
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

รายงานประชมุคณะกรรมการสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 4/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ห้อง GS1-2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  

1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  ประธานทีป่ระชุม 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  คณุนิพนธ ์  เผ่าน่ิมมงคล 

3.  คณุชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 

4.  คณุฐติ ิ ตณัฑสทุธิ ์

5.  คุณมกุดา  โจวตระกูล 

6.  ดร.นีรนารถ  จณิะไชย  

7.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 

8.  ดร.ธนกร              เวยีงศรพีนาวลัย ์

9.  ดร.สษุริา     สุดกรยทุธิ ์

10. คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภ ์ แทนคณุมาล ี หาญสโุพธพินัธ ์ 

 

1.  ดร.ปรชีากร           สวุรรณเพญ็             

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ (ติดภารกิจอ่ืน) 

2.  คณุจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ

3.  คณุนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 

4.  คุณสายใจ  พรหมเดเวช 

5.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 

6.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ

7.  คณุกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล 

8.  คณุอภนินัท ์ โรจนวภิาต 

9.  ดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 

10. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ

11. คณุพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 

12. คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 

13. คณุวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์

14. คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 

15. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ  

16. คณุมณรีตัน์  สขุจติร 

17 คณุสพุชัชา  คณาวงศ ์

18. คุณอรรณพ  อารญัญกิ 

 

สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชมุ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1.  คุณเทพนิมติ ร ทองจนัทร ์ บจก.ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ 

2.  คุณชนิดา  อยูเ่ชือ้  บจก.คาโอคอม ซเูมอร ์โปรดกัส ์(เซา้ทอ์สีต ์เอเชยี) 

3.  คณุวชัราพร  ผาสขุจติร บจก.ยนิูลเีวอร ์ไทย เซอรว์สิส ์

4.  คุณวภิาพร   จานุกจิ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งสาํอางไทย 

 

เปิดประชมุเวลา 13.00 น. 

คุณเกศมณี  เลศิกจิจา  นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี

ระเบยีบวาระการประชุมดงัน้ี 

  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 การประชุมคณะทาํงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลง CPTPP ต่อระบบ

สาธารณสุข ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง

ประชมุ 6 อาคาร 1 ชัน้ 3 สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

คุณเกศมณี ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า CPTPP (Comprehensive and 

Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) หรอื ความตกลงที่ครอบคลุมและ

ก้าวหน้าสําหรบัหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพื้นแปซฟิิก โดยเป็นความตกลงการคา้เสรทีีค่รอบคลุม

ในเรือ่งการคา้ การบรกิาร และการลงทุนเพือ่สรา้งมาตรฐานและกฎระเบยีบรว่มกนัระหว่างประเทศ

สมาชกิ ทัง้ในประเดน็การคุ้มครองทรพัยส์นิทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิง่แวดล้อม 

รวมถงึกลไกแกไ้ขขอ้พพิาทระหว่างรฐับาลและนกัลงทุนต่างชาต ิแต่เดมิชื่อว่า TPP (Trans-Pacific 

Partnership) และมสีมาชกิทัง้หมด 12 ประเทศ แต่หลงัจากสหรฐัฯ ถอนตวัออกไป ประเทศสมาชกิ

ทีเ่หลอืกต็ดัสนิใจเดนิหน้าความตกลงต่อ โดยใชช้ื่อใหม่ว่า CPTPP ซึง่ในปัจจุบนัมสีมาชกิทัง้หมด 

11 ประเทศ คอื ญีปุ่่ น แคนาดา เมก็ซโิก เปร ูชลิ ีออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์สงิคโปร ์มาเลเซยี บรไูน 

และเวยีดนาม และขณะน้ีทัง้ 11 ประเทศสมาชกิได้ลงนามความตกลง CPTPP ไปเมื่อวนัที่ 8 

มนีาคม 2018 ที่ประเทศชลิ ีระหว่างน้ี แต่ละประเทศกําลงัอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อ

รบัรองขอ้ตกลง โดย CPTPP จะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน 60 วนัหลงัจากทีป่ระเทศสมาชกิ อย่างน้อย 

6ประเทศให้การรบัรอง คาดว่าประเทศสมาชกิจะพยายามผลกัดนั CPTPP ใหม้ผีลบงัคบัใชใ้หไ้ด้

ภายในปี 2018 หรอือย่างชา้ทีสุ่ดต้นปี 2019 ในการน้ีทางกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศไดน้ัด

ประชุมหารอืถงึผลกระทบต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้ ในกลุม่สนิคา้ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดซึง่ไดแ้ก่ 

1. เหลา้ , ไวน์  

2. ICP เกีย่วเน่ืองกบั กสทช. 

3. ยา , เวชภณัฑ ์

4. เครือ่งสาํอาง 

5. เครือ่งมอืแพทย ์

6. สิง่ปรงุแต่งอาหาร รวมถงึผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร  
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และจากการประชุมในครัง้น้ี ทางกรมเจรจาการค้าฯได้แจ้งว่าประเทศว่าไทยจะเข้าร่วม CPTPP 

กําลงัอยูใ่นขัน้ตอนของการยืน่เรือ่ง ซึง่หลกัๆประเดน็ทีห่ารอืกนัจะเป็นในเรื่องของการคา้การขาย , 

มาตราฐานแรงงาน SME , การต่อต้านคอรปัชัน่ทางการค้า จะคล้ายคลงึกบั WTO ในส่วน

ประโยชน์ที่อุตสาหกรรมเครื่องสําอางจะได้ เช่น ทุกประเทศที่เข้าร่วม CPTPP จะต้องใช้กฏ

ระเบยีบรว่มกนั , ถา้หากเอกสารทีผ่่านการพจิารณา สามารถต่ออายุไดอ้ตัโนมตัไิดเ้ลยซึง่เป็นผลดี

ในการต่ออายผุลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาง. 

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบและเตรยีมศกึษาความพรอ้มของกลุ่มเครื่องสําอางในการเขา้ร่วม

เจรจา CPTPP 

 

1.2) การประชมุคณะ Logistic เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

จากการประชุมที่ผ่านมาเรื่องการแปลฉลากภาษาลาวทางสภาอุตสาหกรรมไดส้่งหนังสอื

ไปถงึกรมการคา้ต่างประเทศลาวซงึทางลาวไดแ้จง้กลบัมา ดงัน้ี 

1. สนิค้าทุกชนิดจะต้องติดฉลากภาษาลาว ยกเว้น สนิค้านําเข้าชัว่คราว, อาหารสตัว์ , 

วตัถุดบิทีไ่มม่บีรรจภุณัฑ ์

2. ผ่อนปรนให้สนิค้าที่นําเข้าก่อน เดือนมกราคม 2559 ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องติดฉลาก

ภาษาลาว 

3. ผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางจะต้องมขีอ้มูลบนฉลากครบถ้วน ล่าสุดทางการลาวได้ส่งหนังสอื

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบกระทรวงสาธารณะสุข ในเรือ่งของชื่อสารเฉพาะว่าสามารถเขยีนไดท้ัง้

ภาษาลาวและภาษาสากล (รายละเอยีดเพิม่เตมิ ดงัเอกสารแนบ 1) 

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชมุ 

2.1      รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 3/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 19  

กรกฎาคม 2561  

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ความคืบหน้าการจดัอบรม PIF ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม  

เดอะศโุกศล ถนนศรีอยธุยา กรงุเทพฯ โดย ฝ่ายจดัหารายได้ และ ฝ่ายวิชาการ 

คุณนิพนธ ์ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดผงัการจดัหอ้งในงานสมัมนาว่า หอ้งสามารถรบัผูเ้ขา้อบรม

ไดม้ากทีส่ดุ 81 ท่าน และเกา้อีเ้สรมิอกี 11 ตวั ซึง่ในหอ้งสมัมนาจะประกอบไปดว้ยจอทวี ี2 เครือ่ง

และโปรเจคเตอร ์2 จอ ในส่วนของ coffee break จะเสรฟิใหผู้เ้ขา้อบรมในหอ้งเลย คุณศวิาพรได้
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เสรมิว่าการจดัหอ้งจะเป็นการจดัโต๊ะแบบ Classroom ในช่วงบ่ายจะเปลี่ยนการจดัโต๊ะเป็นแบบ 

workshop สาํหรบัพีเ่ลีย้งจะแบ่งใหแ้ต่ละท่านดแูลผูเ้ขา้อบรม 2 โต๊ะต่อ 1 ท่าน   

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

3.2 ประกวดสมาคมฯการค้า ประจาํปี 2561  

 คุณศวิาพร ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดหลกัเกณฑก์ารประกวดสมาคมฯการคา้ดเีด่นใหท้ีป่ระชุม 

ไดร้บัทราบ ซึง่ไดม้กีารแจกแบบประเมนินายกสมาคมดเีดน่และนายกสมาคมการคา้รุน่ใหมเ่พือ่ให ้

ใหก้รรมการในทีป่ระชุมประเมนิ โดยในครัง้น้ีทางสมาคมฯไดส้ง่ชือ่คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา เขา้รว่ม 

ประกวดในรางวลันายกสมาคมการคา้ดเีดน่ และ ดร.ปรชีากร สวุรรณเพญ็ ในรางวลันายกสมาคม 

การคา้รุน่ใหม ่

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบและรว่มกรอกแบบประเมนิ 

 

3.3 ความคืบหน้าการจดัทาํหนังสือ Asian Cosmetic Document  

 ดร.สุษิรา ได้ชี้แจงรายละเอียดถึงความคืบหน้าการจดัทําหนังสือ Asian Cosmetic 

Document ให้ที่ประชุมทราบ โดยได้แจกแจงรายละเอยีดสเปกหนังสอื คอื ปกเป็นกระดาษอารต์

การด์ 260 แกรมพมิพ ์4 ส ีเน้ือในเป็นกระดาษถนอมสายตา 80 แกรม เขา้เล่มแบบใสกาวเยบ็กี่ ใน

ส่วนของอารต์เวคิการจดัหน้าอ้างองิจากหนังสอื Asian Cosmetic Document เล่มก่อน สําหรบั

ราคาในการจดัจําหน่ายนัน้ไดผ้ลสรุปออกมาดงัน้ี ราคาสําหรบัสมาชกิ เล่มละ 700 บาท, ราคา

บุคคลทัว่ไป เล่มละ 1000 บาท และราคาสาํหรบัชาวต่างชาต ิคอื 30 USD  

 

 มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ  

4.1 สรปุความคิดเหน็ของสมาคมฯ ต่อร่างกฎหมายลาํดบัรอง ทัง้ 7 ท่ีมีการทาํประชา 

พิจารณ์ไปเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 โดยฝ่ายวิชาการ 

 คุณศวิาพร ตวัแทนฝ่ายวชิาการ ได้กล่าวสรุปประเดน็สําคญัของการประชุมดงัสรุป ตาม

เอกสารแนบ 2 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

4.2  การประชุมหารือวางแผนการจัดกิจกรรรมหรือแก้ไขปัญหาเพ่ือส่งเสริม

ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์เครื่องสาํอาง ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ณ 

ห้องประชมุกลุ่มควบคมุวตัถเุสพติด อาคารเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด โดยคณุศิวาพร 
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 คุณศวิาพร ตวัแทนฝ่ายวชิาการ ได้กล่าวสรุปประเดน็สําคญัของการประชุมดงัสรุป ตาม

เอกสารแนบ 3 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

4.3 การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแก้ไขปัญหา E-Commerce ท่ียากต่อการดาํเนินการ

เพ่ือรองรบันโยบาย Thailand 4.0 (ครัง้ท่ี 3) เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโฟรวิ์งส ์

กรงุเทพฯ โดยคณุสายใจ 

 เน่ืองจากคุณสายใจติดภารกิจด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จงึขอรายงานในการ

ประชุมครัง้ต่อไป  

 

4.4 การประชมุกรรมการคณะกรรมการเครื่องสาํอางครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 

2561 โดยคณุนีรนารถ 

 ดร.นีรนารถ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมกรรมการคณะกรรมการ

เครื่องสําอางครัง้ที่ 2/2561 นัน้ ประเด็นหลกัในการประชุมครัง้น้ี คอื การพจิารณาประกาศร่าง

กระทรวงสาธารณะสขุทัง้หมด 5 รา่ง ไดแ้ก่  

1. รา่งประกาศเกี่ยวกบัการออกใบรบัจดแจง้ การต่ออายุ การแก้ไขรายการใบรบัจดแจง้ การ

ออกใบแทนใบรบัจดแจง้   

2. รา่งประกาศเกีย่วกบัการจดแจง้เครื่องสําอางทีนํ่าเขา้เพื่อการส่งออกเท่านัน้ โดยมคีุณภาพ

มาตรฐานตามทีผู่ส้ ัง่ซือ้กาํหนด  

3. ร่างประกาศกระทรวงเกี่ยวกบัการกําหนดวตัถุกนัเสยีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เครือ่งสาํอาง  

4. รา่งประกาศเกีย่วกบัคาํเตอืน ฉลาก เครือ่งสาํอางทีม่วีตัถุกนัเสยี  

5. รา่งประกาศเกีย่วกบัวตัถุหา้มใชเ้ป็นผสมในการผลติเครือ่งสาํอาง 

ซึง่จากการประชุมในครัง้น้ี ร่างทีเ่ป็นประเดน็และส่งผลกระทบต่อเครื่องสําอาง คอื ร่างการออกใบ

รบัจดแจง้ การต่ออายใุบรบัจดแจง้ การแก้ไขรายการใบรบัจดแจง้ ประเดน็สําคญัทีท่างสมาคมฯได้

มกีารร้องขอไม่ต้องการให้มกีารกํากบัดูแลเครื่องสําอางทบัซ้อนกบักฎหมายเดมิ กล่าวคอื การ

ตรวจสถานที่ผลิตและการนําเข้า ซึ่งตอนน้ีทาง อย.ได้ยอมรบัเงื่อนไข คือ เห็นชอบให้ไม่มกีาร

ควบคุมทบัซอ้น นัน่หมายความว่ากระบวนการจดแจง้ตามร่างประกาศฯฉบบัร่างสุด ไม่ต้องมกีาร

แนบใบ Certificate GMP หรอื การรบัรองทีเ่ทยีบเท่ากบักรณนํีาเขา้ สว่นกรณทีีผ่ลติในประเทศ ถ้า

อ้างองิจากเอกสารที่ต้องการในการจดแจง้ที่ระบุว่าบญัชแีนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 

ข้อ ฉ. ให้แนบผลการตรวจสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วย

หลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการจดแจง้ หรอื นําเขา้เครื่องสําอางซึง่ประเดน็น้ีมกีารหารอืกนัใน

ทีป่ระชุม ท้ายทีสุ่ดแล้วทาง อย. แจง้ว่าจะไม่มกีารขอใบแนบใบจดแจง้ทุกครัง้ไป ทัง้น้ีหากผูผ้ลติ

ปฏบิตัติามกฎหมายที่ประกาศเมื่อ วนัที่ 23 พฤษภาคม ถอืว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี

จะตอ้งมกีารแจง้สมาชกิถงึเงือ่นเวลาในการปฎบิตัติาม ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 

 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

1) กลุ่มผูผ้ลติทีไ่ด ้GMP แลว้ ไมเ่กดิผลกระทบ เพราะถอืว่าทาํไดต้ามมาตรฐานของบญัชแีนบทา้ย

อยูแ่ลว้   

2) กลุ่มทีไ่มเ่คยได ้GMP แต่ไดม้กีารจดแจง้ก่อนวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 ซึง่กลุ่มน้ีจะต้องปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบเรือ่งของการแจง้ขอตรวจสถานทีใ่หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 ปี  

3) กลุ่มที่ไม่เคยทําธุรกิจเครื่องสําอางเลยแล้วต้องการทําธุรกิจเครื่องสําอางตัง้แต่วนัที่ 24 

พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา จะต้องยื่นเรื่องใหท้างอย.ไปตรวจสถานทีผ่ลติก่อนจงึจะสามารถผลติ

เครือ่งสาํอางในนามของตวัเองได ้ 

 ในกรณีหลกัเกณฑเ์บื้องต้นของผู้นําเขา้ จะต้องมขีอ้มลูมากกว่าผู้ผลติ กล่าวคอื จะต้องม ี

LoA (ใชใ้นการยื่นจดแจง้และเกบ็ใน PIF), จะต้องเกบ็หลกัฐาน Shipment Document ไวท้ีบ่รษิทั

ตลอดอายุการใชง้านของสนิคา้ตวันัน้ รวมทัง้ต้องเกบ็ตวัอย่างสนิคา้เป็นเวลา 3 ปี , จะต้องยนืยนั

กบัทางอย.ว่าสนิค้าที่นําเขา้ทุกตวัในประเทศจะต้องได้รบัมาตรฐานโรงงานอย่างตํ่า คอื ASEAN 

GMP หรอื WHO พรอ้มใหอ้ย.ตรวจสอบ  

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยครัง้ท่ี 2 (Focus Group) และหารือกบัผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกบั

กระทรวงพาณิชย ์โครงการศึกษาเพ่ือปรบัปรงุและพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสาขา

บริการรกัษาพยาบาลและส่งเสริมสขุภาพ ในวนัพธุท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-

12.00 น. ณ ห้องตรีรตันพร ชัน้ 14 สาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารค้า กระทรวง

พาณิชย ์

 คุณฐิติ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมน้ีเป็นการประชุมเพื่อหารือกับ

ผูป้ระกอบการและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการรว่มพจิารณาประเดน็ต่างๆ แลว้นําขอ้มลูมาประกอบใน

การจดัทําแนวทางและขอ้เสนอแนะในการส่งเสรมิสนับสนุน อํานวยความสะดวก สรา้งมาตรฐาน 

และยกระดับธุรกิจรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้เติบโตและเป็นศูนย์กลางธุรกิจ

รกัษาพยาบาลและส่งเสรมิสุขภาพของอาเซยีน โดยในครัง้น้ีที่ประชุมได้นําเสนอนําเสนอประเดน็

สําคญัของโครงการฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาบรกิารรกัษาพยาบาลและส่งเสรมิสุขภาพ (Healthcare 

and Wellness) และมกีารเสวนารบัฟังความคดิเหน็เพื่อร่วมพจิารณาประเดน็ต่างๆ เพิม่เติมที่

เกีย่วขอ้งกบัสาขาบรกิารรกัษาพยาบาล (Healthcare and Wellness) จากผูเ้ขา้ร่วม เพื่อใหก้าร

ดําเนินงานในธุรกิจน้ีเกิดศกัยภาพ และเกิดการเติบโตของธุรกิจน้ี สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการ

รกัษาพยาบาลและส่งเสรมิสขุภาพของอาเซยีน 

 

มตทิีป่ระชุม – ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

5.2 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป - วนัพฤหสับดีท่ี 13 กนัยายน 2561 ณ ห้อง GS1-2 

สภาอตุสาหกรรมฯศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 


