
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองสาํอางไทยครัง้ท่ี 3 /2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้องGS1 room 2 สภาอตุสาหกรรมฯ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  
 

1  คณุเกศมณี  เลิศกิจจา             ประธานท่ีประชมุ 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

2.  ดร.ปรีชากร           สวุรรณเพ็ญ 

3.  คณุนิพนธ์   เผา่นิ่มมงคล     

4.  คณุวิมลศริิ   ปัญจธนศกัดิ์ 

5.  คณุฐิติ  ตณัฑสทุธ์ิ  

6.  คณุชนะชยั   วรรณประเสริฐ 

7.  คณุมกุดา                โจวตระกลู 

8.  ดร.สษิุรา                สดุกรยทุธ์ิ  

9.  ดร.พรรษชล  ลิมธงชยั 

10. ดร.ธนกร  เวียงศรีพนาวลัย์   

11. คณุสมบตัิ วนาอปุถมัภ์กลุ     แทนคณุมาลี หาญสโุพธิพนัธ์   

12. คณุกฤษณ์   แจ้งจรัส 

13. คณุพงศ์ประพนัธ์  สสุณัฐิตพงษ์ 

14. คณุจติตพนัธ์  หงส์สิริ 

15. คณุแคทรียา  ศรเกต ุ
 

1. คณุอรรณพ   อารัญญิก 

กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมการประชมุ (ตดิภารกิจอ่ืน)  

2. คณุสณีุ   โอสถารยกลุ 

3. คณุนิรมล               บญุสําเร็จ 

4. คณุเพ็ญจิตร  เจริญศริิ 

5. ดร.จริพนัธ์              มว่งเจริญ 

6. คณุสายใจ  พรหมเดเวช 

7. คณุภสูิฎฐ์  ศรีโรจนภิญโญ 

8. คณุนาคาญ์  ทวิชาวฒัน์ 

9. คณุคงเดช  จนัทฤทธิรัศมี 



1. คณุอภินนัท์  โรจนวิภาต.  

สมาชิกและผู้ เข้าร่วมประชมุ 

2. คณุวรนชุ   เตมิตระกลู  บจก.บีเอเอสเอฟ(ไทย) 

3. คณุวรรณวิกา           ภาคธปู          สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4. คณุรุ่งฤดี   กลุจิตตเิพชร  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5. คณุกีรนาถ  เดชเดโช   สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

คณุเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุ โดยมีระเบียบวาระ

การประชมุดงันี ้

 

1.1 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) จัดทาํโครงการ “ทีเอ็มบี สัญจร 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ได้จดัทําโครงการ “ทีเอ็มบี สญัจร” ขึน้เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้สามารถ

เข้าถึงแหลง่ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ ความเคล่ือนไหวในเชิงธุรกิจท่ีครอบคลมุการค้าในประเทศและตา่งประเทศ อนัเป็น

ประโยชน์ตอ่การนําไปปรับใช้กบัธรุกิจได้ จงึได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสมาคมฯ 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับทราบและให้ TMB นําเสนอรายละเอียดการจดังานเพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

2.1 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 2/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 

2559 

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองรายงานการประชมุ 

3.1 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

 

งบรายได้ – รายจ่าย ประจาํเดือนเมษายน พ.ศ.2559  

 

 

 

 



                                สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองสาํอางไทย 

                                  งบรายได-้ค่าใชจ่้าย 

                                   ประจาํเดือน พฤษภาคม 2559 

       

    

หน่วย:บาท 

 

    

พฤษภาคม 

 

1มกราคม-31 พฤษภาคม 

2559 

 

        

 

ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2559 รายได ้

 

18,300.00  

 

                           

144,900.00  

 

  

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 

 

203,500.00  

 

203,500.00  

 

  

รวมรายรับ 

 

           221,800.00  

 

                           

378,400.00  

 

 

เงินเดือนและค่าจา้ง ค่าใชจ่้าย 

 

             17,000.00  

 

                             

77,000.00  

 

  

ค่าใชจ่้ายงานกิจกรรมกลุ่ม 

 

152,491.00  

 

182,203.00  

 

  

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

 

               3,375.00  

 

                             

18,745.77  

 

  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย ์

 

                   224.00  

 

                               

7,011.46  

 

  

ค่าไฟฟ้า 

 

1,421.50  

 

                               

4,972.68  

 

  

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์

 

6,760.70  

 

6,760.70  

 

  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

             32,292.30  

 

                           

214,938.34  

 

  

รวมค่าใชจ่้าย 

 

(213,564.50) 

 

(511,631.95) 

 

  

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ่้าย 

 

8,235.50  

 

(133,231.95) 

 

  

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559   

 

(133,231.95) 

         มตท่ีิประชมุ รับทราบ 



3.1     สมาชิกสมคัรใหม่ 3 บริษทั  

1. รา้น House of Soap Thailand 

คุณพชรมน วงษ์ศร ี

601/30-31 ถ.เพชรเกษม 65/1 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม. 10160 

โทร. 092-6989958  

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

กรรมการทีแ่นะนํา : คุณกฤษณ์ แจง้จรสั 

2. บรษิทั อายตานิค อทีซี ีจาํกดั 

คุณทตัพร ทรงศร ี

525 ม.2 ต.บา้นไร ่อ.เมอืงราชบุร ีจ.ราชบุร ี 

โทร. 085-1956217 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

ไดร้บัขา่วสารจากเพือ่นทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมฯ 

3. คณุศวิากร รตันภากร 

อ.เมอืง จ.ขอนแก่น โทร. 087-7737917 

ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งสาํอาง 

ไดร้บัขา่วสารจาก Facebook  

มตท่ีิประชมุ

 

 รับรองทัง้ 3 บริษัท 

4.1 แผนการเงินคร่ึงปีหลงั โดยคณุนิพนธ์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

 คณุนิพนธไ์ด้รายงานให้ทราบวา่ประมาณการรายรับ ปี 2559  ประมาณ 950,000 บาท โดยมีคา่สมาชกิ 

ประมาณ 420,000 บาท จากการจดักิจกรรมประมาณ 500,000 บาท คา่บริจาค 30,000 บาท และประมาณการ 

รายจา่ย ปี 2559 ประมาณ 910,000 บาท ซึง่ได้ขอความคดิเห็นในท่ีประชมุในการลดภาระคา่ใช้จา่ย ด้วยการขอการ

สนบัสนนุผลิตภณัฑ์ ในการจดักระเช้า-ของขวญัจากสมาชิก  

 เร่ืองแผนการดําเนินงาน เพ่ือจดัหารายได้ (Action plan & Next step) ขณะนีไ้ด้รวบรวมหวัข้อเพ่ือจดัทํา

วารสาร ฉบบัท่ี 1/2559 ซึง่จะแล้วเสร็จภายในสิน้เดือนกรกฎาคม เพ่ือตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม โดยหวัข้อท่ีมีเพิ่มเติมจะ

ใช้จดัพิมพ์วารสารฉบบัท่ี 2 ตอ่ไป 

ร่างหวัข้อสมัมนาระบบคณุภาพเพ่ือจดัอบรม GMP 10 modules และขอความเห็นกรรมการและสมาชกิในการ

จดังานสมัมนานอกสถานท่ี  

มตท่ีิประชมุ รับทราบและอนมุตัเิร่ืองสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ ในการจดักระเช้า-ของขวญัจากสมาชิก 



ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเพ่ือทราบ

5.1 สรปุการประชุมการปรบัปรงุประสิทธิภาพการบริการภาครฐั กบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

โดยคณุวิมลศิริ 

  

คณุวมิลศริไิดร้ายงานใหท้ราบวา่มคีณุอรรณพเป็นผูเ้ขา้ประชุม โดยนายกรฐัมนตรไีดใ้หห้น่วยงานภาครฐัเขา้

มาพดูเกีย่วกบัปัญหาต่างๆโดยสรปุเน่ืองจากคณุอรรณพไมไ่ดเ้ขา้ประชุมสมาคมในครัง้น้ี จงึไมส่ามารถรายงานได ้

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.2 สรปุการสมัมนาเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบัระบบ ASSIST ของอาเซียน โดยคณุวิมลศิริ 

คุณวมิลศริไิดร้ายงานใหท้ราบว่า EUเปิดตวัระบบ ASEAN Solutions and Settlements for Investments, 

Services and Trade (ASSIST) ซึง่เป็นระบบทีเ่ปิดใหธุ้รกจิทีต่ ัง้อยูใ่นอาเซยีนสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกบั

การคา้สนิคา้ บรกิาร และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรการทีม่ใิช่ภาษ ี(NTMs) ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต

ได ้ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.3 สรุปการเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค สภานิติบญัญติัแห่งชาติ โดยคณุวิมลศิริ 

คุณวมิลศริไิดร้ายงานให้ทราบว่าคณะกรรมการชุดน้ี กําลงัแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บรโิภค ซึ่ง

สนช.ไดถ้ามวา่กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค แต่ละธรุกจิมปัีญหา หรอืประเดน็อะไรเสนอหรอืไม ่โดยสนช.ไดดู้กฎหมาย

คุ้มครองผู้บรโิภคเป็นหลกั ซึ่งทางสมาคมฯได้แจ้งว่ามปัีญหาเรื่องการโฆษณาสินค้า ทําให้เป็นอุปสรรคในการ

โฆษณาสนิค้า และมกีารสอบถามกลบัมาว่าทางสมาคมฯได้มกีารการนัตีสนิค้าหรอืไม่ อย่างไร เช่น การประกนั

คณุภาพสนิคา้ หรอืมมีาตรการอยา่งไร 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.4 สรปุการประชมุหารือกฎถ่ินกาํเนิดสินค้า (ROOs) ในประเดน็บญัชีกฎเฉพาะรายสินค้า (Product 

Specific Rules : PSR) ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) เพื่อกาํหนด/ทบทวน ท่าทีรายการ

สินค้า PSR ของฝ่ายไทย โดยคณุจิตตพนัธ ์

คุณจติตพนัธไ์ดร้ายงานใหท้ราบว่าเป็นการไดแ้หล่งกําเนิดระหว่างไทย-จนี ของเครื่องสําอาง เมื่อทํา FTA 

ระหว่างกนั ไทย-จนี จะมเีอกสารสําคญั คอื ใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าเพื่อใช้ในการหกัลดภาษีนําเข้า ซึ่งเดิม

จะต้องใชว้ตัถุดบิภายในประเทศ 40 เปอรเ์ซน็ต์ในการลดภาษต่ีอเครื่องสําอาง ซึง่ทางคุณจติตพนัธไ์ดเ้สนอขอเพิม่

กฎ โดยอิงจากกฎการเปลี่ยนแปลงพิกดัสินค้า ซึ่งคาดว่าปัจจุบนัจะสามารถใช้ได้ 2 แบบคือ จะต้องใช้วตัถุดิบ



ภายในประเทศ 40 เปอรเ์ซน็ต์ในการลดภาษต่ีอเครื่องสําอาง หรอืใชว้ธิกีารเปลีย่นพกิดัจากวตัถุดบิต่างๆเป็นพกิดั

เครือ่งสาํอาง   

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.5 สรปุการประชมุทีมวิชาการ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 โดยดร.ธนกร 

ดร.ธนกรไดร้ายงานใหท้ราบดงัน้ี  

1. มกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

เรื่องสารห้ามใช้ ดร.สุษิรา Unilever เป็นหวัหน้ากลุม่ เรื่องส ีคุณมณีรตัน์ Shiseido เป็นหวัหน้ากลุ่ม 

เรือ่งสารกนัแดด คุณรสสุคนธ ์L’Oreal เป็นหวัหน้ากลุ่ม เรื่องสารกนัเสยี ดร.ธนกร Kao เป็นหวัหน้ากลุม่ เรือ่งฉลาก

คุณชญัญาพชัร ์BDF และคุณสมบตั ิILC เป็นหวัหน้ากลุม่ เรื่อง export requirement คุณศวิาพร P&G เป็นหวัหน้า

กลุ่มเรือ่งสาร restricted คุณชนะชยั CP และคณุสายใจ J&J เป็นหวัหน้ากลุ่ม โดยมกีําหนดส่ง comment ใหห้วัหน้า

กลุม่ในวนัที ่31 กรกฎาคม 2559 

2. Microbeads – ACA statement ดร.ปรชีากร 

- อุตสาหกรรมเครื่องสําอางอาเซยีนขอเป็น voluntary phase-out ของ Plastic microbeads ใน rinse-off 

personal care products ซึง่สมาคมฯเหน็ดว้ยกบั position ตาม ACA statement น้ี 

- ต่อไปคงต้องดูเรื่อง definition ของ plastic microbeads จะเป็นอย่างไรใน next generation โดยที ่EU 

regulation กาํลงัศกึษาขอ้กาํหนดน้ี 

- คุณชนะชยัจะช่วย post position บน TCMA website 

3. การประชาพจิารณ์ต่อรา่งประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคเรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขใน

การดาํเนินการเกีย่วกบับรกิาร ทีอ่าจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้รโิภค และร่างประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคเรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เมื่อวันที่ 22 

มถุินายน 2559 โดยสรปุ 

- สคบ.ได้ทําประชาพจิารณ์ต่อร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 2 ฉบบัที่เกี่ยวขอ้งสนิคา้และ

บรกิาร 

- ที่ประชุมยนืยนัว่าถ้าสนิค้าใดมกีฎหมายเฉพาะเรื่องอยู่แล้วให้ขึ้นอยู่กบักฎหมายเฉพาะฉบบันัน้ๆ เช่น 

เครือ่งสาํอางใหป้ฏบิตัติามพรบ.เครือ่งสาํอาง 2558 ฉะนัน้ ไมน่่าม ีimpact เพิม่เตมิต่อผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาง 

- ทางสมาคมทําหนังสอืถงึสคบ.เรือ่งน้ี ว่าทางสมาคมฯเหน็ชอบด้วยตามที่สคบ.ได้ร่างประกาศเพื่อจดัการ

กบัสนิคา้ทีอ่าจเป็นอนัตรายน้ี ทัง้น้ี สาํหรบัผลติภณัฑเ์ครือ่งสําอางมขีอ้กําหนดกฎหมายทีค่วบคุมเกี่ยวกบัสนิคา้ทีไ่ม่

ปลอดภยัอยูแ่ลว้ภายใตพ้รบ.เครือ่งสาํอาง พศ. 2558 (คุณชนะชยั เป็นผูช่้วยรา่งจดหมายถงึสคบ.) 

4. เรือ่งการใหจ้ดแจง้ของ duty free products ปัญหาผูนํ้าเขา้ต่างประเทศขอว่าถ้าสนิคา้เดยีวกนัทีจ่ดแจง้ใน

ประเทศไทยแล้วควรสามารถใช้การจดแจ้งร่วมได้ แต่อย.ให้จดแจง้ by importer อกีต่างหาก ทัง้น้ีอย.และกรม



ศุลกากรควรออก กฎระเบยีบและใหร้ะยะเวลาปฏบิตัติามไดอ้ย่างเหมะสม ช่วยส่งเสรมิ free flows of goods ใน

อาเซยีน ใหม้เีพือ่ความชดัเจนต่อผูป้ระกอบการ และมกีารรบัฟังความคดิเหน็ของ stake holders ต่างๆดว้ย 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

5.6 สรปุการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจาํปี 2559 โดยคณุกฤษณ์ 

คุณกฤษณ์ไดร้ายงานให้ทราบว่าเรื่องการประกวดสมาคมการค้าดเีด่น ประจําปี 2559 ซึง่กรมพฒันาธุรกจิ

การค้าไดร้่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้กีารมาตรวจทีส่มาคมฯ ซึง่ทางสมาคมฯไดม้กีารส่งเอกสารเพิม่เตมิ

เรยีบรอ้ยแลว้  

และคุณกฤษณ์ได้รายงานเพิม่เตมิในเรื่อง GMP การสํารวจความคดิเหน็ยงัต้องการเพิม่เตมิอกี โดยแบบ

สํารวจเบือ้งต้นตอบว่าไม่เหน็ดว้ย 53.1 เปอรเ์ซน็ต์ เหตุผลส่วนใหญ่คอืไม่พรอ้มเรื่องเงนิลงทุน แต่ยงัคงต้องรอผล

สาํรวจต่อไป  

VDO งาน Cosmetic Formulation II surfactant สามารถขอไดท้ีส่มาคมฯ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

6.1 งานพธีิปิดกจิกรรมการพัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงธุรกจิเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจาํปีงบประมาณ 2559 

 ประธานได้แจ้งให้ทราบว่ามีการรับสมคัรสมาชิกฟรี 1 ปี กบับคุคลท่ีสนใจในงาน รวมถึงกลุม่ Biz club และให้

ทําแบบสํารวจ GMP และพรบ.เคร่ืองสําอางให้กบัสมาคม โดยได้สิทธิในงานสมัมนาของสมาคมฯ 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

6.2 สมัมนามาตรการช่วยเหลือของรฐัจากผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า โดยคณุอภินันท ์

 คุณอภินันท์ได้รายงานให้ทราบว่ากรมการค้าต่างประเทศ กําหนดจดัสมัมนาภายใต้หวัข้อ “มาตรการ

ช่วยเหลอืของรฐักบัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการค้า” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่การยื่นเสนอ

โครงการขอรบัความช่วยเหลอืเพื่อการปรบัตวัของภาคการผลติและภาคบรกิารที่ได้รบัผลกระทบจากการเปิดเสรี

ทางการคา้แก่กลุม่ผูป้ระกอบการและกลุ่มเกษตรกร ซึง่ทางสมาคมฯสามารถขอเงนิสนับสนุน โดยการเขยีนโครงการ

เพื่อขอรบัความช่วยเหลอืได ้    

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

6.3 ประชมุเสวนา หวัข้อ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเสริมสร้างความแขง็แกร่งเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร  

 คุณแคทรยีาไดร้ายงานในทีป่ระชุมใหท้ราบว่า TCELS หารอืความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งภายใต้

สงักดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) เป็น



หน่วยงานให้บรกิารทดสอบทางพษิวทิยา และศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(นาโนเทค) สวทช. เป็นหน่วยงานให้

ความสาํคญักบัความปลอดภยัทางดา้นนาโนเทคโนโลย ีไดพ้จิารณาถงึการใชว้ธิทีดสอบมาตรฐานสากล และมกีารใช้

วธิทีางเลอืก (alternative tests) และความร่วมมอืครัง้น้ีเป็นจุดเริม่ต้นในการผลกัดนัและสรา้งความตระหนักในเรื่อง

การทดสอบความปลอดภยัต่อความเป็นพษิต่อผวิหนงัโดยวธิทีางเลอืกอื่นทีไ่มใ่ชส้ตัวท์ดลองใหเ้กดิในประเทศไทย  

      นอกจากนัน้แลว้ ศูนยน์าโนเทคฯ ไดเ้ปิดต้นแบบโรงงานผลติเครื่องสําอางมาตรฐาน GMP และในส่วนของ 

วว. ไดม้กีารเปิดใหเ้ยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิารสําคญัดา้น “หน่วยวจิยัชวีภาพด้วยเซลล ์: Cell-Based Research Unit 

(CBRU)” ซึ่งเป็นหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ ป็นระบบ Clean room ที่ได้มาตรฐานความปลอดภยัทางชวีภาพระดบั 2 

(Biosafety Level 2) ทีม่ศีกัยภาพสาํหรบัรองรบัการทดสอบความปลอดภยัของยาและองคป์ระกอบของเครื่องสําอาง

ในระดบัสากล 

มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบ 

 6.4 การประชุมครัง้ต่อไป: วันพฤหัสบดีท่ี 4 สงิหาคม 2559 ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมฯ ศูนย์

การประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

นางสาวกีรนาถ เดชเดโช      นางวิมลศริิ ปัญจธนศกัดิ์   

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ      เลขาธิการฯ 

ผู้บนัทกึการประชมุ      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


