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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 4/2564 

วันอังคารท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.  

ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team   

1. คุณเกศมณี    เลิศกิจจา 

2. ดร.พิศาล      จันทฤทธิ์รัศมี 

3. ดร.ปรีชากร   สุวรรณเพ็ญ 

4. คุณจิตตพันธ์  หงส์สิริ    

5. คุณมุกดา      โจวตระกูล          

6. คุณนาคาญ ์   ทวิชาวัฒน ์

7. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ 

8. คุณสายใจ      พรหมเดเวช 

9. ดร.สุษิรา       สุดกรยุทธ์ 

10. คุณศิวาพร     เฟ��องฟูสิน  

11. คุณวัชราพร    ผาวิจิตราสกุล 

12. ดร.ธนกร       เวียงศรีพนาวัลย์ 

13. คุณมณีรัตน์    สุขจิตร 

14. ดร.นีรนารถ   จิณะไชย 

15. คุณชนิดา      อยู่เชื้อ 

16. คุณภูสิฏฐ์     ศรีโรจนภิญโญ 

17. คุณสุพจน์   รุ่งเจริญ 

18. คุณสมบัติ     วนาอุปถัมภ์กุล 

19. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

20. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล                     

   

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม  

1. คุณฐิติ          ตัณฑสุทธิ์ 

2. คุณชนะชัย    วรรณประเสริฐ 

3. ดร.พรรษชล ลิมธงชัย 

4. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต 
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สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2. คุณเทพนิมิต   ทองจันทร์        สมาชิก TCMA 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1: ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานแจ้งให้สมาชิกทราบว่าเริ่มตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน ทางกองเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาได้ประกาศให้เครื่องสำอางท่ีมีความเสี่ยงต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์บำรุง 

ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์น้ำหอม ว่าจะสามารถยื่นคำขอจดแจ้งได้ตลอด 24 ชม ผ่านระบบ auto e-

submission 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2: รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 3/2564 วันพุธท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี 3: เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ความคืบหน้าการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2564 (โดย คุณมุกดา) 

 สรุปการเรียกเก็บค่าสมาชิก TCMA เดือน ส.ค. 2564 

  1. สมาชิกใหม่ จำนวน 2 ราย 

  2. เรียกเก็บค่าสมาชิก (เคยเป�นตลอดชีพ) จำนวน 7 ราย และเป�นการจ่ายค่าบำรุงสมาชิก

ประจำป� 2563 และ 2564 เพ่ือรักษาสถานภาพประเภทตลอดชีพปรับเป�นรายป� ในอัตรา 1,500 บาทต่อป� หากป�

ใดไม่จา่ยค่าบำรุงสมาชิกต่อเนื่องจะถูกปรับเป�นประเภทรายป� (ท่ัวไป) และพิจารณารายได้ต่อป�ว่าจะเป�นอัตราค่า

บำรุงสมาชิกต่อป�เท่าใดต่อไป  

 มติท่ีประชุม       รับทราบและให้คุณมุกดาติดตามต่อไป 

 

3.2 ความคืบหน้าการจัดหาเจ้าหน้าท่ีสมาคม (โดยดร.สุษิรา) 

          ฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอไฟล์ข้อมูลที่แก้ไขปรับรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาคมท่ี

ชัดเจนมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่สมาคมและเลขาสมาคม และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อใช้ในการลง
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ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าท่ีสมาคม ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาเจ้าหน้าท่ีสมาคม ความคืบหน้าจะรายงาน

ในการประชุมครั้งถัดไป 

 มติท่ีประชุม      รับทราบและให้ดำเนินการต่อไป และฝากกรรมการให้ช่วยหาเจ้าหน้าท่ีสมาคม 

 

3.3 สรุปงานสัมมนาวิชาการของสมาคม (โดยฝ่ายหารายได้และฝ่ายวิชาการ) 

 คุณศิวาพร รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า งานสัมมนาวิชาการของสมาคมฯ ร่วมกับกลุ่มเครื่องสำอาง สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ในการนี้ทางฝ่ายเลขาได้รับแบบประเมินงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง 

อัพเดทกฎหมายเครื่องสำอางประจำป�ของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย เป�นจำนวน 105 ท่าน จากจำนวนผู้ร่วม

สัมมนาท้ังหมด 146ท่าน ท้ังนี้คิดเป�น 72% ท้ังนี้โดยภาพรวมท้ังในเรื่องเนื้อหาในการเสวนา ความสะดวกในการ

ลงทะเบียน ระบบเสียง ช่องทางการสัมมนา เอกสาร และการสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้รับคะแนน

มากกว่า 80% ในทุกหัวข้อ และมี 1 หัวข้อท่ีได้ต่ำกว่า 80% คือเรื่องเวลาท่ีควรมีการปรับปรุง กล่าวคือ มีระยะเวลา

อบรมสั้นเกินไป ทำให้เนื้อหาอัดแน่นเกินเวลา ซ่ึงในจุดนี้ทางทีมงานจะนำไปปรับปรุงในครั้งหน้า ในส่วนข้อเสนอ

อ่ืนๆ ทางสมาชิกเสนอให้จัดสัมมนาแบบนี้ป�ละอย่างน้อย 2 ครั้ง อยากให้จัดสัมมนาย่อยในแต่ละหัวข้อ เช่นเรื่องกัญ

ชงกัญชา และการเคลมสรรพคุณ - รายละเอียดเพ่ิมเติมดังเอกสารแนบ 1 

 คุณมุกดารายงานว่าทางสมาคมได้รับรายได้จากการจัดสัมมนามาเป�นจำนวนเงิน 8000 บาท ซ่ึงเก่ียวข้อง

กับการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ เพราะมีสมาชิกมาสมัครใหม่และหรือมาต่อสมาชิกกันมากข้ึน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และขอบคุณทีมงานทุกท่าน 

 

วาระท่ี 4: เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (โดย คุณมุกดารายงานแทน) 

 คุณมุกดารายงานงบรายรับรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
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 มติท่ีประชุม รับทราบ 

              

4.2 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดท่ีมี 

 ส่วนประกอบของสารเคมีท่ีเป�นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (โดยดร.ปรีชากร) 

           ดร.ปรีชากร ได้มีการนำเสนอรายละเอียดของประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ ข้อมูลพ้ืนท่ีในต่างประเทศท่ีมี

การประกาศห้ามใช้สารในครีมกันแดดดังกล่าว ได้แก่ Hawaii state, Virgin Islands และ Pacific Island of 

Palau และข้อมูลเกี่ยวกับป�จจัยที่จะส่งผลกระทบที่เป�นอันตรายต่อปะการัง แต่อย่างไรก็ตาม ในป�จจุบัน ยังไม่มี

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจนว่าส่วนประกอบของสารเคมีในครีมกันแดดตามประกาศดังกล่าวทำลายหรือ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อปะการัง อีกทั้งรายการสารดังกล่าวยังคงเป�นรายการสารที่ยังสามารถใช้ในครีมกันแดดได้ท้ัง

ในยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น รายละเอียดเพ่ิมเติมดังเอกสารแนบ 2  

           นอกจากนี้ จากการสอบถามอย.เกี ่ยวกับประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฉบับนี ้ว ่า ทางอย.จะมีการ

ปรับเปลี่ยนประกาศเก่ียวกับสารกันแดดในส่วนของอย.หรือไม่ อย่างไร ทางอย.แจ้งว่าการประกาศของกรมอุทยาน

แห่งชาติเป�นคนละส่วนงาน ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ท่ีแตกต่างกัน จึงไม่กระทบกับอย.ในส่วนของประกาศกระทรวง

Jul-64 1มกราคม-31 กรกฎาคม  2564

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2564 2,550.00 437,550.00                                    

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 2,550.00                437,550.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 15,000.00              117,800.00                                    

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          2,077.00                                         

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,359.25                11,174.96                                      

ค่าไฟฟ้า -                          1,738.60                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          280.00                                            

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          30,250.00                                      

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          30,250.00                                      

ค่าใชจ้า่ยอื�น 5,886.00                95,492.53                                      

รวมค่าใชจ้า่ย 22,245.25 289,063.09 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย (19,695.25) 148,486.91 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 สิงหาคม 2564 148,486.91 

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วย:บาท
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สาธารณสุข เรื่องกำหนดสารป้องกันแสงแดดท่ีอาจใช้เป�นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางแต่อย่างไร และทางอย.

ก็ไม่มีแนวทางในการประกาศข้อกำหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับการห้ามใช้สารดังกล่าว  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

วาระท่ี 5: เรื่องเพ่ือทราบ 

5.1 การประชุมรับฟ�ง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชง วันที่ 3 กันยายน 

 พ.ศ. 2564 (โดย ดร.จิรพันธ์) 

 ท่ีประชุมมีการเปลี่ยนวันประชุมเป�น 9 กันยายน 2564 

 มติท่ีประชุม รับทราบและให้มารายงานในการประชุมครั้งถัดไป 

 

5.2  การประชุมอย.ภาคประชาชน ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 (โดย คุณมุกดา) 

 คุณมุกดาสรุปการประชุมอย.ภาคประชาชน ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30-13:00น. 

โดยวิธีออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ดังนี้ 

 1. ความคืบหน้าการดำเนินการ Line OA ภายใต้ช ื ่อ FDAPeople เพื ่อเป�นศูนย์รวมเครื ่องมือท่ี

คณะทำงานภาคประชาชนพัฒนาข้ึน มุ่งเน้นให้เป�น one platform ให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดย

ไม่ต้องกดผ่านเว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงาน และมีรายละเอียดเว็บไซด์สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยอยู่ในหมวด

คลังข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ฝากคณะกรรมการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและผู้ท่ีสนใจข่าวสารด้านสุขภาพและ

ความงาม กดรับเป�นเพ่ือนด้วย Line : @FDAPeople 

 2. การประชุมครั้งหน้าต้องรอทางอย.แจ้งเนื่องจากรองบประมาณป�พ.ศ 2565 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 6: เรื่องอ่ืน ๆ  

 

6.1 อัพเดท ACA (โดย ดร.ปรชีากร)  

 ดร.ปรีชากร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทาง ACA Board จะมีการจัดการประชุม General meeting ใน

วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2564 และขอเชิญให้กรรมการท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

6.2 ACA Personalize Cosmetic Survey (โดย ดร. ธนกร) 

 ดร.ธนกร ชี้แจงว่าทาง ACA ได้ส่ง Survey มายังสมาคม เพ่ือให้ส่งประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกเพ่ือเก็บข้อมูล

ที่เกี ่ยวข้องกับ Personalize Cosmetic จึงขอมติที่ประชุมเพื่อนำส่งให้สมาชิกทุกท่าน ทั้งนี ้ข้อมูลดังกล่าวจะ

นำมาใช้ประกอบการประชุม ACSB ต่อไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบและให้ฝ่ายเลขานำส่งให้สมาชิกทุกท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
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6.3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 5/2564  ในวันอังคารที่ 12 

ตุลาคม 2564 ห้อง 1011 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 



แบบประเมนิงานสัมมนาวชิาการ 
เร่ือง อพัเดทกฎหมายเคร่ืองสําอางประจาํปี

ของ สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย

วันที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2564

มผู้ีร่วมสัมมนาทัง้หมด 146 ท่าน มผู้ีตอบแบบสอบถามทัง้หมด 105 ท่าน คดิเป็น 72%



4.5 3.8 4.5 4.5 4.1 4.5
เนือ้หาดีมาก (4) เวลาไม่เหมาะสม

เนือ้หาแน่นเกินเวลา 

(16)

อยากไดเ้อกสารสมัมนา

ก่อนการประชมุ (6)

ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม

1) อยากใหจ้ดัแบบนีปี้ละ 2 ครัง้เลย (4)

2) อยากใหจ้ดัสมัมนาเรื่องกญัชงกญัชา และการเคลมสรรพคณุเพิ่มเติมค่ะ (3)

3) อยากใหจ้ดัสมัมนาย่อยในแต่หวัขอ้เพิ่ม (3)



4.2 4.3 4.4 4.3



4.4 4.5 4.5 4.5



4.4 4.5 4.5 4.4



4.4 4.5 4.6 4.5



4.5 4.6 4.7 4.6
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