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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 10/2564 

วันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1011 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1011 ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ   

1. คุณเกศมณี  เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์ 

3. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team   

1. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ 

2. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

3. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

4. คุณนีรนารถ จิณะไชย 

5. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

6. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

7. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์ 

8. คุณชนิดา อยู่เชื้อ 

9. คุณมุกดา โจวตระกูล 

10. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล 

11. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

12. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

13. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

14. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล  

15. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

16. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์ 

17. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม  

1. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

2. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ 

3. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

4. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ 

5. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 
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6. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

7. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ 

8. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณกัญญาณัฐ แพรอด  สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย 

3. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์  กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมาชิก TCMA 
4. คุณดารณี อรรจนียกุล  กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ไม่มีและขอให้กรรมการประชุมในวาระต่อไป 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ความคืบหน้าเรื่องการเก็บคำบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2565 (โดยคุณมุกดาและทีมเลขา)  

 คุณมุกดารายงานในท่ีประชุมให้ทราบว่า ข้อมูล ณ วันท่ี 30-3-65 มีสมาชิกจ่ายค่าบำรุงสมาชิก ป� 2565 ดังนี้ 

ประเภทสมาชิก จำนวนท่ีจ่ายป� 2565 (บริษัท) จำนวนสมาชิกท้ังหมด (บริษัท) 

รายป� 1,500 บาท 16 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจยืนยัน 

รายป� 3,000 บาท 14 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจยืนยัน 

รายป� 5,000 บาท 0 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจยืนยัน 

รายป� 7,000 บาท 7 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจยืนยัน 

 สรุปมีจำนวนสมาชิกสมาคมฯท่ีมีสถานะคงอยู่ท้ังหมด 200 บริษัท 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการสัมมนาประจำป� 2565 (โดยคุณนาคาญ์) 

 คุณนาคาญ์รายงานในท่ีประชุมว่าได้มีการนัดประชุมกับฝ่ายหารายได้และมีผลสรุปออกมาว่าจะจัดเป�น

หลักสูตรการอบรมออนไลน ์เก่ียวกับการเป�นผู้ประกอบการท่ีดี โดยเนื้อหาจะเก่ียวข้องกับอย. เช่นเนื้อหาในเรื่องกัญชา 

และเรื่องจดแจ้ง เป�นต้น ซ่ึงอาจจะเป�นหลักสูตรท่ีราคาไม่แพงมาก คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในครึ่งป�หลังของ 

2565 

 มติท่ีประชุม ประธานขอให้ทีมหารายได้ นัดหมายพูดคุยกันก่อนก่อนการเริ่มจัดทำหลักสูตร เพ่ือให้

หลักสูตรได้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงคุณชนะชัยเสนอขอให้เป�นวันหลังจากการประชุม

ใหญ่สามัญประจำป�เพราะเราจะได้ข้อมูลความต้องการจากสมาชิก/ผู้ประกอบการเพ่ิมเติม โดยขอใหเ้จ้าหน้าท่ีสมาคม 

เป�นผู้ดำเนินการนัดหมายดังกล่าว 

 

3.3 หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับประเด็นป�ญหาเรื่องสารสำคัญใน

 เครื่องสำอาง (โดยฝ่ายเลขา) 

 ประธานแจ้งในท่ีประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในประเด็นป�ญหาเรื่อง

สารสำคัญในเครื่องสำอางได้รับทราบเรื่องและสั่งให้ชะลอเรื่องนี้ แต่ทางผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุ

อันตรายยังคงดำเนินการผลักดันร่างประกาศเรื่องสารสำคัญในเครื่องสำอางอยู่โดยตัวแรกท่ีจะนำมาพิจารณาจะเป�น

ฟลูออไรด์ ประธานจึงอยากให้ทีมวิชาการดำเนินการเข้าไปคุยกับท่าน ผอ. กลุ่มเครื่องสำอางฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหใ้ห้คุณชนะชัยและทีมวิชาการประสานงานต่อไป 

 

3.4  ACA workshop on concern of cosmetic notification in Laos/Myanmar  

          (โดยดร.ธนกร) 

ดร.ธนกรรายงานผลต่อท่ีประชุมว่า จากการจัด workshop ของท้ังสองประเทศ โดย workshop ของประเทศ

พม่าจัดข้ึนในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 และ ของประเทศลาวจัดข้ึนในวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ได้รับผลตอบรับท่ีดีมากท้ัง

ทางภาครัฐและผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของภาครัฐและ

เอกชนเก่ียวกับการจดแจ้งในประเทศพม่าและลาว 

มติท่ีประชุม ประธานและดร.ปรีชากร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณทีมงานท่ีช่วยกันสร้างให้มี 

workshop นี้เกิดข้ึนมาและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3.5 ความคืบหน้าการประชุมสามัญประจำป�ของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (โดย ฝ่ายเลขา) 

คุณชนะชัยได้รายงานว่า ทีมเลขาได้ส่ง google form และกำหนดการให้กับสมาชิกเพ่ือให้ลงทะเบียนเป�นท่ี

เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่ีจ่ายเงินเท่านั้นท่ีต้องลงทะเบียน ส่วนกรรมการสมาคมหากเข้าร่วมไม่

ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องจ่ายเงิน จนถึงตอนนี้ 5 เมษายน 65 มีการลงทะเบียนมาแล้ว 36 ท่าน  ยังไม่มีท่านใดจ่ายเงิน 

คุณจิตตพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่าน sale ให้ลูกค้าไปแล้ว และคุณมุกดาประชาสัมพันธ์ผ่าน line และ 

Facebook สมาคมแล้ว 
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มติท่ีประชุม รับทราบและใหเ้จ้าหน้าท่ีสมาคมฯ และกรรมการช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้อีก

ครั้งในทุกช่องทาง 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล) 

 คุณพรรษชลรายงานงบประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

Jan-65 1มกราคม-31 มกราคม 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 34,500.00 34,500.00                                      

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 0.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 34,500.00              34,500.00                                      

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 12,000.00              12,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 275.50                    275.50                                            

ค่าไฟฟ้า 332.14                    332.14                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 35,870.00              35,870.00                                      

รวมค่าใชจ้า่ย 48,477.64 48,477.64 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย (13,977.64) (13,977.64)

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 มกราคม 2565 (13,977.64)

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน มกราคม 2565
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  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 ประชุมรับฟ�ง - แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือกำหนดโครงสร้างราคาซ้ือขายกัญชง (โดยดร.จิร

พันธ)์ 
          เนื่องจากดร. จิรพันธ์ติดธุระทางประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การปลดล็อกกัญชา ใน

ประเทศไทยในขณะนี้ยังห้ามปลูกที่บ้านซึ่งหากกระทำในตอนนี้จะถูกดำเนินคดี และประมาณวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

จะปลดล็อกถึงสามารถปลูกกัญชาท่ีบ้านได้ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.2 การประชุมอนุภาคประชาชน ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ (โดยคุณมุกดา) 

 คุณมุกดารายงานต่อท่ีประชุมว่าในการประชุมอนุภาคประชาชนท่ีผ่านมามี 2 เรื่อง โดยสรุปดังนี้ 

Feb-65 1มกราคม-28 กุมภาพนัธ์ 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 44,400.00 78,900.00                                      

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 0.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 44,400.00              78,900.00                                      

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 12,000.00              24,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 275.50                    551.00                                            

ค่าไฟฟ้า 367.03                    699.17                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2563 -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2564 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 16,848.00              52,718.00                                      

รวมค่าใชจ้า่ย 29,490.53 77,968.17 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 14,909.47 931.83 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2565 931.83 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน กุมภาพนัธ์ 2565
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 1. ในท่ีประชุมให้หน่วยงาน 37 หน่วยงาน ส่งผลงานท่ีเผยแพร่เป�นประโยชน์แก่สมาชิกเครือข่ายของตนเองไว้

เป�นข้อมูลเพ่ือประโยชนืแก่ผู้บริโภค 

          2. ทางสมาคมฯส่งหัวเรื่องเข้าท่ีประชุมเพ่ือคณะกรรมการคัดเลือกนำมาเป�นประโยชน์ คือ “ผู้ประกอบการดี

ผลิตภัณฑ์เยี่ยม” และ ทำเนียบผู้ประกอบการดีต้องมีท่ียืนท่ีม่ันคง” โดยเสนอให้มีการคัดเลือกจากการสมัครเข้า

ประกวด โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง วาระทุกป� หากผิดเง่ือนไขก็จัดถูกคัดออกจากทำเนียบ ซ่ึงยังอยู่ระหว่างการ

คัดเลือกโครงการของคณะกรรมการเครืองข่ายอย.ภาคประชาชน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.3 ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕  (โดยดร.สุษิรา) 

 ดร.สุษิรารายงานต่อท่ีประชุมว่ามี 2 เรื่อง ข้อแรก เรื่อง ประกาศสารห้ามใช้ 222 ตัวท่ีไทยได้รับมาจากการ

ประชุมอาเซียนครั้งก่อน หากแต่ประกาศยังค้างอยู่เนื่องจากยังมีข้อกังวลจากทางอาจารย์ในการจัดลำดับเลขท่ีสาร จึง

ต้องนำมาคุยใหม่ในการประชุมครั้งหน้า เรื่องท่ีสองคือ สารกันแดดใหม่ (BC3) ท่ีได้ผ่านอนุกรรมการเป�นท่ีเรียบร้อย

แล้ว และขณะนี้อยู่ในข้ันตอนประชาพิจารณ์ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.4 ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองสำหรับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

  เรื่อง Cosmetic Refill (โดยคุณศิวาพร) 

 คุณชนิดารายงานแทนคุณศิวาพร เกี่ยวกับข้อสรุปการประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองสำหรับ

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง Cosmetic Refill ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1  

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทางทีมวิชาการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

 

 5.5 การประชุมรับฟ�งความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

  พ.ศ. ๒๕๖๒ (โดยคุณสมบัติ) 

 คุณสมบัติรายงานในท่ีประชุมว่า การประชุมรับฟ�งความคิดเห็น ร่างกฏหมายลำดับรอง พรบ ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร 29/3/2022 มี 3 ร่าง  

 1) (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การแจ้งการ

ยกเลิกกิจการของผู้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 

 2) (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีผลิต หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 

 3) (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบ

คุณภาพของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีผลิตข้ึน พ.ศ. .... 

 ซึ่งทั้ง 3 ร่างยังไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางของเราเท่าไรนัก อย่างไรก็ดีทางทีมฝ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะ

ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
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5.6 ประชุมหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์  

                    การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื ่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.....  

                     (โดย คุณฐิติ) 

คุณฐิติรายงานในท่ีประชุมให้ทราบโดยสรุปว่า “FDA THAI HERB” เป�นโครงการท่ีสนง.คณะกรรมการอาหาร

และยาจัดทำขึ้นเพื่อเสนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแล โดยจัดทำสัญลักษณ์ “FDA 

THAI HERB” ขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบจากสมุนไพรไทย และได้ออก

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ FDA 

THAI HERB เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งมีผู้ประกอบการบางรายสนใจยื่นคำขอมาแต่ยังไม่มีผู้ใดได้รับการรับรอง

เพราะติดขัดในข้อกำหนดบางประเด็นเช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของเครื่องสำอางตาม

กำหนด รายละเอียดในการตรวจทางกายภาพและเคมี (รวมท้ังโลหะหนัก) และเกณฑ์สถานท่ีผลิตเครื่องสำอางท่ีแต่เดิม

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จาก อย. ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล PDPA ต่อสมาคมฯ (โดย คุณมุกดา) 

 คุณมุกดาได้เรียนเรื่องนำเสนอพิจารณาเก่ียวกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล PDPA   (Personal Data 

Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)   โดยสืบเนื่องจากสมาคมมีข้อมูลของสมาชิกในขณะนี้ ซ่ึงมี

ผลต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูล PDPA และจะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 นี้ แต่ทางสมาคมยังไม่มีกฎหรือ

ข้อกำหนดใดๆมารองรับข้อมูลสมาชิก หากสมาชิกมีการขอตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลอาจทำใหมี้ความผิดกับ

คณะกรรมการทุกคนท่ีต้องรับผิดชอบ จึงขอให้กรรมการทุกคนช่วยกันจัดทำข้อมูล PDPA นี้ร่วมกันให้ทันกฎหมาย

บังคับใช้ต่อไป 

 มติท่ีประชุม ประธานแจ้งในที่ประชุมว่าขอไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของสภาอุตสาหกรรมก่อนถึงแนว

ทางการปฏิบัติอย่างไร จากนั้นจึงกลับมาแจ้งกรรมการให้ทราบ โดยมอบหมายให้คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ เจ้าหน้าท่ีสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการประสานต่อไป 

 

 6.2 การประชุม ACSB ครั้งท่ี 35 และ ACC ครั้งท่ี 35 (โดย ดร.ปรีชากร) 

 ดร.ปรีชากรได้แจ้งในท่ีประชุมให้ทราบว่าในวันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2565 จะมีการจัดการประชุม ACSB ครั้ง

ท่ี 35 และการประชุม ACC ครั้งท่ี 35 ในวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2565 ข้ึน ผ่านระบบ VDO Conference  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 6.3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 1/2565  ในวันพฤหัสบดีท่ี 

 19 พฤษภาคม 2565  



บันทึกสรุปการประชุม Refill cosmetic draft 16 มีนาคม 2565 

ร่างประกาศเดิม สรุปประเด็นในการประชุม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง กำหนดลักษณะของ

เครื่องสำอางท่ีแบ่งบรรจุเพ่ือขาย ณ 

จุดบริการ (Refill station) ท่ีห้าม

ผลิตหรือขาย พ.ศ. ....... 

ท่ีประชุมมีมติให้รวมสองประกาศเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนเป�นช่ือ 

หลังจากน้ันจะเพ่ิมอารัมภบทเพ่ือให้วัตถุประสงค์มีของประกาศมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งไดร้ับการ

เห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายด้วย และในประกาศฉบับถัดไปของเครื่องสำอางก็ไม่ไม่จำเป�นต้องมี

อารัมภบทตลอดไป ซึ่งร่างโดยครา่วๆ จะเป�นดังน้ีแต่อาจมีปรับเปลีย่นอ้างอิงวัตถุประสงค์ท่ีตกลงใน

อาเซียน 

ท้ังน้ีหัวข้อของแต่ละข้อจะเป�นดังด้านล่าง แต่อาจมีการปรับข้ึนและลง (ลำดับท่ี) 

ทางสมาคมผู้ผลิตได้เสนอใหม้ี grace period เพราะมี startup และผู้ประกอบการท่ีประสงคด์ีแล้ว

หลายรายยังทำกิจการอยู่ในป�จจุบัน แต่ ทางอย. และฝ่ายกฎหมายช้ีแจงว่าไม่สามารถกระทำได้ 

เพราะถือว่าเป�นการกระทำผิดแมก้ระท่ังในป�จจุบันจึงให้ระยะเวลาไม่ได้ แต่อย่างไรการตรวจจับกลุ่มน้ี

อาจไม่ใช่ประเด็นหลัก 

ส่วนกรณีขอให้กลุ่มผู้ประกอบการอ่ืนนอกจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าใหม้ารับผิดชอบหรือจดแจ้งด้วยน้ันไม่

สามารถกระทำได้เพราะพรบเครื่องสำอางไม่ได้อนุญาตในเรื่องน้ี 

กรณีอ่ืนๆ เช่น ทำขายให้โรงแรม แล้วโรงแรมไปแบ่งบรรจุใช้ให้ลูกคา้ในโรงแรมใช้ฟรี กลุม่น้ีทางอย. 

ถือว่าไม่เข้าข่าย (การแบ่งบรรจุแตไ่ม่ขายไม่ถือว่าเข้าข่าย) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

เก่ียวกับการแจ้งสถานท่ี การแบ่ง

บรรจุ และภาชนะบรรจุ  

ของเครื่องสำอางท่ีแบ่งบรรจุเพ่ือขาย 

ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ. 

.... 

เอกสารแนบ 1



ร่างประกาศเดิม สรุปประเด็นในการประชุม 

กรณีบัญชีแนบท้าย เรื่อง เครื่องสำอางท่ีอนุญาตให้แบ่งบรรจุน้ัน มข้ีอสรุปว่า 

1) ให้เฉพาะรายการด้านลา่ง ซึ่งผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รวมถึงทำความสะอาดมือ และ

รูปแบบของเหลวน้ันหมายถึง อะไรท่ีไหลได้ ไมไ่ด้กำหนดว่าต้องเป�นของเหลว ครีม เจล (ครีมนวดผม

แบบล้างออกไม่รวมในกรณีน้ี)

2) กรณีสินค้าอ่ืนๆ หากต้องการนำเสนอเพ่ิมก็สามารถทำได้ ท้ังก่อนหรือหลังประกาศน้ีออกไปแล้ว

ท้ังน้ีเกณฑ์โดยคร่าวๆ ท่ีทางอย. กำหนดไว้คือ จะต้องเป�นผลิตภัณฑท่ี์ใช้หมดเร็ว ทำให้มีการต้อง

เปลี่ยนถ่าย packaging บ่อย ซึ่งหาก refill แล้ว จะทำให้ลดบรรจภุณัฑ์เหล่าน้ันลง ซึ่งเอกสารเหล่าน้ี

ต้องมาพิสูจน์ต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมชนิดเครื่องสำอาง

กรณีคำขอ (สบ 1) จะมีการปรับใหม่ โดยอิงสถานท่ี refill เป�นหลัก (อิงเลขสถานที) แล้วสามารถเพ่ิม

ลดชนิดผลิตภณัฑ์ตามสถานท่ีไป โดยอย. คิดว่าจะจัดเป�นระบบอัตโนมัติ (Auto approval) แต่อาจ

ต้องรอการพัฒนาระบบด้วย อาจต้องให้ผู้นำเข้า ผูผ้ลติบอกว่ามีบัญชีตู้ LOA ไม่ต้องมีแล้วเพราะให้

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาจดเอง 

เรื่องเกณฑส์ถานท่ี ส่วนท่ีแก้ไขจากร่างคือ 

1) ไม่มีการห้ามใช้ mobile station (รถเคลื่อนท่ี) แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะอ้างอิงสถานท่ีตรวจสอบได้

อย่างไร

2) กรณีใบแสดงเก่ียวกับสถานท่ีแบ่งบรรจุ ทางอย. ให้ option ว่าสามารถเขียนได้ท้ัง “สถานท่ีแบ่ง

บรรจุเครื่องสำอางเพ่ือขาย ณ จุดบริการ” หรือ “Refill Station”

3) กรณฉีลากข้อ 9.1 ปรับข้อความเป�น ในกรณีท่ีมีฉลากจากภาชนะบรรจเุดิมจะต้องนำเอาฉลากออก

หรือป�ดทับฉลากเดิมได้

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง 

เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางท่ีแบ่ง

บรรจุเพ่ือขาย ณ จุดบริการ (Refill 

station) พ.ศ. .... 

คงตามร่างท่ีอย.ส่งมาแก้เฉพาะส่วนข้อ 3 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสำอางไทยคร้ังที่ 10/2564 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. 

วาระท่ี5  ข้อ5.6  ประชุมหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือขอใช้ตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ..... 

(โดย คุณฐิติ) 

“FDA THAI HERB” เป�นโครงการที่สนง.คณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้นเพื่อเสนับสนุนส่งเสริม

การใช้สมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแล โดยจัดทำสัญลักษณ์ “FDA THAI HERB” ขึ้นเพื่อ

รับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบจากสมุนไพรไทย      

และได้ออกประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อ

ขอใช้ตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งมีผู้ประกอบการบางรายสนใจ

ย่ืนคำขอมาแต่ยังไม่มีผู้ใดได้รับการรับรองเพราะติดขัดในข้อกำหนดบางประเด็นเช่น 

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของเคร่ืองสำอางตามกำหนด

2. -    รายละเอียดในการตรวจทางกายภาพและเคมี (รวมทั้งโลหะหนัก)

- การตรวจทางจุลชีววิทยาตามประกาศกระทรวง พ.ศ.2559

- ตรวจสอบเอกลักษณ์(ว่าใส่สมุนไพรจริง)

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ(ใช้แล้วได้ผลตามที่อ้าง)

- ใบรับรองแหล่งผลิต GAP ของสมุนไพร(หรือใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ / ผลการ

ตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชในกรณีวัตถุดิบสมุนไพรแบบผงหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่น Spec./COA/Ecocert.)

- ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ(Stability test) โดยวิธีเก็บผลิตภัณฑ์ที่

อุณหภูมิห้องเป�นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1ป� หรือตามที่ระบุในฉลาก หรือทดสอบในสภาวะ

เร่ง (Accelerated condition) โดยเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 45’C เป�นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

เอกสารแนบ 2



- ประสิทธิภาพวัตถุกันเสียในเคร่ืองสำอาง (Challenge test) ยกเว้นเคร่ืองสำอางที่มี

แอลกอฮอล์ตั้งแต่ 20%โดยน้ำหนักของสูตรตำรับ / เคร่ืองสำอางที่มีค่า pH < 3.5 หรือ > 

9 / เคร่ืองสำอางที่ไม่มีน้ำเป�นส่วนประกอบแต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์แบบผงแห้ง / 

เคร่ืองสำอางรูปแบบที่ใช้คร้ังเดียว (Single use)  

- ทดสอบการระคายเคือง(Irritation test) กรณีที่เป�นเคร่ืองสำอางที่ใช้รอบดวงตา จุดซ่อน

เร้น ในช่องปากที่ใช้แล้วไม่ล้างออก หรือมีค่า pH < 3.5 หรือ > 9  

โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในบางรายการแต่ก็ยังมีประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปเช่นการตรวจสอบ

เอกลักษณ์สมุนไพรที่กล่าวอ้างสรรพคุณและผู้ประกอบการยังเป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการทั้งหมด 

 

3. เกณฑ์สถานที่ผลิตเคร่ืองสำอางที่แต่เดิมต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จาก อย.แต่

ประกาศฉบับใหม่ได้ลดเง่ือนไขนี้ให้เป�นสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง GMP  หรือสถานที่ผลิต

เคร่ืองสำอางที่ยังไม่หมดอายุ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Summary of 35th ACSB meeting on 10-11th May 2022 for TCMA member 
UPDATE: 19th May 2022 

Agenda Summary outcome
4.1 Matrix of Follow-up Actions  
4.2 EU Workshop on Ingredient Safety Assessment and 
Criteria 

EU workshop done on 9 May 2022. EU explained the CMR, formaldehyde releasers, products of human origin, adhesive and 
wig glue products.   
The meeting is no any further comments.

4.3 Consolidated List of Banned Ingredients from EU 
Amendment of Annex II (EU 2019/1966 & 2019/831 and 
EU 2021/850) 

- AMS check the maximum usage of D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) #1388 among notified products.  
- ACA review the safety assessment and further discuss in the next meeting. 
- AMS will need to review Silver Zinc Zeolite/SZZ on ACA presentation and CIR review and get back in the next 36th 

ACSB meeting.  
- ACSB Secretary to circulate the updated consolidated list of banned ingredients for review and feedback by the AMS 

on the usage in their respective markets. 
4.4 Climbazole  - All AMS except Myanmar agreed to input Climbazole in ACD Annex VI and III (0.5% rinse-off hair conditioner) and 

remove footcare with grace period 18 months - effective 11 November 2023.  
- ACA will share information on the criteria/principles and methodology on the probabilistic approach as an option for 

evaluating the product safety. 
 

ASEAN remove foot care and add 0.5% in rinse-off hair conditioner in Annex VI that different from EU
4.5 Nano Ingredients  Pending the update from EU once EU report has come out, they will discuss in 37th ACSB if the report come out on December 

2022.
4.6 UV Filters Safety Assessment (Menthyl Anthranilate) Maintain in the ACD Annex VII and waiting update from US FDA.
4.7 Amendment of EU Annexes II, III, IV and VI (EU 
2021/850) - 9 AMS except Myanmar agreed to adopt Titanium Dioxide/TiO2 in ACD annex III with grace period 24 months – 

effective 11 May 2024 
- ACSB Secretary will update the ACD Annex III and inform Myanmar on the adoption and request her position.   
 
- AMS to review the usage of Benzoic Acid, 2-hydroxy- (INCI name: salicylic acid) in their markets with regards to 

notified product types/application and send to ACA for assessment and further discuss in the next meeting. 
4.8 Amendment of EU Annex V (EU 2019/1858) - All AMS except Myanmar agreed to input of 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl) butan-2-one/ HEPB in ACD Annex VI 

(Preservative) effective immediately. Thailand will implement within the next 6 months due to internal process.  
- ACSB Secretary will amend ACD Annex III and inform Myanmar on the adoption and request her position.  

4.9 Amendment of EU Annexes III, V (EU 2019/831, EU 
2020/1683) 

- Indonesia updated to include the following substances in ACD Annex III – Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) 
phosphine oxide, 2-Furaldehydein; in ACD Annex V Polyhexamethylenebiguanide hydrochloride  (EU 2019/831) and; 
and in ACD Annex III, substances Ref #s 315-320  (EU 2020/1683), with a grace period of 24 months - Effective 11 
May 2024 (EU 2020/1683 9 AMS except Indonesia have grace period 18 months – effective 6 April 2023, EU 
2019/831 9 AMS except Indonesia have grace period 18 months – effective 6 April 2023) 

- ACSB Secretary will amend ACD Annex III and VI.  
4.10 Cosmetic Refilling and Cosmetic Forms  
4.10.1 Cosmetics Refilling  TWG(Philippines, Malaysia, ACA) review Singapore’s comment and share the latest version to the ACSB Secretary for re-

circulation to the ACSB for their review and comments.   
4.10.2 Cosmetics in vials and ampoules  TWG (Thailand, Indonesia, Malaysia and ACA) review and then circulate to the AMS. 
4.10.3 Personalized Cosmetic Products  TWG (Malaysia, Philippines, Indonesia and ACA) review and then circulate to the AMS. 
5.1 NEW ISSUANCE OF EU REGULATIONS 



 

 

5.1.1 Amendment of EU Annexes II and III (EU 
2021/1099)  

- 8 AMS except Myanmar agreed to include 4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol (Deoxyarbutin/DAB) in ACD 
Annex II with grace period 12 months – effective 11 May 2023 

- Indonesia : already banned 
- ACSB Secretary will amend ACD Annex II and inform Myanmar on the adaptation and request her position  

 
- 8 AMS except Myanmar agreed to include 1,3-Dihydroxy-2-propanone (Dihydroxyacetone/DHA) in ACD annex III 

with grace period 18 months – effective 11 November 2023 
- Indonesia : internal discuss 
- ACSB Secretary will amend ACD Annex III and inform Myanmar on the adaptation and request her position 

 
5.1.2 Amendment of EU Annexes II, III and V (EU 
2021/1902) 

- ACA will collaborate with IFRA to seek the experts’ view on the assessment of fragrance Ingredient  Lilial #1666 
INCI : 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (p-BMHCA) and further discuss the next 36th ACSB meeting. 

 
- For other ingredients that are added in EU Annex II will be circulated and feedback by AMS 

 
- ACA to review safety of Zinc Pyrithione/ZnPT and AMS to review the impact assessment and discuss in the next 36th 

ACSB meeting 
5.1.3 Amendment of EU Annex III (EU 2022/135) ACA will review the safety of Methyl-N-methylanthranilate(MNMA) and AMS will review the impact assessment and further 

discuss in the next 36th ACSB meeting
5.1.4 Acid Orange 7 (Annex IV) ACA will review the use of Acid Orange 7 (CI15510) on lip product and discuss in the next 36th ACSB meeting
5.1.5 ACD Annex II Entry 573 The meeting agreed to remove CAS # 68171-33-5 from ACD Annex II Entry 573 and ACSB Secretary will amend ACD Annex II 
AGENDA ITEM 6: OTHER MATTERS 
6.1 1,4-Dioxane  No objection from AMS for Singapore’s reference method 
6.2 Annex II Category 2 Material The Meeting agreed to correct the letter sequencing in Annex II Category Material to reflect (f) instead of the current (g) for 

“Mixtures of Category 2 material with Category 3 material”
Terms of Reference (TOR) No objection from AMS
AGENDA ITEM 7: HANDOVER OF CHAIRMANSHIP AND 
CHANGE OF ACSB Secretary

Remain the existing Chair for Philippines and Co-chair for Lao PDR. Emme leaving the ACSB Secretary. And new ACSB 
Secretary is under investigate. 

 

 



สรุปรายงานการประชุมอย.ภาคประชาชน คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:30-13:00 น.ผา่น Zoom meeting 

1. ผลโหวดคะแนนโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท่ีภาคประชาชนเป็นผูด้  าเนินการ 
ภายใตแ้นวคิดของภาคประชาชน ผา่น google form ซ่ึงมีคณะท างานร่วมโหวด จ านวน 26 คน 
 

ล าดบั โครงการ จ านวน (คะแนน) 
1 จดัท าส่ือแนะน าการขออนุญาตโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหาร

เพื่อสุขภาพแบบไฟลเ์สียงออดิโอดิจิทลั (Podcast) 

27 

2 ประกวดการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก หวัขอ้............ 26 

3 ประกวดส่ือสร้างสรรคด์า้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผา่น
แพลทฟอร์ม TikTok ภายใตห้วัขอ้ “พลงัคนรุ่นใหม่ สวม
หวัใจผูบ้ริโภค ใส่ใจสังคม” 

TikTok Drug DATA เพื่อประชาชน 

25 

 

จากผลดงักล่าว ท่านรองเลขาฯไดใ้หค้ าแนะน าวา่ หวัขอ้ดงักล่าวเป็นงานหลกัของกองพศ.ท่ี
รับผิดชอบอยูแ่ลว้ จึงเสนอใหใ้ชง้บท่ีมีอยูเ่ป็นประโยชน์กบัคณะท างานภาคประชาชนมากข้ึน 
คือ การไปดูงานนิทรรศการ ปลดลอ็คกญัชา ประชาชนไดอ้ะไร วนัท่ี 10-12 มิถุนายน 2565 ท่ีจ.
บุรีรัมย ์เป็นแนวทางพิจารณาในท่ีประชุมต่อไป 

2. รายงานความคืบหนา้การส่งผลงานของคณะท างานภาคประชาชน ในการด าเนินงานปี พ.ศ. 
2565 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั อย. ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เพือ่เป็นหลกัฐานในการมอบรางวลัในงาน “FDA 

Expo” ซ่ึงจะจดัในวนัท่ี 1-4 กนัยายน 2565 เดิมที อย. มีกิจกรรมประจ าปี คือ ประชุมวิชาการ ท่ี
เชิญหน่วยงานทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมรับฟังความกา้วหนา้ทางวิชาการอาหารและยา 
รวมถึงโครงการ ผลงานวิจยัต่างๆและงานท่ีทางกองพ.ศ.รับผิดชอบ คือ “อย. Quality Award” 
และในปีน้ีผูบ้ริหาร อย. มีนโยบายจดังานพร้อมกนัทั้ง 2 งานใหย้ิง่ใหญ่ ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี และอยากใหก้องพ.ศ.ตอบแทนการท างานของคณะกรรมการภาคประชาชนท่ีท างาน
ร่วมกนั จึงเสนอมอบรางวลัในงานน้ีดว้ย โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานส่งขอ้มูลการด าเนินงานท่ีผา่น
มายงัฝ่ายเลขาฯตอ่ไป ขณะน้ีมี 6 หน่วยงานท่ีส่งผลงานแลว้ จาก 37 หน่วยงาน คือ 

1. สมาคมส่ือช่อสะอาด 



2. กรมประชาสัมพนัธ์ 

3. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

4. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 

5. สมาคมนกัวิทยแุละโทรทศัน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

6. สมาคมพิทกัษป์ระโยชน์ผูบ้ริโภค 

                                                                                 มุกดา สรุปรายงาน  
                                                                                                      18 พฤษภาคม 2565 
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