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เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

- คุณเกศมณีแจ้งในที่ประชุมให้ทราบเรื่อง 
1. การประชมุของชมรมตรวจพจิารณาภาพยนตรโ์ฆษณาทางวทิยโุทรทัศนป์ระเทศไทย เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2563 ซึ่งสามารถช่วยเราได้มากด้านกฎหมายการโฆษณาต่างๆ และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2563 คุณเกศมณีในฐานะรองประธานชมรมและคุณวิมลศิริ เลขาฯ ชมรม ได้นำคุณพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ 
กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7 เข้าแสดงความยินดีกับคุณสุพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  
- คุณวิมลศิริกล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องมาจากความสำเร็จของเราในการจัดสัมมนาเมื่อ

เดือน มีนาคม 2562 จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันจัดตั้งเป็นชมรมฯ นี้ขึ้น โดยในการประชุมของ
ชมรมฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีวาระดังนี้คือ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม โดยให้คณุพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ เป็นที่ปรึกษา 
2. ระเบียบข้อบังคับชมรมฯ ในที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงระเบียบ

ข้อบังคับ 
3. การนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของชมรมฯ  
ทั้งนี้ยังจะมีการจัดตั้งอนุกรรมการดำเนินงาน โดยเสนอให้มาจากทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงยังต้อง
ติดตามการดำเนินงานกันต่อไป 

2. เนื่องจากที่ผ่านมาสมาคมฯ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนกลางจึงอยากเสนอให้จัดเก็บใน 
icloud ทั้งหมด และเก็บไว้รวบรวมในส่วนกลางเพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้ามาดูได้ 
- คุณภูสิฏฐ์ เสนอในที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่สมาคมเป็นผู้รวบรวมรูปภาพแล้วส่งให้คุณภูสิฏฐ์เพ่ือเก็บ

เข้าในเฟสบุ๊ค 
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ระเบยีบวาระที ่ 2  รบัรองรายงานการประชมุ 
 2.1 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  
 มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3  เรือ่งเพือ่พิจารณา 

3.1 งบรายรบั - รายจา่ย ประจำเดอืน สงิหาคม 2563  
 คุณมณีรัตน์ได้กล่าวสรุปในที่ประชุมแทนคุณภูวดล 
 

 
 มติที่ประชุม – รับรองรายงาน 
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 3.2 ความคบืหน้า เรือ่งการเรยีกเกบ็ค่าบำรงุสมาชิกสมาคมฯ ป ี2563  โดยทีมเลขา 
 -   คุณมณีรัตน์กล่าวสรุปในที่ประชุมถึงข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 9 กันยายน 2563   
   สมาคมฯ มีสมาชิกท้ังหมด 177 ราย   
   ชำระเข้ามาแล้ว 108 ราย เป็นจำนวนเงิน 367,250 บาท 
   ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก จำนวน 2 ราย 
   แจ้งว่าเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 10 ปี จำนวน 3 ราย 
   ค้างชำระ จำนวน 64 ราย 

 
 มติที่ประชุม – รับรองการรายงาน 
 
 
 3.3 พจิารณาสมาชิกใหม ่ 1 บริษทั 
 1)  หา้งหุ้นสว่น อสิซาเบลลา่ เนเจอรเ์ซน จำกดั  โดย  คุณอิสซาเบล่า เลเต้ ผู้จัดการบริษัท ได้เข้ามา
แนะนำบริษัทและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ออกวางตลาดทั่วไป เนื่องจากสนใจที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ จึงอยากขอสมัคร
เป็นสมาชิกเพ่ือศึกษาข้อมูลความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมในการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
 มติที่ประชุม – รับรองการเป็นสมาชิก 
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 3.4 ความคบืหน้าการเตรยีมงานประชมุสามัญประจำป ี2562 
 คุณสุษิราได้กล่าวในที่ประชุมถึงการเข้าไปดูสถานที่จัดงานที่ C asean ชั้น 10 ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าที่ท่ีดูแล
อยู่เพื่อวัดอุณหภูมิและแสกนคิวอาร์โค้ด สถานที่ค่อนข้างกว้างขวาง ทั้งลานด้านหน้าที่จะจัดมุมติดบันไดเป็นจุด
ลงทะเบียน และอีกด้านจะเป็นบูทจากบริษัท BASF และบ.หน่ำเซียน 
ที่ติดต่อเข้ามาขอจัดบูทประชาสัมพันธ์ โดยลานกว้างจะเป็นทั้งที่พัก
ทานเบรกและอาหารเที่ยง ด้านในเป็นเก้าอ้ีแบบเธียเตอร์เว้น
ระยะห่าง เวทีทั้งเช้าและบ่ายจะจัดโต๊ะนั่งแบบแถวมีผ้าปิด 3 ที่นั่ง มี
โพเดียมให้ประธานกล่าวเปิดงานและโพเดียมด้านล่างสำหรับพิธีกร มี
ห้องรับรองที่สามารถใช้ได้หลายห้อง ลานจอดรถของคณะกรรมการ
จะจัดไว้ในโซน VIP ชั้น B2 โดยให้คณะกรรมการแจ้งเลขทะเบียน
รถยนต์แก่เจ้าหน้าที่สมาคมไว้และผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถเข้าจอด
ในโซน B2 ได้เช่นกัน  
 คุณมณีรัตน์กล่าวในที่ประชุมว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
แล้ว 75 ราย จาก 35 บริษัท ไม่เป็นสมาชิก 12 บริษัท ชำระเข้า
มาแล้ว 39 ราย ยังไม่ชำระและแจ้งจะชำระหน้างาน 36 ราย 
 คุณศิวาพรกล่าวในที่ประชุมเรื่องของขวัญสำหรับวิทยากรทั้งหมด 8 ท่าน แต่ในขณะนี้มีของขวัญแล้ว 
7 ชิ้น จึงต้องซื้อเพ่ิม 1 ชิ้น  
 
ระเบยีบวาระที ่ 4  เรือ่งเพือ่ทราบ  
 4.1   สรปุการประชมุคณะทำงานภาคประชาชน ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2563 เวลา 
13.30 -16.30 น. หอ้งประชมุหลวงวเิชยีรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 อย. (โดย คุณชนะชยั) 
 คุณชนะชัยกล่าวสรุปในที่ประชุมว่าการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2563 นี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ สืบเนื่องจากท่ีเคยรายงานในครั้งก่อนว่า
คณะทำงานนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการทำงาน คือ  
 กลุ่มท่ี 1. ได้จัดเสวนาเรื่อง รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์ ซึ่งได้รับ
การตอบรับที่ดีมาก และได้มีการเสนอไอเดียอีกว่าจะขอช่วงเวลาของวิทยุชุมชนเดือนละครั้ง ประมาณ 20 นาที 
เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ยา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเห็นด้วยและทาง
สมาคมฯ เองก็มีบุคคลากรที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องได้เป็นอย่างดี 
 กลุ่มท่ี 2. การรณรงคก์ารอ่านฉลากเพ่ือลดการบริโภคเค็มในกลุ่มนักเรียนชั้นป. 5 โดยการเข้าไปให้
ความรู้ถึงโรงเรียนและให้นักเรียนนำไปส่งต่อให้ผู้ปกครอง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ Covid 19 จึงต้องปรับแผน
ใหม่เป็นการใช้ E-learning แทน ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังจัดทำสื่อนี้ในหลายรูปแบบ เช่น ทำในรูปแบบ Animation 
สื่อการสอนเพ่ือให้มีความน่าสนใจและให้ครูเป็นผู้แนะนำเพ่ิมเติม และประสานงานกันเพื่อหาโรงเรียนร่วม
โครงการต่อไป 
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 4.2   สรปุการประชมุ  32nd ACSB meeting summary for TCMA on 8-9th Sep. 2020 ณ หอ้ง
ประชมุหลวงวเิชยีรแพทยาคม อาคาร 1 สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (โดย ทีมวชิาการ) 
 

32nd ACSB meeting summary for TCMA on 8-9th Sep. 2020 
UPDATE: 10th Sep. 2020 

 
Agenda Summary outcome 

4.1 Matrix of Follow-up 
Actions 

 

4.2  1,4 – Dioxane - ACTLC via the ASEAN Secretariat to share the copies of the analytical method from 
Indonesia, Singapore and secure their consent to circulate these methods within the 
industry and external stakeholders such as laboratory testing facilities. (Action by ASEAN 
Secretariat) 

4.3 Tagetes - Include T. erecta in Annex III with the same limitations and restrictions as T. patula and T. 
erecta. The grace period is 18 months (by 8th Mar 2022) (Action by ACSB Secretary) 

4.4 Biphenyl-2-ol and its 
salts (EU 2018/1847) 

- Indonesia, in collaboration with ACA, to further study the salts of Biphenyl-2-ol and 
present in the next Meeting. (Action by Indonesia and ACA) 

4.5 Amendment of 
Annexes II, III and V 
(EU 2019/831) 

(i) and (iv) Formaldehyde, Paraformaldehyde and Methylene Glycol (Action by ACSB 
Secretary) 

1. Remove Paraformaldehyde and Methylene Glycol from Annex VI and move to Annex II  
2. Remove Formaldehyde from Annex VI 
3. Remove Formaldehyde from Annex III and include in Annex II (Brunei, Cambodia, 

Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore) 
4. Retain but reduce the level of Formaldehyde to 2.2% in Annex III (Lao PDR, Thailand and 

Vietnam) 
Grace period: 18 months (by 8th Mar. 2022) 
 

(ii) Perboric Acid and Sodium Perborate compounds (Action by AMS) 
     AMS to further review the data presented and inform their position in the next Meeting.  
 
(iii) Some Boron compounds listed in EU Annex III 1a and 1b and Dibutylin hydrogen borate 
(Action by ACSB Secretary) 

1. Boron compounds: 9 AMS agreed to maintain the entry in Annex III, except Indonesia for 
further review and to update in the next meeting. 

2. Dibutylin hydrogen borate: move to Annex II with grace period 12 months (by 8th Sep. 2021) 

4.6 Climbazole 
 

- ACA to provide a copy of the efficacy study presented and a more detailed efficacy study 
to support their proposal in the next Meeting. (Action by ACA) 

- Agreed on the revisions but to retain the information as is in the columns for easy 
understanding. Retain the 5th statement in the Annex VI Preamble while specifying the 
formaldehyde releaser substances in the statement. Thailand will identify these 
substances for the Secretary to present the revisions in Annex VI in the next Meeting. 
(Action by Thailand and ACSB Secretary) 

4.7 Cosmetic Refilling and Cosmetic Forms  (Action by Philippines, Malaysia and ACA) 

4.7.1 Cosmetics Refilling - AMS to further review on the proposal and provide comments in the next ACSB Meeting 

4.7.2 Cosmetics in vials 
and ampoules 

- Malaysia and Thailand requested the AMS to provide the definition of drugs and medical 
device 

- AMS to further review on the proposal and provide comments in order to develop a 
guideline or recommendation in the next ACSB Meeting 

4.7.3 Customized 
cosmetic products and 
products in tablet forms 

- Customized cosmetic products: To create the Technical Working Group composed of 
Malaysia, Philippines, Indonesia, and ACA, to further study and present in the next ACSB 
meeting.  

- Product in tablet and capsules form: To continue to exchange information  

5.1. Amendment of 
Annex II (EU 2019/1966 
& 2019/831) 

- AMS to review the substances and submit the request/proposal to the Secretary by Mar. 
2021. (Action by AMS and ACSB Secretary) 

- ASEAN sec to request and cooredinate with EU on the session arrangement to 
understand the scientific basis of banning. (Action by ASEAN Secretariat) 

6.1 Classification of 
Alcohol-based 
Solutions 

- Philippines and ACA to compile information on the levels of methanol as trace impurity in 
hand sanitizers and present in the next meeting. (Action by Philippines and ACA) 

7: ACC statement on 
Plastic Microbeads 

- Secretary  to share the information requested (Action by ACSB Secretary) 

8: Other Matters - Revise the current entries #322 and # 323 of ACD Annex III to include the phrase ‘Except 
Indonesia as per Indonesia proposal 

- Singapore reminded the Meeting on the submission of relevant documents and safety 
assessment/data one month prior to the ACSB Meeting for ACSB member review. 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
 4.3   สรปุการประชมุเชงิปฏบิตัิการการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการและสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถปลกูแปรรปูเฮมพ ์(กญัชง) เปน็ผลิตภณัฑส์ขุภาพ เมือ่วนัที ่31 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2563 ณ 
อาคารอมิแพ็ค ฟอรั่ม ศนูย์แสดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีจ.นนทบรุ ี(โดย คุณเกศมณี, คุณ
ฐติ,ิ คุณนาคาญ,์ คณุสายใจ) 
 คุณสายใจกล่าวสรุปในที่ประชุมว่าการประชุมนี้เกิดจากการผลักดันตามนโยบายของท่านรัฐมณตรีว่า
การกระทรวงสาธารณสุข โดยสาระสำคัญของการประชุมอยู่ที่ว่า อย. จะออกร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต 
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองกัญชง และจะยกเลิกกฎกระทรวงเก่าที่ครอบคลุมเพียงผลิต จำหน่าย 
ครอบครอง เท่านั้น เพ่ือเป็นการขยายโอกาศให้ผู้ประกอบการสามารถปลูกแปรรูปกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้มากข้ึนและพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นภายในประเทศ ขณะนี้ร่างฯอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาเมื่อผ่าน
แล้วจะส่งกลับมาท่ีกระทรวงอีกครั้ง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เดือน พฤศจิกายน 2563  
 กัญชง ต้องมสีาร THC (delta-9-Tetrahydrocannabinol) ไม่เกิน 1% สามารถนำมาผลิตยา อาหาร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ ซึ่งทางการแพทย์ได้ทำการศึกษาวิจัยมาแล้วว่ามี
ประโยชน์เป็นอย่างมาก  
 การปลูกกัญชงในช่วง 5 ปีแรก สามารถใช้เมล็ดพันธุ์ที่รับรองแล้วหรือนำเข้าเมล็ดพันธุ์แล้วแจ้งจด
ทะเบียนกับทางคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ อย. ได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสารสกัดจากกัญชง 
 กฎหมาย พรบ. ยาเสพติดให้โทษ ยังคงสรุปว่า กัญชง (Cannabis sativa) หากผลิต (ผสม ปรุง สกัด 
และปลูก) ใน กทม. ต้องยื่นขออนุญาตที่ อย. ต่างจังหวัดยื่นที่ สสจ. เพื่ออนุมัติโดยคณะกรรมการยาเสพติดให้
โทษ หากนำเข้าหรือส่งออกต้องยื่นที่ อย. เท่านั้น การจำหน่าย (กระจายหรือส่งมอบ) และการครอบครองต้อง
ได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการ อย. ทั้งสิ้นแล้วต้องระบุจุดประสงค์อย่างชัดเจนในการขออนุญาต ซึ่งมีทั้งหมด 
6 จุดประสงค์ คือ 

1. เพ่ือประโยชน์ภารกิจของทางภาครัฐ 
2. เพ่ือวิถีวัฒนธรรมชาวไร่ 
3. เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชอุตสาหกรรม 
4. เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
5. เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาวิจัย 
6. เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 

 โดยสรุปทุกขั้นตอนการผลิตกัญชงต้องมีการขออนุญาตทั้งสิ้น และหากปลูกแล้วสารสกัดน้ำมันกัญชง
ออกมามีค่า THC เกิน 1% ให้ทำลายทั้งไร่ ต้องมีแผนดำเนินการที่ชัดเจน หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ต้องมีการจดแจ้งอย่างถูกต้องตามสัดส่วนกัญชงในผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
 
ระเบยีบวาระที ่ 5   เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

5.1 กำหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป  
-  วนัพฤหสับดีที ่ 8 ตลุาคม 2563 ณ หอ้งประชมุ 1010 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ อาคารปฏบิัตกิาร

เทคโนโลยเีชงิสร้างสรรค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 


