
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 3/2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 

              ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ     

4.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

5.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ   

6.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

7.  ดร.นีรนารถ    จณิะไชย 

8.  คุณมกุดา              โจวตระกูล  

9.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

10. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

11. คุณสายใจ พรหมเดเวช   

12. คณุมณรีตัน์  สขุจติร   

13. ดร.จริพนัธ ์          มว่งเจรญิ  

14. ดร.ธนกร เวยีงศรพีนาวลัย ์ 

15. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

16. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

17. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

18. คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์ 

19. คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภกุ์ล   แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์

  

1.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล  

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2.  คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

3.  คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

4.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5.  คุณจติต ิ  อา้งสนัตกุิล   

6.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

7.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

 9. คณุอภนินัท ์  โรจนวภิาต 
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1. คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์  

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณกรรณกิา  จรสัอุไรสนิ  บจก.พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 

3. คุณวภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4. คณุกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย

มรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

1.1 การสมัภาษณ์เร่ืองผลกัดนัสมนุไพร 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจง้ให้ทราบว่าทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้สมัภาษณ์คุณ

เกศมณี เรื่องสมุนไพรที่จะผลกัดนั 4 ตวั คอื กระชายดํา ว่านหางจระเข้ บวับก และไพร ใช้สนับสนุน

เครือ่งสาํอางโดย โดยไดต้ัง้คําถามว่าตลาดไหนสนใจและทางสมาคมฯ มคีวามคดิเหน็ว่าอย่างไร ซึง่คุณ

เกศมณีได้แจ้งว่าสมุนไพรทัง้4 ชนิดน้ีจะเป็นการช่วยเหมอืนไม่ได้ช่วยเป็นสุขอนามยักึ่งแฟชัน่ คําว่า

แฟชัน่ คอืไม่ใช่การใช้สมุนไพรที่ใช้มาตัง้แต่ยุคโบราณ แต่ต้องเป็นสิ่งที่แปลกและใหม่ เพราะฉะนัน้ 

กระชายดํา ขมิ้นชนั และไพร ไม่ควรนํามาใช้เลย ต้องเป็นการนําสมุนไพรที่เป็นสิ ่งที่ใช้แล้วเห็นผล 

ตวัอย่างเช่น ขมิน้ชนัที่ใช้ตัง้แต่ 20 ปีที่แล้วว่าใช้แล้วจะหน้าเด้งหรอืผวิหน้าด ีแต่ตอนน้ีก็ยงัไม่เหน็ผล 

หากจะมกีารนําสมนุไพรทัง้4 ชนิดน้ีไปใช ้อาจจะไมเ่กดิประโยชน์แก่เครือ่งสาํอาง  

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 2/2560 วนัพฤหสับดีที ่

8 มิถนุายน 2560 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองรายงานการประชุม 

  3.1   สมาชิกสมคัรใหม่ 13 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1) คณุภทัรภร เจรญิไพโรจน์วงศ ์

บจก. ทพี ีเฮลทแ์อนดบ์วิตีโ้ปรดกั 

98/221 หมู1่ ต.ออ้มเกรด็ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี

โทร : 086-6619554 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ, ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง, ผูส้กดัสารสกดั 

(ทราบขา่วจากคุณเกศมณ ีเลศิกจิจา)  
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2) คณุสจุนิต ์กนัแมน้ 

99/71 หมูบ่า้นพรทววีฒัน์1 หมู6่ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทร : 096-8269289    

ธรุกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

(ทราบขา่วจากคุณกญัญวรี ์อนุวตัมงคลชยั บจก.วเีอส เคม(1970)สมาชกิสมาคมฯ) 

 

3) บจก.โควเวอรแ์ลบ 

คุณวมิลรตัน์ คาํนวณชอบ 

99/71 หมูบ่า้นพรทววีฒัน์1 หมู6่ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทร : 096-7466649 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากคุณกญัญวรี ์อนุวตัมงคลชยั บจก.วเีอส เคม(1970)สมาชกิสมาคมฯ) 

 

4) คุณพพิฒัน์ ตัง้ชทูองชยั 

70/188 ซ.รามอนิทรา 65แยก2-4 ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรงุเทพฯ 

โทร : 080-5414991 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากคณุศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ) 

 

5) บจก.ชาโมกข ์

คุณปรยิาภรณ์ อศิรานุวฒัน์ 

ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ต.ขามเรยีง อ.กนัทร

วชิยั จ.มหาสารคาม 44150 

ธุรกจิหลกั : สถาบนัการศกึษา 

(ทราบขา่วจากคณุฐติ ิตณัฑสทุธิ)์ 

 

6) บจก.บอรน์ทรา้ส(์ประเทศไทย) 

คุณอภริด ีโฆษติฐากุล 

142-143 หมู6่ ต.เชยีงรากน้อย อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13180 

โทร : 02-0309997      แฟ็กซ ์: 02-0309901 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติ-จาํหน่ายเครือ่งสาํอางปลกีและสง่ 

(สมคัรเขา้อบรมโครงการมหดิล) 

 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
 

7) TP4 international Co.,Ltd 

คุณพณิฏัฐ ์โชตนิิธกิติคิุณ 

5/21 หมูบ่า้นสวนมหาชยั หมูท่ี9่ ต.โคกขาม อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

โทร : 088-9075522      แฟ็กซ ์: 02-6416435 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(สมคัรเขา้อบรมโครงการมหดิล) 

 

8) บจก.เอ เอส ซ ีลาโบราโทรี ่

คณุชาล ีโชคสนุทรพจน์ 

โทร : 02-4616101     แฟ็กซ ์: 02-4616100 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(สมคัรเขา้รว่มอบรมโครงการมหดิล) 

 

9) บจก.แอนเชีย่น เบย ์

คุณสุกญัญา ดษิฐาน 

234 หมู2่ ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากงานAsean Beauty) 

 

10) คุณวรารกัษ์ สู่โนนทอง 

119/141 หมู8่ ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี

โทร : 096-2464665 

ธุรกจิหลกั : กาํลงัจะพฒันาเครือ่งสาํอางของตวัเองเพือ่จาํหน่าย 

(ทราบขา่วจากอนิเตอรเ์น็ต) 

 

11) บจก.เดอะเชอรลั บวิตี ้แอนด ์คอสเมตคิ(ประเทศไทย) 

คุณชนุพร บุญนิล 

180 ถนนเลยีบคลองมอญ แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กรงุเทพฯ 

โทร : 02-0164330 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติและจาํหน่ายเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากเวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

 

12) บจก.เนเจอรอ์อรจินิส ์บวิตีแ้อนดเ์ฮลท ์

คณุปิยาพร ดอนสงิห ์

300/18 หมู7่ ต.ท่าโพธิ ์อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
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โทร : 089-4366423 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากเวบ็ไซตส์มาคมฯ)  

 

13) บจก.ปณชิา คอรป์อรเ์รชนั 

คณุปิยฉตัร ยมะสมติ 

512/1 ถ.รามคาํแหง110 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ 10240 

โทร : 099-2496956 

ธุรกจิหลกั : Merketer 

(ทราบขา่วจากเวบ็ไซตส์มาคมฯ)  

 

มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัรองสมาชกิ 

4.1       สรปุการประชมุการจดัทาํโครงการพฒันา The Thai Herbal Recipe สู่ตลาดโลก  

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 คุณฐติ ิ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการประชุมการจดัทําโครงการพฒันา The Thai 

Herbal Recipe สู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการขบัเคลื่อนสมุนไพรเชงิเศรษฐกจิและเมอืงสมุนไพรกลุ่ม

จงัหวัด โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้จดัประชุมเพื่อเปิดตัวการทํา 

Application ของสมุนไพร โดยจดัทําเป็น 4 ภาษา คอื ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่ น และ

ภาษาจนี โดยประชาสมัพนัธผ์า่น Thai Trade.com และมกีารออกบธูทัว่โลก 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

4.2 สรปุการประชมุคณะอนุกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑว่์าด้วยการผลิต การนําเข้าและการ

ขายเคร่ืองสาํอาง ได้เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชมุ ครัง้ท่ี 4/2560 

 คุณมุกดาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกําหนด

หลกัเกณฑว์่าด้วยการผลติ การนําเขา้และการขายเครื่องสําอาง ครัง้ที ่3/2560 ได้มกีารมอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการฯนําร่างประกาศฯที่ผ่านการพจิารณาแล้วไปดําเนินการรบัฟังความคดิเหน็จากทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมาสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอันตรายได้ดําเนินการจดัประชุมสมัมนา

ผู้ประกอบการ เรื่อง การรับฟังความเห็นกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ในวันที่ 30 

พฤษภาคม 2560 โดยการประชุมสมัมนาดงักล่าวประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ เจา้หน้าทีจ่ากภาครฐัและ

เจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดจํานวนประมาณ 340 คน ซึ่งได้รบัแบบเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ

ต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้า

เครือ่งสาํอาง พ.ศ. ... ตอบกลบัมาจาํนวน 38 ฉบบั โดยผลการรบัฟังความเหน็มดีงัน้ี 

1) เหน็ชอบต่อรา่งประกาศ จาํนวน 22 ฉบบั 

2) เหน็ชอบแต่มขีอ้แกไ้ขเพิม่เตมิ จาํนวน 13 ฉบบั 
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3) ไมเ่หน็ดว้ยต่อรา่งประกาศฯ จาํนวน 3 ฉบบั 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ และให้ติดตามประกาศที่จะออกมาว่าเป็นไปดัง่ที่ทางสมาคมได้ให้

ขอ้คดิเหน็ไวห้รอืไม ่

4.3       สรปุการประชมุคณะอนุกรรมการมาตรฐานเคร่ืองสาํอาง ครัง้ท่ี 2/2560  

 คุณชนะชยัไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าเป็นการประชุมเรื่องร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องกําหนดชื่อและปรมิาณของวตัถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครื่องสําอาง พ.ศ. ... และ ร่าง

ประกาศคณะกรรมการเครือ่งสาํอาง เรือ่งการแสดงคาํเตอืนทีฉ่ลากของเครื่องสําอางทีม่วีตัถุทีอ่าจใชเ้ป็น

ส่วนผสมในการผลติเครื่องสําอาง พ.ศ. ... การตคีวามในร่างประกาศฯ และอ่านคํานิยาม ดร.ปรชีากร 

เสนอว่าตามหลกัเกณฑค์วรใหเ้ป็นไปตามหลกั ASEAN   

มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ และใหต้ดิตามผลต่อในการประชุมอนุฯครัง้หน้า 

4.4 สรปุการการเข้าร่วมการย่ืนแจ้งรายละเอียดผลิตภณัฑส์ุขภาพก่อนนําเข้า (License per 

Invoice : LPI) และเอกสารประกอบการตรวจสอบของด่านอาหารและยา  

คุณศิวาพรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ถึงความคบืหน้าการการปฎิบตัิการในการให้ fast 

track ของกองงานด่านอย. เกี่ยวกบัการนําเขา้วตัถุดบิและผลติภณัฑส์ุขภาพ ซึง่ปัจจุบนัน้ีสนิคา้ภายใต้

การควบคมุของอย. จะเป็น red light ของทัง้อย. และกรมศุลกากร และตอ้งมาผ่านพธิกีารทีด่่านอย.ก่อน

จงึจะไปผ่านพธิศุีลกากรได ้ซึง่ตอนน้ีทางกองงานด่าน อย. ต้องการทําใหป้ระสทิธภิาพรวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึ

ไดม้กีารจดัทํา fast track ในกลุม่ผลติภณัฑอ์าหาร และ วตัถุดบิยาบางชนิด ทัง้น้ีสําหรบัเครื่องสําอาง

อาจจะถูกจดัอยู่ในวาระต่อๆไป โดยให้ตดิตามข้อมูลข่าวสารจากเวบ็ไซด์ของกองงานด่าน สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

4.5  อพัเดตการประชมุ the Cosmetic Europe Meeting & IAC Meeting  

ดร.ปรชีากรไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการประชุม The Cosmetic Europe Meeting & 

IAC Meeting โดยประเดน็สําคญัๆ คอืเรื่องที ่ COMMISSION REGULATION (EU) ฉบบัที ่

2017/1224  วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 ไดป้ระกาศแก้ไข Annex V โดยมกีารเปลีย่นแปลง % การใช้

สาร Methyl Isothiazolinone  (MIT) ในผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางทีใ่ช้แลว้ลา้งออก จากเดมิไม่เกนิ 

0.01% หรอื 100 ppm เป็น 0.0015% หรอื 15 ppm ซึง่มผีลบงัคบัใช้ใน EU ตัง้แต่วนัที่ 27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สําหรบัอาเซยีนคงจะมกีารประชุมเรื่องน้ีกนัในการประชุม ACC/ACSB ใน

ครัง้หน้า ซึง่มคีวามน่าจะเป็นสงูทีอ่าเซยีนจะประกาศตาม EU  

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบและมอบหมายใหท้มีวชิาการและฝ่ายประชาสมัพนัธแ์จง้ข่าวใหส้มาชกิ

รบัทราบในเบือ้งตน้ 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
 

5.1  การประชุมครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ 

ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางสาวศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ 

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 


