
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 8/2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ  

4.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล    

5.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ   

6.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

7.  คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

8.  ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์  

9.  ดร.ธนกร เวยีงศรพีนาวลัย ์ 

10. คุณศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ  

11. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

12. คณุมณรีตัน์ สขุจติร 

13. คุณมกุดา             โจวตระกูล 

14. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

15. คุณพงษ์ประพนัธ ์ สตุณัฐติพงษ์ 

16. คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภกุ์ล  แทน คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

 

1.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช   

3.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

4.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5.  คณุจติต ิ  อา้งสนัตกุิล   

6.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

7.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

8.  คณุอภนินัท ์  โรจนวภิาต 

9.  ดร.จริพนัธ ์           มว่งเจรญิ  

10. คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์ 

11. ดร.นีรนาถ  จณิะไชย 

12. คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1. คุณวภิาพร   จานุกจิ     สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร    สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม 

โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 คุณเกศมณีประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ทางสํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว) มกีารประสานงานกบัทางต่างประเทศ ในการร่วมลงทุนธุรกจิประเภทต่างๆ

หน่ึงในนัน้คอื ธรุกจิประเภทเครือ่งสําอาง ซึง่ทางสสว.พยายามทีจ่ะช่วยผูป้ระกอบการ SME ใหไ้ด้

ทําธุรกจิกบัต่างประเทศ โดย สสว จะจดังานสมัมนา เรื่อง รบัฟังความคดิเหน็ร่างพระราชบญัญตัิ

ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในวนัจนัทรท์ี ่18 ธนัวาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30 

น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอรเ์คยีว ฟอรจ์ูน กรุงเทพฯ ซึง่ในงานน้ีคุณ

อรรณพ หริญัญกิ เป็นตวัแทนในนามกลุ่มเครือ่งสาํอาง และสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย เขา้ร่วม

รบัฟังการสมัมนาในครัง้น้ีดว้ย  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

  

2.1      รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 7/2560 วนัศกุรท่ี์ 10 พฤศจิกายน 2560 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองรายงานการประชุม 

3.1      สมาชิกสมคัรใหม่ 3 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 

1) คณุสภุาภรณ์  กงัส ี

บจก. ออรเิฟลม คอสเมตกิส ์(ประเทศไทย)  

เลขที ่1 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

โทร : 02-715-1164 อเีมล ์: supaporn.kangsee@oriflame.com 

ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (นําเขา้และจดัจาํหน่ายเครือ่งสาํอาง) 

(ทราบขา่วจาก : งาน Cosmex) 

 

2) คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

บจก. เมอรส์เมดกิ (ไทยแลนด)์ 

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร ์ตกึ A ชัน้ที ่35 ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 
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โทร : 089-788-2518 อเีมล ์: saijai.promdaevej@gmail.com 

ธรุกจิหลกั : อื่นๆ (Seller&Importer) 

(เป็นกรรมการในสมาคมฯ) 

 

3) คุณปราล ี พรายชืน่ 

บจก.  เพยีว เดอรมิา แลบบอราทอรสี ์

88/34-35 โครงการททีเีอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 

กรงุเทพมหานคร  

โทร : 02-285-4266 อเีมล ์: Paralee602@hotmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจาก อ.เพญ็จติร เจรญิศริ)ิ 

 

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองการเป็นสมาชกิ 

3.2 การขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯของ จาํนวน 3 บริษทั ได้แก่ 

1.) บริษทัสยามวิคตอร่ี เคมิคอล จาํกดั 

2.) บริษทัแอสพเรชัน่ จาํกดั 

3.) คณุศิวากร รตันภากร 

 

4.1 สรปุการประชุม 27th ACC and ACSB at Bandung, Indonesia เม่ือวนัท่ี 14-17 

พฤศจิกายน 2560 โดยกลุ่มวิชาการ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

ดร.ธนกร ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการประชุม  ACSB นัน้ได้พูดถงึ Annex lll ไดแ้ก่ 

Triclosan , EU regulation ในส่วนของ ACC ไดพู้ดถงึ Notification Requirements , ISO และ 

Q&A ทีท่างอย.แต่ละประเทศได้รวบรวม ซึ่งสรุปในแต่ละหวัขอ้นัน้สามารถอ่านเพิม่เตมิได ้ตาม

เอกสารแนบ 1 ของสรปุการประชุมน้ี 

 

4.2 สรปุการประชุมหารือร่วมกนัทัง้ 3 สมาคม(TSDA,TCMA,TCIA) เพ่ือหาแนวทางการ

แก้ปัญหาข้อกฎหมายมาตรา 14,16,22 และ 35 ในวนัศุกร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 

9.00-12.00 น. ณ ห้องประชมุ GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากมเีสยีงรอ้งเรยีนจากทางผูป้ระกอบการ ทํา

ใหเ้กดิคณะทาํงานทีจ่ะไปทาํงานรว่มกบัอย. โดยการประชุมนัน้เป็นการประชุมในหวัขอ้ 

- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไข เกี่ยวกบัการจดแจง้ 

การออกใบรบัจดแจง้ การต่ออายุใบรบัจดแจง้ การออกใบแทนใบรบัจดแจง้เครื่องสําอาง และการ

แกไ้ขรายการในใบรบัจดแจง้  
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- (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการผลติหรอื

นําเขา้เครือ่งสาํอางเพือ่เป็นตวัอยา่ง เพือ่จดันิทรรศการ หรอืเพือ่ใชใ้นการศกึษา วจิยั หรอืวเิคราะห์

ทางวชิาการ 

- ฉลากเครื่องสําอาง ต้องระบุเดอืนปีทีผ่ลติและทีห่มดอายุ ซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์หม่และแตกต่างกบั

หลกัสากลของอาเซยีน และก่อให้ผลกระทบเป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมเครื่องสําอางโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในประเทศไทย กฎหมายที่แตกต่างจากประเทศอื่นจะเป็น trade barrier ในการนําส่ง

สนิคา้เขา้ออกไปประเทศอื่นๆ 

- (ร่าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงื่อนไขการจด

แจง้ ต่ออายุ แก้ไข และออกใบแทนใบรบัจดแจง้สําหรบัเครื่องสําอางที่ผลติหรอืนําเขา้เฉพาะเพื่อ

การสง่ออก โดยมคีณุภาพ มาตรฐานตามทีผู่ส้ ัง่ซือ้กาํหนด 

- กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัเครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 ประเด็นปัญหา ราคา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งสาํอาง ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2560 มรีาคาสูงมาก ตัง้แต่ค่าคําขอ 

100 บาทต่อใบ ราคาใบจดแจง้ ราคา 900 บาทต่อใบ หรอืค่าธรรมเนียมการโอนอกีครัง้ละ 15 บาท 

ซึง่เป็นตน้ทุนมหาศาลของกลุ่มธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ทีต่อ้งแบกรบั  

ซึง่สรปุในแต่ละหวัขอ้นัน้สามารถอ่านเพิม่เตมิได ้ตามเอกสารแนบ 2 ของสรปุการประชุมน้ี 

 

4.3 สรุปการประชุมคณะทํางานย่อยร่วมกบัอย. เมือ่วนัศุกรท่ี์ 1 ธนัวาคม 2560 โดย

กลุ่มวิชาการ 

รายละเอยีดตามวาระ 4.2  

 

4.4 สรปุการประชมุคณะทาํงานภาคประชาชน ครัง้ท่ี 1/2561 โดยคณุนิพนธ ์

ไมม่กีารรายงานในทีป่ระชุม 

 

4.5 สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของ

อาเซียน (ACCSQ) ครัง้ท่ี 48 เม่ือวนัองัคารท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สาํนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม โดยคณุวิมลศิริ 

ไมม่กีารรายงานในทีป่ระชุม 

 

4.6  สรปุการเข้าร่วมประชมุการค้าเสรี โดย คณุจิตตพนัธ ์

คุณจิตตพันธ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมการค้าเสรีได้พูดถึง การค้าบริการ

(Service) ว่าให้ประโยชน์หรอืไม่ให้ประโยชน์กบัผู้ประกอบการไทยในด้านการลงทุนทัง้ในและ

ต่างประเทศ  

 

4.7  สรปุการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือประเดน็แพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อ

เศรษฐกิจ ครัง้ที่ 1/2560 วันศุกร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2560  ณ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ (โดยคณุวิมลศิริ ในนามคณุเกศมณี) 
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คุณเกศมณีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมปรกึษาหารอืประเดน็แพทยแ์ผนไทย

และสมนุไพรไทยเพื่อเศรษฐกจิ ทางท่านปลดักระทรวงสาธารณสขุไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหาระหว่างกลุ่ม

เครือ่งสาํอางและอย. ท่านปลดัจงึไดแ้จง้ใหคุ้ณเกศมณเีขา้พบเพื่อปรกึษาหารอืถงึปัญหาต่างๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 กาํหนดวนันัดหมายเข้าอวยพรปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายเลขา) งบประมาณการ

จดัซ้ือกระเช้า รายช่ือหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้าอวยพรปีใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

ฝ่ายเลขา ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ขณะน้ีไดน้ดัหมายกาํหนดการต่างๆกบัทางหน่วยงานที่

จะเขา้พบสวสัดปีีใหมแ่ลว้ โดยจะเริม่ตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม 2560 – วนัที ่15 มกราคม 2561 จงึ

อยากขอเชญิชวนกรรมการเขา้พบสวสัดปีีใหมต่ามหน่วยงานต่างๆโดยพรอ้มเพรยีงกนั ในสว่นของ

วนัและเวลาทีจ่ะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

5.2 กาํหนดการจดัประชมุงานสมัมนาในปี 2561 (ฝ่ายหารายได้ และฝ่ายวิชาการ) เพ่ือ

พิจารณา ในเร่ือง หวัข้อการจดัประชมุ วิทยากร ผูป้ระสานงาน  

ไมม่กีารรายงานในทีป่ระชุม 

 

5.3 การจดัทาํวารสารสมาคม 

คณุนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การจดัทาํวารสารเล่มต่อไป ขอความรว่มมอืกรรมการ

ทุกท่านสามารถสง่รายละเอยีดบทความ โฆษณา ทีจ่ะลงในวารสารไดแ้ลว้ทีอ่เีมลข์องสมาคมฯ 

 

5.4 รายงานจาํนวนสมาชิกและการจดัเกบ็ค่าสมาชิก (ฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ)์ 

ไมม่กีารรายงานในทีป่ระชุม 

 

6.1 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป – วนัพฤหสับดีท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2561 ณ ห้อง 

Boardroom1 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิตต์ิ 

 


