
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 2 /2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 มิถนุายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-15.00 น. 

1  คณุเกศมณี  เลิศกิจจา             ประธานท่ีประชมุ 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  คณุอรรณพ   อารัญญิก 

3.  คณุนิพนธ์   เผา่นิ่มมงคล     

4.  คณุวิมลศริิ   ปัญจธนศกัดิ์ 

5.  คณุฐิติ  ตณัฑสทุธ์ิ  

6.  คณุชนะชยั   วรรณประเสริฐ 

7.  คณุมกุดา                โจวตระกลู 

8.  ดร.สษิุรา                สดุกรยทุธ์ิ  

9.  ดร.พรรษชล  ลิมธงชยั 

10. ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวลัย์   

11. คณุสมบตัิ วนาอปุถมัภ์กลุ     แทนคณุมาลี หาญสโุพธิพนัธ์   

12. คณุกฤษณ์   แจ้งจรัส 

 

1. ดร.ปรีชากร           สวุรรณเพ็ญ 

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมการประชมุ (ตดิภารกิจอ่ืน)  

2. คณุพงศ์ประพนัธ์  สสุณัฐิตพงษ์ 

3. คณุจติตพนัธ์  หงส์สิริ 

4. คณุเพ็ญจิตร  เจริญศริิ 

5. ดร.จริพนัธ์              มว่งเจริญ 

6. คณุสายใจ  พรหมเดเวช 

7. คณุภสูิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ 

8. คณุนาคาญ์  ทวิชาวฒัน์ 

9. คณุคงเดช  จนัทฤทธิรัศมี 

10. คณุแคทรียา  ศรเกต ุ

11. คณุนิรมล               บญุสําเร็จ 

12. คณุสณีุ   โอสถารยกลุ 



1. คณุเทพนิมิต   ทองจนัทร์  Saraya MFG.(Thailand) Co.,Ltd.  

สมาชิกและผู้ เข้าร่วมประชมุ 

2. คณุสพุจน์  รุ่งเจริญ   บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย) 

3. คณุปริญญ์  มาสกรานต์  บจก.เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมตคิส์ โซลชูัน่ 

4. คณุภริูพฒัน์  โฆษิตวงศ์หิรัญ  บจก.เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมตคิส์ โซลชูัน่ 

5. คณุวรรณวิกา           ภาคธปู          สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

6. คณุกีรนาถ  เดชเดโช   สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

คณุเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยมีระเบียบวาระ

การประชมุดงันี ้

 

1.1      การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบบ ASSIST ของอาเซียน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานได้รายงานในที่ประชุมให้ทราบว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญเข้าร่วมการสมัมนาเผยแพ

ความรู้เกี่ยวกับระบบ ASSIST ของอาเซียน ในวันที่17 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-13.45 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล 

สขุมุวิท 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

1.2      ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางไทยสู่สากล ครัง้ท่ี 1  

ประธานได้รายงานในท่ีประชมุให้ทราบวา่กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม เชิญประชมุคณะกรรมการโครงการส่งเสริม

และพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางไทยสู่สากล ครัง้ท่ี 1 ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชมุ3 ชัน้3 อาคารกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม ถนนพระรามท่ี6 เขตราชเทวี กทม. ประธานเห็นควรว่าควรเข้าไป

แสดงความยินดีรับตําแหน่งใหม่กับคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และพูดคุยเร่ืองการประชุม

คณะกรรมการโครงการสง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองสําอางไทยสูส่ากล 

มตท่ีิประชมุ

 

  รับทราบ 

 

 



2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 1/2559  

เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี  12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองรายงานการประชมุ 

3.1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทย 

งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนเมษายน พ.ศ.2559  

  งบรายได-้ค่าใชจ่้าย 

  ประจาํเดือน เมษายน 2559 

  

      

    

หน่วย:บาท 

 

    

เมษายน 

 

1มกราคม-30 เมษายน 

2559 

 

        

 

ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2559 รายได ้

 

36,900.00  

 

                  126,600.00  

 

  

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 

 

0.00  

 

0.00  

 

  

เงินรับบริจาค 

 

30,000.00  

 

30,000.00  

 

  

รายไดอ่ื้น 

 

0.00  

 

0.00  

 

  

รวมรายรับ 

 

             

66,900.00  

 

                  156,600.00  

 

 

เงินเดือนและค่าจา้ง ค่าใชจ่้าย 

 

             

15,000.00  

 

                    60,000.00  

 

  

ค่าใชจ่้ายงานกิจกรรมกลุ่ม 

 

0.00  

 

29,712.00  

 

  

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

 

               

5,110.77  

 

                    15,370.77  

 

  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย ์

 

                     

64.00  

 

                       6,787.46  

 

  

ค่าไฟฟ้า 

 

0.00  

 

                       3,551.18  

 



  

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์

 

1,458.70  

 

1,458.70  

 

  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

             

31,912.30  

 

                  181,187.34  

 

  

รวมค่าใชจ่้าย 

 

(53,545.77) 

 

(298,067.45) 

 

  

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ่้าย 

 

13,354.23  

 

(141,467.45) 

 

  

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559   

 

(141,467.45) 

 

        

  

ผูรั้บรอง 

 

                            ผูต้รวจสอบ  

 

        

  

(..........................................................................) 

 

 (...................................................................)  

 

  

เหรัญญิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง 

 

           ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

  

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

3.2     สมาชกิสมัครใหม่ 2 บริษัทฯ:  

1. บรษิทั แลโบทานิก จาํกดั 

คณุจนิตนา อู่เงนิ 

120/41 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 

โทร. 086-6572189  

Website : labotanic-organic Beauty.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

ไดร้บัขา่วสารจากเวป็ไซต์  

2. บรษิทั บวิตี ้คอสเมต จาํกดั 

คุณพณชิย ์ศกัดิศ์รพีาณิชย ์

TB 406 อาคารมหาธรรมราชา มหาวทิยาลยันเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ ์อ.เมอืง 

จ.พษิณุโลก 65000 

โทร. 080 8052882 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

ไดร้บัขา่วสารจากงาน ASEAN Beauty  

มตท่ีิประชมุ รับรอง บริษัท แลโบทานิก จํากดั และบริษัท บวิตี ้คอสเมต จํากดั 



4.1 แบบสอบถามความเหน็ผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองสาํอางไทย ในด้านแนวทางวิธีการท่ีดีในการผลิต

เคร่ืองสาํอาง (GMP) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คุณกฤษณ์ ไดร้ายงานใหท้ราบวา่ขณะน้ีมผีูท้าํแบบสอบถามเขา้มาจาํนวนน้อยราย จงึขอขยายเวลา และใส่

หมายเหตุแจง้รายละเอยีดใหช้ดัเจนขึน้ รวมถงึแจง้ว่าอาจมผีลกระทบหากไมท่าํการจดแจง้ ซึง่จะขยายเวลาอกี 1

เดอืน หากดาํเนินการแกไ้ขแลว้เสรจ็จะกระจายแบบสอบถามใหก้บัสมาชกิอกีครัง้  

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1 สรปุการจดัสมัมนา Cosmetic Formulation II  Surfactants ในวนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559  

  

 คณุนิพนธ ์ไดร้ายงานใหท้ราบว่าสมัมนา Cosmetic Formulation II  Surfactants มรีายรบั    203,500 บาท 

รายจา่ย 56,995 บาท และกําไร 146,505 บาท ซึง่จากการประเมนิของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสรุปไดว้่ามผีลตอบรบัดแีละ

เสยีงผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนาอยากใหม้กีารจดัสมัมนาขึน้อกี  

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.2 สรปุการประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การส่งเสริมและพฒันาสมนุไพร Product Champion  

 คุณมุกดา ไดร้ายงานใหท้ราบว่า ยุทธศาสตรท์ี ่1 : ส่งเสรมิผลติผลของสมุนไพรไทยทีม่ศีกัยภาพตามความ

ต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ยทุธศาสตรท์ี ่2 : พฒันาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรใหม้คีุณภาพ

ระดบัสากล ยทุธศาสตรท์ี ่3 : ส่งเสรมิการใชส้มุนไพรเพื่อการรกัษาโรคและการสรา้งเสรมิสุขภาพ ยทุธศาสตรท์ี ่4 : 

สรา้งความเขม้แขง็ของการบรหิารและนโยบายของรฐัเพือ่การขบัเคลือ่นอยา่งยัง่ยนื  

โดยสรุปมาตรการสําคญัของสมุนไพร Product Champion ทีเ่ป็น Quick Win ไดแ้ก่ กระชายดํา ศกัยภาพ

เป็นอาหารเสริม มาตรการสําคัญคือ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน กวาวเครือขาว ศักยภาพเป็น

เครือ่งสาํอาง มาตรการสาํคญั คอื สรา้งภาพลกัษณ์และปรบัปรงุการขึน้ทะเบยีน ขมิน้ชนั ศกัยภาพเป็นยาพฒันาจาก

สมนุไพร มาตรการสาํคญัคอื สนบัสนุนการวจิยัการใชใ้นสตัว ์บวับก ศกัยภาพเป็นเครื่องสําอาง มาตรการสําคญั คอื 

ใหผู้้ประกอบการเป็นเจา้ของผลงานวจิยัเพื่อขึน้ทะเบยีนสารสกดั มะขามป้อม ศกัยภาพเป็นยาพฒันาจากสมุนไพร 

มาตรการสาํคญัคอื กาํหนด first line drug ยาสมนุไพรในโรงพยาบาล ยาหอม ศกัยภาพเป็นยา มาตรการสําคญั คอื 

สรา้งภาพลกัษณ์และช่วยเหลอืผูป้ระกอบการดา้นการนําเขา้ ทัง้หมดน้ีมหีน่วยงานของรฐัและทีป่รกึษามหาวทิยาลยั

เป็นผูก้าํหนดแผนและตวัชีว้ดัในการประชุมกลุม่ยอ่ยต่อไป 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 



5.3 สรปุการประชุมหารือและรบัฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบญัญติัการกาํกบัดแูลความปลอดภยัของ

สินค้า พ.ศ. .... (Product Sefety Law) ฉบบั สคบ. ยกร่าง และร่างพระราชบญัญติัการแจ้งเตือนภยัและ

จดัการสินค้าท่ีไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค พ.ศ. ....  ฉบบั สปช.  

 คุณวมิลศริ ิไดร้ายงานใหท้ราบว่าใหแ้ก้กฎหมาย Product Ability Law ดกีว่าการทํากฎหมายขึน้มาใหม่ ซึง่

ในทีน้ี่หมายถงึกฎหมาย Product Safety Law  

 มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.4 สรปุการเข้าร่วมประชมุหารือการจดัตัง้องคก์รตาม พรบ. ของ กสทช.(ช่อง 7)  

 คุณชนะชยั ไดร้ายงานใหท้ราบว่าเป็นการหารอืเรื่องขอ้บงัคบัซึง่ สมาคมฯต้องดูในเรื่องขอ้บงัคบัก่อน และดู

รปูแบบการทาํงาน  

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.5 สรปุการประชมุทีมวิชาการ ในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 

 ดร.ธนกร ได้รายงานให้ทราบวา่เร่ืองการขอ grace period & ปัญหาการออก CFS ท่ีลงนาม 3 สมาคม ยงัไมมี่

ความคืบหน้า และมีการสรุปผลการประชมุ ACSB/ACC Vietnam, May 2016 ความแตกตา่งระหวา่ง พรบ. กบั asean 

/ EU regulation โดยทําเป็นเอกสารเพ่ือทราบแก่กรรมการและสมาชิก และการควบคมุ head space โดยสคบ. ให้ในท่ี

ประชมุทราบ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

 

6.1 ความแตกต่างของระบบจดแจ้งแบบปัจจุบันและแบบใหม่ 2559 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

ลาํดบั ประเดน็ ระบบจดแจ้งแบบปัจจุบัน  ระบบจดแจ้งแบบใหม่ 2559 

1 Internet browser ท่ี

รองรับ 

ไมมี่ Firfox 

2 การรับจ้างผลติ 1. ลกูค้ามีเลขสถานท่ี (Activated Code) 

2. หนงัสือทะเบียนนิตบิคุคล 

1. ลกูค้ามีเลขสถานท่ี (Activated Code)  

2. หนงัสือทะเบียนนิตบิคุคล                                     

3. หนงัสือสญัญาวา่จ้างการผลติแนบทกุครัง้ 

3 การกลบัเข้าใช้งาน 

Program 

สามารถทํางานตอ่ ณ ตําแหนง่ท่ีต้องการ

ได้เลย 

ไมส่ามารถกลบัไปทํางาน ณ ตําแหนง่ท่ีต้องการได้ 

ต้องผา่นเป็น Step ไป 

4 วนัและเวลาสง่เร่ือง วนัและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.) ไมจํ่ากดั 



5 การสง่เร่ือง/วนั/บริษัท 20 เร่ือง/วนั/บริษัท ไมจํ่ากดั 

6 ช่ือสินค้า ระบบไมไ่ด้ detect ชื่อห้ามใช้ ระบบ Detect ช่ือห้ามใช้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

7 สนิค้านําเข้า-ผู้ผลิต

ตา่งประเทศ 

ไมต้่องมีท่ีอยู่ 1.ช่ือบริษัท 2.เมือง 3.

ประเทศ 

ต้องใช้ท่ีอยู ่1.ช่ือบริษัท 2. ท่ีอยูบ่ริษัท 3. เมือง 4. 

ประเทศ 

8 การคีย์สาร 1  ต้องระบจํุานวน INCI ถึงคีย์รายการ

สารได้ 

1. ไมต้่องระบจํุานวน INCI Name สามารถคีย์สาร

ได้เลย 

2. เป็นรายการสารให้เลือก ใช้เวลาไม่

นาน 

2. เป็น Drop Down ให้เลือกสาร ใช้เวลาในการ

โหลดช่ือสารนาน 

3. 1 INCI Name มีหลาย Cas No. 3. 1 INCI Name มี 1 Cas No. 

4. % สารคีย์ได้ทศนิยมสงูสดุ 7 ตําแหนง่ 4. % สารคีย์ได้สงูสดุ 20 หลกั (รวมทศนิยม) 

9 การรับรองสาร 1. รับรองสารท้ายสตูรตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

1. ไมต้่องรับรองสารท้ายสตูร 

2. ต้องคํานวณสารท่ีต้องรับรองเอง 2. ไมต้่องคํานวณสารเอง แตร่ะบบไมไ่ด้ Detect 

ให้วา่สารท่ีรับรองเกินหรือไมเ่กินตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

10 การชําระคา่คําขอ ไมมี่ในโปรแกรม ชําระคา่คําขอก่อนถึงจะสง่เร่ืองได้ 

11 การชําระคา่ใบจดแจ้ง ไมมี่ในโปรแกรม ชําระคา่ใบจดแจ้งก่อนถึงจะได้เลขท่ีใบรับแจ้ง 

12 การตรวจสอบข้อมลูการ

จดแจ้ง 

เจ้าหน้าท่ี อย. ใช้เวลาพจิารณา 3 วนัทํา

การ 

แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน                                                                       

1. ระบบจดแจ้งอตัโนมตั ิ(อาจถกู Reject โดย

ระบบหรือ Approve ระบบ) ทราบผลทนัที  

 2. รายการท่ี Approve โดยระบบ เจ้าหน้าท่ีจะทํา

การตรวจสอบข้อมลูอีกครัง้ ขณะทดสอบระบบใช้

เวลา 1-2 สปัดาห์ ระยะเวลาตรวจสอบหลงัจาก

ขึน้ระบบจริงรอการสรุปอีกครัง้ 

13 เลขท่ีใบรับแจ้ง สามารถนําไปใช้งานได้หลงัจากได้รับการ

อนมุตัจิากเจ้าหน้าท่ี อย 

ยงัไมส่ามารถนําไปใช้งานได้ต้องรอเจ้าหน้าท่ี 

Post ตรวจสอบอีกรอบ อาจถกูเจ้าหน้าท่ี Reject 

ได้ 



14 CFS แนบสตูร ไมต้่องระบ ุ% ให้ครบ100% ระบเุฉพาะท่ี

กฎหมายกําหนด 

ต้องระบ ุ% ครบ 100 % (หากระบไุมค่รบถ้ามีการ

ขอ CFS แนบสตูร % สารจะมีแคท่ี่ระบใุบสตูร)2 

1. เม่ือได้รับเลขรับแล้ว แก้ไขไมไ่ด้ 

หมายเหต ุ

2. ระบบใหมย่งัคงไมส่ามารถนํามาใช้ในชว่งนี ้ต้องใช้เวลาอีกระยะในการปรับปรุง โดยเฉพาะระบบชําระเงิน และ

การอบรม user ของผู้ประกอบการ 

3. ข้อมลูท่ีได้มาจากความเข้าใจของผู้ปฏิบตังิาน อาจมีการเปล่ียนแปลง 

 

6.2 การประชุมครัง้ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์

การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวิมลศริิ ปัญจธนศกัดิ์   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ      เลขาธิการฯ 

ผู้บนัทกึการประชมุ      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


