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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 6/2564
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team
1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
4. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต
5. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน
6. ดร.นีรนารถ จิณะไชย
7. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
8. คุณภูวดล อ้างสันติสุข
9. ดร.พรรษชล ลิมธงชัย
10. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล
11. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล
12. คุณสายใจ พรหมเดเวช
13. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
14. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์
15. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
16. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
17. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
18. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
19. คุณชนิดา อยู่เชื้อ
20. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล
รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม
1. คุณมุกดา โจวตระกูล
2. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ
3. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์
4. ดร.พิศาล จันทฤทธิ์รัศมี
5. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
6. ดร. จิรพันธ์ ม่วงเจริญ
7. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
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8. คุณรักษณาวลี กังวานวัฒนศิริ
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์
สมาชิก TCMA
3. คุณกัญญาณัฐ แพรอด เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
4. คุณรุ่งทิพย์ (แทนคุณสมหมาย เหลืองอร่าม) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป�ดประชุมเวลา 13:00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานแจ้งให้ทราบว่าได้รับการติดต่อจากทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว) เพื่อให้สมาคมเป�นหน่วยงานผู้ให้บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matchmarker) บนเว็บไซต์ ASEAN Access
ในการนี้ประธานฝากให้ฝ่ายเลขาเป�นตัวกลางในการรับเรื่องเพื่อส่งให้ท่านประธานดำเนินการในขึ้นถัดไป
นอกจากนี้ประธานขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งอีเมลล์ข่าวสารออกจากเมลล์กลางของสมาคมไปให้
กรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้อีเมลล์ที่เข้ามาเมลล์กลางจะต้องส่งออกให้ประธาน อุปนายก และทีมเลขาทุกครั้ง
และขอให้คุณภูสิฏฐ์ช่วยติดตั้งให้เมลล์กลางส่งออกให้กรรมการให้ครบถ้วน
มติที่ประชุม รับทราบและฝ่ายเลขาจะนำส่งเอกสารจากสสว ไปยังท่านประธาน รวมทั้งประสานกับ
คุณภูสิฏฐ์เรื่องอีเมลล์กลางต่อไป
วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2564 (โดย คุณมุกดา)
เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานจึงขอเลื่อนวาระดังกล่าวไปรายงาน
ในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้คุณศิวาพร ได้เสนอเพิ่มเติมว่าเนื่องจากใกล้จะป�ดป�เราจึงควรเริ่มดำเนินการเตรียมส่ง
จดหมายเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2565 ทั้งนี้อ้างอิงจากป�ที่แล้วจดหมายควรส่งออกไปยังสมาชิกภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป� เพื่อให้สมาชิกจัดสรรงบในป�ถัดไปได้อย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม
รับทราบและมอบหมายให้คุณมุกดาและฝ่ายเลขาดำเนินการต่อไป
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3.2 ความคืบหน้าการจัดหาเจ้าหน้าที่สมาคม (โดยดร.สุษิรา)
ดร.สุษิราได้แนะนำเจ้าหน้าที่สมาคมคนใหม่ชื่อน.ส. กัญญาณัฐ แพรอด (ชื่อเล่น แคท) ซึ่งมาเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทีมเลขานุการได้เริ่มทำการสอนเจ้าหน้าที่สมาคมคน
ใหม่ไปบ้างแล้ว ดร.สุษิรา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เรื่องการชำระรายจ่ายของสมาคม คุณนะจะจัดการส่วนที่ค้างอยู่
ก่อนและจะส่งต่องานให้กับน้องแคทเป�นการต่อไป ส่วนเรื่องทำความสะอาดนั้นจะเป�นเรียกแม่บ้านมาทำความ
สะอาดสัปดาห์เว้นสัปดาห์
ประธานเสริมว่าควรดำเนินการเรื่องหลอดไฟในสมาคมด้วยว่าควรทำให้สว่างมากยิ่งขึ้นและฝากเจ้าหน้าที่
สมาคมคนใหม่ให้ประสานกับนิติคอนโดนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และฝากเจ้าหน้าที่สมาคมให้ประสานงานกับนิติคอนโดต่อไป
3.3 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของ
สารเคมีที่เป�นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (โดยดร.ปรีชากร)
ดร.ปรีชากร ได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อส่งประชาสัมพันธ์สมาชิกในเรื่องดังกล่าวเป�นที่เรียบร้อย
แล้ว และได้ดร.ธนกรช่วยแปลความเป�นภาษาไทย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายเลขานำ
เอกสารทั้งสองไปประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกทั้งทางอีเมลล์ เว็บไซด์สมาคม รวมถึง Facebook ของสมาคมเป�นการ
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ทีมเลขานำไปประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกต่อไป
3.4 ความคืบหน้าคณะทำงานเรื่องข้อเสนอของทันตแพทย์ให้เปลี่ยนแปลงคำเตือนของยาสีฟ�นและน้ำยาบ้วน
ปาก (โดยคุณชนะชัย)
เนื่องจากคุณชนะชัยติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงขอรายงานแทน ดังนี้
ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ส่งรายงานการประชุมมาให้พิจารณาเป�นที่เรียบร้อยแล้ว และคุณ
ชนะชัยในฐานะตัวแทนสมาคมที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา
กฎหมายลำดับรองฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า 8 บรรทัดที่ 4 จากเดิมเขียนว่า อาจจะมีการหารือรายละเอียดกับสมาชิก
ในการแสดงอีกครั้ง เป�น ขอนำไปหารือกับคณะกรรมการและสมาชิกอีกครั้ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
และได้ส่งกลับไปทางอย.เป�นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากอย. นัดประชุมคณะทำงานครั้งถัดไปก็จะมาแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5

ความคืบหน้าเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเซ็นเช็คจ่ายเงินของสมาคม (โดยฝ่ายเลขา)
ทางทีมเลขาได้นำส่งหนังสือสมาคมเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเซ็นเช็คจ่ายเงินของสมาคมตาม
คำแนะนำของท่านประธานเป�นที่เรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ในการนี้จะนำส่งให้ท่านประธาน
เซ็นและให้คุณจิตตพันธ์ดำเนินกับธนาคารเป�นลำดับถัดไป
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาและคุณจิตตพันธ์ดำเนินการต่อไป
วาระที่ 4: เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564 (โดย พรรษชล)
คุณพรรษชลรายงานงบรายรับรายจ่ายประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สมาคมผูผ้ ลิ ตเครื� องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จา่ ย
ประจําเดื อน กันยายน 2564
Sep-64
รายได้ ค่าบํารุ งกลุ่มฯปี 2564
รายได้ค่าสัมมนา
รายได้จากการจัดกิ จกรรมกลุ่มฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดื อนและค่าจ้างและโบนัส
ค่าใช้จา่ ยงานกิ จกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื� องเขี ยนแบบพิ มพ์
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2563
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2564
ค่าใช้จา่ ยอื� น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลื อยกไป วันที� 1 กันยายน 2564

11,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,300.00
15,000.00
1,275.33
132.19
5,795.75
22,203.27
(10,903.27)

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 กันยายน 2564
483,700.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
490,700.00
147,800.00
2,077.00
13,723.02
1,870.79
280.00
30,250.00
30,250.00
107,137.78
333,388.59
157,311.41
157,311.41

มติที่ประชุม รับทราบ
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5.1

การประชุม ACC ครั้งที่ 34 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (โดยฝ่ายวิชาการ)
คุณศิวาพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม ACC ครั้งที่ 34 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน
นี้ ตัวแทนสมาคมที่จะเข้าประชุมดังกล่าวจะเป�นดร.ปรีชากรและคุณศิวาพร และในการประชุมครั้งหน้าจะมาสรุป
ความคื บ หน้ า ของการประชุ ม ให้ ก รรมการทุ ก ท่า นอีก ครั ้ง หนึ ่ง ซึ ่ ง หั ว ข้ อ สำคั ญ คือ เรื่ อ ง Country Specific
Requirement
ท่านประธานได้ฝากฝ่ายวิชาการเพื่อนัดวันประชุมเกี่ยวกับเรื่องสารสำคัญในเครื่องสำอางก่อนการประชุม
ครั้งถัดไปด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการนัดวันประชุมกันต่อไป
5.2

Update of Halal Implementation in Indonesia (โดย ดร.ปรีชากร)
ดร.ปรีชากร ได้อธิบายถึงความเป�นมาของกฎหมาย Halal ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายนี้ในแต่
ประเภทผลิตภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในป� 2569 ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 4 และอีกประเด็นสำคัญคือ เริ่มมีการให้ความสนใจในการ Harmonisation ระหว่าง MUI, CICOT
และ JAKIM ซึ่งในส่วนนี้ที่ประชุมอยากให้สมาคมได้ติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจา
และขอให้คุณชนะชัยมาช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องนี้ในการประชุมครั้งหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาติดตามคุณชนะชัยให้มารายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้ง
หน้า
5.3

Update ACA Website (โดย ดร.ปรีชากร)
ดร.ปรีชากร ได้แจ้งว่าสมาคมได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง ป� 2564
– 2566 ให้แก่ ACA เป�นที่เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4

Workshop on Updating ASEAN Guideline for Harmonisation of Standard on 1-2
November 2021 (โดย ดร.ธนกร)
ดร.ธนกร เป�นตัวแทนสมาคมในการเข้าร่วม Workshop และได้รายงานกับที่ประชุมว่า ARISE Plus ได้
นำเสนอ Process for Harmonisation of Standards in ASEAN ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งในการ
ประชุมนี้มีตัวแทนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆมาร่วมประชุม เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เป�นต้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเป�นกลุ่มที่มีคณะทำงานอยู่แล้วและมีแนวทางใน
การ Harmonisation ที่มีความคืบหน้ามากที่สุด และประเด็นสำคัญจากการประชุมครั้งนี้ คือ จะต้องไม่มีการ
กำหนด Unique Standard ขึ้นมา
มติที่ประชุม รับทราบ
5

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
วาระที่ 6: เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
คุณเทพนิมิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐบาลได้มีการอุดหนุนนายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงาน ซึ่งเป�น
โครงการการส่ ง เสริ มและรั ก ษาระดั บ การจ้ า งงานในธุ ร กิจ SMEs โดยให้น ายจ้า งภาคเอกชนที่ อ ยู ่ ในระบบ
ประกันสังคม ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิที่เว็บไซด์กรมการจัดหางาน ระหว่าง 20 ต.ค.- 20 พ.ย. 2564 โดยรัฐบาลจะ
ช่ ว ยจ้ า งเงิ น เดื อนลู กจ้ า ง 3,000 บาทต่ อคน นาน 3 เดือน คุ ณเทพนิมิต ได้ให้ร ายละเอีย ดและเว็บ ไซด์ ก าร
ลงทะเบียน ดังเอกสารแนบ 6
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณภูสิฏฐ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซด์สมาคม และคุณ
มุกดาช่วยประชาสัมพันธ์ที่เพจเฟสบุ๊คสมาคม
6.2 กำหนดการประชุ มคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิต เครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 7/2564 ในวัน อังคารที่ 7
ธันวาคม 2564 ห้อง 1011 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ 1

9 November 2021

Sunscreen Statement

ly

Sunscreens are products applied to protect the skin from the sun's damaging ultraviolet
(UV) radiation. By filtering out harmful UV rays, sunscreens help to reduce the risk of skin
cancer and premature skin aging, as well as help prevent sunburn.

on

The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation has banned sunscreens (3
August 2021) containing four chemicals, oxybenzone, octinoxate, 4-methylbenzylidene
camphor, and butylparaben from national parks. These ingredients were shown to destroy
coral larvae, obstruct coral reproduction and cause coral reef bleaching.

us
e

TCMA have reviewed all the information* and come to a conclusion that to date, there are
insufficient scientific findings that under naturally occurring conditions, sunscreen ingredients
are contributing to the coral reef damage.
Measured UV filter levels in sea water in the affected areas of coral reef are far below (part per
trillian) those reported to harm coral in peer-reviewed, published studies.
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There is a need to develop an internationally recognized and standardized ecotoxicological
testing protocol for corals to allow for a comparable toxicity assessment of UV filters.
This is an environmental issue and does not affect the safety of sunscreen. We will continue to
monitor the situation for conclusive scientific evidence that evaluates the risk of coral damages
to sunscreen ingredients.
It is unlikely that ThaiFDA will ban sunscreen containing these ingredients from the Thai market
apart from the ban by Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation to
national parks.

*Reference documents obtained from PCPC & JCIA

9 พฤศจิกายน 2564
คําชี้แจงเรื่องผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

on

ly

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเป�นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อปกป้องผิวด้วยการกรองรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทีเ่ ป�นอันตราย
จากดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผิวหนังและริ้วรอยก่อนวัย
รวมทั้งช่วยป้องกันผิวไหม้จากแสงแดด
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เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศห้ามนำและใช้ครีมกันแดด
ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป�นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยสารเคมี 4 ชนิด
ได้แก่ oxybenzone, octinoxate, 4-methylbenzylidene camphor, and butylparaben เนื่องจากสาร
เหล่านี้ทําลายตัวอ่อนปะการัง, ขัดขวางการสืบพันธุ์ของปะการังและทําให้เกิดการฟอกขาวของปะการัง
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สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด * และสรุปได้ว่าจนถึงป�จจุบันข้อมูลทีค่ ้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าสารป้องกันแสงแดดที่ตรวจพบในธรรมชาติมีส่วนทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อปะการัง
จากรายงานการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์พบว่าปริมาณสารป้องกันแสงแดดที่วัดได้ในน้ำทะเลในพื้นที่ที่ปะการังได้รับ
ผลกระทบ มีค่าต่ำกว่าหนึ่งส่วนต่อล้านล้านส่วน
จึงมีความจําเป�นต้องพัฒนาวิธีการทดสอบทางนิเวศวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้มาตรฐานสําหรับ
ปะการังเพื่อให้สามารถประเมินความเป�นพิษของสารป้องกันแสงแดดได้
ทั้งนี้ป�ญหาดังกล่าวนี้เป�นป�ญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดด สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยจะติดตามสถานการณ์ต่อไปเพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป�น
ข้อสรุปเพื่อประเมินความเสี่ยงของความเสียหายของปะการังจากสารป้องกันแสงแดด

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้มีการห้ามผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มีส่วนผสมของ
สารเหล่านี้วางจำหน่ายในท้องตลาด นอกเหนือจากการห้ามใช้ในอุทยานแห่งชาติโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
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*เอกสารอ้างอิงที่ได้จาก PCPC และ JCIA
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เอกสารแนบ 2

1
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รายงานการประชุม
คณะทางานพิจารณากฎหมายลาดับรองสาหรับพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มควบคุมเครื่องสำอำง (๔๑๕) อำคำร ๔ ชั้น ๔ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Meeting

7

รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล
๒. นางสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล
๓. นางสุนันทา พันธุว์ รรณ์

9
10
11
12
13
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๑๑.
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการกองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย ประธานคณะทางาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสาอางและ
คณะทางาน
วัตถุอันตราย
นางนริศรา ณ สงขลา
แทนผู้อานวยการกองด่านอาหารและยา
คณะทางาน
นายวีระวุธ กุลชาญวุฒิ
แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมายอาหารและยา
คณะทางาน
นางสาวอนัญญา มณีภาค
หัวหน้ากลุ่มกากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสู่ตลาด
คณะทางาน
นางสุภาศิริ ศรีชาติ
หัวหน้ากลุ่มกากับดูแลเครื่องสาอางหลังออกสู่ตลาด
คณะทางาน
นางอารทรา ปัญญาปฏิภาณ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเครื่องสาอาง
คณะทางาน
หม่อมหลวงวรดนู ศรีรตั นสถาวร หัวหน้ากลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง
คณะทางาน
นางสาวกุลธิดา สุขนิวัฒน์ชัย เภสัชกรชานาญการ กลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง
คณะทางาน
และเลขานุการ
นางสาวกนกกร สูงสถิตานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

A
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์
๒. ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม
๓. ทพ. พิชิต งามวรรณกุล
๔. นายชนะชัย วรรณประเสริฐ
๕. นางพิพรรษา วัชระชัยสุรพล
๖. นางสาวนีรนารถ จิณะไชย
๗. นายพิศาล จันทรฤทธิรัศมี

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสาอาง
ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย

รายงานการประชุมคณะทางานพิจารณากฎหมายลาดับรองฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า 1 ของ 9

นางสาวศิวาพร เฟื่องฟูสิน
นางสาวพิศมัย โพธิ์เวชกุล
นางสาวชนิดา ศิริศักดิ์สกุล
นางศิริเพ็ญ จรัสเลิศรังษี
นางสาวพิมพ์ชนก ดิษบรรจง
นางชญาดา มารศรี
นางสาวขนิษฐา ชิตเพชร
นางสาวเมย์ ทวาทศภาสกุล
นางสาวธันยทิพย์ ชยานันท์
นางสาวสลักจิต สืบอาษา

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย
เภสัชกรชานาญการ กลุ่มกาหนดมาตรฐานครื่องสาอาง
เภสัชกรชานาญการ กลุ่มกาหนดมาตรฐานครื่องสาอาง
เภสัชกรชานาญการ กลุ่มกาหนดมาตรฐานครื่องสาอาง
เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มกาหนดมาตรฐานครื่องสาอาง
เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง
ลูกจ้างเหมา กลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง
ลูกจ้างเหมา กลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง

ly
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจาก ทางราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
มีข้อเสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับการแสดงปริมาณของฟลูออไรด์และคาเตือนบนฉลากของยาสีฟันและน้ายาบ้วนปาก
ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมเป็นกรณี
พิเศษชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดทาข้อกาหนดฉลากดังกล่าวให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
๑. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
๒. ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
๓. ทพ. พิชิต งามวรรณกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย
๕. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสาอาง
๖. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล
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วาระที่ ๑
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

14
15
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วาระที่ ๒

2

4
5
6
7

ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะท างานพิ จ ารณากฎหมายล าดั บ รองส าหรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้มีหนังสือ
ที่ สธ ๑๐๐๗.๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะทางานรับรองรายงานการประชุม
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีคณะทางานขอแก้ไขรายงานการประชุม เพื่อเพิ่มความครบถ้วนสมบูรณ์
จานวน ๒ ท่าน รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
๑

A
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๒

หน้า/
ข้อความเดิม
บรรทัด
ผู้อานวยการกอง
๔/ตาราง เค้าน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า
ควบคุมเครื่องสาอาง ๕/๑๔ (๓) มาตรฐานความปลอดภัยของ
และวัตถุอันตราย
เครื่องสาอางกลุ่มรีฟิล
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
๔/ตาราง เค้าน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า
ความปลอดภัย
๔/๙ ๔. สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสมาคม
ของเครื่องสาอาง
ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสาอาง
และวัตถุอันตราย
๕/๑๘ และประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งใช้
หลักเกณฑ์เกณฑ์ร่วมกับ
๖/๒๕ โดยใช้โครงร่าง และมี การเนื้อหา
ในบางหัวข้อเป็นไปตามประกาศฯ
ผู้ขอแก้ไข

11
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เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า
(๓) มาตรฐานความปลอดภัยของ
เครื่องสาอางกลุ่ม Refill
เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า
๔. สมาคมผู้ประกอบธุรกิจ
เครื่องสาอาง
และประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งใช้
หลักเกณฑ์ร่วมกับ
โดยใช้โครงร่าง และมี เนื้ อหาใน
บางหัวข้อเป็นไปตามประกาศฯ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้ว

8
9

ข้อความใหม่

ly

3

รับรองรายงานการประชุมคณะทางานพิจารณากฎหมายลาดับรองสาหรั บพระราชบัญญัติ
เครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

on

1

วาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

วาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
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ความเป็นมา
๑. ตามที่มีข้อกาหนดการใช้สารประกอบฟลูออไรด์ในเครื่องสาอาง จานวน ๒๐ รายการ โดยเป็น
สารลาดับที่ ๒๓-๔๐ สารลาดับที่ ๔๔ และสารลาดับที่ ๕๒ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดชื่อ
ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๖๑
ต่อมา กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ยกเลิกความ
ในประกาศข้างต้นและให้ใช้ความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของ
วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการปรับเพิ่มความเข้มข้นสูงสุดของ
สารประกอบฟลูออไรด์ในเครื่องสาอางพร้อมใช้ จากเดิมกาหนดไว้ที่ร้อยละ ๐.๑๑ หรือ ๑,๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน
หรือ 1,100 ppm (คานวณในรูปฟลูออไรด์) เป็นร้อยละ ๐.๑๕ หรือ ๑,๕๐๐ ส่วนในล้านส่วน หรือ 1,500 ppm
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันฟันผุ ของประชากรไทย สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิผลสูงในการป้องกันฟันผุ อีกทั้งเป็นการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสาอางอาเซียน
(ASEAN Cosmetic Directive: ACD) ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และลดอุปสรรคทางการค้าได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเพื่อขายเครื่องสาอาง
ที่มีสารประกอบฟลูออไรด์ดังกล่าว ต้องแสดงคาเตือนที่ฉลากของเครื่องสาอางตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ
เครื่องสาอาง เรื่อง การแสดงคาเตือนที่ฉลากของเครื่องสาอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง
พ.ศ. ๒๕๖๑
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟลูออไรด์ในเครื่องสาอาง

๒. ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มี หนังสือที่ ๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนและแก้ไขข้อความในประกาศ โดยอ้างถึงประกาศคณะกรรมการ
เครื่องสาอางดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ ร.ว.ท.ท./ ๒๗๙/ ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเสนอให้ทบทวนบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอางและ
ระบุความเข้มข้นของฟลูออไรด์บนฉลากยาสีฟัน สาระสาคัญ คือ การขอเสนอให้พิจารณาทบทวนและแก้ไขคาเตือน
ที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ให้สอดคล้องกับคาแนะนา เรื่อง
แนวทางการใช้ฟลู ออไรด์สาหรั บ เด็ก และการใช้น้ายาบ้ว นปากที่มีส่ วนผสมของฟลู ออไรด์ ที่ประกาศโดย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๐ และราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปี ๒๕๖๒ เพื่อลดความสับสนของผู้บริโภค รวมถึงการระบุความเข้มข้นของฟลูออไรด์บนฉลากยาสีฟัน
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วาระที่ ๕
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๓. ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รวบรวมรายชื่อ
จากประชาชน รวมทั้งแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ทาหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ขอให้ทบทวนบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอางว่าด้วยคาเตือนที่ฉลากของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
โดยระบุปริมาณการใช้ในเด็กช่วงวัยต่าง ๆ และทบทวนคาเตือนการใช้น้ายาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนผสม
ให้สอดคล้องกับคาแนะนาทีป่ ระกาศโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๐ และ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เช่นกัน
รายงานการประชุมคณะทางานพิจารณากฎหมายลาดับรองฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า 4 ของ 9
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๔. เมื่ อ วั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรรมาธิ ก ารการสาธารณสุ ข ได้ เชิ ญ ผู้ แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา นาโดย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภญ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อานวยการ
กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ชี้แจงต่อกรรมาธิการฯ โดยที่ประชุมกรรมาธิการฯ มอบหมายให้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารประกอบฟลูออไรด์ต่อไป
๕. รายละเอียดคาเตือนที่ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล เสนอให้พิจารณาทบทวนแก้ไข มีดังนี้
ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ยาสีฟัน

คาเตือนตามประกาศฯ เดิม

คาเตือนที่เสนอ

- ผู้ใหญ่ดูแลขณะแปรงฟันและควบคุมปริมาณ
ยาสีฟันให้เหมาะกับวัย
- เด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี ใช้ปริมาณยาสีฟันเล็กน้อย
ขนาดแตะขนแปรงพอเปียกหรือเท่าเม็ดข้าวสาร
- เด็ กอายุ ๓-๖ ปี ใช้ ปริ มาณยาสี ฟั นเท่ ากั บ
ความกว้างของแปรงหรือเท่าเม็ดข้าวโพด
- เด็กอายุ ๖ ปี ขึ้นไป ใช้ปริมาณยาสีฟันเท่ากับ
ความยาวของแปรง
- มีสาร...(ระบุชื่อสารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้)
น้ายาบ้วนปาก - ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า ๖ ปี ในกรณีที่เด็ก - สาหรับผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง และ
ได้ รั บ สารฟลู อ อไรด์ จ ากแหล่ งอื่ น ด้ ว ย ให้ มี อายุ ตั้ งแต่ ๖ ปี ขึ้ นไป ที่ สามารถควบคุ ม
การกลืนและบ้วนทิ้งได้
ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์
- มีสาร...(ระบุชื่อสารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้) - ไม่ดื่มน้าหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่าง
น้อย ๓๐ นาที
- ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่ง
อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์
- มีสาร...(ระบุชื่อสารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้)
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีสาร...(ระบุชื่อสารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้) มีสาร...(ระบุชื่อสารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้)
ที่ใช้ในช่องปาก
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- เด็กอายุต่ากว่า ๖ ปี ควรใช้ยาสีฟันปริมาณเท่า
เมล็ดถั่วเขียวและมีผู้ใหญ่ดูแลขณะแปรงฟัน
ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่น
ด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์
- มีสาร...(ระบุชื่อสารประกอบฟลูออไรด์ที่ใช้)
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๗. จากการตรวจสอบข้อมูลการจดแจ้งในระบบเครื่องสาอางของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พบว่า มีการใช้สารประกอบฟลูออไรด์เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง ดังนี้
ลาดับสาร
ชื่อสาร
จานวน (ตารับ)
24
Disodium fluorophosphate
๔๖๔
27
Calcium fluoride
๔
28
Sodium fluoride
๑,๓๓๖
32
Stannous fluoride
๑๓
34
Olaflur
๙
รวม
๑,๘๒๖

8
9
10

11
12
13
14
15
16
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* For all toothpaste containing 0.1-0.15% fluoride unless it is already labelled as contra-indicated for
children (e.g. For adult use only). Must also carry 6 mm diameter solid circle between the words “pea sized”
and “amount” to indicate actual amount to be used.
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๖. บทบัญญัติเครื่องสาอางอาเซียน มีข้อกาหนดคาเตือนที่ฉลากเครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของ
สารประกอบฟลูออไรด์ ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์
คาเตือนที่ฉลาก
(a) Oral hygiene products - “Children of 6 years and younger: use a pea-sized amount for
(except mouthwash)
supervised brushing to minimize swallowing. In case of intake
of fluoride from other sources consult a dentist or doctor.”*
- Contains ...
(b) Mouthwash
- Do not use for children below 6 years of age
- Contains ...
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๒๒๕ ราย

รายละเอียดดังนี้
ประเภทผู้ประกอบการ
จานวน (ราย)
จานวนรวม (ราย)

ผลิต
๑๓๒

นาเข้า
๘๕

แบ่งบรรจุ ผลิตและนาเข้า ผลิตและแบ่งบรรจุ
๔
๓
๑
๒๒๕

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อเสนอ
ฝ่ายเลขานุการขอให้ที่ประชุมพิจารณา
๑. การปรับปรุงข้อกาหนดฉลากของยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารประกอบ
ฟลูออไรด์ โดยเพิ่มการระบุปริมาณสารประกอบฟลูออไรด์ลงบนฉลาก
๒. การเปลี่ยนแปลงคาเตือนของยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารประกอบ
ฟลูออไรด์
รายงานการประชุมคณะทางานพิจารณากฎหมายลาดับรองฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า 6 ของ 9
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
๑. กรอบการหารือ ในการประชุมวันนี้ คือ ยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ
สารประกอบฟลูออไรด์ ในรูปแบบ paste
๒. นางสาวนีรนารถ จิณะไชย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล
ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับเพิ่มความเข้มข้นสูงสุดของสารประกอบฟลูออไรด์ในเครื่องสาอางพร้อม
ใช้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสาอางอาเซียนที่ 1,500 ppm แล้ว และตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการพัฒนา
รูปแบบของยาสีฟันนอกจากรูปแบบ paste เช่น รูปแบบเม็ด หรือ น้า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการแสดงคาเตือนต่อไป
๓. ทพ. พิชิต งามวรรณกุล จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นาเสนอ
ข้อมูลที่มาในการออกคาแนะน า เรื่อง แนวทางการใช้ฟ ลูออไรด์ส าหรับเด็ก และการใช้น้ายาบ้ วนปากที่ มี
ส่วนผสมของฟลูออไรด์ ที่ประกาศโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๐ และ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ โดยเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี มีอัตราเฉลี่ยฟันผุประมาณร้อยละ
๖๐ และเด็กอายุประมาณ ๕ ปี มีอัตราเฉลี่ยฟันผุประมาณร้อยละ ๘๐ ของประชากรเด็ก
และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการเกิด พิษของการใช้สารประกอบฟลูออไรด์ พบว่า หากมีการ
ใช้ สารประกอบฟลู ออไรด์ ปริมาณ 1,000 ppm หรือ 1,500 ppm ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวในเด็กวัยฟันซี่แรกขึ้น
จนถึง ๓ ปี มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้ จึงควรมีการกาหนดปริมาณยาสีฟันที่ใช้ในแต่ละช่วงวัย และลด
ความสับสนจากการแสดงฉลากของยาสีฟันและคาแนะนาของทันตแพทย์
๔. นายชนะชัย วรรณประเสริฐ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย ตั้งข้อสังเกตว่า ขอให้
ที่ประชุมคานึงถึงผู้ประกอบการที่มีฉลากขนาดเล็ก และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับคาเตือนให้เหมื อนใน
บทบัญญัติอาเซียน แต่ใส่ infographic อื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
๕. ทพญ. ปิ ยะดา ประเสริฐสม จากสานักทันตสาธารณสุ ข กรมอนามัย เสนอว่า เพื่ อเป็นการ
ป้องกันฟันผุของประชากรไทย การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสารประกอบฟลูออไรด์ทุกรูปแบบควรเพิ่มคาเตือนว่า
“ไม่ดื่มน้ าหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่างน้อย 30 นาที” เหมือนน้ายาบ้วนปากที่มีส่ วนผสมของสารประกอบ
ฟลูออไรด์ด้วย
และเสนอให้แสดงรูปของแปรงสีฟันที่มีขนาดยาสีฟันอยู่เป็นทางเลือก เพื่อลดการแสดงคาเตือน
(ตัวอักษร) ที่มีปริมาณมาก ซึ่งทาให้อ่านข้อความได้ไม่ชัดเจน และเพิ่มความเข้าใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์จากการ
อ่านฉลากได้ทันที (เห็นรูปแล้วสามารถบีบยาสีฟันตามขนาดที่อยู่ที่ฉลากได้เลย) หรือแสดงคาเตือน (รูปวงกลม)
ตามบทบัญญัตเิ ครื่องสาอางอาเซียน
๖. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ให้ความคิดเห็นว่า
แสดงรูปของแปรงสีฟันที่มีขนาดยาสีฟันอยู่ เป็นทางเลือกที่ดีสาหรับการเพิ่มความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
การอ่านฉลากได้ทันที เช่นเดียวกับความเห็นของทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม
๗. นางสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ประธานคณะทางานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา ๒ ประเด็น คือ
๑) การแสดงปริมาณฟลูออไรด์ที่ฉลาก
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการหารือนิติกรในการ
๑. แก้ไขประกาศฯ คาเตือนเดิม จาก “เด็กอายุต่ากว่า ๖ ปี ควรใช้ยาสีฟันปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว
และมีผู้ใหญ่ดูแลขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์”
เป็น “เด็กอายุต่ากว่า ๖ ปี ให้มีผู้ใหญ่ดูแลขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์จากแหล่งอื่นด้วย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์”
๒. จัดทาร่างประกาศฯ
๒.๑ เพิ่มการแสดงปริมาณฟลูออไรด์ โดยการแสดงปริมาณ Total Fluoride หน่วย ppm
ให้สอดคล้องกับประกาศฯ เดิม ตามพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับเครื่องสาอางควบคุมพิเศษ
(ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์)
๒.๒ การแสดงรูปภาพขนาดยาสีฟันที่ฉลากยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ
สารประกอบฟลูออไรด์ในรูปแบบ paste พร้อมช่วงอายุ โดยอาจจะออกเป็นประกาศฯ ฉลากอีกฉบับ โดยแยก
คาเตือนและวิธีใช้ คาแนะนาให้ชัดเจน
และเพิ่มวิธีการใช้หรือคาแนะนา “ไม่ควรดื่มน้าหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่างน้อ ย
30 นาที” ที่ฉลากของเครื่องสาอาง และ “ควรใช้น้ายาบ้วนปากหลังการแปรงฟัน” เป็นคาแนะนาที่สมัครใจ
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๒) การแสดงรูปภาพขนาดยาสีฟันที่ฉลากยาสีฟันและน้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ
สารประกอบฟลูออไรด์ ในรูปแบบ paste
๘. นายชนะชัย วรรณประเสริฐ เห็นด้วยที่จะแสดงปริมาณฟลูออไรด์ที่ฉลาก แต่สาหรับการ
แสดงรูปภาพที่ฉลาก อาจจะมีการหารือรายละเอียดกับสมาชิกในการแสดงอีกครั้ง
๙. นางพิพรรษา วัชระชัยสุรพล ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสาอาง เสนอให้มีการแยก
การแสดงคาเตือนในยาสีฟันของเด็กและของผู้ใหญ่
แต่ประธานฯ ให้ความเห็นว่า สาหรับคนต่างจังหวัดอาจจะมีการใช้ยาสีฟัน ๑ หลอดกับทุกคน
ในครอบครั ว ไม่ ได้ แ ยกการใช้ ส าหรั บ เด็ ก หรื อ ผู้ ใหญ่ ท าให้ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ผลข้ า งเคี ย งที่ เด็ ก จะได้ รั บ
จึงควรแสดงรูปภาพและคาเตือนในยาสีฟันรูปแบบ paste ทั้งหมด
๑๐. นายชนะชัย วรรณประเสริฐ รับทราบข้อมูล และขอนาข้อมูลดังกล่าวไปหารือกับสมาชิก
จากนั้นจะนาข้อมูลจากสมาคมฯ แจ้งกลับฝ่ายเลขาฯ อีกครั้ง โดยขอให้สมาคมผู้ผ ลิตเครื่องสาอางไทยได้ร่วมให้
ความเห็ น ในการร่ างกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง และตั้ งข้ อ สั งเกตเพิ่ ม เติ ม ว่ าจะเป็ น การก าหนดเกิ น บทบั ญ ญั ติ
เครื่องสาอางอาเซียนหรือไม่
โดย ทพ. พิชิต งามวรรณกุล แจ้งว่า การแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อกาหนดของ WHO แล้ว
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ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามมติที่ประชุมข้างต้น และเมื่อจัดทาร่าง
ประกาศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้นากลับมาหารือในการประชุมคณะทางานพิจารณากฎหมายลาดับรอง
สาหรับ พระราชบั ญญั ติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกครั้ง เพื่อให้ เกิดความชัดเจน ก่อนนาเข้าพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาอางต่อไป
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2

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

3

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะทางาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

1

4

วาระที่ ๖

และปิดประชุม

5
6

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

7
8

นางสาวกุลธิดา สุขนิวัฒน์ชัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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นางสาวกนกกร สูงสถิตานนท์
ผู้จดรายงานการประชุม
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เอกสารแนบ 3

สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย

อาคารชุดทีซ-ี กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 อาคาร เอ
270/7 ชัน้ 1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

泰 國 化 粧 品 廠 商 公 㑹
THE THAI COSMETIC MANUFACTURERS ASSOCIATION
Tel :

เพื่อผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และผูใ้ ช้ 0 2246 7088

Fax :

0 2246 7089

Website :

www.thaicosmetic.org

TC-Green Condominium Phase 1 Tower A
270/7, 1st Fl. Rama 9 Rd. Huaykwang, Bangkok 10310

E-Mail :

center@thaicosmetic.org

Fanpage

facebook.com/1TCMA

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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แก้ไขจํานวนลายเซ็นในการทําธุรกรรมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขมุ วิท 71
เรือ่ ง
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรียน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย (1) บันทึกการประชุมกรรมการผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย ครัง้ ที่ 5-2564
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โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย มีความประสงค์จะลดจํานวนกรรมการลง
เหลือเพียง 2 คน อันได้แก่ คุณเกศมณี เลิศกิจจา และ คุณจิตตพันธ์ หงส์สริ ิ ส่วนคุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคลจะ
เป็ นผูถ้ ูกขอยกเลิกลายเซ็นในการทําธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท 71 ชื่อบัญชี สมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี 320-1-09544-2 และ
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 320-0-00684-1

A

โดยกําหนดเงือ่ นไขผูม้ อี ํานาจการทําการเบิก/ถอนเงินตลอดจนธุรกรรมอื่นๆกับธนาคารฯ ดังนี้
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1.
ผูม้ อี ํานาจลงนามเบิก/ถอนเงินคือ คุณเกศมณี เลิศกิจจา และคุณจิตตพันธ์ หงส์สริ ิ และมีการ
ประทับตราสมาคม
พร้อมกันนี้ได้แนบบันทึกการประชุมกรรมการผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย ครัง้ ที่ 5-2564 ทีม่ มี ติรบั รอง
กรณีดงั กล่าวดังเอกสารแนบ วาระที่ 4.3

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศมณี เลิศกิจจา)
นายกสมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย

on

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ณ ส.อ.ท.
1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา
(นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย)
2. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ
3. คุณมุกดา โจวตระกูล
4. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์
5. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ

ly

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Team
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รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference MS Team
1. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต
2. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน
3. ดร.นีรนารถ จิณะไชย
4. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
5. คุณภูวดล อ้างสันติสุข
6. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์
7. ดร.พรรษชล ลิมธงชัย
8. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล
9. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล
10. ดร.พิศาล จันทฤทธิ์รัศมี
11. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ
12. คุณสายใจ พรหมเดเวช
13. ดร. จิรพันธ์ ม่วงเจริญ
14. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล
15. ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์
16. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ
17. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
18. คุณวรัธนันท์ สิริพัชราไกรกิจ
19. คุณยลธิดา พานิชปรีชา
20. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร
21. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
22. คุณชนิดา อยู่เชื้อ

1

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
23. คุณรักษณาวลี กังวาลวัฒนศิริ
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์
2. คุณเทพนิมิต ทองจันทร์
3. คุณสมหมาย เหลืองอร่าม
4. คุณบุญชู
สมบูรณ์ศักดิกุล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก TCMA
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ly

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น.

on

คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานเสนอให้สมาคมฯ จัดสัมมนาแก่สมาชิกอีกครั้ง ในหัวข้อ carbon free การนำกัญชง กัญชาหรือ
กระท่อมมาใช้ในเครื่องสำอาง ทั้งนี้เพื่อเป�นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทีมวิชาการดำเนินการต่อ
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วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ป� 2564 (โดย คุณมุกดา)
ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาไม่ได้มีการเก็บค่าบำรุงสมาชิกเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
รับทราบและให้คุณมุกดาติดตามต่อไป
3.2 ความคืบหน้าการจัดหาเจ้าหน้าที่สมาคม (โดยดร.สุษิรา)
ดร.สุษิรารายงานต่อที่ประชุมว่าเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดหาเจ้าหน้าที่สมาคมและได้
เข้าไปชี้แจงหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่คนใหม่ อย่างไรก็ดีเมื่อผ่านไป 2 วันเจ้าหน้าที่ก็ขอลาออก โดย
ให้เหตุผลว่าเนื้องานไม่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัว ทั้งนี้ดร.สุษิราได้นำกุญแจสมาคมคืนจากเจ้าหน้าที่คน
ดังกล่าวเป�นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้จะนัดสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคมคนใหม่ในวันพฤหัสที่ 14 ตุลาคมนี้
ในการนี้คุณมุกดาก็ชี้แจงต่อกรรมการเช่นกันว่าเนื่องด้วยโรคประจำตัว (Office Syndrome) อาจไม่
สามารถช่วยงานได้ดังเช่นในอดีต และได้ดำเนินการโอนสายโทรศัพท์กลับไปยังเบอร์สมาคมเป�นที่เรียบร้อยแล้ว
2

มติที่ประชุม

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รับทราบและให้ดร. สุษิราดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่สมาคมต่อไป
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3.3 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของ
สารเคมีที่เป�นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (โดยดร.ปรีชากร)
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดร.ปรีชากรได้ชี้แจงต่อกรรมการแล้วว่า ในป�จจุบันยังไม่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าส่วนประกอบของสารเคมีในครีมกันแดดตามประกาศดังกล่าวทำลายหรือก่อให้เกิด
อันตรายต่อปะการังอีกทั้งรายการสารดังกล่าวยังคงเป�นรายการสารที่ยังสามารถใช้ในครีมกันแดดได้ทั้งในยุโรป
อเมริกาและญี่ปุ่น ทั้งนี้จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้จะทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกทั้งใน Facebook และ website ของสมาคม ดร.ปรีชากรจะทำสรุปความเป�น
ภาษาอังกฤษ และขอให้ทีมวิชาการและฝ่ายเลขาช่วยแปลเป�นภาษาไทยและประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกเป�นลำดับ
ถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายเลขาประสานงานกับดร.ปรีชากร เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่สมาชิกต่อไป
วาระที่ 4: เรื่องเพื่อพิจารณา
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4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (โดย พรรษชล)
คุณพรรษชลรายงานงบรายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
สมาคมผูผ้ ลิ ตเครื� องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จา่ ย
ประจําเดื อน สิ งหาคม 2564
หน่วย:บาท
1มกราคม-31 สิ งหาคม 2564
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34,850.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
41,850.00
15,000.00
1,272.73
5,849.50
22,122.23
19,727.77
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รายได้ ค่าบํารุ งกลุ่มฯปี 2564
รายได้ค่าสัมมนา
รายได้จากการจัดกิ จกรรมกลุ่มฯ
เงิ นรับบริ จาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จา่ ย เงิ นเดื อนและค่าจ้างและโบนัส
ค่าใช้จา่ ยงานกิ จกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าเครื� องเขี ยนแบบพิ มพ์
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2563
ค่าสมาชิ ก ACA ปี 2564
ค่าใช้จา่ ยอื� น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จา่ ย
ยอดคงเหลื อยกไป วันที� 1 กันยายน 2564

-

472,400.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
479,400.00
132,800.00
2,077.00
12,447.69
1,738.60
280.00
30,250.00
30,250.00
101,342.03
311,185.32
168,214.68
168,214.68
142,202.95

ly

Aug-64

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 คณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองสำหรับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เรื่องข้อเสนอของทันตแพทย์ให้เปลี่ยนแปลงคำเตือนของยาสีฟ�นและ
น้ำยาบ้วนปาก (โดยคุณชนะชัย)
คุณชนะชัยชี้แจงกับที่ประชุมว่าการประชุมคณะทำงานนี้เป�นเรื่องสืบเนื่องมาจากที่ทางราชวิทยาลัยทันต
แพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้เสนอให้มีการปรับเพิ่ม % ฟลูออไรด์ที่ใช้ได้จาก
เดิมที่ 1100 ppm เป�น 1500 ppm ซึ่งก็มีการบังคับใช้เป�นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีข้อเสนอของราชวิทยาลัย
นั้นครอบคลุมถึงการขอปรับแก้คำเตือนของยาสีฟ�นและน้ำยาบ้วนปากด้วย หากแต่ทางอย. ยังไม่มีการปรับแก้ใน
เรื่องดังกล่าว ทางราชวิทยาลัยจึงได้รวบรวมรายชื่อนำเรื่องเสนอต่อกฤษฎีกา ซึ่งทางกฤษฎีกาได้มอบหมายให้อย.
ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการประชุมคณะทำงานในวันอังคารที่ 28 กันยายนนั้น
ทางอย. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
4
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1. รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
2. ทพญ. ป�ยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
3. ทพ. พิชิต งามวรรณกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (คุณชนะชัย)
5. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง
6. ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล
ทั้งนี้ข้อสรุปจากการประชุมคณะทำงานมีดังนี้
• ทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าควรมีการใส่ % ของฟลูออไรด์ (ใส่เป�น ppm) ทั้งของยาสีฟ�นและน้ำยาบ้วนปาก
• กรณียาสีฟ�นผสมสารฟลูออไรด์ เพิ่มวิธีใช้ หรือข้อแนะนำในการใช้เกี่ยวกับปริมาณยาสีฟ�นที่เหมาะสมต่อ
เด็กในแต่ละช่วงอายุเป�นรูปภาพ รวมถึง เพิ่มข้อแนะนำเรื่อง ไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่าง
น้อย 30 นาที และอาจต้องมีการปรับคำเตือนเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีใช้หรือข้อแนะนำในการใช้ที่
มีการปรับเปลี่ยนไป
• กรณีน้ำยาบ้วนปากผสมสารฟลูออไรด์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำเตือน แต่ให้เพิ่มข้อแนะนำในการใช้
กล่าวคือ ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากหลังแปรงฟ�น (ทางเลือก) และ ไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารหลังใช้อย่าง
น้อย ๓๐ นาที
อย.จะทำร่างประกาศมานำเสนอในคณะทำงานนี้อีกครั้ง ก่อนนำร่างประกาศเข้าอนุกรรมการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณชนะชัยเป�นตัวแทนสมาคมเพื่อดำเนินการต่อไป
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4.3 เช็คจ่ายเงินของสมาคม
ทางธนาคารกรุงศรีฯ ชี้แจงกับสมาคมมาว่าป�จจุบันเหรัญญิกของสมาคมที่แจ้งไว้กับทางธนาคาร คือ คุณ
นิพนธ์ แต่เนื่องจากคุณนิพนธ์ไม่ได้เป�นกรรมการสมาคมในวาระป�จจุบันแล้ว ประธานจึงขอความคิดเห็นจาก
กรรมการว่าเห็นควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
กรรมการมีมติเป�นเอกฉันท์ว่าให้ลดผู้มีอำนาจในการเซ็นเช็คจ่ายเงินของสมาคมลงจาก 3 คนเป�น 2 คน
อันได้แก่ ท่านนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย คุณเกศมณี เลิศกิจจา และคุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ โดยมีเงื่อนไข
คือ ต้องมีลายเซ็นทั้ง 2 ท่านครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการประทับตราสมาคม ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาช่วยออก
หนังสือสมาคมเพื่อส่งให้คุณ จิตตพันธ์ ประสานงานกับทางธนาคารต่อไป
มติที่ประชุม รับรอง และมอบหมายให้คุณจิตตพันธ์และฝ่ายเลขาดำเนินการต่อไป
วาระที่ 5: เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การประชุมรับฟ�งความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
2562 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. (โดยคุณสายใจ)
คุณสายใจ รายงานสรุปการประชุม ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
5

มติที่ประชุม รับทราบ
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5.2 การประชุมรับฟ�ง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2564 (โดย ดร.จิรพันธ์)
ดร.จิรพันธ์ รายงานสรุปการประชุมในวันดังกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง
ไทย สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร ฯลฯ ทั้งนี้ ทางกลุ่มเครื่องสำอางได้นำเสนอประเด็นเพื่อให้ภาครัฐนำกลั บ ไป
พิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
• ผู ้ ส กั ด ในประเทศไทยมี ค วามพร้ อ ม แต่ ไ ม่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ป ลู ก กั ญ ชง กั ญ ชาได้ ซึ ่ ง หากมี ก าร
ประสานงานกันได้จะสามารถทำให้กระบวนการผลิตดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• เสนอให้มีการแชร์ข้อมูลผู้ปลูก ผู้สกัด และ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปลูก/การสกัด เพื่อให้ผู้ผลิตผลิต
ภัณฑสำเร็จรูปสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต
• เสนอให้รวบรวมข้อมูลโครงสร้างราคา เนื่องจากป�จจุบันกัญชงมีต้นทุนค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาในต่างประเทศ และบางแหล่งมีองค์ความรู้ข้อมูลทางเทคนิคสนับสนุน การควบคุมคุณภาพ ไม่เพียง
พอที่จะให้ผู้ผลิตนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ในการนี้ได้นำส่งเอกสารที่ใช้ในการประชุม ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 3
มติที่ประชุม รับทราบ

TC
M

5.3 การประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมเพื่อประชุมคณะทำงานพิจารณาการควบคุมเครื่องสำอางเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 (โดยฝ่าย
วิชาการ)
5.4 การประชุมคณะทำงานพิจารณาการควบคุมเครื่องสำอางเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสำอาง
อาเซียน ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. (โดยฝ่ายวิชาการ)
5.5 การประชุม ACSB ครั้งที่ 34 วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (โดยฝ่ายวิชาการ)
ดร.ธนกร ตั ว แทนฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ ส รุ ป รายงานหัว ข้ อ 5.3-5.5 ในเนื ้ อ หาของการประชุม ACSB ดั ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งทางฝ่ายวิชาการจะนำข้อสรุปจากการประชุม ACSB มาแปลเป�นภาษาไทยและ
เน้นส่วนสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตเครื่องสำอาง เช่น กรณีการห้ามใช้สาร silver nitrate ในอนาคต
รวมถึงการปรับ % การใช้สาร PHMB ซึ่งมีผู้ประกอบการอีกเป�นจำนวนมากที่ยังใช้สารดังกล่าวอยู่
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ทีมวิชาการแปลเอกสารเป�นภาษาไทยเพื่อส่งให้สมาชิกต่อไป
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วาระที่ 6: เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุ มคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิต เครื่องสำอางไทย ครั้งที่ 6/2564 ในวัน อังคารที่ 9
พฤศจิกายน 2564 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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Proposal for IAC Project
on Indonesia Halal
Certification Process for
Cosmetics

เอกสารแนบ 4
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Proposed IAC Working Group
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 Complexity of Indonesia’s mandatory halal certification process will
likely inhibit the ability of international companies to import cosmetic
and personal care products into the Indonesian market, decreasing
consumer choice and creating trade barriers.

 An IAC WG would:

A

 Indonesia’s strict approach may become an example that other
countries seek to follow.

M

 Examine implications of halal certification on cosmetic exports

TC

 Align global cosmetic industry around “top 5 concerns” for public IAC
advocacy document
 Develop advocacy strategy including engagement of national trade
officials and WTO

y

Background

e
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 Indonesia introduced the Halal Product Law (“Halal Law”) in 2014, which
requires mandatory halal certification for cosmetics and consumer
products.

M

A

us

 The Halal Law regulates the processing, materials, and certification of
Halal products. All personal care products that do not contain haram
ingredients must undergo the halal certification process by 2026 (see
timeline).

TC

 Currently, the Government of Indonesia (GOI) is further developing
regulations and supporting infrastructure to implement the Halal Law.
 This is a critical time for IAC to engage before the implementing
regulations are issued.

Apparel, head
coverings and
accessories

October 2026

October 2026

October 2026

on
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Traditional Medications,
quasi drugs and health
supplements

Medical
devices rated
under the risk
class A

y

Timeline for Mandatory Halal
Certification by Product Category
Nonprescription medicines
and restricted
nonprescription medicines

M

Cosmetics,
chemical
products,
personal care
products,
and
genetically
engineered
products

TC

Food, beverage
and services

A

us
e

October 2029

October 2024

October 2026

Household health supplies,
appliances, personal
accoutrements for Islamic
worship, stationery and
office supplies

October 2026

Medical
devices under
risk class B

Medical
devices under
risk class C

October 2029

October 2034

Prescription
medicines
except
psychotropics
October 2034

y

Areas of Concern Identified by PCPC
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 All products that do not contain haram ingredients must undergo the
halal certification process

us
e

 Indonesian government recognition of halal certification agencies

A

 Expansive ingredient certification requirements

M

 Impractical supply chain certification requirements

TC

 Potential for unequal treatment of overseas products

Step 2:
Transportation

Halal product process
(PPH) locations,
establishments and
equipment are
required to be
separate from the
location,
establishment, and
processing equipment,
storage and packaging
of non-halal products.

A

• Raw Materials are
transported to the
manufacturing
facility and must
be separated from
non-halal products
or ingredients

M

•

TC

• Materials (a) deriving
from nature in the form of
plants and minerals
pre—processing) (b)
have not been in contact
with a haram material.
(Art. 62) are exempt from
the halal certifying
process during this
stage.
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•

• Raw materials are
sourced and must be
recognized by MUI as
halal.

Step 4:
Transportation

Step 3: Manufacturing

us
e

Step 1: Raw Materials

y

Supply Chain: Ingredient Supplier
Halal Requirements

Need Halal Supervisor
of the Muslim faith
onsite certified by the
Indonesia Product
Assurance Agency.

• Ingredient is
transported to the
customer for the
product
manufacturing
process in a halal
compliant manner
(separate from
non-halal
materials).

Step 5: Personal Care
Products Manufacturer

• Personal care products
company receives
ingredients in a halal
compliant facility
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Mandatory Halal Certification Supply
Chain Requirements
Step 2: Transportation

Step 1: Raw Materials
•

Halal products and materials must be drawn
from a list of MUI approved or halal certified
ingredients.
•

• Cannot have halal and non-halal product in
the same truck, boat, train, etc.

Ingredients, equipment for slaughtering, processing,
storing, packaging, distributing, selling and presenting of
non-halal products must be kept separate from halal
materials during all points of transportation and storage.

us
e

• Exemptions include materials (a) deriving from nature in the
form of plants and minerals pre-processing (b) falling under
the category of having no risk of containing haram materials
(c) have not been in contact with haram materials.

Separate storage and transportation of the
finished product

•

Step 4: International/Bulk Transportation

A

Step 3: Manufacturing

M

• Halal cosmetic products cannot use equipment
that manufactures non-halal products.

•

not have halal and non-halal product in the
same truck, boat, train, etc.

• Equipment used to manufacture, process, store, or

TC

deliver halal products must remain separate from nonhalal processing
• BPJPH approved Halal Supervisor must be onsite.

Separate storage and transportation of
halal and non-halal finished products. Can

•

Equipment for storing, packaging and distributing of non-halal
products must be kept separate from halal materials during
points of transportation.

•

•

A

Step 7: Retail

• Retailers are required to separate halal and
non-halal regarding product displays and
sales processes. This includes storage in the
back of the store.

Separate storage and transportation of halal
and non-halal finished products. Cannot have
halal and non-halal product in the same truck,
boat, train, etc.

Equipment for storing, packaging and distributing of non-halal
products must be kept separate from halal materials during
points of transportation.

us
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Equipment for storing, packaging and distributing of nonhalal products must be kept separate from halal materials
during points of transportation.
Labeling of products as halal or non-halal. If non-halal,
highlighting haram ingredients is necessary.

M

•

Step 6: Retail Transportation

Separate storage and transportation
of halal and non-halal finished
products.

TC

•

Step 5: Warehouse/Distribution in
country

on
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•

y

Mandatory Halal Certification Supply
Chain Requirements Continued

y

Issues for TCMA
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 Harmonised regulation between MUI (BPJPH) and CICOT
(Thailand ) e.g. common recognition of plants and minerals

us
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 Common recognition between all regulatory agencies e.g. CICOT &
JAKIM (Malaysia)

TC

M
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 Supply chain implications for Halal products in Thailand
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Thank you…..
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Updating the ASEAN Guidelines for
Harmonisation of Standards

A

01-02 November 2021
(Video Conference)

TC

M

Reported by Dr. Thanakorn Weangsripanaval

เอกสารแนบ 5
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Introduction

M

ACCSQ 2016-2025 Strategic Plan
○ Strengthening the framework for cooperation in standards development
to ensure relevant harmonised standards are available to support market
integration, building upon the ASEAN Guidelines for Harmonisation of
Standards.

TC

●

A
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ASEAN’s efforts for harmonisation of Standards are based on:
● Direction in ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) -Art 73 (2)
Member States shall take any of the following possible measures or their
combinations to mitigate, if not totally eliminate, unnecessary technical barriers
to trade:
(a) harmonise national standards with relevant international standards and
practices;

on
l

y

Current Practices & Policies on Standards Harmonisation
The harmonisation is with international standards – usually not among or
based on Member States Standards.

2.

There is no current provision to develop unique ASEAN Standards.

3.

Members States voluntarily implement collective decisions (guided by WG 1)
on harmonisation. – there is no binding obligation for AMS to harmonise with
the reference standard. It is a voluntary action by NSBs.

4.

Harmonisation has been driven by PWGs/TFs. WG 1 collates information and
monitors progress of harmonisation, essentially taking a passive role.

5.

The current approach limits actions on harmonisation to support trade in goods
Other standards such as service standards have been excluded.

TC

M

A
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1.
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ASEAN Guidelines for Harmonisation of Standards

us
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ARISE Plus proposed the revision of the Guidelines to incorporate the
recommendations of the workshop noting that:
The process flow for harmonisation is not fully defined in the current
guidelines and it is recommended that a process flow chart be included
and the relevant parts of the text reflect the process flow chart.

II.

The central role of WG 1, the role of the PWGs and NSBs be defined
with more clarity, with more explicit reference to the role of NSBs.

III.

Clarify the terminology

TC

M

A

I.
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Definitions of the terms

“DIR” (“Direct Use”) – Indicates that the Standard endorsed for harmonisation in ASEAN is referenced in the relevant

regulation(s) of an ASEAN Member State and the Standard has not been approved as a National Standard by the NSB Body of the
Member State.

“IDT” (“Identical”) – Indicates that a Reference Standard has been approved as the National Standard of an ASEAN Member

us
e

State through one of the following methods: State without the republication of the Reference Standard.

“MOD” (“Modified”) – indicates that a Reference Standard has been approved as the National Standard of an ASEAN Member
State and the standard has been republished either in the original language or translated into the official language of a Member
State and contains changes in technical content. Changes in content are identified and explained and the change in structure
permits easy comparison with the Reference Standard.

A

“NNS” (“No National Standard”) – Indicates that a Reference Standard has not been approved by the National Standards

M

Body of an ASEAN Member State as its National Standard and the NSB has not approved and/or published a standard on the same
subject.

“NEQ” (“Not Equivalent”) – Indicates that the National Standard of an ASEAN Member State on the same subject as the

TC

Reference Standard has content which is not technically equivalent to the content of the Reference Standard.

“Mandatory standard” – indicates a National Standard of an ASEAN Member State the application of which is made

compulsory by virtue of a general law or exclusive reference in a regulation.

“Voluntary standard” – indicates a National Standard of an ASEAN Member State which is not a mandatory standard.

1

2

Identification
of Standards
to be
Harmonised

Endorsement
and Listing of
Standards for

Working Group 1 for all
other sectors
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Product Working Groups
(PWGs)and Task Forces
(within their respective
sectors)

3

Working Group 1
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Process for Harmonisation of Standards in ASEAN

Submission of
lists of
standards to
be
harmonised
to NSBs

Working Group 1 &
ASEAN Secretariat

4

National
Adoption of
Harmonised
Standards

National Standards
Bodies (NSBs) of AMS.

5
Submission of
lists of
standards to
be
harmonised
to NSBs
NSBs and responsible
Regulatory Authorities
in AMS

Lead NSB responsible
for sector

Monitoring of
progress of
harmonisation

M

A

Reporting of
progress on
harmonisation

TC

Adoption of
Uniform
Modifications
to Standards

8

us
e

7

6
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Process for Harmonisation of Standards in ASEAN

National Standards
Bodies (NSBs) of AMS.

Working Group 1 &
ASEAN Secretariat

9
Monitoring of
revisions/changes
to Reference
Standards
identified for
harmonisation

WG 1. Responsible
PWGs, TFs and all NSBs.
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«Thank you for your attention»

เอกสารแนบ 6
คุณสมบัติและเงื่อนไข
สำหรับนายจ้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
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การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
และสามารถส่ ง เสริ ม และรั ก ษาระดั บ การจ้ า งงานให้ ล ู ก จ้ า งสั ญ ชาติ ไ ทยไม่ ใ ห้ ถ ู ก เลิ ก จ้ า ง หรื อ ได้ รั บ
การจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐบาล
จะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา
3 เดือนโดยนายจ้างที่ป ระสงค์เ ข้า ร่ว มโครงการฯ ต้องมีคุณสมบั ติแ ละปฏิบั ติ ตามเงื่ อนไข พร้อมแสดง
ความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
1. คุณสมบัติ
เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม
มาตรา 33 มี ส ถานะ Active ที ่ ม ี ล ู ก จ้ า งทุ ก สาขารวมกั น ไม่ เ กิ น 200 คน ณ วั น ที ่ 16 ตุ ล าคม 2564
เพื่อตรวจสอบขนาดกิจการที่มีสถานะเป็น SMEs
2. เงื่อนไข
(1) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน 200 คน
ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 มีสถานะ Active ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
(2) รัฐ จ่ายเงิน อุดหนุน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น ระยะเวลา 3 เดือน
(พฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565)
(3) รั ฐ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ตามจำนวนการจ้ า งจริ ง ของทุ ก เดื อ น โดยตรวจสอบจาก
ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 มีสถานะ Active ทุกวันที่ 16 ของเดือน
(4) ระหว่างเข้าร่ว มโครงการเดือนที่ 2 และ 3 (ธันวาคม 2564 ถึงมกราคม 2565)
มีเงื่อนไขดังนี้
1) นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 95 หากนายจ้างไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ
2) ในกรณีที่นายจ้างมี จ ำนวนการจ้ างงานเพิ่ มขึ้น โดยเปรีย บเทีย บจากข้ อ มู ล
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5
ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน
ระยะเวลา 2 เดือน (ธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565)
(5) นายจ้างจะต้ อ งแจ้ ง ชื่ อ และหมายเลขบั ญชีธ นาคารของนายจ้า ง (กรณีนายจ้ า ง
เป็นนิติบุคคลต้องใช้บัญชีธนาคารซึ่งเป็นชื่อของนิติบุคคลนั้น /นายจ้างบุคคลธรรมดาใช้ชื่อบัญชีของนายจ้าง)
(6) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้าง โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน กรณีการรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารอื่นนายจ้าง
จะได้รับเงินอุดหนุนหลังจากวันดังกล่าว โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน
(7) นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงาน
เอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ก่อน แล้วจึงสมัครใช้บริการระบบ
e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ
e-Service ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้

-2(8) การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้างจะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้าง
(9) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศ
ของคณะกรรมการค่าจ้าง
 ข้าพเจ้าในฐานะนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้ นแล้ ว
จึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ จะถูกยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ
และข้าพเจ้าต้องชดใช้เงินอุดหนุนทั้งหมดคืน รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ยินยอมให้กรมการจัดหางานเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำนโยบายของรัฐและ
วัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ระบุไว้ข้างต้น
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(ลงชื่อ).....................................................นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง
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