สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ คณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
3. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
4. คุณ วิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
5. คุณอรรณพ
อารัญญิก
6. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
7. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
8. คุณมุกดา
โจวตระกูล
9. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
11. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
12. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
13. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ
14. คุณสมบัติ
วณาอุปถัมภ์กุล
15. คุณ จิตติ
อ้างสันติกุล
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
3. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
6. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
7. คุณ ภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
10. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
11. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
12. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
มีผเู้ ข้าแทน
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สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
3. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
4. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เชิ ญประชุมการจัดทําโครงการพัฒนา The Thai Herbal Recipe สู่ตลาดโลก
คุณ เกศมณี ประธานในที่ประชุ มแจ้งให้ทราบว่ ากรมส่ ง เสริมการค้าระหว่ างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญสมาคมฯเพื่อเข้าร่วมประชุมการจัดทําโครงการพัฒนา The Thai Herbal
Recipe สู่ตลาดโลก เพือ่ หารือแนวทางการดําเนินงานในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอตัวแทนสมาคมฯเพือ่ เข้าร่วมประชุมงานดังกล่าว
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และให้ตอบรับชือ่ คุณฐิติ เป็ นผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุม
1.2

โครงการเครือ่ งสําอางสมุนไพร AFTA 2560
คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากได้มกี ารจัดสัมมนาโครงการ
เครื่องสําอางสมุนไพร AFTA 2560 ในส่ วนของกิจกรรมที่ 1 ซึ่ง เป็ นการประชุ ม เรื่อ ง การพัฒนา
เครื่องสําอางสมุนไพร และการจัดทําเอกสาร PIF กําหนดจัด 5 วัน ระหว่าง 17-21 กรกฎาคม 2560 จึง
ให้ท างสมาคมฯทํ าการเปิ ด รับ สมัค รผู้ส นใจเข้า ร่ว มโครงการ และทางสมาคมฯจะทําการ คัดเลือ ก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม จํานวน 100 คน (ภาคบรรยาย) และ 50 คน (ภาคปฏิบตั กิ าร) เพื่อส่งรายชื่อให้กบั ทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลในการเตรียมงานต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ และให้คุ ณ ฐิ ติ และคุ ณ มุก ดาเป็ น คณะทํางานร่ ว มกับประธานในที่
ประชุมคัดเลือกรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่
11 พฤษภาคม 2560เวลา 13.00-15.00 น.
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
มีนาคม
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 เมษายน 2560

มติทป่ี ระชุม รับทราบ

37,200.00
128,900.00
10,700.00
0.00
176,800.00
17,000.00
169,291.00
3,205.00
2,261.50
669.25
438.00
34,444.00
(227,308.75)
(50,508.75)

หน่วย:บาท
1มกราคม-31 มีนาคม2560
150,000.00
128,900.00
10,700.00
37,000.00
326,600.00
51,000.00
227,159.19
9,720.00
9,452.27
2,058.00
4,245.00
149,329.45
(452,963.91)
(126,363.91)
(126,363.91)
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3.2 งบรายได้ – รายจ่าย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
เมษายน
รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯปี2560
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริจาค
รายได้อื�น
รวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือยกไป วันที�1 พฤษภาคม 2560

24,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
32,000.00
0.00
2,590.00
1,875.75
908.00
1,120.00
56,627.00
(95,120.75)
(71,120.75)

หน่วย:บาท
1มกราคม-30 เมษายน2560
174,000.00
128,900.00
10,700.00
37,000.00
350,600.00
83,000.00
227,159.19
12,310.00
11,328.02
2,966.00
5,365.00
205,956.45
(548,084.66)
(197,484.66)
(197,484.66)

มติทป่ี ระชุม รับทราบ
3.3 สมาชิ กสมัครใหม่ 1 บริ ษทั
1) บจก.สมปรารถนา เฮิรบ์
คุณสมปรารถนา หงษ์เอก
79/14 หมูบ่ า้ นรัชชา หมูท่ ่ี 2 ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี
โทร : 02-5955064 แฟกซ์ : 02-5955013
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็บไซต์)
มติทป่ี ระชุม

รับรองสมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครือ่ งสําอาง ครัง้ ที่ 1/2560
ฝ่ ายเลขาขอสรุปการประชุมดังต่อไปนี้
4.1.1 ผ้าอนามัย เป็ นเรื่องสืบเนื่องทีใ่ ห้ผา้ อนามัยชนิดสอดจัดเป็ นเครื่องสําอาง เนื่องจากคํา
จํากัดความ ตามมาตรา 4 (1) ของพรบ. เครื่องสําอางปี 2558 ไม่สามารถครอบคลุมผ้าอนามัยชนิดสอด
ได้ จึงจําเป็ นต้องใช้ คําจํากัดความ ตามมาตรา 4 (3) แทนซึ่งต้องมีขนั ้ ตอนให้ กฤษฎีกาตีความ และ
ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวง ต่อคณะรัฐมนตรี ซึง่ อยู่ในขัน้ ตอนจัดทําร่างกฎกระทรวง และตอนนี้ไม่ม ี
ใครคุมต้องให้กฎหมายกลาง (สคบ.) เป็ นผู้คุ้มครองไปก่อนจนกว่ากฎหมายจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือน
ผลกระทบ:
1. ผูใ้ ดนําเข้าผ้าอนามัยชนิดสอดในระหว่างนี้ไม่สามารถจดแจ้งได้
2. หากได้ประกาศเป็ นเครื่องสําอางเรียบร้อยแล้ว ผ้าอนามัยชนิดสอดตัวเดิม ต้องมีการจดแจ้ง
ใหม่และจะได้เลขรับแจ้งใหม่
หมายเหตุ: มีผู้ประกอบการเพียงไม่ก่รี ายที่นําเข้าผ้าอนามัยแบบสอด หากมีขอ้ ขัดข้องหรือมี
คําถามในแนวทางปฏิบตั ิ สามารถปรึกษากับ อย. ได้โดยตรง
4.1.2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ในการยื่นคําขอ
และการออกหนังสือรับรองสถานทีผ่ ลิต หรือสถานทีน่ ําเข้าเครือ่ งสําอาง
ข้อ สรุ ป : การขอใบรับ รองดัง กล่ า วเป็ นความสมัค รใจมิไ ด้เ ป็ นภาคบังคับ การจดแจ้ง มิไ ด้ม ี
ข้อกําหนดว่าห้ามจดแจ้ง หากยังมิได้รบั การตรวจสถานที่ อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการที่จะต้องสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าหากมี post
market surveillance. ข้อมูลทัง้ หมดนี้สอดคล้องกับ public hearing ในวันที่ 30 พ.ค.ทีผ่ า่ นมา
ข้อสังเกต:
1. หากมีส ถานที่เ ก็บรัก ษา มากกว่ า 1 แห่ ง ต้อ งยื่นทุก แห่ง และเสียค่ าใช้จ่ายในการตรวจ
สถานทีแ่ ยกจากกัน
2. การต่ออายุ จะมีการไปตรวจสถานทีใ่ หม่ ซึง่ ความแตกต่างของการต่ออายุกบั การขอใหม่ ยัง
ไม่ชดั เจนทัง้ ในด้าน กฎเกณฑ์ เวลา หรือเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
3. การเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถทําได้ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น การเปลี่ยนที่อยู่โดย
ยัง คงเป็ นสถานที่เ ดิม แต่ ก ารเปลี่ย นแปลงเกิด ขึ้น มาจากการแบ่ ง เขตของกระทรวงมหาดไทย
เปลีย่ นแปลงไป เป็ นต้น
4. การจดแจ้ง ทางกลุม่ pre-market อาจมีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขบางอย่างเพื่อจะประเมิน
เบือ้ งต้นว่าผูท้ ม่ี าขอจดแจ้งมีความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าวได้
4.1.3. ร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน การทําลาย
และการส่งมอบเครือ่ งสําอาง
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ฉบับร่างทีน่ ํ าเสนอในคณะอนุ ฯ ในเรื่องของวิธกี ารยังเขียนไม่ชดั เจนและดูซ้าํ ซ้อน คณะอนุ ฯ จึง
ให้เลขากลับไปทบทวนฉบับร่างอีกครัง้ โดยดูตวั อย่างของกองยา และอาหาร ว่ามีการปฏิบตั อิ ย่างไร
ข้อสังเกต :
1. มีคําถามที่น่าสนใจ เช่น ยึด อายัต แก้ไข เรียกเก็บคืน มีลกั ษณะหรือเกณฑ์การพิจารณา
อย่างไร
2. การเก็บสินค้าทีถ่ ูกอายัดเพื่อจะทําลาย มีแนวโน้มว่าจะเก็บไว้ทผ่ี ผู้ ลิต ผูน้ ํ าเข้าเนื่องจาก อย
ไม่มสี ถานที่เก็บ การทําลายสินค้าอาจต้องมีขบวนการที่ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดผู้ประกอบการ
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
3. การดําเนินการส่งมอบสินค้าทีผ่ ดิ กฎหมายด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่นเครื่องสําอางทีไ่ ม่ปลอดภัย
เรียกเก็บคืนภายใน 30 วันนับแต่ได้รบั คําสัง่ แต่เครือ่ งสําอางปลอม ผิดมาตรฐาน กลับให้เรียกคืนภายใน
15วัน ซึง่ ถ้าอ่านตามนิยาม มาตรา 28, 29 และ 30 เครือ่ งสําอางทีไ่ ม่ปลอดภัยน่าจะรุนแรงทีส่ ดุ
4. มีการตัง้ คําถามว่าเกณฑ์ในการพิจาณา ว่า การเรียกเก็บคืน หมายถึงระดับไหน เช่น เก็บคืน
ทีย่ งั อยูภ่ ายใต้ผผู้ ลิตผูน้ ําเข้าเท่านัน้ หรือเก็บคืนในระดับร้านค้า หรือลงไปถึงระดับผูบ้ ริโภค
4.2 สรุปการประชุมคณะทํางานการจัดทําหลักปฏิ บตั ิ ที่ดีด้านกฎระเบียบ (GRP) สําหรับการ
แสดงฉลากของเครื่องสําอาง
ดร.สุษิราได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าในที่ประชุมได้มกี ารประชุมในเรื่องฉลากเครื่องสําอาง
ทัง้ หมด แต่ได้มกี ารเจาะประเด็นของการเขียนวันหมดอายุว่าจะเขียนอย่างไร เนื่องจากในพรบ.ได้มกี าร
เขียนเดือนปี ทผ่ี ลิตหรือปี เดือนทีผ่ ลิต และเดือนปี ทห่ี มดอายุหรือปี เดือนทีห่ มดอายุ โดยทีป่ ระชุมต้องการ
ความเห็นของภาคอุ ต สาหกรรมว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ผลดีหรือผลเสียอย่างไร จึง ได้แ บ่ง เป็ น 2
scenario ดังต่อไปนี้
option1 คือ ต้องใส่วนั หมดอายุ โดยให้ทกุ คนพิจารณาว่าข้อดีของการใส่วนั หมดอายุ และข้อเสีย
ของการใส่วนั หมดอายุมอี ะไรบ้าง โดยหลักๆข้อเสียของภาคธุรกิจคือทําให้เราเสียโอกาสทางการค้า
option2 คือ ต้องใส่วนั หมดอายุ แต่จะใส่เมื่อผลิตภัณฑ์มอี ายุน้อยกว่า 30 เดือน (option นี้ยงั
ไม่ได้อนุ มตั ิ เป็ น option)
คณะกรรมการจะนํ าเรื่องทัง้ 2 option นี้เข้ากฤษฎีกาก่อน โดย option 1 ไม่มปี ั ญหาตามพรบ.
แต่ option 2 นิตกิ รได้ให้ความเห็นว่าเป็ นไปไม่ได้เพราะขัดกับพรบ.แม่ ทําให้ตอนนี้อยู่ในขัน้ ตอนของ
การให้กฤษฎีกาตีความ
4.3 สรุปการประชุมสัมมนาเรื่องการรับฟั งความคิ ดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในการกํากับดูแล
เครื่องสําอาง
คุ ณ ฐิติไ ด้ร ายงานให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า มีก ารอัพ เดทเรื่อ งอัต ราจัด เก็บ ของม.44 และอัต รา
ค่าธรรมเนียมของ license ให้กบั ผู้ประกอบการทราบ ว่าจะเริม่ เก็บในช่วงเดือนกรกฎาคมของ ปี น้ี ซึง่
อัตราของทัง้ ม.44 และอัตราค่าธรรมเนียมนัน้ ยังไม่ได้มกี ารปรับลดตามที่สมาคมได้เสนอไว้ และมีการ
พิจารณาร่างกฎหมายทัง้ สิน้ 5 ฉบับอันได้แก่

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสํ าอางไทย
1) เกณฑ์การขอความเห็นโฆษณา (ตามสมัครใจไม่บงั คับ)
2) เกณฑ์ PIF (กลุม่ วิชาการได้มกี ารทําข้อเสนอแนะส่งไปยังคณะอนุ กรรมการฯ และได้พดู อีก
ครัง้ ใน public hearing เกี่ยวกับเรื่องความแน่ ชดั ในเอกสารที่รอ้ งขอ รวมถึงระยะเวลาที่จะแจ้งให้
ผูป้ ระกอบการทราบล่วงหน้าก่อนเข้ามาตรวจ)
3) หลักเกณฑ์เงือ่ นไขการผลิต และนํ าเข้าเครื่องสําอาง มาตรา 6 (5) และ (6) ทางกลุ่มวิชาการ
ได้เสนอไปคณะอนุ กรรมการ ขอ grace period เพิม่ เป็ น 3 ปี
4) การออกหนังสือรับรองตามมาตรา 6 (5) และ (6) เป็ นการขอตามสมัครใจไม่บงั คับ แต่ผูข้ อ
ต้องผ่านเกณฑ์ก่อนจึงจะขอ Certificate of Manufacturer (COM) ได้
5) ร่างกฎกระทรวงของผ้าอนามัยแบบสอด ให้ยงั คงจัดเป็ นเครื่องสําอางที่ยงั คง classification
เดิมไว้ได้
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 การประชุมครัง้ ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางสาวศิวาพร เฟื่ องฟูสนิ
เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

