
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 2/2562 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชมุ 1013 ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมฯ  

อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็    

3.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

4.  คณุอนนัต ์ เหลอืงสถติยกุ์ล 

5.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 

6.  คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์  

7.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

9.  ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

10. Mr.Peter  William 

11. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์

12. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

13. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

14. คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

15. คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

16. คณุวชัราพร  ผาวจิติราสกุล 

17. คณุณฏัฐช์ร  ปณุมนสัโภควชิญ ์

18. คุณสรติา  ดาํรงรตัน์นุวงศ ์ แทน ดร. จริะพนัธ ์  มว่งเจรญิ 

19. คุณเทพนิมติร ทองจนัทร ์

20. คุณยลธดิา  พานิชปรชีา  

21. คณุกติตชิยั  สขุประสงค ์ แทน ดร.นีรนารถ    จณิะไชย 

 

1.  คณุสาโรจน์  อนิทพนัธุ ์

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอ่ืน) 

2.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

3.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

4.  คณุนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล          

5.  คณุภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

6.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

7.  คณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์  



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

8.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

9.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  

 

1.  คุณโสชญัญา  โกมลมศิร ์ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

2.  คณุจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

คุณชนะชยั วรรณประเสรฐิ อุปนายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 คณุชนะชยั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ขอขอบคณุกรรมการฯทุกท่านทีม่าช่วยเหลอืงาน

สมาคมฯเสมอมา และขอใหทุ้กท่านทาํหน้าทีใ่หเ้ตม็ที ่ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1 รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ที ่1/2562 วนัพฤหสับดทีี ่14 มนีาคม 2562 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองรายงานการประชุม 

3.1 สมาชิกใหม่ 1 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

คุณสมภพ จรสัสุทธธิรรม 

 บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 

 384 หมู ่4 ซอย6 ถนนพฒันา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูตาํบลแพรกษา อาํเภอเมอืง 

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุราปราการ  

โทร 02 962 7286 อเีมล ์sompop@megawecare.com 

ธุรกจิหลกั ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ผูแ้นะนํา คุณพรศร ีศลิามณรีตัน์) 

มตทิีป่ระชุม

  

 – รบัรองการเป็นสมาชกิ 

mailto:sompop@megawecare.com�
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3.2 งบรายรบั-รายจา่ย ประจาํเดอืน มกราคม 2562 

 

 
 

มตทิีป่ระชุม

  

 – รบัรองรายงานการประชุม 

มกราคม 1มกราคม-31 มกราคม 2562

รายได้ ค่าบํารุงสมาคมฯป2ี562 30,600.00 30,600.00                            

รายได้จากการจัดกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายได้อื�น 66,500.00 66,500.00

รวมรายรับ 97,100.00            97,100.00                            

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 45,000.00            45,000.00                            

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมสมาคมฯ 0.00 0.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,695.00              1,695.00                              

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 5,191.25              5,191.25                              

ค่าไฟฟ้า 866.92 866.92                                  

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 89,842.32            89,842.32                            

รวมค่าใช้จ่าย (142,595.49) (142,595.49)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (45,495.49) (45,495.49)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2562 (45,495.49)

-                        142,202.95                          

หน่วย:บาท
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3.3 งบรายรบั-รายจา่ย ประจาํเดอืน กุมภาพนัธ ์2562 

 

 
 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัรองรายงานการประชุม 

3.4 สรปุการจดัสมัมนาเร่ืองแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาเคร่ืองสาํอางในยคุ 4.0  

 คุณศวิาพร ได้รายงานให้ทีป่ระชุมทราบว่า จากการที่ทางสมาคมฯไดจ้ดัสมัมนาเรื่องแนว

ทางการแกปั้ญหาการโฆษณาเครือ่งสาํอางในยคุ 4.0 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่21 มนีาคม 2562 

ณ หอ้งแกรนด์บอลลูม โรงแรมพูลแมน แกรนด ์สุขุมวทิ กรุงเทพฯ ทีผ่่านมา ผลสรุปจาก

การทําแบบประเมนิของผู้เข้าร่วมงานจํานวน 63 ชุด โดยแบ่งเป็นหวัข้อหลกัๆ (แต่ละ

หวัขอ้มคีาํแนนเตม็ที ่5 คะแนน) ดงัน้ี 

1. เน้ือหา การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาในด้านการทําการส่งเสรมิ

การขาย" ตรงกบัความต้องการและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้ ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 

3.71 

กุมภาพันธ์ 1มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายได้ ค่าบํารุงกลุ่มฯป2ี562 27,000.00 57,600.00                            

รายได้จากการจัดกิจกรรมกลุ่มฯ 171,000.00 171,000.00

เงินรับบริจาค 7,700.00 7,700.00

รายได้อื�น 55,100.00 121,600.00

รวมรายรับ 260,800.00         357,900.00                          

ค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000.00            77,000.00                            

ค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 168,403.00 168,403.00

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,265.00              2,960.00                              

ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 4,115.75              9,307.00                              

ค่าไฟฟ้า 820.12 1,687.04                              

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายอื�น 103,663.39         193,505.71                          

รวมค่าใช้จ่าย (310,267.26) (452,862.75)

รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (49,467.26) (94,962.75)

ยอดคงเหลือยกไป วันที� 1 มีนาคม 2562 (94,962.75)

-                        142,202.95                          

หน่วย:บาท
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2. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาในด้านการทําการ

ส่งเสรมิการขาย" ตรงกบัความต้องการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ไดค้ะแนน

เฉลีย่ที ่3.56  

3. เน้ือหา การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาเครื่องสําอาง" ไดค้ะแนน

เฉลีย่ที ่ 3.73 

4. ระยะเวลา ในการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบโฆษณาเครื่องสําอาง" ได้

คะแนนเฉลีย่ที ่3.62   

5. เน้ือหา การบรรยาย เรือ่ง "บทบาทและหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลโฆษณา" และ โครงการ

รว่มทีจ่ดัทาํกบัหน่วยงานรฐัต่างๆ" ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 3.67 

6. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง "บทบาทและหน้าที่ในการกํากับดูแลโฆษณา" และ 

โครงการรว่มทีจ่ดัทาํกบัหน่วยงานรฐัต่างๆ" ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่3.63   

7. เน้ือหา การบรรยาย เรือ่ง  "โฆษณาแบบไหนทีผู่บ้รโิภคอยากเหน็"  ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่

3.79   

8. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง  "โฆษณาแบบไหนที่ผู้บรโิภคอยากเห็น"  ได้คะแนน

เฉลีย่ที ่ 3.73 

9. เน้ือหา การบรรยาย เรื่อง  "การพฒันาการโฆษณาเครื่องสําอางในยุค 4.0 และความ

ตอ้งการจากภาคเอกชนในการขอการสง่เสรมิจากภาคฐั"  ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 3.81 

10. ระยะเวลา การบรรยาย เรื่อง  "การพฒันาการโฆษณาเครื่องสําอางในยุค 4.0 และ

ความต้องการจากภาคเอกชนในการขอการส่งเสรมิจากภาคฐั"  ได้คะแนนเฉลี่ยที ่ 

3.81 

11. การลงทะเบยีน และการอํานวยความสะดวกของเจา้หน้าทีต่ลอดการอบรม ไดค้ะแนน

เฉลีย่ที ่ 4.00 

12. สภาพบรรยากาศ และสิง่อํานวยความสะดวกภายในหอ้งอบรมและสมัมนา ไดค้ะแนน

เฉลีย่ที ่ 4.11 

13. ความพงึพอใจในคุณภาพและปรมิาณอาหารวา่ง ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 4.25 

14. ความพงึพอใจในคณุภาพและปรมิาณอาหารกลางวนั ไดค้ะแนนเฉลีย่ที ่ 4.33 

15. ท่านเดนิทางมาร่วมงาน โดยวธิใีด ส่วนใหญ่จะเดนิทางโดย รถไฟฟ้า BTS,MRT,รถ

สาธารณะ เช่น แทก็ซี,่รถเมล ์  

สรุปได้ว่าค่าเฉลีย่โดยรวม คอื 3.83 จากจํานวนแบบสอบถาม 63 ชุด และจากการจดังาน

ในครัง้น้ีมผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึ 93 ท่านซึง่ถอืวา่อยูใ่นเกณฑท์ีก่าํหนด 

มตทิีป่ระชุม

 

 – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3.5 หนังสือแจ้งสมาชิกเร่ืองการปรบัเปล่ียนอตัราค่าบาํรงุสมาชิก โดยทีมเลขา 

 ทางทมีเลขา ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ขณะน้ีทางทมีเลขาไดด้ําเนินการจดัส่งหนังสอื

แจง้ขอปรบัเปลีย่นอตัราคา่บาํรงุสมาชกิ ใหแ้ก่สมาชกิทัง้หมดไดร้บัทราบแลว้ และมบีางบรษิทัทีใ่ห้

การตอบรบัและแจง้ว่ากําลงัดําเนินการโดยเรว็ จงึอยากขอความร่วมมอืกรรมการทุกท่านหากยงั

ไมไ่ดร้บัเอกสารแจง้ รบกวนตดิต่อฝ่ายเลขาเพื่อทาํการประสานและรบีดาํเนินการโดยเรว็ทีส่ดุ 
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มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัทราบ 

4.1 การจดัทาํวารสารฉบบัพิเศษ   

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

ดร.ปรชีากร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า วารสารฉบบัพเิศษน้ีจะจดัทําเป็นขนาดไซส ์

A5 มปีระมาน 4-5 Topic โดยในส่วนของการแปลความทางดร.ปรชีากรและคุณWilliamจะ

เป็นผู้ตรวจพจิารณาอีกครัง้  โดยวารสารฉบบัน้ีจะนําไปแจกในงาน ICCR,ACC/ACSB 

โดยจะจดัพมิพ์เพยีง 500 เล่มเท่านัน้ ในส่วนของ Spec ของหนังสอืมอบหมายให้คุณ

นิพนธป์ระสานกบัทางโรงพมิพเ์พือ่ดาํเนินการในขัน้ต่อไป 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัทราบ 

4.2 สรปุการประชมุคณะอนุกรรมการมาตรฐานเคร่ืองสาํอาง ครัง้ท่ี 2/2562  

โดยคณุศิวาพร 

คุณศิวาพร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน

เครือ่งสาํอาง ครัง้ที ่2/2562 และ การประชุมเกีย่วกบัประเดน็ Tagetes (สารสกดัดาวเรอืง) 

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2562 ทีผ่า่นมา สรปุไดด้งัน้ี  

ปัจจุบนัในประเทศไทยมใีบรบัจดแจง้ทีม่สี่วนผสมของ Tagetes erecta อยู ่166 ตํารบั ซึง่ 

specie ดงักล่าวเป็น specie ทีท่างรศ.พมิพร และศูนยน์าโนเทค สวทช ร่วมกนัสนับสนุน

งานวจิยัเพื่อใหส้ามารถนํามาใชใ้นผลติภณัฑต่์างๆ ส่วนสายพนัธ ์Patula และ Minuta นัน้

มกีารใชอ้ยูร่วมๆ 60 ตํารบั โดยมแีต่ในกลุ่ม rinse off ไม่มใีนกลุ่ม leave on ทางอาจารย์

ได้นําเสนองานวจิยัรวมถึง published paper ต่างๆ และตัง้ข้อสงสยักบัประกาศ EU 

2018/978  

- การศกึษาทีเ่พิม่เตมิมาใน SCCP report ปี 2015 เป็นการศกึษาในกลุ่มน้ําหอมเท่านัน้ 

(เอกสารสนับสนุนมาจาก fragrance house ไม่ไดม้าจากผูส้กดัสารดงักล่าวโดยตรง) 

อกีทัง้ยงัไมท่ราบถงึกระบวนการสกดัวา่สกดัอยา่งไร ซึง่วธิกีารดงักล่าวอาจจะแตกต่าง

กบัวธิกีารสกดัของประเทศเราซึง่อาจารยใ์หค้วามเหน็ว่าวธิขีองอาจารยน่์าจะสกดัสาร

ทีม่ผีลต่อ photo toxicity ไปแลว้ (คอืน่าจะสกดัสาร alpha-terthiophene ไปแลว้ตัง้แต่

ตอนสกดัดว้ย hexane) ซึง่อาจารยเ์องม ีpaper จากรสัเซยีทีท่าํในปี 2014 มายนืยนั 

- เอกสาร SCCP ในปี 2015 ของ EU มผีลการศึกษาเฉพาะ Patula และ Minuta 

เท่านัน้ ทาํไมจงึ ban สายพนัธุ ์erecta ดว้ย 

- แหล่งทีม่าของสายพนัธ์อาจมผีลต่อ photo toxicity เช่นกนั โดยสายพนัธุ์ทีท่าง EU 

ทําการศึกษาไม่มีสายพันธ์จากเอเชียเลย (ของทางอาจารย์ใช้สายพันธ์ที่ปลูกที่

ภาคเหนือของประเทศไทยคะ่) 

ซึง่ทางอย. คดิว่าหากจาํเป็นอาจต้องใหผู้ป้ระกอบการส่งผลติภณัฑต์รวจสอบ แต่กรมวทิย์

ชี้แจงว่าการตรวจสอบปรมิาณ alpha-terthiophene น่าจะสามารถทําได้ด้วยการตรวจ 

HPLC หากแต่ยงัไมแ่น่ใจว่า sensitivity จะไปจดุกําหนดทีว่่าตอ้งตํ่ากว่า 0.35% หรอืไม ่
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นาโนเทค กล่าวว่าสามารถตรวจ photo toxicity ของ extract และหรอืตวัผลติภณัฑส์นิคา้

ทีผ่สมสารดงักล่าวได้ แต่ต้องใช้เงนิและเวลาพอสมควร ซึ่งไม่น่าจะทนัการประชุม ACSB 

เดอืน มถุินายน น้ี  

โดยสรปุทางอย. เสนอ proposal และ action task ดงัน้ี 

- ทางอย. จะเสนอทาง ACSB ไปว่าทางประเทศไทยมขีอ้มลูเพิม่เตมิจาก paper ของ

อาจารย์ และมคีําถามเพิม่เติมที่อยากให้ทาง ACSB พิจารณาตามด้านต้น โดย

ประเทศไทยจะยงัขอไมป่ระกาศสารหา้มใชห้รอืสารอาจใชใ้นตวัดงักลา่ว 

- ทางอย. ฝากให้ผู้ประกอบการช่วยหาขอ้มูลการใช้สารดงักล่าวในต่างประเทศ (อนัน้ี

เทปรบัมาแลว้คะ่ และทาํส่งทางอย.ไปแลว้) 

- ทางอย. และอาจารยข์อใหท้างสมาคมฯ ช่วยพจิารณาว่าสามารถสนับสนุนใหอ้าจารย์

ไปร่วมงาน ACSB ทีพ่ม่าไดห้รอืไม่ ทัง้น้ีทางอย. จะช่วยจดัการเรื่องค่าลงทะเบยีนให ้

แต่อยากฝากทางสมาคมฯ ช่วยพจิารณาในสว่นอื่น 

- ทางอย.ฝากทางสมาคมช่วยประสานกบั ACA เรือ่ง safety study ของเรื่องดงักล่าวว่า

ไปถงึไหนแลว้ เพราะอนัน้ีเป็นหน่ึงใน action ที่มาจากการประชุมที่มาเลเซยีคราวที่

แลว้ 

- ทางอย. ฝากทางสมาคมใหช่้วยประสานว่าเงื่อนไขทีเ่ขยีนว่า “Not to be used in 

sunscreen products and product markets for exposure to natural/artificial UV 

light” ควรจะแปลวา่อยา่งไร ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัทราบ 

4.3 สรปุยอดค่าจาํหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสดุ โดยทีมเลขา 

 คุณศวิาพร ไดร้ายงานให้ทีป่ระชุมทราบ ถงึ ยอดจําหน่ายหนังสอื ASEAN COSMETIC  

DOCUMENT ล่าสุดขณะน้ีจาํหน่าย ได้จํานวน 312 เล่ม ซึ่งนําไปจําหน่ายในงานต่างๆอาทเิช่น 

Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ 

การประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่หลอื คอื 1188 เลม่  

มตทิีป่ระชุม

 

 – รบัทราบ 

5.1 Halal ประเทศอินโดนีเซีย โดน ดร.ปรีชากร 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึเรือ่งของ Halal ของผลติภณัฑใ์นประเทศ

อนิโดนีเซยี โดยมรีายละเอยีดการประชุมดงัน้ี 

1.Draft of Government Regulation on Halal (RPP JPH) 

To date 7 (seven) ministries have signed off/ agreed to content of the mentioned draft and 

now is pending for President’s signature. Timing is unidentified yet as of now. By 17th Oct 

2019 should the draft is not yet signed off, Halal certification will be still implemented, 

abiding to Halal Law No. 33/ 2014 (For reference: article 67 (1) – Halal Law mandates 
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product in the scope that is marketed/ distributed in Indonesia must meet the Law in 5 

(five) years since the Law is enacted). 

Stages of implementation: 

a. Food & beverages: until 17th Oct 2024 

b. Other category including cosmetic: until 17th Oct 2026. For this category, discussion on 

the timeline (whether transition period until 2024 or 2026) is still in negotiation process 

between BPJPH and MoH and BPOM, in specific for health care product category. 

2. Category of product in-market during transition period: 

There will be 3 categories later: 

a. Halal-certified product 

b. Haram product 

c. No-identity product (can be Halal but not certified) 

Category of product in-market post transition period 

Based on BPJPH thinking now, there should only be 2 categories of cosmetic products 

post the above date i.e. Halal certified products and haram products. There should not be 

a 3rd category. 

However, BPJPH is open to our suggestion with regards to the 3rd category and one of 

the ideas that they 

suggest for us to consider is how to differentiate this 3rd category in the market. 

To date, the BPJPH’s approach on the product category are as follows: 

a. Discussion government to government 

b. Discussion with industry and explain the reason why product is not certified 

c. Other option – trade association still can provide input/proposal and send letter to 

BPJPH 

3. Government to Government Recognition (MOU) 

BPJPH will issue list of acknowledged Halal Certification Body abroad. In case of absence 

of Ministry of Religion Affairs in one country, other institution or agency will be 

acknowledged, given note there is a formal/ written recognition by its government. This 

Halal Certification Body will be a representative for Halal implementation process in the 

country. 

4. List of acknowledged Halal Certification Body Abroad 

BPJPH currently is evaluating existing list from LPPOM MUI, and is coordinating with 

Indonesia 

Embassies to have a response letter to confirm that the mentioned body is recognized. 

The recognition will include finished product as well. 
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5. Halal Standard 

National Standardization Body (BSN) has issued National Standard of Halal Management 

System, for industry reference. Meanwhile BPJPH will also still evaluate existing Halal 

standard to fit the content,including for cosmetic that will be further announced. 

6. Halal certification process 

BPJPH express that it is possible to have one brand is not fully Halal certified. In this 

case, suggestion is 

to differ which one is Halal-certified and which one are not. 

7. Supporting regulation and Technical Guidelines for Implementing Halal 

There are 36 supporting regulations in brewing and BPJPH will integrated it into 4 main 

regulation. In other hand, BPJP also will provide technical guidelines/ SOP. 

Other Information: 

- Positive list of halal ingredient will be provided under MORA (Ministry of Religious Affairs) 

regulation. 

- BPJPH is setting 10 office provincial branches in Indonesia to support the Halal 

information and implementation. 

- There will be team of BPJPH seating in Ministry of Foreign Affairs, to facilitate query from 

industry for implementing the Halal Law. 

- Product segregation in Market - BPJPH is evaluating halal product shelf segregation in 

the market with one of Indonesian retailer – TransMart to come up for the proposal about 

this implementation. 

- ACA delivered a verbal invitation to Prof.Sukoso to be able to attend the event in 

Singapore as speaker on 24th July 2019. 

 

5.2 กาํหนดการประชุมครัง้ต่อไป – วนัพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง

ประชุม 1013 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 

 

 

  


