
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 1/2562 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1014 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ  

อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 

 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  
2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็    
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล          
4.  คุณอนนัต ์ เหลอืงสถติยกุ์ล 
5.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 
6.  คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์  
7.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
9.  ดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์
10. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 
11. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์
12. คุณมณรีตัน์  สุขจติร 
13. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ
14. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
15. คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
16. คุณมกุดา  โจวตระกูล 
17. ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 
18. คุณอนงคน์าถ  พึง่หรรษพร  แทนดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 
19. คุณเพลนิพศิ อนุสกิขว์วฒันา  แทนคุณเทพนิมติร ทองจนัทร ์
    
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 
1.  คุณสาโรจน์  อนิทพนัธุ ์
2.  คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
3.  Mr.Peter  William 
4.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
5.  คุณณฏัฐช์ร  ปณุมนสัโภควชิญ ์
6.  คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
7.  คุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์
8.  คุณชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 
 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  คุณยลธดิา  พานิชปรชีา บจก.ไบเออรส์ดรอ๊ฟ (ประเทศไทย)  
2.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บจก.คาโอ คอนซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเซยี) 
3.  คุณโสชญัญา  โกมลมศิร ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 
 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
คุณเกศมณี เลศิกิจจา นายกสมาคมฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี
ระเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ช้ีแจงคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยวาระปี 2562-2563 
- ตามขอ้บงัคบัสมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทยจะตอ้งกรรมการประกอบดว้ย

นายกสมาคมฯ 1 คน,  อุปนายกสมาคมฯ 5 คน, เลขาธกิารสมาคมฯ 1 คน, 
เหรญัญกิสมาคมฯ 1 คน และกรรมการสมาคมฯ 16 คน ซึง่เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัสมาคม จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการสมาคมผูผ้ลติ
เครือ่งส าอางไทยวาระปี 2561-2563 ใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่ง ช่ือ  นามสกลุ องคก์ร 
นายกสมาคม 
 

คุณเกศมณ ี  เลศิกจิจา บจก.เค.โอ.พ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ 
 

ดร. ปรชีากร  สุวรรณเพญ็ บจก.ยนูิลเีวอร ์เอเชยี พทีอี ี

อุปนายกฝ่ายภาษแีละการคา้  คุณสาโรจน์ อนิทพนัธุ ์ บมจ.โอสถสภา 
 

อุปนายกฝ่ายในประเทศ คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล บจก.สมีาเจรญิ 
 

อุปนายกฝ่ายวชิาการ 
 

คุณชนะชยั   วรรณประเสรฐิ บจก.คอลเกต –ปาลม์โอลฟี (ประเทศ
ไทย) 

อุปนายกฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ ์
 

คุณสุพจน์ รุง่เจรญิ บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) 
 

เลขาธกิารฯ คุณมณรีตัน์  สุขจติร บจก.ชเิซโด ้(ไทยแลนด)์ 

กรรมการฝ่ายต่างประเทศ 
กรรมการฝ่ายวชิาการ 

ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์ บจก.คาโอ คอมซเูมอร ์โปรดกัส ์
(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

เหรญัญกิ                   คุณภวูดล อา้งสนัตกุิล บจก.แมรีค่อมเมอรเ์ชยีลซพัพลายส์ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
กรรมการฝ่ายการเจรจาการคา้ 

กรรมการฝ่ายการเจรจาการคา้  
 

คุณอนนัต ์เหลอืงสถติยกุ์ล บจก.ฮงฮวด 

กรรมการโครงการและหาทุน 
 

คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ บจก.โควกิ เคทท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

กรรมการฝ่ายกจิกรรมหารายได้ 
 

ดร. จริะพนัธ ์  มว่งเจรญิ บจก.วนัรตั (หน ่าเซยีน) 

กรรมการฝ่ายทะเบยีน 
 

คุณมกุดา   โจวตระกูล  นกัวชิาการ GMP 
 

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ คุณภสูฏิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ บจก.ไทยสงวนเคมภีณัฑ ์

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
ผูช้่วยเลขาธกิารฯ 

คุณรกัษณาล ี กงัวาลวฒันศริ ิ บจก.ไลออ้น (ประเทศไทย) 

กรรมการฝ่ายต่างประเทศ 
กรรมการฝ่ายวชิาการ 

ดร.สุษริา  สุดกรยทุธิ ์ บจก.ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

คุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์ บจก.อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอ
รสี ์

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

ดร.นีรนารถ   จณิะไชย บจก.จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (ไทย) 

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้  
เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

กรรมการฝ่ายวชิาการ คุณเทพนิมติร  ทองจนัทร ์
 

บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

คุณณฏัฐช์ร  ปณุมนสัโภควชิญ์ บจก.โฮย ูคอสเมตคิส ์(ประเทศไทย) 

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล บจก.ยนูิลเีวอร ์ไทย เซอรว์สิส ์

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

คุณยลธดิา  พานิชปรชีา บจก.ไบเออรส์ด๊อรฟ (ประเทศไทย)  

กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

คุณชนิดา อยูเ่ชือ้ บจก.คาโอ คอมซเูมอร ์โปรดกัส ์
(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

 
 
 
 
 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
โดยมมีตเิชญิทีป่รกึษาสมาคมฯ อกี 6 ท่าน ดงันี้ 
1. คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์เป็นทีป่รกึษาฝ่ายงานเลขา 
2. Mr.Peter William เป็นทีป่รกึษาฝ่ายภาษ ี  
3. คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์เป็นทีป่รกึษาSME  
4. คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต เป็นทีป่รกึษาฝ่ายจดัหารายได ้  
5. คุณสายใจ พรหมเดเวช เป็นทีป่รกึษาฝ่ายวชิาการ  
6. คุณพงศป์ระพนัธ ์สุสณัฐติพงษ์ เป็นทีป่รกึษาสมาคมฯ 
 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ รบัรองกรรมการสมาคมฯ พรอ้มส่งจดหมายเชญิไปยงัทีป่รกึษาสมาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 10/2561 วนัพธุท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 ความคืบหน้าการประชุมเร่ืองแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาเครื่องส าอางในยุค 

4.0 โดยคณุวิมลศิริ 
 คุณวมิลศริ ิไดร้ายงาน ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึความคบืหน้าการประชุมเรือ่งแนวทางการ 
แกปั้ญหาการโฆษณาเครือ่งส าอางในยคุ 4.0 ว่า ขณะน้ีมผีูส้มคัรเขา้สมัมนา จ านวนประมาน 80 
บรษิทั และตอนน้ีไดต้ดิต่อประสานงานกบัทางวทิยากรทุกท่านแลว้ซึง่ทุกท่านยนิดเีขา้รว่มงาน ใน 
ส่วนของสถานทีจ่ดังาน คอื หอ้งแกรนดบ์อลลมู โรงแรมพลูแมน แกรนด ์สุขมุวทิ กรงุเทพฯ อยาก 
ขอเชญิกรรมการทุกท่านเขา้รว่มงานในครัง้นี้ 
 
3.2 หนังสือแจ้งสมาชิกเร่ืองการปรบัเปล่ียนอตัราค่าบ ารงุสมาชิก โดยทีมเลขา 

สบืเนื่องจากงานประชุมสามญัใหญ่สมาคมฯ ทางสมาคมฯไดม้กีารแจง้ขอปรบัเปลีย่นอตัรา
ค่าบ ารงุสมาชกิและเงือ่นไขต่างๆดงันี้  

- การเปลี่ยนสถานะสมาชกิจากประเภทสมาชกิตลอดชพี เปลี่ยนเป็นสมาชกิ
รายปี และขอเรยีกเก็บค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมฯ อตัราค่าบ ารุงสมาชกิปีละ 
1,500 บาท มรีอบการเรยีกเกบ็ ทุกๆ เดอืนมกราคมของทุกปี และใหส้มาชกิ
ช าระค่าบ ารุงภายในเดอืนมนีาคม ของทุกปีเช่นกนั โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัที ่1 เมษายน 2562 

- การเปลีย่นอตัราค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมฯ ประเภทรายปี จากเดมิ ปีละ 3,000 
บาท เปลี่ยนเป็นอตัราใหม่ ตามขนาดของกจิการ เทยีบจากยอดรายได้รวม
ของกจิการ ก่อนหกัค่าใชจ้่าย ซึ่งจะอ้างองิขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
และมรีอบการเรยีกเกบ็ ทุกๆ เดอืนมกราคมของทุกปี และให้สมาชกิช าระค่า
บ ารุงภายในเดือนมนีาคม ของทุกปีเช่นกัน โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 

(ม.ค-มี.ค) (เม.ย-มิ.ย) (ก.ค-ก.ย) (ต.ค-ธ.ค)

รายไดน้้อยกว่า 300 ลา้นบาท 300 3,000 3,000 2,250 1,500 750

รายไดต้ัง้แต่ 300-500 ลา้นบาท 300 5,000 5,000 3,750 2,500 1,250

รายได ้500 ลา้นบาท ขึน้ไป 300 7,000 7,000 5,250 3,500 1,750

อตัราค่าลงทะเบียน และค่าบ ารงุสมาชิกสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทย

เกณฑก์ารจ าแนกตามยอดรายได้รวม

ของกิจการก่อนหกัค่าใช้จ่าย (อ้างอิง

ข้อมลูจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า)

ค่าธรรมเนียม

 แรกเข้า 

(บาท)

อตัราค่าบ ารงุ

สมาชิก (รายปี) 

(บาท) เร่ิมใช้ ปี 

2563 เป็นต้นไป

กรณีสมคัรเป็นสมาชิกระหวา่งปี / 

กรณีอตัราการเรียกเก็บเฉล่ีย ปี 2562

         (คิดค่าบ ารงุฯ ตามช่วงไตรมาส)

เมษายน 2562 และส าหรบัปี 2562 นี้ สมาคมฯ จะขอเรยีกเกบ็ค่าบ ารุงสมาชกิ
ฯ ส าหรบัสมาชกิที่ยงัไม่ถงึรอบการเรยีกเก็บ โดยมอีตัราการเรยีกเก็บแบบ
เฉลี่ย เพื่อให้สมาชกิทุกราย มสีถานะสิ้นสุดเดอืนธนัวาคม 2562 พรอ้มกนั 
และในปี 2563 สมาชกิทุกรายจะมรีอบการเรยีกเกบ็พรอ้มกนั 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 ACA Regulatory monitoring report โดย ดร.ปรีชากร  
 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึขอ้ก าหนดของ ACA ล่าสุด โดยมรีายละเอยีด
เพิม่เตมิตามเอกสารแนบ 1  
 
4.2 สรปุการประชุมช้ีแจงและรบัฟังความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายล าดบัรองส าหรบั 

พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 (ฉลาก วนัหมดอายุ ADR สารห้ามใช้ สาร
อาจใช้ และสารกนัแดด) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-
14.00 น. ณ โรงแรมนารายณ์ โดยทีมวิชาการ  
คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการประชุมในครัง้นี้ทางสมาคมฯไดน้ าส่ง 

ขอ้คดิเหน็สมาคมต่อรา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯทัง้ 7 ฉบบั ดงันี้ 
- ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสารป้องกนัแสงแดดทีอ่าจใช้

เป็นส่วนผสมในการผลติเครือ่งส าอาง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ....  
 โดยสมาคมฯ เหน็ชอบตามรา่งประกาศฯ เป็นส่วนใหญ่ หากแต่มขีอ้แก้ไข/

เพิม่เตมิ คอื ขอใหป้รบัเงื่อนไขสารล าดบัที ่20 Bisocuctrizole จากเดนิที่
ระบุค่าการละลายน ้าน้อยกว่า 5 ไมโครกรมัต่อลติร ที่อุณหภูม ิ25 องศา
เซลเซยีส เป็น ค่าการละลายน ้าน้อยกว่า 5 นาโนกรมัต่อลติร ทีอุ่ณหภูม ิ
25 องศาเซลเซยีส ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของ EU2018/885 ที่
ประกาศเมือ่ 20th June 2018 

- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลาก
เครือ่งส าอางทีม่สีารป้องกนัแสงแดด (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. .... 
 โดยสมาคมฯเหน็ชอบตามรา่งประกาศทุกประการ 
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- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง ก าหนดชื่อ ปริมาณ และ

เงื่อนไขของวตัถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครื่องส าอาง (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. .... 
 โดยสมาคมฯเหน็ชอบตามรา่งประกาศทุกประการ 

- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตอืนทีฉ่ลากของ
เครื่องส าอาง ที่มวีตัถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครื่องส าอาง (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. .... 
 โดยสมาคมฯ เหน็ชอบตามรา่งประกาศฯ เป็นส่วนใหญ่ หากแต่มขีอ้แก้ไข/

เพิม่เติม คือ สารล าดบัที่ 7b Ethanol , 2,2’ – [(2-nitro-1,4-
phenylene)diamino]-bis- (9CI) และ สารล าดบัที ่8b 1-Methyl1-2,6-bis-
(2-hydroxyethylamino)-benzene เสนอให้ตัดข้อความ “ มีสาร 
Phenylenediamines(toluenediamines” นี้ออก เนื่องจากไม่สอดคล้อง
หลกัเกณฑก์บัอาเซีย่น 

- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง ชื่อวตัถุที่หา้มใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลติเครือ่งส าอาง (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. .... 
 โดยสมาคมฯเหน็ชอบตามร่างประกาศทุกประการ 

- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การรบัแจ้งและการรายงาน
อาการอนัไมพ่งึประสงคจ์ากการใชเ้ครือ่งส าอาง พ.ศ. .... 
 โดยสมาคมฯ เหน็ชอบตามรา่งประกาศฯ เป็นส่วนใหญ่ หากแต่มขีอ้แก้ไข/

เพิม่เตมิ คอื ความในขอ้ 4 วงเลบ็ (1) วรรค 2 ขอเสนอใหต้ดัขอ้ความใน
บรรทัดที่สอง ที่เขียนว่า “และต้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสาร หรือ
หลกัฐานทีจ่ าเป็นเพื่อประกอบการพจิารณาของพนักงานเจา้หน้าที่” ออก 
เนื่องจากไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑข์องอาเซีย่น 

 แบบฟอรม์ รมค1 ขอเสนอให้ตดัหวัข้อเรื่อง “การระบุระดบัความน่าจะ
เป็น”ออก ทัง้นี้เพื่อให้สอดคล้องกับฟอร์มรายงานในภูมภิาคอาเซยีนที่
ประเทศไทยไดร้บัขอ้ตกลงมาแลว้ 

 ส าหรับกรณีอาการไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง ควรก าหนดให้
ผูป้ระกอบการสามารถใช้แบบฟอรม์ภาษาองักฤษที่มเีนื้อหาใกล้เคยีงกบั 
ร.ม.ค. เพื่อเกบ็เอกสารไวใ้นเอกสาร Flie ได ้เนื่องจากขอ้ก าหนด PIF นัน้ 
เอกสารสามารถใชเ้ป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด ้ 

 เนื่องจากเรื่องนี้ เป็นเรื่องใหม่ส าหรบัสมาชกิ SME ขอให้พจิารณาระยะ
บงัคบัใชจ้าก 180 วนัเป็น 1 ปีเป็นอย่างน้อย และขอเสนอใหท้าง ส านักฯ 
ช่วยจดัอบรมเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวแก่ผูป้ระกอบการโดยเรว็ 

- ร่าง ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องส าอาง พ.ศ. 
… 
 โดยสมาคมฯ เหน็ชอบตามรา่งประกาศฯ เป็นส่วนใหญ่ หากแต่มขีอ้แก้ไข/

เพิม่เตมิ คอื ความในขอ้ 1 (11) ปรบัเป็น เลขทีใ่บรบัแจง้ (หรอื เลขทีใ่บ
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รบัจดแจ้ง) ให้เหมอืนเดิม เนื่องจากไม่ส่งผลต่อคุณภาพหรอืความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

 ขอเสนอใหต้ดัขอ้ 6 ทัง้ขอ้ (รวมถงึ (1)-(6)) เนื่องจากเกณฑด์งักล่าวควร
ไปอยูใ่นเกณฑก์ารโฆษณา ซึง่เกดิความซ ้าซอ้นกนั อกีทัง้ขอ้ความในบา้ง
ข้อนัน้ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เช่น การมสี่วนผสมนัน้อยู่ใน
ปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณ ซึ่งในหลักสากลสามารถกระท าได ้
กล่าวคือ สามารถกล่าวได้ว่าผลิตภณัฑ์มีส่วนผสมนัน้อยู่ แต่ไม่แสดง
สรรพคุณ 

 เสนอ อย. ก าหนด นิยามของอนุภาคนาโน เพื่อความชัดเจนของ
ผูป้ระกอบการในการด าเนินงาน  

 เสนอใหพ้จิารณาขยายเวลาบงัคบัใชจ้าก 1 ปีเป็น 3 ปี  
 
4.3 สรปุประชุมคณะกรรมการภาษีอากรและมาตรการทางการค้า ครัง้ท่ี 1/2562 (5) ใน

วนัพฤหสับดีท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ณ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย
คณุภวูดล 

 คุณภวูดล ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการภาษอีากรและ 
มาตรการทางการคา้ ทีผ่่านมานัน้ทางสมาคมฯไดม้กีารท าหนงัสอืยืน่ในประเดน็ปัญหา ดงันี้  

- ประกาศกระทรวง สาธาณสุข เรือ่ง อตัราสงูสุด และค่าใชจ้่ายทีจ่ะจดัเกบ็จากผู้
ยื่นค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง พ.ศ. 2560 
ตามค าสัง่คณะความสงบแห่งชาตทิี ่77/2559   
 ทางสมาคมฯไดม้กีารเสนอว่า ไมค่วรบงัคบัใชป้ระกาศเรือ่งอตัราสูงสุดและ

อัตราจดัเก็บกับกลุ่มผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง เพราะเป็นกลุ่มสินค้าที่มี
ความเสีย่งต ่า และตวักลุ่มอุตสาหกรรมเองไม่มปัีญหาในเรื่องระยะเวลาใน
การพจิารณา หรอืมคีวามจ าเป็นต้องใชผู้เ้ชีย่วชาญเพื่อมาพจิารณาสนิค้า 
เนื่ องจากกลุ่มเครื่องส าอางมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายในระดับ
อาเซียนทุกปี ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์การ
พจิารณาความปลอดภยั คุณภาพ และประสทิธภิาพเป็นอยา่งดอียูแ่ลว้ 

- กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัเครือ่งส าอาง พ.ศ. 2560 
 ทางสมาคมฯได้มกีารเสนอว่า ควรให้ปรบัอตัราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ

เครื่องส าอางลง และให้เป็นไปตามที่อุตสาหกรรมเสนอในชัน้ประชา
พจิารณ์ กล่าวคอื ลดลง 10 เท่า ในทุกหวัข้อของประกาศที่บงัคบัใช้ใน
ปัจจบุนั 

 
4.4 สรปุยอดค่าจ าหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสดุ โดยทีมเลขา 
 คุณศวิาพร ไดร้ายงานให้ทีป่ระชุมทราบ ถงึ ยอดจ าหน่ายหนังสอื ASEAN COSMETIC  
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จ าหน่าย ได้จ านวน 296 เล่ม ซึ่งน าไปจ าหน่ายในงานต่างๆอาทเิช่น 
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ 
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การประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดที่เหลือ คือ 1204 เล่ม โดยจะน า
หนงัสอื ACD ออกจ าหน่ายในงานสมัมนาโฆษณาในวนัที ่21 มนีาคมน้ีดว้ย  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.5 สรปุการจดัประชุมสามญัประจ าปี 2561 โดยทีมเลขา 
   
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 สรปุการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเคร่ืองส าอางครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพธุท่ี 13 
มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชัน้ 2 
ส านักคณะกรรมการอาหารและยา โดย ดร.ธนกร 
 ดร.ธนกร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการประชุมในครัง้นี้แบ่งสาระส าคญัต่างๆ
ออกเป็นหวัขอ้ไดด้งังี ้ 

1. การน าเขา้เครือ่งส าอางเพื่อเป็นตวัอยา่ง เพื่อจดันิทรรศการ หรอืเพื่อใชใ้นการศกึษา วจิยั  
หรอืวเิคราะหท์างวชิาการ 

 
- ขอ้มลูการประชุมอนุกรรมการ 13 มคี 2562 
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2. ประกาศการขอความเหน็เกี่ยวกบัฉลากเครือ่งส าอาง 
 

 
 
 
 
 
 
5.2 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป – วนัพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง
ประชุม 1013 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
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REGULATIONS MONITORING REPORT 

This is a regulatory monitoring report within a certain period of time and intents to provide awareness to the industry on recent 
/forthcoming regulations to increase preparedness for compliance/actions. This is non-exhaustive. It is important for the local 
industry associations to refer to the actual (most recent) draft regulations and to seek clarifications/ understanding with the 
respective Authorities.  
 

ASEAN 

ACD REVISION AGREED AT THE 28th ACC/ACSB MEETING 

• Adopt Indonesia’s proposal of revising Annex III (Ref 2a and 9A) for Thioglycolic acid and Thiolactic acid combination, 
by following discussion and refinement by ACSB:  
“For general use of hair waving or straightening products the maximum concentration for combination of Thioglycolic 
acid and Thiolactic acid must not exceed 8% calculated as Thioglycolic Acid. “ 
 

• Inclusion of the following new entries into Annex III: N,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-2-Nitro-p-phenylenediamine, 2,6-
Dihydroxyethyl-aminotoluene, HC Red No. 17, HC Yellow No. 17, 1-Hexyl-4,5-diaminopyrazole sulphate, 2,5,6-
Triamino-4-pyrimidinol sulphate, Hydroxyethoxyaminopyrazolopyridine HCl, 3-Amino-2,6-dimethylphenol, Basic 
Brown 17 and Basic Blue 124. Effective 1st Dec 2019 only compliant products can be placed in the market, and non-
compliant products must be completely withdrawn from the market. 

 

• Indonesia informed the meeting that following their review of adverse events associated with Lyral (HICC) they had 
decided to adopt the same implementation date as other AMS. Consequently, effective 23rd August 2021 no 
cosmetic product with the banned materials can be placed in market in Indonesia and non-compliant products must 
be completely withdrawn from the market. 

 

• Adopt the Indonesian proposal on Ethyl Tosylamide and directed the Secretary to amend Annex II, Ref 307 to replace 
the current entry with the proposed text, “Sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more 
H-atoms of the -NH2 groups, and their salts” 
 

• Adopt new entries into Annex III for peanut oil and hydrolyzed wheat protein, Ref 322. Effective 1st Dec 2019 only 
compliant products can be placed in the market, and non-compliant products must be completely withdrawn from 
the market, except Indonesia which is still reviewing this matter.  
 

INDONESIA 
A. HALAL  
The Government of Indonesia is preparing series of regulations as implementation provisions for Law of the Republic of 
Indonesia Number 33 of 2014 Halal Product Assurance (“UU JPH”).  UU JPH actually requires 19 sets of implementing 
regulations as stated in the Law. To date no regulation has been issued. After several years and facing numerous 
challenges, it has been said that the draft of Government Regulation of Halal Product Assurance (“RPP JPH”) has been 
signed by relevant Ministers and currently pending signing by President (estimated after Presidential election in April 
2019).  
 
There will be fourteen (14)  draft  regulations from ID  Ministry of Religion (“RPMA) following the RPP JPH and this will be 
arranged into 3 main RPMAs, namely: 
1. RPMA on Staging Types of Halal Certified Mandatory Products (most critical) 
    Key timing expected to be indicated in this RPMA :  

a. The time for the Staging of Food and Beverage Products starts from 17 October 2019 to 17 October 2024 
b. The time for the Staging of Non-Food and Beverage Products starts from 17 October 2019- 17 October 2026 

2.   RPMA about JPH Organizers (In the process of harmonization) 
3.   RPMA on Halal Certification Cost and Financial Management BPJPH (On-Going Process) 
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B. BPOM New Regulation of QR CODE( PERKA BPOM NO 33 TAHUN 2018)  
POM issued a new regulation of 2D Barcode (QR CODE)  which contain information of registration number & it’s valid date. 
The purpose of this regulation is to help consumer & inspector to identify the legality of the product  with the use of BPOM 
mobile smartphone application.  
And here are the highlight of its regulation: 
a) Mandatory to put 2D/QR barcode on the label 
b) The 2D/QR barcode requirement :  

• Color : black on white or other color  as long as it can be readable by the system. 

• For Cosmetic :  2D/QR barcode must be put on primary/secondary pack. And for the small size product label, it is 
allow to be put on the hanging label , shrink wrap, or others which is still accepted by label regulation 

• Barcode size :  min. 0.6 x 0.6cm 

• In case there is more than 2D barcode on the pack,  need to label “BPOM RI” for differentiation 
c) Timeline 

• For New Product  Approval (Dec 7th, 2018 onward), it needs to be reflected on label 6 months after the date of 
Notification approval date.  

• For Existing product in the market  :  Dec. 7th, 2023 (on shelf) 
  
 

 

Asia/International 

CHINA 

1. China NMPA Bans Cosmetics Using EGF or Medicinal Claims – see attachment  

2. China notifies WTO TBT the draft version of Cosmetics Supervision and Administration Regulation (CSAR).  – see 

attachment 

Regulatory 

Alert_China NMPA clarifies some banned claims and ingredients.docx

27Nov2018_ACA 

Letter on TW cosmetic Reform-final.pdf 
3. China’s latest announcement on Cross Border Ecommerce (CBEC) policy extension.  

• During the State Council executive meeting held on Nov. 21, 2018, China determined to further extend the 

transitional policies of CBEC retails beyond the originally stipulated January 1st, 2019 deadline. 

• The CBEC transition period has been officially extended beyond the Jan 1st 2019 deadline. No new deadline has 

been specified and ChemLinked expects current measures to remain stable in the short to medium term. 

• CBEC-traded cosmetics, infant formula powder, medical device and special food (such as health food and food for 

special medical purposes) will not be subject to complicated pre-market approval. 

 

4. China Officially Releases Enforcement Rules for Replacing Imported Cosmetic Registration with Filing Management 
Nationwide.  
On Nov. 9, 2018, China National Medical Products Administration (NMPA-Subordinate to SAMR) officially announced 

that registration of first-imported non-specials cosmetics will be entirely replaced by filing management nationwide 

from Nov. 10 in accordance with the State Council’s notice of Advancing the Reform of “Separating Certificates from 

Business License”. Registration of imported cosmetics will be entirely replaced by filing from Nov. 10. Authorization of 

a domestic responsible person is critical after the reform. 

 

Taiwan 

1. Taiwan Implements New Requirements for Ingredients and Hair Dye Products Claims on Jan 1, 2019.  
Early on April 13, 2018, Taiwan FDA released 2 amendments of Medicated or Poisonous Ingredients List of Hair Dye 

Products and Standard of Mandatory Claims for Hair Dye Products on the Label, Instruction and Packaging, which 

entered into force on Jan 1, 2019.  
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2. Taiwan is drafting new standards for Restricted Ingredients and Preservatives from Jan 1 2020 
On Dec 14, 2018, TFDA released 6 drafts of cosmetic regulations: 

1) Standard for Usage and Limitation Requirements of Ingredients Used in Special-use Cosmetics  

2) List of Prohibited Ingredients Used in Cosmetics  (target to become effective together with Cosmetic Hygiene Safety 

Administration Act) 

3) List of Restricted Ingredients Used in Cosmetics  

4) Standard for Usage and Limitation Requirements of Preservatives in Cosmetics  

5) List of Permitted Colorants Used in Cosmetics  

6) Limitation Standards for Microorganism in Cosmetics.  

Above will become effective on Jan 1, 2020. Public consultation will last until Feb 12, 2019.  

 

KOREA 

MFDS announced an amendment to the Enforcement Regulation of the Cosmetics Law  as a scope of Korean Regulation 
Reform. 
 The Key points are as follow :  

• In order to help consumers to select their products through various and detailed information on cosmetics, 
cosmetics which require all cosmetics to be labeled with allergen inducing ingredients and cosmetics that display. 

• For comestice products which can be used by infants and children, it is mandatory to specify the limit of usage 
(Ex ; Baby Products (less than 3 years) or (under 18 years)) 

The detail information can find in the attached file.  

20190220 

amendmend of Korea Cosmetic Law.docx 
 

INDIA 

The amendment in Drugs & Cosmetics Rules regarding revision in fee structure has been finalized & published effective 

from 12th Dec.2018. It will have major impact on cosmetics import. 

Description 

 

Fees till 11th Dec.2018 Revised Fees effective from 

12/12/2018 

Import and Registration of Cosmetics  

Application to issue Registration Certificate by the 

manufacturer/ authorized agent or Importer for each 

brand of cosmetics 

250 US dollars or its equivalent 

to Indian rupees 

2000 US dollars or its 

equivalent to Indian rupees 

Duplicate copy of Registration Certificate 100 US dollars 500 US dollars 

Cosmetics Draft Rules got published on 29th November,2018. Comments on the draft are provided to MoH through 

various local industry associations like IBHA, FICCI and also international associations like CE & PCPC, for consideration. 

IBHA representatives had a follow up meeting with DCGI on 11th Feb 2019 for understanding pointwise details of industry 

comments. Basically  the revised fee structure amendment is already in implementation stage, industry will have to follow 

the same. (USD 2000/ category and USD 50/variant). Even though the fee structure given in draft cosmetics rules is lesser 

than the amended revised structure, no change in fees is expected, validity will change from 3 to 5 years once draft 

cosmetics rules get finalized. Currently finalized regulation to stay as is with validity of 3 years.  
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EU/USA 

Sunscreen Near the end of the year, citing concern for coral reefs, the nation of Palau passed a 

widespread ban on sunscreen and cosmetic ingredients to go into effect in 2020. The new law 

expands the list of ingredients and increases the scope of restrictions that have also been 

passed in Hawaii.  Palau will ban anyone from bringing, buying, selling, importing or 

manufacturing products containing 10 ingredients: oxybenzone; octinoxate; octocrylene; 4-

methyl-benzylidene camphor; triclosan; methylparaben; ethylparaben; butylparaben; 

benzylparaben; and phenoxyethanol. There is currently no credible evidence that these 

ingredients contribute to coral decline, which is generally accepted to be caused by increasing 

water temperatures and other effects of climate change. 

A small study by the University of South Australia and University of Queensland recently found 

that zinc oxide nanoparticles dissociate into ions when applied to the skin, meaning it is 

unlikely these sunscreens enter the bloodstream. Nano ZnO generally appear transparent on 

the skin, instead of leaving a white residue. 

Endocrine 
Disruption 

In November, the EU Commission published a framework on endocrine disruptors, and concluded 

that the Cosmetics Regulation already provides the adequate tools to regulate the use of cosmetic 

substances that present a potential risk for human health. 

Media reports in December also focused on a study that suggests that girls who are exposed 

before birth to chemicals commonly found in toothpaste, makeup, soap and other personal care 

products may hit puberty earlier than their peers who aren't exposed to these chemicals in the 

womb.   
Another intelligence from EU is microplastic 

• European Chemicals Agency (ECHA) will publish its long-expected draft restriction on Microplastics.  

• EU-wide bans/restrictions are not expected to come into force before early 2022. 

• The scope is expected to be broad and include ingredients that we consider non-plastic (e.g. Styrene/Acrylates 

Copolymer [SAC]) in both rinse-off and leave-on cosmetics.  

• The EU approach goes beyond microbeads. All microplastic and solid polymer ingredients are in scope (i.e., opacifier, 

film former, viscosity controller, SPF boosters). There will be a phased-in implementation. Proposed entry into force by 

category: RO products (2020); opacifiers (2024); household products (2025); all leave-on cosmetic products (2026). 

There are also substances which are used sanitary protection products or in medical devices which could be caught by 

the scope of the restriction.  

 

 


