
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเครื่องสาํอางไทยครัง้ท่ี 6/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

1.  คณุเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม   

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็    

3.  คณุนิพนธ ์  เผา่น่ิมมงคล          

4.  คุณชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

5.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

6.  คณุภวูดล  อา้งสนัตกุิล 

7.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

8.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

9.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สสุณัฐติพงษ์ 

10. คณุศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

11. คุณเรวด ี จนัทรพ์ฤกษ  แทนดร.นีรนารถ จณิะไชย  

12. คณุวชัราพร  ผาวจิติราสกุล  แทนดร.สษุริา     สดุกรยทุธิ ์

13. คณุสพุจน์  รุง่เจรญิ 

14. คณุชนิดา  อยูเ่ชือ้   แทนดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์

15. คณุรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ    

16. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

17. คุณสพุชัชา  คณาวงศ ์

18. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

19. คณุอนงคน์าถ    แทนดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

20. คณุสรุยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 

21. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์

   

1.  คณุอรรณพ   อารญัญกิ 

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอ่ืน) 

2.  คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์  

3.  คณุมกุดา  โจวตระกลู 

5.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

6.  คณุเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

8.  คณุแคทรยีา   ศรเกตุ 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

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

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

2.  คณุนงลกัษณ์  สถติกาญจน์  บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

3.  คณุวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4.  คณุจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกิจจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

- สถานภาพการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

คณุเกศมณ ีประธานในทีป่ระชมุแจง้ใหท้ราบวา่การทาํหน้าที ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในสมาคมฯ หรอื

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง หากกรรมการขาดหายไม่เข้าร่วมประชุมสมาคมฯหรือกลุ่ม

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง โดยไม่มผีูแ้ทน 3 ครัง้ ตดิต่อกนั จะใหส้่งจดหมายเตอืนเพื่อใหร้บัทราบ 

และใหส้ง่ตวัแทนมาประชมุต่อไป 

มติท่ีประชมุ

 

 – รบัทราบ 

- ประชาสมัพนัธง์าน Connect With China Beauty Market 2018 ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงแรม เดอะสโุกศล 

คุณเกศมณี ประธานในทีป่ระชุมแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าทางสมาคมฯ ไดร้ว่มกบัประเทศจนี

ในการจดังาน Connect With China Beauty Market 2018 ซึง่ในงานน้ีไดม้กีารเชญิวทิยากรมา

บรรยายในหวัขอ้ต่างๆ เช่น INFORMA NEW VERTICAL AND CBE โดย Claudia Bonfiglioli, 

Informa Beauty General Manager , CHINA BEAUTY MARKET OVERVIEW AND PRODUCT 

REGISTRATION โดย Ying Sang, Executive Vice Chairman @ Secretary General, China 

Beauty Expo , NEW BEAUTY GENERATION OF CHINA โดย Haward Chang, Managing 

Director, Kantar Worldpanel Malaysia & Thailand , HOW TO DO BRANDING IN CHINA โดย 

Suwat Ruckthongsuk, General Manager, Lert Global Group Co.,Ltd. , CHINA BEAUTEVILLE 

, PACKAGING AND DESIGN MAKE PRODUCTS ATTRACTIVE AND CASE STUDY OF 

POP-UP STORES โดย Matthieu Rochette Schneider, General Manager, Centdegres China , 

Enhancing Logistics Platforms for SMEs: Thailand to China โดย Sirichai Boonchaval, New 

Joint Venture and New Business Model Senior Manager, SCG Logistics Management Co., 

Ltd.  
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นอกจากน้ีคุณเกศมณีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างานครัง้น้ีจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 

พฤศจกิายน 2561 ณ หอ้งกมลทพิย ์1 โรงแรมเดอะสโุกศล ซึง่ในงานน้ีมกีารเชญิผูป้ระกอบการจนีมา

บรรยายเกี่ยวกบัการไปนําสนิคา้เขา้ไปขายในประเทศจนี รวมไปถงึการขนส่งสนิคา้ต่างๆ ซึ่งงานน้ี

ทางสมาคมฯจดัขึน้รวมกบัทางจนี โดยผูเ้ขา้ร่วมงานไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ และรบัเพยีง 120 ท่าน

เทา่นัน้ จงึอยากขอเชญิชวนใหก้รรมการทุกทา่นเขา้รว่มงานสมัมนาในครัง้น้ี 

มติท่ีประชมุ – รบัทราบ 

 

2.1 รบัรองรายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 5/2561 วนั

พฤหสับดีท่ี 13 กนัยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

มติท่ีประชมุ

 

 – รบัรองรายงานการประชุม  

3.1 สมาชิกใหม่ 2 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

1.) คุณดร เกสรสมบตั ิ(เลขทะเบยีนการคา้ : 0505556009428) 

     บจก.เฮริบ์ เบสคิส ์ 

     79 หมู ่3 ตาํบลหารแกว้ อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่

     โทร : 052 009 438 อเีมล ์: herb_basics@yahoo.com 

     ธุรกจิหลกั ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง  

     (ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

2.) คณุรณกร แซล่ี ้(เลขทะเบยีนการคา้ : 0105561082115) 

     บจก.แอนนา เบลลา่ 

     282/8 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 

     โทร : 02 246 6180 อเีมล ์: annabella.th@annabella.org.in 

     ธุรกจิหลกั ผูข้าย-ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ 

     (ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

มติทีป่ระชุม

 

 - รบัรองการเป็นสมาชกิบรษิทั 1 บรษิทั คอื บรษิทั แอนนา เบลล่า จํากดั และขอ

เอกสารเพิม่เตมิ 1 บรษิทั คอื บรษิทั เฮริบ์ เบสคิส ์จาํกดั 

3.2 ความคืบหน้าในการจดัทาํหนังสือ ACD โดย ดร.สษิุรา 

คณุวชัราพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืทีต่อ้งสง่ใหห้น่วยงานต่างๆ 

ดงัน้ี 

1.) อย.ไทย จาํนวน 10 เล่ม  

2.) อย.ประเทศต่างๆในอาเซยีนอกี 9 ประเทศ ประเทศละ 2 เล่ม  
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3.) Trade Association ในอาเซยีน จาํนวน 6 เล่ม 

4.) กรมวทิยฯ์ จาํนวน 2 เล่ม  

5.) ทมีจดัทาํหนงัสอื ทา่นละ 1 เล่ม  

6.) หอสมดุแหง่ชาต ิ2 เล่ม  

7.) นําไปจาํหน่ายในการประชุม ACC/ACSB จาํนวน 30 เล่ม  

โดยในสว่นของอย.ไทยและกรมวทิยฯ์ ทาง Unilever จะเป็นผูป้ระสานงานและนําไปสง่ให ้และในสว่น

ของ อย.ประเทศต่างๆ, Trade Association และสว่นทีนํ่าไปจาํหน่ายในงานประชุม ACC/ACSB นัน้

มอบหมายใหท้มีวชิาการนําไปแจกจา่ยในการประชุม ACC/ACSB ครัง้ที ่29 ทีจ่ะจดัขึน้ทีม่าเลเซยี 

มติท่ีประชมุ

 

 – รบัทราบ 

3.3 ประชาสมัพนัธง์าน Cosmex ท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 โดย

ฝ่ายเลขา 

 ฝ่ายเลขา ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ งาน Cosmex 2018 จะจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่30  

ตุลาคม – 1 พฤศจกิายน 2561 ณ Hall 100 ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค จดัโดย Reed  

Tradex โดยในครัง้น้ีทางสมาคมฯไดบ้ธูมา 1 บธู โดยในบธูจะมกีารวางจาํหน่างหนงัสอื ASEAN  

COSMETIC DOCUMENT ดว้ย จงึอยากขอเชญิชวนใหก้รรมการทกุทา่นเขา้รว่มงานในครัง้น้ี  

มติท่ีประชมุ

 

 – รบัทราบ 

3.4 แจ้งความคืบหน้าการจดังาน China Beauty ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 โดยคณุเกศ

มณี 

 ไดช้ีแ้จงไปแลว้ในชว่งประธานแจง้ใหท้ราบ 

 

3.5 ขอจดัสรรงบจดัซ้ือคอมพิวเตอร ์(Notebook) ของสมาคมฯ โดยฝ่ายเลขา 

 คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองจากคอมพวิเตอรข์องสมาคมฯมอีายุการใช้

งานทีค่่อนขา้งมากแลว้ อกีทัง้ยงัไมเ่สถยีรทําใหเ้กดิความล่าชา้ในการทาํงาน และไม่สามารถนําไปใช้

นอกสถานทีไ่ดก้รณีทีม่งีานสมัมนา จงึอยากขอจดัสรรงบประมาณทีเ่หมาะสมเพื่อจดัซือ้คอมพวิเตอร ์

(Notebook) เครือ่งใหมใ่หก้บัสมาคมฯ   

มติที่ประชุม

 

 – อนุมัติให้มีการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ โดยมอบหมายให้คุณภูวดลเป็น

ผูด้าํเนินการ 

4.1 การประชุมวิสามญั ครัง้ท่ี 1/2561 ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตรโ์ฆษณาโทรทศัน์

ประเทศไทย โดย ดร.ปรีชากรและคณุอภินันท ์

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือทราบ 

 ดร.ปรชีากร ได้รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในที่ประชุมวสิามญั ครัง้ที่ 1/2561 ของชมรม

ตรวจพจิารณาภาพยนตรโ์ฆษณาโทรทศัน์ประเทศไทย ไดส้รุปถงึปัญหาต่างทีเ่จอในปีทีผ่่านมา และ
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ไดม้กีารกล่าวถงึกรณกีารโดนแบนหา้มแพรภ่าพออกอากาศของโฆษณาเครื่องสาํอางยีห่อ้หน่ึง ซึง่สบื

เน่ืองมาจากการที่แต่ละช่องแยกไปทํา Censor กนัเองทําใหม้ผีลความเขา้ใจในการใชค้ําในการ

โฆษณาเกดิความคลาดเคลื่อน ซึง่ทําใหเ้กดิปัญหาตามมาในกรณีขา้งตน้ ในการน้ีคุณอภนิันท ์ไดนํ้า

ทมีวชิาการเขา้ไปพูดคุยกบัอย. และได้เสนอใหม้กีารจดัสมัมนาในเรื่องของ การใชค้ําโฆษณา โดย

รว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆเช่น สคบ , อย. และ กสทช ในการจดัเพื่อใหผู้ป้ระกอบการมคีวามเขา้ใจที่

ถกูตอ้งในการใชค้าํหรอืขอ้ความในการโฆษณา  

มติท่ีประชมุ

 

 – รบัทราบ และไดม้อบหมายใหค้ณุอภนินัทเ์ป็นผูป้ระสานงานในหวัขอ้ดงักลา่ว 

 

4.2 การประชุมคณะทํางานพิจารณาการควบคุมเครื ่องสําอางเพื่อให้สอดคล้องกับ

บทบญัญติัเครื่องสาํอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) ครัง้ท่ี 2/2561 ในวนัท่ี 4 

ตลุาคม 2561 ณ สาํนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสขุ โดยทีมวิชาการ 

 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการประชุมเรื่องหลกัๆทีจ่ะต้องตดิตามดงัน้ี 

(รายละเอยีดเพิม่เตมิตามเอกสารแนบ 1)  

1) เรือ่งของการกําหนดปรมิาณปนเป้ือนของ Dioxane ซึง่จากการหารอืระหว่างอย.และสมาคมฯ ได้

ขอ้สรปุวา่จะใสข่อ้กาํหนดดงักลา่วลงใน Guideline  

2) เรื่อง Triclosan ซึง่ทาง EU ไดเ้ขยีนไวช้ดัเจนว่ามคีุณสมบตัใินการเป็น Antimicrobial ได ้

(นอกเหนือจากหน้าทีใ่นการเป็น preservative) แต่หากมกีาร Claim จะตอ้งม ีClaim Support  

3) เรื่องการพบการปนเป้ือนของสาร Antimony ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กดิจากเครื่องสาํอางเกาหลทีีนํ่าเขา้

ไปขายในสงิคโปร ์ทาง ACA พบวา่ปรมิาณปนเป้ือนดงักลา่วไมม่ผีลกระทบในดา้นความปลอดภยั  

4) เรื่องการหา้มใชห้รอืจาํกดัการใชน้ํ้ามนัดอกดาวเรอืงในเครื่องสาํอางในกลุ่มประเทศ EU เพราะมี

กลิน่เหมน็และในน้ํามนัยงัมสีว่นผสมของเป็นยาฆา่แมลงได ้ซึง่เกณฑด์งักล่าวจะถูกนํามาพจิารณาใน

การประชุมอาเซยีนครัง้น้ี ประเทศไทยปัจจุบนัมกีารใชอ้ยูป่ระมาณ 100 กว่าตํารบั และมกีารลงทุน

ดา้นงานวจิยัอยูค่อ่นขา้งมาก จงึทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งขอเวลาในการปรกึษาเพิม่เตมิยงัไมส่ามารถรบั

เกณฑข์องทาง EU ไดใ้นทนัท ี 

มติท่ีประชมุ

 

 – รบัทราบ 

4.3  สรปุผลการจดังาน Beyond Beauty เม่ือวนัท่ี 20-22 กนัยายน 2561 ท่ีผา่นมา 

 คุณเกศมณ ีไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า จากการจดังาน Beyond Beauty เมือ่วนัที ่20-22 

กนัยายน 2561 ณ อมิแพค เมอืงทองธานี ทีผ่่านมานัน้ ไดร้บัความร่วมมอืจากทุกส่วนเป็นอย่างด ี

รวมไปถงึบธูของสมาคมฯยงัไดร้บัความสนใจจากผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมาก 

มติท่ีประชมุ

  

 – รบัทราบ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

5.1 อพัเดตกฎหมายเครื่องสาํอางประเทศเมียนมาร ์โดยคณุชนะชยั 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 คุณชนะชยั ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากทางอย.พม่าไดเ้รยีกผูป้ระกอบการ

เข้าไปชี้แจง เรื่องกฎหมายเครื่องสําอางฉบับใหม่ของเมียนมาร์ โดยเน้ือหาจะเกี่ยวกับเรื่อง 

Regulation ของทางเครือ่งสาํอาง ซึง่แบง่เป็น 2 ประเดน็ใหญ่ๆทีส่าํคญั คอื วธิกีารจดแจง้ ซึง่ทางอย.

พมา่ไดช้ีแ้จงกบัผูป้ระกอบการวา่เอกสารในการจดแจง้ทีท่างอย.ขอ ไดแ้ก่  

1. Copy of authorization letter จากผูผ้ลติ หรอืเจา้ของ  

2. Business license  

3. ใบ Certificate ต่างๆ (GMP/Certificate of Manufacturer/Free Sales/Notification) ทัง้น้ียงั

ไมม่คีวามชดัเจนวา่ขอเอกสารอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืขอทัง้หมด 

4. Full Ingredient listing 

5. ฉลาก (เป็นฉลากทีใ่ชส้าํหรบัวางจาํหน่าย)  

ซึง่ในเรือ่งของฉลากบนผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางนัน้ทางอย.พมา่ไดม้กีารชีแ้จงวา่จะตอ้งมภีาษาพมา่บน

ฉลากใน 5 หวัขอ้จงึจะวางขายได ้ซึง่ทางสมาคมฯไดห้ารอืกนัว่าจะทําจดหมายยื่นไป (เอกสารแนบ 

2) และจะไปหารอืกบัทางอย.พมา่ในการประชมุ ACC&ACSB ทีจ่ะถงึน้ี  

มติท่ีประชมุ

 

 – รบัทราบ 

5.2 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง GS1-2 

สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 



สรุปย่อการประชุม 
คณะทํางานพิจารณาการควบคุมเครื่องสําอางเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน  

ครั้งท่ี 2/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

เวลา 9.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

……………………………………………………………… 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
1. ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) รศ.ดร.ภญ.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน nanomaterials  
(2) พญ.ไพลิน พวงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเส้นผม 
(3) ผศ.ดร.ฉลองขวัญ ต้ังบรรลือกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา 

 2. การประชุม ACSB (The ASEAN Cosmetic Scientific Body) ครั้งท่ี 29 และ ACTLC (The 
ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee) ครั้งท่ี 12 จะจัดข้ึนในวันท่ี 23-24 ตุลาคม 2561 
และประชุมคณะ ACC (The ASEAN Cosmetic Committee) ครั้งท่ี 29 ในวันท่ี 25-26 ตุลาคม 2561 ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุม 
ตามท่ีได้มีการจัดการประชุมคณะทํางานพิจารณาการควบคุมเครื่องสําอางเพ่ือให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมได้มีการรับรองมติ
การประชุมแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณาการ
ควบคุมเครื่องสําอางเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน ครั้งท่ี 1/2561 ตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานพิจารณาการควบคุมเครื่องสําอางเพ่ือให้

สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน ครั้งท่ี 1/2561 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ความคืบหน้าจากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 วันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2561 

3.1 Thioglycolic Acid and Thiolactic Acid combinations 
ท่ีประชุมได้เห็นชอบให้แก้ไขเง่ือนไขการใช้ร่วมกันของสารท้ัง 2 ชนิด ดังนี้ “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. และได้มอบหมายให้ ACA จัดทําเอกสารการคํานวณความเข้มข้นสูงสุดตามเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลง 
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 โดยผู้แทนประเทศมาเลเซียขอให้เลขานุการสืบค้นข้อมูลเง่ือนไข “not for use around 

the eye area” และเพ่ิมเติมในเง่ือนไขของสารท้ัง 2 ชนิดด้วย (ประเทศไทยทบทวนแล้วพบว่าเป็นมติจาก
การประชุม ACC ครั้งท่ี 10 และ ACSB ครั้งท่ี 9 ให้เพ่ิมเติมเง่ือนไข “not for use around the eye area”)  

3.2 Peanut Oil and Hydrolyzed Wheat Protein in Indonesia 
1. จากการประชุมคณะทํางานพิจารณาการควบคุมเครื่องสําอางเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

เครื่องสําอางอาเซียน ครั้งท่ี 1/2561 ท่ีประชุมให้รอข้อมูลจากท่ีประชุม ACSB และเหตุผลของแต่ละประเทศ
สมาชิก แต่เบ้ืองต้นประเทศไทยเห็นชอบให้เพ่ิมสารท้ัง 2 ชนิดใน Annex III 

2. จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ท่ีประชุมมีมติให้เลขานุการเพ่ิมรายการสารท้ังสองลงเป็นสาร
อาจใช้ในเครื่องสําอาง annex III และมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ยกเว้น ประเทศ
อินโดนีเซียท่ีขอทบทวนรายการสารดังกล่าว 

 3.3 ACA’s Draft a statement detailing of 1,4-dioxane 
 1. จากการประชุมคณะทํางานพิจารณาการควบคุมเครื่องสําอางเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
เครื่องสําอางอาเซียน ครั้งท่ี 1/2561 ท่ีประชุมมีมติให้กําหนดการปนเป้ือน 1,4-dioxane ท่ี 10 ppm ใน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (โดยมีการควบคุมใน raw material) และรอข้อมูลจาก ACA นําเสนอ 
 2. จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ท่ีประชุมมีมติให้ ACA ร่าง statement สําหรับการปนเป้ือน 
1,4-dioxane ท่ีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 25 ppm และให้เพ่ิมข้อความท่ีให้ 1,4-dioxane ปนเป้ือนได้ไม่เกิน 
25 ppm ลงใน Guideline for Limits of Contaminants for Cosmetics ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก 
ACA  
 
 3.4 Process for New Materials 

1. ACA เสนอกระบวนการเสนอสารใหม่ท่ีไม่อยู่ใน EU Ingredient List หรือตําราเครื่องสําอางอ่ืน
ใด โดยสามารถเสนอสารผ่าน 2 ช่องทาง คือ หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็น Delegate ของแต่ละประเทศ หรือ 
สมาคมผู้ผลิตท่ีเป็นสมาชิกของ ACA และเสนอตาม template ของ ACSB จากนั้นจะมีการนําเสนอข้อมูล
วิชาการให้ ACSB พิจารณา และเสนอ ACC ตามลําดับ 

2. จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ACA นําเสนอผังการเสนอสารใหม่ให้คณะทํางาน ACSB และ 
ACC พิจารณา และประเทศสมาชิกขอให้ ACA จัดทําร่าง Template การเสนอรายการสาร และหาก ACSB 
พิจารณาแล้วให้ถือเป็น ASEAN guideline document โดยให้นําร่างนําเสนอในการประชุม ACSB ครั้งท่ี 29 
ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก ACA 

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 Triclosan and Annex VI Clarification and Corrections 

จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ท่ีประชุมขอให้ประธาน ACSB สอบถาม European 
Commission ถึงความชัดเจนว่า Triclosan สามารถใช้เป็น antimicrobial agent ท่ีความเข้มข้น 0.3% ใน
เครื่องสําอางหรือไม่ ระหว่างนี้ยังยืนยันการใช้ Triclosan เป็นสารกันเสียตามข้อกําหนดเดิม 
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Mr.Salvatore D'Acunto (Head of Unit Health Technology and Cosmetics, 

European Commission) ได้ตอบข้อซักถามทาง e-mail ว่า “Annex V of the EU Cosmetics Regulation 
consists of a positive list of preservatives allowed in cosmetic products. Furthermore, as per 
Article 14(d), if a substance is listed in Annex V, it can also be used for non-preservative purposes 
but in accordance with the exact same restrictions laid down in Annex V or in accordance with 
the restrictions laid down in Annex III (if the substance is also listed in Annex III). 

In the case of triclosan, it is currently regulated in entry 25 of Annex V, which 
means it is allowed as a preservative in the following product types: 

a) Toothpastes; Hand soaps; Body soaps/Shower gels; Deodorants (non-
spray); Face powders and blemish concealers; Nail products for cleaning the fingernails and 
toenails before the application of artificial nail systems – maximum concentration 0,3 %; 

b) Mouthwashes - maximum concentration 0,2% 
Since triclosan is not listed in Annex III, this means that it can be used for 

non-preservative purposes (i.e. antimicrobial) with the same conditions of use as laid down in 
columns f and g of entry 25, Annex V. Please note that the antimicrobial function must be 
justified by the Responsible Person and substantiated by evidence in the cosmetic product 
safety report, which is a key component of the Product Information File. 

More information on the cosmetic product safety report can be found in Annex I of 
the EU Cosmetics Regulation as well as in the Guidelines on Annex I to Regulation (EC) No 1223/2009: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0674&from=EN.”  

ซ่ึงจากคําตอบดังกล่าวสอดคล้องกับ Preamble ท่ี ACSB Secretary นําเสนอในการประชุมครั้ง
ท่ีผ่านมา ได้แก่  

1. Preservatives are substances which may be added to cosmetic products for the 
primary purpose of inhibiting the development of micro-organisms in such products. 

2. The substances listed in this ANNEX can have other purposes apart from 
inhibiting the development of micro-organisms in the product, in such case the concentration 
must not exceed the maximum concentration laid down in this ANNEX unless the substance is 
marked with a (+).  

3. The substances marked with the symbol (+) may also be added to cosmetic 
products in concentration other than those laid down in this ANNEX for other purposes apparent 
from the presentation of the products, e.g. as deodorants in soaps or as anti-dandruff agents in 
shampoos. The listing of the substance in another ANNEX with any restrictions to the use of 
that substance for other purposes will be indicated by a footnote to this ANNEX. 

4. Other substances  used in the formulation  of cosmetic products may also have 
anti-microbial properties and thus help in the preservation of the products, as, for instance, many 
essential oils and some alcohols. These substances are not included in the ANNEX. 

5. For the purposes of this list 
- “Salts”  is  taken  to  mean:  salts  of  the  cations  sodium,  potassium,  calcium, 

magnesium, ammonium, and ethanolamines; salts of the anions chloride, bromide, sulphate, acetate. 
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- “Esters” is taken to mean: esters of methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, 

isobutyl, phenyl. 
6. All finished products containing formaldehyde or substances in this ANNEX and 

which release formaldehyde   must   be   labelled   with   the   warning   “contains   formaldehyde”   
where   the concentration of formaldehyde in the finished product exceeds 0.05% 

 ข้อเสนอ 
ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณา Preamble ใหม่ท่ี ACSB Secretary เสนอ 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมเห็นชอบกับ Preamble ใหม่ท่ี ACSB Secretary เสนอ 
 
 4.2 N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)-2-Nitro-p-phenylenediamine and 2,6-Dihydroxyethylamino-
toluene, and several new hair dyes  

1. สาร N,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-2-Nitro-p-phenylenediamine และ 2,6-Dihydroxyethyl-
aminotoluene ซ่ึงเป็นสีย้อมผมถูกเพ่ิมเป็นสารอาจใช้ในการผลิตเครื่องสําอาง (Annex III) จากการประชุม 
ACSB ครั้ง ท่ี 27 ประเทศสมาชิกมีข้อสังเกตเรื่องความปลอดภัย ซ่ึง ACA ได้ให้ ข้อมูลว่า N,N’-Bis(2-
hydroxyethyl)-2-Nitro-p-phenylenediamine มี Margin of Safety ท่ีสูงมากแม้ใช้สารดังกล่าวในปริมาณ
ท่ีสูงท่ีสุดใน EU Regulation  

จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ท่ีประชุมมีมติให้เพ่ิมสีย้อมผมเป็นในการผลิตเครื่องสําอาง 
(Annex III) ดังนี้ “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. โดยมีผลบังคับใช้ห้ามผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนดวางในท้องตลาดและให้นําออกจากท้องตลาดให้หมดต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป” 

ท้ัง น้ี  ท่ีประชุมให้ ACA นําเสนอปริมาณการใช้สาร N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)-2-Nitro-p-
phenylenediamine and 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene, and several new hair dyes และให้
ประเทศสมาชิกนําเสนอการกํากับดูแลสารดังกล่าวให้ท่ีประชุมทราบในการประชุม ACSB ครั้งท่ี 29 ต่อไป 

2. จากการสืบค้นข้อมูลการจดแจ้งพบการจดแจ้ง N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)-2-Nitro-p-
phenylenediamine จํ าน วน  6  ตํ า รั บ  ไ ม่ แ สดงปริ ม าณ ท่ีจดแจ้ ง  แ ละพบการจดแจ้ ง ส า ร  2,6-
Dihydroxyethylaminotoluene จํานวน 28 ตํารับ มีปริมาณสารท่ีคาดว่าจะใช้เกินท่ีกําหนดไว้ (1% หลัง
ผสม) คือ 4% ก่อนผสมไม่เกิน 6 ตํารับ โดยฝ่ายเลขาฯ จะทําการตรวจสอบชื่อบริษัทท่ีใช้สารดังกล่าวเกิน และ
ทําหนังสือหรือแจ้งให้บริษัททราบเพ่ือให้ชี้แจง หรือนําใบจดแจ้งมายกเลิกต่อไป 

 ข้อเสนอ 
ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทํา PMS ตามท่ีฝ่ายเลขาฯ เสนอ 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขาฯ เสนอ 
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 4.3 Climbazole in Europe 
  1. จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ACA ได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการประเมินความ
ปลอดภัยของ Climbazole และข้อเสนอของภาคอุตสาหกรรมในประเทศสมาชิก EU ต่อ EU commission 
เก่ียวกับการใช้ Climbazole ดังนี้ 
  – 2% as antidandruff in shampoo (and inclusion on EU Annex III) 
  – 0,5% as preservative in shampoo (EU ‐ Annex V) 
  – 0,2% as preservative for individual use (Hair lotion, Face cream, footcare)  
  ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ACA เสนอคือ ให้คงการใช้ Climbazole เป็นวัตถุกันเสีย โดยให้ใส่
เครื่องหมาย + ในตารางของ Climbazole และให้รอ EU ประกาศการใช้สารดังกล่าวเป็นสารอาจใช้เป็น
เครื่องสําอางอีกครั้ง  
  2. ประเทศไทยกําหนดให้สาร Climbazole เป็นสารอาจใช้ในการผลิตเครื่องสําอาง 
(Annex III) ท่ีความเข้มข้น 2% ใน rinse-off hair product และ 0.5% ใน leave-on hair product และ
สามารถใช้เป็นวัตถุกันเสียท่ี 0.5% ในทุกผลิตภัณฑ์ 
  3. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก EU commission 

 ข้อเสนอ 
  ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการใช้ Climbazole ตามข้อเสนอท่ีภาคอุตสาหกรรม
เสนอ 

  มติท่ีประชุม 
  
 
 
 4.4 The safety information of Malachite Green 
  1. จากการประชุมคณะทํางานพิจารณาการควบคุมเครื่องสําอางเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน ครั้งท่ี 1/ 2561 ประเทศฟิลิปปินส์เสนอให้เพ่ิมสาร Malachite green จํานวน 
3 ตัว โดย Malachite green hydrochloride และ Malachite green oxalate เป็นสารห้ามใช้ลําดับท่ี 
1188 และ 3 ตัวท่ีประเทศฟิลิปปินส์เสนอเป็นสารห้ามใช้ เนื่องจากเป็น malachite green-related 
compounds  
  จากการสืบค้นใน cosing พบว่า สารลําดับท่ี 1 cas 633-03-4 สาร Ethanaminium, N-(4-
[ ( 4 -( diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2 ,5 -cyclohexadien-1 -ylidine)-N-ethyl- and its 
salts, when used as a substance in hair dye products เป็นสารห้ามใช้ลําดับท่ี 1299 แต่ไม่พบ cas 
ของสารลําดับท่ี 2 และ 3 ในการสืบค้นดังกล่าว 
  โดยจากการประชุมได้รับทราบข้อมูลจาก ผศ.ดร.ฉลองขวัญ ต้ังบรรลือกาล ว่า Malachite 
green โดยเฉพาะ chloride salts นั้น มีพิษมากกว่าเกลือรูปแบบอ่ืน และการให้ทาง oral ผลท่ีสําคัญทําให้
เกิด Thyroid Cancer, liver CA ได้ในหนูท้ังสองเพศ และในหนูเพศผู้ทําให้เกิด testis CA เพ่ิมเติม ในหนูเพศ
เมียทําให้เกิดมะเร็งเต้านมเพ่ิมเติมเช่นกัน และข้อมูลจาก พญ.ไพลิน พวงเพชร ว่า Malachite Green มีการใช้
ใน eye liner รวมท้ังการใช้เป็นยารักษาเชื้อราท่ีเท้าในอดีต 

2. จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ท่ีประชุมขอให้ ACA ตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยและ
นําเสนอในการประชุม ACSB ครั้งท่ี 29 โดยท่ีประชุมขอให้ประเทศสมาชิกตรวจสอบข้อมูลการจดแจ้ง
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ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารประกอบ Malachite Green ท้ัง 2 ตัว และนํามาหารือในการประชุม ACSB ครั้งท่ี 29 
เช่นกัน  

3. ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้ Malachite green ท้ัง 3 ตัว
ตามท่ีประเทศฟิลิปปินส์เสนอ ท้ังนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลความปลอดภัยจาก ACA  

ข้อเสนอ 
ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมสารท้ัง 3 ตัวใน annex II เพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจน  

มติท่ีประชุม 
  
 
 4.5 Safety review on antimony 
  1. จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ผู้แทนประเทศสิงคโปร์เสนอว่า จากการเรียกคืน
เครื่องสําอางท่ีมีการปนเป้ือนพลวง หรือ antimony นั้น เห็นควรพิจารณาเสนอการจํากัดปริมาณการปนเป้ือน 
antimony ลงใน Guideline for Limits of Contaminants for Cosmetics  
  2. ACA ชี้แจงว่า ปัจจุบัน antimony เป็นสารห้ามใช้อยู่แล้ว แต่ค่า MoS นั้นสูง รวมท้ัง แต่
ละประเทศสากลมีข้อกําหนดให้ antimony ปนเป้ือนได้แตกต่างกัน ดังนั้น ACA ขอไปหาข้อมูลความปลอดภัย
ของ antimony และนําเสนอในการประชุม ACSB ครั้งท่ี 29 ต่อไป 
  3. ปัจจุบันประเทศไทยกําหนด antimony หรือ พลวง เป็นสารห้ามใช้ลําดับท่ี 40 
Antimony and its compounds ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสม 
ในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  4. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก ACA 

 ข้อเสนอ 
  ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดปริมาณการปนเป้ือนของ antimony 

  ท่ีประชุม 
 
 
 4.6 Joint Opinion Statements 
  1. จากการประชุม ACSB ครั้งท่ี 28 ผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์เสนอให้ทํา Joint Opinion 
Statements จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ Heavy Metals, Hydroquinone และ Tretinoin เนื่องจากมีข้อกังวล
จากการใช้สาร หรือการปนเป้ือนสารดังกล่าว โดยท่ีประชุมขอให้ประเทศสมาชิกทบทวนสาร 5 ชนิดท่ีมีความ
กังวลจากการใช้ส่งให้เลขานุการ เพ่ือส่งให้ ACA รวบรวมเพ่ือจัดอับดับสาร และจัดต้ัง Task Forces ร่วมกับ
ผู้แทนประเทศสมาชิก ในการจัดทํา Joint Opinion Statements ต่อไป 
  2. ฝ่ายเลขาฯ ขอเสนอให้ประเทศไทยเสนอทบทวนสาร 4 ชนิด คือ Hydroquinone, 
Tretinoin, Mercury compound และ Heavy Metals ซ่ึงเป็นสารท่ีพบมากในเครื่องสําอางท่ีมีการอวดอ้าง
สรรพคุณว่าทําให้ผิวขาว ซ่ึงเป็นสารห้ามใช้ท่ีพบมากในประเทศไทย 

  ข้อเสนอ 
  ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดสารในการจัดทํา Joint Opinion 
Statements 
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  มติท่ีประชุม 
   

 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 Nano form of 2,2'-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tetramethyl-
butyl)-1,1,3,3-phenol), MBBT, (EU 2018/885) 
  จาก EU regulation ท่ี 2018/885 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2561 กําหนดให้แก้ไขสาร
ป้องกันแสงแดดลําดับท่ี 23 และเพ่ิมสารลําดับท่ี 23a โดยเป็นการเพ่ิมการใช้ MBBT รูปแบบ nanomaterial 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

 ข้อเสนอ 
 ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขและเพ่ิมสารป้องกันแสงแดด MBBT 

รูปแบบ nano form และระยะเวลาท่ีจะบังคับใช้สารดังกล่าว 

 มติท่ีประชุม 
 
 
 5.2 Tagetes (EU2018/978)   

1. จาก EU regulation ท่ี 2018/978 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 กําหนดเพ่ิมสารจํานวน 
3 สารดังนี้ 

1) สารใหม่ท่ีห้ามใช้ (Annex II) จํานวน 1 ลําดับ คือ ลําดับท่ี 1383 Tagetes erecta 
flower extract และ Tagetes erecta flower oil เนื่องจากการเกิด phototoxic ของสารดังกล่าว 

2) สารอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (Annex III) จํานวน 2 ลําดับ ได้แก่ 
ลําดับท่ี 308 Tagetes minuta flower extract หรือ Tagetes minuta flower oil และลําดับท่ี 309 
Tagetes patula flower extract หรือ Tagetes patula flower oil โดยท้ังสองลําดับมีเง่ือนไขการใช้
เหมือนกัน คือ  Leave-on products ใช้ได้ไม่เกิน 0,01 % และ Rinse-off products ใช้ได้ไม่เกิน 0,1 % 
โดยการใช้สารดังกล่าว ต้องมี Alpha terthienyl (terthiophen) content in the extract/oil  น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0,35 % รวมท้ังในผลิตภัณฑ์ leave-on product นั้น ไม่ใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด และหากมี
การใช้สาร Tagetes minuta และ Tagetes patula ร่วมกัน สารแต่ละตัวต้องใช้ปริมาณไม่เกินความเข้มข้น
สูงสุดท่ีกําหนดไว้ 
  ดังเอกสารแนบ 2 

2. จากการสืบค้นข้อมูลการจดแจ้งของประเทศไทย พบว่า  
� Tagetes erecta ซ่ึงเป็นสารห้ามใช้ตาม EU regulation ท่ี 2018/978 ซ่ึงในระบบ

การจดแจ้งมีการใช้ท้ังหมด จํานวน 73 ตํารับ แยกเป็น 
1) Tagetes erecta extract มีการใช้จํานวน 6 ตํารับ 
2) Tagetes erecta flower extract มีการใช้จํานวน 62 ตํารับ 
3) Tagetes erecta flower oil มีการใช้จํานวน 5 ตํารับ 
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� Tagetes minuta ซ่ึงเป็นสารอาจใช้ฯตาม EU regulation ท่ี 2018/978 ซ่ึงใน

ระบบการจดแจ้งมีการใช้ท้ังหมด จํานวน 21 ตํารับ ซ่ึงไม่มีการระบุปริมาณการใช้สารดังกล่าวมาก่อน แยก
เป็น  

1) Tagetes minuta flower มีการใช้จํานวน 3 ตํารับ 
2) Tagetes minuta flower oil มีการใช้จํานวน 18 ตํารับ 

� Tagetes patula flower oil ซ่ึงเป็นสารอาจใช้ฯตาม EU regulation ท่ี 
2018/978 ซ่ึงในระบบการจดแจ้งมีการใช้ท้ังหมด 1 ตํารับ ซ่ึงไม่มีการระบุปริมาณการใช้สารดังกล่าวมา
ก่อน 

� รวมท้ังมีการใช้ Tagetes oil ซ่ึงไม่ระบุ species และปริมาณความเข้มข้นของสารใน
สูตรอีก 1 ตํารับ 

ข้อเสนอ 
ฝ่ายเลขานุการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการการเพ่ิมสารท้ัง 2 กลุ่ม และระยะเวลาท่ีจะบังคับ

ใช้สารดังกล่าว 

มติท่ีประชุม 
 

 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



 
 

TCMA 133/2561 
October 12, 2018  

 
Dr Khin Zaw 
Director General 
Food and Drug Administration  
Ministry of Public Health,  
Myanmar 
 
 

Re : Requirements for Cosmetic Notification and Labeling 
 
 
Dear Dr Khin Zaw 
 
TCMA, the Thai Cosmetic Manufacturers Association, would like to convey our warmest greetings to you 
and the Food and Drug Administration of Myanmar. 
 
The Thai Cosmetic Manufacturers Association (TCMA) was established in 1965 with the initial objective 
to bring all cosmetic industry members who conduct business in Thailand and some of them are having 
affiliates and/or exporting their cosmetic products and raw materials to Myanmar into one forum to 
promote safety and quality of products to consumers. 
 
Today, TCMA has grown to become the biggest Cosmetic Association in Thailand and ASEAN with over 
six hundred members.  Our members are engaged in the business of cosmetic manufacture, importers, 
distributors and retailers of cosmetic products as well as the suppliers of cosmetic ingredients and 
packaging materials. 
 
Myanmar is an important market for our members companies, the total value of cosmetic export to 
Myanmar was at 137 million USD in 2017 and we follow closely ASEAN intra-trade and regulatory 
development affecting our industry. 
 
As you well know, the ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS) was signed by 
Governments of the 10 ASEAN Member States in November 2003 with the clear objective to eliminate 
technical barriers to trade while ensuring consumer’s safety. We have recently been informed that the 
new Cosmetic Regulations will be issued by Myanmar Government. We would like to ensure these stay in 
line with ASEAN agreement and do not impose additional requirements that are overly burdensome, 
and not contributed to consumers safety in the following areas : 
 
 
I. Cosmetic Product Notification Requirements. 
 
We acknowledge the effort of Myanmar FDA in implementing the notification system since January 
2011, and with in the spirit of the agreed notification approach the information on particulars of the 
product, particulars of the manufacturers as well as details of the company responsible for placing 
product in the market and product ingredient list were provided.  The applicants also have to sign the 
declaration that the product in the notification meets all the requirements. 
 
 
 

 

 

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย 
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While we acknowledge the acceptance of evidences of product notifications notified in other ASEAN 
Countries as an assurance of compliance.  We would urge Myanmar FDA not to impose further 
requirements for submission of other documents such as GMP certificate and Certificate of Free Sales.   
 
The person responsible for placing product in the local market must be responsible for ensuring, safety, 
quality and claimed benefits of the cosmetic products and ensure that products are manufactured in 
compliance with ASEAN GMP.  Any further efforts to ensure compliance should be carried out via an in-
market control process. 
 
We would support Myanmar FDA in your activities on the post marketing surveillance and TCMA would 
be happy to provide further assistance in this area. 
 
 
II.  Cosmetics Labelling Requirements 

 
We would like to seek further clarification with regards to the requirements for cosmetic labelling on 
the following areas : 
 

1)  Caution/ Warning statement -The condition of use and warning statement which must be 
printed on labels should follow the ASEAN agreement as laid down in the Annx III – Restricted 
substances, Annex VI list of Preservatives and Annex VII – List of UV filters.   

2) Storage condition – Cosmetic products will remain safe and fit for their purpose for a long time 
provided they are stored under suitable conditions.  The ASEAN Consumers Information 
Handbook on Cosmetic Products make recommendation for consumer to take note when storing 
cosmetic products.  (attached ref page 17) 

3) Expiry Date – As per ASEAN Cosmetic labelling Requirements the date of minimum durability 
shall be the date until which this product, stored under appropriate conditions, continue to fulfil 
its initial function and, remains in conformity with safety requirement in Article 3. 

 
The indication of expiry date shall be mandatory for cosmetic product with minimum durability 
of less than 30 months. 
 
Pls find the attached information of worldwide labelling requirements and their perspective on 
expiry date of cosmetic products. 

 
4) Myanmar language labelling- In order to ensure that the industry has prepared the labeling 

in compliance with Myanmar labeling law, we would request the FDA to allow industry to do the 
local re-labeling and/or stickering.  The re-labeling and/or stickering over the original 
packaging complying to local law should be allowed to perform locally within 30 days after 
product shipped into the country prior putting the products in market places. 

 
We appreciate the enduring efforts of Myanmar Government for pursuing harmonisation under the 
ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme.  We would kindly draw your attention on these issues 
and seek your support to postpone the decision to implement these new regulations, and to consider 
TCMA concerns.  We would also like to ask for the grace period for preparation to comply with the new 
regulations for two years after the new laws have been officially implemented in Myanmar.  
 
 
We would be happy to provide further clarifications and information needed. 
Sincerely Yours,  
 

 
 
Ms. Ketmanee Lertkitcha 
President TCMA  
& Chair Person of Cosmetic Group 
The Federation of Thai Industries 
 


