
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 5/2560 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายชือ่คณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  

2.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

3.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

4.  คณุชนะชยั   วรรณประเสรฐิ 

5.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

6.  คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

7.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

9.  คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 

10. คณุอรรณพ  อารญัญกิ 

11. ดร.ธนกร             เวยีงศรพีนาวลัย ์

12. ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

13. ดร.จริพนัธ ์  มว่งเจรญิ 

14. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

15. คุณเรวด ี  จนัทรพ์ฤกษ์  แทนคณุนีรนารถ จณิะไชย 

16. คุณสมบตั ิ           วนาอุปถมัภกุ์ล   แทนคณุมาล ีหาญสุโพธพินัธ ์  

17. คุณสุรพีร  สถติยานุรกัษ์  แทนคุณวมิลศริ ิปัญจธนศกัดิ ์

1.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2.  คณุจติต ิ  อา้งสนัตกุิล 

3.  คณุอภนินัท ์  โรจนวภิาต 

4.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

5.  คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

8.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

9.  คุณแคทรยีา  ศรเกตุ 

10. คุณรกัษณาล ี กงัวาลวฒันศริ ิ

1.  คุณเทพนิมติร     ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2.  คุณวภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

3.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

 คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจดังาน Beyond Beauty Asian 

Bangkok จะจดัขึน้ในวนัที ่21-23 กนัยายน 2560 ณ ชานเลนเจอร3์ อมิแพค็เมอืงทองธานี โดย

ทางสมาคมฯไดพ้ืน้ทีใ่นการจดัแสดงจาํนวน 2 บูธ๊  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 

2.1      รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

การประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 4/2560 วนัศกุรท่ี์ 11 สิงหาคม 2560 

มตทิีป่ระชุม

 

   รบัรองรายงานการประชุม 

3.1      สมาชิกสมคัรใหม่ 10 บริษทั 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

1) คณุปิยะวฒัน์  ภมูสิวุรรณ 

บจก. เฮริบ์ แอนด ์โฮป  

174/1 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชยั ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมอืงสมุทรสงคราม จงัหวดั

สมทุรสงคราม 75000 

โทร : 0857037336 , 034756533 อเีมล ์: numskin@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

2) คณุวริชั  สวุรรณนภาศร ี

บจก. ลาวชิ แลบบอราทอร ี 

9/8 หมูท่ี ่5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10170 

โทร : 028886800 อเีมล ์:  

ธรุกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

3) คณุประนาท  โชคสมบรูณ์กุล 

บจก. ของแท ้ 

3332 อาคารววิฒัน์ชยั ชัน้ 7 ยูนิต เอ ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

โทร : 0955522409 อเีมล ์: pranat.ch@antifake.online 

ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (ระบบตรวจสอบของแท)้ 

(ทราบขา่วจาก เพจสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย) 
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สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

4) คุณธนิสร  รงัสมิาวงศ ์

บจก. เอส บ ีอนิเตอรแ์ลบ จาํกดั  

9/5 หมูท่ี ่6 ตําบลบงึทองหลาง อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  

โทร : 0899898021 อเีมล ์: Nathitar.c@carebeau-enjoy.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจาก เพจสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย) 

 

5) คุณรตัน์เพช็ร ์เพช็รเ์กษม 

บจก. เอสซที ีอนิเตอรพ์ริน้ท ์ 

981/176-177 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน จงัหวดั

กรงุเทพมหานคร 

โทร : 024169582-6 อเีมล ์: Sale_sct01@hotmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูผ้ลติบรรจภุณัฑ ์

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

6) คุณภวูดทิ  อภภิทัราวุฒ ิ

บจก. พซีซีเีอ แลบ็บอราเทอรี ่จาํกดั  

59 ถนนสตรวีทิยา 2 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10230 

โทร : 025384646 อเีมล ์: phuvadidd@gmail.com , kasorn_k@pccalabs.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง  

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

7) คุณดวงใจ  ทวอีภริดทีองคาํ 

รา้นไทยเหรยีญหวงั 

247,249 ซอยประชาราษฎรบ์ําเพญ็7 ถนนประชาราษฎ์บําเพญ็ ห้วยขวาง จงัหวดั

กรงุเทพมหานคร 10310 

โทร : 022464424 , 0849298952 อเีมล ์: tlwshopthailand001@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (ผูจ้ดัจาํหน่าย) 

(ทราบขา่วจาก เพจสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย) 

 

8) คณุชกูฤษฎิ ์ บรบิรูณ์ประเสรฐิ 

บจก. ดดี ีกรุป๊ เทรดดิง้ 

311 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด

กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร : 026280314 อเีมล ์: chukrit@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ , ผูข้าย-ผูผ้ลติบรรจภุณัฑ ์

(บจก. เอส เค เฮริบ์) 
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9) คณุจนัทนา  กฤษณะวานิช 

บจก. บางกอกเฮลท ์กรุป๊ 

160/15-16 ถนนจอมสุรางค์ยาตร ์ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชศรมีา จงัหวดั

นครราชศรมีา  

โทร : 044254127 อเีมล ์: jantana@bangkokhealthgroup.com 

ธุรกจิหลกั : อื่นๆ (Marketer) 

(ทราบขา่วจากทางเวป็ไซต)์ 

 

10) คุณนทัธมน  เลศิจาํรสั 

บจก. ไอเดยีคอส 

118/7 หมูท่ี ่2 ถนนปลายบาง ตาํบลมหาสวสัดิ ์อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี  

โทร : 0941972994 อเีมล ์: Ideacos.th@gmail.com 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

(ทราบขา่วจาก เพจสมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

มตทิีป่ระชุม

 

   รบัรองรายงานการประชุม แต่ใหเ้ชญิ บจก.ของแท ้และ รา้นไทยเหรยีญหวงั มา

แนะนําตวัในการประชุมเดอืนหน้า 

4.1 สรปุการจดัประชมุช้ีแจงร่างประกาศกฎหมายลาํดบัรองท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองสาํอาง 

ในวนัพธุท่ี 23 สิงหาคม 2560 โดยตวัแทนกลุ่มวิชาการ  

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ตัวแทนกลุ ่มวิชาการได้ขึ้นเวทีชี้แจงร่างประกาศกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องสําอางแก่สมาชกิและผูท้ีส่นใจ ในวนัที ่23 สงิหาคม 2560 ทีศู่นยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ใน

การน้ีได้มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องสําอางจาํนวน 8 ร่าง จากผู้เขา้ร่วมงานและไดนํ้าส่งสรุปความคดิเหน็ไปยงัการประชุมอนุฯ 

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

4.2  สรปุการประชมุคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสาํอาง ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 30 

สิงหาคม 2560 และในวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 โดยกลุ่มวิชาการ ดร.ธนกรได้รายงานแก่

ที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะอนุฯ ทัง้สองครัง้ที่ผ่านมานัน้ เป็นการประชุมในหัวข้อเรื่อง

ดงัต่อไปน้ี 

- การจดแจ้ง การออกใบรบัจดแจ้ง การต่ออาย ุการแก้ไข และการออกใบแทนใบรบัจดแจ้ง 

 เน่ืองจากเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 ทีผ่่านมาไดม้กีารพจิารณาประกาศน้ีเพยีงบางส่วน 

ส่วนเรื่องการต่ออายุ การใช้เลขที่ใบรบัแจ้งว่าจะเป็นเลขเดิมหรือไม่ ยงัไม่ได้มีการพิจารณา 

อย่างไรกด็ทีางสมาคมไดเ้สนอแนะกบั อย ว่าใหใ้ชเ้ลขที่ใบรบัแจง้เดมิ แต่ อย ชีแ้จงว่าไม่สามารถ

ทําได้ ทางเลขาธกิารฯ ได้เสนอแนวทางโดยมกีารผ่อนผนัแต่ยงัไม่มรีายละเอยีดที่ชดัเจน และใน

เรือ่งระยะเวลาในการยื่นคําขอต่ออายุของผลติภณัฑ ์ทางสมาคมไดเ้สนอใหเ้พิม่ระยะเวลา และทา

งอย. ไดเ้พิม่ระยะเวลาตามทีส่มาคมฯ ไดเ้สนอเบือ้งตน้ กลา่วคอื 180 วนั 
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 - การนําเข้าเครื่องสาํอางเพื่อเป็นตวัอย่าง เพื่อจดันิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา 

วิจยั  หรือวิเคราะหท์างวิชาการ 

 ในหวัขอ้ประกาศและเน้ือหาไดม้กีารระบุ  การผลติ หรอื การนําเขา้เครื่องสําอางเพื่อเป็น

ตวัอย่าง เพื่อจดันิทรรศการ หรอืเพื่อใชใ้นการศกึษา วจิยั หรอืวเิคราะห์ทางวชิาการ ทางสมาคม

เสนอตดัคาํวา่ “ผลติ” ออกเน่ืองจากการผลติไม่ใช่เพื่อขายสามารถทําได ้ทาง อย จงึไดท้ํากาแก้ไข

ทัง้หวัข้อและเน้ือหาเหลือแต่เรื่อง การนําเข้าแล้ว ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องการนําเข้าเพื่อเป็น

ตวัอยา่ง  ตอ้งไมเ่กนิ 6 ชิน้ ตอ้งขออนุญาต และต้องไม่เคยนําเขา้มาก่อนนัน้ ทาง อย ชีแ้จงว่าเพื่อ

ป้องกนัผูนํ้าเขา้บางราย ทีนํ่าเขา้สนิคา้ชนิดเดมิมาซํ้าๆกนั ส่วนเรื่องการนําเขา้มาใชเ้พื่อส่วนตวัยงั

สามารถกระทาํไดโ้ดยทีไ่ม่ต้องขออนุญาต ในประเดน็นําเขา้เพื่อการวจิยั กรณีวจิยัในมนุษยไ์ดก้าร

กําหนดให้มกีารขออนุญาตจากคณะกรรมการจรยิธรรม และต้องส่งรายงานภายใน 60 วนั หลงั

สิน้สุดการวจิยั และ อย สามารถมาตรวจสอบการวจิยัได ้ซึง่สมาคมไดช้ีแ้จงว่าไม่มคีวามจาํเป็นใน

เรื่องการขอผ่านคณะกรรมการจรยิธรรมสําหรบัเครื่องสําอางเน่ืองจากมกีารกําหนดสารที่ใช้ว่ามี

ความปลอดภยัอยู่แล้ว ประธานคณะอนุฯ จงึได้เสนอให้ฝ่ายเลขาหาข้อมูลถึงประเภทการวิจยั

ผลติภณัฑไ์หนมคีวามจาํเป็น แลว้นํามาพจิารณาอกีครัง้ในการประชุมอนุฯ ครัง้หน้า 

- การจดแจ้ง ต่ออายุ แก้ไข และออกใบแทนใบรบัจดแจ้ง สาํหรบัเครื่องสาํอางท่ีผลิตหรือ

นําเข้าเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านัน้ 

 การจดแจง้เพื่อการส่งออกนัน้ยงัต้องดําเนินการตามเดมิซึง่ยงัไม่ถอืว่าเป็นการส่งเสรมิการ

ส่งออกอยา่งแทจ้รงิ  ซึง่ทางสมาคมได้เสนอแนะว่าควรมกีฏเกณฑใ์นการจดแจง้เครื่องสําอางเพื่อ

การส่งออกเท่านัน้ทีแ่ตกต่างจากการจดแจง้สําหรบัประเทศไทย เช่น เกณฑก์ารพจิารณาชื่อ แยก

ออกจากระบบจดแจง้ออกจากการจดแจง้สําหรบัขายประเทศไทย, การพจิารณาส ีหรอืสารหา้มใช ้

เป็นกรณีๆไป มใิช่หา้มทัง้หมด นอกจากน้ีทางสมาคมยงัไดเ้สนอแนะว่าควรปรบัใหม้กีารกล่าวถงึ

การส่งเสรมิการออกหนังสอืรบัรองการขายเพื่อใช้ในการส่งออกหากสูตรสอดคล้องกบักฎหมาย

ประเทศไทย แต่ทาง อย ยงัคงความเหน็เดมิคอืยงัไมม่กีารแกไ้ข 

- การยื่นขอและออกหนังสือรบัรองการขาย หนังสือรบัรองการขายพร้อมสูตร หรือหนังสือ

รบัรองแหล่งกาํเนิดผลิตภณัฑ ์

 ประเด็นของแบบคําขอหนังสือรบัรองการขาย หนังสือรบัรองการขายพร้อมสูตร หรือ

หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดผลติภณัฑไ์ด ้ โดยในแบบคําขอจะสามารถขอไดท้ัง้แบบแนบสูตรและ

ไมแ่นบสตูร ส่วนเน้ือหามทีัง้สาํหรบัประเทศทัว่ไปและประเทศจนีโดยเฉพาะ ซึง่ทางสมาคมสมาคม

เหน็ดว้ยในแบบฟอรม์ดงักล่าว โดยมกีารเพิม่การแนบสูตรสําหรบัหนังสอืรบัรองการขายประเทศ

จนีดว้ยเผือ่ไวใ้นอนาคต โดยทาง อย เหน็ชอบใหเ้พิม่เตมิรายละเอยีดดงักลา่ว 

- การกําหนดชื่อ ปริมาณ และเงื ่อนไขของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เคร่ืองสาํอาง 

และการแสดงคาํเตือนท่ีฉลากของเครื่องสาํอาง ท่ีมีวตัถท่ีุอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เคร่ืองสาํอาง 

 ประเดน็เรือ่งระยะเวลาบงัคบัใช ้เครือ่งสาํอางทีไ่ม่เป็นไปตามประกาศน้ี แต่ไดม้กีารจดแจง้

ก่อนประกาศน้ี ใหว้างขายไดถ้งึ 31 ธนัวาคม 2561 ทางสมาคมได้เสนอใหป้รบัเปลี่ยนขอ้ความ 
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โดยตดัคําว่า วางขายออก และเปลี่ยนเป็นคําอื่นแทน คอื ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ี

ภายใน 180 วนั หลงัประกาศน้ีบงัคบัใช ้ซึง่ทางอย.กไ็ดร้บัหลกัการไวพ้จิารณา 

 ส่วนในเรื่องของคําเตือน ทาง อย ได้มีการเพิ ่มเติม แก้ไข คําเตือน ให้สอดคล้องกับ

อาเซยีนและ EU เป็นจาํนวนมาก EU ทมีวชิาการร่วมกนัตรวจสอบทุกรายการสารและแก้ไขให้

ถูกต้อง เช่น สารลําดบัที ่94, 96 ไดม้กีารตดัคําว่า อาจก่อใหเ้กดิการแพ ้ซึง่ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

คอื ผู้ประกอบกอบการเตรยีมการแก้ไขฉลาก สําหรบัประเดน็คําเตอืนสําหรบัสารยอ้มผมได้มกีาร

เปลีย่นจากประกาศเดมิ ซึง่ทางสมาคมขอให้คงได้ตามเดมิ เน่ืองจากผูบ้รโิภคเขา้ใจมคีวามเขา้ใจ

อยูแ่ลว้  คาํทีเ่ปลีย่นไปไมม่คีวามแตกต่าง ทาํใหผู้ป้ระกอบการไมต่อ้งมาแกไ้ขฉลากใหม ่ 

- การรบัแจ้งและการรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้เคร่ืองสาํอาง 

 ประเดน็ทีไ่ดม้กีารแก้ไข นิยาม ผูบ้รโิภค อาการอนัไม่พงึประสงค ์อาการอนัไม่พงึประสงค์

ชนิดรา้ยแรง ทางสมาคมเหน็ดว้ยเพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎของอาเซยีน และใหป้ระกาศ

ดงักล่าวมรีะยะเวลาบงัคบัใช ้180 วนั เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเรง่เตรยีมความพรอ้ม 

- การเรียกเก็บคืน การทําลายและการส่งมอบเครื่องสําอาง (เพ่ิมเติมจากครัง้ที่ 1-2 

สิงหาคม 2560) 

 ทางสมาคมฯ ไดเ้สนอในประเดน็การเรยีกคนืสนิคา้ ต้องพจิารณาถงึความจาํเป็นต่อความ

ปลอดภยัอยา่งมากต่อผูบ้รโิภคเป็นหลกั เน่ืองจากร่างฯ ประกาศมหีวัขอ้ทีค่รอบคลุมถงึกรณทีีไ่มม่ ี

ผลต่อความปลอดภยัดว้ย เช่น เครือ่งสาํอางผดิมาตรฐาน เครือ่งสาํอางทีผ่ลติ นําเขา้ไม่ตรงกบัทีจ่ด

แจง้ ซึง่สมาคมใหเ้พิม่ในรายงานการประชุมว่า ผูแ้ทนจากสมาคมผูผ้ลติเครื่องสําอางไทย ไดช้ีแ้จง

ว่า กรณีเครื่องสําอางผดิมาตราฐานที่มคี่าความคลาดเคลื่อนเกนิกว่าเกณฑท์ี่กําหนดและให้หยุด

จาํหน่ายและส่งมอบภายในสามสบิวนันัน้ กรณีดงักล่าวน้ีไม่ไดส้่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภค และทางสํานักด่านอาหารและยาชี้แจงว่ากรณีน้ีพบได ้เช่นในกรณีของสาร

ยอ้มผมซึง่มกีารเปลีย่นแปลงโดยลดลงตามคุณลกัษณะของสารนัน้ๆ แต่ยงัคงประสทิธภิาพและไม่

ส่งผลต่อความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ต่อย่างใด ทางสมาคมจงึเสนอใหพ้จิารณาถงึความจาํเป็นในการ

เรยีกเก็บคนืสนิค้าดงักล่าว โดยประธานทีป่ระชุมเสนอให้ทาง อย ศกึษาและปรกึษากบักฎหมาย

อาหารและยาอกีครัง้ เพือ่ใหก้ารเรยีกเกบ็คนืสนิคา้ตรงตามหลกัการและเจตนารมณ์ของกฏหมาย 

 

4.3  การเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจาํปี 2560 ของสมาคมฯ โดย ฝ่าย

เลขา  

 คุณศวิาพร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประกวดสมาคมการค้าดเีด่นในปี2560 ยงั

ขาดเอกสารในหลายๆส่วน จงึอยากขอความร่วมมอืให้กรรมการทุกท่านส่งรูปภาพหรอืเอกสาร

รายละเอยีดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆในนามของสมาคมฯ เพื่อให้ทาง

สมาคมฯไดร้วบรวมขอ้มลูเกบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นการประกวดสมาคมในปีต่อไป 

  

4.4 สรุปการประชุมในแต่ละแขนง ของคณะทํางานปฏิรูปกฎหมาย (8 ด้าน) โดยคุณ

สนีุย ์และ คณุจิตตพนัธ ์

 คุณสุนีย ์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการปฏริูป

กฎหมาย (8 ด้าน) ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ นัน้เป็นการประชุมเกี่ยวกบั การปฎริปูกฎหมายที่
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เกีย่วขอ้งกบัการนําเขา้และส่งออกสนิคา้ ซึง่ทางคณะกรรมการฯจะหาสาเหตุว่าอะไรทีเ่ป็นต้นเหตุ

ของปัญหา ทัง้น้ีมุง่หวงัในเรื่องของการลดระยะเวลา ลดค่าธรรมเนียม และลดกระบวนการของ

ภาครฐัเพื่อใหเ้กดิความสะดวกสบายแก่ผูป้ระกอบธุรกจิ โดยเฉพาะในแง่ของการนําเขา้และส่งออก 

โดยได้รวบรวมปัญหาของการนําเขา้และส่งออกเป็นขัน้ตอน เพื่อหารอืหาทางแก้ต่อไป ซึ่งทาง

ทมีงานจะมาแจง้ผลในการประชุมครัง้หน้า  

 

4.5 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เครื ่องสําอาง (Safety Assessment) ระหว่างวันท่ี  6-9 พฤศจิกายน 2560 ท่ี

มหาวิทยาลยัมหิดล โดยคณุเกศมณี 

 คุณเกศมณี ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง ความปลอดภยั

ของผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาง ขอ้มลูล่าสุดของการสมคัรเขา้ร่วมอบรม ณ วนัที ่13 กนัยายน 2560 มี

จาํนวนผูส้มคัรเขา้อบรม  จาํนวน  207 คน จากจาํนวน  145 บรษิทั โดยแบ่งเป็นบรษิทัทีเ่ป็น

สมาชกิ 78 บรษิทั ไม่ใช่สมาชกิ 67 บรษิทั (บางบรษิทั เพิง่สมคัรเขา้มาเดอืนน้ี) และมบีรษิทัทีไ่ด ้

เขา้อบรมครัง้ทีแ่ลว้จํานวน 54 บรษิทั ซึง่จะทําการปิดรบัสมคัรในวนัที ่23 กนัยายน 2560 และจะ

สรปุยอดใหท้ราบอกีครัง้หลงัจากปิดรบัสมคัรแลว้ 

 

4.6  การประชมุวิชาการเพ่ือหารายได้ของทางสมาคมฯ โดยคณุนิพนธ ์

 คุณนิพนธ ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบ เรื่องกจิกรรมการหารายไดข้องทางสมาคมฯ โดยจะ

แบ่งเป็นเรื่องการจดัสมัมนา ซึ่งจะจดัเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพสนิค้า(QC)ทีเ่ป็นวตัถุดบิใน

โรงงาน และเรือ่ง Cosmetic formulation ซึง่จดัเป็นประจาํทุกปี หรอือาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบั GMP 

โดยจะใหคุ้ณมกุดาและคุณฐติมิาเป็นวทิยากรในการบรรยาย ในส่วนของเรื่องวารสารนัน้คุณนิพนธ์

ไดแ้จง้ว่าเน้ือหาในเล่มครบแลว้ ยงัขาดแต่บรษิทัทีจ่ะมาโฆษณาในวารสารซึง่ยงัขาดอกีเป็นจาํนวน

มาก โดยมอบหมายใหค้ณุภสูฏิฐด์แูลเรือ่งการหาผูส้นบัสนุนการลงโฆษณา  

 

5.1 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 12 ตลุาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

สภาอตุสาหกรรมฯศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 


