
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 8/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-3 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

1.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็    

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  คณุนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล          

3.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

4.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 

5.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

6.  คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภ ์ แทนคณุมาล ี  หาญสโุพธพินัธ ์  

7.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

8.  คณุวชัราพร  ผาวจิติราสกุล  แทนดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

9.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

10. คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้   แทนดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์

11. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

12. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา ศรเกตุ 

13. คณุอนงคน์าถ    แทนดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา    

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอ่ืน) 

2.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

3.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

4.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

5.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

8.  คุณแคทรยีา   ศรเกตุ 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

10. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ    

11. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

12. คุณอรรณพ  อารญัญกิ 

13. คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 

14. ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 

15. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

16. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์  

17. คณุสพุชัชา  คณาวงศ ์



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1.  คุณเทพนิมติ ร ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

2.  คณุวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

3.  คุณโสชญัญา  โกมลมศิร ์ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4.  คณุจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

ดร.ปรชีากร สุวรณเพ็ญ อุปนายกสมาคมฯ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ไมม่ ี

 

2.1 รบัรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 7/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองรายงานการประชุม 

3.1 สมาชิกใหม่ 2 บริษทั  

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

     1.) คณุจติตมิา ตัง้ศกัดิส์ถติย ์(เลขทะเบยีนนิตบุิคคล : 0105559051828) 

บรษิทั หลานหลวงสมนุไพร จาํกดั 

242-244 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 

โทร : 02 282 3609 ต่อ 170 อเีมล ์: sale@llherb.com 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

ผูแ้นะนํา Facebook สมาคมฯ 

      2.) คุณจดิาภา หล่อเลอเลศิ (เลขทะเบยีนนิตบุิคคล : 0105559051828) 

 บรษิทั เรนสนิไทย จาํกดั 

 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร ์ชัน้ 35 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

 โทร : 02 118 0492 อเีมล ์: jidapal@hotmail.com 

 ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 

 ผูแ้นะนํา หจก.สนิไทยเคมภีณัฑแ์ละการคา้ 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองการเป็นสมาชกิ 
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สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 

4.1 PCHi 2020 | Partnership with ACA Member Associations – TCMA โดย ดร.ปรีชากร 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า The Personal Care and Homecare Ingredients 

(PCHi) ได้ประสานมาทางดร.ปรชีากร เรื่องอยากเป็น Partnership กับทางสมาคมฯ โดย

รายละเอยีดเพิม่เตมิอาจตอ้งมกีารหารอืเพิม่เตมิกบัทางคุณเกศมณอีกีครัง้ 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

4.2 สรปุประชมุวิชาการวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ณ สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทย โดยทีม 

วิชาการ 

 คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าจากการประชุมวชิาการเมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม ทีผ่่านมา

นัน้ไดห้ารอืในเรือ่งต่างๆดงัน้ี 

- การเปล่ียนแปลงแปลงกฎหมายเครือ่งสาํอางในเกาหลี

- 

 ในเรือ่ง preservative และการ

จาํกดัการใชข้องสาร sodium lauroyl sarcosinate ทาง ACA จะทําหนังสอืไปยงั KFDA 

ต่อไป  

ความคืบหน้าเรื่อง Alcohol gel

- 

 กองเครื่องมือแพทย์ได้มีการเวียนหนังสือให้

ผูป้ระกอบการแสดงออกไป แต่เน่ืองจากใหเ้วลาสัน้จงึทําให ้สถานะยงัคงเดมิ คอื สนิคา้ทีม่ ี

Alcohol ผสมอยูน้่อยกวา่ 70% ยงัไมม่คีนกํากบัดแูล แต่หากผสม Alcohol มากกว่า 70% จะ

อยู่ในความดูแลของกองเครื่องมอืแพทยซ์ึง่จะต้องมกีารจดแจง้อย่างละเอยีด จากเหตุการณ์

ดงักล่าว ฝ่ายสภาอุตสาหกรรมไดท้ําหนังสอืชีแ้จงส่งไปยงัเลขาอย.เกี่ยวกบัประเดน็ดงักล่าว

แล้ว ทางฝ่ายวิชาการของสมาคมฯจะติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด หากมี

ผูป้ระกอบการไดร้บัเดอืดรอ้นอยากใหเ้ขา้มาช่วยกนัหาทางแกไ้ขดว้ยกนั  

Halal

- 

 คุณชนะชยั ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากคณะกรรมการกลางของอสิ

สามประเทศไทย ยงัไม่ไดร้บัใหเ้ป็น CB (CertificationBody) ของ MUI ในช่องเครื่องสําอาง 

ทําให้สนิค้าเครื่องสําอางทีผ่ลติในไทยแลว้ผ่านการ certify ในประเทศ ไม่ไดร้บัการยอมรบั

จากทางประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจากปัญหาน้ีทางสมาคมฯได้มกีารทําจดหมายเพื่อส่งไป

คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย เพื่อ raise ปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง

ในอนาคตไว ้

อพัเดตร่างประกาศฯฉลากเครื่องสาํอาง

- 

 ซึ่งร่างตวัน้ีผ่านชัน้คณะกรรมการเครื่องสําอาง

ไปแล้ว และกําหนดเพียงว่าจะต้องใส่วนัหมดอายุเฉพาะเครื่องสําอางที่มสี่วนผสมของ 

Hydrogen peroxide และ Avobenzone ซึง่กรรมการส่วนใหญ่มมีตเิหน็ดว้ยกบัขอ้ประกาศน้ี 

อยา่งไรกด็ยีงัตอ้งรอผลจากการทาํประชาพจิารณ์อกีครัง้หน่ึง 

ร่างประกาศฉลากเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในการดูแลของ สคบ สืบเน่ืองจากที่ทาง 

สคบ ไดม้กีารทาํ public hearing เรื่องฉลาก สคบ เมื่อเดอืนมกราคมทีผ่่านมา โดยเน้ือหาใน

ร่างฯไดก้ล่าวถงึขนาดตวัหนังสอืบนฉลากต้องมขีนาด 2 mm. ทางสมาคมฯไดม้กีารตดิต่อ

สอบถามกบัทางเจา้หน้าที ่สคบ แจง้วา่ รา่งประกาศฯฉบบัน้ีอยูใ่นขัน้รอพจิารณาเซน็ แต่ทาง



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

สมาคมไมแ่น่ใจวา่รา่งประกาศฯดงักล่าวไดม้กีารแก้ไขจากคําแนะนําตามการ public hearing 

หรอืไม ่โดยทางทมีวชิาการจะตดิตามความคบืหน้าอยา่งใกลช้ดิ หากมคีวามคบืหน้าจะมกีาร

แจง้ใหท้ราบในครัง้ต่อไป  

- ประกาศฉลากสคบ พม่า

- 

 โดย ทางสคบและอย ของพม่าได้มกีาร public hearing เรือ่ง

ฉลากสคบที่มผีลต่อสนิค้าในกลุ่มที่อย ดูด้วย โดยให้มกีารใส่ภาษาพม่าลงไปที่ฉลากตาม

หวัขอ้ที่กําหนด และในอนาคตอาจร่างอกีฉบบัทีจ่ะมกีารใหใ้ส่ขอ้มูลในหวัขอ้ที่มากขึน้ จาก

ประเดน็น้ีทางฝ่ายวชิาการไดน้ัดปรกึษาหารอืกบัคุณเกศมณี และ ทางทมีเลขาร่างจดหมาย

ร่วมกบักลุ่มเครื่องสําอาง สภาอุตสาหกรรม เพื่อส่งไปยงัสคบ พม่า ให้ทราบถงึความกงัวล

ของภาคอุตสาหกรรมตามกฎหมายทีอ่อกมาแลว้ดงักลา่ว 

พรบ เครื่องสาํอาง

- 

 ร่างฯพรบ สมุนไพรเป็นหน่ึงในร่างทีก่ฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้ว และ

เตรยีมนําเสนอเข้าวาระพิจารณาในสนชเป็นลําดบัถัดไป อย่างไรก็ดียงัไม่มวี ันที่ในการ

พจิารณาทีแ่น่นอน จงึเรยีนมาเพือ่ทราบซึง่หากมคีวามคบืหน้าจะแจง้ใหท้ราบในครัง้ต่อไป 

TCMA Statement ซึง่จากการหารอื ทางทมีวชิาการได้เสนอว่าควรมกีารออก statement 

เพื่ออัพเดทให้สมาชิกทราบในเรื่องข้อบงัคับของสารใหม่ๆ ที่มีการตกลงกันแล้วในเวท ี

ASEAN สูส่มาชกิสมาคม เช่นเรือ่ง wheat protein, tagetes, dioxane 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

 4.3 สรปุการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเครื่องสาํอาง ครัง้ท่ี 4/2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 13 

ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 

สาํนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ โดยคณุศิวาพร 

คุณศิวาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทางอย.ได้เวียนจดหมายมาเกี่ยวกับการประชุม

อนุกรรมการฯ ในวนัที ่13 ธนัวาคม โดยจะมกีารพจิารณากนัใน 6 ร่างและมขีอ้สรุปตามดา้นล่าง

อนัไดแ้ก่  

-    ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวตัถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลติ

เครือ่งสาํอาง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. …. เรือ่งดงักล่าวไมม่ผีลต่อสมาชกิ เน่ืองจากเป็นการอนุญาตใิหใ้ช้

สารหา้มใชต้วัหน่ึงในการผลติเพือ่การสง่ออกเท่านัน้ 

-    ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อ ปรมิาณ และเงื่อนไขของวตัถุที่อาจใช้

เป็นส่วนผสมในการผลติเครื่องสําอาง (ฉบบัที2่) พ.ศ. ….มกีารเพิม่สารในกลุ่ม Hair Dyes 

Wheat Protein และ Peanut oil เขา้ในร่างซึง่ตรงกบัประกาศของ ASEAN แต่ทางสมาคมฯไดม้ี

การเสนอใหแ้ก ้grace period ใหต้รงตาม ASEAN โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตวัทีปั่จจุบนัมกีารใชอ้ยู่

ในประเทศไทยแลว้มกีารปรบั % restriction ใหม ่

-     รา่งประกาศคณะกรรมการเครือ่งสาํอาง เรือ่ง การแสดงคาํเตอืนทีฉ่ลากของเครือ่งสาํอางทีม่ ี

วตัถุทีอ่าจใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครื่องสําอาง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. ….เพิม่คําเตอืนของสารใน

กลุ่ม Hair Dye ทีถ่กูบรรจเุขา้มาใหม ่ซึง่รา่งดงักลา่วสอดคลอ้งกบัประกาศของอาเซยีน 

-     รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง กาํหนดสารป้องกนัแสงแดดทีอ่าจใชเ้ป็นส่วนผสมใน

การผลติเครื่องสําอาง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. …. เพิม่การใช้สาร Methylene Bis-Benzotriazolyl 

Tetramethylbuylphenol ในรปู nano form ลงในประกาศทีค่วามเขม้ขน้สงูสดุ 10%  



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

-     รา่งประกาศคณะกรรมการเครือ่งสาํอาง เรือ่ง การแสดงคําเตอืนทีฉ่ลากเครื่องสําอางทีม่สีาร

ป้องกันแสงแดด (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. …. เพิ ่มการใช้คําเตือนของสาร Methylene Bis-

Benzotriazolyl Tetramethylbuylphenol ในรปู nano form ทีถ่กูบรรจเุขา้มาใหม ่

-     รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรบัแจง้และรายงานอาการอนัไม่พงึประสงคจ์าก

การใชเ้ครื่องสําอาง พ.ศ. …. มกีารปรบัเปลีย่นร่างจากการพจิารณาในชัน้อนุกรรมการคราวที่

แลว้ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเกณฑอ์าเซยีนมากยิง่ขึน้ ซึง่ทางสมาคมไดม้กีารเสนอขอ้มลูเขา้ไปน

หลายประเดน็รวมถึงการขอความอนุเคราะห์ให้ทางอย. จดัประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบการ

ทราบเป็นวงกวา้ง ทัง้น้ีเน่ืองจากเรือ่งดงักล่าวเป็นเรื่องทีใ่หม่สําหรบัผูป้ระกอบการและมขีัน้ตอน

ในการตอ้งเตรยีมความพรอ้มคอ่นขา้งมาก 

 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

4.4 ความคืบหน้าการจดัสมัมนา เร่ือง แนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลาก 

เคร่ืองสาํอางในยคุ 4.0 โดยทีมวิชาการ 

 คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ จากการหารอืในทมีวชิาการไดม้กีารปรกึษาหา 

เกี่ยวกบัตารางการประชุมว่าควรออกมาในรปูแบบใด รวมถงึได้แบ่งงานไปใหแ้ต่ละฝ่ายในการ

ตดิตาม key stakeholder person สําหรบักําหนดการจดังานจะเป็นวนัที ่19 มนีาคม 2562 เวลา 

09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล ค่าลงทะเบยีน 3,600 บาท/ท่าน สําหรบัสมาชกิสมาคมฯ 

และ 4,000 บาท/ท่าน สําหรบัผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชกิสมาคมฯ จํานวนผู้เขา้ร่วมงาน ไม่เกนิ 200 

ท่าน โดย ดร.ธนกร เวยีงศรพีนาวลัย์ จะรบัหน้าที่ดําเนินรายการจนจบงาน ในส่วนของกลุ่ม 

stakeholder ทีจ่ะเชญิเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ เลขาธกิารอย. , เจา้หน้าที ่อย. , เจา้หน้าที ่สคบ , 

กสทช , ชมรมโฆษณา (ช่อง 5,7) , สมาคมโฆษณา , ช่อง 3 , ช่อง 9 , สมาคมโทรทศัน์ระบบ

ดจิทิลั และ ตวัแทนจากภาคธรุกจิทีจ่ะมาพดูเรือ่งการทาํ Claim Support  

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

4.5 สรปุการประชมุผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยคณุ 

ฐิติ 

 คุณฐติ ิไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้น้ี ถอืเป็นการประชุมครัง้แรก หลงัจาก

ที่กรรมการชุดเดมิหมดวาระ มกีารเสนอให้ที่ประชุมเลอืก ประธานและเลขานุการคณะทํางาน

ภาคประชาชนประจาํปีงบประมาณ 2562 -2563 และใหแ้บ่งกลุ่มเพื่อจดัทําแผนงาน/โครงการที่

จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 ตามมติที่ประชุมคณะทํางานภาคประชาชนกลุ่มเดมิได้

เห็นชอบ ในการพฒันาผู้บรโิภคให้มศีักยภาพในการดูและตัวเองเพื่อการบรโิภคผลิตภณัฑ์

สุขภาพทีถู่กตอ้งและเหมาะสม โดยเน้นการส่งเสรมิในเรือ่งต่างๆดงัน้ี 

1.) ความปลอดภยัดา้นอาหารและลดปัจจยัเสีย่งต่อโรคไมเ่รือ้รงั (NCD) 

2.) การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 

3.) รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 
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โดยในการประชุมได้มกีารเลือกประธานคณะทํางานใหม่ คือ คุณธาราวุฒ ิสบืเชื้อ ซึ่งในการ

ประชุมครัง้น้ีหวัหน้ากลุม่ผูป้ระกอบการ นําโดย คุณจุฑารตัน์ ไดม้กีารนัดประชุมส่งงานโครงการ

ในวนัที่ 17 มกราคม 2562 และขอสรุปโครงการของแต่ละกลุม่ ในช่วงเดอืน กุมภาพนัธ์ - 

พฤษภาคม จะมกีารจดักิจกรรมมหกรรมเพื่อส่งเสรมิโครงการภายใน โดยจะมงีบประมาณ

สาํหรบัการจดักจิกรรมภาคประชาชน 340,000 บาท หรอืเฉลีย่กลุม่ละ 34,000 บาท  

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

4.6 สรปุยอดค่าจาํหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสดุ โดยทีมเลขา 

 คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึ ยอดจาํหน่ายหนงัสอื ASEAN COSMETIC-  

 DOCUMENT ลา่สดุขณะน้ีจาํหน่าย ไดจ้าํนวน 187 เลม่ ซึง่นําไปจาํหน่ายในงานต่างๆอาทเิช่น  

 Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ 

 การประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่หลอื คอื 1247 เล่ม ซึง่ยงัไมร่วม 

 ยอดสาํหรบัแจกหน่วยงานต่างๆอกี 66 เล่ม 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

4.7 สรปุความคืบหน้าของตารางการสวสัดีปีใหม่ 2562 โดยฝ่ายเลขา 

 คณุศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ขณะน้ีทมีเลขาไดท้าํจดหมายขอความอนุเคราะหข์อ 

 ผลติภณัฑจ์ดักระเชา้ไปยงัสมาชกิของทางสมาคมฯแลว้ และไดม้กีารประสานงานกบัทาง 

 หน่วยงานต่างๆเพือ่ขอเขา้พบสวสัดปีีใหม ่ดงัน้ี  

 - วนัองัคารที ่25 ธนัวาคม 2561 นัดสวสัดปีีใหมท่ ี ่กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์, อธบิดี

กรมการคา้ภายใน , ผอ.ชัง่ตวงวดั 

 - วนัพฤหสับดทีี ่27 ธนัวาคม 2561 นัดสวสัดปีีใหม่ที ่กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

, กรมการคา้ต่างประเทศ , สคบ. 

 - วนัจนัทรท์ี ่7 มกราคม 2562 นดัสวสัดปีีใหม่ที ่กรมโรงงาน , กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม , 

สมอ 

 - วนัพธุที ่9 มกราคม 2562 นดัสวสัดปีีใหมท่ีส่าํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบและขอใหก้รรมการสมาคมเขา้รว่มสวสัดปีีใหมต่ามวนัเวลาดงักลา่ว 

4.8 สรุปการประชุมหารือการเตรียมงานการจดัประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ครัง้ท่ี 23 ในวนัพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง

ประชมุชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย คณุนิพนธ ์

 คณุนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่จากการประชุมหารอืการเตรยีมงานการจดัประชุม 

 วชิาการงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ ครัง้ที ่23 ทีผ่า่นมา ทางอย. ไดม้กีาร 

 กาํหนด จดังานวชิาการ โดยวตัถุประสงค ์เพือ่เป็นการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ ซึง่ในงาน 

น้ีจะมกีารเชญิตวัแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อขึ้นอภปิรายด้วย สําหรบักําหนดการจดังาน

จะแจง้ใหท้ราบในครัง้ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
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4.9 สรปุการประชุมระดมความคิดเหน็จากหน่วยงานภาคเอกชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการจดัทาํ

มาตรการ โครงการและงบประมาณ ในการพฒันาและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม โดยคณุฐิติ 

 คณุฐติ ิไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ จากการประชุมทัง้ 2 ครัง้ทีผ่า่นมา สรปุไดด้งัน้ี 

- ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2561 ไดก้ล่าวถงึประเดน็ การกําหนดนิยาม SME และ

ปัญหาอุปสรรคด้านภาษีของผู้ประกอบการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาคม

ส่งออกเครื่องประดบัไทย , สมาคมโรงแรมไทย , สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย และ 

สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย จากการประชุม สรปุไดว้า่  

1.) มกีารเสนอคาํจาํกดัความของ SME ใหม ่โดยดทูีจ่าํนวนแรงงาน+รายได ้ของกจิการต่อปี 

ในการแบ่งกลุม่ Micro-Enterprises , Small Enterprises และ Medium Enterprises (เพิ่ม 

Micro)  

2.) ปัญหาอุปสรรคดา้นภาษ ีซึง่แต่ละสมาคมประสบปัญหาต่างกนั  

- ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 ไดม้กีารระดมความคดิเหน็จากภาคเอกชนเพื่อเป็น

ขอ้มูลในการจดัทํามาตรการโครงการ+งบประมาณของปี 2563 ในการการพฒันาและให้

ความช่วยเหลอื SME โดยจากการประชุมสรปุไดว้า่ 

1.) ร่างนิยาม SME ใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการนําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อใช้ในการกําหนด

กลุม่เป้าหมายส่งเสรมิสนับสนุนและช่วยเหลอืผู้ประกอบการรวมไปถงึใช้เป็นฐานขอ้มูล

ทางเศรษฐกจิ 

2.) การจดัทาํโครงการงบประมาณ สสว จะเป็นเจา้ภาพในการจดัทาํดาํเนินโครงการต่อเน่ือง

มาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2559  

* ปีงบประมาณ 2562 ได้รบัจดัสรรเงนิงบประมาณ 3,328.3689 ลา้นบาท มหีน่วยงาน

ช่วยเหลอื 25 หน่วยงาน (ไมร่วมมาตรการทางการเงนิ) 

* งบประมาณในสว่นของ สสว ทีเ่ป็นการสง่เสรมิ SME ประมาณ 800 ลา้นบาท 

มตทิีป่ระชุม

 

  รบัทราบ 

5.1 การหาสมาชิกเพ่ือเข้าร่วมโครงการศนูยก์ลางยาและผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ (Product 

Hub) โดยคณุศิวาพร 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 คุณศวิาพร ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคุณเกศมณใีหเ้ขา้พบ คุณเสาวภส จงกติตพิงศ ์(ผูอ้าํนวยการ

กองสขุภาพระหวา่งประเทศ กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ) ซึง่ท่านไดร้บัมอบหมายใหด้แูลโครงการ

ศนูยก์ลางยาและผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ (Product Hub) ทีอ่ยูภ่ายใต ้1 ใน 4 Quick Win ในโครงการ 

Medical Hub โดยสิง่แรกทีต่อ้งการทาํ คอื การทาํ Product Outlet ผนวกกบัการขบัเคลื่อนสมนุไพรไทย

ทีเ่ป็นยทุธศาสตรช์าต ิในการน้ีทางกรมฯจงึไดข้อความช่วยเหลอืจากสมาคมฯ และกลุ่มเครือ่งสาํอาง ใน

การหาสมาชกิเพือ่เขา้รว่มโครงการดงักล่าว (รบัจาํนวนไมเ่กนิ 5 บรษิทัก่อนในเบือ้งตน้ ภายในเดอืน 

มกราคม 2562) 
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- เป็นบรษิทัสญัชาตไิทย ขนาดกลางหรอืเลก็ 

หลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการเบือ้งตน้ 

- มผีลติภณัฑเ์ครือ่งสําอางผสมสมุนไพร (Skin Care) ทีส่ามารถพรอ้มวางจาํหน่ายไดท้นัท ี

และเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดคุ้ณภาพมาตรฐาน ตามหลกัสากล และหากเป็นสมนุไพรทีผ่สม 

Product Champion อนัไดแ้ก่ กระชายดาํ , ขมิน้ชนั , ใบบวับก และไพล จะพจิารณาเป็น

กรณพีเิศษ  

- หากมโีรงงานเป็นของตวัเอง หรอื มรีะบบ Online e.g. website เป็นของตวัเอง จะไดร้บัการ

พจิารณาเป็นกรณพีเิศษ 

- ไดนํ้าผลติภณัฑไ์ปวางจาํหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ในราคาพเิศษ โดยจะมเีจา้หน้าทีร่ฐัเป็นผู้

ประสานงานใหใ้นเบือ้งตน้ โดยหา้งทีร่ว่มโครงการ ไดแ้ก่ เอสพลานาด รชัดา และต่อไปจะมี

การขยายโครงการไปยงัหา้งอื่นๆ เช่น เอเชยี ทคี และ ไอคอน สยาม รวมไปถงึ Duty Free 

ต่างๆดว้ย  

ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

- ไดนํ้าผลติภณัฑไ์ปวางจาํหน่ายในต่างประเทศ อาทเิช่น เดนมารก์ , สหรฐัอเมรกิา และ จนี 

เป็นตน้ โดยทางรฐัจะใหก้ารช่วยเหลอืในการขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑใ์นแต่ละประเทศ แต่ทาง

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

- ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิสามารถทาํ Tax Refund คนืได ้เมือ่ซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่ขณะน้ี

กาํลงัอยูใ่นขัน้ตอนการเจรจากบัทางกระทรวงการคลงั 

มตทิีป่ระชุม
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