
การประชุมช้ีแจง 

แนวทางการใชบ้งัคบั 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการผลิต หรือน าเขา้เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

โดย ส านักควบคมุเครื่องส าอางและวตัถุอนัตราย 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

วนัที่  8 มิถุนายน  2561 



หวัขอ้ท่ีช้ีแจง 

1. ความเป็นมาของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  

     หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิต หรือน าเขา้ 

     เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

2. แนวทางการตรวจสอบสถานท่ีตามประกาศกระทรวงฯ  

3. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานท่ีตามประกาศกระทรวงฯ 

4. การบนัทึกและการสรุปผลการตรวจสอบสถานท่ี 

     ผ่าน Mobile Application และ e-Submission 

5. การรายงานผลการตรวจสอบสถานท่ี 

6. แนวทางการด าเนินการหลงัครบเวลา 2 ปี 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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1.ความเป็นมาของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลกัเกณฑ ์ 

 วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิต หรือน าเขา้เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

 การปฏิบตัติามขอ้ตกลงอาเซียนที่ประเทศไทยรบัขอ้ตกลงมา คือ 

การลดบทบาทการก ากบัดแูลเครื่องส าอางก่อนออกสู่ตลาด และ

เนน้การก ากบัดแูลเครื่องส าอางหลงัออกสูต่ลาด โดยสง่เสริมให้

สถานท่ีผลิตน าแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน 

(ASEAN GUIDELINE FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING 

PRACTICE : ASEAN GMP) 

 ความพรอ้มของผูป้ระกอบการในการปฏิบตัติาม ASEAN GMP 

 การเตบิโตทางเศรษฐกิจ สงัคม และกระแสการบรโิภคของผูบ้รโิภค 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบสถานท่ีตาม 

ประกาศกระทรวงการ เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการผลิต หรือน าเขา้เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

 

• ตรวจสอบว่าผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ หรือผูร้บัจา้งผลิต ที่เป็นรายเดิม 

        มีสถานที่ตรงตามที่ไดจ้ดแจง้ไว ้หรอืไม่ 

• ตรวจสอบว่าผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ หรือผูร้บัจา้งผลิต ที่เป็นรายเดิม 

        สามารถปฏิบตัไิดต้ามประกาศกระทรวงฯ หรอืไม่ 

• ตรวจสอบว่า ผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ หรือผูร้บัจา้งผลิต ที่เป็นรายใหม่ มี

สถานที่พรอ้มที่จะปฏิบตัไิดต้ามประกาศกระทรวงฯ หรอืไม่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

4 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=iamlady&month=03-2011&date=19&group=39&gblog=69&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tWZgVInvNcyRuATPuYCwBw&ved=0CBUQ9QEwADgU&sig2=xciL7oTZJ-_PQ-hQP_l58Q&usg=AFQjCNGyHJ2lPp2EXnlpvFjoGGl7gJV_mQ


ก าหนดการใชบ้งัคบั 

ประกาศกระทรวง เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการผลิต หรือน าเขา้เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

• รายเดิม :  ผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ หรอืผูร้บัจา้งผลิตเครือ่งส าอาง ที่ไดร้บัจด

แจง้การผลิต หรอืจดแจง้การน าเขา้เพื่อขายเครือ่งส าอาง  ก่อนวนัที่

ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีภายใน 2 ปี

นบัตั้งแตว่นัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั (ภายในวนัที่ 23 พ.ค. 63) 

• รายใหม่ : ผูผ้ลิตเพื่อขาย ผูน้  าเขา้เพื่อขาย หรอืผูร้บัจา้งผลิต

เครือ่งส าอาง ที่ไดร้บัจดแจง้การผลิต หรอืจดแจง้การน าเขา้เพื่อขาย

เครือ่งส าอาง  ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีตั้งแตว่นัที่ประกาศ

น้ีใชบ้งัคบั (ตั้งแตว่นัท่ี 24 พ.ค. 61) 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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2. แนวทางการตรวจสอบสถานท่ีตาม 

ประกาศกระทรวง เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการผลิต หรือน าเขา้เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

ใหต้รวจสอบว่า 

• ผูผ้ลิตเพื่อขาย หรือผูร้บัจา้งผลิตเครือ่งส าอาง มีการปฏิบตัิตาม

ขอ้ก าหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณ ์ภาชนะ

บรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรกัษาเครื่องส าอาง ที่ก าหนดไวใ้น

ภาคผนวก ก ทา้ยประกาศน้ี  หรือไม่ 

• ผูน้  าเขา้เพื่อขายเครื่องส าอาง มีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ

สถานท่ีน าเขา้ วิธีการน าเขา้ และวิธีการเก็บรกัษาเครื่องส าอาง 

      ทีก่  าหนดไวใ้นภาคผนวก ข ทา้ยประกาศน้ี  หรอืไม่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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2. แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตาม 

ประกาศกระทรวง เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการผลิต หรือน าเขา้เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

สาระส าคญัของรา่งประกาศกระทรวงฯ ฉบบัน้ี มีดงัน้ี   

• ภาคผนวก ก : ขอ้ก าหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช ้

อุปกรณ ์ภาชนะบรรจ ุวิธีการผลิต และวิธีการเก็บรกัษา

เครื่องส าอาง  

• ภาคผนวก ข : ขอ้ก าหนดของสถานที่น าเขา้ วิธีการน าเขา้ และ

วิธีการรกัษาเครื่องส าอาง  

• มาตรฐานเก่ียวกบัการผลิตท่ีเทียบเทา่หรือไม่ต า่กว่าขอ้ก าหนด

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เง่ือนไขในการผลิต หรือการน าเขา้เครื่องส าอาง  
การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ภาคผนวก ก  

ขอ้ก าหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช ้

อุปกรณ ์ภาชนะบรรจ ุวิธีการผลิต และ 

วิธีการเก็บรกัษาเครื่องส าอาง 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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1.  ขอ้มูลทัว่ไป  

2.  บุคลากร 

3.  สถานที่ผลิต 

4.  อุปกรณแ์ละเครื่องมือ   

5.  สุขลกัษณะและสุขอนามยั 

 5.1 บุคลากร   

          5.2 สถานที่ผลิตและบรรจุ  

 5.3 อุปกรณแ์ละเครื่องมือ  เครื่องใช ้

 

ภาคผนวก ก  

ขอ้ก าหนดของสถานท่ีผลิต เครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณ ์ภาชนะ

บรรจ ุวิธีการผลิต และวิธีการเก็บรกัษาเครื่องส าอาง 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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6. การด าเนินการผลิต  

 6.1 วตัถุดิบและวสัดุบรรจ ุ     

 6.2 วิธีปฏิบตัแิละกระบวนการผลิต 

  6.2.1 กระบวนการผลิต  

  6.2.2 กระบวนการบรรจ ุ 

7. การควบคมุคุณภาพ 

8. เอกสารการผลิต  

9. การเก็บรกัษา 

10. ขอ้รอ้งเรยีน 

 

ภาคผนวก ก  

ขอ้ก าหนดของสถานท่ีผลิต เครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณ ์ภาชนะ

บรรจ ุวิธีการผลิต และวิธีการเก็บรกัษาเครื่องส าอาง 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ภาคผนวก ข 

ขอ้ก าหนดของสถานที่น าเขา้ วิธีการน าเขา้ 

และวิธีการรกัษาเครื่องส าอาง  

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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1.  ขอ้มูลทัว่ไป  

2.  บุคลากร 

3.  สถานที่น าเขา้ สถานที่เก็บรกัษา และวิธีการเก็บรกัษา 

4. การน าเขา้  

     4.1 วิธีการน าเขา้   

     4.2 ฉลาก  

5. การควบคมุคุณภาพ 

6. ขอ้รอ้งเรยีน  

ภาคผนวก ข  

ขอ้ก าหนดของสถานท่ีน าเขา้ วิธีการน าเขา้  

และวิธีการรกัษาเครื่องส าอาง  

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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3.ขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ 

 

3.1 ศึกษาขอ้ก าหนดในประกาศกระทรวงฯ (ตามคู่มือพนกังานเจา้หนา้ที่) 

3.2 การเตรยีมขอ้มูล เอกสาร เครื่องมือที่เก่ียวขอ้ง 

3.3 การตรวจสอบสถานที่ผลิต/ น าเขา้ ณ สถานท่ีตั้งจรงิ 

3.4 การสรุปผล การบนัทึกผลการตรวจสอบ และการรายงานผล 

3.5 การตดิตามผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง (ถา้มี) 

3.6 การด าเนินคดีตามกฎหมาย (ถา้มี) 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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3.2 การเตรียมขอ้มูล เอกสาร เครื่องมือท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) ขอ้มูลสถานที่ผลิต/น าเขา้ (ส่งไฟลใ์หเ้ม่ือวนัที่ 7 มิ.ย. 61)  

2) แบบตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ 

3) โทรศพัทมื์อถือ ที่ลง Application แลว้ 

4) บนัทึกค าใหก้าร 

5) บนัทึกเก็บตวัอยา่ง 

6) บนัทึกตรวจรา้นขาย  

7) แผนท่ีตั้งของสถานท่ีผลิต/น าเขา้ 

8) ซองเก็บตวัอยา่งและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 

9) เครื่องพิมพ ์(ถา้มี) 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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3.3 การตรวจสอบสถานที่ผลิต/ น าเขา้ ณ สถานท่ีตั้งจรงิ 

ประเภทการตรวจสอบ จ  าแนกเป็น 6 ประเภท  

**โปรดดผูงัขั้นตอนไดท่ี้ค าช้ีแจง/คู่มือพนกังานเจา้หนา้ท่ี** 

1) สถานท่ีใหม่ (ผปก.ไม่มีใบรบัจดแจง้) 

2) สถานท่ีเดิมตรวจสอบเป็นครั้งแรก (มีการผลิต /น าเขา้ หรือไม่มีการ

ผลิต/น าเขา้)  

3) สถานที่แห่งใหม่ที่มีการแจง้ขอยา้ยสถานท่ีหลงัวนัที่ 24 พ.ค. 61 

4) สถานทีเ่ดิม ตรวจสอบหลงัวนัที่ 23 พ.ค. 63 (มีการผลิต /น าเขา้ 

หรือไม่มีการผลิต/น าเขา้) 

5) สถานที่ท่ีแจง้ขอยกเลิกใบรบัจดแจง้บางรายการ (ใหด้  าเนินการเหมือนขอ้ 2) 

6) สถานที่ท่ีแจง้ปิดกิจการ (ใหต้รวจสอบว่า ยงัมีการผลิตหรือไม่) 

 

 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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• ระบบจะบนัทึกผลและสรุปผลการตรวจสอบใหโ้ดยอตัโนมตัิ 

• ระบบจะหกัคะแนนของหวัขอ้ที่ไม่ไดต้รวจสอบออกให ้

• สามารถบนัทึกผลแบบออฟไลนไ์ด ้

• สามารถถ่ายรูปเป็นหลกัฐานการตรวจสอบได ้

• สามารถแจง้พิกดั GPS ได ้

• สามารถพิมพแ์บบตรวจ ,ส่งไฟลท์างอีเมลไ์ดท้นัทีท่ีบนัทึกผล 

   และส่งขอ้มูลเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มูล อย. เสร็จ 

• พิมพร์ายงานสรุปการตรวจสอบสถานที่ได ้

3.4 การบนัทึกผลการตรวจสอบสถานท่ีผ่าน Mobile Application   

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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1) ผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัไม่มีใบรบัจดแจง้ 

    -ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานที่ ผปก. ยืน่เขา้มาในระบบ  

    -กรณีเอกสารไม่ครบถว้น/ไม่ถูกตอ้ง ใหแ้จง้ว่า ไม่อนุมตัิ ในระบบ 

    -กรณีเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง ใหต้รวจสอบสถานที่ผลิต/น าเขา้  

      ณ สถานท่ีตั้งจริง ตามขอ้ก าหนดในประกาศฯ 

      (สถานท่ีผลิต หมวดที่ 1-4, สถานท่ีน าเขา้ หมวดที่ 1-3) 

    -เกณฑก์ารตดัสิน คะแนน >  60 % 

    -กรณีสถานท่ีผ่านตามเกณฑ ์ใหก้ดปุ่ม “อนุมตัิสถานท่ี ในระบบ  PRIVUS  

    -ใหพ้ิจารณาแยกกนัในระบบ ออกเลขสถานท่ี (ผลิต/น าเขา้) กบัระบบ 

      ออกเลขสถานท่ีเก็บ 

 

3.4 การบนัทึกผลการตรวจสอบสถานที่ผ่าน e-Submission   

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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รายการเอกสารประกอบการขออนุมตัสิถานที่ 

ที่ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่มาในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ล าดบั รายการเอกสาร ผลิต น าเขา้ 

1) 

  

หนังสือรบัรองนิติบุคคล    

2) 

  

บตัรประจ าตวัประชาชน    

3) 

  

ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีผลิต/ สถานท่ีน าเขา้ /สถานท่ีเก็บเคร่ืองส าอาง โดยมี

รายละเอียดของเจา้บา้น กรณีผูย้ืน่ขอไมไ่ดเ้ป็นเจา้บา้นใหแ้นบหนังสือยนิยอมใหใ้ช้

สถานท่ีหรือสญัญาเช่า (ตอ้งแนบเอกสารแสดงความเป็นเจา้ของของผูย้นิยอมหรือผูใ้หเ้ช่า 

ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น (เป็นเจา้บา้น) หรือส าเนาโฉนด 

(เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิ)  ,  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผู ้

ยนิยอมหรือผูใ้หเ้ช่า , ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้บัการ

ยนิยอมหรือผูเ้ช่า 

  



รายการเอกสารประกอบการขออนุมตัสิถานที่ 

ที่ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่มาในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ล าดบั รายการเอกสาร ผลิต น าเขา้ 

4) 

  

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผูด้ าเนินการซ่ึงไดย้ืน่ตน้ฉบบัไวท่ี้ส านักงาน อย. 

แลว้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาเอกสาร 

  

5) 

  

ขอ้มลูทัว่ไป/คู่มือคุณภาพ  เช่น ช่ือ ท่ีตั้ง ลกัษณะกิจการ (เป็นรา้นหรือนิติบุคคล) 

ลกัษณะและขนาดของสถานท่ี (เช่น เป็นตึกแถว หรือเป็นอาคารโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ี

เท่าใด  มีก่ีชั้น แต่ละชั้นของอาคารมีประโยชน์ใชส้อยอยา่งไร เช่น เป็นตึกแถว สถานท่ี

ติดต่ออยูช่ั้นล่าง ชั้นท่ี 2 จดัเก็บเคร่ืองส าอางส าเร็จรูป) โครงสรา้งองคก์ร (ในองคก์ร

ประกอบดว้ยใครบา้งและจ านวนเท่าใด เช่น  ผูจ้ดัการ 1 คน พนักงาน 1 คน) 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต/บรรจุ/ติดฉลาก  

  

6) 

  

แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีติดต่อและบริเวณใกลเ้คียง ใหแ้สดงสดัส่วนตามจริง ระบุ

หน่วยเป็นระบบเมตริก เช่น เมตร 

  

7) 

  

แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีน าเขา้ และบริเวณใกลเ้คียง ใหแ้สดง

สดัส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก เช่น เมตร 

  



รายการเอกสารประกอบการขออนุมตัสิถานที่ 

ที่ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่มาในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ล าดบั รายการเอกสาร ผลิต น าเขา้ 

8) 

  

แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีเก็บรกัษาเคร่ืองส าอาง และบริเวณใกลเ้คียง ใหแ้สดงสดัส่วน

ตามจริง ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก เช่น เมตร 

  

9) 

  

แผนผงัภายในของสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง หรือสถานท่ีน าเขา้ ใหแ้สดงสดัส่วนตาม

จริง ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก (เช่น เมตร) ระบุต าแหน่งของ ประตู หน้าต่าง และ 

-การติดตั้งอุปกรณก์ารผลิต/การบรรจุ (เฉพาะกรณีผลิตใหร้ะบุต าแหน่งของถงัผสม , 

เคร่ืองบรรจุ)   

-บริเวณหรืออาคารเก็บวตัถุดิบ/วสัดุการบรรจุ/ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป   

-อุปกรณป้์องกนัความรุนแรงของอุบติัภยั (เช่น เคร่ืองดบัเพลิง ตูใ้ส่เคร่ืองปฐม

พยาบาล)  

-อุปกรณก์ารจดัการกรณีสารเคมีหกรัว่ไหล   (ถงัทราย/วสัดุดูดซบั) 

  



รายการเอกสารประกอบการขออนุมตัสิถานที่ 

ที่ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่มาในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ล าดบั รายการเอกสาร ผลิต น าเขา้ 

10) 

  

แผนผงัของสถานท่ีเก็บเคร่ืองส าอาง ใหแ้สดงสดัส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นระบบ

เมตริก (เช่น เมตร) ระบุต าแหน่งของ ประตู หน้าต่าง และ     

-พื้ นท่ีจดัเก็บ  

-อุปกรณป้์องกนัความรุนแรงของอุบติัภยั  (เคร่ืองดบัเพลิง อุปกรณป์ฐม พยาบาล)  

-อุปกรณก์ารจดัการ กรณีสารเคมหีกรัว่ไหล (เช่น ถงัทราย/ข้ีเล่ือย/ ผา้ดูซบัสารเคมี) 

  

11) 

  

ส าเนาใบประกอบกิจการโรงงาน ตามท่ี พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  ก าหนดไว ้(ถา้ม)ี 

หรือส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ (ถา้ม)ี 

  

12) 

  

รูปถ่ายของป้าย “สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง” ติดบริเวณทางเขา้สถานท่ีผลิต หรือ 

“สถานท่ีน าเขา้เคร่ืองส าอาง” ติดบริเวณทางเขา้สถานท่ีน าเขา้เคร่ืองส าอาง 

  

13) 

  

เอกสารแสดงระบบการผลิต/วธีิการผลิตเคร่ืองส าอาง (โดยยอ่) พรอ้มระบุแรงมา้

เคร่ืองจกัร  แต่ละขั้นตอนการผลิต บรรจุ 

  



ขั้นตอนการอนุมตัคิ  าขอสถานท่ีในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ขั้นตอนการอนุมตัคิ  าขอสถานท่ีในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ขั้นตอนการอนุมตัคิ  าขอสถานท่ีในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ขั้นตอนการอนุมตัคิ  าขอสถานท่ีในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ขั้นตอนการอนุมตัคิ  าขอสถานท่ีในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ขั้นตอนการอนุมตัคิ  าขอสถานท่ีในระบบ e-Submission 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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การสืบคน้สถานะของสถานท่ี 
ปฏิบตัติามขั้นตอน 1-5 ในขั้นตอนท่ี 5 สามารถสืบคน้สถานะตา่งๆของสถานที่ได ้

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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2) ผูป้ระกอบการรายเดิมที่มีใบรบัจดแจง้แลว้ กรณีตรวจพบว่า  

      ไม่มีสถานที่ตามท่ีจดแจง้ไว ้

    -ใหร้วบรวมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ผลการตรวจสอบ ค าใหก้าร  

      ภาพถ่ายสถานท่ี  หนงัสือแจง้ผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ใหโ้ตแ้ยง้  

      หนงัสือตอบจากผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้ (ถา้มี) 

   - ส่งเรือ่งใหส้  านกังาน อย. ออกค าสัง่เพิกถอนตามมาตรา 36(2) 

3.4 การการสรุปผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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3) ผูป้ระกอบการรายเดิมที่มีใบรบัจดแจง้แลว้ กรณีตรวจพบสถานที่มีอยูจ่รงิ 

    -ใหต้รวจสอบสถานท่ีผลิต/น าเขา้ ณ สถานท่ีตั้งจริงตามขอ้ก าหนด  

        กรณีมีการผลิต/น าเขา้ : สถานท่ีผลิต หมวดท่ี 1-10, สถานท่ีน าเขา้ หมวดท่ี 1-6) 

        กรณีไม่มีการผลิต/น าเขา้ : สถานท่ีผลิต หมวดท่ี 1-4, สถานท่ีน าเขา้ หมวดท่ี 1-3) 

    -เกณฑก์ารตดัสิน คะแนน >  60 %  

    -กรณีคะแนน  > 60 %ใหข้ึ้นทะเบียนเป็น สถานท่ีผ่านตามเกณฑ”์ 

    -กรณีคะแนน  <  60 % หากสามารถเก็บตวัอยา่งเคร่ืองส าอางไปวิเคราะห ์ได ้ 

      ใหส้่งตรวจ กรณีเขา้ข่ายเป็นเครื่องส าอางไม่ปลอดภยัตามมาตรา 28(1)ให ้

      ด  าเนินคด ี

    -กรณีมีขอ้บกพร่อง  ใหแ้จง้ผูป้ระกอบการ  ใหแ้กไ้ขใหเ้สร็จ ภายในวนัท่ี 

       23 พ.ค. 63  เม่ือครบก าหนด หากไม่แกไ้ข ใหด้  าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

3.4 การการสรุปผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
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3) ผูป้ระกอบการรายเดิมที่มีใบรบัจดแจง้แลว้ กรณีตรวจพบสถานที่มี

อยูจ่ริง (ตอ่) 

 

    -หากพบการด าเนินการใดท่ีผิดตอ่พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง ใหด้  าเนินคดี 

      ตามกฎหมาย เช่น  เคร่ืองส าอางแสดงฉลากเป็นเท็จ  การมีสื่อโฆษณาท่ีผิด 

        กฎหมาย  การผลิตเครื่องส าอางไม่ตรงตามท่ีจดแจง้ 

  

3.4 การการสรุปผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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4) ผูป้ระกอบการรายเดิม ขอยา้ยสถานที่  

    4.1 ใหต้รวจสอบสถานท่ีผลิต/น าเขา้ ณ สถานท่ีแห่งใหม่  

             สถานท่ีผลิต หมวดท่ี 1-4, สถานท่ีน าเขา้ หมวดท่ี 1-3) 

           -เกณฑก์ารตดัสิน คะแนน >  60 %  

           -กรณีคะแนน  > 60 %ใหข้ึ้นทะเบียนเป็น สถานท่ีผ่านตามเกณฑ”์ 

           -กรณีคะแนน  <  60 % ใหแ้จง้ ไม่อนุมตัสิถานท่ี  

           -หากพบการด าเนินการใดท่ีผิดตอ่พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง  

             ใหด้  าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น ผลิตเคร่ืองส าอางก่อนท่ีจะแจง้ยา้ย 

               สถานท่ีตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ี   มีเครื่องส าอางท่ีแสดงฉลากเป็นเท็จ   

                การมีสื่อโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย  การผลิตเครื่องส าอางไม่ตรงตามท่ีจดแจง้ 

 

      

3.4 การการสรุปผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

32 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=iamlady&month=03-2011&date=19&group=39&gblog=69&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tWZgVInvNcyRuATPuYCwBw&ved=0CBUQ9QEwADgU&sig2=xciL7oTZJ-_PQ-hQP_l58Q&usg=AFQjCNGyHJ2lPp2EXnlpvFjoGGl7gJV_mQ


4) ผูป้ระกอบการรายเดิม ขอยา้ยสถานที่ 

4.2 ใหต้รวจสอบสถานท่ีผลิต/น าเขา้ ณ สถานท่ีแห่งเดิมดว้ย  

          -กรณีคะแนน  > 60 %ใหข้ึ้นทะเบียนเป็น สถานท่ีผ่านตามเกณฑ”์ 

        -กรณีคะแนน  <  60 % ใหแ้จง้ สถานท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ ์และใหแ้กไ้ข 

            ขอ้บกพร่องใหเ้สร็จ ภายในวนัท่ี 23 พ.ค. 63  เม่ือครบก าหนด หากไม่แกไ้ข 

            ใหด้  าเนินคดีตามกฎหมาย 

        -หากพบการด าเนินการใดท่ีผิดตอ่พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง  

          ใหด้  าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น  มีเครื่องส าอางแสดงฉลากเป็นเท็จ   

            การมีสื่อโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย   การผลิตเครื่องส าอางไม่ตรงตามท่ีจดแจง้ 

 

3.4 การการสรุปผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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6) การแจง้ปิดกิจการ 

1. ให ้ผปก. ยืน่หนงัสือแจง้ปิดกิจการและยกเลิกใบรบัจดแจง้ทุกฉบบั 

    พรอ้มหนงัสือมอบอ านาจ ณ ส านกั สสจ (ดตูวัอยา่งหนงัสือแจง้ 

    ปิดกิจการและยกเลิกใบรบัจดแจง้บนเว็บไซตข์องกลุม่ควบคุม 

    เครื่องส าอาง) 

2. สสจ. ท าหนงัสือแจง้การรบัทราบให ้ผปก. 

3. ส่งเรื่องใหอ้ย. ทางอีเมล ์เพื่อด าเนินการยกเลิกเลขสถานที่ในระบบ 

 

 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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1) ระบบจะดึงขอ้มูลใน Mobile Application เขา้ในฐานขอ้มูล อย. 

2) การดู+พิมพร์ายงานผลการตรวจสอบสถานท่ีภายในจงัหวดัได ้

3) ระบบจะดึงขอ้มูลแสดงบนเว็บไซตข์อง อย.  

      (สถานท่ีท่ีผ่านเกณฑ,์ ไม่ผ่านเกณฑ ์, รอตรวจสถานท่ี) 

4) ประชาชนสามารถเห็นขอ้มูลไดว่้าสถานะของ 

•  ใบรบัจดแจง้ว่าเป็นสถานะ ยกเลิก/ คงอยู ่/ เพิกถอน 

•  สถานท่ีว่าเป็นสถานะ  คงอยู ่/ ยกเลิก / ปิดกิจการ 

 

 

 

5. การรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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5. การรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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5. การรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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6. แนวทางการด าเนินการหลงัครบ 2 ปี 

(ตัง้แตว่นัท่ี 24 พ.ค. 63 เป็นตน้ไป) 

-ตรวจสอบสถานท่ีผลิต/น าเขา้ ณ สถานท่ีตั้งจริง เพ่ือตดิตามผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  

     (กรณีมีการผลิต/น าเขา้ : สถานท่ีผลิต หมวดท่ี 1-10, สถานท่ีน าเขา้ หมวดท่ี 1-6) 

      กรณีไม่มีการผลิต /น าเขา้ : สถานท่ีผลิต หมวดท่ี 1-4, สถานท่ีน าเขา้ หมวดท่ี 1-3) 

    -เกณฑก์ารตดัสิน คะแนน >  60 %  

    -กรณีคะแนน  > 60 %ใหข้ึ้นทะเบียนเป็น สถานท่ีผ่านตามเกณฑ”์ 

    -กรณีคะแนน  <  60 % ใหด้  าเนินคดีตามกฎหมาย มาตรา 63  

      และส่งเร่ืองใหส้  านกังาน อย. ออกค าสัง่เพิกถอนตามมาตรา 37(1) 

 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
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ส าหรบัผูป้ระกอบการ 

„   ผลิตภณัฑท์ี่ผลิตในประเทศ มีคณุภาพมาตรฐาน สามารถจ าหน่าย 

     ไดง้่ายข้ึนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เน่ืองจาก ผลิตจาก 

     สถานท่ีผลิต ที่ไดม้าตรฐานตามกฎหมาย 

• ท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจในเครือ่งส าอาง เน่ืองจาก สามารถขอหนงัสือ

รบัรองมาตรฐานสถานที่ เพื่อยนืยนัว่ามีสถานท่ีจริง  

„   สถานทีมี่มาตรฐาน จงึสามารถเขา้สูม่าตรฐานคณุภาพอ่ืนๆ ไดง้่ายข้ึน 

   เช่น  ASEAN COSMETIC GMP, ISO 90001, ISO 14000 

ประโยชนข์องการจดัท าระบบการผลิต/ 

การน าเขา้ ตามประกาศกระทรวงฯ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ส าหรบัผูป้ระกอบการ 

„  พนกังานและผูท้ี่อาศยัอยูใ่กลเ้คียงสถานที่ผลิตมีความปลอดภยั 

„  ลดการสูญเสียทรพัยากร ลดการสมัผสัสารเคมีอนัตราย ลดการ 

    เกิดอุบตัเิหต ุอุบตัภิยั และลดค่าใชจ้า่ย 

„  ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการผลิต/ 

    น าเขา้ใหท้ดัทียมมาตรฐานสากล/ASEAN GMP 

ประโยชนข์องการจดัท าระบบการผลิต/การน าเขา้ 

ตามประกาศกระทรวงฯ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ส าหรบัผูบ้รโิภค 

„  ผูบ้ริโภคไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ   

    ปลอดภยั คุม้ค่า และราคาถูกกว่าสินคา้ที่น าเขา้จากตา่งประเทศ   

„  ผูบ้รโิภคมีความมัน่ใจในผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากผูผ้ลิตที่ไดร้บัการรบัรอง 

„  ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มลดนอ้ยลง ท าใหผู้บ้รโิภคมีสุขอนามยัดีข้ึน 

ประโยชนข์องการจดัท าระบบการผลิต/การน าเขา้ 

ตามประกาศกระทรวงฯ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
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ส าหรบัภาครฐั 

„  ท าใหเ้ครื่องส าอางที่จ  าหน่ายในประเทศมีคณุภาพมาตรฐาน  

    ปลอดภยั จงึเพิ่มอตัราการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ผลิตในประเทศ 

„  สถานที่ผลิต/น าเขา้และผลิตภณัฑป์ฏิบตัไิดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

    จงึมีส่วนช่วยลดภาระและค่าใชจ้า่ยในการก ากบัดแูลของภาครฐั 

    ท าใหภ้าครฐัมีโอกาสสนบัสนุนงานวิชาการและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

„  มีส่วนช่วยใหภ้าครฐัลดการสูญเสียทรพัยากรและ ลดค่าใชจ้า่ยใน 

    การก าจดัมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

ประโยชนข์องการจดัท าระบบการผลิต/การน าเขา้ 

ตามประกาศกระทรวงฯ 

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ผูป้ระสานงาน 

กรณีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเตมิ โปรดติดตอ่ 

กลุม่ก ากบัดแูลเครื่องส าอางหลงัออกสูต่ลาด  

  ภญ. อนญัญา มณีภาค โทร. 0 2590 7277, 0 2590 7273     

  ภญ. วิชญส์ินี  จองประเสริฐ โทร 0 2590 7139  

กลุม่พฒันาระบบเครื่องส าอาง (ระบบ PRIVUS) 

   ภญ. เกษรา จนัทรวงศไ์พศาล โทร 0 2590 7139  

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ขอบคณุค่ะ 

e mail address :  

cosmetic@fda.moph.go.th 

                          

 โทร 0 2590 7277 ,  

0 2590 7273 

โทรสาร 0 2591 8468  

การประชุมชี้แจงโดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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