
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 2/2560 

            วนัพฤหสับดีท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 

         ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

3.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ     

4.  คณุวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์

5.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ   

6.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

7.  ดร.นีรนารถ    จณิะไชย 

8.  คุณมกุดา              โจวตระกูล  

9.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

10. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

11. คุณแคทรยีา   ศรเกตุ   

12. คณุมณรีตัน์  สขุจติร   

13. คุณรกัษณาล ี  กงัวานวฒันศริ ิ  

14. คุณสมบตั ิ วณาอุปถมัภกุ์ล   แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์  

15. คณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล  มผีูเ้ขา้แทน 

 

1.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  

2.  ดร.จริพนัธ ์           มว่งเจรญิ 

3.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

4.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

5.  ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์

6.  คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

7.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

9.  คณุอภนินัท ์  โรจนวภิาต 

10. คณุกาญจนา อนุรกัษ์กมลกุล 

11. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

12. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

  



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
 

1. คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์  

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ   บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) 

3. คุณวภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4. คณุกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย

มรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

1.1 เชิญประชมุการจดัทาํโครงการพฒันา The Thai Herbal Recipe สู่ตลาดโลก 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่ากรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์ได้เชญิสมาคมฯเพื่อเขา้ร่วมประชุมการจดัทําโครงการพฒันา The Thai Herbal 

Recipe สู่ตลาดโลก เพือ่หารอืแนวทางการดาํเนินงานในวนัที ่12 มถุินายน 2560 ณ กรมส่งเสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์จงึขอตวัแทนสมาคมฯเพือ่เขา้รว่มประชุมงานดงักลา่ว 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ และใหต้อบรบัชือ่คณุฐติ ิเป็นผูแ้ทนเขา้รว่มประชุม 

1.2 โครงการเคร่ืองสาํอางสมนุไพร AFTA 2560 

 คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจง้ให้ทราบว่าเน่ืองจากได้มกีารจดัสมัมนาโครงการ

เครื่องสําอางสมุนไพร AFTA 2560 ในส่วนของกิจกรรมที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุม เรื่อง การพฒันา

เครื่องสําอางสมุนไพร และการจดัทําเอกสาร PIF กําหนดจดั 5 วนั ระหว่าง 17-21 กรกฎาคม 2560 จงึ

ให้ทางสมาคมฯทําการเปิดรบัสมคัรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และทางสมาคมฯจะทําการ คัดเลือก

ผูเ้ขา้รว่มประชุม จาํนวน 100 คน (ภาคบรรยาย) และ 50 คน (ภาคปฏบิตักิาร) เพื่อส่งรายชื่อใหก้บัทาง

มหาวทิยาลยัมหดิลในการเตรยีมงานต่อไป 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ และให้คุณฐิติ และคุณมุกดาเป็นคณะทํางานร่วมกับประธานในที่

ประชุมคดัเลอืกรายชือ่ผูเ้ขา้รว่มอบรม 

2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 1/2560 วนัพฤหสับดีที ่

11 พฤษภาคม 2560เวลา 13.00-15.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัรองรายงานการประชุม 
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3.1       งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

มีนาคม 1มกราคม-31 มีนาคม2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 37,200.00 150,000.00                   

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 128,900.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 10,700.00 10,700.00

รายได้อื�น 0.00 37,000.00

รวมรายรับ 176,800.00         326,600.00                   

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 17,000.00            51,000.00                     

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 169,291.00 227,159.19

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,205.00              9,720.00                        

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 2,261.50              9,452.27                        

ค่าไฟฟ้า 669.25 2,058.00                        

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 438.00 4,245.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 34,444.00            149,329.45                   

รวมค่าใช้จ่าย (227,308.75) (452,963.91)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (50,508.75) (126,363.91)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 เมษายน 2560 (126,363.91)

หน่วย:บาท

 
 

 มตทิีป่ระชุม 

 

รบัทราบ 
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3.2 งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

เมษายน 1มกราคม-30 เมษายน2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 24,000.00 174,000.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 0.00 10,700.00

รายได้อื�น 0.00 37,000.00

รวมรายรับ 24,000.00            350,600.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000.00            83,000.00                            

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 0.00 227,159.19

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,590.00              12,310.00                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 1,875.75              11,328.02                            

ค่าไฟฟ้า 908.00 2,966.00                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,120.00 5,365.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 56,627.00            205,956.45                         

รวมค่าใช้จ่าย (95,120.75) (548,084.66)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (71,120.75) (197,484.66)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 พฤษภาคม 2560 (197,484.66)

หน่วย:บาท

 
 

มตทิีป่ระชุม 

 

รบัทราบ 

    3.3   สมาชิกสมคัรใหม่ 1 บริษทั 

1) บจก.สมปรารถนา เฮริบ์  

คณุสมปรารถนา หงษเ์อก 

79/14 หมูบ่า้นรชัชา หมูท่ี ่2 ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี

โทร : 02-5955064   แฟกซ ์: 02-5955013 

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวบ็ไซต)์ 

 

มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัรองสมาชกิ 
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4.1      สรปุการประชมุคณะอนุกรรมการมาตรฐานเคร่ืองสาํอาง ครัง้ท่ี 1/2560  

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

ฝ่ายเลขาขอสรปุการประชุมดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ผา้อนามยั  เป็นเรื่องสบืเน่ืองทีใ่ห้ผา้อนามยัชนิดสอดจดัเป็นเครื่องสําอาง เน่ืองจากคํา

จาํกดัความ ตามมาตรา 4 (1) ของพรบ. เครื่องสําอางปี 2558 ไม่สามารถครอบคลุมผา้อนามยัชนิดสอด

ได ้จงึจาํเป็นต้องใช ้คําจํากดัความ ตามมาตรา 4 (3) แทนซึ่งต้องมขี ัน้ตอนให ้กฤษฎกีาตคีวาม และ

ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวง ต่อคณะรฐัมนตร ีซึง่อยู่ในขัน้ตอนจดัทําร่างกฎกระทรวง และตอนน้ีไม่มี

ใครคุมต้องให้กฎหมายกลาง (สคบ.) เป็นผู้คุ้มครองไปก่อนจนกว่ากฎหมายจะแล้วเสรจ็ ซึ่งจะใช้เวลา

ประมาณ 6 เดอืน 

ผลกระทบ:  

1. ผูใ้ดนําเขา้ผา้อนามยัชนิดสอดในระหวา่งน้ีไมส่ามารถจดแจง้ได ้

2.  หากไดป้ระกาศเป็นเครื่องสําอางเรยีบรอ้ยแลว้ ผา้อนามยัชนิดสอดตวัเดมิ ต้องมกีารจดแจง้

ใหมแ่ละจะไดเ้ลขรบัแจง้ใหม ่

หมายเหตุ: มผีู้ประกอบการเพยีงไม่กี่รายที่นําเขา้ผ้าอนามยัแบบสอด หากมขีอ้ขดัขอ้งหรอืมี

คาํถามในแนวทางปฏบิตั ิสามารถปรกึษากบั อย. ไดโ้ดยตรง 

 

4.1.2. รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข ในการยื่นคําขอ 

และการออกหนงัสอืรบัรองสถานทีผ่ลติ หรอืสถานทีนํ่าเขา้เครือ่งสาํอาง 

ข้อสรุป: การขอใบรบัรองดงักล่าวเป็นความสมคัรใจมไิด้เป็นภาคบังคบั การจดแจ้งมไิด้มี

ขอ้กําหนดว่าหา้มจดแจง้ หากยงัมไิดร้บัการตรวจสถานที ่อย่างไรกต็าม ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของ

ผู้ประกอบการที่จะต้องสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข หรอืหลกัเกณฑข์องผู้ผลติหรอืผู้นําเขา้หากม ีpost 

market surveillance.  ขอ้มลูทัง้หมดน้ีสอดคลอ้งกบั public hearing ในวนัที ่30 พ.ค.ทีผ่า่นมา  

ขอ้สงัเกต:  

1. หากมสีถานที่เก็บรกัษา มากกว่า 1 แห่ง ต้องยื่นทุกแห่ง และเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ

สถานทีแ่ยกจากกนั 

2. การต่ออาย ุจะมกีารไปตรวจสถานทีใ่หม่ ซึง่ความแตกต่างของการต่ออายุกบัการขอใหม ่ยงั

ไมช่ดัเจนทัง้ในดา้น กฎเกณฑ ์เวลา หรอืเรือ่งค่าใชจ้า่ย  

3. การเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถทําได้ โดยไม่ต้องมคี่าใช้จ่าย เช่น การเปลี่ยนที่อยู่โดย

ยังคงเป็นสถานที่เดิม แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาจากการแบ่งเขตของกระทรวงมหาดไทย

เปลีย่นแปลงไป เป็นตน้ 

4. การจดแจ้ง ทางกลุม่ pre-market อาจมขี้อกําหนดหรอืเงื่อนไขบางอย่างเพื่อจะประเมนิ

เบือ้งตน้วา่ผูท้ีม่าขอจดแจง้มคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักลา่วได ้ 

 

4.1.3. ร่างประกาศเรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเรยีกเก็บคนื การทําลาย

และการสง่มอบเครือ่งสาํอาง 
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ฉบบัรา่งทีนํ่าเสนอในคณะอนุฯ ในเรื่องของวธิกีารยงัเขยีนไม่ชดัเจนและดูซํ้าซอ้น คณะอนุฯ จงึ

ใหเ้ลขากลบัไปทบทวนฉบบัรา่งอกีครัง้ โดยดตูวัอยา่งของกองยา และอาหาร วา่มกีารปฏบิตัอิยา่งไร  

ขอ้สงัเกต :  

1. มคีําถามที่น่าสนใจ เช่น ยดึ อายตั แก้ไข เรยีกเก็บคนื มลีกัษณะหรอืเกณฑก์ารพจิารณา

อยา่งไร 

2. การเกบ็สนิคา้ทีถู่กอายดัเพื่อจะทําลาย มแีนวโน้มว่าจะเกบ็ไวท้ีผู่ผ้ลติ ผูนํ้าเขา้เน่ืองจาก อย 

ไม่มสีถานที่เก็บ การทําลายสนิค้าอาจต้องมขีบวนการที่ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายทัง้หมดผู้ประกอบการ

จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

3. การดาํเนินการสง่มอบสนิคา้ทีผ่ดิกฎหมายดว้ยเงื่อนไขต่างๆ เช่นเครื่องสําอางทีไ่ม่ปลอดภยั 

เรยีกเกบ็คนืภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัคาํสัง่ แต่เครือ่งสาํอางปลอม ผดิมาตรฐาน กลบัใหเ้รยีกคนืภายใน 

15วนั ซึง่ถา้อ่านตามนิยาม มาตรา 28, 29 และ 30 เครือ่งสาํอางทีไ่มป่ลอดภยัน่าจะรนุแรงทีส่ดุ 

4. มกีารตัง้คาํถามวา่เกณฑใ์นการพจิาณา ว่า การเรยีกเกบ็คนื หมายถงึระดบัไหน เช่น เกบ็คนื

ทีย่งัอยูภ่ายใตผู้ผ้ลติผูนํ้าเขา้เท่านัน้ หรอืเกบ็คนืในระดบัรา้นคา้ หรอืลงไปถงึระดบัผูบ้รโิภค 

 

4.2 สรปุการประชุมคณะทาํงานการจดัทาํหลกัปฏิบติัท่ีดีด้านกฎระเบียบ (GRP) สาํหรบัการ

แสดงฉลากของเคร่ืองสาํอาง  

 ดร.สุษิราได้รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าในที่ประชุมได้มกีารประชุมในเรื่องฉลากเครื่องสําอาง

ทัง้หมด แต่ไดม้กีารเจาะประเดน็ของการเขยีนวนัหมดอายุว่าจะเขยีนอย่างไร เน่ืองจากในพรบ.ไดม้กีาร

เขยีนเดอืนปีทีผ่ลติหรอืปีเดอืนทีผ่ลติ และเดอืนปีทีห่มดอายหุรอืปีเดอืนทีห่มดอายุ โดยทีป่ระชุมต้องการ

ความเห็นของภาคอุตสาหกรรมว่ามคีวามคิดเห็นอย่างไร ผลดีหรอืผลเสียอย่างไร จงึได้แบ่งเป็น 2 

scenario ดงัต่อไปน้ี 

option1 คอื ตอ้งใส่วนัหมดอาย ุโดยใหทุ้กคนพจิารณาวา่ขอ้ดขีองการใสว่นัหมดอาย ุและขอ้เสยี

ของการใสว่นัหมดอายมุอีะไรบา้ง โดยหลกัๆขอ้เสยีของภาคธรุกจิคอืทาํใหเ้ราเสยีโอกาสทางการคา้  

option2 คอื ต้องใส่วนัหมดอายุ แต่จะใส่เมื่อผลติภณัฑม์อีายุน้อยกว่า 30 เดอืน (option น้ียงั

ไมไ่ดอ้นุมตั ิเป็น option)  

คณะกรรมการจะนําเรื่องทัง้ 2 option น้ีเขา้กฤษฎกีาก่อน โดย option 1 ไม่มปัีญหาตามพรบ. 

แต่ option 2 นิตกิรไดใ้หค้วามเหน็ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะขดักบัพรบ.แม่ ทําใหต้อนน้ีอยู่ในขัน้ตอนของ

การใหก้ฤษฎกีาตคีวาม  

 

4.3 สรปุการประชุมสมัมนาเรื่องการรบัฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบักฎหมายในการกาํกบัดูแล

เคร่ืองสาํอาง  

คุณฐิติได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ามีการอัพเดทเรื่องอัตราจดัเก็บของม.44 และอัตรา

ค่าธรรมเนียมของ license ใหก้บัผู้ประกอบการทราบ ว่าจะเริม่เกบ็ในช่วงเดอืนกรกฎาคมของ ปีน้ี ซึง่

อตัราของทัง้ม.44 และอตัราค่าธรรมเนียมนัน้ยงัไม่ได้มกีารปรบัลดตามที่สมาคมได้เสนอไว้ และมกีาร

พจิารณารา่งกฎหมายทัง้สิน้ 5 ฉบบัอนัไดแ้ก่ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
 

1) เกณฑก์ารขอความเหน็โฆษณา (ตามสมคัรใจไมบ่งัคบั) 

   2) เกณฑ ์PIF (กลุม่วชิาการไดม้กีารทําขอ้เสนอแนะส่งไปยงัคณะอนุกรรมการฯ และไดพ้ดูอกี

ครัง้ใน public hearing เกี่ยวกบัเรื่องความแน่ชดัในเอกสารที่รอ้งขอ รวมถึงระยะเวลาที่จะแจง้ให้

ผูป้ระกอบการทราบลว่งหน้าก่อนเขา้มาตรวจ) 

3) หลกัเกณฑเ์งือ่นไขการผลติ และนําเขา้เครื่องสําอาง มาตรา 6 (5) และ (6) ทางกลุ่มวชิาการ

ไดเ้สนอไปคณะอนุกรรมการ ขอ grace period เพิม่เป็น 3 ปี  

4) การออกหนังสอืรบัรองตามมาตรา 6 (5) และ (6) เป็นการขอตามสมคัรใจไม่บงัคบั แต่ผูข้อ

ตอ้งผ่านเกณฑก่์อนจงึจะขอ Certificate of Manufacturer (COM) ได ้

5) ร่างกฎกระทรวงของผ้าอนามยัแบบสอด ให้ยงัคงจดัเป็นเครื่องสําอางที่ยงัคง classification 

เดมิไวไ้ด ้

มตทิีป่ระชุม 

 

 รบัทราบ 

5.1  การประชมุครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ 

ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืนๆ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางสาวศวิาพร เฟ่ืองฟูสนิ 

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 


