สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 9/2562
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
5. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
7. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมป์ แทน
10. คุณเพลินพิศ
อนุสิกขวัฒนา แทน
11. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
12. คุณยลธิดา
พานิชปรีชา
13. คุณอนันต์
เหลืองสถิตกุล
14. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน
15. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
16. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
17. คุณวรนุช
เติมตระกูล
แทน
18. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
19. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์
20. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล

คุณมาลี
หาญสุโพธิพันธ์
คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์

คุณสุพจน์

กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
2. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
3. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์
4. คุณภูสิฎฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
5. Mr.Peter
William
6. ดร.จิระพันธ์
ม่วงเจริญ
7. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
8. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
9. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย

รุ่งเจริญ

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
10. คุณมุกดา
11. คุณรักษณาลี
12. คุณชนะชัย

โจวตระกูล
กังวานวัฒนศิริ
วรรณประเสริฐ

สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณสมหมาย
เหลืองอร่าม บริษัทรูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
2. คุณวรรณนิภา
ฉิมน้อย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. คุณพิมพ์
มะโนรมณ์
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
4. คุณกชวรรณ
ลักษณมีธรรมกุล สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
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3.2

ความคืบหน้า เรื่อง หนังสือแจ้งสมาชิกเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบำรุงสมาชิก โดยทีมเลขา
- คุณมณีรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง ความคืบหน้าในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
อัตราการเก็บค่าบำรุงสมาชิกของทางสมาคมฯ ซึ่งในขณะนี้ทางทีมเลขาได้ทำการเรียกเก็บค่า
บำรุงสมาชิกทั้งประเภทรายปี และตลอดชีพ ซึ่งในตอนนี้ยอดที่เรียกเก็บได้ทั้ งหมดอยู ่ ที่
649,000 บาท ยอดที่ชำระแล้วอยู่ที่ 323,250 บาท โดยประมาณ 135 บริษัท จาก 297 บริษัท
และตอนนี้ทางทีมเลขาได้มีการโทรแจ้งถึงการชำระค่าสมาชิกให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.3

สรุปยอดการจำหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสุด โดยทีมเลขา
- คุ ณ มณี ร ั ต น์ ได้ ร ายงานให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ยอดจำหน่ า ยหนั ง สื อ ASEAN
COSMETIC DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้ ยอดจำหน่ายหนังสือในงาน Beyond Beauty เดือน
ตุลาคมทั้งหมด 1 เล่ม รวมเป็นเงิน 1,000 บาท จากหนังสือทั้งหมด 1,500 เล่ม คงเหลือจำนวน
ทั้งสิ้น 1,014 เล่ม
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
3.4

ความคืบหน้า เรื่อง การเตรียมงานสัมมนาวิชาการ โดยทีมเลขา
- คุณมณีรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าในการจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่ง
ได้กำหนดการจัดวันสัมมนาวิชาการเป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และในส่วนของสถานที่ใน
การจัดสัมมนากำหนดเป็นโรงแรมแกรนด์ เมอริเคียว ฟอร์จูน พระราม9 ได้จำกัดบุคคลเข้าร่วม
สัมมนาทั้งหมด 120 ท่าน ในส่วนของราคาสมาชิกเรียกเก็บ 3,000 บาท และราคาบุคคลทั่วไป
3,500 บาท และได้ให้เอกสารประกอบการสัมมนาเป็นหนังสือ Asean Cosmetic Document
ตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
มติที่ประชุม – รับทราบ
3.5

3.6

เรื่องการต่ออายุสมาชิกสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทยซึ่งจะหมดอายุใ นเดือนธันวาคม
2562 โดยทีมวิชาการ
- คุณมณีรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการต่ออายุสมาชิกกับสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย โดยทางสมาคมฯ ได้หารือกันในส่วนของการต่ออายุสมาชิกและสิทธิในการใช้
ประโยชน์ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมัครใหม่ 1 บริษัท
1. คุณฝ้าริต๊ะ นิยมเดชา (เลขทะเบียนการค้า : 0105527022946)
บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แลบ จำกัด
โทรศัพท์ : 02 – 315 – 1074 – 5
Email : faridah.pnm@kminterlab.com
ธุรกิจหลัก : ผู้ผลิตเครื่องสำอาง
มติที่ประชุม – รับรองการเป็นสมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมคณะทำงานพิจารณาการควบคุมเครื่องสำอางเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
เครื่องอาเซียน (ACSB) ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 14.00
น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (โดยดร.ธนกร)
โดย ดร. ธนกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึ งการประชุมคณะทำงานพิจารณาการ
ควบคุมเครื่องสำอางเพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องอาเซียน (ACSB) ครั้งที่ 3/2562 มี
ประเด็นที่สำคัญดังนี้
– Dioxane ในที่ประชุมเห็นด้วยว่าวิธีที่ใช้วิเคราะห์จะเป็นวิธีเดียวกับ ICCR เพื่อให้
สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งระยะเวลาการผ่อนผันเป็นไปตามมติจากการประชุม
ACSB ครั ้ ง ที ่ 30 ต้ อ งมี ก ารปนเปื้ อ นของ 1,4-Dioxane ไม่ เ กิ น 25 ppm ภายในวั น ที่ 19
มิถุนายน 2563 และต้องมีการปนเปื้อนของ 1,4-Dioxane ไม่เกิน 10 ppm ภายในวันที่ 19
มิถุนายน 2566
- Tagetes จากการประชุม ACSB ครั้งที่ 30 ที่ประชุมมีมติยอมรับการเพิ่มรายการสาร
T.minuta และ T.patula ใน ACD Annex III โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 19 ธันวาคม 2563
ที่ประชุมมีมติ ให้ทบทวนข้อมูล T.erecta เพิ่มเติมและให้นำเสนอในการประชุม ACSB
ครั้งที่ 32 โดยขอให้เลขานุการ ACSB ชี้แจงความชัดเจนเพิ่มเติม เกี่ยวกับการห้ามใช้ ส าร
ดังกล่าว จาก EU ในส่วนของ ACA และ ประเทศไทยได้ทำการทบทวนข้อมูลของสารดังกล่าว
และนำเสนอในการประชุม ACSB ครั้งที่ 32
- Biphenyl-2-ol and its salts (EU 2018/1847) ระยะเวลาการผ่อนผันเป็นไปตาม
มติจากการประชุม ACSB ครั้งที่ 30 โดยมีจะผลบังคับใช้ 18 ธันวาคม 2563 ยกเว้นประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งบังคับใช้วันที่ 18 ธันวาคม 2564
ที่ประชุมมีมติ ให้ทบทวนข้อมูลเพิ่มเติ มและให้นำเสนอในการประชุม ACSB ครั้งที่ 32
โดยขอให้เลขานุการ ACSB ชี้แจงความชัดเจนเพิ่มเติม เกี่ยวกับการห้ามใช้สารดังกล่าว (saltform) จาก EU
- Silver Nitrate entry (specific to use for eyelashes) in ACD Annex III ที่
ประชุมมีมติ ให้ทบทวนข้อมูลและให้นำเสนอในการประชุม ACSB ครั้งที่ 32
- Mercury - containing preservatives in eye-area cosmetic products ที่
ประชุมมีมติเพิ่มรายการวัตถุกันเสียที่มีสารปรอทเป็นส่ว นประกอบใน ACD AnnexII และ
ยกเลิกรายการวัตถุกันเสียที่มีสารปรอท จาก ACD Annex VI โดย ขอให้ACA ช่วยระบุ CAS
number ของสารดังกล่าว
- Amendment of Annexes II, III and V (EU 2019/831) ที่ประชุมมีมติให้
พิ จ ารณาจากสารที ่ เ ป็ น CMR ประเภทที ่ 1 (ที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ ) ก่ อ น ได้ แ ก่
1.Formaldehyde 2.Perboric acid and Sodium perborate compounds 3.Boron
compounds currently listed in entries 1a and 1b of Annex III to Regulation (EC) No
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1 2 2 3 / 2 0 0 9 and Dibutyltin hydrogen borate CMR 1 B 4.Paraformaldehyde and
Methylene Glycol
- UV Filters Safety Assessment ที่ประชุมมีความเห็นว่า จากรายงานข้อมูลความ
ปลอดภัยของ Avobenzone และ Meradimate พบว่าข้อมูลเพียงพอ ยกเว้น Meradimate
โดยขอให้ ACA และ ประเทศสิ ง คโปร์ ท ำการทบทวนข้ อ มู ล ความปลอดภั ย เพิ ่ ม เติ ม ของ
Meradimate และนำเสนอในการประชุมACSB ครั้งที่ 32
- Animal Stem Cells as Cosmetic Ingredients ประชุมมีมติให้ ประเมินความ
ปลอดภัยหรือความเสี่ยงของการใช้สารดังกล่าวในเครื่องสำอาง โดย ขอให้ ACAและประเทศ
สิงคโปร์รวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่ใช้สารนั้นและนำเสนอในการประชุม ACSB ครั้งที่ 32
- Persulfates of Ammonium, Potassium or Sodium (ACD Annex III Entry
A4)ประชุมมีมติให้ ผู้แทน ASEAN แต่ละประเทศ และ ACA กลับไปตรวจสอบว่า ประเทศของ
ตนมีวิธีคำนวณ / ทดสอบสารดังกล่าวเป็นอย่างไร โดยที่ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต้องมีความเข้มข้น
ของสารดังกล่าวหลังผสมไม่เกิน 20 %
- Climbazole ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาในการประชุม ACSB ครั้งที่ 32 และให้
ยกเลิก สัญญลักษณ์ (+)/ sign mark ในACD Annex VI ซึ่ง ยังคงใส่ footnote (*) โดยขอให้
ผู้แทน ASEAN แต่ละประเทศ ทบทวนข้อมูลและนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
ขอให้ เลขานุการ ASEAN ทบทวนเกณฑ์ของการ ใส่ (+) sign mark ใน ACD Annex VI ทั้งหมด
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- Wig Adhesive ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนจากประชุมครั้งที่แล้ว ได้แก่ กาวติดเล็บ
กาวติดขนตาปลอม จัดเป็นเครื่องสำอาง และ กาวติดฟันปลอมเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยจะนำมา
พิจ ารณาในการประชุม ACSB ครั้งที่ 32 โดย ขอให้ เลขานุการ ACSB ชี้แจงความชัดเจน
เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กาวติดผมปลอม จาก EU
- Leave-On Prebiotic Intimate Hygiene Spray ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนข้อมูล
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจาก บริษัทที่ได้ทำการจดแจ้ง โดย
ขอให้ ผู้แทนจากเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และ ACA ทบทวนข้อมูล และพิจารณาในการประชุม
ACSB ครั้งที่ 32
- Joint Opinion Statements จากการประชุม ACSB ครั้งที่ 31 คณะทำงานร่วม
นำเสนอร่าง JOS เรื่อง Plastic Microbeads, Antimony and Parabens มีการแก้ไขชื่อหัวข้อ
จาก JOS เป็น ACC statement เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ เลขานุการ ASEAN จะ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์
- Korea Cosmetic Regulatory Framework เนื่องจากกฎหมายที่แตกต่างกัน
ระหว่างประเทศเกาหลีและASEAN ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีถ้าหากจะมีการร่วมมือกันเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดย เลขานุการ ASEAN จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
- การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ในรูปของ vials หรือ ampoules ที่ประชุมมีมติจัดตั้ง
คณะทำงาน TWG (Technical Working Group) โดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ACA เป็นสมาชิกเพื่อศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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- Refilling presentation proposal from PH (CCIP/CTFAP/Human Nature)
ที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน TWG (Technical Working Group) โดยมีประเทศฟิลิปปินส์
มาเลเซีย และ ACA เป็นสมาชิก เพื่อศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- Personalized cosmetic ที่ประชุมมีมติพิจารณาในการประชุม ACSB ครั้งที่ 32
โดย ผู้แทนASEAN แต่ละประเทศเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมของรูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- Triclosan ที่ประชุมมีมติแก้ไข สารลำดับที่ 288 ใน ACD AnnexIII โดยเพิ่มเติม
ข้อความ “Not permitted for non-preservative use”
4.2

สรุป การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งที่ 6/2562 ในวันจันทร์ที่ 28
ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (โดยคุณศิวาพร)
โดยคุณศิวาพรได้สรุป ประเด็นในการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง
ครั้งที่ 6/2562 ให้ที่ประชุมทราบถึงแต่ละประเด็นดังนี้

เรือ่ ง

สรุปประเด็นหารือ

ร่างประกาศกระทรวงกำหนดชื่อ
ปริมาณ และเงื่อนไขวัตถุอาจใช้
ฉบับที่ 5

จะมีการอนุญาตให้ใส่นำ้ มันจากเมล็ด
กัญชงหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงใน
เครื่องสำอางได้

ข้อเสนอจากทีป่ ระชุม
•

•
•

ร่างคณะกรรมการเครื่องสำอาง
เรื่องคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
วัตถุอาจใช้ด้านบน

จะมีการเพิ่มเติมคำเตือน
นอกเหนือจากคำว่า “ใช้ภายนอก
เท่านั้น” ที่ระบุอยู่ในร่าง

•

•

•

กำหนดปริมาณ total ของ THC (รวมทุกอนุพันธ์) ให้ไม่
เกิน 0.2% ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าทีก่ รมวิทย์สามารถ
ตรวจสอบได้
สามารถใช้ได้ในทุกประเภทเครื่องสำอาง ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากและบริเวณที่สัมผัสเยื่อบุอ่อน
เนื่องจากตัวประกาศกระทรวงระบุยาเสพติดให้โทษจะยังมี
การแก้ต่อไป ระยะเวลา 5 ปีที่งดเว้นห้ามนำเข้าก็จะยัง
เลื่อนออกไปจนกว่าตัวประกาศกระทรวงระบุยาเสพติดให้
โทษประเภท 5 จะนิ่ง (เข้าใจว่าร่างนี้จะถูก hearing อีก
ครั้งในวันที่ 1 พย 62)
นักวิชาการ สมาคมฯ เห็นว่าควรตัดคำว่าใช้ภายนอก
เท่านั้นออกไป เนื่องจากเครื่องสำอางก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ภายนอกเท่านั้นอยู่แล้ว หากแต่ผแู้ ทนคุ้มครองผู้บริโภคยัง
ต้องการให้คงไว้ ซึ่งจะต้องไปถกกันต่อไปในการประชุม
ครั้งหน้า
นักวิชาการเสนอให้เพิ่มคำเตือนเกีย่ วกับการแพ้น้ำมัน
กัญชา จึงเสนอให้ทางอย. เพิ่มคำเตือนที่ว่า หากใช้แล้วมี
ความผิดปกติใดๆ ต้องหยุดใช้ และให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
คำเตือนทั้งหมดจะถูกนำไปประชุมในคณะอนุกรรมการ
ครั้งหน้าอีกรอบ
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ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง จะขอมีการปรับคำที่เกี่ยวข้อง
การแสดงคำเตื อ นที ่ ฉ ลากของ กับ Toxic Shock Syndrome (TSS)
ผ้าอนามัยชนิดสอด

•

นักวิชาการ เสนอให้มีการปรับปรุงคำเตือน
เกี่ยวกับ TSS ให้มีความชัดเจนขึ้น ในที่นี้คือ ปรับข้อ 3 ให้
เป็น “ขณะใช้ หากมีอาการเป็นไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นเหียน
อาเจียน วิงเวียน หน้ามืด ท้องเดิน หรือมีผื่นแดงขึ้นตาม
ผิวหนัง ให้นำผ้าอนามัยออกและรีบไปพบแพทย์ทันที”

ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการผลิตหรือนำเข้า
เครื่องสำอาง ฉบับที่ 2 และ เรื่อง
รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องสำอาง

•

ยังไม่ได้มีการพิจารณา เนื่องจากทางอย. ขอกลับไป
ปรับปรุงร่างก่อน แต่มีการพูดคุยในเรื่องรูปแบบของ
รายงานว่าควรรวมวัตถุดิบสำเร็จรูปหรือไม่ เพราะกลุ่มนีไ้ ม่
ถือเป็นวัตถุเสพติดแล้ว นอกจากนีน้ ักวิชาการเสนอให้มี
การใส่ข้อมูลคุณภาพอื่นๆในแบบฟอร์มรายงาน ทาง
สมาคมเสนอให้สอดคล้องกับของกลุ่มวัตถุเสพติด และมี
ความถี่ในการรายงานน้อยลงเพื่อลดภาระ และทางฝ่าย
กฎหมายเสนอให้ตดั เรื่องผู้นำเข้าออกจากประกาศนีไ้ ป
ก่อน เพราะในช่วงแรกจะยังไม่อนุญาตให้นำเข้ามาอีก 5 ปี
อยู่แล้ว แล้วหลังจากนั้นค่อยไปแก้ประกาศเรื่องนำเข้าใหม่
เมื่อมีการปลดล็อคให้นำเข้าวัตถุดบิ นี้เข้ามาได้

4.3

ระบุข้อกำหนดของ Spec Raw
material กัญชง และเรื่องการ
รายงานปริมาณการผลิต ขายวัตถุดิบ
และหรือเครื่องสำอางที่มสี ่วนผสมของ
น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือสารสกัด
จากเมล็ดกัญชง

ประชุมชี้แจงและหารือเพื่อเตรียมความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ผังเมือง รวม กทม. ระหว่างกลุ่มฯ
(หารือก่อนพบสำนักการวางแผนผังฯ) ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00
น. ณ ห้อง 1010 ชั้น 10 สภาอุตรสาหกรรม และ ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังเมืองรวม
กทม. ร่วมกับสำนักการวางผังฯ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังฯ เขตดินแดง (โดยคุณภูวดล)
โดยคุณภูวดลได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่าง ผังเมือง รวม กทม. ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 และ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีประเด็นดังนี้
1. การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ มี
เอกลั ก ษณ์ ด ้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ ต ลอดจนเป็ น เมื อ งต้ น แบบในด้ า นการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมไปถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาและดำรง
รักษากรุงเทพมหานครภายในบริเวณแนวเขตตามข้อ 1 ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูง
วัย โดยการพัฒ นาบริ การทางสัง คม สาธารณูปโภคและสาธารณูป การ ให้พอเพีย งและได้
มาตรฐาน
(2) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและพาณิชยกรรมของประเทศและภูมิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมต่อการลงทุนในระดับที่
สามารถแข่งขันได้
(3) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการเป็นทางผ่านเข้าออกของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ
(4) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางบริหารราชการของประเทศและเป็นที่ตั้งของสถาบันที่
สำคัญของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาย่านสถาบัน ราชการและองค์การ
ระหว่างประเทศให้มีภาพลักษณ์ที่สง่างาม และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของภาครัฐ
(5) ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง โดยการ
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะการขนส่งทางราง การพัฒนาบริเวณจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(6) ส่งเสริมความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน เพื่อลดการเดินทาง โดยการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสม การพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูย่านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นใน และ
พัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง
(7) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเมือง และการ
ผลิตที่ต้องใช้ทักษะ แรงงานฝีมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่มีความเสี่ยงต่ออุบัติภัย
และปราศจากมลพิษ
(8) ดำรงรั ก ษาพื ้ น ที ่ เ กษตรกรรมที ่ ม ี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ค วามมั ่ น คงทางอาหาร
เกษตรกรรมเมือง และเกษตรปลอดภัย โดยการบริหารจัดการการเติบโตของเมืองเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเมืองแบบกระชับ
(9) ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทั้งของ
กรุงเทพมหานครและของชาติโดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถานที่และวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี
(10) ส่งเสริมและรักษาระบบนิเวศน์และภูมิทัศน์การตั้ง ถิ่นฐาน โดยการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่คงคุณค่าและการบำรุงรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(11) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัย
พิบัติจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์รวมถึงการก่อวินาศกรรม
(12) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ ำแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและ
ขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
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4.4

ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ACCSQ ครัง้ ที่ 52 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 230 ชัน้ 2 อาคารสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (โดยคุณศิวาพร)
โดยคุณศิวาพรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุม ACCSQ ดังนี้
3.1 การดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้ ACCSQ ในการปรับมาตรฐาน การจัดทำ
ความตกลงยอมรับร่วม และการปรับระบบด้านกฎระเบียบ
คณะทำงาน
การดำเนินงาน
คณะทำงานคณะที่ 1 ด้าน
- ปรับมาตรฐานกลุ่ม 20 ผลิตภัณฑ์ส าคัญ ความปลอดภัย และความเข้ากันได้
มาตรฐาน (WG 1 on Standards)
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) แบ่งเป็น มาตรฐานทางการแพทย์ (ถุงมือยางทาง
การแพทย์และถุงยางอนามัย) จำนวน 4 มาตรฐาน มาตรฐาน EMC จำนวน
9 มาตรฐาน และมาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 24 มาตรฐาน
- ปรั บ มาตรฐานรายสาขาตามข้ อ เสนอของ WGs/PWGs ได้ แ ก่ ด้ า นการ
ตรวจสอบและรับรอง จำนวน 21 มาตรฐาน สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 222 มาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 64 มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
ไม้ จำนวน 45 มาตรฐาน เครื่องสำอาง จำนวน 5 มาตรฐาน และเครื่องมือ
แพทย์ จำนวน ๑๖ มาตรฐาน
- ศึกษาการปรับมาตรฐานสาขาใหม่ จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ Smart Cities,
Energy Efficiency/Renewable Energy, Digital Trade ( e-Commerce
& Cyber Security) และ Smart Manufacturing including IR 4.0
คณะทำงานที่ 2 ด้านการตรวจสอบ
- พิจารณาแนวทางการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
และรับรอง (WG 2 Conformity
IEC 60335-1 ข้อ 24
Assessment)
- ห า ร ื อ ร ่ ว ม ก ั บ ค ณ ะ ท า ง า น Expert Working Group on Organic
Agriculture (EWG-OA) เกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่ว ยตรวจสอบและ
รับรองสิน ค้ า เกษตรอิน ทรี ย์ ตามข้ อ กำหนด ISO/IEC 17065 โดยหน่ ว ย
รับรองระบบงานแห่ งชาติ (NAB) หรือโดยศูนย์ประสานงานการรั บ รอง
ระบบงานแห่งชาติ (NAFP)
- พิจารณาด าเนินความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยของการบิน
แ ห ่ ง ส ห ภ า พ ย ุ โ ร ป ( European Aviation Safety Authority – EASA)
เกี่ยวกับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 และตามกลไกการ
ชดเชยและลดก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ส ำหรั บ การบิน ระหว่ า งประเทศ
(CORSIA)
คณะท างานที่ ๓ ด้านมาตรวิทยา
- ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 10 ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) เช่น การกำกับ
เชิงกฎหมาย (WG 3 Legal
ดูแลสินค้าหีบห่อ การดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและให้คำรับรอง
Metrology)
เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติของอาเซียน (Non-Automatic Weighing Instrument
(NAWI) Guidelines) การจั ด ทำแนวทางการตรวจสอบและให้ ค ำรับ รอง
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มาตรวัดน้ ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ การพัฒ นาความสามารถและ
สมรรถนะของบุคลากรด้านชั่งตวงวัด และ แนวทางเกี่ยวกับการตรวจติดตาม
เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในท้องตลาด
- ดำเนินงานตามข้อกำหนดการตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อของ
อาเซียน (ASEAN Common Requirements for PrePackaged Products
– ACRPPP)
- ดำเนินความร่ว มมือกับสถาบัน PTB แห่งเยอรมนี ในการจัดทำ ASEAN
Guideline on Verification of Flowmeters, ASEAN Guidelines on
Verification of Fuel Dispensers แ ล ะ Guidelines on Awareness
Raising on the Importance of Legal Metrology

3.2 การจัดตั้งสาขาใหม่ ได้แก่ สาขามาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัล และ
สาขาเคมีภัณฑ์
ในการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 51 ที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้งคณะทำงาน
สาขาใหม่ ได้แก่
- สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/การค้าดิจิทัล (E-Commerce/Digital
Trade WorkingGroup - EC/DT WG) ขอให้สำนักเลขาธิการอาเซียนประสานกับคณะกรรมการ
ประสานงานดานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Coordinating Committee on
Electronic Commerce - ACCEC) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunications and Information TechnologySenior
Officials Meeting - TELSOM) เพื่อพิจารณาขอบข่ายของคณะทำงานไม่ให้ซำ้ ซ้อนกัน ต่อมาที่
ประชุม ACCEC ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อEC/DT WG เป็น
“คณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัล (Digital Trade Standards and
Conformance Working Group - DTSCWG)” เพื่อกำหนดขอบข่ายการดำเนินงานที่ชัดเจน
โดย ACCSQ ได้ปรับแก้ไขร่าง ToR และเสนอเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (Senior
Economic Officials Meeting – SEOM) พิจารณาให้การรับรองร่าง ToR ดังกล่าว
- สาขาเคมีภัณฑ์ (Chemicals) ขอให้สำนักเลขาธิการอาเซียนประสานกับ
สภาอุตสาหกรรมเคมีอาเซียน (ASEAN Chemical Industry Council: ACIC) เพื่อสอบถาม
ความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น NTM/TBT รวมถึงวัตถุประสงค์ กิจกรรม ขอบข่ายการดำเนินงาน
ภายใต้ ToR และหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานขอข้อมูลขอบข่ายการ
ดำเนินงานของคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Working
Group on Chemicals and Waste: AWGCW) ที่อยู่ภ ายใต้ประชาคมสังคมและวัฒ นธรรม
อาเซียน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกัน
สถานะล่าสุด SEOM ได้ให้การรับรอง ToR ของ DTSCWG แล้ว เมื่อวันที่ 15
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ตุล าคม 2562 ขณะนี้อยู่ร ะหว่างให้ ประเทศสมาชิ กเสนอชื่อผู้ แทนที่จ ะเข้าร่ว มทำงานใน
คณะทำงานดังกล่าว
3.3 ความคืบหน้าร่างกรอบความตกลงด้านยาแผนโบราณ (ASEAN Agreement on
Regulatory Framework for Traditional Medicines) และ ร่ า งกรอ บความตกลงด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ( ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Health
Supplements)
ในการประชุมคณะทำงานด้านยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group TMHSPWG) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีการพิจารณาประเด็น ดังนี้
อินโดนีเซียได้เสนอให้เพิ่มวรรคในบทนาของร่างความตกลง TM และ HS
ให้ ม ี ก ารอ้ า งอิ ง ความตกลง ATIGA ดั ง นี้ “RECALLING the ASEAN Trade in Goods
Agreement ("ATIGA") signed on 26 February
2009 in Cha-am, Thailand.” ที ่ ป ระชุ ม ขอให้ ป ระเทศสมาชิ ก พิ จ ารณาให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ
ข้อเสนอของอินโดนีเซียและแจ้งให้ส ำนักเลขาธิการอาเซียนทราบภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2563
- มาตราที่ ๔ ของร่างความตกลง TM และ HS อินโดนีเซียได้เสนอข้อความ
ในมาตราที่ 4 เกี่ยวกับการผ่อนผันการปฏิบัติ (Article 4 Deferral of Implementation) ตาม
ภาคผนวกที่ 5 เรื่อง ASEAN Guidelines on Stability Studyand Shelf-Life เกี่ยวกับการคง
สภาพและอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา และภาคผนวกที ่ 8 เรื ่ อ ง ASEAN Guidelines on Good
Manufacturing Practice เกี่ยวกับแนวทางการผลิตที่ดีของร่างความตกลงฯ
- ข้อเสนอข้อความของไทยในร่างความตกลง TM ไทยและมาเลเซียได้เสนอ
ข้อความเพิ่มเติมเพื่อเป็นวรรคที่ 2 ของมาตราที่ 3 ของร่างความตกลง TM เกี่ยวกับการยอมรับ
การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณที่มีมาตรฐานแตกต่างจากข้อกำหนดของอาเซียน
อย่างไรก็ตาม ไทยและมาเลเซียพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความที่เสนอมี
เจตนารมย์ที่ต่างกันจึงขอยกเลิกการเสนอข้อความดังกล่าว โดยที่ไทยจะเสนอข้อความใหม่
ภายในเดือนธันวาคม 2562 และประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้ อคิดเห็นภายใน 29 กุมภาพันธ์
2563
ทั้งนี้ กำหนดการสรุปผลเนื้อหาของร่างความตกลงทั้งสองฉบับได้ถูกเลื่อนจาก
เดิม ที่กำหนดไว้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และลงนามในเดือนกันยายน 2563 ไปเป็น
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และลงนามในเดือนกรกฎาคม 2564
3.4 ความคื บ หน้ า การลงนามข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มผลการตรวจสอบและรั บ รอง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย านยนต์ ข องอาเซี ย น (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type
Approval for Automotive Products - ASEAN AP MRA)
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบร่าง
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ข้อตกลง ASEAN AP MRA และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงดังกล่าว ในการ
ประชุม AEM ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 3 – 10 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วัน ที่ 5 กุมภาพัน ธ์ 2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติ เ กี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตาม
บทบัญญัติ มาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างข้อตกลงดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศไม่สามารถดำเนิน
กระบวนการภายในประเทศได้แล้วเสร็จสำหรับการลงนามในเดือนกันยายน จึงทำให้ต้องเลื่อน
การลงนามข้อตกลงดังกล่าวไปเป็นในช่วงการประชุมเตรียมการ AEM ต่อเนื่องกับการประชุมสุด
ยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียน มีอีเมลแจ้ง
สถานะความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนในการลงนามข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งมี 3 ประเทศที่
ได้แจ้งยืนยันความพร้อมในการลงนามแล้ว ได้แก่ ลาว เมียนมา และไทย ส่วนเวียดนามอยู่
ระหว่างดำเนินกระบวนการภายใน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562
สถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักเลขาธิการอาเซียน มีอีเมล
แจ้งว่ากระบวนการภายในของเวียดนามยังไม่แล้วเสร็จ และเวียดนามขอขยายระยะเวลาไปอีก
อย่างน้อย 2 สัป ดาห์ ทำให้ต้องเลื่อนการลงนามข้อตกลงออกไปเป็นปี 2563 ทั้งนี้ สำนัก
เลขาธิการอาเซียนจะประสานยืนยันกำหนดการลงนามกับผู้แทน SEOM และ AEM ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10
สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

