
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 10 /2559 
             วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 
    ณ ห้อง Boardroom1 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 

รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  
1.  คณุเกศมณ ี เลศิกจิจา ประธานทีป่ระชุม 
2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็             
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล     
4.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 
5.  ดร.จริพนัธ ์           มว่งเจรญิ  
6.  คุณจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ
7.  ดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์ 
8.  คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
9.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
10. คุณมาล ี   หาญสุโพธพินัธ ์ 
11. ดร.นีรนารถ    จณิะไชย   
12. คุณชนะชยั   วรรณประเสรฐิ  
13. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ  แทนคุณสุณ ี  โอสถารยกุล 
14. คุณสริโิสภา แดงสนัน่  แทนดร.ธนกร เวยีงศรพีนาวลัย ์
15. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ แทนคุณนิรมล บุญส าเรจ็ 
 
กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  
1. ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั 
2. คุณวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์  
3. คุณมกุดา              โจวตระกูล 
4. คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ
5. คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 
6. คุณกฤษณ์    แจง้จรสั 
7. คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
8. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
9. คุณคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี
10.คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
 
สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ   บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 
2. คุณนงลกัษณ์  สถติกาญจน์  บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 
3. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ   บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) 
4. คุณวรนุช  เตมิตระกูล  บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) 



5. คุณเทพนิมติ  ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์  
6. คุณอคัรนงค ์ รจุวิฒัน์   บจก.มริาเคลิ เฮล็ธ ์แคร ์
7. คุณสมบตั ิ  วนาอุปถมัป์กุล  บจก.อนิเตอรเ์นชัน่แนล แลบบอราทอรสี ์
8. วภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
9. คุณกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย

มรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1      Fit Camp Expo 2017 

คุณเกศมณี ประธานในทีป่ระชุมแจง้ใหท้ราบว่า บจก.วฒันา พารค์วลิ เชญิร่วมงาน Fit Camp 
Expo 2017 ซึง่เป็นงานประเภทสุขภาพ อาหาร การท่องเทีย่ว ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่2-5 มนีาคม 2560 ณ 
แอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์มกักะสนั  

 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 9/2559 วนัจนัทรท่ี์ 16 
มกราคม พ.ศ. 2559    

 
มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1     สมาชิกสมคัรใหม่ 9 บริษทั 

1) บจก. เอม็ ไอ พ ี(ประเทศไทย) (คุณเกศมณแีนะน า) 
คุณธนวฒั  พบิลูยส์วสัดิ ์
เลขที4่,6 อาคารเอกธนวฒั ซ.สุภาพงษ์3 แยก8 แขวงหนองมอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 
โทร : 02-7480411-15 
ธุรกจิหลกั : Original Design Manufactuere (ODM) 

 
2) บจก. คอมเมท็ส ์อนิเตอรเ์ทรด (คุณเกศมณแีนะน า) 
คุณศลษิา  พบิลูยส์วสัดิ ์
เลขที3่5 ซ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซ.30 แยก23 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 
โทร : 02-7266601 
ธุรกจิหลกั : Original Design Manufactuere (ODM) 

 



3) บจก. แจส เดอรม์าโตโลจี ้ (คุณเกศมณแีนะน า) 
คุณสุขาวด ี ชวะโนทยั 
เลขที2่99/7 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทร : 02-7638516-7 
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 
 
4) บจก. แอลแอฟ บวิตี ้(ประเทศไทย) (สภาอุตสาหกรรมแนะน า) 
คุณณพชิญา  นพวรรณสกุลด ี
เลขที2่1/7 หมู6่ ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธาน ี12130 
โทร : 02-9876500 ต่อ 330 
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง/สถาบนัตรวจวเิคราะห ์

 
5) หจก.ออรค์ดิ อนิเตอร ์ซพัพลาย (สภาอุตสาหกรรมแนะน า) 
คุณวณชิยา  ภู่รตันาพชิญ์ 
เลขที3่67 ม.6 ถ.รตันพธิาน ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30310 
โทร : 081-5908418 
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง/ผูส้่งออก 

 
6) บจก. แอล.เอ. เดอรม์าเทค (ดร.จริะพนัธแ์นะน า) 
เลขที4่8,50,52,54 ชัน้3 ถ.เลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ หนองแขม กรงุเทพฯ 10160 
โทร : 087-7159505 
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 

 
7) Sup’s Stars Co.,Ltd (งานBLI) 
เลขที2่6 ซ.อ่อนนุช59 แยก2 ประเวศ กรงุเทพฯ 10250 
ธุรกจิหลกั : ผูข้ายและผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ/ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 

 
8) บจก.ครมีเมอรร์ี ่แคร ์(งานcosmex) 
เลขที ่293/21 ถ.ช่างอากาศอุทศิ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210 
โทร : 098-7874269 
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 

 
9) บจก.เอสเค เฮริบ์  ( งานincosmetic,งานสมัมนาทีท่างอย.จดั) 
คุณสุเมธ  คงเกยีรตไิพบลูย ์
108/1 ม.7 ถ.สวนหลวงรว่มใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 74110 
โทร : 089-9212901, 02-8111004 
ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติและจ าหน่ายวตัถุดบิกลุ่มสารสกดั 
 



มตทิีป่ระชุม  รบัรองสมาชกิทุกบรษิทั 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  อพัเดต ACA conference โดยดร.สษิุรา 
 ดร.สุษริาไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าจากการประชุมทมีงานไดก้ าหนด Agenda เป็นทีแ่น่นอน
แล้ว และ brochure เพื่อประชาสัมพันธ์งานได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซต์ของสมาคม, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สภาอุตสาหกรรม และให้ทาง
สมาคมฯ ด าเนินการส่งเมล์ประชาสมัพนัธ์ถงึสมาชกิ อกีทัง้จะมกีารด าเนินการสัง่ท า brochure เพื่อ
แจกจา่ยใหก้บัผูท้ีส่นใจสมคัรเขา้ร่วมงานดว้ย ซึง่หลงัจากนี้จะมกีารประชุมร่วมกบั UMB ในเรื่องการจดั
งานและสถานทีต่่อไป 
 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
4.2  การจดแจ้งผลิตภณัฑช์นิดต่างเฉดท่ีมีบรรจภุณัฑแ์ยกกนั โดยคณุศิวาพร 

คุณศวิาพรไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าการจดแจง้แบบเดมิส าหรบัผลติภณัฑต่์างเฉด (ทีม่ ี
บรรจภุณัฑแ์ยกกนั) สามารถจดแจง้หรอืเพิม่เฉดไดภ้ายใตเ้ลขจดแจง้เดยีวกนัเนื่องจากมคีวามแตกต่าง
เพยีงแค่ส่วนผสมทีเ่ป็นสแีละสามารถใชฉ้ลากรว่มกนัได้ โดยระบุส่วนผสมของสทีัง้หมดบนฉลาก จาก
ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดแจง้ผลติภณัฑช์นิดต่างเฉดแบบใหมซ่ึง่จ าเป็นตอ้งจดแจง้แยกเฉด ท าใหเ้กดิผล
กระทบหลายดา้น ดงัทีบ่รษิทัสมาชกิทีม่ผีลติภณัฑด์งักล่าวไดม้กีารประชุมเพื่อรวบรวมขอ้มลูผลกระทบ
รวมถงึน าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. การจดแจง้ 
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 

• ขัน้ตอนและใชร้ะยะเวลาในการจดแจง้เพิม่ขึน้  
• ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดแจง้ 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอใหท้างกองควบคุมเครือ่งส าอางพจิารณาใหค้งการจดแจง้แบบเดมิทีส่ามารถเพิม่ผลติภณัฑท์ี่

มคีวามต่างแค่เฉดสภีายใตเ้ลขจดแจง้เดยีวกนั 
 

2. ฉลาก 
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
1. ความซบัซอ้นในการจดัท าฉลากตอ้งท าแยกเฉดส ีเนื่องจาก มคีวามแตกต่างของ  

(1) เลขทีใ่บรบัแจง้,  
(2) ชื่อเฉดทีต่่างกนั  
(3) รายการส่วนผสมทีม่กีารจดแจง้แยกในแต่ละเฉด 

2. ผลกระทบต่อการเพิม่ของเสยีในการผลติ และในการจดัการของเสยีจากการผลติ เนื่องจากการสัง่ท า
ฉลากจ าเป็นตอ้งการสัง่ตามจ านวนขัน้ต ่าในแต่ละแบบ ดงันัน้เมือ่ตอ้งท าฉลากผลติภณัฑแ์ยกเฉด ท าให้
มฉีลากทีเ่หลอืในแต่ละเฉดเพิม่มากขึน้ เป็นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัเพิม่ตน้ทุนการผลติท าให้
ส่งผลต่อราคาสนิคา้ทีม่ต่ีอผูบ้รโิภคในทีสุ่ด 



ขอ้เสนอแนะ 
 ขอใหท้างกองควบคุมเครือ่งส าอางพจิารณาออกประกาศเพื่อยกเวน้ การระบุขอ้มลูบนฉลากบาง
ประการ เช่น  เลขที่ใบรบัแจ้ง และคงการระบุรายการส่วนผสมร่วมตามข้อก าหนดฉลากในปัจจุบนั 
เพื่อใหผ้ลติภณัฑท์ุกเฉดสามารถใชฉ้ลากรว่ม ซึง่ไมไ่ดม้ผีลต่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภคแต่อยา่งใด 
 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 
5.1 สรุปการประชุมเพ่ือหารือเตรียมประเด็นความร่วมมือทวิภาคีด้าน SME ระหว่างไทย-
สาธารณรฐัเกาหลี สสว. โดยคณุนิพนธ ์
 คุณนิพนธ์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าประเด็นความร่วมมอืที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  S 
Curve ทีป่ระชุมไดใ้หข้อ้มลูและความเหน็ต่ออุตสาหกรรม S Curve ของไทย และโอกาสในความร่วมมอื
กับเกาหลี ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (ศลช.) มี
โครงการสนันสนุน SME ยกระดบัมาตรฐานเครื่องส าอางไทยไปจ าหน่ายต่างประเทศ สนใจเชิญ
ผูเ้ชีย่วชาญเกาหลมีาถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้นการพฒันาบรรจภุณัฑเ์ครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ 
 
 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
5.2 สรปุการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครัง้ท่ี 1/2560 โดย
คณุจิตตพนัธ ์
 คุณจติตพนัธ์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการเจรจา
ความตกลงการคา้ระหว่างประเทศของสภาหอการคา้ ของปี 2560 โดยไดเ้ชญิ ผอ.พมิพช์นก วอนขอพร  
ผอ.ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า กระทรวงพาณิชย ์มาบรรยายเรื่อง ทศิทางและนโยบาย
ดา้นการคา้ระหว่างประเทศของไทย และ ผอ.เสาวณิต ผ่องใส ผอ.ส านักการคา้สนิคา้ กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ มาสรปุกรอบความตกลงการคา้เสรขีองไทยกบัประเทศต่างๆ  

ผอ.พมิพ์ชนกได้มากล่าวบรรยายภาพรวมของทศิทางการค้าระหว่างประเทศ โดยมปีระเด็น

ส าคญัๆดงัต่อไปนี้ คอื ยอดส่งออกของไทยในปีทีผ่่านมาโตขึน้ 0.45% ประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตดา้น

การส่งออกสูงสุดในปีที่แล้วได้แก่ เวยีดนาม คอื ขยายตวัขึน้ร้อยละ 9 ในขณะที่ไทย เป็นอนัดบัที่ 20 

ของโลก มอีตัราเตบิโตเพยีง 0.45% สนิค้าที่ไทยส่งออกมากที่สุด 3 อนัดบัแรกในปีที่ผ่านมา ได้แก่ 1 

รถยนต์และอุปกรณ์ 2 เครื่องคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ 3 แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนเครื่องส าอางยอด

ส่งออกไมต่ดิอนัดบั 1 ใน 10 อนัดบัแรกของไทย การเปลีย่นแปลงใหญ่ๆทอีาจมผีลกระทบกบัการคา้โลก 

ได้แก่ การออกจากยุโรป หรอืBrexit ของประเทศองักฤษ กบั นโยบายดา้นการคา้ของ โดนัลด ์ทรมัป์ 

สหรฐัอเมรกิา กระทรวงพาณิชย์คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตวัได้ รอ้ยละ 3-4 และทศิทาง

ค่าเงนิบาทในปี 2560 ไม่น่าจะเกนิ 37.5บาท ส าหรบัยุทธศาสตรก์ารค้าระหว่างประเทศของกระทรวง

พาณิชย์ประจ าปีนี้ ได้แก่ การเปิดประตูการค้าและขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ การเร่งรดัขยาย

ตลาดส่งออกเชิงรุก การส่งเสรมิการค้าชายแดน การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธุรกิจใน



ต่างประเทศ การปรบัโครงสรา้งการคา้สู่การค้าภาคบรกิาร การเพิม่บทบาทของ SMEs และการสรา้ง

มลูค่าเพิม่ในภาคอุตสาหกรรมการส่งออก  

ส าหรบัผอ.เสาวณติ ไดม้าสรปุขอ้ตกลงการคา้เสรขีองไทยกบัประเทศต่างๆไวด้งันี้ คอื ความตก

ลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ อาเซยีน อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นิวซแีลนด ์อาเซยีน-จนี อาเซยีน-

ญีปุ่่ น อาเซยีน-เกาหลใีต ้อาเซยีน-อนิเดยี ไทย-ญี่ปุ่ น ไทย-ออสเตรเลยี ไทย-นิวซแีลนด ์ไทย-เปร ูไทย-

ชิลี และ ไทย -อินเดีย ส่วนความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจากัน ได้แก่ 1. RCEP-Regional 

Comprehensive Economic Partnership อนัประกอบไปดว้ยประเทศอาเซยีน 10 ประเทศรวมกบั อกี 6 

ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จนี ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ และ อินเดีย 2.อาเซียน-ฮ่องกง และ 3. 

BIMSTEC –Bangladesh, India, Myanmar, Srilanka, Thailand Economic Coperation. 4.ไทย-

ปากสีถาน 5.ไทย-สหภาพยโุรป ส่วนความตกลงทีอ่ยูร่ะหว่างเตรยีมการ ม ีไทย-ตุรก ีไทย-อหิร่าน ไทย-

ศรลีงักา ไทย-อสิราเอล และ ไทย-ยเูรเซยี(รสัเซยี อาเมเนีย คกีซิสถาน คาซคัสถาน และเบลารสุ) 

 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
5.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ค่าขึ้นบญัชี 
และค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองส าอาง ครัง้ท่ี 1/2560 โดยคณุมาลี 
 คุณมาลไีดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่ารา่งทีพ่จิารณาม ี3 รา่ง คอื 
 
 รา่งทีพ่จิารณา การออกความเหน็ของสมาคมฯ 
1 ร่างอตัราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใชจ้่ายทีจ่ะจดัเก็บจากผูย้ ื่นค า

ขอในกระบวนการพจิารณาเครือ่งส าอาง 
รายละเอยีดตามขา้งล่าง 

2 ร่างอัตราค่าขึ้นบญัชีสูงสุด และค่าขึ้นบญัชีที่จะจดัเก็บจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ องคก์รผู้เชีย่วชาญ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์ร
เอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมาด าเนินการใน
กระบวนการพจิารณาเครือ่งส าอาง 

ไม่ออกความเห็น เพราะไม่
เกีย่วขอ้งโดยตรง 

3 ร่างก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบญัชี
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารวิชาการ
เกีย่วกบัเครือ่งส าอาง 

ไม่ออกความเห็น เพราะไม่
เกีย่วขอ้งโดยตรง 

4 ร่างก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการขึน้บญัชเีป็น
หน่วยตรวจประเมนิสถานประกอบเครือ่งส าอางตามกฎหมาย 

ไม่ออกความเห็น เพราะไม่
เกีย่วขอ้งโดยตรง 

 
ขอ้คดิเหน็ต่อรา่งกฎหมายดา้นเครือ่งส าอางดงักล่าว 
 พจิารณาร่างอตัราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใชจ้่ายทีจ่ะจดัเกบ็จากผูย้ ื่นค าขอในกระบวนการพจิาณา
เครือ่งส าอาง ไมเ่หน็ดว้ยกบัรา่งฯ เนื่องจาก 
 1. หลายรายการควรเป็นการสนบัสนุนจาก อย. 
 2. อตัราค่าใชจ้า่ยสงูสุดและค่าใชจ้า่ยทีจ่ะจดัเกบ็หลายรายการสงูเกนิไป 



 3. รายการที ่1.1 อตัราค่าประเมนิวชิาการ 
 ขอ้ที ่1.1(1) กรณทีีเ่ป็นส่วนประกอบ สาร หน้าทีข่องสารหรอืเทคโนโลยทีีไ่ม่เคยมปีระวตักิารใชใ้น
เครือ่งส าอางมาก่อน ซึง่ตอ้งส่งใหผู้เ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นใหค้วามเหน็ 
ขอ้คดิเห็น ให้เพิม่ “ยกเว้นพชืและสมุนไพรไทย ที่ผลติโดยผู้ผลติไทยเพื่อน ามาใช้ในเครื่องส าอาง ให้
สามารถด าเนินการได้” เพื่อส่งเสรมิการใชส้มุนไพรในเครื่องส าอางของผูป้ระกอบการไทยตามนโยบาย
ภาครฐั 
 4. ข้อ 1.4 และ 1.5 ค่าตรวจประเมินสถานประกอบการตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต
เครื่องส าอางของอาเซยีน (ASEAN Cosmetic GMP) กรณียงัไม่มหีน่วยตรวจประเมนิหรอืหน่วยรบัรอง 
และตรวจโดยหน่วยตรวจประเมนิ  
ขอ้คดิเหน็ อตัราสงูสุดมากเกนิไป ทีป่ระชุมเหน็ดว้ยกบั ผอ.ขวญัจติ เสนอที ่200,000 บาท 
หมายเหตุ  
ขอ้ควรสงัเกต ท่านรองฯประพนธ์ แจง้วนันี้เป็นการพจิาณาอตัราสูงสุด แต่ “แบบแสดงความคดิเหน็ต่อ
ร่างกฎหมายด้านเครื่องส าอาง” ระบุ “….และค่าใช้จ่ายที่จะจดัเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ
พจิารณาเครือ่งส าอาง…” ดว้ย 
 
 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
6.1  การประชุมครัง้ต่อไป: วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ห้อง Broadroom3 สภา
อตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
นางสาวกรีนาถ เดชเดโช      นางวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์ 
เจา้หน้าทีส่มาคมฯ ผูบ้นัทกึการประชุม เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน

การประชุม 


