
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 9/2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-3 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

4.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

5.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

6.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

7.  ดร.นีรนารถ  จณิะไชย 

8.  ดร.ธนกร              เวยีงศรพีนาวลัย ์

9.  ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

10. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์

11. คุณอรรณพ  อารญัญกิ 

12. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

13. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

14. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

15. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา ศรเกตุ 

 

1.  คณุจติต ิ อา้งสนัตกุิล 

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอ่ืน) 

2.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

4.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

5.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

8.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

9.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

10. คณุมาล ี  หาญสโุพธพินัธ ์

11. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

12. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

 

 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1.  คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

2.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บจก.คาโอ คอนซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

3.  คุณนงลกัษณ์ สถติกาญจน์ บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) 

4.  คุณวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

การประชุมคณะกรรมการเครือ่งสําอาง ครัง้ที่ 7/2560 ในวนัองัคารที่ 26 ธนัวาคม 2560 

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

คณะกรรมการอาหารและยา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- ประธานในทีป่ระชุมไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ท่านรองอดุลย ์โชตนิิสากรณ์ รองอธบิดกีรมการ 

ค้าต่างประเทศ ได้แนะให้ผู้ส่งออกเตรียมพร้อมใช้หนังสือรับรองถิน่กําเนิดสินค้ารูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื e-Form D ในการส่งออกไปอาเซยีน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 

สงิคโปร ์และเวยีดนาม เพื่อขอรบัสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร เน่ืองจากทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการ

ความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีนด้านกฎถิน่กําเนิดสนิค้า (SC-AROO) ครัง้ที ่25 เมื่อปลาย

เดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา มมีตใิหนํ้าระบบ e-Form D ไปใชใ้นทางปฏบิตั ิแทนแบบเก่าทีจ่ะต้อง

นําแบบฟอรม์ไปยื่นที่สํานักบรกิารการค้าต่างประเทศ ก่อนแล้วจงึจะได้หนังสอืรบัรองถิ่นกําเนิด

สนิคา้ประเภท Form D ซึง่ทาํใหเ้สยีเวลา เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุขดัขอ้งทางระบบ จงึจะสามารถใช ้

หนังสอืรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ประเภท Form D แบบกระดาษแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นําเขา้

เพื่อขอรบัสทิธพิเิศษแทนได ้ อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่

เสถยีรของระบบในช่วงแรก การขอรบั e-Form D ควรดําเนินการพรอ้มกบัการใช ้Form D แบบ

กระดาษไปก่อน แต่การแสดงเอกสารเพื่อขอรบัสทิธพิเิศษทีป่ระเทศปลายทางศุลกากรจะพจิารณา

จาก e submission เป็นลาํดบัแรกตามมตทิีป่ระชุมอาเซยีน  

 

- ทางผูจ้ดังาน Beyond Beauty ไดแ้จง้วา่จะมกีารจดัสมัมนา ในหวัขอ้ "Beauty made  

in Thailand Forum - How to promote Beauty Made in Thailand to the world?" ซึง่งานจะจดั

ขึน้ในวนัพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องเฮลโิคเนีย 1 - 2 ชัน้ EL 

โรงแรมเอม็โพเรยีม สวที บาย ชาเทรยีม โดยหวัขอ้ในการสมัมนามดีงัน้ี  

1. เขา้ใจตลาดความงามและโอกาสการเตบิโตของผลติภณัฑค์วามงามไทยในเอเชยี 

โดย คุณอิษณาติ วุฒธินากุล ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ บรษิัทกนัตาร์ เวริ์ด

พาแนล จาํกดั 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

2. จากสตารท์อพัสู่ผู้ประกอบการธุรกจิ แบรนด์ไทยต้องทําอะไรและต้องทําอย่างไร

จงึจะสําเรจ็ในตลาดต่างประเทศ โดย คุณกชกร เตชะพูลผล ผู้จดัการฝ่ายพฒันา

ตลาดต่างประเทศบรษิทั โอ-สปา อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

3. สร้างจุดต่าง วางจุดขาย ววิฒันาการของสปาไทย เพื่อตอบโจทยค์วามต้องการ

ของดา้นสุนทรยีศาสตรท์ีท่นัสมยั โดย คุณอภริด ีหริญัรามเดช ผูอ้ํานวยการฝ่าย

วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(Divana&Dii) บรษิทั ด ีว ีเอน็ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

4. แบรนด์ไทยสู้แบรนด์นอกได้อย่างไรในตลาดค้าปลกีความงาม โดย คุณทรงกรด 

ตนัตศิรสีขุ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เซซ่า อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

5. ทําแบรนด์ดิ้งอย่างไรและดไีซน์แบบไหนที่เวริค์สําหรบัเจาะตลาดอาเซยีนและจนี 

โดย คณุเคลลี ่ล ูผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทัเซนดเิกรส ์

ทัง้น้ีจงึอยากเชญิชวนกรรมการทุกท่าน หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ฟังสมัมนาไดต้ามวนัและเวลาดงักลา่ว โดยงานสมัมนาน้ีไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ 

 

- บรษิทั Fastship ซึง่เป็นบรษิทัทีด่าํเนินกจิการประเภทโลจสิตกิ ไดเ้ขา้มาแนะนํา 

รายละเอยีดขอบรษิทัใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 

2.1      รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 8/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองรายงานการประชุม 

3.1 สมาชิกใหม่  

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1. คณุทศัชยั ปฏธินาวรรณ 

บจก. บรูพาโอสถ 

เลขที ่19/19 หมู ่9 ซ.งามวงศว์าน6 ต.บางเขน อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000 

โทร : 0-2580-2783 อเีมล ์: tatchai@buraphaosoth.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจาก : ศ.ดร.ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสรฐิ) 

2. คณุรุง่นภา แป้นสวุรรณ 

บจก. ยนิูเพอรเ์ฟ็คท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

เลขที ่89 หมู ่6 ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 

โทร : 086-358-7361 อเีมล ์: Rung_pan@yahoo.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจาก : เวบ็ไซตส์มาคมฯ) 

มตทิีป่ระชุม – รบัรองการเป็นสมาชกิ 1 บรษิทั คอื บจก. บรูพาโอสถ และ บจก. ยนิูเพอรเ์ฟ็คท ์

อนิเตอรเ์นชัน่แนล ใหข้อเอกสารเพิม่เตมิ 

mailto:tatchai@buraphaosoth.com�
mailto:Rung_pan@yahoo.com�


สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 

 

3.2 งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 

 
 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน 1มกราคม-30 กันยายน 2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 31,500.00 339,300.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 0.00 10,700.00

รายได้อื�น 0.00 53,000.00

รวมรายรับ 31,500.00            531,900.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000.00            241,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 1,500.00 233,957.69

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,230.00              30,010.00                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 5,240.36              20,823.38                            

ค่าไฟฟ้า 1,202.75 8,057.25                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,492.00 10,237.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 16,308.94            316,473.31                         

รวมค่าใช้จ่าย (59,974.05) (860,558.63)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (28,474.05) (328,658.63)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 ตุลาคม 2560 (328,658.63)

28,474.05            328,658.63                         

หน่วย:บาท



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

3.3 งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

 

 
 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัทราบ 

3.4 สรปุแผนการจดัสมัมนาในปี 2561 ของฝ่ายจดัหารายได้ 

คุณเกศมณี ได้แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า แผนการจดัอบรมในปี 2561 เป็นหวัขอ้เกี่ยวกบั 

Safety Assessment , PIF และ GMP ซึง่ทางสมาคมฯจะเป็นผูจ้ดัเอง และไดต้ดิต่อกบัทางอาจารย์

วรีะวฒัน์ อาจารย์ที่มหดิลในเรื่องของการจดัอาจจะจดัที่มหาวทิยาลยัมหดิล หรอื ที่โรงแรม ซึ่ง

รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั ในส่วนเรื่องของเน้ือหาการอบรมแต่ละหวัขอ้ทัง้ส่วน

ทฤษฎแีละปฏบิตัไิดม้อบหมายใหฝ่้ายวชิาการศกึษาขอ้มลูและนํามาเสนอในทีป่ระชุมภายหลงั 

 

 

 

 

ตุลาคม 1มกราคม-31 ตุลาคม 2560

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี560 105,900.00 445,200.00                         

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 128,900.00

เงินรับบริจาค 0.00 10,700.00

รายได้อื�น 0.00 53,000.00

รวมรายรับ 105,900.00         637,800.00                         

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000.00            273,000.00                         

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 233,957.69

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,466.00              33,476.00                            

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 1,971.25              22,794.63                            

ค่าไฟฟ้า 0.00 8,057.25                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 964.00 11,201.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 60,693.82            377,167.13                         

รวมค่าใช้จ่าย (99,095.07) (959,653.70)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย 6,804.93 (321,853.70)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 พฤศจิกายน 2560 (321,853.70)

-                        321,853.70                         

หน่วย:บาท
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3.5 แผนกาํหนดการเตรียมการประชมุสามญัประจาํปี 2561  

การประชุมสามญัประจาํปี 2561 ของสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทยจะจดัขึน้ในช่วงเดอืน 

เมษายน 2561 โดยหลงัการประชุมเสรจ็มกีารเลี้ยงอาหาร ส่วนของสถานที่เลอืกศูนย์ประชุม

แห่งชาติสิริกิติ ์และให้สอบถามรายละเอียดของเมนูอาหาร โดยให้จองผ่านกลุ่มอุตสาหกรรม

เครือ่งสาํอาง 

 

3.6 แผนการจดัทาํวารสารของสมาคมในปี 2561  

ไมม่กีารรายงานในทีป่ระชุม 

 

3.7 ฉลากเคร่ืองสาํอางประเทศลาว โดยดร.ปรีชากร 

คุณชนะชยั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากกระทรวงการคา้ (ลกัษณะการทํางาน

คล้ายสคบ.) ของประเทศลาว ได้แจ้งเรื่องการติดฉลากเครื่องสําอางโดยใช้ภาษาลาว ใน

เครือ่งสาํอาง วา่มกีฎระเบยีบออกมาแลว้วา่จะตอ้งมฉีลากภาษาลาวตดิไวบ้นสนิคา้ทุกตวัทีว่างขาย

ในประเทศลาว ซึ่งทางอย. ลาวอนุญาตให้ใช้ภาษาไทยได้เน่ืองจากเป็นภาษาใกล้เคียงกนั แต่

กระทรวงการคา้ลาวไม่อนุญาตใหใ้ชฉ้ลากภาษาไทยบนสนิคา้ทีว่างขายในประเทศลาว หากฝ่าฝืน

จะมกีารจบัปรบั จากกฎระเบยีบขอ้น้ีส่งผลกระทบถงึผูป้ระกอบการในไทยทีจ่ะนําสนิคา้เขา้ไปขาย

ในประเทศลาว  

คุณเกศมณี ได้แจง้ว่าจะต้องขอความชดัเจนว่า ฉลากภาษาลาวทีจ่ะให้ใส่ในฉลากนัน้เป็น

เพยีงแค่วธิกีารใช ้ปรมิาณ คาํเตอืน ผูผ้ลติ หรอื ผูนํ้าเขา้ ฯลฯ โดยใหป้ระสานกบัคุณวโิรจน์พพิฒัน์

ไชยศริ ิประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ดูแลธุรกจิอุสาหกรรมในภาคอสีาน

ทัง้หมด เพื่อใหคุ้ณวโิรจน์ช่วยตดิต่อเขา้พูดคุยกบัทางการลาวเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องน้ี และในเรือ่ง

ของฉลากเครือ่งสาํอางในประเทศพมา่นัน้  

คุณนงลกัษณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการขึ้นทะเบียนสินค้าของพม่าจะต้องนํา

ตวัอยา่งสนิคา้จรงิไปดว้ย พรอ้มกบัเอกสารต่างๆ และตอนน้ีกําลงัจะมกีฎหมายใหม่ อาจจะออกมา

ในช่วงประมาณกลางปี 2561 เกี่ยวกบัเรื่องฉลากสนิค้าว่าในฉลากนัน้จะต้องมภีาษาองักฤษ ระบุ

ผูนํ้าเขา้ และอาจจะตอ้งมเีลขทีใ่บรบัแจง้ขึน้มาดว้ย แต่ทัง้น้ียงัไมม่คีวามชดัเจนในรา่งกฎหมายน้ี 

 

4.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและ

ผลิตภณัฑส์ุขภาพ (Product Hub) ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัจนัทรท่ี์ 25 ธนัวาคม 2560 ณ ห้อง

ประชมุ 3 ชัน้ 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณะสขุ โดยคณุวิมลศิริ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ไมม่กีารรายงานในทีป่ระชุม 
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4.2 สรปุการประชุมปรึกษาหารือและศึกษาดูงานด้านการจดัเกบ็ข้อมูลทางสถิติ และการ

วิจยัด้านเศรษฐกิจ โดยคณุศิวาพรและคณุวิภาพร 

 คุณวภิาพรได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สบืเน่ืองจากคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิพ.ศ.2560-2569 ประกอบ

ไปดว้ย 7 ยทุธศาสตร ์18 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการจดับริการสขุภาพ 

  กลยทุธ ์1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิง่อํานวยความสะดวกและระบบบริหาร

จดัการ 

  กลยทุธ ์2. บรหิารและขบัเคลื่อนนโยบาย Medical Hub โดยไม่เกดิผลกระทบต่อ

ระบบสขุภาพไทย 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 พฒันาบริการรกัษาพยาบาล 

  กลยทุธ ์1. สง่เสรมิพฒันาบรกิารรกัษาพยาบาลสูร่ะดบัสากล (Western Medicine) 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาบริการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพ 

  กลยทุธ ์1. ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ/บุคลากรสู่

ระดบัสากล 

  กลยทุธ ์2. พฒันาแหล่งน้ําพุรอ้นให้เป็นเมอืงสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ําพุ

รอ้นของไทย 

  กลยทุธ ์3. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการรายย่อยรองรบัการ

ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาบริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

  กลยทุธ ์1. ส่งเสรมิพฒันาสถานบรกิารสุขภาพทีใ่หบ้รกิารทางดา้นการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทย ์  ทางเลอืกสูร่ะดบัสากล 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาบริการวิชาการและงานวิจยัทางการแพทย ์(Academic Hub) 

  กลยทุธ ์1. เพิม่ขดีความสามารถและพฒันาศกัยภาพของสถาบนัทางการแพทย ์

  กลยทุธ ์2. พฒันาศกัยภาพ/เพิม่การผลติบุคลากรทางการแพทย ์

  กลยทุธ ์3. ยกระดบัสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมวชิาการทางการแพทย์ระดบั

นานาชาต ิ(MICE) 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 พฒันายาและผลิตภณัฑส์ขุภาพ  

  กลยทุธ ์1. สง่เสรมิพฒันายาสมนุไพรไทยสูร่ะดบัสากล 

  กลยทุธ ์2. สง่เสรมิพฒันายาแผนปัจจบุนัสูร่ะดบัสากล 

  กลยทุธ ์3. ส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทย ์

  กลยทุธ ์4. สง่เสรมิพฒันาอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 7 ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

  กลยทุธ ์1. ทาํการตลาดในลกัษณะ Thailand Branding 

  กลยทุธ ์2. ทาํการตลาดในประเทศ 
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  กลยทุธ ์3. ทาํการตลาดในต่างประเทศ 

  กลยทุธ ์4. ทาํการตลาดผา่น Agent/Broker 

 

 จงึมคีวามต้องการจดัทําศูนยข์อ้มูลรองรบันโยบาย Medical Hub เพื่อจดัเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูทีก่ระจายอยูต่ามหน่วยงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบ พฒันาใหเ้กดิคลงัขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื

และสามารถนํามาใชไ้ดจ้รงิในระดบันโยบาย มขีอ้มลูดา้นสภาวะอุตสาหกรรมสุขภาพทีเ่ป็นปัจจุบนั 

อันจะนํามาสู่การวางกรอบแนวทางส่งเสรมิเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยกรม

สนับสนุนบรกิารสุขภาพ จะเจรจาการจดัทํา MOU ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิกระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ศูนยว์จิยักสกิรไทย 

สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ สถานพยาบาลภาคเอกชน 

  

4.3 สรุปการประชุมรบัฟังความคิดเห็น แผนปฏิบติัการเชิงบูรณาการด้านการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภคระยะ 5 ปี ภายใต้บริบทของแผนยทุธศาสตรก์ารคุ้มครองผูบ้ริโภคของอาเซียนหลงั

ปี ค.ศ.2015 ในวนัพธุท่ี 20 ธนัวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอิงนคร ชัน้ 6 

โรงแรมพกัพิง อิงทาง บติูค โฮเทล นนทบรีุ โดยคณุสรีุยพ์ร 

 คุณวมิลศริ ิไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุม ทางสาํนกัคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค(สคบ.) จะดําเนิน

กลยุทธ์ในการดูแลคุม้ครองผูบ้รโิภคและต้องการความร่วมมอืจากทางสมาคมฯ เพื่อจดัการปัญหา

ขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ กรณทีีม่ปัีญหารอ้งเรยีนเขา้มาทาง สคบ. จะมกีารร่างเป็นกฎกระทรวง เกี่ยวกบั

การรอ้งเรยีนเรือ่งสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั และจะมช่ีองทางการรอ้งเรยีนโดยอยากใหท้างสมาคมฯเขา้

ไปเป็นกรรมการในการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ 

 

4.4 ข้อมลูช้ีแจงสมาชิก เร่ืองการเปล่ียนแปลงล่าสดุของกฎหมายเคร่ืองสาํอางอาเซียน  

โดยดร.ธนกร 

 ดร.ธนกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมเพื่อปรบักฎระเบียบเครื่องสําอางให้

สอดคลอ้งกนัในอาเซยีน ASEAN Cosmetic Committee and related meeting ครัง้ล่าสุดน้ีเป็น

ครัง้ที ่27 ไดจ้ดัขึน้ทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีในระหว่างวนัที ่14-17 พฤศจกิายน 2560 สาระสําคญัทีไ่ด้

จากที่ประชุมซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่กําลังจะมีการ

เปลีย่นแปลงในอนาคตอนัใกลน้ี้ มดีงัต่อไปน้ี 

- Methylisothiazolinone (MIT) ในเครือ่งสาํอางทีใ่ชแ้ลว้ลา้งออก 

จากประกาศของ EU Regulation ฉบบัที ่EC No. 2017/1224 ไดก้ําหนดใหใ้ช ้MIT ในผลติภณัฑ์

เครื่องสําอางทีใ่ชแ้ลว้ลา้งออกในปรมิาณสูงสุดที ่15 ppm เน่ืองจากมขีอ้มลูการเกดิผื่นแพส้มัผสัใน

ผูใ้ช ้ทัง้น้ีเพือ่ความปลอภยัของผูบ้รโิภคทีป่ระชุมอาเซยีนมมีตเิหน็ชอบตามประกาศดงักล่าวและให้

มผีลบงัคบัใช้ 1 มถุินายน พ.ศ. 2562 (ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดต้องเป็นไปตามกฎหมายน้ี 

ผลติภณัฑท์ี่ไม่เป็นไปตามกฎหมายน้ีต้องถูกเรยีกเก็บคนืจากท้องตลาด) สําหรบัประเทศไทยนัน้

อยู่ในระหว่างการเตรยีมการออกประกาศ ภาคอุตสาหกรรมเครื่องสําอางควรเตรยีมการปรบัปรุง
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และพฒันาสูตรเครื่องสําอางให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะมกีารบงัคบัการใช้ MIT สําหรบั

ผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางทีใ่ชแ้ลว้ลา้งออกในปรมิาณสงูสุดที ่15 ppm  

- Lyral, Atranol, Chloroatranol  

จากประกาศของ EU Regulation ฉบบัที ่2017/1410 ไดก้ําหนดให ้ Lyral, Atranol, Chloroatranol 

ซึง่เป็นสว่นประกอบในน้ําหอมใหเ้ป็นวตัถุทีห่า้มใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลติเครื่องสําอาง เน่ืองจาก

มขีอ้มลูการเกดิการแพใ้นผูใ้ช ้ที่ประชุมอาเซยีนยกเวน้ประเทศอนิโดนีเซยี มมีตเิหน็ชอบและให้มี

ผลบงัคบัใชต้ามประกาศ EU โดยผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นทอ้งตลาดตอ้งเป็นไปตามกฎหมายน้ีภายใน 23 

สงิหาคม พ.ศ. 2562 และผลติภณัฑท์ีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายน้ีต้องถูกเรยีกเกบ็คนืจากทอ้งตลาด

ภายใน 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สําหรบัประเทศอินโดนีเซียนัน้ได้บงัคบัให้ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ใน

ทอ้งตลาดตอ้งเป็นไปตามกฎหมายน้ีและผลติภณัฑท์ีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายน้ีต้องถูกเรยีกเกบ็คนื

จากท้องตลาดภายใน 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สําหรบัประเทศไทยนัน้อยู่ในระหว่างการเตรยีมการ

ออกประกาศดงักล่าว โดยสาร Lyral, Atranol, Chloroatranol ได้มกีารใช้อย่างกว้างขวางใน

ผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางหลากหลายประเภท และการปรบัปรุงสูตรโดยเอาสารหา้มใชด้งักล่าวออก

และให้มีกลิน่ที่เหมือนเดิมนั ้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและใช้ระยะเวลาในการเตรียมการ 

ผูป้ระกอบการควรเตรยีมการลว่งหน้าเพือ่ปรบัปรงุสตูรเครือ่งสาํอางใหเ้ป็นไปตามประกาศดงักลา่ว 

 

4.5 ประชาสมัพนัธ์การอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง การผลิตตามหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการ

ผลิตผลิตภณัฑ์เครื่องสาํอาง (GMP) ระหว่างวนัท่ี 19-21 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ คณะเภสชั

ศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

 คุณเกศมณ ีไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองจากไดม้กีารจดัสมัมนาโครงการเครื่องสําอาง

สมุนไพร AFTA 2560 ในส่วนของกจิกรรมที ่3 ซึง่เป็นการศกึษาและอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง 

การผลติตามหลกัเกณฑ์วธิกีารที่ดใีนการผลิตผลติภณัฑ์เครื่องสําอาง (Good Manufacturing 

Practice Guideline – GMP) ตาม ASEAN Cosmetic Directive Technical Documents 

ระยะเวลาในการอบรม 3 วนั ตัง้แต่วนัที ่19-21 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งบอลรมู โรงแรมนารายณ์ 

สลีม และ คณะเภสศัาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล โดยทางสมาคมฯไดท้ําการเปิดรบัผูท้ีส่นใจเขา้ร่วม

โครงการเป็นจาํนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น ภาคทฤษฎจีาํนวน 120 คน และ ภาคปฏบิตั ิจาํนวน 

60 คน โดยขณะน้ีอยู่ในขัน้ตอนของการเปิดรบัสมคัร โดยจะเปิดรบัสมคัรจนถงึวนัที ่16 มกราคม 

2561 น้ี และจะทําการคดัเลือกรายชื่อเพื่อส่งให้กับทางมหาวิทยาลยัมหิดลเพื่อเตรียมงาน

ดาํเนินงานต่อไป จงึอยากเชญิชวนใหส้มาชกิของสมาคมฯเขา้รว่มโครงการ  

 

5.1 การประชมุครัง้ต่อไป : วนัพฤหสับดีท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2561 ณ ห้อง Boardroom 1  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิตต์ิ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

นางสาวจดิาภา ธรรมาปรชีากร   

เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม    


