สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครือ่ งสำอางไทยครั้งที่ 18/2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
4. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
5. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณสายใจ
พรหมเตเวส
7. คุณมณีรัตน์
สุขจิตร
8. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
9. คุณภูวดล
อ้างสันติกุล
10. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
11. คุณมุกดา
โจวตระกูล
12. ดร. สุษิรา
สุดกรยุทธ์
13. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
14. คุณศิวาพร
เฟื่องฟูสิน
15. คุณวัชราพร
ผาวิจิตราสกุล
16. คุณชนิดา
อยู่เชื้อ
กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. คุณสาโรจน์
อินทพันธุ์
2. คุณวิมลศิริ
ปัญจธนศักดิ์
3. คุณสุพจน์
รุ่งเจริญ
4. Mr.Peter
William
5. คุณอภินันท์
โรจนวิภาต
6. คุณพงศ์ประพันธ์
สุสัณฐิตพงษ์
7. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
8. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิริ
9. ภญ.ดร. นีรนารถ
จิณะไชย
10. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
11. คุณยลธิดา
พาณิชปรีชา
12. คุณณัฏฐ์ชร
ปุณมนัสโภควิชญ์

แทน

คุณมาลี

หาญสุโพธิพันธ์
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13. คุณภูสิฏฐ์
14. คุณเทพนิมิต
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณชวลิต
2. คุณสมหมาย
3. คุณภัทรวรรณ
4. คุณกษิตรา

ศรีโรจนภิญโญ
ทองจันทร์

กาจกำจรเดช
เหลืองอร่าม
มีสูงเนิน
แก้วศรี

บริษัท โกลบอลกรีน เคมีคอล จำกัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอาง

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
- คุณเกศมณีแจ้งในที่ประชุมให้ทราบเรื่อง
1. งานสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบ 100 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ผ่านมา
ทุกปีเราได้ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาค ในปีนี้มีคุณเกศมณี, คุณมุกดา, คุณนิพนธ์
และคุณจิตติพันธ์ ร่วมงาน
2. เนื่องจากได้ร่วมประชุมกับสมัชชาสุขภาพ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดที่คาดว่าจะกลับมา
ระบาดในประเทศไทยเป็นรอบทีส่ อง เพราะว่าประชาชนเริ่มไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมาก
ขึ้น เช่น เริ่มมีการไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการลงทะเบียน
สถานที่ การไม่เว้นระยะห่างทางสังคมและความเสี่ยงจากการเดินทางเข้าออกต่างประเทศ จึง
ขอแจ้งให้ทราบและขอให้ช่วยกันป้องกันเพื่อสุขอนามัยของทุกคน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม – รับรองรายงาน
3.2 ความคืบหน้า เรือ่ งการเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ปี 2563 โดยทีมเลขา
- คุณมณีรัตน์กล่าวสรุปในที่ประชุมถึงข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 175 ราย
ชำระเข้ามาแล้ว 103 ราย เป็นจำนวนเงิน 359,750 บาท
ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก จำนวน 2 ราย
แจ้งว่าเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 10 ปี จำนวน 3 ราย
ค้างชำระ จำนวน 67 ราย
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- คุณเกศมณีกล่าวในที่ประชุมว่าจะมีหนทางไหนเพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของสมาคมฯ
มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาสมาคมฯ โดยคณะกรรมการที่มีความสามารถมากมายได้ทำงานอย่างหนักเพื่อพวกเขา
ทั้งเรื่องประกาศต่างๆ ที่จะนำมาบังคับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ จากทาง
ภาครัฐอีกด้วย
มติที่ประชุม – ให้ฝ่ายเลขาจัดทำรายชื่อและแจ้งแก่สมาชิก 67 รายที่ยังค้างชำระเพื่อให้ทราบว่าติด
ปัญหาในการต่อการเป็นสมาชิกหรือไม่
3.3 การเตรียมงานประชุมสามัญประจำปี 2562
- คุณศิวาพรกล่าวในที่ประชุมถึงความคืบหน้าการเตรียมงานประชุมสามัญประจำปีว่าได้กำหนดวันที่
เรียบร้อยแล้วคือ ตามร่างกำหนดการจะจัดในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ C Asean
ห้อง Auditorium ชั้น 10 อาคาร CW Tower รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยช่วงเช้าคุณเกศมณีจะเป็นผู้กล่าวเปิด
งานและสรุปผลการดำเนินงานระหว่างปี งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 ที่ฝ่ายเลขาจัดเตรียมสรุปไว้ ต่อ
ด้วยวิทยากรจากกรมส่งเสริมฯ เรื่องการตลาด, ดร.จิรพันธ์ เรื่อง Innovation for Cosmetic Production
และ คุณกร เธียรนุกุล เรื่องบรรจุภัณฑ์ ช่วงบ่ายวิทยากรจาก อย. จะชี้แจงความคืบหน้าของกฎหมาย
เครื่องสำอางในประเทศไทยและถามตอบปัญหาจากสมาชิก โดยจะเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก 1,800 บาท
เป็นค่าอาหารและหนังสือ ACD ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 100 คน
- ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดเตรียมกรอบคำถามคร่าวๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ อย. ในการถามตอบ
ปัญหาช่วงท้ายประชุมเพื่อ อย. จะทราบแนวทางก่อนและเตรียมคำตอบที่ตรงประเด็นแก่สมาชิกได้
มติที่ประชุม – ให้ทำการประชาสัมพันธ์งานทางอีเมลและ Facebook โดยให้สมาชิกสมัครผ่านฟอร์มที่
คุณกชวรรณแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแผนที่
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3.4 พิจารณาสมาชิกใหม่ 1 บริษทั
1) ห้างหุ้นส่วน อิสซาเบลล่า เนเจอร์เซน จำกัด โดย คุณอิสซาเบล่า เลเต้ ผู้จัดการบริษัท
- ที่ตั้งบริษัท 81/102 ซ. นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
- ผู้ผลิตเครื่องสำอาง
- จดทะเบียนการค้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103560017741
มติที่ประชุม – ให้ห้างหุ้นส่วน อิสซาเบลล่า เนเจอร์เซน จำกัด เข้ามาแนะนำตนเองในการประชุมครั้ง
ถัดไปวันที่ 10 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
4.1 อัพเดทการประชุม 32nd ACSB Meeting Preparation (โดย คุณศิวาพร)
คุณศิวาพรกล่าวในที่ประชุมถึงการประชุม ACSB ครั้งที่ 32 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 กันยายน 2563
จากการที่มีการประชุมเตรียมงานกันไปหลายครั้งแล้ว ฝ่ายวิชาการก็ได้เสนอข้อเสนอแนะตามที่ได้เคยรายงาน
ไปและในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ฝ่ายวิชาการก็จะมีการประชุมกับทาง อย. อีกครั้ง ตามกำหนดการประชุม
ACSB ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่มีการเพิ่ม 2 หัวข้อคือ เรื่องแอลกอฮอล์เจล ซึ่งเป็นข้อเสนอของประเทศ
ฟิลิปปินส์ และ EU Regulation ดังนั้นจึงต้องเตรียมการเพิ่มเติมซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก
ดร.ปรีชากรกล่าวในที่ประชุมว่าควรรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้คุณชนะชัยเพื่อส่งให้ อย.
ตามโควตาที่ได้ ผู้ประกอบการได้รับทั้งหมด 20 ที่นั่ง
4.2 สรุปการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2563 เมือ่ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
(โดย คุณชนะชัย)
คุณชนะชัยกล่าวสรุปในที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดดังนั้นแผนกิจกรรมที่วางไว้จึงต้องระงับ
ไป ในกลุ่มของการรณรงค์การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อลดการทานเค็มในเด็กประถมปลาย 5 โรงเรียน ส่วนใน
กลุ่มของการจัดงานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์” ที่ได้จัดผ่านระบบ
Video Conference (Application Zoom) หรือเข้าฟังในห้องประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30
– 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 อย. โดยพิธีเปิดช่วงเช้ามี นพ.ไพศาล ตั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เป็น
ประธานในพิธี ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง สารพัดการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ที่ต้องรู้ และเทคนิคการกำจัดข่าว
ลวง โดย ดร. ปานระพี รพิพันธุ์ ผู้ผลิตรายการ IT 24 ชั่วโมง ทางช่อง 9 และช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง การ
สื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไร ไม่ให้เกิด Fake News โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้สื่อข่าว อสมท. จาก
รายการชัวร์ก่อนแชร์, จ่าพิชิต ขจัดพาลชน เจ้าของเพจ Drama Addic, เภสัชกรหญิงอรัญญา เทพพิทักษ์ ผอ.
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. และ นายฐิติ
ชัย อัฏฏะวัชระ สมาคมผู้ดูแลเว็ปไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและ
เสวนาเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่ภาคประชาชนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
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4.3 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามแผนยุทธศาสตร์โดยอ้างอิงกรณีการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 16
กรกฎาคม 2563 (โดย คุณธนกร, คุณสายใจ, คุณวัชราพร)
- คุณธนกร กล่าวสรุปในที่ประชุมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โดยอ้างอิงกรณีการ
จัดการสินค้าไม่ปลอดภัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ว่า
การประชุมครั้งนี้มีวิทยากรที่ร่วมบรรยายคือ คุณทรงศิริ ชุมพล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี ผศ.ดร.
วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวิมลรัตน์ รุขวรกุล เตริยาภิรมณ์
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และ คุณณปภัช รัตนสุ นักสืบสวนชำนาญการ โดยจุดประสงค์
ในการจัดครั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อจัดทำร่างประกาศเพื่อ
บังคับใช้ต่อไป โดยแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการออกเป็น 4หัวข้อ คือ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย การเรียก
คืนสินค้า และการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย โดยอ้างอิงจากการประชุมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การเฝ้าระวังตรวจสอบ - ทาง สคบ. ได้เน้นที่การควบคุมก่อนออกสู่ตลาดโดยควบคุมที่ฉลาก การแสดงคำเตือน
และการโฆษณา เพื่อลดผลกระทบในการใช้สินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอ่อนไหว เช่น สินค้าที่ใช้ในเด็ก,
ผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ และการตรวจสอบเชิงรุกโดยเจ้าหน้าที่ของ สคบ. เองจากเบาะแส ฐานข้อมูลของ
สคบ. และข้อมูลที่แชร์จากต่างประเทศ
การแจ้งเตือนภัย – ในอาเซียนได้มีระบบการเตือนภัยโดยภาครัฐในแต่ละประเทศสมาชิกสามารถส่งข้อมูล
ระหว่างกันได้เพื่อให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังในประเทศของตน และ สคบ. ได้อธิบายถึงแนวคิดการจัดตั้งศูนย์
การเตือนภัยแห่งชาติในอนาคต และในประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาคู่มือการจัดการด้านความปลอดภัยจาก
กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเน้นที่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ
การเรียกคืนสินค้า – เป็นหนึ่งในมาตราการหลังการวางขาย หลังจากที่ได้มีการสอบสวน และพิสูจน์แล้วว่าไม่
ปลอดภัย มีคำสั่งห้ามขายและให้เรียกคืนจากตลาด ซึ่งแนวทางของกระบวนการเรียกคืนสินค้า/ห้ามขายสินค้า
ทาง สคบ. ได้ยกตัวอย่างดังภาพด้านล่าง แต่ยังมีข้อพิจารณาในเรื่องระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอยู่

การเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย – สคบ. ได้ยกตัวอย่างแนวทางพิจารณาการเยียวยาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ระหว่างผู้เสียหายและเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยยกตัวอย่างในประเทศเกาหลีที่ได้มีการทำระเบียบว่าด้วยการระงับ
ข้อพิพาทให้แก่ผู้บริโภค โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในบางกลุ่มสินค้า เช่น อุปกรณ์อิเลคโทรนิค อุปกรณ์มือถือ
รถยนต์ เป็นต้น

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสาอางไทย
ทางสมาคมได้ให้ความเห็นว่าเครื่องสำอางมีกฎหมายที่รองรับอยู่แล้วภายใต้การดูแลของ อย. กฎหมาย
ที่ออกมาไม่ควรซ้ำซ้อนกัน การทดสอบพิสูจน์ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภาครัฐควรพิจารณาให้มีการยอมรับวิธีการ
และผลการทดสอบจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณาและชี้แจงให้มากขึ้น
4.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข ค่าขึ้นบัญชีและ
ค่าใช้จา่ ยในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครือ่ งสำอาง ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
(โดย คุณมุกดา)
คุณมุกดากล่าวสรุปในที่ประชุมว่า เนื่องจากประกาศนี้ได้ร่างขึ้นมาแล้วจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณา หากมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ก็ให้นำร่างขึ้นเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาประกาศออกใช้ภายใน 15
วันหลังจากวันที่เห็นชอบ ซึ่งรายละเอียดในร่างนั้นยังคงเหมือนกับที่ได้เข้าประชุมเมื่อเดือนมีนาคม 2563 คือ
คณะกรรมการเห็นด้วยกับทางสมาคมฯ ที่ให้เพิ่มขั้นตอนการขอ GMP จาก 3 ขั้นตอน เป็น 4 ขั้นตอน เป็นการ
ตรวจแบบ Third Party หากผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 25 คน ตรวจครั้งแรกมีค่าใช้จ่าย 38,000 บาท ต่อ
อายุครั้งละ 26,000 บาท ขัน้ ตอนต่อไปคือรอการประกาศออกมาอย่างชัดเจน โดยจะมีการพิจารณาก่อน
ประกาศใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2563และวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 กำหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
- วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1010 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

