มครอง

ผูบ้รโิภค มาบรรยายในหวัขอ้ “งานคุม้ครองผู้บรโิภคยุคไทยแลนด ์4.0” เพื่อให้ความกระจ่างแก่

ผู้ประกอบการในมุมมองของผู้บงัคบัใช้กฎหมายต่อสินค้าที่พวกเราขายอยู่ สุดท้ายเป็นหวัข้อ 

“Logistic สําคญัไฉนกบัผลติภณัฑเ์ครื่องสําอาง” และ “บรกิารดา้น Logistic รวมถงึบรกิารเกบ็ส

ต๊อกพรอ้มจดัส่ง” โดยผูบ้รหิารบรษิทั Fastship.co และ คุณจฏิฏต์า ฉายศริพินัธ ์จาก บรษิทั CTI 

logistics เพื่อใหเ้ราเขา้ใจถงึบทบาทที่สําคญัของ Logistic ในยุค 4.0 น้ีจะช่วยใหเ้ราสามารถลด

ต้นทุนและเพิม่กําไรในการประกอบธุรกจิยุคใหม ่อกีทัง้ยงัจดัให้มกีารร่วมอภปิรายในหวัขอ้ต่างๆ 

ซึง่หลงัจากการประชุมสมัมนาจะมกีารเลี้ยงพบปะสงัสรรคใ์นหมู่สมาชกิและจะมกีารจบัรางวลัอกี

หลายอยา่ง อาทเิช่น TV 32 น้ิว , จกัรยานพบัได ้, กลอ้งตดิหน้ารถ, พดัลม 18 น้ิว และอื่นๆ งานน้ี

จดัขึน้ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12:00 – 20:00 น. ณ  ห้องแกรนดร์ชัดา โรงแรม

เจา้พระยาปารค์ บตัรราคา 1,500 บาท/1 ท่าน 

 

mailto:iamanusak@gmail.com�
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4.1 ความคืบหน้าของ Project การจดัทาํ TCMA E-Learning เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์

2561 เสนอโดยทีมโครงการและหาทนุ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คุณฐติ ิได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถงึความคบืหน้าของการจดัทําโครงการ TCMA E-

Learning ว่าทางทมีงานได้ขอเขา้พบท่านรองสมชาย ปรชีาทวกีจิ (รองเลขาธกิารคณะกรรมการ

อาหารและยา) เมือ่วนัที ่2 มนีาคม ทีผ่่านมาเพื่อหารอืเกี่ยวกบัโครงการจดัทําโครงการ TCMA E-

Learning โดยจะเป็นการเรยีนผ่าน Google Classroom ซึ่งคุณนาคาญ์เป็นแกนนําหลกัในการ

จดัทําหลกัสูตร ซึง่ทาง อย. เหน็ด้วยกบัโครงการน้ีแต่มขีอ้แนะนําเพิม่เตมิว่าถ้าจะเป็นการสอน

แบบธรรมดาทัว่ไปกส็ามารถจดัทําไดเ้ลย แต่หากต้องการออกใบ Certificate จะต้องดูในส่วนของ

กฏระเบยีบต่างๆประกอบดว้ย ซึง่ทาง อย. ยนิดทีีจ่ะสนบัสนุนในโครงการน้ีอยา่งเตม็ที ่ 

 

5.1 การประชมุคณะทาํงานภาคประชาชน ครัง้ท่ี 3/2561 โดยคณุนิพนธ ์ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คณุนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมคณะทาํงานภาคประชาชน ครัง้ที ่

3/2561 ที่ผ่านมานัน้ได้กล่าวถึง การประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ที่ 4/2561 (ภาค

ประชาชนสญัจร) ตามแผนปฏบิตักิารกจิกรรมเผยแพรความรู ้สูภ้ยัสุขภาพ มกีจิกรรมทีส่ําคญั คอื 

การตรวจเยี่ยมการดําเนินงานเผยแพรความรู้ สู้ภัยสุขภาพ ของกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.) ซึ่งกําหนดไว้ใน วนัที ่14 มนีาคม 2561 ณ ชุมชนอมรพนัธุส์วนสยาม 

ครสิตจกัรนาซารนี แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ พรอ้มทัง้จดัประชุมคณะทํางานภาค

ประชาชนสัญจร ครัง้ที่ 4/2561 ด้วย นัน้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ลงพื้นที่สํารวจสถานที่เพื่อจดั

กิจกรรมดงักล่าว ในชุมชนอมรพันธุ์สวนสยาม และชุมชนเคหะทาทราย พบว่า อสส. มีการ

ดําเนินงานในพื้นที่เป็นช่วงเวลา ทําใหช่้วงเวลาที่ลงไปเยีย่มอาจจะไม่เหน็ภาพ อกีทัง้สถานที่ไม่

อํานวยต่อการเยีย่มชมเป็นหมคูณะ เช่น ที่ชุมชนเคหะท่าทราย สถานที่เป็นตลาดนัด ซึง่คบัแคบ

และมปีระชาชนจบัจ่ายซือ้ของเป็นจํานวนมาก อาจทําใหไ้ม่สะดวกในการลงพื้นที่ ในการน้ี ฝ่าย

เลขานุการฯ จึงเสนอให้เป็นการนําเสนอผลการดําเนินงานของแกนนํา อสส. ในการประชุม

คณะทาํงานภาคประชาชน ครัง้ที ่4/2561 ณ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

5.2 สรปุการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง เร่ือง การผลิตตามหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการ

ผลิตผลิตภณัฑ์เครื่องสาํอาง (Good Manufacturing Practice Guideline) ตาม ASEAN 

Cosmetic Directive Technical Documents) ระหว่างวนัท่ี 19-21 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ 

โรงแรมนารายณ์ โดยคณุฐิติ 

 คุณฐติ ิไดร้ายงานให้ทีป่ระชุมทราบว่า การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง เรื่อง การผลติตาม

หลกัเกณฑ์วธิีการที่ดใีนการผลติผลิตภณัฑ์เครื่องสําอาง (Good Manufacturing Practice 

Guideline) ตาม ASEAN Cosmetic Directive Technical Documents) ระหว่างวนัที ่19-21 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

กุมภาพนัธ ์2561 ณ โรงแรมนารายณ์ และ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ทีผ่่านมานัน้ 

ไดร้บัการตอบรบัจากผูป้ระกอบการเป็นอย่างด ีซึง่ค่าเฉลีย่ของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการที่

เขา้ใจในหลกัสูตรมถีงึ 41.9% (อ้างองิจากแบบสอบถามการเขา้ร่วมงานจากมหาวทิยาลยัมหดิล) 

โดยอาจารยว์รีวฒัน์ อาจารยผ์ู้ดําเนินงาน ได้แจง้ว่าผลของการดําเนินกจิกรรมครัง้น้ีถอืว่าประสบ

ผลสาํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี 

 

5.3  สรปุการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาํอาง ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 

มีนาคม 2561 โดยกลุ่มวิชาการ 

 ดร.สุษิรา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน

เครื่องสําอาง ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการทีท่าง

สมาคมฯไดย้ืน่หนงัสอืขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัรา่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ดงัน้ี 

- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวตัถุกนัเสยีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการ

ผลติเครือ่งสาํอาง (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. .... ซึง่สมาคมฯไดใ้หข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิว่า สารลาํดบัที ่

16 , 39 และ 44 น้ีซึง่ถา้ใหป้ระกาศมผีลบงัคบัทนัทน่ีาจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 

และน่าจะเป็นแค่ตวัที ่54 ทีต่อ้งการใหม้ ีgrace period ที ่180 วนัในส่วนของ Triclosan 

ยงัไมไ่ดร้ะบุวา่สามารถใชใ้น function อื่นได ้ 

- ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงคําเตอืนทีฉ่ลากเครื่องสาํอางทีม่ ี

วตัถุกนัเสยี (ฉบบัที ่2) พ.ศ. ....  ไดป้รบัแก้คําเตอืนตามคําหนังสอืของสมาคมฯทีส่่งไป

เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

- รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกนัแสงแดดทีอ่าจใชเ้ป็นส่วนผสม

ในการผลติเครือ่งสาํอาง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. ....ทางสมาคมฯตัง้ขอ้สงัเกตว่า ยงัไม่มกีารปรบั 

% สาร Benzophenone-3 ลง (จาก 10% เป็น 6%) ในประกาศฉบบัน้ี มุ่งเน้นเพยีงปรบั 

spec เรือ่ง nano material และไมไ่ดใ้ห ้grace period แก่ผูป้ระกอบการในเรือ่งดงักลา่ว 

- ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงคําเตอืนทีฉ่ลากเครื่องสําอางทีม่ ี

สารป้องกนัแสงแดด (ฉบบัที ่2) พ.ศ. .... ซึง่สมาคมฯไดใ้ห้ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิว่าตอ้งรบี

ประชาสมัพนัธเ์พื่อนสมาชกิเกี่ยวกบัคําเตอืน เพิม่เตมิของสาร Oxybenzone ทีม่กีารปรบั

ใหส้อดคลอ้งกบัอาเซยีน โดย ให ้grace period ที ่2 ปี 

 

5.4  สรปุการประชุมคณะทาํงานเพือ่คลี่คลายปัญหาการออกกฎหมายลาํดบัรองสาํหรบั

พระราชบญัญติัเคร่ืองสาํอาง พ.ศ. 2558 ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 

2561 โดยกลุ่มวิชาการ 

 คุณศวิาพร ไดร้ายงานให้ทีป่ระชุมทราบว่า ระบบการถ่ายโอนขอ้มลูเพื่อต่ออายุใบรบัจด

แจง้ โดยการจดแจง้ใหม่ได้เลขเดมิในระบบ Privus จะเริม่เปิดใหเ้ขา้ใชไ้ดโ้ดยเริ่มตัง้แต่วนัที ่12 

มนีาคม เป็นต้นไป หากสมาคมได้สอบถามอย. ว่าในกรณีที่มบีรษิทัที่ไม่สามารถถ่ายโอนไดท้นั 

ดงัเช่น กรณีที่มสีูตรเยอะ หรอืกรณี ต่างสต่ีางกลิน่ ที่ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได้ อย.จะวางแผน

แก้ไขอย่างไรใน การน้ีอย.ยงัไม่ไดใ้ห้คําตอบทีช่ดัเจน แต่ขอรณรงคใ์หผู้้ประกอบการเร่งถ่ายโอน

ก่อน 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

  ในส่วนของเรื่องการกําหนดวนัหมดอายุและฉลากเครื่องสําอาง ตามมาตรา 22 นัน้ ยงัไม่

มคีวามคืบหน้าเพิม่เติม และเรื่องการผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อจดั

นิทรรศการ หรอืเพื่อใชใ้นการศกึษา วจิยั หรอืวเิคราะหท์างวชิาการ ตามมาตรา 16 นัน้ ยงัอยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณาเช่นกนัวา่สามารถทีจ่ะงดเวน้เรือ่งการตอ้งผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการ 

Ethic committee หรอืไม ่

 

5.5 การประชมุ GRP Active ingredient วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-14.00  

ณ สาํนักคณะกรรมการอาหารและยา  

 คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุม GRP  Active ingredient นัน้ได้

หารอืในเรื่องสารที่จะประกาศกําหนดเป็นสารสําคญั ซึง่ตวัแรกทีห่ยบิยกขึน้มานัน้คอืสารป้องกนั

แสงแดดในผลติภณัฑ์กนัแดด ซึ่งปัจจุบนัมปีระกาศอยู่เป็น จํานวน 28 รายการตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 โดยจะทําการศกึษาว่า % ค่าความคลาดเคลื่อนของสารแต่ละตวัจะควร

จะอยูท่ีป่รมิาณเท่าไหรจ่งึจะถอืว่าเป็นเครื่องสําอางผดิมาตรฐาน ในการน้ีอย. จะนัดผูป้ระกอบการ

ทีม่สีารกนัแดดมาปรกึษาอกีทใีนวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อกีครัง้หน่ึง  

 

6.1 การจดัทาํวารสารสมาคมฯ  

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 คณุนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การจดัทาํวารสารของสมาคมฯนัน้จะจดัทาํ  

3 ฉบบั/ปี โดยเล่มแรกจะออกในช่วงเดอืนเมษายนน้ี ซึง่จะนํามาแจกในงานประชุมสามญัใหญ่

ประจาํปีของสมาคมฯ สาํหรบัความคบืหน้าของการจดัทาํเลม่แรกในขณะน้ีกาํลงัใหท้างคุณภู

รวบรวมบทความวชิาการทีจ่ะตพีมิพใ์นรอบน้ี  

 

6.2 การลาออกจากตาํแหน่งอปุนายกสมาคมฯ ฝ่ายภาษี การค้า และฝ่ายการเงิน 

 คณุจติตพนัธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ เน่ืองจากทางบจก.เดอะซนัเคมคีอล ได้

มอบหมายหน้าทีใ่หคุ้ณจติตพนัธ ์ไปดแูลงานของบรษิทัในต่างประเทศ ซึง่ทําใหไ้มส่ะดวกและไม่มี

เวลาเพยีงพอในการทาํหน้าทีไ่ดร้บัมอบหมายในตาํแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ดงันัน้จงึจาํเป็นจะตอ้ง

ขอลาออกจากตาํแหน่งอุปนายกสมาคมฯ เพือ่ทีจ่ะไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่กรรมการผูม้คีวามสามารถ

ท่านอื่นๆไดข้ึน้มารบัตาํแหน่งหน้าทีด่งักล่าวแทน 

 

6.3 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 24 เมษายน 2561 ณ ห้อง รชัดา1 ชัน้ 

2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ ถนนรชัดาภิเษก  


