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เอกสารค าชี้แจงประกอบด้วย 

 ค าชี้แจง 
 ผังแสดงขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่ผลิต /สถานที่น าเข้าเครื่องส าอางเพ่ือประกอบการอนุมัติ

สถานทีใ่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 แบบตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับการอนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า
เครื่องส าอางก่อนยื่นจดแจ้ง (จัดส่งให้ทางอีเมล์ ๗๖all@fda.moph.go.th) 

 แบบตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข   
ในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับการตรวจเฝ้าระวัง หรือการรับรองมาตรฐาน
สถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง (จัดส่งให้ทางอีเมล์ ๗๖all@fda.moph.go.th) 

 คู่มือแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ (จัดส่งให้ทางอีเมล์ ๗๖all@fda.moph.go.th) 

 
ค าชี้แจง 

๑. เหตุผลความจ าเป็น 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท ากฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
เครื่องส าอาง คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าเครื่องส าอางจัดเตรียมสถานที่ผลิต วิธีการผลิต สถานที่น าเข้า 
และวิธีการน าเข้าเครื่องส าอางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเครื่องส าอาง
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง  พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒. สาระส าคัญ 
  ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  

 การใช้บังคับผู้ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ และก าหนดเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ 

 ข้อก าหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต และวิธีการ     
เก็บรักษาเครื่องส าอาง  

ค าช้ีแจง 
แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในการใช้บังคับประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ข้อก าหนดของสถานที่น าเข้า เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการน าเข้า และวิธีการ
เก็บรักษาเครื่องส าอาง  

   มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือการน าเข้าเครื่องส าอาง  

 
๓. แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้บังคับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 

      ตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนั้น   
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘  ในการตรวจประเมินสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของท่าน ดังนี้ 

 ๓.๑ กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งยังไม่เคยได้รับใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง และประสงค์  
จะยื่นขอจดแจ้งเครื่องส าอาง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

        ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่ ด าเนินการตรวจสอบสถานที่  โดยตรวจประเมินตามข้อก าหนด                    
ในภาคผนวก ก (ข้อก าหนดส าหรับสถานที่ผลิตหมวดที่ ๑ – ๔) หรือภาคผนวก ข (ข้อก าหนดส าหรับสถานที่น าเข้า
หมวดที่ ๑ - ๓) ที่แนบท้ายประกาศกระทรวงฯ (แล้วแต่กรณี) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป       
หากพบว่า มีการปฏิบัติ หรือมีสถานที่ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดในประกาศกระทรวงฯ ให้ท าหนังสือแจ้งผล 
หรือแจ้งผลการตรวจสอบสถานที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา        
ให้ผู้ประกอบการทราบว่า “สถานที่ไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ” ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการ
อนุมัติสถานที่ จะไม่สามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องส าอางได้   

 ทั้งนี้ ขั้นตอนการด าเนินงานโปรดตรวจสอบที่ค าชี้แจง หน้า ๕ : ผังที่ ๑ แสดงขั้นตอนการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิต/สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง เพ่ือประกอบการอนุมัติสถานที่/ต่ออายุการมอบอ านาจ    
และรายละเอียดของข้อก าหนดที่ใช้ตรวจสอบ  โปรดดูในคู่มือแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑          
ที่ภาคผนวก ๘ หน้า ๑๓๑ 

๓.๒ กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ก่อนวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตและสถานที่น าเข้าเครื่องส าอางว่ามีการปฏิบัติ
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ หรือไม่ (ข้อก าหนดส าหรับสถานที่ผลิต หมวดที่ ๑ – ๑๐ และข้อก าหนดส าหรับ
สถานที่น าเข้า หมวดที่ ๑ – ๖)  โดยขั้นตอนการด าเนินงานโปรดตรวจสอบที่ค าชี้แจง หน้า ๖ : ผังที่ ๒ ขั้นตอนการ
ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง เพ่ือการเฝ้าระวังสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 
รายละเอียดของข้อก าหนดที่ใช้ตรวจสอบ  โปรดดูในคู่มือแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวง
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สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ภาคผนวก ๙ 
หน้า ๑๔๑ 
 ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการตรวจสถานที่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน  (ยกเว้นสถานที่ผลิตที่ได้รับ
หนังสือรับรอง ASEAN Good Manufacturing Practice ซึ่งได้รับการตรวจสอบสถานที่จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว โดยรายชื่อของสถานที่ผลิตจัดส่งให้ทางอีเมล์ ๗๖all@fda.moph.go.th) และเมื่อพบการกระท า   
ที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้     

  ๓.๒.๑ กรณีไม่พบสถานที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ตั้งตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับจดแจ้ง     

          ให้ถือว่าการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ โดยมีการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอาง ณ สถานที่ตั้งไม่ตรงตามที่จดแจ้งไว้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ออกค าสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางทั้งหมดของสถานที่ดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๖ (๒)    
พร้อมทั้งด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยสั่งโทษปรับตามมาตรา ๒๖, ๖๓, ๗๑ 

  ๓.๒.๒ กรณีพบว่ามีสถานที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ที่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบรับจดแจ้ง และพบว่าผู้ผลิต
เพื่อขาย ผู้น าเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ฝ่าฝืนไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ   

        ให้ท าหนังสือแจ้งข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

         (๑) กรณีเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ โดยผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอางซึ่งสูตร 
ส่วนประกอบไม่ตรงตามที่จดแจ้งไว้  ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกค าสั่งเพิกถอนใบรับ      
จดแจ้งเครื่องส าอางทั้งหมดของสถานที่ดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๖ (๒) พร้อมทั้งด าเนินคดี      
ตามกฎหมาย โดยสั่งโทษปรับตามมาตรา ๖๓, ๗๑  

          (๒) กรณีเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคสาม โดยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการเครื่องส าอางให้ความเห็นชอบในการเพิกถอน    
ใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางทั้งหมดของสถานที่ดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ (๑) พร้อมทั้งด าเนินคดี     
ตามกฎหมาย โดยสั่งโทษปรับตามมาตรา ๖๓  

๓.๓.๓ กรณีสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าที่เคยได้รับอนุมัติสถานที่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของส านักงาน อย.แล้ว แต่ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานที่ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   

       (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานที่ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่  

 โดยตรวจประเมินตามข้อก าหนดในภาคผนวก ก (ข้อก าหนดส าหรับสถานที่ผลิต 
หมวดที่ ๑ – ๔)  หรือภาคผนวก ข (ข้อก าหนดส าหรับสถานที่น าเข้า หมวดที่ ๑ - ๓) ที่แนบท้ายประกาศกระทรวงฯ  
(แล้วแต่กรณี)  โดยขั้นตอนการด าเนินงานโปรดตรวจสอบที่ค าชี้แจง หน้า ๕ : ผังที่ ๑ แสดงขั้นตอนการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิต/สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง เพ่ือประกอบการอนุมัติสถานที่/ต่ออายุการมอบอ านาจ และรายละเอียด  



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๔ 

  

ของข้อก าหนดที่ใช้ตรวจสอบ  โปรดดูในคู่มือแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ภาคผนวก ๘ หน้า ๑๓๑ 

 ตรวจสอบและขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เดิมจากผู้ประกอบการ ได้แก่ 
แผนที่ตั้งของสถานที่เดิม  แผนผังภายในของสถานที่เดิม รูปถ่ายภายในและภายนอกของสถานที่เดิม รูปถ่าย
เครื่องมือหรือเครื่องจักรของสถานที่เดิม หากพบว่า มีการปฏิบัติหรือมีสถานที่  ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด       
ในประกาศกระทรวงฯ ให้ท าหนังสือแจ้งผลและแจ้งข้อบกพร่องที่ฝ่าฝืน หรือแจ้งผลการตรวจสอบสถานที่ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ประกอบการทราบว่า “สถานที่ ณ สถานที่ตั้ง
แห่งใหม่ ไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ” ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการอนุมัติสถานที่ จะไม่สามารถยื่น
ขอจดแจ้งเครื่องส าอางได้ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้” 
                     (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ ณ สถานที่ตั้งแห่งเดิม (ข้อก าหนดส าหรับ
สถานที่ผลิต หมวดที่  ๑ – ๑๐)  หรือภาคผนวก ข (ข้อก าหนดส าหรับสถานที่น าเข้า หมวดที่  ๑ – ๖)                
หากผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่ฝ่าฝืนได้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ให้ถือว่า
เข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคสาม คือ ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการเครื่องส าอางให้ความเห็นชอบในการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางทั้งหมดของสถานที่   
ที่ระบุที่อยู่เป็นที่ตั้งแห่งเดิม โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ (๑) พร้อมทั้งด าเนินคดีตามกฎหมายโดยสั่งโทษปรับ
ตามมาตรา ๖๓ เนื่องจาก ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรา ๑๔ วรรคสาม 

 ทั้งนี้  การส่งหลักฐานเอกสารประกอบให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 
เครื่องส าอาง ต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยรายการหลักฐานที่ต้องส่งมี ดังนี้  

๑. แบบตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. ส าเนาบันทึกค าให้การ (ถ้ามี) 
๓.  ส าเนาบันทึกการตรวจสถานที่ขาย (ถ้ามี) 
๔.  ส าเนาบันทึกการเก็บตัวอย่างเครื่องส าอาง (ถ้ามี) 
๕. ส าเนาหนังสือส่งตัวอย่างเครื่องส าอาง เพ่ือตรวจวิเคราะห์    
๖. ส าเนาหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้อง (ร้านขาย/ผู้จดแจ้ง/ผู้ที่มีชื่อและที่ตั้งปรากฏบนฉลากเครื่องส าอาง 

เพ่ือให้โอกาสชี้แจง โต้แย้ง พร้อมส าเนาไปรษณีย์ตอบรับ  
๗. ส าเนาหนังสือชี้แจงโต้แย้งจากผูท้ี่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ถ้าไม่ชี้แจงภายในก าหนดให้แจ้งรายละเอียดด้วย  
๘. ไฟล์ภาพถ่ายเครื่องส าอางทุกรายการที่พบสารห้ามใช้   (ถ้ามี) กรณผีลการตรวจสอบตัวอย่าง

เครื่องส าอางตรวจพบสารห้ามใช้ ให้ด าเนินการประกาศผลวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป  
๙. ไฟล์ภาพถ่ายสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง  

 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๕ 

  

ผังท่ี ๑ แสดงขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่ผลิต/สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 
เพื่อประกอบการอนุมัติสถานที่/ต่ออายุการมอบอ านาจ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   ๑  กรณีสถานที่ดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองสถานที่ผลิต/น าเข้าตามประกาศกระทรวงฯ 
                ๒ .ไม่อนุญาตให้เปิดสิทธ์ยื่นขอจดแจ้ง เนื่องจาก ผู้ยื่นขอจดแจ้งมีลักษณะขัดต่อข้อ ๓ ของประกาศฯ 

เจ้าหนา้ทีธุ่รการ/พนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจสอบ 
ค าขอและเอกสารประกอบ  

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

แจ้งผู้ประกอบการให้ยื่นค าขอใหม่ 

ผู้ประกอบการยืน่แบบฟอร์มขออนุมัติสถานที ่พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เคาน์เตอร์กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ณ OSSC /สสจ /online 

เจ้าหน้าท่ีธุรการเสนอเรื่องให้ผู้บรหิารอนุมัตไิป
ตรวจสถานท่ี /ส่งเรื่องให้ สสจ ไปด าเนินการ 

ผลการตรวจประเมนิผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด๒ 

 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด๒ 

พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบ 
สถานทีผ่ลิต/น าเข้า ณ สถานทีต่ั้งจริง  

เจ้าหนา้ทีธุ่รการเสนอเรื่องใหผู้้บรหิารทราบ+ 
บันทึกข้อมูลไม่อนุมัตสิถานที่ในระบบ 

เจ้าหนา้ทีธุ่รการเสนอเรื่องให้ผู้บรหิารทราบ+ 
บันทึกข้อมูลอนุมัติสถานที่ในระบบ 

 

กรณีมีหนังสือรับรองสถานทีผ่ลติ/ 
สถานทีน่ าเข้า๑ 

กรณีไม่มีหนังสือรับรองสถานทีผ่ลิต/ 
สถานทีน่ าเข้า 

 

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีธุรการเสนอเรื่องให ้

ผู้บริหารอนุมัตสิถานท่ี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๖ 

  

                    ผังท่ี ๒ ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่ผลิต /สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 
เพื่อการเฝ้าระวังสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบสถานทีผ่ลติ สถานที่น าเข้า 
ตามแผนการเฝา้ระวงั/โครงการ 

มีการผลิต/น าเข้าเครื่องส าอางแลว้ 

ณ สถานท่ีตั้งตามที่จดแจ้งไว้ 

ผลการตรวจประเมนิผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด๑ 

แจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสถานที่/
อื่นๆ  ใหม่ ภายในวันที่ 23 พ.ค. 63 

 

ยังไม่มีการผลิต/น าเข้าเครื่องส าอาง 
ณ สถานทีต่ั้งตามที่จดแจ้งไว้ 

เก็บผลการตรวจและบันทึกไว้
ในประวัติของผูป้ระกอบการ 

พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบสถานที่
ตั้งแต่วนัที ่24 พ.ค. 63 เป็นตน้ไป 

ผลการตรวจประเมนิผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด๑ 

ตรวจพบสถานที่ผลิต/น าเข้า
เครื่องส าอางไมม่ี ณ ที่ตัง้ตามทีจ่ดแจ้งไว ้

 ให้ท าเรื่องเสนอเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 
 โดยใช้อ านาจตามมาตรา 36 (2) และ
ด าเนินคดีตามมาตรา 26, 63, 71  
 
 เก็บผลการด าเนนิงานและบนัทกึไว้ใน

ประวัติของผู้ประกอบการ 

ก 

เสนอเลขาธิการฯ ออกค าสั่งเพิกถอน 
ใบรับจดแจ้ง โดยใช้อ านาจตามมาตรา 
๓๖(๒) และด าเนนิคดีตามมาตรา ๖๓, 
๗๑ หรือน าเสนอ คกก. คสอ. เพิกถอน 
ใบรับจดแจ้ง โดยใช้อ านาจตามมาตรา 
๓๗ (๑) และด าเนนิคดีตามมาตรา 63 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ   1.  ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
                    ในการผลิต หรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2561  
               2.  ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและ 
                     เงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2561  (กรณีสถานที่ดังกล่าวยังไม่มีการ 
                     ผลิต/น าเข้าเคร่ืองส าอาง)  
                     2.1 ส าหรับสถานทีผ่ลติ ในหมวด 1 (ข้อมูลทั่วไป) , หมวด 2 (บุคลากรที่เกี่ยวกับการผลติ/จดแจ้ง),     
                            หมวด 3 (สถานทีผ่ลิต/ท าเล/อาคาร), หมวด 4 (อุปกรณ์ในการผลิต) 
                      2.2 ส าหรับสถานทีน่ าเข้า ในหมวดที ่1 (ข้อมูลทั่วไป), หมวด 2 (บุคลากรที่เกี่ยวกับการน าเข้า/จดแจง้),   
                           หมวด 3 (สถานที่เก็บรักษาและวธิีเก็บรักษา)  
 

                
 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด1 

พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบสถานที่
ตั้งแต่วนัที ่24 พ.ค. 63 เป็นตน้ไป 

ผลการตรวจประเมนิผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด๒ 

เก็บผลการตรวจและบันทึกไว้
ในประวัติของผูป้ระกอบการ 

แจ้งใหผู้้ประกอบการปรับปรุงสถานที่/
อื่นๆ  ใหม่ ภายในวันที่ 23 พ.ค. 63 

 

ผลการตรวจประเมนิผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ก 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด๒ 

เสนอเลขาธิการฯ ออกค าสั่งเพิกถอน 
ใบรับจดแจ้ง โดยใช้อ านาจตามมาตรา 
๓๖(๒) และด าเนนิคดีตามมาตรา ๖๓, 
๗๑ หรือน าเสนอ คกก. คสอ. เพิกถอน 
ใบรับจดแจ้ง โดยใช้อ านาจตามมาตรา 
๓๗ (๑) และด าเนนิคดีตามมาตรา 63 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๘ 

  

                    ผังท่ี ๓ ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่ผลิต /สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 
กรณีผู้ประกอบการแจ้งขอย้ายสถานที่ตั้งของสถานที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ    1 .  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
                      ในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 (กรณีสถานที่ดังกล่าวยังไม่มีการ 
                     ผลิต/น าเข้าเคร่ืองส าอาง)  

1.1 ส าหรับสถานทีผ่ลิต ในหมวด 1 (ข้อมูลทั่วไป), หมวด 2 (บุคลากรที่เกี่ยวกับการผลิต/ จดแจ้ง),      
หมวด 3 (สถานที่ผลิต/ท าเล/อาคาร), หมวด 4 (อุปกรณ์ในการผลิต) 

1.2 ส าหรับสถานที่น าเข้า ในหมวดที่ 1 (ข้อมูลทั่วไป), หมวด  2 (บุคลากรที่เกี่ยวกับการน าเข้า/ จดแจ้ง),   
หมวด 3 (สถานที่เก็บรักษาและวิธีเก็บรักษา)  

2.  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
                    ในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561  
 

 

 

พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบสถานทีผ่ลติ/ 
สถานที่น าเขา้ ณ สถานที่ตัง้แห่งใหม่ 

ผลการตรวจประเมนิผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด๑ 

เก็บผลการตรวจและบันทึกไว้
ในประวัติของผูป้ระกอบการ 

แจ้งผู้ประกอบการว่าสถานที่ ณ 
ที่ตั้งแห่งใหม่ ไม่สอดคล้องตาม
ประกาศฯ ไม่ อนุญาตให้ ใช้
สถานที่แห่งใหม่ยื่นขอจดแจ้ง 

ผลการตรวจประเมนิไม่ผา่น๒ 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

น าเสนอ คกก. คสอ. เพิกถอนใบรับจด
แจ้งโดยใช้อ านาจตามมาตรา 37 (1)  
และด าเนนิคดีตามมาตรา 63  

 

พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบสถานทีผ่ลติ/ 
สถานที่น าเขา้ ณ สถานที่ตัง้แห่งเดิม 


