
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 9 /2559 
             วนัจนัทรท่ี์ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00-15.00 น. 
    ณ ห้อง GS1 room3 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 

รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม  
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา ประธานทีป่ระชุม 
2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็             
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล     
4.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 
5.  ดร.จริพนัธ ์           มว่งเจรญิ  
6.  ดร.พรรษชล  ลมิธงชยั 
7.  คุณสุณ ี   โอสถารยกุล 
8.  คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 
9.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
10. คุณวมิลศริ ิ  ปัญจธนศกัดิ ์  
11. คุณสายใจ พรหมเดเวช   
12. คุณชนะชยั   วรรณประเสรฐิ  
13. คุณแคทรยีา ศรเกตุ 
14. คุณมกุดา             โจวตระกูล 
15. คุณสมบตั ิ  วนาอุปถมัป์กุล แทนคุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์
16. คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล  แทนดร.สุษริา  สุดกรยทุธิ ์ 
 
กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มการประชุม (ตดิภารกจิอื่น)  
1. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์
2. ดร.นีรนารถ    จณิะไชย  
3. คุณนิรมล    บุญส าเรจ็ 
4. คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ
5. คุณจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ
6. คุณกฤษณ์    แจง้จรสั 
7. คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
8. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
9. คุณคงเดช  จนัทฤทธริศัม ี
 
สมาชกิและผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1. คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ   บจก.พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล้ เทรดดิง้(ประเทศไทย) 
2. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ   บจก.บเีอเอสเอฟ(ไทย) 
3. คุณเทพนิมติ  ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์  



4. คุณรุง่ฤด ี  กุลจติตเิพชร  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. วภิาพร   จานุกจิ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6. คุณกรีนาถ  เดชเดโช  สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม โดย

มรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1  สอบถามกรรมการเร่ืองนัดสวสัดีปีใหม่ในวนัองัคารท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1) เวลา 13.30 น. อธบิดกีรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  คุณพสุ โลหารชุน 
2) เวลา 14.30 น. เลขาส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คุณ

พสิฐิ รงัสฤษฏว์ุฒกุิล 
3) เวลา 15.30 น. อธบิดกีรมโรงงาน  คุณมงคล พฤกษ์วฒันา 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

 
1.2 ขอเชิญประชุมเตรียมการหารือทวิภาคีด้าน SME ระดบัรฐัมนตรีไทย-สาธารณรฐัเกาหลี 

คุณเกศมณ ีประธานในทีป่ระชุมแจง้ใหท้ราบว่าเนื่องดว้ยจะมกีารหารอืทวภิาคดีา้น SME ระดบั
รฐัมนตรไีทย-สาธารณรฐัเกาหล ีจงึขอเรยีนเชญิผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมเพื่อเตรยีมการฝ่ายไทยในวนัศุกรท์ี ่
20 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอ้งประชุม 1801 ชัน้ 18 สสว. 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบและใหคุ้ณนิพนธ ์เผ่านิ่มมงคล เป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุม 
 
1.3 Thaitrade.com 

คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า  Thaitrade.com เป็นตลาดกลางพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ป็นศูนยร์วมสนิคา้และบรกิารคุณภาพส่งออก โดยไดด้ าเนินการโดยกรมส่งเสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย ์เพื่อผูป้ระกอบการไทยทีม่ศีกัยภาพ มมีาตรฐาน และมคีวาม
พร้อมส าหรบัการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้มกีารเข้าร่วมพูดคุยกับทางกรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศส าหรบัให้สมาคมฯเป็นผู้รบัรองสมาชกิของสมาคมฯที่มคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้
สามารถท าการคา้ขายใน Thaitrade.comได ้

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ และแจง้สมาชกิถงึการอบรมออนไลน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี 8/2559 วนัศกุรท่ี์ 
16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   

มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุม 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1     งบรายได้ – รายจ่าย ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

พฤศจิกายน 1มกราคม-30 พฤศจิกายน 2559

รายได้ คา่บ ารุงกลุ่มฯปี2559 21,600.00 354,900.00                         

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 327,000.00

เงินรับบริจาค 50,000.00

รายไดอ่ื้น 59,500.00 79,500.00

รวมรายรับ 81,100.00            811,400.00                         

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้ง 17,000.00            179,000.00                         

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 286,033.00

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 5,415.00              47,695.77                            

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 2,055.95              21,889.21                            

คา่ไฟฟ้า 768.75 11,942.43                            

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 181.00 13,618.70

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 101,134.43         469,138.02                         

รวมคา่ใช้จ่าย (126,555.13) (1,029,317.13)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย (45,455.13) (217,917.13)

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 (217,917.13)

สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย

งบรายได-้คา่ใช้จ่าย

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559

หน่วย:บาท

 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 

3.2       การจดัการประชุมสามญัประจ าปี สมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทย 
3.2.1 สถานที ่เวลา 13.00 น.เป็นตน้ไป (Coffee break, Dinner) ราคาต่อ1ท่าน 

1) ศูนยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์
วนัที ่: 28 มนีาคม 2560 
Coffee break : 250 บาท 
Cocktail : 500-650 บาท 
 

2) โรงแรมวนิเซอร ์
วนัที ่: 28-31 มนีาคม 2560 



ราคา : 1,200 บาท 
 

3) โรงแรมสุโกศล 
วนัที ่: 28-31 มนีาคม 2560 
ราคา : 1,500 บาท 
LCD Projector : 7,000 บาท 
 

4) Eastin sathorn  
วนัที ่: 28 มนีาคม 2560 
Coffee break : 750 บาท 
Cocktail : 1,200 บาท 

 
3.2.2 Speaker 
3.2.3 อื่นๆ 
 

 มตทิีป่ระชุม  เลือกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ  ์ว ันที่  28 มีนาคม 2560 ให้สอบถาม
รายละเอยีดและเพิม่เมนูอาหาร โดยท าการจองผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่งส าอาง 

 
3.3 ร่างประกาศเร่ืองจดแจ้งพวกสีสนั (make up) ขายเด่ียวจะแยกเลขท่ีจดแจ้งแต่ละสี และ
ไม่ใช้ may contain  

 มตทิีป่ระชุม ยงัไมไ่ดเ้ป็นประกาศ จะมกีารหารอืต่อไปภายหลงั 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  อพัเดต ACA conference โดยคณุวิมลศิริ 
 คุณวมิลศริ ิแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่าอยู่ในขัน้ตอน Draft Agenda และเชญิ Speaker ซึ่งขณะนี้
ก าลงัรอ Logo ของบรษิัทที่ตอบรบัเป็น Sponsor ส่ง Logo กลบัมายงัสมาคมฯเพื่อท าการใส่ใน 
Brochure และท าโปรโมทงาน โดยมบีรษิทัทีต่อบรบัเป็น sponsor ดงัต่อไปนี้ 
Gold Sponsor 6 บรษิทั คอื  

1. Shiseido Asia Pacific Pte., Ltd.,  
2. Kao Commercial (Thailand) Company Limited 
3. L’Oreal  (Thailand) Limited 
4. Unilever Thai Trading Limited 
5. Conimex 
6. Giffarine Skyline Laboratory and Health Care Co.,Ltd. 

Silver Sponsor 2 บรษิทั คอื  
1. Pola Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. 
2. Miracle Health Care Co.,Ltd 



 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
4.2 Sponsor วารสารเคร่ืองส าอาง โดยคณุนิพนธ ์
 คุณนิพนธไ์ดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าขณะนี้ไดม้กีารท ารายชื่อของสมาชกิ แยกเป็นประเภทธุรกจิ
ไวD้istributor - raw material, Laboratory, Marketer, ODM, Ownbrand, Supplier – Equipment, 
SME Bank, Logistic Provider ไวเ้พื่อทีจ่ะไดท้ าการขอ sponsor ในการจดัท าวารสารเครื่องส าอาง โดย
ทางคณะท างานไดม้กีารจดัท า presentation สมาคมฯเรยีบรอ้ยแลว้ และขอความร่วมมอืจากกรรมการ
ในการช่วยประชาสมัพนัธแ์ละตดิต่อ sponsor  
  มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ 
5.1  สรปุการประชุมม.44 โดยคณุสายใจ 
 คุณสายใจได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมร่วมในเรื่องการแก้ไข
ขอ้ขดัขอ้งในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภณัฑส์ุขภาพในวนัที ่8 และ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
ทางสภาอุตสาหกรรม กลุ่มเครือ่งส าอางไดเ้รยีนน าเสนอท่านรองวษิณุและคณะผูร้่วมประชุมเกี่ยวกับกบั
จดุยนืของกลุ่มเครื่องส าอางไวว้่า “ผลติภณัฑก์ลุ่มเครื่องส าอาง ไม่มคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขขอ้ขดัขอ้งใน
การกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภณัฑ ์เนื่องจาก: 

1) เครื่องส าอางนัน้ไม่จดัเป็นผลติภณัฑท์ี่ต้องมกีารได้รบัอนุญาต หากแต่เพยีงต้องจดแจ้ง
รายละเอยีดของเครือ่งส าอางต่อผูร้บัจดแจง้ (ในทีน่ี้คอืส านักงานคณะกรรมอาหารและยา) ตามระบุไวใ้น
พระราชบญัญตัเิครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558 ทัง้นี้เนื่องจากเครื่องส าอางเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งต ่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑส์ุขภาพอื่นๆ เช่น ยา เครือ่งมอืแพทยท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

2) หลกัเกณฑร์วมถงึการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นกองเครื่องส าอางมคีวามรวดเรว็อยู่แลว้ 
โดยระยะเวลาในการพจิารณาอยู่ที ่0 วนั (ในกรณีอนุมตัอิตัโนมตั)ิ หรอืมากที่สุด 3 วนัเท่านัน้ ดงันัน้
ปัญหาเรื่องความล่าช้าซึง่เป็นหนึ่งในประเดน็หลกัของร่างค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิงึ
ไมใ่ช่ปัญหาของทางผูป้ระกอบการเครือ่งส าอางในปัจจบุนั 

3) การพจิารณาอนุญาตเกีย่วกบัเครือ่งส าอางนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใชผู้เ้ชีย่วชาญในการ
พจิารณาน้อยมาก ทัง้นี้เนื่องจากเครื่องส าอางมหีลกัเกณฑใ์นการใชส้ารในเครื่องส าอางอย่างชดัเจน ว่า
จะต้องใช้สารใดได้บ้าง ในปรมิาณที่เท่าไหร่ อ้างอิงจากการศึกษาวจิยัตามหลกัเกณฑ์สากลในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน อยี ูและหลกัสากลอื่นๆ ดงันัน้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนผูเ้ชี่ยวชาญในการพจิารณาจงึ
ไมใ่ช่ปัญหาหลกัของทางกลุ่มอกีเช่นกนั 

อย่างไรกด็ใีนวนัดงักล่าวทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและนิตกิร เสนอให้ยงัคง
เครื่องส าอางไวใ้นร่างดงักล่าวก่อน เพื่อการบรหิารจดัการที่คลอบคลุมรวมทัง้ป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต (เนื่องจากทุกกลุ่มประเภทผลิตภณัฑ์ที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รวมอยู่ในร่างดงักล่าวทัง้หมด) แต่รองนายกและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ค ามัน่ว่า
กจิการใดทีท่างกลุ่มไม่เคยต้องใชผู้เ้ชีย่วชาญ กจ็ะไม่ต้องเสยีเงนิตามร่างนี้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ทาง



กลุ่มอาจยงัใชค้วามในขอ้ 4 (3) เพื่อยกเวน้ค่าใชจ้่ายไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้อย่างไรกด็กีารดงักล่าว
จะตอ้งไปท างานกนัในชัน้คณะอนุกรรมการ” 

จากใจความส าคญัขา้งต้นรวมถงึเจตนารมณ์ของค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่
77/2559 ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2559 ที่ระบุความในวรรคแรกไว้ว่า 
ค าสัง่น้ีมีจุดประสงค์เพ่ือรองรบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมศกัยภาพในการ
แข่งขนัทางธุรกิจของผลิตภณัฑ์สุขภาพทัง้ในระดบัภมิูภาคอาเซียนและระดบัการค้าโลก โดย
มุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์สุขภาพผ่านกระบวนการวิจยัและพฒันาในประเทศอย่าง
ยัง่ยืน ดงันัน้ทางสมาคมผู้ผลติเครื่องส าอางไทย จงึมคีวามเห็นในภาพใหญ่ต่อร่างบญัชคี่าใช้จ่ายใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส าอาง ว่าไม่จ าเป็นต้องมขีึ้นเป็นเฉพาะส าหรบัผลิตภณัฑ์กลุ่ม
เครือ่งส าอางดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

1) เครื่องส าอางมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ กล่าวคือ

เครื่องส าอางเป็นกลุ่มผลติภณัฑท์ี่มคีวามเสี่ยงต ่า (ใช้ภายนอก เพื่อความสะอาดและสวยงาม) มวีงจร

ชวีิตที่ส ัน้และมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วตามแฟชัน่ และฤดูกาล การมมีาตรการ

อนุญาตใหม่ตามเอกสารแนบจงึไม่เป็นการส่งเสรมิการขบัเคลื่อนและเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ธุรกจิผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางและความงาม แต่จะเป็นการสรา้งอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิ และการสรา้ง

นวตักรรมใหม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มธุรกจิขนาดเลก็ ซึง่ขดัแยง้กบันโยบายของภาครฐับาลรวมถงึ

เจตนารมณ์ของค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่77/2559 

2) กระบวนการพจิารณาอนุญาตเครือ่งส าอางส่วนใหญ่ตามเอกสารแนบ เป็นเรื่องใหม่ทีย่งัไม่

เคยมหีลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัิมาก่อน จงึอยากให้ทางกองฯ ร่างหลกัเกณฑ์ พร้อมระบุจ านวน สาขา 

ผู้เชี่ยวชาญ แหล่งตรวจ ที่จะมาดูแลในเรื่องดงักล่าวแล้วน าเสนอในชัน้คณะอนุกรรมการเพื่อให้มกีาร

พจิารณาถงึความเหมาะสมของรายการ ราคาหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไข รวมถงึระยะเวลาแลว้เสรจ็

ว่าสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และตวับทของค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่77/2559 หรอืไม ่

3) เกณฑด์งักล่าวไม่ควรน ามาใช้กบักลุ่มสมุนไพรใหม่ที่น ามาใช้ในผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง 

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่นายกรฐัมนตรีส่งเสริมให้เป็นนวัตกรรมส าคญัของประเทศ และนอกจากนี้ก็มี

พระราชบญัญตัิสมุนไพรแห่งชาตคิวบคุมอยู่แล้ว และกรณีการส่งออกผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางไปขาย

ต่างประเทศ 

 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ และท าหนงัสอืถงึเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 
 
5.2  สรปุประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเคร่ืองส าอาง โดยคณุศิวาพร 
 คุณศวิาพรไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบว่า 
 1) เรื่องการทบทวนการก ากบัดูแลผ้าอนามยัแบบสอดที่ประชุมมมีตใิหย้งัคงผ้าอนามยัแบบสอด
เป็นเครื่องส าอางไว้เช่นเดมิ โดยอาศัยอ านาจพรบ.เครื่องส าอางมาตรา 4 วงเล็บ 3 โดยจะมกีารออก
กฎกระทรวงเพื่อประกาศใหผ้า้อนามยัแบบสอดยงัคงจดัอยูใ่นเครือ่งส าอาง 
 2) เรื่องการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขในการรบัแจ้งและการรายงานอาการไม่พึง
ประสงคจ์ากการใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รโิภค 



ที่ประชุมเสนอให้มกีารไปศึกษาเพิม่เติม เนื่องจากค าจ ากดัความในหลายๆเรื่องยงัคงไม่ชดัเจน เช่น 
อุบตัิการณ์สูงหมายถึงอะไร หรอื ผู้ใดที่เหมาะสมจะเป็นผู้รายงานอาการไม่พงึประสงค์เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ ้าซอ้นในระบบ ทัง้นี้ยงัเสนอใหม้กีารท าคู่มอืหรอืระบบอเิลคทรอนิกสท์ีส่ามารถรองรบัการรายงาน
ดงักล่าวอีกด้วย ทางกลุ่มเลขาได้ขอความช่วยเหลือจากทางสมาคมให้ช่วยศึกษาในเรื่องดังกล่าว
เพิม่เตมิ แลว้น าเสนอในการประชุมครัง้ถดัไป 
 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
5.3  สรปุประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบติัการด าเนินงานพฒันาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2561 โดยคณุนิพนธ ์
 คุณนิพนธไ์ดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมได้ทราบว่า เป็นการประชุมเพื่อรณรงคใ์ห้คนไม่ทานยาปฏชิวีนะ
เกนิความจ าเป็น ลดโรคที่ไม่ติดต่อ ยกตวัอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติ รณรงค์ให้ทาน
อาหารทีป่ลอดภยั ไมใ่ส่ยาฆา่แมลงในผลไม ้เพื่อป้องกนัสุขภาพของประชาชน  
 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 


