
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 4/2563 

วนัพธุท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และวิธี VDO Conference Microsoft TEAM 

 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  

1. คุณเกศมณี  เลศิกจิจา 
2. ดร. ปรชีากร  สุวรรณเพญ็ 
3. คุณชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 
4. คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
5. คุณนาคาญ์  ทวชิาวฒัน์ 
6. คุณจติตพนัธ ์  หงสส์ริ ิ 
7. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
8. คุณมุกดา                    โจวตระกูล 
9. คุณภูวดล                    อา้งสนัตสิุข 
10. คุณสมบตั ิ  วนาอุปถมัภก์ุล 
11. คุณสุพจน์  รุ่งเจรญิ 
12. คุณเทพนิมติร  ทองจนัทร ์
13. คุณสมหมาย  เรอืงอร่าม 
14. ภญ.ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 
15. ดร.สุษริา  สุดกรยุทธ์ 
16. คุณฐติ ิ   ตณัฑสุทธิ ์
17. คุณมณีรตัน์  สุขจติร 
18. คุณชนิดา  อยู่เชือ้ 
19. คุณณฏัฐช์ร  ปุณมนสัโภควชิญ์ 
20. คุณรกัษณาล ี  กงัวานวฒันศริ ิ
21. คุณภูสทิฏฐ์  ศรโีรจนภญิโญ 
22. คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล 

 
             
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณวริุณ            ศวิะนิรุ            บรษิทั เอสเธตคิ พลสั จ ากดั  
2. คุณภทัรวรรณ           มสีงูเนิน                     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. คุณรตันาภรณ์  สุรเิจย ์            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. คุณธญัชนก                 ลิม้สุวรรณ                   สมาคมผูผ้ลติเครื่องส าอางไทย 

 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
คุณเกศมณี  เลศิกจิจา ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมรีะเบยีบวาระ

การประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- คุณเกศมณีกล่าวแจง้เรื่อง Regulatory Guillotine 
แจง้รายละเอยีดโครงการศกึษาวเิคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ
กระบวนงานทีเ่กีย่วกบัการอนุญาต เพือ่ลดขัน้ตอนการดาเนินการและการอนุญาตทีไ่ม่
จ าเป็นหรอืเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชพีและการด าเนินธุรกจิของประชาชน โดยทาง
สมาคมเสนอใหภ้าครฐัทบทวนกระบวนการยื่นจดการจดแจง้รวมทัง้เอกสารประกอบการจด
แจง้ หนงัสอืมอบอ านาจ LOA หนงัสอืยกเลกิใบรบัจดแจง้เดมิควรยอมรบั e-signature และ
ใหย้ื่นแบบ on-line ได ้

- เรื่อง NSW 
ประธานเสนอขอใหท้างสมาคมท าหนงัสอืเสนอปัญหาอุปสรรคทีพ่บ ซึง่เป็นปัญหาทีม่มีาเนิ่น
นาน และขอหารอืและเขา้พบเจา้หน้าทีภ่าครฐักรมศุลกากรและ อย  

- ปัญหาฟิลปิปินส ์
เกีย่วกบัรายการสนิคา้ทีฟิ่ลปิปินสจ์ะพจิารณาระงบัการใหส้ทิธปิระโยชน์หรอืตอบโต ้กรณี
พพิาทสนิคา้บุหรีน่ าเขา้ (DS371) ทีฟิ่ลปิปินสฟ้์องไทย ภายใต ้WTO โดยมกีารมอบหมาย
ใหคุ้ณศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ (คุณเทป) รวบรวมแบบฟอรม์ Position Paper Template ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง และสมาคมผูผ้ลติเครื่องส าอางไทย เพือ่สง่ Position Paper ไปยงั
ฝ่ายต่างประเทศของสภาอุตสาหกรรมเพือ่ด าเนินการต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี  2  รบัรองรายงานการประชุม 
 2.1 รบัรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัพธุที ่9 ธนัวาคม 2563 
 มตทิีป่ระชุม  – รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 3.1 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 

    หน่วย: บาท  

    1ธนัวาคม-31 ธนัวาคม 2563   

    (1เดอืน)   

 รายรบั     

  

รายรบัค่าสมคัรและรายรบัค่าบ ารุง
สมาชกิ 

                                                                        
3,000.00    

  รายรบัจากการบรจิาค  0.00    

  รายรบัจากการขายหนงัสอื  0.00    



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 

  รายรบัจากการจดัสมันา  0.00    

  รายไดค้่าโฆษณา  0.00    

 รวมรายรบั  

                                                                        
3,000.00    

 รายจ่าย     

  รายจ่ายในการด าเนินงาน                                       55,760.42    

 รวมรายจ่าย  55,760.42    

 รายรบัมาก(น้อย)กว่ารายจ่าย-สุทธ ิ  (52,760.42)   
 
 มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงาน 

 
3.2 ความคืบหน้า เร่ือง การเรียกเกบ็ค่าบ ารงุสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564 โดย ทีมเลขา 
 -    คุณเกศมณีกล่าวถามในทีป่ระชุมถงึรายชื่อสมาชกิที่ยกเลกิไป ชื่อบรษิทั เคริซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
                และสมาชกิทีจ่่ายเงนิเขา้มาแลว้ แต่ไม่ไดส้่งหลกัฐานการช าระ 

- คุณมณีรตัน์กล่าวสรุปในทีป่ระชุมถงึขอ้มลูสมาชกิ ณ วนัที ่27 มกราคม 2564 
สมาชกิมทีัง้หมด 172 ราย 
ช าระแลว้ 46 ราย เป็นจ านวนเงนิ 169,500 บาท 
คา้งช าระ 126 ราย 
ขอยกเลกิเป็นสมาชกิ 1 ราย 

 มตทิีป่ระชุม   คณะกรรมการเสนอใหส้อบถามสมาชกิผ่านช่องทางเพจสมาคมฯ (facebook) 
เรื่อง การหาสมาชกิทีช่ าระเงนิแลว้ แต่ยงัไม่ไดส้ง่หลกัฐานการช าระเงนิ 
  
3.3 ACA Membership due for 2020 & 2021 (โดย ดร.ปรีชากร) 
 
 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ  
 
 
3.4 พิจารณาสมาชิกใหม่ 1 บริษทั (โดย คณุมุกดา) 
          -  ห้างหุ้นส่วน บซัซ์ มาเกต็ต้ิง จ ากดั โดย คุณพชัราภรณ์ เลศิวรีะพรกุล กรรมการบรษิทั ได้
ตดิต่อโทรเขา้มาสอบถามแนะน าบรษิทัและสง่เอกสารรบัรองบรษิทัมาใหค้ณะกรรมการพจิารณา เนื่อง
ดว้ยธุรกจิใหบ้รกิารเกีย่วกบัการท าโฆษณาและเป็นทีป่รกึษาดา้นการตลาดออนไลน์ใหก้บัแบรนด์
เครื่องส าอาง จงึตอ้งการขอสมคัรเป็นสมาชกิเพือ่ศกึษาขอ้มลูความรูค้วามเขา้ใจเพิม่เตมิ 
           มตทิีป่ระชุม - รบัรองการเป็นสมาชกิ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ  

4.1 ICCR Meeting update (โดย ดร.ปรีชากร) 
 - 
 4.2 สรปุการเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักคณะกรรมการอาหารและยา 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 (โดย คณุมุกดา) 
สรุปการประชุมผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อ 20 มกราคม 2564 ณ 
หอ้งประชุมชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 2 ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
การแต่งตัง้คณะท างานภาคประชาชนชุดใหม่ ประกอบดว้ย 37 หน่วยงาน เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเวลา 2 ปี 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยกองพฒันาศกัยภาพผูบ้โิภค  

1. ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั “การสรา้งความรอบรู”้ โดยมแีนวทางการด าเนินงานของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผูบ้รโิภคปลอดภยั ผูป้ระกอบการก้าวไกล ระบบคุม้ครองสุขภาพยัง่ยนื” แบ่งเป็น 5S 
Speed Safety Satisfaction Supporter Sustainability 
รายละเอยีด 7 Flaship ดงันี้ 
1. ความมัน่คงทางยาและเวชภณัฑใ์นภาวะฉุกเฉิน (COVID-19) 
2. สมุนไพร กญัชา-กญัชง 
3. พจิารณาอนุญาตรวดเรว็ โปร่งใส 
4. จดัการปัญหาโฆษณา 
5. สรา้งความรูด้า้นผลติภณัฑส์ุขภาพ 
6. ปรบัเปลีย่น อย.สูอ่งคก์รดจิทิลั 
7. HR Transformation 

          ซึง่ทางคณะท างานภาคประชาชนจะสรุปหวัขอ้และจดัแบ่งงานกนั หลงัจากทีไ่ดล้งมตคิดัเลอืก
ประธานและรองประธาน โดยท าการคดัเลอืก 

1. ประธานคณะท างานภาคประชาชน 1 ท่าน คอื  
คุณจุฑารตัน์ พฒันาทร หน่วยงาน นายกสมาคมผูค้า้ปลกี 

2. รองประธานคณะท างานภาคประชาชน 2 ท่าน คอื 
คุณสุทนต ์กลา้คา้ขาย หน่วยงาน นายกสมาคมสือ่ช่อสะอาด 
คุณประสาท ลิม่ดุล หน่วยงาน สมาคมเภสชัสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
- หลงัจากนัน้ประธานจะท างานนดัหมายคณะท างานในการประชุมครัง้ต่อไป ซึง่จะเป็นวาระ

การประชุมครัง้ต่อไป ในวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 
   
ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป  
-  วนัพธุท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564  ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ 
อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 


