รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทยครั ง้ ที่ 2 /2559
วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม
1 คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานที่ประชุม
2. คุณอรรณพ
อารัญญิก
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณวิม ลศิริ
ปั ญจธนศักดิ์
5. คุณฐิ ติ
ตัณฑสุทธิ์
6. คุณชนะชัย
วรรณประเสริ ฐ
7. คุณมุกดา
โจวตระกูล
8. ดร.สุษิรา
สุดกรยุทธิ์
9. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
10. ดร.ธนกร
เวียงศรี พนาวัลย์
11. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กลุ แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
12. คุณกฤษณ์
แจ้ งจรัส
กรรมการที่ไม่เข้ าร่ วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.ปรี ชากร
สุวรรณเพ็ญ
2. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิ ตพงษ์
3. คุณจิตตพันธ์
หงส์สิริ
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริ ญศิริ
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริ ญ
6. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
7. คุณภูสิฎฐ์
ศรี โรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรัศมี
10. คุณแคทรี ยา
ศรเกตุ
11. คุณนิรมล
บุญสําเร็ จ
12. คุณสุณี
โอสถารยกุล

สมาชิกและผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมิต
ทองจันทร์
2. คุณสุพจน์
รุ่งเจริ ญ
3. คุณปริ ญญ์
มาสกรานต์
4. คุณภูริพฒ
ั น์
โฆษิตวงศ์หิรัญ
5. คุณวรรณวิกา
ภาคธูป
6. คุณกีรนาถ
เดชเดโช

Saraya MFG.(Thailand) Co.,Ltd.
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
บจก.เอ็ม.วาย.อาร์ . คอสเมติคส์ โซลูชน่ั
บจก.เอ็ม.วาย.อาร์ . คอสเมติคส์ โซลูชน่ั
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตเครื่ องสําอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 การสัมมนาเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับระบบ ASSIST ของอาเซียน
ประธานได้ รายงานในที่ประชุมให้ ทราบว่ากรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ เชิญเข้ าร่ วมการสัมมนาเผยแพ
ความรู้ เกี่ยวกับระบบ ASSIST ของอาเซี ยน ในวัน ที่17 มิถุน ายน 2559 เวลา 8.30-13.45 น. ณ โรงแรมโซฟิ เทล
สุขมุ วิท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่ งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยสู่สากล ครัง้ ที่ 1
ประธานได้ รายงานในที่ประชุมให้ ทราบว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริ ม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางไทยสู่สากล ครัง้ ที่ 1 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้ องประชุม3 ชัน3
้ อาคารกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่6 เขตราชเทวี กทม. ประธานเห็นควรว่าควรเข้ าไป
แสดงความยินดีรับตํ าแหน่ง ใหม่กับคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และพูดคุยเรื่ องการประชุม
คณะกรรมการโครงการส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางไทยสูส่ ากล
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 งบรายได้ – รายจ่ าย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2559
สมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสําอางไทย
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
ประจําเดือน เมษายน 2559
หน่วย:บาท
1มกราคม-30 เมษายน
2559

เมษายน
รายได้

ค่าบํารุ งกลุ่มฯปี 2559
รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ
เงินรับบริ จาค
รายได้อ่ืน
รวมรายรับ

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม

36,900.00
0.00
30,000.00
0.00
66,900.00

156,600.00

15,000.00
0.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

5,110.77

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณี ย ์
ค่าไฟฟ้า

64.00

126,600.00
0.00
30,000.00
0.00

60,000.00
29,712.00
15,370.77

0.00

6,787.46
3,551.18

ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย

1,458.70

1,458.70

31,912.30
(53,545.77)
13,354.23

181,187.34
(298,067.45)
(141,467.45)

ยอดคงเหลือยกไป วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
ผูร้ ับรอง

ผูต้ รวจสอบ

(..........................................................................)
เหรัญญิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง

(...................................................................)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน

มติที่ประชุม
3.2

(141,467.45)

รับทราบ

สมาชิกสมัครใหม่ 2 บริษัทฯ:
1.
บริษทั แลโบทานิก จํากัด
คุณ จินตนา อู่เงิน
120/41 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 086-6572189
Website : labotanic-organic Beauty.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
ได้รบั ข่าวสารจากเว็ปไซต์
2.
บริษทั บิวตี้ คอสเมต จํากัด
คุณพณิชย์ ศักดิ ์ศรีพาณิชย์
TB 406 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 080 8052882
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
ได้รบั ข่าวสารจากงาน ASEAN Beauty
มติที่ประชุม รับรอง บริ ษทั แลโบทานิก จํากัด และบริ ษทั บิวตี ้ คอสเมต จํากัด

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่อง
4.1 แบบสอบถามความเห็นผูป้ ระกอบการผลิ ตเครือ่ งสําอางไทย ในด้านแนวทางวิ ธีการที่ดีในการผลิ ต
เครือ่ งสําอาง (GMP)
คุณกฤษณ์ ได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้มผี ทู้ าํ แบบสอบถามเข้ามาจํานวนน้อยราย จึงขอขยายเวลา และใส่
หมายเหตุแจ้งรายละเอียดให้ชดั เจนขึน้ รวมถึงแจ้งว่าอาจมีผลกระทบหากไม่ทาํ การจดแจ้ง ซึง่ จะขยายเวลาอีก 1
เดือน หากดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จจะกระจายแบบสอบถามให้กบั สมาชิกอีกครัง้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการจัดสัมมนา Cosmetic Formulation II Surfactants ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
คุณนิพนธ์ ได้รายงานให้ทราบว่าสัมมนา Cosmetic Formulation II Surfactants มีรายรับ 203,500 บาท
รายจ่าย 56,995 บาท และกําไร 146,505 บาท ซึง่ จากการประเมินของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาสรุปได้ว่ามีผลตอบรับดีและ
เสียงผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนาอยากให้มกี ารจัดสัมมนาขึน้ อีก
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.2 สรุปการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรือ่ ง การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion
คุณมุกดา ได้รายงานให้ทราบว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยทีม่ ศี กั ยภาพตามความ
ต้องการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มคี ุณภาพ
ระดับสากล ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :
สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพือ่ การขับเคลือ่ นอย่างยังยื
่ น
โดยสรุปมาตรการสําคัญของสมุนไพร Product Champion ทีเ่ ป็ น Quick Win ได้แก่ กระชายดํา ศักยภาพ
เป็ น อาหารเสริม มาตรการสํ า คัญ คือ ส่ ง เสริม วิส าหกิจ ชุ ม ชนให้ไ ด้ม าตรฐาน กวาวเครือ ขาว ศัก ยภาพเป็ น
เครือ่ งสําอาง มาตรการสําคัญ คือ สร้างภาพลักษณ์และปรับปรุงการขึน้ ทะเบียน ขมิน้ ชัน ศักยภาพเป็ นยาพัฒนาจาก
สมุนไพร มาตรการสําคัญคือ สนับสนุ นการวิจยั การใช้ในสัตว์ บัวบก ศักยภาพเป็ นเครื่องสําอาง มาตรการสําคัญ คือ
ให้ผู้ประกอบการเป็ นเจ้าของผลงานวิจยั เพื่อขึน้ ทะเบียนสารสกัด มะขามป้ อม ศักยภาพเป็ นยาพัฒนาจากสมุนไพร
มาตรการสําคัญคือ กําหนด first line drug ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ยาหอม ศักยภาพเป็ นยา มาตรการสําคัญ คือ
สร้างภาพลักษณ์และช่วยเหลือผูป้ ระกอบการด้านการนําเข้า ทัง้ หมดนี้มหี น่ วยงานของรัฐและทีป่ รึกษามหาวิทยาลัย
เป็ นผูก้ าํ หนดแผนและตัวชีว้ ดั ในการประชุมกลุม่ ย่อยต่อไป
มติทป่ี ระชุม รับทราบ

5.3 สรุปการประชุมหารือและรับฟั งความคิ ดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการกํากับดูแลความปลอดภัยของ
สิ นค้ า พ.ศ. .... (Product Sefety Law) ฉบับ สคบ. ยกร่าง และร่างพระราชบัญญัติการแจ้ งเตื อนภัยและ
จัดการสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค พ.ศ. .... ฉบับ สปช.
คุณวิมลศิร ิ ได้รายงานให้ทราบว่าให้แก้กฎหมาย Product Ability Law ดีกว่าการทํากฎหมายขึน้ มาใหม่ ซึง่
ในทีน่ ้หี มายถึงกฎหมาย Product Safety Law
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.4 สรุปการเข้าร่วมประชุมหารือการจัดตัง้ องค์กรตาม พรบ. ของ กสทช.(ช่อง 7)
คุณชนะชัย ได้รายงานให้ทราบว่าเป็ นการหารือเรื่องข้อบังคับซึง่ สมาคมฯต้องดูในเรื่องข้อบังคับก่อน และดู
รูปแบบการทํางาน
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
5.5 สรุปการประชุมทีมวิ ชาการ ในวันที่ 3 มิ ถนุ ายน 2559
ดร.ธนกร ได้ รายงานให้ ทราบว่าเรื่ องการขอ grace period & ปัญหาการออก CFS ที่ลงนาม 3 สมาคม ยังไม่มี
ความคืบหน้ า และมีการสรุปผลการประชุม ACSB/ACC Vietnam, May 2016 ความแตกต่างระหว่าง พรบ. กับ asean
/ EU regulation โดยทําเป็ นเอกสารเพื่อทราบแก่กรรมการและสมาชิก และการควบคุม head space โดยสคบ. ให้ ในที่
ประชุมทราบ
มติทป่ี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 ความแตกต่ างของระบบจดแจ้ งแบบปั จจุบันและแบบใหม่ 2559
ลําดับ ประเด็น
ระบบจดแจ้ งแบบปั จจุบัน
1
Internet browser ที่
ไม่มี
รองรับ
2
การรับจ้ างผลิต
1. ลูกค้ ามีเลขสถานที่ (Activated Code)
2. หนังสือทะเบียนนิตบิ คุ คล
3
4

การกลับเข้ าใช้ งาน
Program
วันและเวลาส่งเรื่ อง

ระบบจดแจ้ งแบบใหม่ 2559
Firfox

1. ลูกค้ ามีเลขสถานที่ (Activated Code)
2. หนังสือทะเบียนนิตบิ คุ คล
3. หนังสือสัญญาว่าจ้ างการผลิตแนบทุกครัง้
สามารถทํางานต่อ ณ ตําแหน่งที่ต้องการ ไม่สามารถกลับไปทํางาน ณ ตําแหน่งที่ต้องการได้
ได้ เลย
ต้ องผ่านเป็ น Step ไป
วันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.)
ไม่จํากัด

5

การส่งเรื่ อง/วัน/บริ ษทั

20 เรื่ อง/วัน/บริ ษทั

ไม่จํากัด

6
7
8

ชื่อสินค้ า
สินค้ านําเข้ า-ผู้ผลิต
ต่างประเทศ
การคีย์สาร

9

การรับรองสาร

ระบบไม่ได้ detect ชื่อห้ ามใช้
ไม่ต้องมีท่ีอยู่ 1.ชื่อบริษัท 2.เมือง 3.
ประเทศ
1 ต้ องระบุจํานวน INCI ถึงคีย์รายการ
สารได้
2. เป็ นรายการสารให้ เลือก ใช้ เวลาไม่
นาน
3. 1 INCI Name มีหลาย Cas No.
4. % สารคีย์ได้ ทศนิยมสูงสุด 7 ตําแหน่ง
1. รับรองสารท้ ายสูตรตามที่กฎหมาย
กําหนด
2. ต้ องคํานวณสารที่ต้องรับรองเอง

ระบบ Detect ชื่อห้ ามใช้ ตามที่กฎหมายกําหนด
ต้ องใช้ ท่ีอยู่ 1.ชื่อบริ ษัท 2. ที่อยูบ่ ริ ษัท 3. เมือง 4.
ประเทศ
1. ไม่ต้องระบุจํานวน INCI Name สามารถคีย์สาร
ได้ เลย
2. เป็ น Drop Down ให้ เลือกสาร ใช้ เวลาในการ
โหลดชื่อสารนาน
3. 1 INCI Name มี 1 Cas No.
4. % สารคีย์ได้ สงู สุด 20 หลัก (รวมทศนิยม)
1. ไม่ต้องรับรองสารท้ ายสูตร

10
11
12

การชําระค่าคําขอ
การชําระค่าใบจดแจ้ ง
การตรวจสอบข้ อมูลการ
จดแจ้ ง
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เลขที่ใบรับแจ้ ง

2. ไม่ต้องคํานวณสารเอง แต่ระบบไม่ได้ Detect
ให้ วา่ สารที่รับรองเกินหรื อไม่เกินตามที่กฎหมาย
กําหนด
ไม่มีในโปรแกรม
ชําระค่าคําขอก่อนถึงจะส่งเรื่ องได้
ไม่มีในโปรแกรม
ชําระค่าใบจดแจ้ งก่อนถึงจะได้ เลขที่ใบรับแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ อย. ใช้ เวลาพิจารณา 3 วันทํา แบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
1. ระบบจดแจ้ งอัตโนมัติ (อาจถูก Reject โดย
การ
ระบบหรื อ Approve ระบบ) ทราบผลทันที
2. รายการที่ Approve โดยระบบ เจ้ าหน้ าที่จะทํา
การตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ ขณะทดสอบระบบใช้
เวลา 1-2 สัปดาห์ ระยะเวลาตรวจสอบหลังจาก
ขึ ้นระบบจริงรอการสรุปอีกครัง้
สามารถนําไปใช้ งานได้ หลังจากได้ รับการ ยังไม่สามารถนําไปใช้ งานได้ ต้องรอเจ้ าหน้ าที่
อนุมตั จิ ากเจ้ าหน้ าที่ อย
Post ตรวจสอบอีกรอบ อาจถูกเจ้ าหน้ าที่ Reject
ได้
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CFS แนบสูตร

ไม่ต้องระบุ % ให้ ครบ100% ระบุเฉพาะที่ ต้ องระบุ % ครบ 100 % (หากระบุไม่ครบถ้ ามีการ
กฎหมายกําหนด
ขอ CFS แนบสูตร % สารจะมีแค่ที่ระบุใบสูตร)2

หมายเหตุ
1. เมื่อได้ รับเลขรับแล้ ว แก้ ไขไม่ได้
2. ระบบใหม่ยงั คงไม่สามารถนํามาใช้ ในช่วงนี ้ ต้ องใช้ เวลาอีกระยะในการปรับปรุง โดยเฉพาะระบบชําระเงิน และ
การอบรม user ของผู้ประกอบการ
3. ข้ อมูลที่ได้ มาจากความเข้ าใจของผู้ปฏิบตั งิ าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง
6.2 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดีท่ ี 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้ อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์
การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ผู้บนั ทึกการประชุม

นางวิมลศิริ ปั ญจธนศักดิ์
เลขาธิการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

