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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 11/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
6. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
7. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
8. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
9. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
10. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
11. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
12. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
13. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
14. คุณ วรนุ ช
เติมตระกูล
15. คุณรสสุคนธ์
แซ่เล้า
16. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
17. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณจิตติ อ้างสันติกุล

แทนคุณมาลี

หาญสุโพธิพนั ธ์

แทนคุณแคทรียา ศรเกตุ

กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
3. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
4. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
5. คุณอรรณพ
อารัญญิก
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
8. คุณมุกดา
โจวตระกูล
9. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
สมาชิ
กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
2. คุณนงลักษณ์
สถิตกาญจน์ บจก.พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
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3.
4.
5.
6.
7.

คุณชนิดา
คุณวัชราพร
คุณสาโรจน์
คุณวิภาพร
คุณจิดาภา

อยูเ่ ชือ้
ผาวิจติ ราสกุล
อินทพันธุ์
จานุ กจิ
ธรรมาปรีชากร

บจก.คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก. ยูนิลเี วอร์ ไทย เซอร์วสิ ส์
บจก. ยูนิลเี วอร์ ไทย เซอร์วสิ ส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ทางผูบ้ ริหาร Ebay ขอเข้าพบคุณเกศมณีเพื่อพูดคุยหารือนําเสนอแนวทางธุรกิจ ECommerce แบบใหม่บนตลาดอีเบย์ โดยมุง่ นํ าสินค้าที่ผลิตในไทย ไปยังตลาดต่างประเทศใน
รูปแบบการขายปลีก ให้กบั ผู้ประกอบการที่เป็ นสมาชิก ของสมาคมทุกระดับชัน้ (S, M, L
Business) ผูป้ ระกอบการสามารถทําหน้าทีเ่ ป็ นทัง้ ผูข้ าย (Seller) เอง หรือเป็ นผูผ้ ลิตทีข่ ายสินค้า
ของตนเองเป็ น Lots เพื่อให้ผู้ขายอีเบย์ท่านอื่น มาซื้อสินค้าและนํ าไปขาย โดยโครงการนี้ ทาง
อีเบย์ได้เริม่ ทํามา 2 ปี โดยได้ร่วมมือกับหลายหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ) และเอกชน (สมาคมผู้ผลิตอะไหล่ทดแทนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอัญมณีไทย
เป็ นต้น ) เพื่อเข้าถึงผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นแหล่งผลิตสินค้าโดยตรง ทําให้สามารถผลักดันสินค้าจาก
ผูป้ ระกอบการเข้าไปเป็ นรายการขาย (Listing) บนอีเบย์ ได้หลักหมืน่ รายการแล้ว
- ทาง บริษทั ตลาดต่อยอด เออีซี จํากัดเป็ นบริษทั ในกลุ่มไทยเบฟเวอร์เรจ กําลังจะเปิ ด
ตลาดศูนย์กลางการค้าส่งขนาดใหญ่ แห่งภูมภิ าคอาเซียนทีร่ วบรวมสินค้าและบริการหลากหลาย
ครบครันจากผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการทัวประเทศ
่
บนเนื้อที่ 160 ไร่ จํานวน 10 อาคาร รวบรวม
ร้านค้ากว่า 2,500 ร้านค้า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบสนองความต้องการของผูซ้ อ้ื เพื่อ
นําไปขายส่ง – ปลีก นอกจากนี้ทางบริษทั ฯ ยังได้มี Platform ของ E-commerce เพื่อส่งเสริม
ผลักดันผูผ้ ลิตและผู้ประกอบการในไทยให้ไปทําตลาดค้าส่ง ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ โดย
ทางบริษทั ยินดีให้ผู้ประกอบทุกรายที่เป็ นสมาชิก ได้เข้าร่วมโครงการตลาด “ต่อยอดออนไลน์ ”
โดยทดลองใช้ฟรี เพื่อส่งเสริมแนวทางรัฐบาล ธุรกิจไทยแลนด์ 4.0 ทัง้ นี้ทางบริษทั อยากขอความ
ช่วยเหลือ ให้ทา่ นได้รวบรวมผูป้ ระกอบการเข้ามาร่วมฟั งสัมมนาเกีย่ วกับระบบ E-commerce ของ
ตลาดต่อยอดออนไลน์ เพื่อเพิม่ ช่องทางสําหรับผู้ประกอบการในการหาลูกค้า และส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ
- ดร. ทรงวุฒ ิ ไกรภัสสร์พงษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งเรือ่ งการ
บังคับใช้ ม.44 ว่าหากมีปัญหาใดจะมีก ารเรียกประชุ มหารืออีกครัง้ เพราะ จะส่ งผลกระทบต่ อ
ตลาดแรงงานในประเทศ
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- คุณจารุเดช ซึง่ เป็ นหนึ่งในคณะทํางานของ ท่านรองวิษณุ เครืองาม ได้แจ้งให้ทราบว่าจาก
การประชุม กพร. เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม ทีผ่ ่านมา เรื่องการใส่วนั หมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑ์ว่ายัง
ไม่มคี วามชัดเจนในปั จจุบนั ซึ่งในการนี้ทางสมาคมฯจะขอหารือกับทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยใน
เบือ้ งต้นก่อนและแจ้งให้ทราบในครัง้ ต่อไป
- ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นี้ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิ ลปิ ปิ นส์ จะ
ขอเข้าพบท่าน
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8
กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสารแนบ 1)
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2560

พฤศจิกายน
รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 ธันวาคม 2560

มติทป่ี ระชุม รับทราบ

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 พฤศจิกายน 256

19,200.00
0.00
30,000.00
0.00
49,200.00
32,000.00
56,004.00
2,190.00
2,652.46
2,387.00
608.00
45,223.39
(141,064.85)
(91,864.85)

464,400.00
128,900.00
40,700.00
53,000.00
687,000.00
305,000.00
289,961.69
35,666.00
25,447.09
10,444.25
11,809.00
422,390.52
(1,100,718.55)
(413,718.55)
(413,718.55)

91,864.85

413,718.55
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3.2

สมาชิ กใหม่ 2 บริ ษทั
1. คุณอนุ ศกั ดิ ์ อ่อนเจริญ (เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล : 0105556048770)
บจก. ฮานิว โคเรีย
1693 ซอยอรุณอมรินทร์ 53 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทร : 094 449 9859 อีเมล์ : iamanusak@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก : Facebook สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย)
2. คุณธันย์ศรุต โฆษิตธนาพิทกั ษ์ (เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล : 0103547043530)
หจก. ไอซ์แอนด์ฮาย อินเตอร์เทรดดิง้ จํากัด
15 ซอยอ่อนนุ ช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทร : 02 717 9538 อีเมล์ : iceandhy@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก : คุณ ฐิติ ตัณฑสุทธิ ์)

มติทป่ี ระชุม รับรองสมาชิก 1 บริษทั คือ หจก. ไอซ์แอนด์ฮาย อินเตอร์เทรดดิง้ จํากัด และให้
เชิญ บจก. ฮานิว โคเรีย เข้ามาแนะนําตัวในการประชุมครัง้ ต่อไป
3.3

แผนกําหนดการเตรียมการประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2561 เสนอโดยฝ่ ายเลขา
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการจัดประชุมสามัญใหญ่ประจําปี ของสมาคม
ฯ ปี น้ี ได้วางแผนในการเชิญท่านเลขาธิการอาหารและยา รวมถึงทีมงานมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
กฎหมายเครื่องสําอางในหัวข้อ “การชี้แจงความคืบหน้ ากฎหมายเครื่องสําอาง’’ นอกจากนี้ ทาง
สมาคมฯ ยังจะทําการเชิญเชิญ พลตํารวจตรี ประสิทธิ ์ เฉลิมวุฒศิ กั ดิ ์ เลขาสํานักงานคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค มาบรรยายในหัวข้อ “งานคุม้ ครองผู้บริโภคยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ความกระจ่างแก่
ผู้ประกอบการในมุมมองของผู้บงั คับใช้ก ฎหมายต่ อ สินค้าที่พ วกเราขายอยู่ สุ ด ท้ายเป็ นหัว ข้อ
“Logistic สําคัญไฉนกับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง” และ “บริการด้าน Logistic รวมถึงบริการเก็บส
ต๊อกพร้อมจัดส่ง” โดยผูบ้ ริหารบริษทั Fastship.co และ คุณจิฏฏ์ตา ฉายศิรพิ นั ธ์ จาก บริษทั CTI
logistics เพื่อให้เราเข้าใจถึงบทบาทที่สําคัญของ Logistic ในยุค 4.0 นี้จะช่วยให้เราสามารถลด
ต้นทุนและเพิม่ กําไรในการประกอบธุรกิจยุคใหม่ อีกทัง้ ยังจัดให้มกี ารร่วมอภิปรายในหัวข้อต่างๆ
ซึง่ หลังจากการประชุมสัมมนาจะมีการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิกและจะมีการจับรางวัลอีก
หลายอย่าง อาทิเช่น TV 32 นิ้ว , จักรยานพับได้ , กล้องติดหน้ารถ, พัดลม 18 นิ้ว และอื่นๆ งานนี้
จัดขึน้ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12:00 – 20:00 น. ณ ห้องแกรนด์รชั ดา โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค บัตรราคา 1,500 บาท/1 ท่าน
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 ความคืบหน้ าของ Project การจัดทํา TCMA E-Learning เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2561 เสนอโดยทีมโครงการและหาทุน
คุณฐิติ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบถึงความคืบหน้ าของการจัดทําโครงการ TCMA ELearning ว่าทางทีมงานได้ขอเข้าพบท่านรองสมชาย ปรีชาทวีกจิ (รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา) เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม ทีผ่ ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดทําโครงการ TCMA ELearning โดยจะเป็ นการเรียนผ่าน Google Classroom ซึ่งคุณนาคาญ์เป็ นแกนนํ าหลักในการ
จัดทําหลักสูตร ซึง่ ทาง อย. เห็นด้วยกับโครงการนี้แต่มขี อ้ แนะนํ าเพิม่ เติมว่าถ้าจะเป็ นการสอน
แบบธรรมดาทัวไปก็
่ สามารถจัดทําได้เลย แต่หากต้องการออกใบ Certificate จะต้องดูในส่วนของ
กฏระเบียบต่างๆประกอบด้วย ซึง่ ทาง อย. ยินดีทจ่ี ะสนับสนุนในโครงการนี้อย่างเต็มที่
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 3/2561 โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่
3/2561 ที่ผ่านมานัน้ ได้กล่าวถึง การประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 4/2561 (ภาค
ประชาชนสัญจร) ตามแผนปฏิบตั กิ ารกิจกรรมเผยแพรความรู้ สูภ้ ยั สุขภาพ มีกจิ กรรมทีส่ ําคัญ คือ
การตรวจเยี่ยมการดําเนิ นงานเผยแพรความรู้ สู้ภ ัยสุขภาพ ของกลุ่ มอาสาสมัค รสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร (อสส.) ซึ่งกําหนดไว้ใน วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนอมรพันธุส์ วนสยาม
คริสตจักรนาซารีน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ พร้อมทัง้ จัดประชุมคณะทํางานภาค
ประชาชนสั ญจร ครัง้ ที่ 4/2561 ด้ว ย นั น้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ได้ล งพื้น ที่สํ า รวจสถานที่เ พื่อ จัด
กิจ กรรมดัง กล่ าว ในชุ มชนอมรพันธุ์ส วนสยาม และชุ มชนเคหะทาทราย พบว่ า อสส. มี การ
ดําเนินงานในพื้นที่เป็ นช่วงเวลา ทําให้ช่วงเวลาที่ลงไปเยีย่ มอาจจะไม่เห็นภาพ อีกทัง้ สถานที่ไม่
อํานวยต่อการเยีย่ มชมเป็ นหมูคณะ เช่น ที่ชุมชนเคหะท่าทราย สถานที่เป็ นตลาดนัด ซึง่ คับแคบ
และมีประชาชนจับจ่ายซือ้ ของเป็ นจํานวนมาก อาจทําให้ไม่สะดวกในการลงพื้นที่ ในการนี้ ฝ่ าย
เลขานุ ก ารฯ จึ งเสนอให้เ ป็ น การนํ า เสนอผลการดํ าเนิ นงานของแกนนํ า อสส. ในการประชุ ม
คณะทํางานภาคประชาชน ครัง้ ที่ 4/2561 ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.2 สรุปการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง เรื่อง การผลิ ตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง (Good Manufacturing Practice Guideline) ตาม ASEAN
Cosmetic Directive Technical Documents) ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
โรงแรมนารายณ์ โดยคุณฐิ ติ
คุณฐิติ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง เรื่อง การผลิตตาม
หลัก เกณฑ์วธิ ีการที่ดใี นการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่อ งสําอาง (Good Manufacturing Practice
Guideline) ตาม ASEAN Cosmetic Directive Technical Documents) ระหว่างวันที่ 19-21
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กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีผ่ ่านมานัน้
ได้รบั การตอบรับจากผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างดี ซึง่ ค่าเฉลีย่ ของผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการที่
เข้าใจในหลักสูตรมีถงึ 41.9% (อ้างอิงจากแบบสอบถามการเข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล)
โดยอาจารย์วรี วัฒน์ อาจารย์ผู้ดําเนินงาน ได้แจ้งว่าผลของการดําเนินกิจกรรมครัง้ นี้ถอื ว่าประสบ
ผลสําเร็จไปได้ดว้ ยดี
5.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2561 โดยกลุ่มวิ ชาการ
ดร.สุษิรา ได้รายงานให้ท่ปี ระชุ มทราบว่า จากการประชุ มคณะอนุ ก รรมการมาตรฐาน
เครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ทีผ่ ่านมา เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการทีท่ าง
สมาคมฯได้ยน่ ื หนังสือข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุกนั เสียที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการ
ผลิตเครือ่ งสําอาง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. .... ซึง่ สมาคมฯได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมว่า สารลําดับที่
16 , 39 และ 44 นี้ซง่ึ ถ้า ให้ประกาศมีผลบังคับทันทีน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
และน่ าจะเป็ นแค่ตวั ที่ 54 ทีต่ อ้ งการให้ม ี grace period ที่ 180 วันในส่วนของ Triclosan
ยังไม่ได้ระบุวา่ สามารถใช้ใน function อื่นได้
- ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงคําเตือนทีฉ่ ลากเครื่องสําอางทีม่ ี
วัตถุกนั เสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ได้ปรับแก้คําเตือนตามคําหนังสือของสมาคมฯทีส่ ่งไป
เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้ องกันแสงแดดทีอ่ าจใช้เป็ นส่วนผสม
ในการผลิตเครือ่ งสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....ทางสมาคมฯตัง้ ข้อสังเกตว่า ยังไม่มกี ารปรับ
% สาร Benzophenone-3 ลง (จาก 10% เป็ น 6%) ในประกาศฉบับนี้ มุ่งเน้นเพียงปรับ
spec เรือ่ ง nano material และไม่ได้ให้ grace period แก่ผปู้ ระกอบการในเรือ่ งดังกล่าว
- ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงคําเตือนทีฉ่ ลากเครื่องสําอางทีม่ ี
สารป้ องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึง่ สมาคมฯได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมว่าต้อ งรีบ
ประชาสัมพันธ์เพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับคําเตือน เพิม่ เติมของสาร Oxybenzone ทีม่ กี ารปรับ
ให้สอดคล้องกับอาเซียน โดย ให้ grace period ที่ 2 ปี
5.4 สรุปการประชุมคณะทํางานเพือ่ คลี่คลายปัญหาการออกกฎหมายลําดับรองสําหรับ
พระราชบัญญัติเครือ่ งสําอาง พ.ศ. 2558 ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 โดยกลุ่มวิ ชาการ
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ระบบการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อต่ออายุใบรับจด
แจ้ง โดยการจดแจ้งใหม่ได้เลขเดิมในระบบ Privus จะเริม่ เปิ ดให้เข้าใช้ได้โดยเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 12
มีนาคม เป็ นต้นไป หากสมาคมได้สอบถามอย. ว่าในกรณีท่มี บี ริษทั ที่ไม่สามารถถ่ ายโอนได้ท นั
ดังเช่น กรณีท่มี สี ูตรเยอะ หรือกรณี ต่างสีต่างกลิน่ ทีย่ งั ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ อย.จะวางแผน
แก้ไขอย่างไรใน การนี้อย.ยังไม่ได้ให้คําตอบทีช่ ดั เจน แต่ขอรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเร่งถ่ายโอน
ก่อน
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ในส่วนของเรื่องการกําหนดวันหมดอายุและฉลากเครื่องสําอาง ตามมาตรา 22 นัน้ ยังไม่
มีค วามคืบ หน้ า เพิม่ เติม และเรื่อ งการผลิต หรื อนํ า เข้า เครื่อ งสํา อางเพื่อ เป็ น ตัว อย่า ง เพื่อ จัด
นิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา วิจยั หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ ตามมาตรา 16 นัน้ ยังอยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณาเช่นกันว่าสามารถทีจ่ ะงดเว้นเรือ่ งการต้องผ่านการอนุ ญาตจากคณะกรรมการ
Ethic committee หรือไม่
5.5 การประชุม GRP Active ingredient วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-14.00
ณ สํานักคณะกรรมการอาหารและยา
คุณศิวาพร ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุม GRP Active ingredient นัน้ ได้
หารือในเรื่องสารที่จะประกาศกําหนดเป็ นสารสําคัญ ซึง่ ตัวแรกทีห่ ยิบยกขึน้ มานัน้ คือสารป้ องกัน
แสงแดดในผลิตภัณฑ์กนั แดด ซึ่งปั จจุบนั มีประกาศอยู่เป็ น จํานวน 28 รายการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง กํ า หนดสารป้ อ งกัน แสงแดดที่อ าจใช้เ ป็ น ส่ ว นผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 โดยจะทําการศึกษาว่า % ค่าความคลาดเคลื่อนของสารแต่ละตัวจะควร
จะอยูท่ ป่ี ริมาณเท่าไหร่จงึ จะถือว่าเป็ นเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน ในการนี้อย. จะนัดผูป้ ระกอบการ
ทีม่ สี ารกันแดดมาปรึกษาอีกทีในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อีกครัง้ หนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 การจัดทําวารสารสมาคมฯ
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การจัดทําวารสารของสมาคมฯนัน้ จะจัดทํา
3 ฉบับ/ปี โดยเล่มแรกจะออกในช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึง่ จะนํามาแจกในงานประชุมสามัญใหญ่
ประจําปี ของสมาคมฯ สําหรับความคืบหน้าของการจัดทําเล่มแรกในขณะนี้กาํ ลังให้ทางคุณภู
รวบรวมบทความวิชาการทีจ่ ะตีพมิ พ์ในรอบนี้
6.2

การลาออกจากตําแหน่ งอุปนายกสมาคมฯ ฝ่ ายภาษี การค้า และฝ่ ายการเงิ น
คุณจิตตพันธ์ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากทางบจก.เดอะซันเคมีคอล ได้
มอบหมายหน้าทีใ่ ห้คุณจิตตพันธ์ ไปดูแลงานของบริษทั ในต่างประเทศ ซึง่ ทําให้ไม่สะดวกและไม่ม ี
เวลาเพียงพอในการทําหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายในตําแหน่ งอุปนายกสมาคมฯ ดังนัน้ จึงจําเป็ นจะต้อง
ขอลาออกจากตําแหน่ งอุปนายกสมาคมฯ เพือ่ ทีจ่ ะได้เปิ ดโอกาสให้แก่กรรมการผูม้ คี วามสามารถ
ท่านอื่นๆได้ขน้ึ มารับตําแหน่ งหน้าทีด่ งั กล่าวแทน
6.3 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้อง รัชดา1 ชัน้
2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิ เษก

