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รายงานประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 4/2561
วันพฤหัสบดีท่ี 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานทีป่ ระชุม
2. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
3. คุณ ชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
5. คุณมุกดา
โจวตระกูล
6. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
7. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
8. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
10. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์
แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติ ดภารกิ จอื่น)
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
3. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
4. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
5. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
8. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
9. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
10. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
11. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
12. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
13. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
14. คุณสุรยี พ์ ร
สถิตยานุรกั ษ์
15. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
16. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
17 คุณสุพชั ชา
คณาวงศ์
18. คุณอรรณพ
อารัญญิก
สมาชิ กและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
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1.
2.
3.
4.
5.

คุณเทพนิมติ ร
คุณชนิดา
คุณวัชราพร
คุณวิภาพร
คุณจิดาภา

ทองจันทร์
อยูเ่ ชือ้
ผาสุข จิตร
จานุ กจิ
ธรรมาปรีชากร

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บจก.คาโอคอม ซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อสี ต์ เอเชีย)
บจก.ยูนิลเี วอร์ ไทย เซอร์วสิ ส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าทีป่ ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การประชุมคณะทํางานศึ กษาวิ เคราะห์ผลกระทบของความตกลง CPTPP ต่ อระบบ
สาธารณสุข ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 7 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้ อง
ประชุม 6 อาคาร 1 ชัน้ 3 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า CPTPP (Comprehensive and
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและ
ก้าวหน้าสําหรับหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยเป็ นความตกลงการค้าเสรีทค่ี รอบคลุม
ในเรือ่ งการค้า การบริการ และการลงทุนเพือ่ สร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิก ทัง้ ในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิง่ แวดล้อม
รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ แต่เดิมชื่อว่า TPP (Trans-Pacific
Partnership) และมีสมาชิกทัง้ หมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไป ประเทศสมาชิก
ทีเ่ หลือก็ตดั สินใจเดินหน้าความตกลงต่อ โดยใช้ช่อื ใหม่ว่า CPTPP ซึง่ ในปั จจุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด
11 ประเทศ คือ ญีป่ ่ นุ แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิล ี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน
และเวียดนาม และขณะนี้ทงั ้ 11 ประเทศสมาชิกได้ลงนามความตกลง CPTPP ไปเมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2018 ที่ประเทศชิล ี ระหว่างนี้ แต่ ละประเทศกํ าลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อ
รับรองข้อตกลง โดย CPTPP จะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วันหลังจากทีป่ ระเทศสมาชิก อย่างน้อย
6ประเทศให้การรับรอง คาดว่าประเทศสมาชิกจะพยายามผลักดัน CPTPP ให้มผี ลบังคับใช้ให้ได้
ภายในปี 2018 หรืออย่างช้าทีส่ ุดต้นปี 2019 ในการนี้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้นัด
ประชุมหารือถึงผลกระทบต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ในกลุม่ สินค้าทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดซึง่ ได้แก่
1. เหล้า , ไวน์
2. ICP เกีย่ วเนื่องกับ กสทช.
3. ยา , เวชภัณฑ์
4. เครือ่ งสําอาง
5. เครือ่ งมือแพทย์
6. สิง่ ปรุงแต่งอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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และจากการประชุมในครัง้ นี้ ทางกรมเจรจาการค้าฯได้แจ้งว่าประเทศว่าไทยจะเข้าร่วม CPTPP
กําลังอยูใ่ นขัน้ ตอนของการยืน่ เรือ่ ง ซึง่ หลักๆประเด็นทีห่ ารือกันจะเป็ นในเรื่องของการค้าการขาย ,
มาตราฐานแรงงาน SME , การต่ อต้านคอรัปชันทางการค้
่
า จะคล้ายคลึงกับ WTO ในส่วน
ประโยชน์ ท่อี ุ ตสาหกรรมเครื่องสําอางจะได้ เช่น ทุกประเทศที่เข้าร่วม CPTPP จะต้องใช้ก ฏ
ระเบียบร่วมกัน , ถ้าหากเอกสารทีผ่ ่านการพิจารณา สามารถต่ออายุได้อตั โนมัตไิ ด้เลยซึง่ เป็ นผลดี
ในการต่ออายุผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอาง.
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบและเตรียมศึกษาความพร้อมของกลุ่มเครื่องสําอางในการเข้าร่วม
เจรจา CPTPP
1.2) การประชุมคณะ Logistic เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2561
จากการประชุมที่ผ่านมาเรื่องการแปลฉลากภาษาลาวทางสภาอุตสาหกรรมได้ส่งหนังสือ
ไปถึงกรมการค้าต่างประเทศลาวซึงทางลาวได้แจ้งกลับมา ดังนี้
1.
สินค้าทุก ชนิดจะต้องติดฉลากภาษาลาว ยกเว้น สินค้านํ าเข้าชัวคราว,
่
อาหารสัตว์ ,
วัตถุดบิ ทีไ่ ม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์
2.
ผ่อ นปรนให้สนิ ค้าที่นําเข้าก่ อ น เดือนมกราคม 2559 ได้รบั การยกเว้นไม่ต้อ งติดฉลาก
ภาษาลาว
3.
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจะต้องมีขอ้ มูลบนฉลากครบถ้วน ล่าสุดทางการลาวได้ส่งหนังสือ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข ในเรือ่ งของชื่อสารเฉพาะว่าสามารถเขียนได้ทงั ้
ภาษาลาวและภาษาสากล (รายละเอียดเพิม่ เติม ดังเอกสารแนบ 1)
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19
กรกฎาคม 2561
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่ อง
3.1 ความคืบหน้ าการจัดอบรม PIF ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรม
เดอะศุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดย ฝ่ ายจัดหารายได้ และ ฝ่ ายวิ ชาการ
คุณนิพนธ์ ได้ชแ้ี จงรายละเอียดผังการจัดห้องในงานสัมมนาว่า ห้องสามารถรับผูเ้ ข้าอบรม
ได้มากทีส่ ดุ 81 ท่าน และเก้าอีเ้ สริมอีก 11 ตัว ซึง่ ในห้องสัมมนาจะประกอบไปด้วยจอทีว ี 2 เครือ่ ง
และโปรเจคเตอร์ 2 จอ ในส่วนของ coffee break จะเสริฟให้ผเู้ ข้าอบรมในห้องเลย คุณศิวาพรได้
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เสริมว่าการจัดห้องจะเป็ นการจัดโต๊ะแบบ Classroom ในช่วงบ่ายจะเปลี่ยนการจัดโต๊ะเป็ นแบบ
workshop สําหรับพีเ่ ลีย้ งจะแบ่งให้แต่ละท่านดูแลผูเ้ ข้าอบรม 2 โต๊ะต่อ 1 ท่าน
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2

ประกวดสมาคมฯการค้า ประจําปี 2561

คุณศิวาพร ได้ชแ้ี จงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมฯการค้าดีเด่นให้ทป่ี ระชุม
ได้รบั ทราบ ซึง่ ได้มกี ารแจกแบบประเมินนายกสมาคมดีเด่นและนายกสมาคมการค้ารุน่ ใหม่เพือ่ ให้
ให้กรรมการในทีป่ ระชุมประเมิน โดยในครัง้ นี้ทางสมาคมฯได้สง่ ชือ่ คุณเกศมณี เลิศกิจจา เข้าร่วม
ประกวดในรางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และ ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ ในรางวัลนายกสมาคม
การค้ารุน่ ใหม่
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบและร่วมกรอกแบบประเมิน
3.3

ความคืบหน้ าการจัดทําหนังสือ Asian Cosmetic Document
ดร.สุษิรา ได้ช้แี จงรายละเอีย ดถึง ความคื บหน้ า การจัด ทํา หนัง สื อ Asian Cosmetic
Document ให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยได้แจกแจงรายละเอียดสเปกหนังสือ คือ ปกเป็ นกระดาษอาร์ต
การ์ด 260 แกรมพิมพ์ 4 สี เนื้อในเป็ นกระดาษถนอมสายตา 80 แกรม เข้าเล่มแบบใสกาวเย็บกี่ ใน
ส่วนของอาร์ตเวิคการจัดหน้ าอ้างอิงจากหนังสือ Asian Cosmetic Document เล่มก่อน สําหรับ
ราคาในการจัดจําหน่ ายนัน้ ได้ผลสรุปออกมาดังนี้ ราคาสําหรับสมาชิก เล่มละ 700 บาท, ราคา
บุคคลทัวไป
่ เล่มละ 1000 บาท และราคาสําหรับชาวต่างชาติ คือ 30 USD
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปความคิ ดเห็นของสมาคมฯ ต่อร่างกฎหมายลําดับรอง ทัง้ 7 ที่มกี ารทําประชา
พิ จารณ์ไปเมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยฝ่ ายวิ ชาการ
คุณศิวาพร ตัวแทนฝ่ ายวิชาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นสําคัญของการประชุมดังสรุป ตาม
เอกสารแนบ 2
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 การประชุ ม หารื อ วางแผนการจัด กิ จกรรรมหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ณ
ห้องประชุมกลุ่มควบคุมวัตถุเสพติ ด อาคารเงิ นทุนหมุนเวียนยาเสพติ ด โดยคุณศิ วาพร
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คุณศิวาพร ตัวแทนฝ่ ายวิชาการ ได้กล่าวสรุปประเด็นสําคัญของการประชุมดังสรุป ตาม
เอกสารแนบ 3
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.3 การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อแก้ไขปัญหา E-Commerce ที่ยากต่ อการดําเนิ นการ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (ครัง้ ที่ 3) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์
กรุงเทพฯ โดยคุณสายใจ
เนื่อ งจากคุณ สายใจติด ภารกิจด่ ว นไม่ส ามารถเข้าร่ว มประชุ มได้ จึง ขอรายงานในการ
ประชุมครัง้ ต่อไป
4.4 การประชุมกรรมการคณะกรรมการเครื่องสําอางครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม
2561 โดยคุณนี รนารถ
ดร.นี ร นารถ ได้ร ายงานให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า ในการประชุ ม กรรมการคณะกรรมการ
เครื่องสําอางครัง้ ที่ 2/2561 นัน้ ประเด็นหลักในการประชุมครัง้ นี้ คือ การพิจารณาประกาศร่าง
กระทรวงสาธารณะสุขทัง้ หมด 5 ร่าง ได้แก่
1. ร่างประกาศเกี่ยวกับการออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุ การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง การ
ออกใบแทนใบรับจดแจ้ง
2. ร่างประกาศเกีย่ วกับการจดแจ้งเครื่องสําอางทีน่ ําเข้าเพื่อการส่งออกเท่านัน้ โดยมีคุณภาพ
มาตรฐานตามทีผ่ สู้ งซื
ั ่ อ้ กําหนด
3. ร่างประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุ กนั เสียที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิต
เครือ่ งสําอาง
4. ร่างประกาศเกีย่ วกับคําเตือน ฉลาก เครือ่ งสําอางทีม่ วี ตั ถุกนั เสีย
5. ร่างประกาศเกีย่ วกับวัตถุหา้ มใช้เป็ นผสมในการผลิตเครือ่ งสําอาง
ซึง่ จากการประชุมในครัง้ นี้ ร่างทีเ่ ป็ นประเด็นและส่งผลกระทบต่อเครื่องสําอาง คือ ร่างการออกใบ
รับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง ประเด็นสําคัญทีท่ างสมาคมฯได้
มีการร้องขอไม่ต้องการให้มกี ารกํากับดูแลเครื่องสําอางทับซ้อนกับกฎหมายเดิม กล่าวคือ การ
ตรวจสถานที่ผลิตและการนํ าเข้า ซึ่ง ตอนนี้ทาง อย.ได้ยอมรับเงื่อ นไข คือ เห็นชอบให้ไม่มกี าร
ควบคุมทับซ้อน นัน่ หมายความว่ากระบวนการจดแจ้งตามร่างประกาศฯฉบับร่างสุด ไม่ต้องมีการ
แนบใบ Certificate GMP หรือ การรับรองทีเ่ ทียบเท่ากับกรณีนําเข้า ส่วนกรณีทผ่ี ลิตในประเทศ ถ้า
อ้างอิงจากเอกสารที่ต้องการในการจดแจ้งที่ระบุว่าบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
ข้อ ฉ. ให้ แ นบผลการตรวจสถานที่ซ่ึง สอดคล้อ งกับ ประกาศกระทรวงสาธารณะสุ ข ว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขในการจดแจ้ง หรือ นําเข้าเครื่องสําอางซึง่ ประเด็นนี้มกี ารหารือกันใน
ทีป่ ระชุม ท้ายทีส่ ุดแล้วทาง อย. แจ้งว่าจะไม่มกี ารขอใบแนบใบจดแจ้งทุกครัง้ ไป ทัง้ นี้หากผูผ้ ลิต
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่ประกาศเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม ถือว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี
จะต้องมีการแจ้งสมาชิกถึงเงือ่ นเวลาในการปฎิบตั ติ าม ซึง่ แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
1) กลุ่มผูผ้ ลิตทีไ่ ด้ GMP แล้ว ไม่เกิดผลกระทบ เพราะถือว่าทําได้ตามมาตรฐานของบัญชีแนบท้าย
อยูแ่ ล้ว
2) กลุ่มทีไ่ ม่เคยได้ GMP แต่ได้มกี ารจดแจ้งก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึง่ กลุ่มนี้จะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบเรือ่ งของการแจ้งขอตรวจสถานทีใ่ ห้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
3) กลุ่มที่ไ ม่เ คยทําธุ รกิจเครื่อ งสําอางเลยแล้ว ต้อ งการทําธุ รกิจเครื่อ งสําอางตัง้ แต่ ว นั ที่ 24
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นมา จะต้องยื่นเรื่องให้ทางอย.ไปตรวจสถานทีผ่ ลิตก่อนจึงจะสามารถผลิต
เครือ่ งสําอางในนามของตัวเองได้
ในกรณีหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้นําเข้า จะต้องมีขอ้ มูลมากกว่าผู้ผลิต กล่าวคือ จะต้องมี
LoA (ใช้ในการยื่นจดแจ้งและเก็บใน PIF), จะต้องเก็บหลักฐาน Shipment Document ไว้ทบ่ี ริษทั
ตลอดอายุการใช้งานของสินค้าตัวนัน้ รวมทัง้ ต้องเก็บตัวอย่างสินค้าเป็ นเวลา 3 ปี , จะต้องยืนยัน
กับทางอย.ว่าสินค้าที่นําเข้าทุกตัวในประเทศจะต้องได้รบั มาตรฐานโรงงานอย่างตํ่า คือ ASEAN
GMP หรือ WHO พร้อมให้อย.ตรวจสอบ
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยครัง้ ที่ 2 (Focus Group) และหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขา
บริ การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ในวันพุธที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.3012.00 น. ณ ห้องตรีรตั นพร ชัน้ 14 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิ ชย์
คุ ณ ฐิติ ได้ ร ายงานให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า การประชุ ม นี้ เ ป็ นการประชุ ม เพื่อ หารือ กับ
ผูป้ ระกอบการและผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ แล้วนําข้อมูลมาประกอบใน
การจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสนับสนุ น อํานวยความสะดวก สร้างมาตรฐาน
และยกระดับ ธุ ร กิ จ รัก ษาพยาบาลและส่ ง เสริม สุ ข ภาพให้ เ ติ บ โตและเป็ นศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของอาเซียน โดยในครัง้ นี้ท่ปี ระชุมได้นําเสนอนํ าเสนอประเด็น
สําคัญของโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare
and Wellness) และมีการเสวนารับฟั งความคิดเห็นเพื่อร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ เพิม่ เติมที่
เกีย่ วข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาล (Healthcare and Wellness) จากผูเ้ ข้าร่วม เพื่อให้การ
ดําเนินงานในธุรกิจนี้เกิดศักยภาพ และเกิดการเติบโตของธุรกิจนี้ สู่การเป็ นศูนย์กลางด้านการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของอาเซียน
มติทป่ี ระชุม – ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.2 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้อง GS1-2
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