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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยคร้ังที่ 7/2563 
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.  

โดยวิธี VDO Conference Microsoft TEAM 

 
รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team    

1. คุณเกศมณี    เลิศกิจจา 
2. ดร.ปรีชากร   สุวรรณเพ็ญ 
3. คุณจิตตพันธ์  หงส์สิริ    
4. คุณชนะชัย    วรรณประเสริฐ 
5. คุณมุกดา      โจวตระกูล          
6. คุณนาคาญ์    ทวิชาวัฒน ์
7. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ 
8. คุณสายใจ      พรหมเดเวช 
9. ดร.สุษิรา       สุดกรยุทธ์ 
10. คุณฐิติ          ตัณฑสุทธิ์ 
11. คุณศิวาพร     เฟ่ืองฟูสิน  
12. คุณวัชราพร    ผาวิจิตราสกุล 
13. คุณณัฏฐ์ชร    ปุณมนัสโภควชิญ์  
14. คุณยลธิดา     พานิชปรีชา 
15. คุณเทพนิมิต   ทองจันทร์    
16. ดร.ธนกร       เวียงศรีพนาวัลย์ 
17. คุณมณีรัตน์    สุขจิตร 
18. คุณเรวดี   จันทร์พฤกษ์ (แทน ดร.นีรนารถ   จิณะไชย) 
19. คุณชนิดา      อยู่เชื้อ 
20. คุณภูสิฏฐ์     ศรีโรจนภิญโญ 
21. คุณสุพจน์   รุ่งเจริญ 
22. คุณสมบัติ     วนาอุปถัมภ์กุล 
23. คุณภูวดล     อ้างสันติสุข 
24. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต 
25. ดร.จิรพันธ์    ม่วงเจริญ      

รายช่ือกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม  
1. คุณวรัธนันท์  สิริพัชราไกรกิจ 
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2. คุณนิพนธ์     เผ่านิ่มมงคล 
3. คุณสาโรจน์ อินทพันธุ์ 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. คุณบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล                    สมาชิก TCMA 
3. คุณสมหมาย  เหลืองอร่าม                    สมาชิก TCMA 

 
 เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 

คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 เนื่องจากการระบาดโควิด-19 ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจจดหมายส่งทางไปรษณีย์แจ้งเพื่อทราบ 
1.2 การรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมTCMA คัดเลือกได้แล้ว และจะเริ่มงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 

2564 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที ่24 มีนาคม 2564 
มติที่ประชุม  – รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา  

3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 (โดยคุณภูวดล) 

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย 

งบรายรับหกัรายจ่าย-สุทธิ 
ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

    
หน่วย: บาท  

    
1มกราคม-31 มีนาคม   2564   

 
รายรับ     

  
รายรับค่าสมคัรและรายรับค่าบ ารุงสมาชิก                                                          414,900.00    

  
รายรับจากการบริจาค                                                                   0.00    

  
รายรับจากการขายหนงัสือ                                                                   0.00    

  
รายรับจากการจดัสัมนา                                                                   0.00    
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รายไดค้่าโฆษณา                                                                  0.00    

 
รวมรายรับ                                                            414,900.00    

 
รายจ่าย     

  
รายจ่ายในการด าเนินงาน                               177,213.91    

 
รวมรายจ่าย  177,213.91    

 
รายรับมาก(นอ้ย)กวา่รายจ่าย-สุทธิ  237,686.09   

 
มติที่ประชุม – รับรองรายงาน 
 

3.2   แจ้งเพื่อทราบการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564 (โดย คุณมุกดา) 
     1. สรุปการแจ้งเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกTCMA ปี 2564 ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม ที่ผ่านมา มี

สมาชิกจ่ายค่าบำรุงสมาชิกและสามารถตรวจสอบยอดกับสมุดบัญชีธนาคารและออกใบเสร็จให้สมาชิก
เรียบร้อยแล้ว 40% อีก 60% ที่เหลือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 

      1.1 รับทราบอีเมล์แต่ไม่ตอบกลับ 50% 
      1.2 อีเมล์ที่แจ้งไปที่อยู่สมาชิกที่ให้ไว้ไม่ถึงผู้รับ ติดต่อทางอ่ืนๆ เช่นโทรศัพท์ไม่มีผู้รับสาย 8% 
      1.3 สมาชิกชำระค่าบำรุงสมาชิกแล้ว แต่ไม่ส่งหลักฐานยืนยัน กำลังดำเนินการติดต่อเพ่ือออก

ใบเสร็จ 2% 
     2. สมาชิกท่ีชำระค่าบำรุงสมาชิกปี 2564 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะได้รับรหัสสมาชิก

ใหม่ เนื่องจากการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกเพ่ือเสริมประโยชน์ให้สมาชิกต่อไป (ส่วนสมาชิกที่ชำระในเดือน
มกราคม ฝ่ายทะเบียนสมาชิกจะดำเนินการแจ้งรหัสใหม่ให้ครบ 100% ต่อไป 
มติที่ประชุม – รับรองรายงาน 
 

3.3   สรุปการดำเนินการจัดการงานในสมาคมฯปัจจุบัน (โดย คุณมุกดา) 
 ดำเนินการจัดระบบเอกสารให้เป็นอิเล็คโทรนิคไฟล์ให้มากที่สุด เพ่ือรณรงค์ลดการใช้กระดาษและเพ่ิม
พ้ืนที่ของสมาคมต่อไป 
มติที่ประชุม – รับรองรายงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 
          4.1   สรุปการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย กับ สปป.ลาว ด้านความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  (โดยคุณชนะชัย) 
          การประชุมนี้เป็นการประชุมที่ทาง อย ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้แจ้งข้อปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินธุระกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศลาว 
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ซึ่งผมได้นำเสนอประเด็นการจดแจ้งเครื่องสำอางในประเทศลาวที่ต้องการเอกสารในการยื่นจดแจ้งค่อนข้างมาก 
และมากกว่าที่ตกลงกันในประเทศอาเซียน 
ทำให้มีปัญหาในการเตรียมและต้องใช้เวลามาก ซึ่งถ้าผู้ประกอบการได้รับการจดแจ้งในประเทศไทยแล้วน่าจะ
ยอมรับและไม่ต้องใช้เอกสารอื่นๆอีก 
และยังได้นำเสนอให้ที่ประชุมช่วยขอให้ทาง อย ลาว แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายให้กับทาง อย ไทย และ
ขอความ อนุเคราะห์ อย ไทยแจ้งต่อให้กับสมาคมฯ ด้วย เพ่ือผู้ประกอบการจะได้เตรียมตัวและดำเนินการได้
ทันเวลา ทางท่ีประชุมได้รับทราบและจะนำไปปรึกษากับการประชุมกับทาง อย ลาว 
 
          4.2   สรุปการประชุมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจเครื่องส าอาง รวมถึง
ข้อเสนอนโยบาย ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 (โดยคุณสายใจ)  

การประชุมนี้เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย เพื่อลดอุปสรรคและส่งเสริม
การพัฒนาภาคธุรกิจในประเทศไทย วันที่ 2 เมษายน 2564 ทางสมาตมฯเราได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคตาม
จดหมายและตารางประกอบทุกประเด็น แต่ทางคณะอนุกรรมาธิการขอข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือเสริมข้อโต้แย้งที่อาจ
มีจากทางภาครัฐโดยเฉพาะอย. ดังนี้ 

ข้อ ประเด็น ข้อมูลที่ขอเพิ่มเติม 

1 การจดแจ้งก่อนผลิต กระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก ขอให้
เปลี่ยนเป็น จดแจ้งก่อน
วางตลาด 

-          ขอมูลค่าตลาดเครื่องสำอาง 2 ข้อมูล แยก
ออกเป็นตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออก (สนใจ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของเครื่องสำอางมาก โดยรวม
ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท) 

2 สารสำคัญ ขอให้เอาออก -          กรรมาธิการท่านหนึ่งอ่านพรบ. แล้วถามว่าหาก
ให้เอาออกแล้วจะเอาอะไรคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง “เครื่องสำอางปลอม” “เครือ่งสำอางผิดมาตรฐาน” 

-          ที่บอกไม่เป็นไปตามสากล แล้วสากลคือ
อะไร (EU หรือ ASEAN) คุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร (เพ่ือ
แนะให้อย.ต่อไป) 

3 ไม่เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียน -          ให้ชว่ย list ประเด็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงมา 
และบอกอะไรเป็น “ประเด็นเร่งด่วนและสำคัญ” 

4 รายเล็ก นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียม GMP และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

-          มีประเด็นอะไรอ่ืนอีกหรือไม่ 
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5 อืนๆ -          มีประเด็นอะไรบ้าง นอกเหนือจากนี้ จะช่วยทำ
ให้ประเทศไทย “ได้เปรียบทางการค้าขาย” มากข้ึน 

 
 4.3    สรุปการประชุมเร่ือง ข้อกำหนดเฉพาะ Country Specific Requirements เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2564 (โดย ทีมวิชาการ) 
          ตัวแทนทีมวิชาการได้เข้าร่วมประชุมกับทางกองเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ข้อกำหนดเฉพาะ country specific requirement โดยได้ข้อสรุปจากที่ประชุมดังต่อไปนี้ 

1. การกำหนดให้แสดงชื่อผู้ผลิตในต่างประเทศบนฉลากเครื่องสำอาง กรณีเครื่องสำอางนำเข้า ทางอย. 
ตระหนักถึงความแตกต่างของข้อกำหนดในไทยและอาเซียน และจะมีการจัดทำ survey ต่อบุคคล
ทั่วไป เพื่อสำรวจว่าชื่อผู้ผลิตต่างประเทศนั้นมีความจำเป็นต่อผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร แต่อย่างไรก็ดี
การแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า 5 ปี เนื่องจากเป็นข้อความท่ีระบุลงในพรบ.
เครื่องสำอาง 

2. การกำหนดให้แสดงเลขท่ีใบรับจดแจ้งบนฉลากเครื่องสำอาง ทางอย. ได้มีการนำเสนอวิธีการแก้ไข
หลายรูปแบบเช่น การนำ QR code หรือ Barcode มาใช้แทน ดังเอกสารแนบ อย่างไรก็ดีทาง
ผู้ประกอบการมีความกังวลว่าจะยิ่งเป็นการเพ่ิมภาระต่อผู้ประกอบการมากขึ้น ท้ายที่สุดวิธีที่น่าจะ
นำมาใช้แทนการใช้เลขท่ีใบรับจดแจ้งและเป็นที่ยอมรับต่อผู้ประกอบการมากท่ีสุดคือการใช้ชื่อสินค้าท่ี
จดแจ้งบนระบบเครื่องสำอางบวกกับการแสดงเลขสถานที่ประกอบการ เพ่ือก่อให้เกิดการเอกลักษณ์
ของสินค้าทำให้ประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่อย.สามารถสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการ
ปฏิบัติการจะมีการพิจารณาเพ่ิมเติมในลำดับถัดไป 

4.4    ติดตามการประชุม  ICCR Mtg - June 22 - 24 (โดย ดร.ปรีชากร) 
การประชุม ICCR 15 มีกําหนดการวันที่ 21-21 June 2021 at Washington DC, USA ซึ่งการประชุมครังนี้
เป็น Virtual Meeting.  จะมีประเทศที่เป็น observer ร่วมด้วย 10 ประเทศ 
a. Argentina ANMAT 
b. Chile ISP 
c. Colombia INVIMA 
d. Indonesia FDA 
e. Israel MOH 
f.  People’s Republic of China (NMPA) 
g. Saudi FDA  
h. South Africa SAHPRA 
i. Thai FDA 
j.  UK OPSS 
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          4.5    ติดตามการประชุม BILATERAL DISCUSSION ON COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENT 
on 11 May 2021 (โดย ดร.ปรีชากร) 
            การประชุมใหญ่จะมีในวันที่ 22 มิถุนายน  Agenda ของการประชุมในครังนี้มีดังต่อไปนี้ 
1.     Inventory of validated alternatives to animal testing applicable for cosmetic products 
2.     Integrated Strategies for Safety Assessments of Cosmetic Ingredients  
3.     Consumer Communications  
4.     Microbiome  
5.     Botanical ingredients in cosmetic products  
New Item Proposal 
Botanical ingredients in cosmetic products 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2564 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ยังไม่กำหนดสถานที่และกำหนดการ จะมีการประชุมนอกรอบกันอีก

ครั้ง 
5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 8/2563  
     ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


