
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 3/2562 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1014 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ  

อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 

 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  
1.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล           
2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็    
3.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
4.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล          
5.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 
6.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 
7.  คุณชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 
8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
9.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 
10. ดร.นีรนารถ     จณิะไชย 
11. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์
12. คุณมณรีตัน์  สุขจติร 
13. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ
14. คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  
15. คุณเทพนิมติร ทองจนัทร ์
16. คุณสรติา  ด ารงรตัน์นุวงศ์   
17. คุณณฏัฐช์ร  ปณุมนสัโภควชิญ ์
18. คุณยลธดิา  พานิชปรชีา 
 
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา    
2.  คุณสาโรจน์  อนิทพนัธุ ์
3.  คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
4.  Mr.Peter  William 
5.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
6.  คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
7.  คุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์  
8.  คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์  
9.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
10. คุณอนนัต ์ เหลอืงสถติกุล 
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11. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
12. ดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์
13. คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล 
 
สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  คุณโสชญัญา  โกมลมศิร ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 
 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
ดร.ปรชีากร สุวรรณเพ็ญ อุปนายกสมาคมฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 
โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไมม่รีายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 2/2562 วนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2562 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
  

 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
 
3.2 ความคืบหน้า เรื่อง หนังสือแจ้งสมาชิกเร่ืองการปรบัเปล่ียนอตัราค่าบ ารงุสมาชิก 

โดยทีมเลขา 
 ทมีเลขา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง ความคบืหน้าในการแจง้เปลี่ยนแปลงอตัราการ

เกบ็ค่าบ ารงุสมาชกิของทางสมาคมฯ ซึง่ในขณะน้ีทางทมีเลขาไดท้ าการจดัส่งหนังสอืไปยงั
อีเมล์ของสมาชิกทัง้หมดแล้ว โดยในเบื้องต้นสมาชิกแบบตลอดชีพ ได้ช าระเข้ามา 9 
บรษิทั และสมาชกิรายปีไดม้กีารช าระเขา้มา 33 บรษิทั และตอนนี้ทางทมีเลขาไดเ้ริม่มกีาร
โทรแจ้งถงึการเปลี่ยนแปลงให้แก่สมาชกิได้รบัทราบแล้ว ดร.ปรชีากร ได้เสนอว่าให้ท า 
record จดัเกบ็ขอ้มูลการช าระเงนิไว้ ซึ่งทางทมีเลขาไดร้ ับทราบและจะด าเนินการในครัง้
ต่อไป 

 มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
 

มีนาคม 1มีนาคม-31มีนาคม 2562

รายได้ คา่บ ารุงสมาคมฯปี2562 26,400.00 84,000.00                            

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมสมาคมฯ 369,000.00 540,000.00

เงินรับบริจาค 0.00 7,700.00

รายไดอ่ื้น 31,800.00 153,400.00

รวมรายรับ 427,200.00         785,100.00                         

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้ง 32,000.00            109,000.00                         

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 208,235.00 376,638.00

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 1,887.00              4,847.00                              

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 5,883.99              15,190.99                            

คา่ไฟฟ้า 868.45 2,555.49                              

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 311,058.82         504,564.53                         

รวมคา่ใช้จ่าย (559,933.26) (1,012,796.01)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย (132,733.26) (227,696.01)

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 เมษายน 2562 (227,696.01)

-                        142,202.95                         

หน่วย:บาท
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3.3 การขอปิดบญัชีธนาคาร กรงุไทย สาขา ถนนอโศก ของสมาคมฯ  

ทางทมีเลขาฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าจะขอปิดบญัชธีนาคารกรุงไทย สาขาถนนอโศก
ส าหรบัรายรบั-รายจา่ยสมาคมฯ 

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบและใหท้ าการปิดบญัชธีนาคารได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 การจดัท าวารสารฉบบัพิเศษ   

ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบถงึความคบืหน้าในการจดัท าวารสารฉบบัพเิศษ
ของสมาคมฯ ว่าขณะนี้เรื่องของการสนับสนุนในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ทีมเลขาท า
จดหมายส่งไปยงับรษิทัทีต่อ้งการจะสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัพมิพว์ารสารฉบบัพเิศษนี้ 
ซึ่งหากท่านใดมคีวามประสงค์ต้องการจะให้การสนับสนุนสามารถติดต่อฝ่ายเลขาเพื่อ
ขอใหส้่งหนงัสอืขอความอนุเคราะหไ์ด ้และในส่วนของ Content เนื้อหาดา้นในของวารสาร 
ดร.ปรชีากร และ Mr.William จะเป็นผู้ดูแลในขอ้มูลของส่วนนี้ โดยได้มอบหมายให้ดร.
นีรนารถดูและเรื่องของบทความ และให้คุณฐติ ิดูแลในเรื่องของรูปภาพงานกจิกรรมต่าง 
ในส่วนของ Spec ของวารสารไดม้อบหมายใหคุ้ณนิพนธเ์ป็นผูด้แูลในส่วนน้ี  

มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
 
4.2 สรปุการประชุมคณะกรรมการเครื่องส าอาง ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้  2 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 จากการประชุมคณะกรรมการเครื่องส าอาง ครัง้ที ่1/2562 ทีผ่่านมา ทางสมาคมฯไดม้กีาร
ท าหนงัสอืสรปุประเดน็ขอ้เสนอของสมาคมฯ ต่อการประชุมชัน้คณะกรรมการเครื่องส าอาง 
โดยมปีระเดน็ส าคญั ดงันี้  
- ประกาศคณะกรรมการเครือ่งส าอาง เรือ่ง ฉลากของเครือ่งส าอาง พ.ศ. ....  

ซึง่ทางสมาคมไดเ้สนอว่า ขอ้ 1 ฉลากของเครือ่งส าอางทีข่ายในประเทศต้องจดัหรอืตดิ
แสดงไวใ้นทีเ่ปิดเผย มองเหน็และอ่านไดช้ดัเจนทีเ่ครื่องส าอาง หรอืภาชนะบรรจุ หรอื
หบีห่อของภาชนะบรรจเุครือ่งส าอาง และตอ้งระบุขอ้ความดงัต่อไปนี้ 
(11) เลขทีใ่บรบัจดแจง้ หรอื เลขทีใ่บรบัแจง้  
 
ขอ้ ๖ ข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดษิฐ์ เครื่องหมาย ตรา หรอืเครื่องหมายการค้า 
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนไมว่่าจะเป็นภาษาใดทีป่รากฏในฉลาก  
 
(3) ไม่ท าให้เขา้ใจว่ามวีตัถุตามขอ้ความ ชื่อ รปู รปูภาพ รอยประดษิฐ์ เครื่องหมาย
หรอืเครือ่งหมายการคา้ดงักล่าวผสมอยู่ในเครื่องส าอางโดยทีไ่ม่มวีตัถุนัน้ผสมอยู่ หรอื
มสี่วนผสมอยูใ่นปรมิาณทีไ่มอ่าจแสดงสรรพคุณ 
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ขอ้ ๗ ใหผู้ผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้เครือ่งส าอางทีไ่ดจ้ดัท าฉลากไวก่้อนวนัทีป่ระกาศฉบบันี้ใช้
บงัคบัท าการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบบันี้ และให้ใช้ฉลากเดมิที่เหลอือยู่
ต่อไป แต่ไมเ่กนิสามปีนบัแต่วนัทีป่ระกาศฉบบัน้ีมผีลบงัคบั 

- เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรบัแจง้และการรายงานอาการอนั ไม่
พงึประสงคจ์ากการใช ้เครือ่งส าอาง พ.ศ. .... 
ซึง่ทางสมาคมไดเ้สนอว่า ขอ้ ๗  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดสองปีนับแต่วนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

- รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ก าหนดสารป้องกนัแสงแดดทีอ่าจใช้ 
เป็นส่วนผสมในการผลติเครือ่งส าอาง (ฉบบัที ่๒) และค าเตอืน 
ซึ่งทางสมาคมได้เสนอว่า ร่างในชัน้กรรมการมกีารปรบัสารล าดบัที่ 20 Bisoctrizole 
เรือ่งการระบุค่าการละลายในน ้าเป็น “ค่าการละลายในน ้าน้อยกว่า 5 นาโนกรมัต่อลติร 
ทีอุ่ณหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส” แลว้จงึไมม่คีวามเหน็เพิม่เตมิ เกณฑส์อดคลอ้งอาเซยีน 

 
4.3 สรปุยอดค่าจ าหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสดุ โดยทีมเลขา 

คุณศิวาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ถึง ยอดจ าหน่ายหนังสอื ASEAN COSMETIC  
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จ าหน่าย ได้จ านวน 312 เล่ม ซึง่น าไปจ าหน่ายในงานต่างๆอาทิ
เช่น Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty 
Market และ การประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดที่เหลอื คอื 1178 
เล่ม  

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.4 สรปุการประชุมการจดัท าโครงการประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการเรียกคืนสินค้าใน 

ไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร โดย คณุฐิติ  
คุณฐติ ิไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การประชุมมกีารอภปิรายหวัขอ้ “แนวทางการเรยีก
คนืสนิค้าของไทยและต่างประเทศ” วทิยากรโดย นายประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรกึษา
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายสุวทิย์ วจิติรโสภา ผอ. ส านักแผนและการ
พฒันาการคุม้ครองผูบ้รโิภค นางสาวทรงศริ ิจมุพล ผอ. กองกฎหมายและคด ีและนางวมิล
รตัน์ รุกขวรกุล เตรยิาภริมย ์ผอ. ส่วนความร่วมมอืกบัต่างประเทศ และการอภปิรายกลุ่ม
ยอ่ยในหวัขอ้ “การจดัท าตารางเปรยีบเทยีบการเรยีกคนืสนิคา้กบัประเทศต่างๆ ”  
โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงันี้ 
1. การศกึษาเปรยีบเทยีบกบัญีปุ่่ น 
2. การศกึษาเปรยีบเทยีบกบัออสเตรเลยี 
3. การศกึษาเปรยีบเทยีบกบัสงิคโปร ์
4. การศกึษาเปรยีบเทยีบกบัเกาหลใีต้ 
5. การศกึษาเปรยีบเทยีบกบัมาเลเซยี 
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ทัง้นี้ ในการจดัโครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อน าแนวทางการเรยีกคืนสนิค้าที่ไม่
ปลอดภยัเป็นไปตามแผนการปฏิบตัิการเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนด้านการคุ้มครอง
ผู้บรโิภค โดยมกีลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกจิ เครอืข่ายภาครฐั เครอืข่าย
ภาคเอกชน เครอืขา่ยภาคประชาชน จ านวน 100 ท่าน  

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 

4.5 สรปุการประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือการเลิกการใช้ไมโครบีด (Microbead) 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม 301 ชัน้ 3 อาคาร
กรมควบคมุมลพิษ โดย คณุรกัษณาลี 

 คุณรกัษณาล ีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 17 เมษายน 
2562 เรือ่ง (รา่ง) Roadmap การจดัการขยะพลาสตกิ พ.ศ. 2561-2563 ปะกอบดว้ย 2 เป้าหมาย  

เป้าหมายที ่1 การลดและเลกิใชพ้ลาสตกิเป้าหมาย ดว้ยการใชว้สัดุทดแทนทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม จ านวน 7 ชนิด ดงันี้  
- เลกิใช้ภายใน ปี 2562 จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสตกิหุ้มฝาขวด , ผลติภณัฑ์

พลาสตกิทีม่สี่วนผสมของสารประเภทออ็กโซ่ , ไมโครบดีจากพลาสตกิ 
- เลกิใชภ้ายใน ปี 2565 จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ถุงพลาสตกิหูหิว้ขนาดความหนา < 36 

ไมครอน , กล่องโฟมบรรจุอาหาร , แก้วน ้าพลาสตกิ (แบบบาง) , หลอดพลาสตกิ 
(หลอดเครือ่งดื่มทัว่ไป) 
เป้าหมายที ่2 การน าขยะพลาสตกิเป้าหมายกลบัมาใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 100 ภายในปี 
2570 

กรมควบคุมมลพษิ ไดเ้สนอนแนวทางความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการเลกิใชไ้ม
โครบดี ภายในปี 2562 ภายใต้ Roadmap การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ดงันี้ 
หลงัจากวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปจะต้องไม่มกีารผลติไมโครบดีแล้ว ในส่วนที่มอียู่ใน
ทอ้งตลาด ยงัไมม่กีารก าหนดแน่ชดั  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 13 มิถนุายน 2562 ณ ห้องประชุม 
1014  ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 


