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กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประชุมช้ีแจงมาตรฐานสถานทีผ่ลิต 

และสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
25 กรกฎาคม 2561 



แจ้งเพ่ือทราบ 

• กรณีหาสถานท่ีไม่เจอ รองเลขา อย แนะนาํใหถ้ามไปรษณย์ี กาํนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 



• กรณี ไม่มีสภาพเป็นสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง ได้แก่ ไม่มีห้องผลิต

เคร่ืองสําอาง ไม่มีอุปกรณ์ในการผลิตเคร่ืองสําอาง ไม่มีวัตถุดิบ      วัสดุ

บรรจุในการผลิตเคร่ืองสําอาง ไม่พบเคร่ืองสําอาง ฉลากเคร่ืองสําอาง 

และเอกสารที่เกี่ยวกับการผลิตเคร่ืองสําอาง ขอให้อาํเภอดาํเนินการแจง้

ผูป้ระกอบการมาเซ็นแจ้งปิดกิจการ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน 

หากไม่แจ้งปิดกจิการ ต้องดําเนินคดี มาตรา 26 ข้อหาไม่ได้ผลติให้ตรง

ตามที่ได้จดแจ้งไว้ มีโทษตามมาตรา 71 ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

(ความผดิคร้ังแรกปรับ 6,000 บาท) 



• กรณี ไม่มีสภาพเป็นสถานท่ีผลิตเคร่ืองสําอาง (ต่อ) (ขอให้อาํเภอ  

เขียนคําให้การ (รายละเอียดใคร ทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไร ทาํไม       ให้

ละเอียด) บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง และรูปถ่ายสภาพ

สถานที่ เพื่อเขา้คณะกรรมการพิจารณาทางคดี (มี นพ สสจ     เป็น

ประธาน) พิจารณาเปรียบเทียบปรับ แลว้จงัหวดัจะรวบรวมเอกสารท่ี

อาํเภอทาํมา แลว้ส่งเร่ืองให้ อย เพิกถอนใบจดแจ้ง และยกเลิกสถานที ่

ต่อไป 



• กรณี ไม่มีสภาพเป็นสถานท่ีผลิตเคร่ืองสําอาง (ต่อ) (มีตัวอย่าง        
การเขียนบันทกึคาํให้การ บันทกึการตรวจสถานทีผ่ลติ และรูปถ่ายสภาพ

สถานที่ผลิต ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราเคยส่งเร่ืองให้ อย เพิกถอน      ใบจด

แจง้ ของนางสาวลินดา อรรถชีพ ๔๘/๒ หมู่ ๖ ตําบลสองคลอง อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เน่ืองจากไม่มีสภาพเป็นสถานที่ผลิต

เคร่ืองสําอาง ให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ) หากอําเภอไม่ม่ันใจ แจ้งจังหวัด    

ช่วยดําเนินการได้ 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.สนามชัยเขต 

• อนัดบั 8 : ประหยัด ปากหวาน (ประธานคนเก่า) กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านนายาว : จังหวดัโทรหา คุณหนูพวน ผูป้ระสานงาน          

ท่ี เบอร์  08 90093255 แล้วแต่ไม่ รับสาย, ขอให้อํา เภอ           

แ จ้ง ใ ห้ประธา นคนเ ก่า เ ซ็น เอกสา รแจ้ง ปิดกิจการ  พร้อมแน บ            

สําเนาบัตรประชาชน เพราะช่ือสถานท่ีในระบบฐานขอ้มูลของ อย                  

ยงัเป็นช่ือประหยดั ปากหวานอยู่ และหากประธานคนใหม่มีการผลิต 

เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง เ พื่ อ จํ า ห น่ า ย  ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ค น ใ ห ม่ ดํ า เ นิ น ก า ร                      

ขออนุมัติสถานที่ใหม่ ที่สสจ (ให้ประธานคนใหม่ติดต่อสิริพันธ์     

เบอร์ 081 9172839)  



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.แปลงยาว  

• อนัดบั 5, 6, 7 สุกญัญา เทียมองอาจ, นางสาว สุกญัญา เทียมองอาจ

, นางสาวสุกญัญา เทียมองอาจ มีช่ือสถานท่ีในระบบ e sub จาํนวน 

3 แห่ง เพราะผปก.คียผ์ิด (สถานท่ี 1 แห่ง แต่อย อนุมติัสถานท่ีผลิต

ให้ 3 แห่ง เน่ืองจากผูป้ระกอบการยื่นออนไลน์ขออนุมติัสถานท่ีผลิต/
นาํเขา้ ไป 3 คร้ัง เช่น คร้ังแรก ระบุช่ือสถานท่ีไม่มีนางสาว คร้ังท่ี 2 
ระบุช่ือสถานท่ีมีนางสาวและมีวรรค คร้ังท่ี 3 ระบุช่ือสถานท่ีมีนางสาว

และมีวรรค) ซ่ึง อย แจ้งว่า ผู้ประกอบการ ต้องเป็นคนตัดสินใจเอง     

ว่าจะเลือกสถานที่อันไหน ขอให้อําเภอแจ้งผู้ประกอบการดําเนินการ

ยกเลกิช่ือสถานทีท่ีไ่ม่ถูกต้อง ให้เหลือช่ือสถานที ่1 แห่ง  หาก            ไม่

ดําเนินการแก้ไขข้อมูล น่าจะมีปัญหาตอนต่ออายุใบจดแจ้ง 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บ้านโพธ์ิ  
• อันดับ 19 ณัฎฐ์จิรา : จังหวัดไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้อําเภอ       

แจ้งให้ผู้ประกอบการแจ้งปิดกจิการ กรณีประสงคจ์ะปิดกิจการ 
• อนัดบั 20, 21 บ.พรีม่า : มีที่ตั้งในระบบ e sub ต่างกัน 2 

ที่ตั้ง(ได้แก่ บ้านเลขที่48/2      หมู่2   ตําบลแสนภูดาษ อําเภอ

บ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140, บ้านเลขที่48/2    ซอย 

ถนน หมู่2 ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

24140) ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub 
ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้วา่ปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือ

สถานทีจํ่านวน 1 แห่ง ได้ไหม? อย ยงัตอบ ได้  
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บ้านโพธ์ิ (ต่อ) 
• อนัดบั 11 นายกฤตนัน บุญธรรม : แจ้งปิดกิจการแล้ว ไม่ต้องไป

ตรวจสถานที ่
• อนัดบั 2 : นส รตนพร ศรีเมย้ แจ้งปิดกิจการแล้ว ไม่ต้องไปตรวจ

สถานที ่
• อันดับ 9,12 อรระวี เปรมประเสริฐ และนางสาวอรระวี เปรม

ประเสริฐ (ลาฟส์) : แจ้งปิดกิจการแล้ว ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่        

(****แต่ อนัดบั 11 : นางสาวอรระวี เปรมประเสริฐ ไม่ได้แจ้ง       

ปิดกจิการ ต้องไปตรวจสถานทีค่่ะ) 
 
 
 
 



กรณผู้ีประกอบการทีม่ปัีญหา มสีถานทีจ่าํนวน 

1 แห่ง แต่มจีาํนวนสถานทีใ่นระบบ         
e sub หลายแห่ง  

• ขอความร่วมมืออําเภอช่วยตรวจสถานที่ แต่ไม่ต้องลงผลตรวจสถานที่

ใน mobile app, โดย xerox ผลตรวจสถานที่ส่งให้จังหวัด

ภายหลัง, เม่ือ อย แก้ไข ยุบสถานที่ผู้ประกอบการให้เหลือ 1 แห่งแล้ว 

จังหวดัจะลงผลตรวจสถานทีใ่น mobile app ให้ 
 
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.พนมสารคาม 
• อนัดบั 17 : นายสมหมาย แดงดี 16/2 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนม 

จะปิดกจิการ ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่
• อนัดบั 16 : นายสมหมาย แดงดี 153 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนม  

ไม่ปิดกจิการ ต้องไปตรวจสถานที ่   
• อนัดบั 18, 19 : ร้านพานทอง, นางญาณี จงวิศาล แจ้งปิดกจิการ

แล้ว ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่
• อนัดบั 21, 22, 23 : ปรางทอง แจ้งปิดกจิการแล้ว ไม่ต้องไปตรวจ

สถานที ่
• อนัดบั 8: กวี องัศวานนท ์แจ้งปิดกจิการแล้ว ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่, 

แต่อนัดับ 9 บริษัทมงคลชัยพฒันา ยงัไม่ปิดกจิการ ต้องไปตรวจ

สถานที ่
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.พนมสารคาม (ต่อ) 
• อนัดบั 13 : นางวนัดี บุบผา 203/11 ม.4 ต.ท่าถ่าน อ.พนม  

ปิดกจิการ ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่
• อนัดบั 31 : นางสาวณชัชา ราหุละ 86 ม.6 ต.หนองแหน อ.พนม  

ปิดกจิการ ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่  
•  อนัดบั 15 : นางสุรีรัตน์ ศรีพรม ปิดกจิการ ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่

 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.พนมสารคาม (ต่อ) 
• อนัดบั 10, 11 ธมลวรรณ เชาว์โชติ, นางสาวธมลวรรณ เชาว์โชติ 

(ทเว้นตีโ้ฟร์ เอาเออร์) มีช่ือสถานท่ีในระบบ e sub จาํนวน 2 แห่ง 

เพราะผปก.คียผ์ดิ (สถานท่ี 1 แห่ง แต่อย อนุมติัสถานท่ีผลิตให ้2 
แห่ง เน่ืองจากผูป้ระกอบการยืน่ออนไลน์ขออนุมติัสถานท่ีผลิต/นาํเขา้ 

ไป 2 คร้ัง เช่น คร้ังแรก ระบุช่ือสถานท่ีไม่มีวงเลบ็ คร้ังท่ี 2 ระบุช่ือ

สถานท่ีมีวงเลบ็) ซ่ึง อย แจ้งว่า ผู้ประกอบการ ต้องเป็นคนตัดสินใจเอง     

ว่าจะเลือกสถานทีอ่นัไหน ขอให้อาํเภอแจ้งผู้ประกอบการดําเนินการ

ยกเลกิช่ือสถานทีท่ีไ่ม่ถูกต้อง ให้เหลือช่ือสถานที ่1 แห่ง  หาก              

ไม่ดําเนินการแก้ไขข้อมูล น่าจะมีปัญหาตอนต่ออายุใบจดแจ้ง 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.พนมสารคาม (ต่อ) 
• อนัดบั 24,25 : นางสาว ปราณี จิตรอารีย์, นางสาวปราณี จิตรอารีย์ 

: ช่ือสถานที่มีวรรค และไม่มีวรรค ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 
แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด 

จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่ จํานวน 1 แห่ง ได้ไหม?        
อย ตอบ ได้  
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางปะกง 

• อนัดบั 9 : บริษัทเขาช่อง กรุ๊ป จํากดั แจ้งปิดกจิการแล้ว ไม่ต้องไป

ตรวจสถานที ่
• อนัดบั 12,13 : นางสาวศักดิ์นภา ศักดิ์ เกษมศานติ์, นางสาว ศักดิ์

นภา ศักดิ์เกษมศานติ์ : ช่ือสถานที่มีวรรค และไม่มีวรรค ทําให้มีช่ือ

สถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่า

ปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่จํานวน 

1 แห่ง ได้ไหม? อย ตอบ ได้  
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางปะกง (ต่อ) 

• อนัดบั 17,18 : บริษัทยูนิเพอร์เฟ็คท์อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติคส์ 

จํากัด 89 ถ.บางนาตราด ม.6 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  24130 แ ล ะ  ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  24180  : 
รหัสไปรษณีย์ถูกต้องและรหัสไปรษณีย์ผิด ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง 

จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub สาเหตุเกิดจากผูป้ระกอบการคีย์

ผดิพลาด จังหวัดจะขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่จํานวน 1 แห่ง       ได้

ไหม? รอ คาํตอบจาก อย 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางปะกง (ต่อ) 

• อนัดบั 21,22 : บริษัทไซเบอร์แพค จํากดั : ที่ตั้งเว้นวรรคไม่เท่ากนั 
ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดั

ไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่

จํานวน 1 แห่ง ได้ไหม? อย ยังตอบ ได้,ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่ 

เพราะได้ GMP แบบสมัครใจที ่อย ลงตรวจเองแล้ว 
• อันดับ  24 : บริษัทยู นิชา ร์ม ไม่ ต้องไปตรวจสถานที่  เพราะ               

ได้ GMP แบบสมัครใจที ่อย ลงตรวจเองแล้ว 
• อนัดบั 27 : นางคริพร ปานทองณรงค์ จะแจ้งปิดกิจการ ไม่ต้องไป

ตรวจสถานที ่
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางปะกง (ต่อ) 

• อันดับ 32,33 : บริษัทนิปปอนเอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั : ที่ตั้งเว้นวรรคไม่เท่ากัน ทําให้มีช่ือสถานที่/
ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิด

จากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่จํานวน 1 แห่ง ได้

ไหม? อย ตอบ ได้  
• อนัดบั 34,35 : บริษัทไพษรกรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั : ที่ตั้งเว้น

วรรคไม่เท่ากัน ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e 
sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบ

ให้เหลือสถานทีจํ่านวน 1 แห่ง ได้ไหม? อย ยงัตอบ ได้  
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางปะกง (ต่อ) 

• อนัดบั 37,38 : บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จํากดั : ที่ตั้งเว้นวรรคไม่เท่ากัน ทําให้มีช่ือสถานที่/
ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิด

จากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่จํานวน 1 แห่ง ได้

ไหม? อย ยังตอบ ได้ ,ไม่ต้องไปตรวจสถานที่  เพราะได้ GMP 
แบบสมัครใจที ่อย ลงตรวจเองแล้ว 

• อนัดบั 39,40 : บริษัทยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จํากัด : 
ที่ตั้งเว้นวรรคไม่เท่ากัน ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งใน

ระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด จังหวัด

ขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานทีจํ่านวน 1 แห่ง ได้ไหม? อย ยงัตอบ ได้  
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางปะกง (ต่อ) 

• อนัดบั 41,42 : บริษัทเอสเอฟซี เพราสทีจ เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ

ไทย) จํากดั : ที่ตั้งเว้นวรรคไม่เท่ากนั ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 

2 แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด 

จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่ จํานวน 1 แห่ง ได้ไหม?       
อย ตอบ ได้ ,ไม่ต้องไปตรวจสถานที่  เพราะได้ GMP แบบสมัครใจ 

ที ่อย ลงตรวจเองแล้ว 
• อันดับ 48 : นางสาวลินดา อรรถชีพ อย เพิกถอนใบจดแจ้งและ  

ยกเลกิสถานทีแ่ล้ว ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่
 
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางปะกง (ต่อ) 

• อนัดบั 50, 51 บริษัท รอยัลแคร์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จํากดั, 
บริษัท รอยัลแคร์ คอสเมติก จํากัด ท่ีตั้งเดียวกนัไดแ้ก่ 8/8 ม.1 ต.
หอมศีล อ.บางปะกง มีช่ือสถานท่ีในระบบ e sub จาํนวน 2 แห่ง 

เพราะผปก.คียผ์ดิ ซ่ึง อย แจ้งว่า ผู้ประกอบการ ต้องเป็นคนตัดสินใจเอง     

ว่าจะเลือกสถานที่อันไหน ขอให้อําเภอแจ้งผู้ประกอบการดําเนินการ

ยกเลกิช่ือสถานทีท่ีไ่ม่ถูกต้อง ให้เหลือช่ือสถานที ่1 แห่ง  หาก            ไม่

ดําเนินการแก้ไขข้อมูล น่าจะมีปัญหาตอนต่ออายุใบจดแจ้ง 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางคล้า 

• อนัดบั 2, 3 นางสาว พัชรี ศรีอินทร์,นางสาว พัชรี ศรีอินทร์             

(บีบี บิวตี)้ ท่ีตั้งเดียวกนัไดแ้ก่ 49 ม.5 ต.ท่าทองหลาง มีช่ือสถานท่ี

ในระบบ e sub จาํนวน 2 แห่ง เพราะผปก.คียผ์ิด ซ่ึง อย แจ้งว่า 

ผู้ประกอบการ ต้องเป็นคนตัดสินใจเอง     ว่าจะเลือกสถานที่อันไหน 

ขอให้อําเภอแจ้งผู้ประกอบการดําเนินการยกเลิกช่ือสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง 

ให้เหลือช่ือสถานที ่1 แห่ง  หากไม่ดําเนินการแก้ไขข้อมูล น่าจะมีปัญหา

ตอนต่ออายุใบจดแจ้ง 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางคล้า (ต่อ) 

• อนัดบั 8,9 : บริษัทนอริช กรุ๊ป จํากัด : ที่ตั้งเว้นวรรคไม่เท่ากัน    
ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดั

ไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่

จํานวน 1 แห่ง ได้ไหม?       อย ตอบ ได้  
• อนัดับ 4 : นางณิษา พัฒนยินดี แจ้งปิดกิจการแล้ว ไม่ต้องไปตรวจ

สถานที ่
 
 
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.บางนํา้เปร้ียว  

• อนัดับ 15,16 : นาง วิไลพร มากคล้าย, นางวิไลพร มากคล้าย :    
ที่ช่ือสถานที่เว้นวรรคกบัไม่เว้นวรรค ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน  

2 แห่งในระบบ e sub ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้ว่าปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด 

จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือสถานที่ จํานวน 1 แห่ง ได้ไหม?       
อย ตอบ ได้  

• อนัดบั 9 : นางศิรินดา ศรีสวย (ศิรินดา โอทอป) แจ้งปิดกิจการแล้ว 

ไม่ต้องไปตรวจสถานที ่
• อนัดบั 18 : นายพงษ์พันธ์ ถนอมวงษ์ แจ้งปิดกิจการแล้ว           ไม่

ต้องไปตรวจสถานที ่
 
 
 
 
 
 



ผู้ประกอบการทีม่ปัีญหา อ.ราชสาส์น 

• อนัดบั 1,2 : บริษัทเจแอนด์บี (ราชสาส์น) จํากดั : ที่ตั้งเว้นวรรคไม่

เท่ากนั    ทําให้มีช่ือสถานที่/ที่ตั้ง จํานวน 2 แห่งในระบบ e sub 
ซ่ึงจงัหวดัไม่รู้วา่ปัญหาน้ีเกิดจากสาเหตุใด จังหวัดขอให้ อย  ยุบให้เหลือ

สถานทีจํ่านวน 1 แห่ง ได้ไหม?       อย ตอบ ได้  
 
 
 
 
 



กรณผู้ีประกอบการทีม่ปัีญหา มสีถานทีจ่าํนวน 

1 แห่ง แต่มจีาํนวนสถานทีใ่นระบบ         
e sub หลายแห่ง  

• ขอความร่วมมืออําเภอช่วยตรวจสถานที่ แต่ไม่ต้องลงผลตรวจสถานที่

ใน mobile app, โดย xerox ผลตรวจสถานที่ส่งให้จังหวัด

ภายหลัง, เม่ือ อย แก้ไข ยุบสถานที่ผู้ประกอบการให้เหลือ 1 แห่งแล้ว 

จังหวดัจะลงผลตรวจสถานทีใ่น mobile app ให้ 
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มาตรฐานสถานที่นําเขาเคร่ืองสําอาง 

แนวทางการดําเนินงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลักเกณฑ 



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเขาเคร่ืองสําอางพ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีผลบังคับต้ังแต  

“24 พฤษภาคม ๒๕๖๑” 

รายใหม >>> ยื่นขอตรวจสถานที่กอน

ทําการจดแจง 

รายเกา = ขอจดแจงกอน 24 พ.ค.61 

ตองปรับปรุงสถานที่ใหเปนไปตาม

ประกาศภายในวันที่ 23 พ.ค. 63 



กรณีผลิตจริง แตสถานท่ีไมผานหลัง 23 พ.ค.63  

1. ถูก เพิกถอนใบรับจดแจงเครื่องสําอางตาม

มาตรา 37 (1)  

2. ตองระวางโทษปรับตามมาตรา 63 ปรับไม

เกิน หาหมื่นบาท  

การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 

บทกําหนดโทษในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงฯ  

กรณีจางผลิต 

1. ถูก เพิกถอนใบรับจดแจงเครื่องสําอางตาม

มาตรา 37 (1)  

2. ตองระวางโทษปรับตามมาตรา 63 ปรับไม

เกิน หาหมื่นบาท  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเขาเคร่ืองสําอางพ.ศ. ๒๕๖๑ 



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเขาเคร่ืองสําอางพ.ศ. ๒๕๖๑ 

ภาคผนวก ก. = สถานที่ผลิต มีทั้งหมด 10 หมวด ภาคผนวก ข. = สถานที่นําเขา มีทั้งหมด 6 หมวด 



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
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มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 

ผาน !!!! 
 

1. ผลการประเมินสถานที่ตองไดคะแนนรวมของทุกหมวด   

“ไมต่ํากวารอยละ 60”   

2. “ตองไมพบขอบกพรอง”  ในหมวดขอบังคับ 

(principle requirement)  

เกณฑการตรวจมาตรฐาน 

รายใหม  

(ขอใบ 24 พ.ค. 61) 

มีสถานท่ีกอน 24 

พ.ค. 61 แตไมเคย

จดแจง 

รายเกา  

(ขอใบกอน 24 พ.ค. 

61) 

หมวดท่ีตรวจ 1-4 1-10 1-10 

เกณฑการประเมิน คะแนนทุกหมวด 60 % + ไมพบขอบกพรอง 

ระยะเวลาแกไข ???? 30 วัน กอน 23 พ.ค. 63 

ไมแกไข ไมอนุมัติสถานท่ี ดําเนินคดี + เพิกถอนใบจดแจง 



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
 ห

มว
ด 

1 
: ข

อม
ูลท

ั่วไ
ป 

มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 

-ขอมูลท่ัวไปของสถานท่ีผลิต   - ขอมูลของวัตถุดิบ   -ขอมูลของเคร่ืองสําอางสําเร็จรูป  

-ขอมูลประวัติขององคกร   - ขอมูลการจดแจงเคร่ืองสําอาง   



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง “อาคารผลิตเครื่องสําอาง 

ประต ู

ชั้นวางวัสดุ/วัตถุดิบ 

โตะชั่ง ผสม บรรจุ 

ประต ู

ชั้นวางวัสดุ/วัตถุดิบ 

โตะชั่ง ผสม บรรจุ 

ประต ู

โตะชั่ง ผสม บรรจุ 

ชั้นวางวัสดุ/วัตถุดิบ 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

ข้อ 3.4 ได้ 2 คะแนน (มห้ีองเกบ็วตัถุดบิ, วสัดุบรรจุ) 
ข้อ 3.5 ได้ 2 คะแนน (เป็นอาคารผลติโดยเฉพาะ) 

ข้อ 3.4 ได้ 1 คะแนน (ไม่มห้ีองเกบ็วตัถุดบิ... 
ข้อ 3.5 ได้ 2 คะแนน (เป็นอาคารผลติ

โดยเฉพาะ) 

ข้อ 3.4 ได้ 1 คะแนน (ไม่มห้ีองเกบ็วตัถุดบิ... 
ข้อ 3.5 ได้ 2 คะแนน (เป็นอาคารผลติโดยเฉพาะ) 



ประตูหนาบาน 

ชั้นวางวัสดุ/วัตถุดิบ 

โตะชั่ง ผสม บรรจุ 

ข้อ 3.4 ได้ 1 คะแนน (ไม่มห้ีองเกบ็วตัถุดิบ, วสัดุบรรจุ) 
ข้อ 3.5 ได้ 1 คะแนน (ไม่ใช่อาคารผลติโดยเฉพาะ) 

ข้อ 3.4 ได้ 1 คะแนน (ไม่มห้ีองเกบ็วตัถุดิบ, วสัดุบรรจุ) 
ข้อ 3.5 ได้ 2 คะแนน (เป็นอาคารผลติโดยเฉพาะ) 

กรณีที่ 2 

“อาคารผลิตเครื่องสําอาง “บานพักอาศัย” 



 



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 
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เอกสารแสดงวิธีการสวมชุด

ปฏิบัติงาน  

หรือรูปภาพแสดงวิธีการ

สวมชุดปฏิบัติงาน  



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 
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การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 
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ณ

ะแ
ละ

สุข
อน

าม
ยั 

ขอ
 5

.1
.3

  



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 

 ห
มว

ด 
5 

: ส
ุขล

ักษ
ณ

ะแ
ละ

สุข
อน

าม
ยั 

ขอ
 5

.2
.4

 แ
ละ

 5
.2

.5
  



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 

 ห
มว

ด 
5 

: ส
ุขล

ักษ
ณ

ะแ
ละ

สุข
อน

าม
ยั 

ขอ
 5

.2
.6

 

ขนาดเทาไหร ??? 

สีอะไร ??? 

ยึดตรึง ???? 



การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 

 ห
มว

ด 
5 

: ส
ุขล

ักษ
ณ

ะแ
ละ

สุข
อน

าม
ยั 

ขอ
 5

.3
.1

  ประตูหนาบาน 

โตะชั่ง ผสม บรรจุ 

ชั้นวางวัสดุ/วัตถุดิบ 

ประตูหนาบาน 

โตะชั่ง ผสม บรรจุ 

ชั้นวางวัสดุ/วัตถุดิบ 

ประตูหนาบาน 

โตะชั่ง ผสม บรรจุ 

ชั้นวางวัสดุ/วัตถุดิบ 

อางลางจาน 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

ลางอุปกรณไดที่ไหนบาง ???? 



 

_________________________________________ 

____________________________________ 

 

_______________________________________ 

__________________________________ 
 

สวนประกอบ 
__________________________________ 

______________________________ 

 

วิธีใช 
__________________________________ 

______________________________ 

คําเตือน 
__________________________________________ 

______________________________ 

 

ผูผลิต/ผูนําเขา______ 

สถานท่ีต้ังของผูผลิต______ 

สถานท่ีตองของผูนําเขา____ 
 

________   เดือน/ปท่ีผลิต      10/2559 

________   เดือน/ปท่ีหมดอายุ 10/2561 
 

เลขท่ีใบรับแจง XX-X-XXXXXXX 
 

1. ช่ือเครื่องสําอางและช่ือทางการคา 

2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง 

3. ช่ือสารทุกชนิดท่ีใชเปนสวนผสม (เรียง

จากมากไปนอย) 

4. วิธีใช 

5. คําเตือน (หากมี) 

6. ช่ือท่ีตั้งผูผลิตหรือนําเขา 

ฉลากเครื่องสําอาง 

การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 

 ห
มว

ด 
6 

: ก
าร

ดํา
เนิ

นก
าร

ผล
ิต 

ขอ
 6

.2
.2

.4
  



_________________________________________ 

____________________________________ 

 

_______________________________________ 

__________________________________ 
 

สวนประกอบ 
__________________________________ 

______________________________ 

 

วิธีใช 
__________________________________ 

______________________________ 

คําเตือน 
__________________________________________ 

______________________________ 

 

ผูผลิต/ผูนําเขา______ 

สถานท่ีตั้งของผูผลิต______ 

สถานท่ีตองของผูนําเขา____ 
 

________   เดือน/ปท่ีผลิต 10/2559 

________   เดือน/ปท่ีหมดอายุ 

10/2561 
 

เลขท่ีใบรับแจง XX-X-XXXXXXX 
 

7. ปริมาณสุทธ ิ

8. เลขที่แสดงคร้ังที่ผลิต 

9.เดือน ป ที่ผลิต 

10. เดือน ป ที่หมดอายุ  

11. เลขที่ใบรับแจง 

การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองสําอาง 

 ห
มว

ด 
6 

: ก
าร

ดํา
เนิ

นก
าร

ผล
ิต 

ขอ
 6

.2
.2

.4
  

ฉลากเครื่องสําอาง 









การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง 
มาตรฐานสถานที่นําเขาเคร่ืองสําอาง 

ประต ู

ประต ู

หองเก็บรักษา

เครื่องสําอาง 

หองสําหรับการดําเนินงาน

เก่ียวกับการนําเขาเครื่องสําอาง 

บานพักอาศัย อาคารนําเขาเครื่องสําอาง 

ข้อ 3.1.1 ได้ 2 คะแนน (เป็นอาคารนําเข้าโดยเฉพาะ, ไม่เป็นทางเดนิผ่าน) 
ข้อ 3.2.1 ได้ 2 คะแนน (เป็นอาคารนําเข้าโดยเฉพาะ, ไม่เป็นทางเดนิผ่าน) 

ข้อ 3.1.1 (สถานที่นําเข้า) ได้ 1 คะแนน (บ้านพกัอาศัย,ไม่เป็นทางเดนิผ่าน) 
ข้อ 3.2.1 (สถานที่เกบ็) ได้ 1 คะแนน (บ้านพกัอาศัย,ไม่เป็นทางเดนิผ่าน) 

บริเวณน่ังเล่น ห้องนอน 
ห้องครัว 

หองเก็บรักษา

เครื่องสําอาง 

ห้องสําหรับการดาํเนินงาน

เกีย่วกบัการนําเข้าเคร่ืองสําอาง 



คาํตอบ : คือ ห้องททีาํกจิกรรมการนําเข้าตามทีจ่ดแจ้งค่ะ เช่น เกบ็   ทาํเอกสารต่างๆ   ใบ

ขน รายงานRETAIN SAMPLE  เกบ็เอกสารPIF รับเร่ืองร้องเรียน  รายงาน

ADRรายงานเรียกคืน ใบCER ผลติภัณฑ์ทีนํ่าเข้ามมีาตรฐานเทยีบเทียบเท่าประกาศ 
ทั้งหมดต้องเกบ็ทีนํ่าเข้าให้เป็นสัดส่วน ไม่ใช่เกบ็ห้องนอน หรือห้องห้องเกบ็ของ มบีาง

บริษัท ทีม่าย่ืนใหม่ เกบ็ทีโ่รงรถกม็ค่ีะ 

คาํถาม : ห้องนําเข้าคือห้องทาํงานด้านเอกสารเหรอคะ? 

*ทีพ่บเช่น ทาวน์โฮม พกัอาศัยด้วยนําเข้าด้วย      บาง

คนกไ็ว้ในห้องรับแขก พกัอาศัย               เกบ็เอกสาร

ไว้รวมกนักบัหนังสือในบ้านกม็ค่ีะ 



คาํตอบ : ได้ค่ะ ถ้าเคร่ืองสําอางทีนํ่าเข้า           

ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายกบัผู้ปฏิบัติงาน     

เช่น กรณนํีาเข้าแป้งฝุ่นทาตัว ห้องเกบ็     

ผลติภัณฑ์สําเร็จรูปอาจมีฝุ่นผง            

หากมีปริมาณมาก ต้องมีมาตรการดูแล  

 

ประต ู

บริเวณเก็บรักษา

เครื่องสําอาง 

บริเวณสําหรับการดาํเนินงาน

เกีย่วกบัการนําเข้าเคร่ืองสําอาง 

บริเวณน่ังเล่น 
ห้องครัว 

ห้องนอน 

คาํถาม: ห้องเกบ็รักษาเคร่ืองสําอาง และห้อง           

สําหรับการดาํเนินงานเกีย่วกบัการนําเข้าเคร่ืองสําอาง    
เป็นห้องเดยีวกนัได้ไหมค่ะ? กรณมีีห้องเดยีว 

ข้อ 3.1.1 (สถานที่นําเข้า) ได้ 1 คะแนน (บ้านพกัอาศัย,ไม่เป็นทางเดนิผ่าน) 
ข้อ 3.2.1 (สถานที่เกบ็) ได้ 1 คะแนน (บ้านพกัอาศัย,ไม่เป็นทางเดนิผ่าน) 



ทีสํ่าคญัคือ 

• สถานทีนํ่าเข้าต้องไม่เป็นทางเดินผ่าน (คือมีประตูเดียว) 
• สถานทีนํ่าเข้าต้องไม่เป็นทางเดินผ่าน (คือมีประตูเดียว) 

 



คาํตอบ :ได้ค่ะ แยกเป็น

สัดส่วนตามประกาศค่ะ 
  บริเวณสําหรับการดาํเนินงาน

เกีย่วกบัการนําเข้าเคร่ืองสําอาง 

คาํถาม:กรณเีป็นสถานทีนํ่าเข้า สามารถเกบ็สินค้า

ประเภทอ่ืนทีข่อนําเข้ามาด้วยในโกดงัเดยีวกนัได้

หรือไม่คะ? เน่ืองจากโกดงัเป็นของดวิตีฟ้รีค่ะ 



บริเวณสําหรับการดาํเนินงาน

เกีย่วกบัการนําเข้าเคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองสําอางซ่ึงนําเข้าเพ่ือขายได้รับการยกเว้น        

ไม่ต้องทําฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ 

ในขณะนําเข้าที่ด่านศุลกากร แต่ต้องจัดทําฉลากเป็น

ภาษาไทยก่อนนําออกจําหน่ายให้แล้วเสร็จและ

ถูกต้อง ภายใน 30 วัน นับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องได้ตรวจปล่อยให้นําเข้าแล้ว 

การจดัทาํฉลากเคร่ืองสําอางทีนํ่าเข้า 



Mobile App. 

 



Q&A สถานทีผ่ลติ 
15:11 Aeh อีกขอ้ค่ะ ในแบบตรวจ และแนวทางการประเมินฯ ขอ้ 5.2.6 ระบุวา่ อยา่งนอ้ยตอ้งมีถงัดบัเพลิงและชุดปฐม

พยาบาล  
ถา้เคา้ไม่มีถงัทรายหรือวสัดุดูดซบั จะใหค้ะแนน 1 หรือ 2 อะคะ  
เพราะในเกณฑไ์ม่ไดร้ะบุวา่ตอ้งมีถงัทราย 

15:14 Aeh ผปก ต่อวา่ วา่ สสจ บอกแค่ใหมี้ อุปกรณ์ดบัเพลิงกบัชุดปฐมพยาบาล แต่ อย.แจง้แบบน้ี ขดัแยง้กนั 😭😭 😭😭  

19:21 Wichsinee @Aeh อุปกรณ์กรณ ีหกร่ัวไหลเป็นหน่ึงใน

มาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัค่ะ พิจารณาตามความจาํเป็นเหมาะสมของเครืองสาํอาง เช่น ทาํสบู่กอ้น ตอ้งท่ีอุปกรผณ์ดูดซบั

สารเคมี เช่น ผา้ กระดาษซบั ถุงใส่ขยะเศษเหลือ  

19:22 Wichsinee ถา้มีตั้งแต่ตอนตน้ เวลาไปตรวจ ผูป้ระกอบการกจ็ะมีอยูแ่ลว้ ลดปํญหาขอ้บกพร่องไปได่ 



Q&A สถานทีผ่ลติ (ต่อ) 
10:32 Yui Kiss เกณฑต์รวจ  ข้อที่เป็นบริเวณเปลีย่นเส้ือผ้า  ถ้ามีห้องผลติห้องเดยีว  เปลยีนมุมใดมุมหน่ึงของห้องผลติ

ได้ไหม 

10:32 Yui Kiss หรือวา่เปล่ียนนอกหอ้งแต่เป็นชายคาบา้นท่ีเป็นเปิดโล่งแขวนไวก้บัผนงัหอ้งไดไ้หม 

10:33 Yui Kiss รบกวนเจา้หนา้ท่ีสาํนกั...ช่วยหน่อยค่ะ กาํลงัอบรมเจา้หนา้ท่ีอาํเภอใหช่้วยตรวจสถานท่ีอยู ่

10:38 Somsri P. @Yui Kiss ชุดปฏบัติังานควรใส่ในพ้ืนท่ีสะอาดค่ะ 

กรณีน้ี ชุดและรองเทา้ควรไวด้า้นในจะดีกวา่ค่ะ 

10:40 Aeh ดา้นใน แลว้ถา้เป็นหอ้งเดียว อยูใ่นหอ้งผลิต ไดม้ัย๊ค่ะ 

10:40 Yui Kiss เปล่ียนในหอ้งผลิตไดไ้หมคะ  กรณีมีเพียง 1 หอ้งค่ะพ่ี 

10:45 Cho ได้ครับ  

10:45 Cho เป็นจุดท่ีดีท่ีสุดละครับ เท่าท่ีมีใหเ้ลือก 



Q&A สถานทีผ่ลติ (ต่อ) 

• สถานท่ีผลิตเคร่ืองสาํอาง เป็นสถานท่ีเดียวกบัสถานท่ีผลิตอาหาร หรือ

สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณไดห้รือไม่ค่ะ 
• เท่าท่ีทราบมา สถานทีผ่ลติยา ไม่อนุญาตให้มใีบอนุญาต 

ผลติภณัฑ์อ่ืนในเลขทีต่ั้งเดยีวกนั 



Q&A สถานทีผ่ลติ (ต่อ) 

14:06 เภสชัแหนม แสนเสนาะ สอบถามครับ กรณี สถานท่ีผลิต เป็นอาคาร มีหลายช้ัน ช้ัน

บนผลติ เคร่ืองสําอาง ช้ันล่างผลติอาหาร แบบน้ี อนุญาตสถานท่ีไดม้ั้ยครับ 
14:36 Somsri P. @เภสชัแหนม แสนเสนาะ ตอ้งแยกออกจากกนั รวมทั้งทางเดินตอ้งแยกจากกนั

ดว้ยค่ะ 

14:48 เภสชัแหนม แสนเสนาะ @Somsri P. แต่อยูใ่นอาคารเดียวกนัได้

ใช่มั้ยครับ 

14:50 Somsri P. @เภสชัแหนม แสนเสนาะ ไดค่้ะ มีหลายบริษทัท่ีใชอ้าคารเดียวกนัค่ะ ควรจะเอา

แปลนไปหารือสาํนกัอาหารก่อนดว้ยค่ 



Q&A สถานทีผ่ลติ (ต่อ) 
16:33 @-@Pons@-@ จาก สสจ. นครพนม รบกวน

ปรึกษาค่ะ 

1.กรณีท่ีสอบถามในพื้นท่ีแลว้พบวา่ "ไม่พบบ้านเลขทีต่ามทีจ่ดแจ้ง"  

2.กรณีท่ีผปก.ยา้ยท่ีอยูจ่ากท่ีเดิม (ท่ีเคยเป็นท่ีผลิต) ไปอยูท่ี่อ่ืน ซ่ึงไม่สามารถติดต่อได ้
16:34 @-@Pons@-@ จะทาํ

อะไรไดบ้า้งคะ 

16:40 Wichsinee @@-@Pons@-@ ทาํหลกัฐาน ตรวจไม่พบ หรือหละกฐานอ่ืท่ีเก่ียง

ขอ้งส่งใหอ้ย. เพิกถอนตาม ม.36 ค่ะ 



Q&A สถานทีผ่ลติ (ต่อ) 

14:20 Lakana กรณีท่ีตรวจ สถานท่ีผลิต คสอ แลว้ไม่ผา่น

มาตรฐาน จะตอ้งแจง้ใหเ้ขา ระงบัการผลติ มั้ยคะ.  

14:23 Wichsinee ถา้เป็นรายเก่า มีเวลาผอ่นผนัถึง23
พ.ค.63ถา้ไม่สอดคลอ้งตามประกาศ ใหส้ัง่ระงบัผลิต ตามมาตรา.31
เน่ืองจากฝ่าฝืน14ว3 



L/O/G/O 

Thank You! 
w w w . t h e m e g a l l e r y . c o m 


	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา�การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิต�และสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง
	แจ้งเพื่อทราบ
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.สนามชัยเขต
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.แปลงยาว 
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บ้านโพธิ์ 
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บ้านโพธิ์ (ต่อ)
	กรณีผู้ประกอบการที่มีปัญหา มีสถานที่จำนวน 1 แห่ง แต่มีจำนวนสถานที่ในระบบ         e sub หลายแห่ง 
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.พนมสารคาม
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.พนมสารคาม (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.พนมสารคาม (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.พนมสารคาม (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางปะกง
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางปะกง (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางปะกง (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางปะกง (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางปะกง (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางปะกง (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางปะกง (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางคล้า
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางคล้า (ต่อ)
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.บางน้ำเปรี้ยว 
	ผู้ประกอบการที่มีปัญหา อ.ราชสาส์น
	กรณีผู้ประกอบการที่มีปัญหา มีสถานที่จำนวน 1 แห่ง แต่มีจำนวนสถานที่ในระบบ         e sub หลายแห่ง 
	Contents
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	คำตอบ : คือ ห้องทีทำกิจกรรมการนำเข้าตามที่จดแจ้งค่ะ เช่น เก็บ   ทำเอกสารต่างๆ   ใบขน รายงานretain sample  เก็บเอกสารpif รับเรื่องร้องเรียน  รายงานadrรายงานเรียกคืน ใบcer ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามีมาตรฐานเทียบเทียบเท่าประกาศ ทั้งหมดต้องเก็บที่นำเข้าให้เป็นสัดส่วน ไม่ใช่เก็บห้องนอน หรือห้องห้องเก็บของ มีบางบริษัท ที่มายื่นใหม่ เก็บที่โรงรถก็มีค่ะ
	คำตอบ : ได้ค่ะ ถ้าเครื่องสำอางที่นำเข้า           ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน     เช่น กรณีนำเข้าแป้งฝุ่นทาตัว ห้องเก็บ     ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอาจมีฝุ่นผง            หากมีปริมาณมาก ต้องมีมาตรการดูแล 
	ที่สำคัญคือ
	คำตอบ :ได้ค่ะ แยกเป็นสัดส่วนตามประกาศค่ะ� 
	การจัดทำฉลากเครื่องสำอางที่นำเข้า
	Mobile App.
	Q&A สถานที่ผลิต
	Q&A สถานที่ผลิต (ต่อ)
	Q&A สถานที่ผลิต (ต่อ)
	Q&A สถานที่ผลิต (ต่อ)
	Q&A สถานที่ผลิต (ต่อ)
	Q&A สถานที่ผลิต (ต่อ)
	Thank You!

