คำอธิบำยแบบตรวจประเมินสถำนที่ผลิต / นำเข้ำเครื่องสำอำง “กรณีรำยใหม่”
- มีข้อกำหนด 4 หมวด จำนวน 16 ข้อ โดยมีข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับ 10 ข้อ
- คะแนนเต็ม 32 คะแนน คิดเป็น 100%
ข้อ
หัวข้อที่ตรวจสอบ
1
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิตมีเอกสำรดังต่อไปนี้
-ข้อมูลทั่วไปของสถำนที่ผลิต
-ข้อมูลของวัตถุดิบ
-ข้อมูลของเครื่องสำอำงสำเร็จรูป
-ข้อมูลประวัติควำมเป็นมำหรือ
ประวัติองค์กร
-ข้อมูลกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

คำอธิบำย

คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสิน

ตรวจสอบจำกเอกสำรหลักฐำน (อำจจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร หรือ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แต่ต้อง
เรียกดูได้ทันทีที่ต้องกำร)
1. ข้อมูลผู้ผลิต ได้แก่ ประวัติควำมเป็นมำ ชื่อ
และที่อยู่ของสถำนที่ผลิตและเก็บรักษำ
แผนผังภำยในสถำนทีผ่ ลิตและสถำนที่เก็บ
รักษำ โครงสร้ำงองค์กร ระบบ/วิธีกำรควบคุม
เอกสำร กำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ กำร
จัดกำรข้อร้องเรียน (ควรจัดทำเอกสำรให้เป็น
รูปเล่ม/เป็นไฟล์เดียวกัน)
2. ข้อมูลกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง คือ สำเนำ
ใบรับจดแจ้ง

2

มีเอกสำรหลักฐำนที่แสดง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิต ซึ่ง
มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบนั

1

มีเอกสำรหลักฐำนที่แสดง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิต แต่
ข้อมูลไม่ครบถ้วน/
ไม่เป็ นปั จจุบนั

0

ไม่มีเอกสำรหลักฐำนที่
แสดงข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ผลิต

2

บุคลำกรทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนกำรผลิต มี
ควำมรู้เพียงพอและ
เหมำะสม สำหรับกำร
ปฏิบัติงำน
บุคลำกรบำงคนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ผลิตมีควำมรู้เพียงพอ
เหมำะสมสำหรับกำร
ปฏิบัติงำน
บุคลำกรทุกคนมีควำมรู้
ไม่เพียงพอ/ไม่เหมำะสม
สำหรับกำรปฏิบัติงำน

2 บุคลำกร
2.1 บุคลำกรทุกคนทีป่ ฏิบัตงิ ำนเกี่ยวข้อง กำรพิจำรณำข้อกำหนดนี้ ให้สอบถำมข้อมูล
กับกระบวนกำรผลิตเครื่องสำอำง
ต้องมีควำมรูด้ ังนี้
-ด้ำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต
เครื่องสำอำง
-ด้ำนสุขอนำมัย
-ด้ำนข้อควรระวัง ในกำรปฏิบัตงิ ำน
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

จำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต
เครื่องสำอำง และพิจำรณำจำกคำตอบของ
บุคลำกรที่แสดงว่ำสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำง
ถูกต้องและปลอดภัย

1

0

2.2 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับ
กำรจดแจ้ง ต้องมีควำมรูต้ ่อไปนี้
-ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-ด้ำนกำรจดแจ้ง กำรจัดทำฉลำก

กำรพิจำรณำข้อกำหนดนี้ ให้สอบถำมข้อมูล
จำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดแจ้ง
เครื่องสำอำง และพิจำรณำจำกคำตอบของ
บุคลำกรที่แสดงว่ำสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำง
ถูกต้องและปลอดภัย

2

1

0

2.3 บุคลำกรตำมข้อ 2.1 และ 2.2
ต้องได้รับกำรฝึกอบรม หรือศึกษำ
ด้วยตนเอง โดยมีกำรบันทึกไว้เป็น
หลักฐำน

กำรพิจำรณำข้อกำหนดนี้ ให้พิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆ และตรวจสอบจำกหลักฐำนที่
ปรำกฏ เช่น ใบประกำศนียบัตร/บันทึกกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม/เอกสำรสรุปย่อจำกกำรศึกษำ
ด้วยตนเองผ่ำนสื่อต่ำงๆ/เอกสำรกำรทำ
ข้อสอบ/หลักฐำนอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่ำได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวกับ
กำรจดแจ้ง กำรจัดทำฉลำก

2

ได้รับกำรฝึกอบรม/
ศึกษำด้วยตนเอง
1

0

3 สถำนที่ผลิต
3.1 ทำเลที่ต้งั ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน กำรพิจำรณำทำเลที่ตั้งของสถำนที่ผลิต
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
(ข้อบังคับ (principle
1. กำรพิจำรณำทีต่ ั้งของสถำนที่ผลิต ให้

บุคลำกรทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจดแจ้ง
เครื่องสำอำง มีควำมรู้
เพียงพอและเหมำะสม
สำหรับกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรบำงคนที่
เกี่ยวข้องกับกำรจดแจ้ง
เครื่องสำอำง มีควำมรู้
เพียงพอเหมำะสมสำหรับ
กำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรทุกคนมีควำมรู้
ไม่เพียงพอ/ไม่เหมำะสม
สำหรับกำรปฏิบัติงำน
มีกำรเก็บบันทึก/หลักฐำน
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรที่
แสดงว่ำบุคลำกร (ทุกคน)

2

มีกำรเก็บบันทึก/หลักฐำน
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรที่
แสดงว่ำบุคลำกร (บำงคน)
ได้รับกำรฝึกอบรม/ศึกษำ
ด้วยตนเอง
ไม่มีกำรเก็บบันทึก/
หลักฐำนไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษรที่แสดงว่ำบุคลำกร
(ทุกคน)ได้รับกำรฝึกอบรม
/ศึกษำด้วยตนเอง
ทำเลที่ตั้งของสถำนทีผ่ ลิต
ตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
กำรปนเปื้อน

requirement))

พิจำรณำว่ำสถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในทำเลที่
เหมำะสม
2. กำรพิจำรณำลักษณะของสถำนที่ผลิต
เช่น เป็นโรงงำนตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ.
2535 หรือ เป็นอำคำรในพื้นที่ของตนเอง
(อำคำรโรงงำน บ้ำนเดี่ยว) เป็นอำคำรแถว
(ตึกแถว ทำวน์เฮ้ำส์ ทำวน์โฮม อำคำรมินิ
แฟคทอรี่) ไม่อนุญำตกรณีเป็นห้องใน
อำคำรชุด แฟลตคอนโดมิเนียม
3. กำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกของสถำนที่ผลิต

1

ทำเลที่ตั้งของสถำนทีผ่ ลิต
ตั้งอยู่ในที่ซึ่งอำจก่อให้เกิด
กำรปนเปื้อนได้ แต่มี
วิธีกำรป้องกันกำร
ปนเปื้อนที่เหมำะสม

0

ทำเลที่ตั้งของสถำนทีผ่ ลิต
ตั้งอยู่ในที่ซึ่งอำจก่อให้เกิด
กำรปนเปื้อนได้ และไม่มี
มำตรกำรป้องกันกำร
ปนเปื้อน หรือมีวิธี กำร
ป้องกันกำรปนเปื้อนแต่ยัง
ไม่เหมำะสม

กำรพิจำรณำควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำร
ให้พิจำรณำว่ำ ตัวอำคำรไม่มีลักษณะทรุดตัว
ไม่มีรอยแตกร้ำว ไม่สั่นคลอน

2

อำคำรของสถำนทีผ่ ลิต
มั่นคงแข็งแรง
อำคำรของสถำนทีผ่ ลิต
มั่นคงแข็งแรง แต่มีรอย
แตกร้ำวของผนัง
อำคำรของสถำนทีผ่ ลิตไม่
มั่นคงแข็งแรง
สถำนทีผ่ ลิตมีพนื้ ที่
เพียงพอเหมำะสมสำมำรถ
ปฏิบัติงำนกับเครื่องมือ
อุปกรณ์นั้นได้สะดวก
สถำนทีผ่ ลิตมีพนื้ ที่
เพียงพอ แต่ไม่เหมำะสม
ไม่สำมำรถปฏิบัตงิ ำนกับ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได้
สะดวก

3.2 สถำนทีผ่ ลิตมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มั่นคงแข็งแรง
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

1

0
(2) มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

1. พิจำรณำจำกขนำดของพื้นทีท่ ั้งหมดใน
บริเวณที่จะผลิตเครื่องสำอำง (“ผลิต” คือ เริ่ม
ตั้งแต่ชั่งวัตถุดบิ จนถึงบรรจุและปล่อยผ่ำนจน
ได้เครื่องสำอำงสำเร็จรูปพร้อมที่จะจำหน่ำย)
2. วิธีกำรคำนวณพื้นที่ที่ต้องใช้ปฏิบัติงำน ซึ่ง
ต้องเพียงพอสำหรับกำรติดตั้งอุปกรณ์กำรผลิต
และกำรปฏิบตั ิงำน คือ พื้นที่ใช้ในกำรติดตั้ง
อุปกรณ์กำรผลิตทั้งหมด + พื้นที่ที่ต้องใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน (คนงำน 1 คน ต้องใช้พื้นที่ใน

2

1

(3) ลักษณะของพื้น ฝำผนัง และ
เพดำนของสถำนที่ผลิตต้องทำด้วย
วัสดุคงทนถำวร และทำควำมสะอำด
ง่ำย
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

3.3 -มีป้ำยทำด้วยวัสดุคงทนถำวร
-แสดงข้อควำม“สถำนที่ผลิต
เครื่องสำอำง”
-ตำแหน่งแสดงไว้ให้บุคคลภำยนอก
เห็นได้ชัดเจน
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 3 ตำรำงเมตร) +
พื้นที่ที่ต้องใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบ/สิ่งของ
อื่นๆ ในกำรผลิตด้วย (ถ้ำมี เช่น ถังแบ่งบรรจุ)

0

สถำนทีผ่ ลิตมีพนื้ ทีไ่ ม่
เพียงพอ

1. พิจำรณำจำกชนิดของวัสดุที่ใช้ทำเป็นพื้น
ฝำผนังและเพดำน ซึ่งต้องมีควำมแข็งแรง ไม่
สั่นคลอน/สั่นสะเทือนเมื่อปฏิบตั ิงำน เช่น พื้น
ทำด้วยคอนกรีต ฝำผนังทำด้วยคอนกรีต/
กระจก เพดำนทำด้วยฝ้ำ
2. พิจำรณำลักษณะของกำรทำควำมสะอำดได้
ง่ำย ให้พิจำรณำจำกลักษณะของผิววัสดุ ว่ำมี
ลักษณะเรียบ ไม่มีรูพรุน ไม่มีร่อง/หลุมที่ทำให้
น้ำท่วมขังได้ เช่น พื้นที่ทำด้วยแกรนิต/หินขัด
พื้นคอนกรีต พื้นทีป่ ูด้วยกระเบือ้ ง พื้นที่เคลือบ
ด้วยลำมิเนต

2

พิจำรณำเรื่องป้ำย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. ชนิดของป้ำย ให้พิจำรณำว่ำ ป้ำยนั้นทำด้วย
วัสดุที่คงทนถำวรหรือไม่ เช่น ทำด้วยพลำสติก
ไม้ หินแกรนิต เหล็ก
2. กำรแสดงข้อควำมบนป้ำยระบุ “สถำนที่
ผลิตเครื่องสำอำง” ถูกต้อง
3. ตำแหน่งที่ติดตั้งป้ำย ให้พิจำรณำว่ำ ระยะที่
บุคคลภำยนอกเมื่อก้ำวเดินเข้ำสู่ประตูทำงเข้ำ
แล้วสำมำรถมองเห็นป้ำยได้ง่ำยและชัดเจน
(โดยพิจำรณำระยะห่ำงระหว่ำงตำแหน่งที่
ติดตั้งป้ำยกับตำแหน่งทีบ่ ุคคลภำยนอกยืนอยู่ที่
ประตูทำงเข้ำสำมำรถมองเห็นป้ำยและอ่ำน

2

พื้น ฝำผนัง และเพดำนมี
ควำมคงทนถำวร และทำ
ควำมสะอำดได้งำ่ ย
-พื้น ฝำผนัง และเพดำนมี
ควำมคงทน ถำวร แต่ทำ
ควำมสะอำดได้ยำก
-พื้น ฝำผนัง และเพดำน
ไม่มีควำมคงทนถำวร แต่
ทำควำมสะอำดได้งำ่ ย
พื้น ฝำผนัง และเพดำนไม่
มีควำมคงทนถำวร และทำ
ควำมสะอำดได้ยำก
มีป้ำยที่คงทนถำวร
ข้อควำมถูกต้องและติดตั้ง
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้
ชัดเจน
-มีป้ำยที่คงทนถำวรและมี
ข้อควำมถูกต้อง แต่ไม่ได้
ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้
ชัดเจน
-มีป้ำยทีไ่ ม่คงทนถำวร
หรือมีข้อควำมไม่ถูกต้อง
แต่ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ชัดเจน

1

0

1

3.4 ห้องที่เป็นสัดส่วน แยกออกจำกกัน
อย่ำงน้อย 2 ห้อง (ห้องสำหรับผลิตบรรจุเครื่องสำอำง และห้องสำหรับ
เก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสำอำง
รอกำรบรรจุ เครื่องสำอำงสำเร็จรูป
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

3.5 แยกห้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ผลิตเครื่องสำอำงจำกบริเวณพัก
อำศัย และไม่เป็นทำงเดินผ่ำนไปสู่
บริเวณอื่น (ข้อบังคับ (principle
requirement))

ข้อควำมบนป้ำยได้อย่ำงถูกต้อง)
ข้อแนะนำ
-พื้นของป้ำยควรเป็นสีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน สีดำ
-ขนำดของป้ำย ควรกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 15 ซม.
และยำวไม่น้อยกว่ำ 45 ซม.
-สีของตัวอักษรควรเป็นสีที่ตัดกับสีพื้นของป้ำย
และ มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ป้ำยที่มีสีพื้นเป็น
สีน้ำเงินและตัวอักษรควรเป็นสีอ่อน เช่น สีขำว
-ขนำดของตัวอักษรควรมีขนำดที่เหมำะสม
เช่น ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1 ซม. และขนำด
ควำมสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่ำ 5 ซม
1. กำรพิจำรณำว่ำเป็น “ห้อง” หรือ “บริเวณ”
ให้ตรวจสอบว่ำ สิ่งที่พิจำรณำมีกำรกั้นให้เป็น
สัดส่วนด้วยวัสดุที่มั่นคงถำวร กำรกั้นต้องจำก
พื้นสูงจรดเพดำน ซึ่งอำกำศไม่สำมำรถถ่ำยเท
ไป-มำได้จึงจะถือเป็นสิง่ ที่พิจำรณำเป็น “ห้อง”
2. กำรพิจำรณำว่ำ เป็นห้องสำหรับทำกิจกรรม
ใด มีดังนี้
2.1 ห้องผลิตและบรรจุใช้ทำกิจกรรม “กำร
ดำเนินกำรผลิต”(เริ่มตั้งแต่กำรชั่งวัตถุดิบ ผสม
บรรจุ/แบ่งบรรจุ จนได้เครื่องสำอำงสำเร็จรูป)
2.2 ห้องเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสำอำง
สำเร็จรูป ใช้ทำกิจกรรมในกำรรับและเก็บ
วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสำอำงรอกำรบรรจุ
เครื่องสำอำงสำเร็จรูป
3. กำรพิจำรณำจำนวนห้องตำมที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นมำมีครบถ้วน
1. กำรพิจำรณำห้องที่ใช้สำหรับกระบวนกำร
ผลิตเครื่องสำอำงแยกออกจำกที่พักอำศัย
2. กำรพิจำรณำว่ำห้องที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรผลิตเครื่องสำอำงเป็นทำงเดินผ่ำน
ไปสู่ห้องอื่น หรือไม่

0

ไม่มีป้ำย

2

มีห้องที่เป็นสัดส่วนสำหรับ
ผลิต อย่ำงน้อย 1 ห้อง
และห้องสำหรับเก็บ
วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ
เครื่องสำอำงสำเร็จรูป
อย่ำงน้อย 1 ห้อง
มีห้องผลิตที่เป็นสัดส่วน
อย่ำงน้อย 1 ห้อง แต่ไม่มี
ห้องเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ
เครื่องสำอำงสำเร็จรูป

1

0

ไม่มีห้องสำหรับผลิต-บรรจุ

2

อำคำรสำหรับผลิต
เครื่องสำอำงโดยเฉพำะ
เป็นสัดส่วนและไม่เป็น
ทำงเดินผ่ำนไปสู่บริเวณ
อื่น
ห้องสำหรับกระบวนกำร
ผลิตเครื่องสำอำง ซึ่ง
อยู่ในอำคำรที่พักอำศัย

1

0
3.6 -มีแสงสว่ำงเหมำะสมและเพียงพอ

1. กำรพิจำรณำว่ำบริเวณใดหรือห้องใดที่เป็นที่

สำหรับกำรปฏิบัติงำน
-มีกำรระบำยอำกำศเหมำะสมและ
เพียงพอ สำหรับกำรปฏิบตั ิงำน

ใช้สำหรับกำรปฏิบัติงำน จะหมำยถึง กิจกรรม
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “กำรผลิต” ดังนั้น
บริเวณใดที่ใช้ทำกิจกรรมดังกล่ำวถือเป็น
บริเวณที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
2. กำรพิจำรณำปริมำณแสงสว่ำงที่เหมำะสม
และเพียงพอสำหรับกำรปฏิบัติงำน

2

1

แต่แยกออกเป็นห้องที่เป็น
สัดส่วน ไม่ปะปนกับที่
บริเวณที่พักอำศัยและไม่
เป็นทำงเดินผ่ำนไปสู่
บริเวณอื่น
ไม่มีห้องโดยเฉพำะสำหรับ
กระบวนกำรผลิต
มีแสงสว่ำงและมีกำร
ระบำยอำกำศที่เพียงพอ
และเหมำะสม
- มีแสงสว่ำงไม่เพียงพอ /
ไม่เหมำะสม
- มีกำรระบำยอำกำศไม่
เพียงพอ/ไม่เหมำะสม

กำหนดให้ เจ้ ำของกิจกำรต้ องดำเนินกำร
ตรวจวัดกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้ อน แสง
สว่ำง และเสียง ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนด อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2.1 มีผลกำรตรวจควำมเข้มของแสงที่ควรใช้ใน
บริเวณต่ำงๆ มีดังนี้
-บริเวณที่เก็บวัตถุดิบ 300 ลักซ์
-บริเวณกระบวนกำรผลิต กำรต้ม กำรบรรจุ
200 ลักซ์
-บริเวณทดสอบ 400 ลักซ์
-บริเวณห้องเก็บบริเวณขนถ่ำยสินค้ำ 100
ลักซ์
-บริเวณโรงอำหำร 200 ลักซ์
2.2 ไม่มีผลกำรตรวจหำควำมเข้มของแสงสว่ำง
ให้พิจำรณำจำกกำร สัมภำษณ์และทดสอบ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนได้
และมองเห็นวัตถุได้ชัดเจน มีอำกำรเมื่อยล้ำ
ของดวงตำหรือไม่ รวมทั้งสังเกตควำมสว่ำง
ของแสงในบริเวณที่ปฏิบัติงำนในขณะที่ตรวจ
ประเมิน
3. กำรพิจำรณำกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
และเหมำะสม พิจำรณำจำกกิจกรรมที่กระทำ
กำรผลิตเครื่องสำอำง ตำมกฎหมำยแรงงำน
กำหนดให้สถำนประกอบกำรต้องควบคุมควำม
ร้อนภำยในสถำนประกอบกำร ไม่เกินค่ำเฉลี่ย
32 องศำเซลเซียส ดังนั้นกำรตรวจประเมินควร
ตรวจสอบอุณหภูมิในห้อง/บริเวณที่ทำกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรผลิต
4. กำรใช้พัดลมระบำยอำกำศในสถำนที่ผลิต
เพื่อลดอุณหภูมิภำยในห้อง และเพิ่มระบบกำร
หมุนเวียนของอำกำศ ทำให้อำกำศสดชืน่ หรือ
ต้องกำรถ่ำยเทอำกำศร้อน หรืออำกำศเสีย
ภำยในห้องออกสู่ภำยนอกห้อง ต้องคำนึงถึง
ตำแหน่งที่ติดตัง้ ควำมสะอำดของพัดลม และ
กำรปนเปื้อนระหว่ำงกำรผลิตด้วย

0

มีแสงสว่ำงและมีกำร
ระบำยอำกำศ
ไม่เหมำะสมและ
ไม่เพียงพอ

3.7 จัดให้มีกำรป้องกันสัตว์และแมลง
ไม่ให้เข้ำสู่บริเวณสถำนที่ผลิต

4

- สัตว์และแมลง ที่ต้องปูองกันไม่ให้เข้ำสู่

สถำนทีผ่ ลิต คือ สัตว์และแมลงทุกชนิด เช่น
แมลงสำบ ยุง แมลงวัน จิ้งจก ตุ๊กแก นก สุนัข
แมว
- กำรพิจำรณำข้อกำหนดนี้ 2 ส่วน คือ
๑. กำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมของบริเวณที่
ทำกิจกรรมกำรผลิต พิจำรณำสภำพแวดล้อม
ภำยนอกและภำยใน โดยต้องไม่พบสัตว์ แมลง
ซำกหรือมูลของของสัตว์และแมลง
๒. กำรตรวจสอบระบบ/วิธีกำรป้องกัน ให้
พิจำรณำหลักฐำนที่พบและบันทึกกำร
ปฏิบัติงำนที่เก็บไว้เป็นหลักฐำน เช่น มีระบบ/
วิธีกำร/อุปกรณ์ปูองกันสัตว์และแมลง
(อุปกรณ์ป้องกัน เช่น มุ้งลวด ม่ำนพลำสติก
แบบหนัก อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดกำร
ปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์) มีเอกสำรแสดงวิธี
ตรวจสอบสัตว์และแมลง มีบันทึกกำร
ปฏิบัติงำน

2

1

มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมี
ระบบ/วิธีกำรป้องกัน สัตว์
และแมลง รวมทั้งไม่พบ
ซำกหรือมูลของสัตว์และ
แมลง
มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมี
ระบบ/วิธีกำรป้องกัน สัตว์
และแมลง แต่พบสัตว์
แมลง ซำกหรือมูลของสัตว์
และแมลง

0

ไม่มีหลักฐำนที่แสดงว่ำมี
ระบบ/วิธีกำรป้องกัน สัตว์
และแมลง และพบสัตว์
แมลง ซำกหรือมูลของสัตว์
และแมลง

2

เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกำร
ผลิต มีลักษณะเหมำะสม
ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน
มีเครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต/
กำรเก็บรักษำ มีลักษณะ
เหมำะสม ซึ่งก่อให้เกิดกำร
ปนเปื้อนได้
เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
กำรเก็บรักษำมีลักษณะไม่
เหมำะสม ก่อให้เกิดกำร
ปนเปื้อนได้

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
กำรผลิต

4.1 ต้องไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน ซึ่ง
อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรดำเนิน
กำรผลิต เช่น จำกน้ำมันหล่อลืน่ น้ำ
มันเชื้อเพลิง ผงหรือเศษโลหะ
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

- กำรดำเนินกำรผลิต เริ่มตั้งแต่ ชั่งวัตถุดิบ

ผสมบรรจุ จนได้เครื่องสำอำงสำเร็จรูป
- อุปกรณ์กำรผลิต หมำยรวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรดำเนินกำรผลิตและจัดเก็บเครื่องสำอำง
รอกำรบรรจุ/เครื่องสำอำงสำเร็จรูป
กำรพิจำรณำลักษณะของอุปกรณ์ที่อำจทำให้
เกิดกำรปนเปื้อน ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. พิจำรณำจำกลักษณะภำยนอกของอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต ซึ่งต้องมีผิวเรียบ
รอยต่อในส่วนต่ำงๆ ต้องไม่กักขังฝุ่น ผง ไอ
ละอองของของเหลว
2. กำรพิจำรณำจำกลักษณะภำยนอกของ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรักษำ
วัตถุดิบ/เครื่องสำอำงรอกำรบรรจุ/
เครื่องสำอำงสำเร็จรูป

1

0

4.2 ทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยำกับ
เครื่องสำอำง ไม่ดูดซึมและไม่หลุด
ลอกติดกับเครื่องสำอำง วัตถุดิบ สำร
ที่ใช้ทำควำมสะอำด หรือสำรฆ่ำเชื้อ
(ข้อบังคับ (principle
requirement))

4.3 สำมำรถใช้ งำนบำรุ งรักษำได้ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย

1. พิจำรณำคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำเป็น
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต โดยวัสดุ
ที่ใช้ต้องมีคุณสมบัตทิ ี่ไม่ทำปฏิกริ ิยำ ไม่ดูดซึม
และไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสำอำง วัตถุดิบ
สำรที่ใช้ทำควำมสะอำด และสำรฆ่ำเชื้อ เช่น
สแตนเลส
2. พิจำรณำควำมทนทำนของวัสดุที่ใช้ ต้องไม่
หลุดลอกติดกับเครื่องสำอำง ให้พิจำรณำดังนี้
2.1 คุณสมบัติของวัสดุที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ มีควำมเหมำะสม ไม่หลุดลอก เช่น
อุปกรณ์เครื่องมือทำด้วยไม้ พลำสติก กรณีกำร
ผลิตที่ต้องใช้ควำมร้อนสูง อำจมีโอกำสหลุด
ลอกได้ และต้องพิจำรณำเรื่องเชื้อรำที่อำจเกิด
ขึ้นกับวัสดุทที่ ำจำกไม้ด้วย
3.2 พิจำรณำคุณสมบัตทิ ำงเคมีของวัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิตเครื่องสำอำงที่ผลิตได้ สำรที่ใช้ทำ
ควำมสะอำดหรือสำรฆ่ำเชื้อ ว่ำปัจจัยเหล่ำนี้มี
โอกำสที่ทำปฏิกิริยำ ทำให้เกิดกำรหลุดลอก
หรือเกิดสำรอื่นในเครื่องสำอำงหรือไม่ เช่น
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ถ้ำวัตถุดิบมี
ควำมเป็ นกรดมำก ต้ องเลือกวัสดุที่สำมำรถ
ทนกรดได้ ไม่ควรใช้ วสั ดุที่เป็ นเหล็ก
1. กำรพิจำรณำตำแหน่งที่ติดตัง้ อุปกรณ์
เครื่องมือ ว่ำมีควำมเหมำะสมและควำม
สะดวกในกำรใช้งำนกำรบำรุงรักษำ
2. กำรพิจำรณำพื้นทีโ่ ดยรอบอุปกรณ์
เครื่องมือที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งต้องมี
พื้นที่เพียงพอสำหรับกำรติดตั้งอุปกรณ์กำร
ผลิตและกำรปฏิบัตงิ ำน (โปรดดูวิธีกำรคำนวณ
พื้นที่กำรปฏิบัติงำนในข้อกำหนด ข้อ 3.2)

2

1

0

2

1

0

เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์กำรผลิต ทำด้วย
วัสดุที่เหมำะสมและมี
ควำมทนทำน
เครื่องมือ เครือ่ งใช้และ
อุปกรณ์กำรผลิต ทำด้วย
วัสดุที่เหมำะสม แต่ไม่มี
ควำมทนทำน
เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์กำรผลิต ทำด้วย
วัสดุที่ไม่เหมำะสม และไม่
มีควำมทนทำน

อุปกรณ์และเครื่องมือ
สำมำรถใช้งำนบำรุงรักษำ
ได้อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย
อุปกรณ์และเครื่องมือ
สำมำรถใช้งำน บำรุงรักษำ
ได้อย่ำงสะดวก แต่ไม่
ปลอดภัย
อุปกรณ์และเครื่องมือ
สำมำรถใช้งำน บำรุงรักษำ
ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย

