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คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ มาตรฐาน อย. ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

1.  ข้อมูลท่ัวไป ค าอธิบายความส าคัญ ค าย่อและความหมาย 
1.1 ความหมายของเครื่องส าอาง 

ด้วยพระราชบญัญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558 ก าหนดความหมายของเครื่องส าอางไว้ดังนี้ 
(1) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรบัใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรอืกระท าด้วยวิธีอื่นใด กับส่วน 
ภายนอกของร่างกายมนุษย์ และใหห้มายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทีป่รากฏ หรือระงับกลิ่น
กาย หรือปกปอ้งดูแลส่วนต่างๆ นั้นใหอ้ยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทัง้เครื่องประทิ่นต่างๆ 
ส าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตง่ตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย 
(2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรบัใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางโดยเฉพาะ 
(3) วัตถุอื่นที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงใหเ้ป็นเครื่องส าอาง 
 

 1.2 ประเภทของเครื่องส าอาง 
       สามารถแบ่งได้ประเภทได้หลากหลายแบบ เช่น  
การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี ้

1. เครื่องส าอางท าความสะอาด (Cleansing cosmetic) เช่น ยาสีฟัน ไหมขัดฟันผสมฟลูออไรด ์
แชมพูสระผม ครมีนวดผม โฟมหรือเจลล้างหน้า สครบัขัดผวิ ครีมโกนหนวด ครีมอาบน้ า ผลิตภัณฑ์ท าความ 
สะอาดจุดซ่อนเร้น ผ้าเย็น กระดาษเย็น ผ้าอนามัย สเปรย์ระงับกลิ่นปาก เป็นต้น 

  
2. เครื่องส าอางบ ารงุผิว ได้แก่ โลช่ันหรือครีมบ ารงุผิว ครีมบ ารุงตา ครมีกันแดด ซีรั่มบ ารงุผม 

และหนงัศีรษะ ลปิบาล์มที่ไมม่ีสี เป็นต้น 
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3. เครื่องส าอางส าหรับตกแต่ง (Make up) เช่น ครีมรองพืน้ ลิปสติก อายแชโดว์ บลัชออน 
ดินสอเขียนค้ิว มาสคาร่า เจลหรอืสเปรย์จัดแต่งทรงผม เป็นต้น 

 
 
4. เครื่องส าอางอื่นที่นอกเหนอืจากข้อ 1 ถึง 3 เช่น ยาย้อมผม ยาดัดผม ชุดทาเล็บเทียม ฟอกสีขน 

ก าจัดขน เป็นต้น 

 
 
การแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพของเครือ่งสาอางทีผ่ลิต สามารถแบ่งได้เป็น 10 ชนิด ดังนี้ 
1. ครีม/เจล/ของเหลว/โลช่ัน/น้ ามัน 
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2. ข้ีผึ้ง/พาราฟิน 

 
3. สเปรย์อัดก๊าซ 

 
4. แท่ง 
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5. แผ่น 

 
6. เพสต์ (paste) 

 
7. ผง/ฝุ่น/เกล็ด 
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8. ผงอัดแข็ง 

 
9. ก้อน 

 
10. ไหม (floss) 
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1.3 ค าย่อและความหมาย 
 ระบบ E-submission คือระบบที่ใช้ในการขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
สามารถเข้าระบบผ่าน https://privus.fda.moph.go.th/ 
 Open ID คือ รหัสผู้ประกอบการที่ขอกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กโทรนิกส์ ที่ใช้ในการเข้าระบบ E-
submission 
 เครื่องส าอาง คือ ผลิตภัณฑ์ที่คนปกติใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้กับผิวกายภายนอกรวมทั้งในช่องปาก 
เพื่อความสะอาดและความสวยงาม แต่งกลิ่นหอม ถ้าอ้างสรรพคุณบ าบัด บรรเทา รักษาโรค/ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างร่างกาย ไม่ใช่เครื่องส าอาง 
 เลขจดแจ้ง คือ เลขที่ อย. อนุมัติให้ ผลิต/น าเข้า เพื่อขายเครื่องส าอางนั้นๆ 
 รายเดิม คือ ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง ที่ได้รับการจดแจ้งผลิต 
หรือจดแจ้ง การน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางก่อนที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 บังคับใช้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ภายใน
สองปีนับตั้งแต่ประกาศนี้บังคับใช้ (23/05/2563) 
 รายใหม่ คือ ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง ที่ได้รับการจดแจ้งผลิต 
หรือจดแจ้ง การน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางต้องปฎิบัติใช้เป็นไปตามประกาศนี้ต้ังแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้ 
(24/05/2561) 

2. ขั้นตอนการขอค าร้อง หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน การต่ออายุ 

ขั้นตอนการขออนุมัติสถานท่ีผลิตเครื่องส าอาง 

1. ยื่นเอกสารเปิดสิทธ์ิเข้าใช้ระบบที่ สสจ. โดยเอกสารประกอบด้วย หนังสือมอบอ านาจ
(https://joo.gl/QfFC), ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ , 
ส าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง, ส าเนาทะเบียนพาณิชย์, ส าเนารับรอง
นิติบุคคล(กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด) หลังจากยื่นเอกสาร เจ้าหน้าที่จะท าการ
ตรวจสอบ เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จะท าการเปิดสิทธ์ ระบบเครื่องส าอางให้แก่ผู้
ขอเปิดสิทธ์ิ 

2. สมัคร OPEN ID ของส านักงานอิเล็กโทรนกิสร์ัฐบาล ผ่าน www.egov.go.th  
3. ยื่นขอสถานที่ผ่านระบบ E-Submission โดยเข้าเมนู “จัดการสถานที”่  
4. หลงัจาก อย.อนุมัติ ให้ท าการยื่นเอกสารเชิญเจ้าหน้าที่ สสจ. ตรวจสถานที่ 
5. หลงัจาก สสจ. ตรวจสถานที่ผ่าน สามารถจดแจ้งเครื่องส าอางผ่านระบบ E-Submission ตาม

ชนิดผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง vdo การขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์เดียว  

สามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการขอจดแจ้งผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางได้ที่ลงิค์นี ้
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Manual.aspx  

 

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/
https://joo.gl/QfFC
http://www.egov.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Manual.aspx
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตเครื่องส าอาง 

จะตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือ
น าเ ข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ( สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ส านักเครื่องส าอาง 
https://joo.gl/RjckRm )  

(แบบตรวจสถานที่ผลิตเครือ่งส าอาง https://drive.google.com/file/d/1cWyJB4T-
LzrK68CnTKUdRj2kRXkGkYPe/view?usp=sharing  ) 

โดยจะมีข้อบังคับในการตรวจประเมินที่น ามาศึกษาเปรียบเทียบ มี 10 ข้อ (ต้องได้ 2 คะแนนเท่านั้น)
ดังนี ้

1. หมวดสถานทีผ่ลิต ข้อ 3.4 มีหอ้งทีเ่ป็นสัดส่วน แยกออกจากกันอย่างน้อย 2 ห้อง (ห้องที่ 1 
ส าหรับผลิตบรรจเุครื่องส าอาง และห้องที่ 2 ส าหรบัเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องส าอางรอบรรจุ 
เครื่องส าอางส าเรจ็รปู) 

2. หมวดสถานทีผ่ลิต ข้อ 3.5 การแยกห้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องส าอางออกจาก
บริเวณที่พกัอาศัย และไมเ่ป็นทางเดินผ่านสูบ่รเิวณอื่น ***(อนุโลมให้ 1 คะแนน ในกรณีบ้านพัก) 

3. หมวดเครือ่งมือ ข้อ 4.1 เครือ่งใช้และอปุกรณ์การผลิต มลีกัษณะไม่ก่อใหเ้กิดการปนเปื้อน  
4. หมวดเครือ่งมือ ข้อ 4.2 เครือ่งใช้และอปุกรณการผลิต ท าดว้ยวัสดุที่ไม่ท าปฏิกริิยากับ

เครื่องส าอาง ไม่ดูดซึม ไม่หลุดลอกติดกับเครื่องส าอาง วัตถุดิบ สารที่ใช้ท าความสะอาด สารฆ่า
เช้ือ 

5. หมวดการด าเนินการผลิต ข้อ 6.1.1 วัตถุดิบและวัสดุบรรจมุีสภาพที่ดี และบรรจุในภาชนะบรรจุ
ที่ไม่มี รอยแตกร้าว ช ารุด ไม่มีรอยสัตว์กัดแทะ 

6. หมวดการด าเนินงานผลิต ข้อ 6.2.1.1  ก่อนและหลังน าวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิตต้องอยู่
ในภาชนะบรรจทุี่สามารถปอ้งกันการปนเปือ้นได้ มีป้ายแสดงช่ือวัตถุดิบที่มีข้อมลูครบถ้วน 
วัตถุดิบมีลักษณะใช้งานได้และไมห่มดอายุ 

7. หมวดการด าเนินงานผลิต ข้อ 6.2.1.5 มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของสูตรแม่บทเครือ่งส าอาง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ปฏิบตัิตามวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

8. หมวดการควบคุมคุณภาพ ข้อ 7.1 มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องส าอางรอการบรรจุ 
เครื่องส าอางส าเรจ็รปู และมหีลกัฐานแสดงว่าได้ปฏิบัติการตามวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต
อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

9. หมวดเอกสารการผลิต ข้อ 8.1 มสีูตรแมบ่ท ที่ระบสุ่วนประกอบของเครื่องส าอางทุกต ารับ และ
ข้ันตอนการผลิตซึง่ตรงกับที่จดแจ้งเครื่องส าอางไว้ 

10. หมวดมาตรฐานการผลิต ข้อ 8.2 มีบันทึกการผลิตเครือ่งส าอางทุกครัง้ทีผ่ลิต บันทึกการผลิต
เครื่องส าอาง ระบุข้ันตอนของการด าเนินการผลิต ซึ่งสอดคล้องกบัสูตรแมบ่ท 

คะแนนส าหรับข้ออื่นๆ ที่ไม่ใช้ข้อบังคับ ห้ามได้ 0 คะแนน 

https://joo.gl/RjckRm
https://drive.google.com/file/d/1cWyJB4T-LzrK68CnTKUdRj2kRXkGkYPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cWyJB4T-LzrK68CnTKUdRj2kRXkGkYPe/view?usp=sharing
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การต่ออายุเครื่องส าอาง 

โดยปกติแล้วเครื่องส าอางจะมีอายุหลังขอจดแจง้อยู่ 3 ปี ซึง่สามารถเขียนค าขอต่ออายุผ่าน
ระบบ e-submission ของอย.ได้เลย ทัง้นีผู้ป้ระกอบการรายไหนที่เข้าระบบแล้วไม่พบระบบ
เครื่องส าอาง อาจจะเป็นเพราะสทิธ์ิในการเข้าใช้ระบบเครือ่งส าอางหมดอายุ ต้องมาเปิดสทิธ์ิก่อน 
โดยข้ันตอนการต่ออายุใบรับแจ้งเป็นดังนี ้

1 เข้าเมนูต่ออายุในระบบเครือ่งส าอาง 

2 กรอกรายละเอียดและยื่นค าขอในระบบ พร้อมช าระค่าค าขอ 100 บาท 

3 ช าระค่าธรรมเนียมใบจดแจ้งเครื่องส าอางอีก 900 บาท  

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที ่

(https://drive.google.com/file/d/1yFjW9IZd6pUnYOjQv5QO4VIOBRC6bZ2z/view ) 

ในกรณีที่ใบจดแจ้งสิ้นอายุแล้วจะมีค่าปรบั(บุคคลธรรมดา 500บาท/วัน ,นิติบุคคล 1000บาท/วัน) 
ทั้งนีต้้องมาช าระค่าปรับที่ สสจ. ก่อนถึงจะสามารถต่ออายุเครื่องส าอางได้  

*** กรณีหมดอายุเกิน 3 เดือน ใบจดแจ้งนั้นจะถูกยกเลกินะครับ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yFjW9IZd6pUnYOjQv5QO4VIOBRC6bZ2z/view
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3. แผนภูมิกระบวนการด าเนินการให้ค ารับรอง 
สามารถยื่นค าขอผ่านระบบ E-Submission ช่ือเมนู “ระบบการขอหนงัสอืรบัรองสถานที่" 
สามารถศกึษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือส าหรับผู้ประกอบการ เร่ือง การใช้งานระบบขอรับหนงัสอืรับรองสถานที่ผลติ

เคร่ืองส าอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (https://joo.gl/8JlJ ) 
 

 
 
 
 

https://joo.gl/8JlJ
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4. แหล่งสือค้นข้อมูล /เว็ปไซค์ /แหล่งข้อมูล /เอกสารอ้างอิง 
เอกสารเกี่ยวกับการขออนญุาตเครื่องส าอางสามารถคึกษาได้ที่ ส านักเครื่องส าอาง  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx 

5. แบบฟอร์มเอกสารท่ีใช้ประกอบ 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ (https://joo.gl/QfFC) 
เอกสารรายละเอียดสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง (https://drive.google.com/file/d/1cWyJB4T-
LzrK68CnTKUdRj2kRXkGkYPe/view?usp=sharing) 

6. สถานท่ีติดต่อ การขอรับบริการ 
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภค ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
ที่อยู่ 202 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมอืงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
เบอร์โทร 0 3471 6888 
Email.  Consumer75000@gmail.com 

 
 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx
https://joo.gl/QfFC
https://drive.google.com/file/d/1cWyJB4T-LzrK68CnTKUdRj2kRXkGkYPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cWyJB4T-LzrK68CnTKUdRj2kRXkGkYPe/view?usp=sharing
mailto:Consumer75000@gmail.com
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แบบตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงือ่นไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ 

1.1 ชื่อผู้จดแจ้ง (ระบุเป็นบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล)........................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขนิติบุคคล  ……………………………………………………………………...…….……..………….… 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใหต้ิดต่อกลับ.....................................................E-mail…………………………………………………….…… 
 
1.2 ชื่อสถานที่ติดต่อ (กรุณากรอกในาอ่านไดาชัดเจน) 
.......................................................................................................................................................................................... 
ที่ตั้งอยู่เลขที่........................................................................................................พิกัด GPS............................................ 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่..................... 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์...............................................................................................................โทรสาร............................................... 
 
1.3 ชื่อสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง   
 

 สถานที่ตรงตามที่จดแจางไวา          สถานที่ไม่ตรงตามที่จดแจางไวา  โดยมีที่ตั้งตามขาอมูลดาานล่างนี ้

.......................................................................................................................................................................................... 
ที่ตั้งอยู่เลขที่........................................................................................................พิกัด GPS............................................ 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่...................... 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์...............................................................................................................โทรสาร................................................ 
 
1.4 ชื่อสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง (ถาามี)..................................................................................................................... 
 
            สถานที่ตรงตามที่จดแจางไวาและเป็นที่เดียวกับสถานที่ผลิต  
            สถานที่ตรงตามที่จดแจางไวา แต่เป็นสถานที่คนละแน่งกับสถานที่ผลิต 
            สถานที่ไม่ตรงตามที่จดแจางไวา โดยมีที่ตั้งตามขาอมูลดาานล่างนี ้
 

ที่ตั้งอยู่เลขที่.........................................................................................................พิกัด GPS........................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่......................
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์...............................................................................................................โทรสาร................................................ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการตรวจสอบ 

2.1 วัน – เวลา     
ที่ตรวจสอบ 

วันที.่....................................................................เวลา..............................................................น. 

ไดามาตรวจสอบสถานที่    สถานที่ผลิต         สถานที่เก็บรักษา 

2.2 วัตถุประสงค์     
การตรวจสอบ 

 เพื่อประกอบการจดแจาง  ในาการรับรอง/ต่ออายุนนังสือรับรองสถานทีต่ามประกาศกระทรวงฯ 

 แกาไขเปลีย่นแปลง         เพื่อประกอบการออกนนงัสือ Certificate of  Manufacturing  

 เฝูาระวัง                ราองเรียน            กรณีพิเศษ/อื่นๆ......................................... 

2.3 ต าแนน่งที่ตั้ง     
ของสถานที ่

  ไม่อยู่ในเขตนิคมอุตสานกรรม/เขตอุตสานกรรม 

  อยู่ในเขตนิคมอุตสานกรรม/เขตอุตสานกรรมชื่อ……………………………………..………………… 

  นมู่บาานจัดสรร   

  พื้นที่อื่นๆ.............................................................................................................................. 
2.4 ลักษณะสถานที ่

(กรณสีถานทีผ่ลิต
และเก็บรักษาอยู่
คนละแน่ง ในาระบุ
ว่าแต่ละแน่งมี
ลักษณะอย่างไร) 

 เป็นอาคารโรงงานโดยเฉพาะ    
 อาคารพาณิชย์                              
 คอนโดมิเนียม/อาคารส านกังาน 
 บาานพักอาศัย/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮาาส์  
  อื่นๆ 
......................................................................................................................................... 

2.5 ประเภท     
กิจการ 

 ผลิต                รับจาางผลิต                 ผลิตแบ่งบรรจุ/รวมบรรจุ   

2.6 ขาอมูลการ     
ประกอบกจิการ 

จ านวนพนักงานทั้งนมด...........................................................................................................คน  

จ านวนพนักงานที่เก่ียวกับการผลิต/เก็บรักษา.........................................................................คน  

เครื่องจักรที่ใชาในการด าเนินการ รวมก าลัง............................แรงมาา (เช่น ผลิต/บรรจุ/ติดฉลาก)  

ใบอนุญาตตั้งโรงงาน/ใบอนุญาตเกี่ยวกับการตั้งสถานประกอบการเลขที่..................................... 

2.7 ประเภท     
ผลิตภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

 น้ านอม                                 ตกแต่งนนาา, บ ารุงผวิ, ทากันแดด, แต่งเล็บ    

 เก่ียวกับเสานผม                        เก่ียวกับช่องปาก  

 ส่วนบุคคลในนาองน้ าอื่นๆ (ผาาอนามยั ผาาเยน็ กระดาษซบัมนั)   

 อื่นๆ.......................................................................................................................................                                                                                                                                               

2.8 ลักษณะทาง     
กายภาพของ     
เครื่องส าอางที่ผลิต/
แบ่งบรรจ/ุเกบ็รักษา 

 ครีม/เจล/ของเนลว/โลชั่น/น้ ามัน   ขี้ผึ้ง/พาราฟิน     สเปรย์อัดก๊าซ 

 แท่ง               แผ่น             เพสต์ (paste)    แขวนตะกอน/แปูงน้ า 

 ผง/ฝุุน/เกล็ด     ผงอัดแข็ง      กาอน                ไนม (floss)    

2.9 นนังสือรับรอง 

     มาตรฐานอืน่ 

 ไม่มี                                    ASEAN GMP ออกโดย อย.  

 ระบบคุณภาพอื่น................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดการตรวจสอบสถานที่ผลิต/เก็บรักษาเครื่องส าอาง 
 

ข้อ 
 

หัวข้อที่ตรวจสอบ 
คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 

  
0 1 2  

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

    

1.1 ผูาผลิตมีเอกสารขาอมูลทั่วไปของสถานทีผ่ลิต ดังนี้ นรือไม่-  
- ขาอมูลของวัตถุดิบ + เครื่องส าอางส าเร็จรูป  
- ขาอมูลประวัติขององค์กร  
- ขาอมูลการจดแจางเครื่องส าอาง   

    

2 บุคลากร 
 

    

2.1 บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขาองกับกระบวนการผลิต
เครื่องส าอาง มีความรูาดังนี้ นรือไม่ 
- ดาานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง  
- ดาานสุขอนามัย 
- ดาานขาอควรระวังในการปฏบิัติงาน  

    

2.2 บุคลากรที่ปฏบิัติงานเกี่ยวขาองกับการจดแจาง มีความรูาดังนี้  
นรือไม่ 
- ดาานกฎนมาย ระเบียบที่เกี่ยวขาอง  
- ดาานการจดแจาง  การจัดท าฉลาก  

    

2.3 - บุคลากรตามขาอ 2.1 และ 2.2 ไดารับการ ฝึกอบรม/ศึกษา 
  ดาวยตนเอง นรือไม่ 
- มีนลักฐานผลการศึกษา/การอบรมดาวยตนเอง นรือไม่ 

    

3 สถานที่ผลิต 
 

    

3.1 ท าเล ที่ตั้งมลีักษณะไม่ก่อในาเกิดการปนเปื้อน 
 

    

3.2 สถานทีผ่ลิตมลีักษณะดังนี้ นรือไม่ 
 

    

 (1) มั่นคงแข็งแรง      
 (2) มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ  

     อุปกรณ์ที่ใชาในการผลิต  
    

 (3) ลักษณะของพื้น ฝาผนัง เพดานของสถานที่ผลิตท าดาวย 
    วัสดุที่คงทนถาวรและท าความสะอาดไดางา่ย 

    

3.3 -  มีปูายท าดาวยวสัดุที่คงทนถาวร นรือไม่ 
-  ปูายนัน้แสดงขาอความ “สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง” 
   ถูกตาองนรือไม่ 
-  ต าแนน่งที่ติดตัง้ปาูยเนมาะสมและแสดงในา

บุคคลภายนอกเน็นไดาชัดเจน นรือไม่  
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
3.4* มีนาองที่เป็นสัดส่วน แยกออกจากกันอย่างนาอย  

2 นาอง นรือไม่ (นาองที่ 1 ส านรับผลิต-บรรจุเครื่องส าอาง และ
นาองที่ 2 ส านรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องส าอางรอการ
บรรจุ เครื่องส าอางส าเร็จรูป)  

    

3.5* มีการแยกนาองที่เกี่ยวขาองกับกระบวนการผลิตเครื่องส าอาง 
ออกจากบริเวณพักอาศัย และไม่เปน็ทางเดนิผา่นไปสู่
บริเวณอื่น  นรือไม่ 

    

3.6 - มีแสงสวา่งที่เนมาะสมเพียงพอส านรับปฏบิัติงานนรือไม ่
- มีการระบายอากาศที่เนมาะสมและเพยีงพอ 
  ส านรับการปฏบิัติงาน นรือไม ่

    

3.7 มีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ในาเขาาสู่บริเวณสถานที่ผลิต 
นรือไม่ 

    

4 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต   
 

    

4.1* มีลักษณะทีไ่ม่ก่อในาเกิดการปนเปื้อน นรือไม่  
 

    

4.2* ท าดาวยวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับเครื่องส าอาง   
ไม่ดูดซึม ไม่นลุดลอกติดกับเครื่องส าอาง วัตถุดิบ สารที่ใชา
ท าความสะอาด/สารฆ่าเชื้อ  นรือไม่ 

    

4.3 สามารถใชางานและบ ารุงรักษาไดาสะดวก ปลอดภัย นรือไม่ 
 

    

5 สุขลักษณะและสุขอนามัย 
 

    

5.1 บุคลากร 
 

    

5.1.1 บุคลากรที่เกี่ยวขาองกับการผลิต เมือ่เขาาสู่บริเวณควบคุม
ความสะอาด มีการปฏิบัตดิังนี้ นรอืไม่ 
- มีการเปลี่ยน/สวมทบัดาวยชดุปฏบิัติงาน นมวกคลุมผม  
- ใชาที่ปิดปากและจมูก รองเทาาที่ใชาในบริเวณ 
  ควบคุมความสะอาด (การสวมถุงมือตามความจ าเปน็) 
- สวมชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ทีไ่ดารับการท าความสะอาด 
- ไม่มีการสวมชดุปฏิบตัิงานและอปุกรณ์ 
  ออกนอกบริเวณควบคุมความสะอาด  

    

5.1.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขาองกับการด าเนินการผลิต
เครื่องส าอาง มีการปฏิบัติดังนี้ นรือไม ่
- ไม่ไดาสวมเครื่องประดับในขณะปฏิบัติงาน  
- รักษาความสะอาดมือและเล็บอยู่เสมอ  
- มีการท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเขาาสู่นาองผลิต 
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
5.1.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขาองกับการด าเนินการผลิต มีการ

กระท าการใด  ๆที่ไม่ถูกสุขลักษณะในนาองผลิต นรือไม่ 
    

5.1.4  - บุคลากรมีสุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์แข็งแรง   
- ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผวินนัง นรือมีบาดแผลตามร่างกาย  
  ใช่นรือไม่ 
-บุคลากรไดารับการตรวจสุขภาพอย่างนาอยปีละ 1 ครั้ง นรือไม่ 

-  มีผลการตรวจสุขภาพเก็บไวาเปน็นลักฐาน นรือไม่ 

    

5.2 สถานทีผ่ลิตและบรรจ ุ
 

    

5.2.1 สถานที่ผลิตและบรรจุ มีลักษณะที่เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มี
สิ่งของที่ไม่เกี่ยวขาอง ไม่มีสิ่งสกปรก  นรือไม่ 

    

5.2.2 นาองสาวมมีลักษณะถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ เครื่องใชาส านรับ
ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ตามความจ าเป็น และไม่เปิดโดยตรง 
สู่นาองผลิต นรือไม่ 

    

5.2.3 มีวิธีการจัดการที่ดีในการควบคุมของเสีย กากตะกอนนรือ
สิ่งตกคาางตา่ง  ๆที่ถูกปล่อยออกจากสถานที่ผลิต ซึ่ง
ก่อในาเกิด/อาจก่อในาเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลาอม/
ภาวะที่เปน็อันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน นรือไม่ 

    

5.2.4 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดเพียงพอและมีวิธี
ก าจัดขยะมูลฝอยที่เนมาะสม นรือไม ่

    

5.2.5 มีวิธีการจัดการน้ าทิ้งที่มปีระสิทธภิาพ นรือไม่     
5.2.6 มีมาตรการความปลอดภัยตามความเนมาะสม นรือไม่ 

(อย่างนาอยมีถังดบัเพลิงและชุดปฐมพยาบาล)  
    

5.3 อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใชา 
 

    

5.3.1 - เครื่องมือ เคร่ืองใชา อุปกรณ์การผลิตสะอาด นรือไม่ 
-  เครื่องมือ เครื่องใชา อปุกรณ์การผลติถูกจัดเก็บเปน็สัดสว่น
และเก็บไวาในทีท่ี่สะอาด นรือไม ่

    

5.3.2 - มีการท าความสะอาดที่เนมาะสม และไม่ก่อในาเกิดการ 
  ปนเปื้อน นรือไม่  
- มีวิธีการท าความสะอาดที่เป็นลายลักษณ์อักษร นรือไม่ 
- บุคลากรไดารับการฝึกอบรมในาปฏิบัติงานไดาถูกตาอง นรือไม่ 

    

5.3.3 มีบันทึกการท าความสะอาดเปน็ลายลักษณ์อักษร นรือไม่ 
 

    

6 การด าเนินการผลิต 
 

    

6.1 วัตถุดิบและวสัดุบรรจ ุ
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
6.1.1* -  วัตถุดิบมีสภาพทีด่ี ซึ่งบรรจุในภาชนะบรรจุที่ไม่มีรอยแตก    

    ราาว ช ารุด ไม่มีรอยสัตว์กัดแทะ นรือไม่ 
 - วัสดุบรรจุอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตก ราาว ช ารุด  ไม่มีรอย 
    สัตว์กัดแทะ นรือไม่ 

    

6.1.2 -มีการจัดเก็บวัตถุดิบและวสัดุบรรจุลักษณะดังนี้ นรือไม่ 
-  เป็นสัดสว่น ปูองกันการสบัสนปนเป  
-   มีวิธีการเก็บที่เนมาะสม (วางบนชั้นวางที่เนมาะสม ไม่วาง 
 ที่พื้นโดยตรง ไม่มสีารทีไ่ม่เกี่ยวขาองปนเปื้อน/เกดิอันตราย 

    

6.1.3 - มีฉลากที่แสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุของวัตถุดิบ+ 
  วัสดุบรรจุ นรือไม่ 
- ฉลากของวัตถุดิบ+วัสดุบรรจุมีขาอมูลครบถาวนถูกตาอง นรือไม่ 

    

6.1.4 - มีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพ/ผลการตรวจสอบ 
  คุณลักษณะ นรือใบรับรองผลการตรวจวิเคราะน ์นรือไม่ 

 -  เอกสารผลการทดสอบคุณภาพ/ผลการตรวจสอบ 
    คุณลักษณะ/นรือใบรับรองผลฯ มีขาอมูลที่ครบถาวน 
    ถูกตาอง นรือไม่ 

    

6.1.5 - การใชาวัตถุดิบ วัสดบุรรจุ มีการใชาในลักษณะที่รับมาก่อน 
  ในาน าไปใชาก่อน นรือนมดอายุก่อนในาใชาก่อน นรือไม่ 
-  มีเอกสารแสดงการรับ-จ่ายตามลักษณะ ขาางตานนรือไม ่

    

6.1.6 น้ าที่ใชาในการผลติเครื่องส าอาง มคีุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของน้ าบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าดาวยเรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  นรือไม่ 

    

6.2 วิธีปฏิบัติและกระบวนการผลิต 
 

    

6.2.1 กระบวนการผลิต     
6.2.1.1* ก่อนและนลังน าวัตถุดิบไปใชาในกระบวนการผลิต พบวา่ 

-  บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุทีส่ามารถปูองกันการปนเปื้อนไดา  
 นรือไม่ 
- มีปูายแสดงชื่อวัตถุดิบที่มีขาอมูลครบถาวนถูกตาอง  
- วัตถุดิบมีลักษณะใชางานไดาและไมน่มดอายุ นรือไม่ 

    

6.2.1.2 - เครื่องมือ เครื่องใชาและอุปกรณ์การผลิต มีลักษณะที ่
  สะอาดทั้งก่อนและนลังการใชา 
- มีนลักฐานว่าเครื่องมือ เครื่องใชาและอุปกรณ์การผลิต  
  ไดารับการท าความสะอาด นรือไม่ 

    

6.2.1.3  -  ในระนว่างกระบวนการผลิตพื้นที่ในนาองผลิต มีสิ่งที่ไม ่
    เกี่ยวขาองในกระบวนการผลิต นรือไม่ 
-  มีนลักฐานที่แสดงวิธีการตรวจสอบว่าในระนว่างกระบวนการ 
 ผลิตพื้นที่ในนาองผลิต  ไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวขาองในกระบวนการ 
 ผลิต นรือไม่ 
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
6.2.1.4  - มีวิธีปูองกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต

เครื่องส าอางนลายต ารับพราอมกัน ในนาองผลิตเดียวกัน/ 
   มีการผลิตเครื่องส าอางอื่นมาก่อน นรือไม่     
- มีวิธีการท าความสะอาดและตรวจสอบพื้นที่ก่อนการผลิต
เครื่องส าอางแต่ละต ารับ นรือไม่    

    

6.2.1.5* - มีวิธีการควบคุมกระบวนการผลิตในาเป็นไปตามขาอก านนด
ของสูตรแม่บทของเครื่องส าอางนรือไม่   

- มีนลักฐานแสดงว่าไดาปฏิบัติตามวิธีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตอย่างครบถาวนถูกตาอง  นรือไม่ 

    

6.2.1.6 - มีวิธีการก านนดเลขที่/อักษรครั้งที่ผลิตในการผลิต
เครื่องส าอางแต่ละครั้ง  นรือไม่ 

- การก านนดเลขที่/อักษรครั้งที่ผลติของเครื่องส าอางเป็นไป
ตามที่ก านนดไวา นรือไม่ 

    

6.2.1.7 - มีการจัดเก็บเครื่องส าอางที่รอการบรรจุไวาในภาชนะบรรจ ุ
  ที่ปิดสนิท นรือไม่  
- เครื่องส าอางที่รอการบรรจุมีปูายชี้บ่งทีช่ัดเจน นรือไม ่
- ปูายชี้บ่งแสดงขาอมูลครบถาวน ถูกตาองนรือไม่  
 (ชื่อ เลขที่นรือครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลติ) 

    

6.2.2 กระบวนการบรรจ ุ
 

    

6.2.2.1 - มีเอกสารแสดงกระบวนการบรรจุที่เป็นไปตามขัน้ตอนที่
ระบุไวาในสูตรแม่บท นรือไม ่

- มีการปฏิบัติตามวธิีการและขั้นตอนที่ปฏิบัตไิวา  นรือไม่ 

    

6.2.2.2 - วัสดุบรรจุเครื่องส าอางแต่ละชนดิ มีปูายชี้บ่ง นรือไม ่
- มีการตรวจสอบความถูกตาองก่อนน าไปใชา  นรือไม่ 

    

6.2.2.3 - มีการตรวจสอบความถูกตาองของฉลากที่จะติดที่ภาชนะ
บรรจุ นีบน่อ และกล่อง ก่อนน าไปใชา นรือไม่ 

- มีนลักฐานแสดงว่าปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก านนดไวา นรือไม่ 

    

6.2.2.4 เครื่องส าอางทุกรายการมีการแสดงฉลากตามที่กฎนมาย
ก านนดไวาครบถาวนถูกตาอง  นรือไม่ 

    

6.2.2.5 - มีวิธีการตรวจสอบปริมาณสุทธิ นรือไม่ 
- มีนลักฐานที่แสดงว่าไดาปฏบิัติตามขั้นตอนที่ก านนดไวา 
นรือไม่ 

    

7 การควบคุมคุณภาพ 
 

    

7.1* - มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องส าอางรอการบรรจุ 
เครื่องส าอางส าเร็จรูป นรือไม่ 

- มีนลักฐานแสดงว่าไดาปฏบิัติตามวิธีที่ก านนดไวา นรือไม่ 
เช่น บนัทึกการตรวจสอบคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร   
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
7.2 - มีการเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางส าเร็จรูปทุกรุ่น นรือไม่ 

- ตัวอย่างเครื่องส าอางส าเร็จรูปมปีริมาณเพียงพอต่อการ
ทวนสอบคุณภาพอย่างนาอย 2 ครั้ง นรือไม่ 

    

8 เอกสารการผลิต 
 

    

8.1* มีสูตรแม่บท ที่ระบุสูตรส่วนประกอบของเครื่องส าอางทุก
ต ารับและขัน้ตอนของการผลิต ซึง่ตรงกับที่จดแจาง
เครื่องส าอางไวา นรือไม่   

    

8.2* -  มีบันทึกการผลิตเครื่องส าอางทกุครั้งที่ผลิต  นรือไม่ 
- บันทึกการผลิตเครื่องส าอาง ระบุขัน้ตอนของการ

ด าเนินการผลิต (ตัง้แต่การชั่งวัตถุดิบ การผสม การบรรจุ
เครื่องส าอางรอการบรรจุ  เครื่องส าอางส าเร็จรูป) ซึ่ง
สอดคลาองกับสูตรแม่บท นรือไม ่

    

9 การเก็บรักษา 
 

    

 -  มีการจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดบุรรจุ เครื่องส าอางรอการบรรจุ 
เครื่องส าอางส าเร็จรูป เครื่องมือ เครื่องใชา อุปกรณ์การ
ผลิตที่เกี่ยวขาองเป็นสัดส่วนและเปน็ระเบียบ สะดวกใน
การนยิบใชา ง่ายต่อการท าความสะอาด มีการควบคุม
อุณนภูมิ ความชืน้ที่เนมาะสมติดปาูยชีบ้่งชัดเจน นรือไม่ 

- กรณีมีวัตถุไวไฟมีการจัดเก็บไดาเนมาะสมนรือไม่ 

    

10 ข้อร้องเรียน (Complaints) 
 

    

10.1 - มีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการขาอราองเรียน นรือไม่ 
- กรณีมีขาอราองเรียน มีการจัดเก็บขาอราองเรียน และ
ด าเนินการสืบสวนนาสาเนตุ วิธีการแกาไขและปูองกัน นรือไม่ 

    

10.2 มีการบันทึกผลการด าเนนิการแกาไขขาอราองเรียนไวาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  นรือไม่ 

    

10.3 กรณีที่พบว่าเครื่องส าอางตนเองผลิตมีอันตรายต่อผูาบริโภค 
ผูาผลิตไดาด าเนินการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการ
ใชาเครื่องส าอางนัน้ ในาส านักงาน อย. ทราบโดยเร็ว นรือไม่ 

    

10.4 มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องส าอางตามนลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน การท าลายและ
การส่งมอบเครื่องส าอางตามที่กระทรวงสาธารณสุขก านนดไวา 
นรือไม่ 

    

หมายเหตุ  *  หมายถึง ข้อบกพร่องวิกฤติ 
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ส่วนที ่ 4  สรุปผลการตรวจสอบสถานที่ผลติ/เกบ็รักษาเครื่องส าอาง 

หมวด ผลการตรวจสอบ 
 

 ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 

พบข้อบกพร่องวิกฤติ 
(ในาวงกลมที่เลขขาอ) 

พบข้อบกพร่องส าคญั 

1) ขาอมูลทั่วไป  -  

2)  บุคลากร  -  

3) สถานที่ผลิต  3.4, 3.5   

4) เครื่องมือ เครื่องใชาอุปกรณ์การผลิต  4.1, 4.2   

5) สุขลักษณะและสุขอนามยั  -  

6) การด าเนนิการผลติ  6.1.1, 6.2.1.1, 6.2.1.5    

7) การควบคมุคุณภาพ  7.1   

8) เอกสารการผลิต  8.1, 8.2   

9) การเกบ็รักษา  -  

10) ขาอราองเรียน  -  

รวมจ านวนขาอบกพร่องที่พบ -   

สรุปผลตรวจสอบสถานที ่   ผ่าน (สอดคลาองตามประกาศฯ) และ  

        1. อนุมัติสถานที่ผลิต+เก็บรักษาเพื่อการจดแจางไดา (นมวด1-4) 

        2. อนุมัติสถานทีผ่ลติ+เก็บรักษาเพื่อการออก COM ไดา (นมวด1-4) 

       3. อนุมัติสถานที่ผลติ+เก็บรักษาเพื่อการออกนนังสือรับรอง 

                  สถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ ไดา (นมวด 1-10)  

    ไม่ผ่าน (ไมส่อดคลาองตามประกาศฯ) และ  

        1. ไม่อนุมัติสถานที่ผลิต+เก็บรักษาเพื่อการจดแจาง (นมวด1-4) 

        2. ไม่อนุมัตสิถานทีผ่ลติ+เก็บรักษาเพื่อการออก COM  (นมวด1-4) 

        3. ไม่อนุมัตสิถานทีผ่ลติ+เก็บรักษา เพื่อการออกนนังสือรบัรอง 

                 สถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ (นมวด 1-10) 

      4. สั่งในาแกาไข และตรวจติดตามในคร้ังต่อไป 
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ลายมือชื่อผูาประกอบการ 
(ผูาด าเนนิกิจการ/ผูาแทน) 

1……………………………………….……..…   2……………………..……………………………………  
     (                                )                 (                                )              

ลายมือชื่อผูาตรวจสอบ   1.………………………………………………นมวดที่ตรวจ…………………….…..….……..………..... 
     (                                )                 (                                )              
2…………………………………………………นมวดที่ตรวจ………………………….…..………………         

(                                 )                 (                                )              
3..…………………………………………..…..นมวดที่ตรวจ………….…………………………….……. 

     (                                )                 (                                ) 

ลายมือชื่อผูาสงัเกตการณ์/
ผูาเชี่ยวชาญ(ถาาม)ี 

1…………………………………………………….2……………………….……..……………………………          
(                                )                 (                                )      
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แบบตรวจสอบสถานที่น าเข้าเครื่องส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงือ่นไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ 

 

1.1 ชื่อผู้จดแจ้ง (ระบุเป็นบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล)....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขนิติบุคคล  ……………………………………………………………………......…….……..………… 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใหต้ิดต่อกลับ.....................................................E-mail………………………………………………………… 
 
1.2 ชื่อสถานที่ติดต่อ (กรุณากรอกให้อ่านได้ชัดเจน) 
........................................................................................................................................................................................... 
ที่ตั้งอยู่เลขที่......................................................................................................พิกัด GPS............................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่....................... 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท์.............................................................................................................โทรสาร.................................................. 
 
1.3 ชื่อสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง   
 

 สถานที่ตรงตามที่จดแจ้งไว้         สถานที่ไม่ตรงตามที่จดแจ้งไว้  โดยมีที่ตั้งตามข้อมูลด้านล่างนี ้

........................................................................................................................................................................................... 
ที่ตั้งอยู่เลขที่......................................................................................................พิกัด GPS............................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่....................... 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท์.............................................................................................................โทรสาร................................................... 
 
1.4 ชื่อสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง (ถ้ามี)..................................................................................................................... 
 
            สถานที่ตรงตามที่จดแจ้งไว้และเป็นที่เดียวกับสถานที่ผลิต  
            สถานที่ตรงตามที่จดแจ้งไว้ แต่เป็นสถานที่คนละแห่งกับสถานที่ผลิต 
            สถานที่ไม่ตรงตามที่จดแจ้งไว้ โดยมีที่ตั้งตามข้อมูลด้านล่างนี ้
 

ที่ตั้งอยู่เลขที่......................................................................................................พิกัด GPS............................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่.......................
ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท์.............................................................................................................โทรสาร................................................... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการตรวจสอบ 

2.1 วัน – เวลา     
ที่ตรวจสอบ 

วันที.่....................................................................เวลา..............................................................น. 

ได้มาตรวจสอบสถานที่       สถานที่น าเข้า             สถานที่เก็บรักษา 

2.2 
วัตถุประสงค ์    
การตรวจสอบ 

 เพื่อประกอบการจดแจง้    ให้การรับรอง/ต่ออายุหนงัสือรับรองสถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ 

 แก้ไขเปลีย่นแปลง          เฝูาระวัง                  ร้องเรียน            

 กรณีพิเศษ/อื่นๆ........................................................................................................................... 

2.3 ต าแหน่ง
ที่ตั้งของสถานที ่

  ไม่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม 

  อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมชื่อ……………………………………..………………………. 

  หมู่บ้านจัดสรร      พื้นที่อื่นๆ............................................................................................... 
2.4 ลักษณะ
สถานที ่(กรณี
สถานที่น าเขา้และเกบ็
รักษาอยู่คนละแห่ง ให้
ระบุวา่แต่ละแห่งมี
ลักษณะอยา่งไร) 

 เป็นอาคารโรงงานโดยเฉพาะ    
 อาคารพาณิชย์                              
 คอนโดมิเนียม/อาคารส านกังาน 
 บ้านพักอาศัย/ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮา้ส์  
  อื่นๆ ......................................................................................................................................... 

2.5 ประเภท     
กิจการ 

 น าเข้า                เก็บรักษา                 

2.6 ข้อมูลการ     
ประกอบกจิการ 

จ านวนพนักงานทั้งหมด...........................................................................................................คน  

จ านวนพนักงานที่เก่ียวกับการน าเข้า/เก็บรักษา.........................................................................คน  

เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการ รวมก าลัง............................แรงม้า (เช่น บรรจุ/ติดฉลาก)  

ใบอนุญาตตั้งโรงงาน/ใบอนุญาตเกี่ยวกับการตั้งสถานประกอบการเลขที่..................................... 

2.7 ประเภท     
ผลิตภัณฑ์ที่
ด าเนินการ 

 น้ าหอม                                 ตกแต่งหน้า, บ ารุงผวิ, ทากันแดด, แต่งเล็บ    

 เก่ียวกับเส้นผม                        เก่ียวกับช่องปาก  

 ส่วนบุคคลในห้องน้ าอื่นๆ (ผ้าอนามยั ผ้าเยน็ กระดาษซบัมนั)   

 อื่นๆ.......................................................................................................................................                                                                                                                                               

2.8 ลักษณะทาง     
กายภาพของ     
เครื่องส าอางที่
ผลติ/แบ่งบรรจุ/
เก็บรักษา 

 ครีม/เจล/ของเหลว/โลชั่น/น้ ามัน   ขี้ผึ้ง/พาราฟิน     สเปรย์อัดก๊าซ 

 แท่ง               แผ่น             เพสต์ (paste)    แขวนตะกอน/แปูงน้ า 

 ผง/ฝุุน/เกล็ด     ผงอัดแข็ง      ก้อน                ไหม (floss)    

2.9 หนังสือรับรอง 
มาตรฐานอืน่ 

 ไม่มี                                    ASEAN GMP ออกโดย อย.  

 ระบบคุณภาพอื่น................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดการตรวจสอบสถานที่น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง  
 

ข้อ 
 

หัวข้อที่ตรวจสอบ 
คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 

  
0 1 2  

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

    

1.1 ผู้น าเข้ามีเอกสารข้อมูลทั่วไปของสถานที่น าเข้า ดังนี้ หรือไม่  
- ข้อมูลขอเครื่องส าอางส าเร็จรูป  
- ข้อมูลประวัติขององค์กร  
- ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องส าอาง   

    

2 บุคลากร 
 

    

2.1 บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสถานที่น าเข้าและ
การเก็บรักษาเครื่องส าอางมีความรู้ดังนี้ หรือไม่ 
- ด้านหลักเกณฑ์การน าเข้าเครื่องส าอาง  
- ด้านสุขอนามัย 
- ด้านข้อควรระวังในการปฏบิัติงาน  

    

2.2 บุคลากรที่ปฏบิัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง มีความรู้ดังนี้  
หรือไม่ 
- ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- ด้านการจดแจง้  การจัดท าฉลาก  

    

2.3 - บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้รับการ ฝึกอบรม/ศึกษา 
  ด้วยตนเอง หรือไม่ 
- มีหลักฐานผลการศึกษา/การอบรมด้วยตนเอง หรือไม่ 

    

2.4  -  บุคลากรตามข้อ 2.1 มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ ์
    แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผวิหนัง/ 
    มีบาดแผลตามรา่งกาย หรือไม ่
- ได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   หรือไม่ 
- มีเอกสารการตรวจสุขภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  หรือไม่ 

    

3 สถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง 
 

    

3.1 สถานที่น าเข้า 
 

    

3.1.1 - สถานทีน่ าเข้ามีการแยกเปน็สดัส่วนและ 
  แยกออกจากห้องที่พักอาศัย หรือไม ่ 
-  ไม่เป็นทางเดินผา่นไปสู่บริเวณอื่น ใช่หรือไม่ 

    

3.1.2 - มีปูายท าด้วยวสัดุที่คงทนถาวร หรือไม่ 
- ปูายนัน้แสดงข้อความ “สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง”  
-  ต าแหน่งที่ติดตัง้ปาูยเหมาะสมและแสดงให ้
 บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน หรือไม่ 
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
3.2 สถานที่เก็บรักษาและวิธีเกบ็รกัษา 

 
    

3.2.1 - สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอางมีการแยก 
  สถานที่เปน็สัดส่วนออกจากห้องที่พักอาศัย  
  หรือไม่ 

-  ไม่เป็นทางเดินผ่านไปสูบ่ริเวณอื่น หรือไม่ 

    

3.2.2 - มีปูายท าด้วยวสัดุที่คงทนถาวร หรือไม่ 
- ปูายนัน้แสดงข้อความ “สถานที่เกบ็รักษาเครื่องส าอาง” 
  ถูกต้องหรือไม่ 
- ต าแหน่งที่ติดตัง้ปาูยเหมาะสมและแสดงให้บุคคลภายนอก

เห็นได้ชัดเจน หรือไม่  

    

3.2.3  มีการจัดเก็บเครื่องส าอางที่น าเข้าที่มีลักษณะ 
 ดังนี้ หรือไม่ 
- เป็นสัดสว่น ปูองกันการสบัสนปนเป  
- มีวิธีการเก็บที่เหมาะสม (วางบนชัน้วางที่เหมาะสม ไม่วางที่

พื้นโดยตรง ไม่ให้สารทีไ่ม่เกี่ยวข้องมาปนเปื้อน/เกิด
อันตราย 

    

3.2.4 - มีบุคลากรที่ควบคุมการเบิกจ่ายและจัดท าบันทึกการจัดส่ง
เครื่องส าอางส าเร็จรูป หรือไม่ 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หรือไม่ 

    

3.2.5 - มีแสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ 
  การปฏิบัติงาน หรือไม่ 
- มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ 
  ส าหรับการปฏบิัติงาน หรือไม่ 

    

3.2.6 มีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องส าอาง  หรือไม่ 

    

3.2.7 มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเก็บรักษาเครื่องส าอางตาม
ข้อก าหนดเครื่องส าอาง  หรือไม่(เช่น อุณหภูมิ ความชื้น 
แสงแดด) 

    

3.2.8 สถานที่จัดเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกและไม่มี
สิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอาง หรือไม่ 

    

3.2.9 - มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจ านวนที ่
  เพียงพอ หรือไม่ 
- มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม หรือไม่ 

    

3.2.10 
 
 
 

มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม ได้แก่ 
อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการปฐม
พยาบาล หรือไม่ 
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
4  การน าเข้า 

 
    

4.1 วิธีการน าเข้า 
 

    

4.1.1 ผู้น าเข้ามีการน าเข้าเครื่องส าอางที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานตามที่ก าหนดในภาคผนวก ก หรือมาตรฐานที่
เทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ดังนี้ หรือไม่ 
(1)   WHO Good  manufacturing  practices  for 
       pharmaceutical products. 
(2)   PIC/S  
(3)   Australian  Good  Manufacturing Practices  for  
      Pharmaceutical. 
(4)   ISO 22716 Cosmetics-Good Manufacturing   

  Practices (GMP) – Guideline for Good  
  Manufacturing Practices.  

(5) CTFA Guideline for Cosmetic Good  
       Manufacturing Practices, U.S.A. 
(6) Cosmetic Good Manufacturing Practices,  
       COLIPA – The European Cosmetic Toiletry  
       and Perfumery Association. 
(7) ASEAN Guideline for Cosmetic Good    
      Manufacturing Practice. 

    

4.1.2 ผู้น าเข้าได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าของเครื่องส าอาง/
จากผู้ผลิตเครื่องส าอาง (Letter of Authorization 
from Trademarks owner or Manufacturer) หรือไม่ 

    

4.1.3 มีการเก็บใบขนสินค้า เอกสารใบแสดงรายการสินค้า ที่ระบุ
หมายเลขครั้งที่ผลิต เป็นเวลา 5 ปี หลังจากวันที่น าเข้า
เครื่องส าอาง  หรือไม่ 

    

4.1.4 มีการเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางที่น าเข้าในปริมาณที่เพียงพอ
ต่อการตรวจสอบไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยจนถึงวันสิน้อายุ  
และสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบ
ย้อนกลับได้  หรือไม่  

    

4.2 เครื่องส าอางที่น าเข้าเพื่อขาย มีการแสดงฉลากตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ หรือไม่ 
 
 
 

    



ช่ือสถานท่ี...................................................................................................................วันท่ีตรวจ.....................................หนา้ 6/8 
 

 
ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

คะแนนที่ได ้ สิ่งที่ตรวจพบ 
  

0 1 2  
5 การควบคุมคุณภาพ 

 
    

 เครื่องส าอางที่น าเข้า  มีเอกสารหลักฐานแสดงดังนี้  หรือไม่ 
-   ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือทดสอบคุณภาพ (COA) 
     /เอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่องส าอางที่เป็นไปตาม 
    ข้อก าหนดของเครื่องส าอางส าเร็จรูป /เอกสารอื่นที่ 
    เทียบเท่ากันของเครื่องส าอาง  
-   เอกสารความปลอดภัยของวัตถุดิบ (Safety  Data Sheet :  
    SDS)  
- มีการเก็บเอกสารใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ

ทดสอบคุณภาพ (COA) /เอกสารแสดงคุณลักษณะของ 
เครื่องส าอางไว้ในแฟูมเอกสารข้อมูลเครื่องส าอาง (PIF) เพื่อ
การตรวจสอบเป็นเวลา 3 ปี หลังจากวันสิ้นอายุเป็นเวลา  
5 ปี หลังจากวันที่ผลิตเครื่องส าอาง หรือไม่  

    

6 
 

ข้อร้องเรียน       

6.1 - มีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน หรือไม่ 
- กรณีมีข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อร้องเรียนต่าง  ๆและ
ด าเนินการสืบสวนหาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและปูองกัน 
หรือไม่ 

    

6.2 มีการบันทึกผลการด าเนนิการแก้ไขข้อร้องเรียนไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  หรือไม่ 

    

6.3 กรณีที่พบว่าเครื่องส าอางที่ตนน าเข้ามีอันตรายต่อผู้บรโิภค 
ผู้น าเข้าได้ด าเนินการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้เครื่องส าอางนัน้ให้ส านักงานอย. ทราบโดยเร็ว หรือไม่ 

    

6.4 มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องส าอางตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน การท าลายและ
การส่งมอบเครื่องส าอางตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
หรือไม่ 

    

 
หมายเหตุ  *  หมายถึง ข้อบกพร่องวิกฤติ 
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ส่วนที ่ 4  สรุปผลการตรวจสอบสถานที่น าเข้า/เกบ็รักษาเครื่องส าอาง 
หมวด ผลการตรวจสอบ 

 
 ไม่พบ

ข้อบกพร่อง 
พบข้อบกพร่องวิกฤติ 
(ให้วงกลมที่เลขข้อ) 

พบข้อบกพร่องส าคญั 

1) ข้อมูลทั่วไป 
 

 -  

2)  บุคลากร 
 

 -  

3) สถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บรักษา
เครื่องส าอาง 

 3.2.1  

4) การน าเข้า    

5) การควบคมุคุณภาพ 
 

 5  

6) ข้อร้องเรียน  -  

รวมจ านวนข้อบกพร่องที่พบ 
 

-   

สรุปผลตรวจสอบสถานที ่   ผ่าน (สอดคล้องตามประกาศฯ) และ  

        1. อนุมัติสถานที่น าเข้า+เก็บรักษาเพื่อการจดแจ้งได้ (หมวด1-3) 

       2. อนุมัติสถานที่น าเข้า+เก็บรักษาเพื่อการออกหนังสือรับรอง 
               สถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ ได้ (หมวด 1-6) 

    ไม่ผ่าน (ไมส่อดคล้องตามประกาศฯ) และ  

        1. ไม่อนุมัติสถานที่น าเข้า+เก็บรักษาเพื่อการจดแจ้ง (หมวด1-3) 

        2. ไม่อนุมัตสิถานทีน่ าเข้า+เก็บรักษาเพื่อการออกหนงัสอืรับรอง 
                  สถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ (หมวด 1-6) 
       3.  สั่งให้แก้ไข และตรวจติดตามในครั้งต่อไป 

 
รายละเอียดผลการตรวจ................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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