รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิ ตเครื่องสาอางไทยครัง้ ที่ 10 /2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง Boardroom1 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณเกศมณี
เลิศกิจจา
ประธานทีป่ ระชุม
2. ดร.ปรีชากร
สุวรรณเพ็ญ
3. คุณนิพนธ์
เผ่านิ่มมงคล
4. คุณอรรณพ
อารัญญิก
5. ดร.จิรพันธ์
ม่วงเจริญ
6. คุณจิตตพันธ์
หงส์สริ ิ
7. ดร.สุษริ า
สุดกรยุทธิ ์
8. คุณพงศ์ประพันธ์ สุสณ
ั ฐิตพงษ์
9. คุณฐิติ
ตัณฑสุทธิ ์
10. คุณมาลี
หาญสุโพธิพนั ธ์
11. ดร.นีรนารถ
จิณะไชย
12. คุณชนะชัย
วรรณประเสริฐ
13. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
แทนคุณสุณี โอสถารยกุล
14. คุณสิรโิ สภา
แดงสนัน่
แทนดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์
15. คุณรักษณาลี
กังวานวัฒนศิร ิ แทนคุณนิรมล บุญสาเร็จ
กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น)
1. ดร.พรรษชล
ลิมธงชัย
2. คุณวิมลศิร ิ
ปั ญจธนศักดิ ์
3. คุณมุกดา
โจวตระกูล
4. คุณเพ็ญจิตร
เจริญศิร ิ
5. คุณแคทรียา
ศรเกตุ
6. คุณกฤษณ์
แจ้งจรัส
7. คุณภูสฎิ ฐ์
ศรีโรจนภิญโญ
8. คุณนาคาญ์
ทวิชาวัฒน์
9. คุณคงเดช
จันทฤทธิรศั มี
10.คุณสายใจ
พรหมเดเวช
สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณศิวาพร
เฟื่ องฟูสนิ
2. คุณนงลักษณ์
สถิตกาญจน์
3. คุณสุพจน์
รุง่ เจริญ
4. คุณวรนุช
เติมตระกูล

บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล้ เทรดดิง้ (ประเทศไทย)
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)
บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย)

5. คุณเทพนิมติ
6. คุณอัครนงค์
7. คุณสมบัติ
8. วิภาพร
9. คุณกีรนาถ

ทองจันทร์
รุจวิ ฒ
ั น์
วนาอุปถัมป์ กุล
จานุกจิ
เดชเดโช

บจก.ศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์)
บจก.มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์
บจก.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอางไทย

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 Fit Camp Expo 2017
คุณเกศมณี ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ทราบว่า บจก.วัฒนา พาร์ควิล เชิญร่วมงาน Fit Camp
Expo 2017 ซึง่ เป็ นงานประเภทสุขภาพ อาหาร การท่องเทีย่ ว ซึง่ จัดขึน้ ในวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ณ
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
มติทป่ี ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2559
มติทป่ี ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิ จารณา
3.1
สมาชิ กสมัครใหม่ 9 บริ ษทั
1)
บจก. เอ็ม ไอ พี (ประเทศไทย) (คุณเกศมณีแนะนา)
คุณธนวัฒ พิบลู ย์สวัสดิ ์
เลขที4่ ,6 อาคารเอกธนวัฒ ซ.สุภาพงษ์3 แยก8 แขวงหนองมอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-7480411-15
ธุรกิจหลัก : Original Design Manufactuere (ODM)
2)
บจก. คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด (คุณเกศมณีแนะนา)
คุณศลิษา พิบลู ย์สวัสดิ ์
เลขที3่ 5 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยก23 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-7266601
ธุรกิจหลัก : Original Design Manufactuere (ODM)

3)
บจก. แจส เดอร์มาโตโลจี้ (คุณเกศมณีแนะนา)
คุณสุขาวดี ชวะโนทัย
เลขที2่ 99/7 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-7638516-7
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
4)
บจก. แอลแอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) (สภาอุตสาหกรรมแนะนา)
คุณณพิชญา นพวรรณสกุลดี
เลขที2่ 1/7 หมู6่ ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร : 02-9876500 ต่อ 330
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง/สถาบันตรวจวิเคราะห์
5)
หจก.ออร์คดิ อินเตอร์ ซัพพลาย (สภาอุตสาหกรรมแนะนา)
คุณวณิชยา ภู่รตั นาพิชญ์
เลขที3่ 67 ม.6 ถ.รัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร : 081-5908418
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง/ผูส้ ่งออก
6)
บจก. แอล.เอ. เดอร์มาเทค (ดร.จิระพันธ์แนะนา)
เลขที4่ 8,50,52,54 ชัน้ 3 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั ง่ เหนือ หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร : 087-7159505
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
7)
Sup’s Stars Co.,Ltd (งานBLI)
เลขที2่ 6 ซ.อ่อนนุช59 แยก2 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ธุรกิจหลัก : ผูข้ ายและผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ /ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
8)
บจก.ครีมเมอร์ร่ี แคร์ (งานcosmex)
เลขที่ 293/21 ถ.ช่างอากาศอุทศิ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร : 098-7874269
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง
9)
บจก.เอสเค เฮิรบ์ ( งานincosmetic,งานสัมมนาทีท่ างอย.จัด)
คุณสุเมธ คงเกียรติไพบูลย์
108/1 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร : 089-9212901, 02-8111004
ธุรกิจหลัก : ผูผ้ ลิตและจาหน่ายวัตถุดบิ กลุ่มสารสกัด

มติทป่ี ระชุม

รับรองสมาชิกทุกบริษทั

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 อัพเดต ACA conference โดยดร.สุษิรา
ดร.สุษริ าได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า จากการประชุมทีมงานได้กาหนด Agenda เป็ นทีแ่ น่ นอน
แล้ว และ brochure เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ง านได้อ อกแบบเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว โดยจะด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสมาคม, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง สภาอุตสาหกรรม และให้ทาง
สมาคมฯ ดาเนินการส่งเมล์ประชาสัมพันธ์ถงึ สมาชิก อีกทัง้ จะมีการดาเนินการสังท
่ า brochure เพื่อ
แจกจ่ายให้กบั ผูท้ ส่ี นใจสมัครเข้าร่วมงานด้วย ซึง่ หลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกับ UMB ในเรื่องการจัด
งานและสถานทีต่ ่อไป
มติทป่ี ระชุม

รับทราบ

4.2 การจดแจ้งผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดต่างเฉดที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์แยกกัน โดยคุณศิ วาพร
คุณศิวาพรได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าการจดแจ้งแบบเดิมสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างเฉด (ทีม่ ี
บรรจุภณ
ั ฑ์แยกกัน) สามารถจดแจ้งหรือเพิม่ เฉดได้ภายใต้เลขจดแจ้งเดียวกันเนื่องจากมีความแตกต่าง
เพียงแค่ส่วนผสมทีเ่ ป็ นสีและสามารถใช้ฉลากร่วมกันได้ โดยระบุส่วนผสมของสีทงั ้ หมดบนฉลาก จาก
ข้อมูลเกีย่ วกับการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ชนิดต่างเฉดแบบใหม่ซง่ึ จาเป็ นต้องจดแจ้งแยกเฉด ทาให้เกิดผล
กระทบหลายด้าน ดังทีบ่ ริษทั สมาชิกทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้มกี ารประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบ
รวมถึงนาเสนอข้อเสนอแนะดังนี้
1. การจดแจ้ง
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
• ขัน้ ตอนและใช้ระยะเวลาในการจดแจ้งเพิม่ ขึน้
• ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดแจ้ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้ทางกองควบคุมเครือ่ งสาอางพิจารณาให้คงการจดแจ้งแบบเดิมทีส่ ามารถเพิม่ ผลิตภัณฑ์ท่ี
มีความต่างแค่เฉดสีภายใต้เลขจดแจ้งเดียวกัน
2. ฉลาก
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
1. ความซับซ้อนในการจัดทาฉลากต้องทาแยกเฉดสี เนื่องจาก มีความแตกต่างของ
(1) เลขทีใ่ บรับแจ้ง,
(2) ชื่อเฉดทีต่ ่างกัน
(3) รายการส่วนผสมทีม่ กี ารจดแจ้งแยกในแต่ละเฉด
2. ผลกระทบต่อการเพิม่ ของเสียในการผลิต และในการจัดการของเสียจากการผลิต เนื่องจากการสังท
่ า
ฉลากจาเป็ นต้องการสังตามจ
่
านวนขัน้ ต่าในแต่ละแบบ ดังนัน้ เมือ่ ต้องทาฉลากผลิตภัณฑ์แยกเฉด ทาให้
มีฉลากทีเ่ หลือในแต่ละเฉดเพิม่ มากขึน้ เป็ นผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังเพิม่ ต้นทุนการผลิตทาให้
ส่งผลต่อราคาสินค้าทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภคในทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะ
ขอให้ทางกองควบคุมเครือ่ งสาอางพิจารณาออกประกาศเพื่อยกเว้น การระบุขอ้ มูลบนฉลากบาง
ประการ เช่น เลขที่ใบรับแจ้ง และคงการระบุรายการส่ว นผสมร่วมตามข้ อ กาหนดฉลากในปั จจุบนั
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกเฉดสามารถใช้ฉลากร่วม ซึง่ ไม่ได้มผี ลต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคแต่อย่างใด
มติทป่ี ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปการประชุมเพื่ อหารือเตรียมประเด็นความร่วมมือทวิ ภาคี ด้าน SME ระหว่ างไทยสาธารณรัฐเกาหลี สสว. โดยคุณนิ พนธ์
คุณ นิพ นธ์ไ ด้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าประเด็นความร่ว มมือที่เ กี่ยวข้อ งกับอุ ต สาหกรรม S
Curve ทีป่ ระชุมได้ให้ขอ้ มูลและความเห็นต่ออุตสาหกรรม S Curve ของไทย และโอกาสในความร่วมมือ
กับ เกาหลี ในอุ ต สาหกรรมเครื่อ งส าอาง ศู น ย์ ค วามเป็ นเลิศ ด้ า นชีว วิ ท ยาศาสตร์ (ศลช.) มี
โครงการสนันสนุ น SME ยกระดับมาตรฐานเครื่อ งสาอางไทยไปจาหน่ ายต่างประเทศ สนใจเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเกาหลีมาถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งสาอางและอาหารเสริม
มติทป่ี ระชุม

รับทราบ

5.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 1/2560 โดย
คุณจิ ตตพันธ์
คุณจิตตพันธ์ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า เป็ นการประชุมครัง้ แรกของคณะกรรมการเจรจา
ความตกลงการค้าระหว่างประเทศของสภาหอการค้า ของปี 2560 โดยได้เชิญ ผอ.พิมพ์ชนก วอนขอพร
ผอ.สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มาบรรยายเรื่อง ทิศทางและนโยบาย
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย และ ผอ.เสาวณิต ผ่องใส ผอ.สานักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ มาสรุปกรอบความตกลงการค้าเสรีของไทยกับประเทศต่างๆ
ผอ.พิมพ์ชนกได้มากล่าวบรรยายภาพรวมของทิศทางการค้าระหว่างประเทศ โดยมีประเด็น
สาคัญๆดังต่อไปนี้ คือ ยอดส่งออกของไทยในปี ทผ่ี ่านมาโตขึน้ 0.45% ประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโตด้าน
การส่งออกสูงสุดในปี ท่แี ล้วได้แก่ เวียดนาม คือ ขยายตัวขึน้ ร้อยละ 9 ในขณะที่ไทย เป็ นอันดับที่ 20
ของโลก มีอตั ราเติบโตเพียง 0.45% สินค้าที่ไทยส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรกในปี ท่ผี ่านมา ได้แก่ 1
รถยนต์และอุปกรณ์ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 3 แผงวงจรไฟฟ้ า ส่วนเครื่องสาอางยอด
ส่งออกไม่ตดิ อันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของไทย การเปลีย่ นแปลงใหญ่ๆทีอาจมีผลกระทบกับการค้าโลก
ได้แก่ การออกจากยุโรป หรือ Brexit ของประเทศอังกฤษ กับ นโยบายด้านการค้าของ โดนัลด์ ทรัมป์
สหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชย์คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 3-4 และทิศทาง
ค่าเงินบาทในปี 2560 ไม่น่าจะเกิน 37.5บาท สาหรับยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกระทรวง
พาณิชย์ประจาปี น้ี ได้แก่ การเปิ ดประตูการค้าและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเร่งรัดขยาย
ตลาดส่ งออกเชิงรุก การส่ งเสริมการค้าชายแดน การส่ งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดาเนินธุ รกิจใน

ต่างประเทศ การปรับโครงสร้างการค้าสู่การค้าภาคบริการ การเพิม่ บทบาทของ SMEs และการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ในภาคอุตสาหกรรมการส่งออก
สาหรับผอ.เสาวณิต ได้มาสรุปข้อตกลงการค้าเสรีของไทยกับประเทศต่างๆไว้ดงั นี้ คือ ความตก
ลงการค้าเสรีทม่ี ผี ลบังคับใช้แล้ว ได้แก่ อาเซียน อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน อาเซียนญีป่ ่ นุ อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย ไทย-ญี่ป่ นุ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-เปรู ไทยชิ ล ี และ ไทย-อิ น เดี ย ส่ ว นความตกลงที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเจรจากั น ได้ แ ก่ 1. RCEP-Regional
Comprehensive Economic Partnership อันประกอบไปด้วยประเทศอาเซียน 10 ประเทศรวมกับ อีก 6
ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิว ซีแ ลนด์ จีน ญี่ป่ ุน เกาหลีใ ต้ และ อินเดีย 2.อาเซียน-ฮ่อ งกง และ 3.
BIMSTEC –Bangladesh, India, Myanmar, Srilanka, Thailand Economic Coperation. 4.ไทยปากีสถาน 5.ไทย-สหภาพยุโรป ส่วนความตกลงทีอ่ ยูร่ ะหว่างเตรียมการ มี ไทย-ตุรกี ไทย-อิหร่าน ไทยศรีลงั กา ไทย-อิสราเอล และ ไทย-ยูเรเซีย(รัสเซีย อาเมเนีย คีกซิ สถาน คาซัคสถาน และเบลารุส)
มติทป่ี ระชุม
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5.3 สรุปการประชุมคณะอนุ กรรมการเพื่ อ พิ จารณาหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่ อนไข ค่ าขึ้ นบัญ ชี
และค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิ จารณาอนุญาตเครื่องสาอาง ครัง้ ที่ 1/2560 โดยคุณมาลี
คุณมาลีได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าร่างทีพ่ จิ ารณามี 3 ร่าง คือ

1
2

3

4

ร่างทีพ่ จิ ารณา
ร่างอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บจากผูย้ ่นื คา
ขอในกระบวนการพิจารณาเครือ่ งสาอาง
ร่างอัต ราค่ าขึ้น บัญ ชีสูง สุ ด และค่ า ขึ้น บัญ ชีท่จี ะจัด เก็บ จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ องค์กรผู้เชีย่ วชาญ หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กร
เอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมาดาเนินการใน
กระบวนการพิจารณาเครือ่ งสาอาง
ร่างก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขในการขึ้นบัญ ชี
ผู้เ ชี่ย วชาญ เพื่อ ท าหน้ า ที่ใ นการประเมิน เอกสารวิช าการ
เกีย่ วกับเครือ่ งสาอาง
ร่างกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการขึน้ บัญชีเป็ น
หน่วยตรวจประเมินสถานประกอบเครือ่ งสาอางตามกฎหมาย

การออกความเห็นของสมาคมฯ
รายละเอียดตามข้างล่าง
ไม่ อ อกความเห็ น เพราะไม่
เกีย่ วข้องโดยตรง

ไม่ อ อกความเห็ น เพราะไม่
เกีย่ วข้องโดยตรง
ไม่ อ อกความเห็ น เพราะไม่
เกีย่ วข้องโดยตรง

ข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านเครือ่ งสาอางดังกล่าว
พิจารณาร่างอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บจากผูย้ ่นื คาขอในกระบวนการพิจาณา
เครือ่ งสาอาง ไม่เห็นด้วยกับร่างฯ เนื่องจาก
1.หลายรายการควรเป็ นการสนับสนุนจาก อย.
2.อัตราค่าใช้จา่ ยสูงสุดและค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะจัดเก็บหลายรายการสูงเกินไป

3.รายการที่ 1.1 อัตราค่าประเมินวิชาการ
ข้อที่ 1.1(1) กรณีทเ่ี ป็ นส่วนประกอบ สาร หน้าทีข่ องสารหรือเทคโนโลยีทไ่ี ม่เคยมีประวัตกิ ารใช้ใน
เครือ่ งสาอางมาก่อน ซึง่ ต้องส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านให้ความเห็น
ข้อคิดเห็น ให้เพิม่ “ยกเว้นพืชและสมุนไพรไทย ที่ผลิตโดยผู้ผลิตไทยเพื่อนามาใช้ในเครื่องสาอาง ให้
สามารถดาเนินการได้” เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเครื่องสาอางของผูป้ ระกอบการไทยตามนโยบาย
ภาครัฐ
4.ข้อ 1.4 และ 1.5 ค่ า ตรวจประเมิน สถานประกอบการตามแนวทางวิธ ีก ารที่ดีใ นการผลิต
เครื่องสาอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic GMP) กรณียงั ไม่มหี น่ วยตรวจประเมินหรือหน่ วยรับรอง
และตรวจโดยหน่วยตรวจประเมิน
ข้อคิดเห็น อัตราสูงสุดมากเกินไป ทีป่ ระชุมเห็นด้วยกับ ผอ.ขวัญจิต เสนอที่ 200,000 บาท
หมายเหตุ
ข้อควรสังเกต ท่านรองฯประพนธ์ แจ้งวันนี้เป็ นการพิจาณาอัตราสูงสุด แต่ “แบบแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่างกฎหมายด้านเครื่อ งส าอาง” ระบุ “….และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่นื คาขอในกระบวนการ
พิจารณาเครือ่ งสาอาง…” ด้วย
มติทป่ี ระชุม
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมครัง้ ต่ อไป: วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้ อง Broadroom3 สภา
อุตสาหกรรมฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกีรนาถ เดชเดโช
เจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นางวิมลศิร ิ ปั ญจธนศักดิ ์
เลขาธิการฯ ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

