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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผ้ ลิ ตเครื่องสําอางไทยครัง้ ที่ 5/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง GS1-2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชือ่ คณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
5. คุณสายใจ
พรหมเดเวช
6. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
7. คุณ ฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
8. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
9. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
10. คุณอรรณพ
อารัญญิก
11. ดร.ธนกร
เวียงศรีพนาวัลย์
12. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
13. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
14. คุณ มณีรตั น์
สุข จิตร
15. คุณเรวดี
จันทร์พฤกษ์
16. คุณสมบัติ
วนาอุปถัมภ์กุล
17. คุณสุรพี ร
สถิตยานุรกั ษ์
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณ จิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
2. คุณ จิตติ
อ้างสันติกุล
3. คุณ อภินนั ท์
โรจนวิภาต
4. คุณกาญจนา
อนุ รกั ษ์กมลกุล
5. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
6. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
7. คุณมุกดา
โจวตระกูล
8. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
9. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
10. คุณรักษณาลี
กังวาลวัฒนศิร ิ
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเทพนิมติ ร
ทองจันทร์
2. คุณวิภาพร
จานุ กจิ
3. คุณจิดาภา
ธรรมาปรีชากร

ประธานทีป่ ระชุม

แทนคุณนีรนารถ จิณะไชย
แทนคุณมาลี หาญสุโพธิพนั ธ์
แทนคุณวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย
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ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
คุณเกศมณี ได้แ จ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงกําหนดการจัดงาน Beyond Beauty Asian
Bangkok จะจัดขึน้ ในวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ณ ชานเลนเจอร์3 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดย
ทางสมาคมฯได้พน้ื ทีใ่ นการจัดแสดงจํานวน 2 บูธ๊
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 4/2560 วันศุกร์ท่ี 11 สิ งหาคม 2560
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1 สมาชิ กสมัครใหม่ 10 บริ ษทั
1) คุณปิ ยะวัฒน์ ภูมสิ วุ รรณ
บจก. เฮิรบ์ แอนด์ โฮป
174/1 หมู่ท่ี 5 ถนนเอกชัย ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0857037336 , 034756533 อีเมล์ : numskin@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
2) คุณวิรชั สุวรรณนภาศรี
บจก. ลาวิช แลบบอราทอรี
9/8 หมูท่ ่ี 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 028886800 อีเมล์ :
ธุร กิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
3) คุณประนาท โชคสมบูรณ์กุล
บจก. ของแท้
3332 อาคารวิวฒ
ั น์ ชยั ชัน้ 7 ยูนิต เอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุ จกั ร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทร : 0955522409 อีเมล์ : pranat.ch@antifake.online
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (ระบบตรวจสอบของแท้)
(ทราบข่าวจาก เพจสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย)
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4) คุณธนิสร รังสิมาวงศ์
บจก. เอส บี อินเตอร์แลบ จํากัด
9/5 หมูท่ ่ี 6 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทร : 0899898021 อีเมล์ : Nathitar.c@carebeau-enjoy.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก เพจสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย)
5) คุณรัตน์เพ็ชร์ เพ็ชร์เกษม
บจก. เอสซีที อินเตอร์พริน้ ท์
981/176-177 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
โทร : 024169582-6 อีเมล์ : Sale_sct01@hotmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
6) คุณภูวดิท อภิภทั ราวุฒ ิ
บจก. พีซซี เี อ แล็บบอราเทอรี่ จํากัด
59 ถนนสตรีวทิ ยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทร : 025384646 อีเมล์ : phuvadidd@gmail.com , kasorn_k@pccalabs.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
7) คุณดวงใจ ทวีอภิรดีทองคํา
ร้านไทยเหรียญหวัง
247,249 ซอยประชาราษฎร์บําเพ็ญ7 ถนนประชาราษฎ์บําเพ็ญ ห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 022464424 , 0849298952 อีเมล์ : tlwshopthailand001@gmail.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (ผูจ้ ดั จําหน่ าย)
(ทราบข่าวจาก เพจสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย)
8) คุณชูกฤษฎิ ์ บริบรู ณ์ประเสริฐ
บจก. ดีด ี กรุป๊ เทรดดิง้
311
ถนนหลานหลวง แขวงวัด โสมนั ส เขตป้ อมปราบศัต รู พ่ า ย จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 026280314 อีเมล์ : chukrit@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูข้ าย-ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ , ผูข้ าย-ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
(บจก. เอส เค เฮิรบ์ )
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9) คุณจันทนา กฤษณะวานิช
บจก. บางกอกเฮลท์ กรุป๊
160/15-16 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชศรีมา จังหวัด
นครราชศรีมา
โทร : 044254127 อีเมล์ : jantana@bangkokhealthgroup.com
ธุรกิจหลัก : อื่นๆ (Marketer)
(ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์)
10) คุณนัทธมน เลิศจํารัส
บจก. ไอเดียคอส
118/7 หมูท่ ่ี 2 ถนนปลายบาง ตําบลมหาสวัสดิ ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
โทร : 0941972994 อีเมล์ : Ideacos.th@gmail.com
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอาง
(ทราบข่าวจาก เพจสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสําอางไทย
มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม แต่ให้เชิญ บจก.ของแท้ และ ร้านไทยเหรียญหวัง มา
แนะนําตัวในการประชุมเดือนหน้า
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการจัดประชุมชี้แจงร่างประกาศกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอาง
ในวันพุธที่ 23 สิ งหาคม 2560 โดยตัวแทนกลุ่มวิ ชาการ
ตัว แทนกลุ ่ม วิช าการได้ ข้ึน เวทีช้ีแ จงร่ า งประกาศกฎหมายลํ า ดับ รองที่เ กี่ย วข้อ งกับ
เครื่องสําอางแก่สมาชิกและผูท้ ส่ี นใจ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีศ่ ูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ ใน
การนี้ ไ ด้ม ีก ารสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ ร่า งประกาศกฎหมายลํา ดั บรองที่เ กี่ย วข้อ งกับ
เครื่องสําอางจํานวน 8 ร่าง จากผู้เข้าร่วมงานและได้นําส่งสรุปความคิดเห็นไปยังการประชุมอนุ ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
4.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสําอาง ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30
สิ งหาคม 2560 และในวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยกลุ่มวิ ชาการ
ดร.ธนกรได้รายงานแก่
ที่ป ระชุ ม ว่ า ในการประชุ ม คณะอนุ ฯ ทัง้ สองครัง้ ที่ผ่ า นมานั น้ เป็ น การประชุ ม ในหัว ข้อ เรื่อ ง
ดังต่อไปนี้
- การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุ การแก้ไข และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง
เนื่องจากเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทีผ่ ่านมาได้มกี ารพิจารณาประกาศนี้เพียงบางส่วน
ส่ว นเรื่อ งการต่ อ อายุ การใช้เ ลขที่ใ บรับแจ้ง ว่ าจะเป็ น เลขเดิม หรื อไม่ ยัง ไม่ไ ด้ม ี การพิ จารณา
อย่างไรก็ดที างสมาคมได้เสนอแนะกับ อย ว่าให้ใช้เลขที่ใบรับแจ้งเดิม แต่ อย ชีแ้ จงว่าไม่สามารถ
ทําได้ ทางเลขาธิการฯ ได้เสนอแนวทางโดยมีการผ่อนผันแต่ยงั ไม่มรี ายละเอียดที่ชดั เจน และใน
เรือ่ งระยะเวลาในการยื่นคําขอต่ออายุของผลิตภัณฑ์ ทางสมาคมได้เสนอให้เพิม่ ระยะเวลา และทา
งอย. ได้เพิม่ ระยะเวลาตามทีส่ มาคมฯ ได้เสนอเบือ้ งต้น กล่าวคือ 180 วัน
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- การนํ าเข้าเครื่องสําอางเพื่อเป็ นตัวอย่ าง เพื่อจัดนิ ทรรศการ หรือเพื่อใช้ ในการศึ กษา
วิ จยั หรือวิ เคราะห์ทางวิ ชาการ
ในหัวข้อประกาศและเนื้อหาได้มกี ารระบุ การผลิต หรือ การนํ าเข้าเครื่องสําอางเพื่อเป็ น
ตัวอย่าง เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา วิจยั หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ ทางสมาคม
เสนอตัดคําว่า “ผลิต” ออกเนื่องจากการผลิตไม่ใช่เพื่อขายสามารถทําได้ ทาง อย จึงได้ทํากาแก้ไข
ทัง้ หัว ข้อ และเนื้ อ หาเหลื อแต่ เรื่อ ง การนํ าเข้าแล้ว ส่ ว นประเด็นปั ญ หาเรื่อ งการนํ าเข้าเพื่อ เป็ น
ตัวอย่าง ต้องไม่เกิน 6 ชิน้ ต้องขออนุ ญาต และต้องไม่เคยนํ าเข้ามาก่อนนัน้ ทาง อย ชีแ้ จงว่าเพื่อ
ป้ องกันผูน้ ําเข้าบางราย ทีน่ ํ าเข้าสินค้าชนิดเดิมมาซํ้าๆกัน ส่วนเรื่องการนํ าเข้ามาใช้เพื่อส่วนตัวยัง
สามารถกระทําได้โดยทีไ่ ม่ต้องขออนุ ญาต ในประเด็นนําเข้าเพื่อการวิจยั กรณีวจิ ยั ในมนุ ษย์ได้การ
กําหนดให้มกี ารขออนุ ญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม และต้องส่งรายงานภายใน 60 วัน หลัง
สิน้ สุดการวิจยั และ อย สามารถมาตรวจสอบการวิจยั ได้ ซึง่ สมาคมได้ชแ้ี จงว่าไม่มคี วามจําเป็ นใน
เรื่องการขอผ่านคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับเครื่องสําอางเนื่องจากมีการกําหนดสารที่ใช้ว่ามี
ความปลอดภัยอยู่แล้ว ประธานคณะอนุ ฯ จึงได้เสนอให้ฝ่ ายเลขาหาข้อมูล ถึงประเภทการวิจยั
ผลิตภัณฑ์ไหนมีความจําเป็ น แล้วนํามาพิจารณาอีกครัง้ ในการประชุมอนุฯ ครัง้ หน้า
- การจดแจ้ง ต่ ออายุ แก้ไข และออกใบแทนใบรับจดแจ้ง สําหรับเครื่องสําอางที่ผลิ ตหรือ
นําเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านัน้
การจดแจ้งเพื่อการส่งออกนัน้ ยังต้องดําเนินการตามเดิมซึง่ ยังไม่ถอื ว่าเป็ นการส่งเสริมการ
ส่งออกอย่า งแท้จริง ซึง่ ทางสมาคมได้เสนอแนะว่าควรมีกฏเกณฑ์ในการจดแจ้งเครื่องสําอางเพื่อ
การส่งออกเท่านัน้ ทีแ่ ตกต่างจากการจดแจ้งสําหรับประเทศไทย เช่น เกณฑ์การพิจารณาชื่อ แยก
ออกจากระบบจดแจ้งออกจากการจดแจ้งสําหรับขายประเทศไทย, การพิจารณาสี หรือสารห้ามใช้
เป็ นกรณีๆไป มิใช่หา้ มทัง้ หมด นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้เสนอแนะว่าควรปรับให้ม กี ารกล่าวถึง
การส่งเสริมการออกหนังสือรับรองการขายเพื่อใช้ในการส่งออกหากสูตรสอดคล้องกับกฎหมาย
ประเทศไทย แต่ทาง อย ยังคงความเห็นเดิมคือยังไม่มกี ารแก้ไข
- การยื่นขอและออกหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมสูตร หรือหนังสือ
รับรองแหล่งกําเนิ ดผลิ ตภัณฑ์
ประเด็น ของแบบคําขอหนัง สือรับรองการขาย หนัง สือรับรองการขายพร้อ มสู ต ร หรือ
หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดผลิตภัณฑ์ได้ โดยในแบบคําขอจะสามารถขอได้ทงั ้ แบบแนบสูตรและ
ไม่แนบสูตร ส่วนเนื้อหามีทงั ้ สําหรับประเทศทัวไปและประเทศจี
่
นโดยเฉพาะ ซึง่ ทางสมาคมสมาคม
เห็นด้วยในแบบฟอร์มดังกล่าว โดยมีการเพิม่ การแนบสูตรสําหรับหนังสือรับรองการขายประเทศ
จีนด้วยเผือ่ ไว้ในอนาคต โดยทาง อย เห็นชอบให้เพิม่ เติมรายละเอียดดังกล่าว
- การกํา หนดชื ่อ ปริ ม าณ และเงื ่อ นไขของวั ตถุ ที่อ าจใช้ เ ป็ นส่ ว นผสมในการผลิ ต
เครื่องสําอาง
และการแสดงคําเตื อนที่ฉลากของเครื่องสําอาง ที่มีวตั ถุที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ต
เครื่องสําอาง
ประเด็นเรือ่ งระยะเวลาบังคับใช้ เครือ่ งสําอางทีไ่ ม่เป็ นไปตามประกาศนี้ แต่ได้มกี ารจดแจ้ง
ก่อนประกาศนี้ ให้วางขายได้ถงึ 31 ธันวาคม 2561 ทางสมาคมได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนข้อความ
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โดยตัดคําว่ า วางขายออก และเปลี่ยนเป็ นคําอื่นแทน คือ ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ภายใน 180 วัน หลังประกาศนี้บงั คับใช้ ซึง่ ทางอย.ก็ได้รบั หลักการไว้พจิ ารณา
ส่ว นในเรื่อ งของคํา เตือ น ทาง อย ได้ม ี การเพิ ่ มเติม แก้ไ ข คําเตือ น ให้ส อดคล้อ งกับ
อาเซียนและ EU เป็ นจํานวนมาก EU ทีมวิชาการร่วมกันตรวจสอบทุกรายการสารและแก้ไขให้
ถูกต้อง เช่น สารลําดับที่ 94, 96 ได้มกี ารตัดคําว่า อาจก่อให้เกิดการแพ้ ซึง่ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
คือ ผู้ประกอบกอบการเตรียมการแก้ไขฉลาก สําหรับประเด็นคําเตือนสําหรับสารย้อมผมได้มกี าร
เปลีย่ นจากประกาศเดิม ซึง่ ทางสมาคมขอให้คงได้ตามเดิม เนื่องจากผูบ้ ริโภคเข้าใจมีความเข้าใจ
อยูแ่ ล้ว คําทีเ่ ปลีย่ นไปไม่มคี วามแตกต่าง ทําให้ผปู้ ระกอบการไม่ตอ้ งมาแก้ไขฉลากใหม่
- การรับแจ้งและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครือ่ งสําอาง
ประเด็นทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข นิยาม ผูบ้ ริโภค อาการอันไม่พงึ ประสงค์ อาการอันไม่พงึ ประสงค์
ชนิดร้ายแรง ทางสมาคมเห็นด้วยเพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎของอาเซียน และให้ประกาศ
ดังกล่าวมีระยะเวลาบังคับใช้ 180 วัน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการเร่งเตรียมความพร้อม
- การเรีย กเก็บคื น การทําลายและการส่ ง มอบเครื่อ งสําอาง (เพิ ่ ม เติ ม จากครัง้ ที ่ 1-2
สิ งหาคม 2560)
ทางสมาคมฯ ได้เสนอในประเด็นการเรียกคืนสินค้า ต้องพิจารณาถึงความจําเป็ นต่อความ
ปลอดภัยอย่างมากต่อผูบ้ ริโภคเป็ นหลัก เนื่องจากร่างฯ ประกาศมีหวั ข้อทีค่ รอบคลุมถึงกรณีทไ่ี ม่ม ี
ผลต่อความปลอดภัยด้วย เช่น เครือ่ งสําอางผิดมาตรฐาน เครือ่ งสําอางทีผ่ ลิต นําเข้าไม่ตรงกับทีจ่ ด
แจ้ง ซึง่ สมาคมให้เพิม่ ในรายงานการประชุมว่า ผูแ้ ทนจากสมาคมผูผ้ ลิตเครื่องสําอางไทย ได้ชแ้ี จง
ว่า กรณีเครื่องสําอางผิดมาตราฐานที่มคี ่าความคลาดเคลื่อนเกินกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดและให้หยุด
จําหน่ ายและส่งมอบภายในสามสิบวันนัน้ กรณีดงั กล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภค และทางสํานักด่านอาหารและยาชี้แจงว่ากรณีน้ีพบได้ เช่นในกรณีของสาร
ย้อมผมซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงโดยลดลงตามคุณลักษณะของสารนัน้ ๆ แต่ยงั คงประสิทธิภาพและไม่
ส่งผลต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้แต่อย่างใด ทางสมาคมจึงเสนอให้พจิ ารณาถึงความจําเป็ นในการ
เรียกเก็บคืนสินค้าดังกล่าว โดยประธานทีป่ ระชุมเสนอให้ทาง อย ศึกษาและปรึกษากับกฎหมาย
อาหารและยาอีกครัง้ เพือ่ ให้การเรียกเก็บคืนสินค้าตรงตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฏหมาย
4.3 การเข้ าร่ วมประกวดสมาคมการค้ าดี เด่ น ประจําปี 2560 ของสมาคมฯ โดย ฝ่ าย
เลขา
คุณศิวาพร ได้ช้ีแจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นในปี 2560 ยัง
ขาดเอกสารในหลายๆส่วน จึงอยากขอความร่วมมือให้กรรมการทุกท่านส่งรูปภาพหรือเอกสาร
รายละเอียดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในนามของสมาคมฯ เพื่อให้ทาง
สมาคมฯได้รวบรวมข้อมูลเก็บไว้เพือ่ ใช้ในการประกวดสมาคมในปี ต่อไป
4.4 สรุปการประชุมในแต่ ละแขนง ของคณะทํางานปฏิ รูปกฎหมาย (8 ด้ าน) โดยคุณ
สุนีย์ และ คุณจิ ตตพันธ์
คุณสุนีย์ ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (8 ด้าน) ด้านการค้าระหว่างประเทศ นัน้ เป็ นการประชุมเกี่ยวกับ การปฎิรปู กฎหมายที่
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เกีย่ วข้องกับการนํ าเข้าและส่งออกสินค้า ซึง่ ทางคณะกรรมการฯจะหาสาเหตุว่าอะไรทีเ่ ป็ นต้นเหตุ
ของปั ญหา ทัง้ นี้มุง่ หวังในเรื่องของการลดระยะเวลา ลดค่าธรรมเนียม และลดกระบวนการของ
ภาครัฐเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในแง่ของการนําเข้าและส่งออก
โดยได้รวบรวมปั ญหาของการนํ าเข้าและส่งออกเป็ นขัน้ ตอน เพื่อหารือหาทางแก้ต่อไป ซึ่งทาง
ทีมงานจะมาแจ้งผลในการประชุมครัง้ หน้า
4.5 ประชาสัม พัน ธ์ ก ารอบรมเชิ งปฏิ บั ติการ เรื อ่ ง ความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื ่อ งสํ า อาง (Safety
Assessment)
ระหว่ า งวัน ที่ 6-9 พฤศจิ กายน 2560 ที่
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล โดยคุณเกศมณี
คุณเกศมณี ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอาง ข้อมูลล่าสุดของการสมัครเข้าร่วมอบรม ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 มี
จํานวนผูส้ มัครเข้าอบรม จํานวน 207 คน จากจํานวน 145 บริษทั โดยแบ่งเป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ น
สมาชิก 78 บริษทั ไม่ใช่สมาชิก 67 บริษทั (บางบริษทั เพิง่ สมัครเข้ามาเดือนนี้) และมีบริษทั ทีไ่ ด้
เข้าอบรมครัง้ ทีแ่ ล้วจํานวน 54 บริษทั ซึง่ จะทําการปิ ดรับสมัครในวันที่ 23 กันยายน 2560 และจะ
สรุปยอดให้ทราบอีกครัง้ หลังจากปิ ดรับสมัครแล้ว
4.6

การประชุมวิ ชาการเพื่อหารายได้ของทางสมาคมฯ โดยคุณนิ พนธ์
คุณนิพนธ์ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ เรื่องกิจกรรมการหารายได้ของทางสมาคมฯ โดยจะ
แบ่งเป็ นเรื่องการจัดสัมมนา ซึ่งจะจัดเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพสินค้า(QC)ทีเ่ ป็ นวัตถุดบิ ใน
โรงงาน และเรือ่ ง Cosmetic formulation ซึง่ จัดเป็ นประจําทุกปี หรืออาจจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับ GMP
โดยจะให้คุณมุกดาและคุณฐิตมิ าเป็ นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของเรื่องวารสารนัน้ คุณนิพนธ์
ได้แจ้งว่าเนื้อหาในเล่มครบแล้ว ยังขาดแต่บริษทั ทีจ่ ะมาโฆษณาในวารสารซึง่ ยังขาดอีกเป็ นจํานวน
มาก โดยมอบหมายให้คณ
ุ ภูสฏิ ฐ์ดแู ลเรือ่ งการหาผูส้ นับสนุนการลงโฆษณา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป - วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง GS1-2
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