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แบบตรวจประเมินสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

ส าหรับการตรวจเฝ้าระวัง หรือการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต  
หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ  
ชื่อผู้จดแจ้ง (ระบุเป็นบุคคลธรรมดา/ชื่อนิตบิุคคล)......................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขนิติบุคคล  ……………………………………………………………………...…….……..………… 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใหต้ิดต่อกลับ.....................................................E-mail……………………………………………………… 
ชื่อสถานที่ติดต่อ (กรุณากรอกให้อ่านได้ชัดเจน) 
........................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งอยู่เลขที่................................................................................................................................................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่....................
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์...............................................................................................................โทรสาร.............................................. 
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเข้าเครื่องส าอาง (กรุณากรอกให้อ่านได้ชัดเจน) 
    ผลิต                    ผลิตแบ่งบรรจุ/รวมบรรจุ                  รับจ้างผลติ                 น าเข้า       
......................................................................................................................................................................................... 
ที่ตั้งอยู่เลขที่........................................................................................................พิกัด GPS........................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่....................
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์...............................................................................................................โทรสาร.............................................. 
ชื่อสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง (กรุณากรอกให้อ่านได้ชัดเจน) 
......................................................................................................................................................................................... 
ที่ตั้งอยู่เลขที่.........................................................................................................พิกัด GPS......................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................................................หมู่ที่....................
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์...............................................................................................................โทรสาร.............................................. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการตรวจประเมิน 
วัตถุประสงค ์
การตรวจประเมิน 

 ให้การรับรอง    ต่ออายุการรับรอง       แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ               
 เฝูาระวัง          ร้องเรียน                 กรณีพิเศษ/อื่นๆ  

วัน - เวลาที่ตรวจประเมิน วันที.่....................................................................เวลา.................................................น. 
ประเภทของสถานทีท่ี่ตรวจ  สถานที่ผลิต      สถานที่น าเข้า           สถานที่เก็บรักษา 
ประเภทเคร่ืองส าอาง  น้ าหอม            ตกแต่งหน้า, บ ารุงผิว, ทากันแดด, แตง่เล็บ    

 เก่ียวกับเส้นผม   เก่ียวกับช่องปาก  
 ส่วนบุคคลในห้องน้ าอื่นๆ (ผ้าอนามยั ผ้าเยน็ กระดาษซบัมนั)          
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการตรวจประเมิน (ต่อ) 
ลักษณะทางกายภาพของ
เครื่องส าอางที่ผลิต/แบ่ง
บรรจุ/น าเข้า/เก็บรักษา 

 ครีม/เจล/ของเหลว/โลชั่น/น้ ามัน   ขี้ผึ้ง/พาราฟิน     สเปรย์อัดก๊าซ 
 แท่ง               แผ่น             เพสต์ (paste)    แขวนตะกอน/แปูงน้ า 
 ผง/ฝุุน/เกล็ด     ผงอัดแข็ง      ก้อน                ไหม (floss)    

ข้อมูลการประกอบกิจการ จ านวนพนักงานทั้งหมด...........คน จ านวนพนักงานที่เก่ียวกับการผลิต/น าเข้า/เก็บ
รักษา..........คน  

เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการ รวมก าลัง
........................................................................................แรงม้า   

ใบอนุญาตตั้งโรงงาน/ใบอนุญาตเกี่ยวกับการตั้งสถานประกอบการเลขที่........................    
ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่  อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม…………………………………………………… 

 ไม่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม 
 ไม่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม เพราะไมม่ีการก าหนดเขตดังกล่าว 

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

ลายมือชื่อหัวหน้า 
คณะตรวจประเมิน 

..........................................................................หมวดที่ตรวจ…………………………........ 
     (                                        ) 

ลายมือชื่อผู้ตรวจประเมิน 1. ……………………………………………………………  หมวดที่ตรวจ…………………………........ 
     (                                        ) 
2…………………………………………………….…….…  หมวดที่ตรวจ………………………………… 
     (                                        ) 
3. ……………………………………………………..…..... หมวดที่ตรวจ……………………………….… 
     (                                        ) 

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

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

 
ส่วนที่ 3 ผลการตรวจประเมินสถานที่ 

3.1 สถานที่ผลิต 
หมวด 

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ จ านวน

ข้อบกพร่อง  
1. ข้อมูลทั่วไป 2   

2. บุคลากร 6   

3. สถานที่ผลิต 18   

4.  เครื่องมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์การผลิต   6   

5. สุขลักษณะและสุขอนามัย   26   
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หมวด 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ จ านวน
ข้อบกพร่อง  

6. การด าเนินการผลิต 36   

7. การควบคุมคุณภาพ 4   

8. เอกสารการผลิต 4   

9. การเก็บรักษา 2   

10. ข้อร้องเรียน (กรณีมีข้อร้องเรียน คะแนนเต็ม 8) 8/4   

รวมคะแนน 

(กรณีมีข้อร้องเรียน คะแนนเต็ม 112) 

112/108   

3.2 สถานที่น าเข้า/เก็บรักษา 
 

หมวด 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ จ านวน
ข้อบกพร่อง  

1. ข้อมูลทั่วไป 2   

2. บุคลากร 8   

3.  สถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บรักษา 24   

4. การน าเข้า 10   

5. การควบคุมคุณภาพ   2   

6. ข้อร้องเรียน (กรณีมีข้อร้องเรียน คะแนนเต็ม 8) 8/4   

รวมคะแนน  

(กรณีมีข้อร้องเรียน คะแนนเต็ม 54) 

54/50   

 
ส่วนที ่4 สรุปผลการตรวจประเมิน             
    4.1  คะแนนรวม   
              ผ่านการประเมิน (คิดเป็นร้อยละ...............)           ไม่ผ่านการประเมิน (คิดเป็นร้อยละ...............) 
    4.2 ข้อบกพร่องที่เป็นข้อบังคับโปรดระบุเลขข้อ....................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 5 รายละเอียดการตรวจประเมิน 
 5.1  สถานที่ผลิต 

 
ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

1 ข้อมูลทั่วไป      
1.1 ผู้ผลิตมีเอกสารตามรายการดังตอ่ไปนี้ 

หรือไม่ 
- ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ผลิต  
- ข้อมูลของวัตถุดิบ  
- ข้อมูลของเคร่ืองส าอางส าเร็จรูป  
- ข้อมูลประวัติขององค์กร  
- ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องส าอาง   

     

2 บุคลากร      
2.1 บุคลากรทุกคนทีป่ฏิบัตงิานเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิตเครื่องส าอาง มีความรู้
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
- ด้านวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง  
- ด้านสุขอนามัย 
- ด้านข้อควรระวังในการปฏบิัตงิาน  

     

2.2 บุคลากรที่ปฏบิัติงานเก่ียวข้องกับการจด
แจ้ง มีความรูด้ังต่อไปนี้  หรือไม ่
- ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
- ด้านการจดแจง้  การจัดท าฉลาก  

     

2.3 - บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้รับการ 
  ฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง หรือไม่ 
- มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานผลการศึกษา/ 
   การอบรมด้วยตนเอง หรือไม่ 

     

3 สถานที่ผลิต      
3.1 ท าเลที่ตั้งมลีักษณะไม่ก่อให้เกิดการ

ปนเปื้อน 
     

3.2 สถานทีผ่ลิตมลีักษณะดังต่อไปนี ้หรือไม่ - - - - - 
 (1) มั่นคงแข็งแรง       
 (2) มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ  

     อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

 (3) ลักษณะของพื้น ฝาผนัง เพดานของ 
     สถานทีผ่ลิตท าด้วยวสัดุที่คงทนถาวร 
     และท าความสะอาดไดง้่าย 

     

3.3 -  มีปูายท าด้วยวสัดุที่คงทนถาวร หรือไม่ 
-  ปูายนั้นแสดงข้อความ “สถานที่ผลติ 
 เครื่องส าอาง” ถูกต้องหรือไม่ 

-  ต าแหน่งที่ติดตัง้ปาูยเหมาะสมและแสดง
ให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน หรือไม่  

     

3.4 มีห้องที่เป็นสัดส่วน แยกออกจากกันอย่าง
น้อย 2 ห้อง (ห้องส าหรับผลิต-บรรจุ
เคร่ืองส าอาง และห้องส าหรับเก็บวัตถุดิบ 
วัสดุบรรจุ เครื่องส าอางรอการบรรจุ 
เครื่องส าอางส าเร็จรูป) หรือไม ่

     

3.5 มีการแยกห้องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ผลิตเคร่ืองส าอาง ออกจากบริเวณพัก
อาศัย และไม่เปน็ทางเดินผา่นไปสู่บริเวณ
อื่น  หรือไม่ 

     

3.6 - มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  ส าหรับการปฏบิัติงาน หรือไม่ 
- มีการระบายอากาศเหมาะสมและ 
  เพียงพอ ส าหรับการปฏิบตัิงาน หรือไม่ 

     

3.7 มีวิธีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่
บริเวณสถานทีผ่ลิต หรือไม่ 

     

4 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การ
ผลิต   

     

4.1 มีลักษณะก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือไม่       
4.2 ท าด้วยวสัดุที่ไมท่ าปฏิกิริยากับ

เครื่องส าอาง  ไม่ดูดซึม ไม่หลุดลอกติดกับ
เครื่องส าอาง วัตถุดิบ สารที่ใช้ท าความ
สะอาด/สารฆ่าเชื้อ  หรือไม่ 

     

4.3 สามารถใช้งานและบ ารุงรักษาได้สะดวก 
ปลอดภัย หรือไม่ 
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

5 สุขลักษณะและสุขอนามัย      
5.1 บุคลากร      
5.1.1 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการผลิตจะเข้าสู่

บริเวณควบคุมความสะอาด มีการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
- มีการเปลี่ยน/สวมทบัด้วยชดุปฏิบัติงาน 
  หมวกคลุมผม  
- ใช้ที่ปิดปากและจมูก รองเท้าที่ใช้ใน 
  บริเวณควบคุมความสะอาด (การสวม 
  ถุงมือให ้พิจารณาตามความจ าเป็น) 
- สวมชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ดังกล่าว 
  ได้รับการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
- ไม่ได้สวมชุดปฏิบัติงานและอปุกรณ์ 
  ออกนอกบริเวณควบคุมความสะอาด  

     

5.1.2 บุคลากรที่ปฏบิัติงานเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการผลิตเคร่ืองส าอาง มกีารปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
- ไม่ได้สวมเครื่องประดับในขณะ 
  ปฏิบัติงาน  
- รักษาความสะอาดมือและเล็บอยู่เสมอ  
- มีการท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้า 
  สู่ห้อง ผลิต 

     

5.1.3 บุคลากรที่ปฏบิัติงานเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการผลิตเคร่ืองส าอาง กระท าการ
ใดๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในห้องผลิต 
หรือไม่ (เช่น สูบบุหร่ี รับประทานอาหาร 
เก็บอาหารหรือเครื่องดื่ม) 

     

5.1.4  - บุคลากรมีสุขภาพอนามัยทีส่มบูรณ์ 
   แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง 
   หรือมีบาดแผลตามรา่งกาย ใช่หรือไม่ 
- บุคลากรได้รบัการตรวจสุขภาพอย่าง 
  น้อย ปีละ 1 คร้ัง หรือไม ่
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

-  มีเอกสารผลการตรวจสุขภาพเก็บไว้เป็น
หลักฐาน หรือไม่ 

5.2 สถานทีผ่ลิตและบรรจ ุ      
5.2.1 สถานทีผ่ลิตและบรรจุ มีลักษณะที่เป็น

ระเบียบ สะอาด ไม่มสีิ่งของที่ไม่เก่ียวข้อง 
ไม่มีสิ่งสกปรก  หรือไม่ 

     

5.2.2 ห้องส้วมมีลักษณะถูกสุขลักษณะ มี
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส าหรับท าความสะอาด/
ฆ่าเชื้อตามความจ าเปน็ และไม่เปิด
โดยตรงสู่ห้องผลิต หรือไม่ 

     

5.2.3 มีวิธีการจัดการที่ดีในการควบคุมของเสีย 
กากตะกอนหรือสิ่งตกค้างต่างๆ ที่ถูก
ปล่อยออกจากสถานทีผ่ลิต ซึ่งกอ่ให้เกิด/
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม/ภาวะที่เปน็อันตรายต่อ
สุขอนามัยของประชาชน หรือไม่ 

     

5.2.4 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มฝีาปิด
เพียงพอและมีวิธีก าจัดขยะมลูฝอยที่
เหมาะสม หรือไม่ 

     

5.2.5 มีวิธีการจัดการน้ าทิ้งที่มปีระสิทธิภาพ 
หรือไม่ 

     

5.3 อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้      
5.3.1 - เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิต ม ี

  ความสะอาด หรือไม ่
- เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิตถูก

จัดเก็บเป็นสัดส่วนและเก็บไว้ในที่ที่
สะอาด หรือไม่ 

     

5.3.2 - มีการท าความสะอาดที่เหมาะสม และ 
  ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือไม่  
- มีวิธีการท าความสะอาดที่เป็น 
  ลายลักษณ์อักษร หรือไม่ 
- บุคลากรได้รบัการฝึกอบรมให้ 
  ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง หรือไม่ 
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5.3.3 มีบันทึกการท าความสะอาดเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร หรือไม่ 

     

6 การด าเนินการผลิต      
6.1 วัตถุดิบและวสัดุบรรจ ุ      
6.1.1 -  วัตถุดิบมีสภาพที่ดี และบรรจใุนภาชนะ 

   บรรจุที่ไม่มีรอยแตก ร้าว ช ารุด ไม่มีรอย 
   สัตว์กัดแทะ  ใช่หรือไม่ 
 - วัสดุบรรจุอยู่ในสภาพที่ดี ไมม่ีรอยแตก  
   ร้าว ช ารุด  ไม่มีรอยสัตว์กัดแทะ ใช่หรือไม่ 

     

6.1.2  มีการจัดเก็บวัตถุดิบและวสัดุบรรจุที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่

-  เป็นสัดสว่น ปูองกันการสบัสนปนเป  
-  มีวิธีการเก็บที่เหมาะสม (วางบนชั้นวางที่
เหมาะสม ไม่วางที่พืน้โดยตรง ไม่ให้สารที่
ไม่เก่ียวข้องมาปนเปื้อน หรือเกิดอันตราย 

     

6.1.3 - มีฉลากที่แสดงรายละเอียดที่ภาชนะ 
  บรรจุของวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ หรือไม่ 
- ฉลากของวัตถุดิบและวสัดุบรรจุมีข้อมูล 
  ที่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ 

     

6.1.4 - มีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพ/ 
  ผลการตรวจสอบคุณลักษณะ หรือ 
  ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือไม่ 
-  เอกสารผลการทดสอบคุณภาพ/ผลการ 
  ตรวจสอบคุณลักษณะหรือใบรับรองผลฯ  
  มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ 

     

6.1.5 - การใช้วัตถุดิบ วัสดบุรรจุ มีการใช้ใน 
  ลักษณะที่รับมาก่อนให้น าไปใช้ก่อน 
  หรือหมดอายุก่อน ให้ใช้ก่อน หรือไม่ 
-  มีเอกสารแสดงการรับ-การจ่าย ตาม

ลักษณะ ข้างตน้ หรือไม่ 

     

6.1.6 น้ าที่ใช้ในการผลติเคร่ืองส าอางมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานของน้ าบริโภคตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วย เร่ือง
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น้ าบรโิภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
หรือไม่ 

6.2 วิธีปฏิบัติและกระบวนการผลิต      
6.2.1 กระบวนการผลิต      
6.2.1.1 ก่อนและหลังน าวัตถุดิบไปใช้ใน

กระบวนการผลิต พบว่า 
- บรรจุอยูใ่นภาชนะบรรจุทีส่ามารถ 
 ปูองกัน การปนเปื้อนได้ หรือไม ่
- มีปูายแสดงชื่อวัตถุดิบที่มีข้อมูลครบถ้วน 
  ถูกต้อง หรือไม่ 
-วัตถุดิบมีลักษณะใช้งานได้และไม่ 
  หมดอายุ  หรือไม่ 

     

6.2.1.2 - เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต  
  มีลักษณะสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้ 
- มีหลักฐานว่าเครื่องมือ เคร่ืองใช้และ 
  อุปกรณ์การผลิต ได้รับการท าความ 
  สะอาด เพื่อปูองกันการปนเปือ้น หรือไม่ 

     

6.2.1.3 - ในระหว่างกระบวนการผลิตพืน้ที่ในห้อง 
  ผลิต มีสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องในกระบวนการ 
  ผลิต หรือไม่ 
- มีหลักฐานที่แสดงว่ามีวธิีการตรวจสอบว่า

ใน ระหว่างกระบวนการผลิตพืน้ที่ในห้อง
ผลิต ไม่มสีิ่งทีไ่ม่เก่ียวข้องในกระบวนการ
ผลิต หรือไม่ 

     

6.2.1.4 - มีวิธีการปูองกันการปนเปื้อนทีอ่าจเกิดข้ึน 
จากการผลิตเครื่องส าอางหลายต ารับ
พร้อมกัน ในห้องผลิตเดียวกัน หรือมีการ
ผลิตเคร่ืองส าอางอื่นมาก่อน หรือไม่     

- มีวิธีการท าความสะอาดและตรวจสอบ
พื้นที่ก่อนการผลติเคร่ืองส าอางแต่ละ
ต ารับ หรือไม่    

     

6.2.1.5 - มีวิธีการควบคุมกระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของเอกสารแม่บท
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ของเคร่ืองส าอาง หรือไม่   
- มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ปฏบิัตติามวิธีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง  หรือไม่ 

6.2.1.6 - มีวิธีการก าหนดเลขที่หรืออักษรคร้ังที่
ผลิตในการผลิตเครื่องส าอางแตล่ะคร้ัง  
หรือไม่ 

- การก าหนดเลขที่หรืออักษรครั้งที่ผลิต
ของเคร่ืองส าอางเปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ 

     

6.2.1.7 - มีการจัดเก็บเครื่องส าอางที่รอการบรรจุ 
  ไว้ในภาชนะบรรจุที่ปดิสนทิ หรือไม่  
- เครื่องส าอางที่รอการบรรจุมีปาูยชีบ้่งที่
ชัดเจน หรือไม่ 

- ปูายชี้บ่งแสดงข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
หรือไม่  (ชื่อ เลขที่หรือครั้งที่ผลติ วัน
เดือนปีที่ผลิต) 

     

6.2.2 กระบวนการบรรจ ุ      
6.2.2.1 - มีเอกสารแสดงกระบวนการบรรจุให้

เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสาร
แม่บท หรือไม่ 

- มีการปฏิบัติตามวิธีการและขัน้ตอนที่ 
  ปฏิบัติไว้  หรือไม่ 

     

6.2.2.2 - วัสดุบรรจุเคร่ืองส าอางแต่ละชนิด มีปาูย 
  ชี้บ่ง หรือไม่ 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปใช้   
หรือไม่ 

     

6.2.2.3 - มีการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากที่
แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ หีบห่อ และกล่อง 
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อน
น าไปใช ้หรือไม่ 

- มีการตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก
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ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ หรือไม ่
6.2.2.4 เครื่องส าอางทุกรายการมีการแสดงฉลาก

ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ครบถว้นถูกต้อง  
หรือไม่ 

     

6.2.2.5 - มีวิธีการตรวจสอบปริมาณสุทธิ หรือไม่ 
- มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ปฏบิัตติามขั้นตอน
ที่ก าหนดไว้ หรือไม ่

     

7 การควบคุมคุณภาพ      
7.1 - มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งส าอาง

รอการบรรจุ เครื่องส าอางส าเร็จรูป 
หรือไม่ 

- มีหลักฐานทีแสดงว่าได้ปฏบิัตติามวิธีที่
ก าหนดไว้แล้ว หรือไม ่เช่น บนัทึกการ
ตรวจสอบคุณภาพเปน็ลายลักษณ์อักษร   

     

7.2 - มีการเก็บตัวอย่างเคร่ืองส าอางส าเร็จรูป
ทุกรุ่น หรือไม่ 

- ตัวอย่างเคร่ืองส าอางส าเร็จรูปมีปริมาณ
เพียงพอต่อการทวนสอบคุณภาพ  อย่าง
น้อย 2 ครั้ง หรือไม่ 

     

8 เอกสารการผลิต      
8.1 มีเอกสารแม่บท ที่ระบุสตูรส่วนประกอบ

ของเคร่ืองส าอางทุกต ารับและขัน้ตอนของ
การผลิต ซึ่งตรงกับที่จดแจ้งรายละเอียด
เครื่องส าอางไว้  หรือไม่   

     

8.2 -  มีบันทึกการผลิตเครื่องส าอางทุกครั้งที่ 
   ผลิต หรือไม่ 
- บันทึกการผลิตเครื่องส าอาง ระบุขั้นตอน

ของการด าเนินการผลิต (ตั้งแตก่ารชั่ง
วัตถุดิบ การผสม การบรรจุเคร่ืองส าอาง
รอการบรรจุ  เครื่องส าอางส าเร็จรูป) ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับเอกสารแม่บท หรือไม่ 
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9 การเก็บรักษา      
 - มีการจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดบุรรจุ 

เครื่องส าอางรอการบรรจุ เครื่องส าอาง
ส าเร็จรูป เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
การผลิตที่เก่ียวข้อง อย่างเป็นสดัส่วน
และเป็นระเบยีบ สะดวกในการหยิบใช้ 
ง่ายต่อการท าความสะอาด มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ที่เหมาะสม 
และติดปาูยชีบ้่งทีช่ัดเจน หรือไม่ 

- กรณีมีวัตถุไวไฟมีการจัดเก็บอย่าง 
  เหมาะสม หรือไม่ 

     

10 ข้อร้องเรียน (Complaints)      
10.1 - มีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อ

ร้องเรียน หรือไม่ 
- กรณีมีข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อ
ร้องเรียนต่างๆ และด าเนินการสืบสวนหา
สาเหตุ วิธีการแก้ไขและปูองกัน หรือไม่ 

     

10.2 มีการบันทึกผลการด าเนนิการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
หรือไม่ 

     

10.3 กรณีที่พบว่าเครื่องส าอางที่ตนผลิตมี
อันตรายต่อผู้บริโภค ผูผ้ลิตได้ด าเนินการ
รายงานอาการอันไม่พงึประสงคจ์ากการใช้
เครื่องส าอางนั้น ให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยเร็ว 
หรือไม่ 

     

10.4 มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องส าอางตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคืน การท าลายและการส่งมอบ
เครื่องส าอางตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดไว้ หรือไม ่

     

 รวมคะแนน      
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1 ข้อมูลทั่วไป      
1.1 ผู้น าเข้ามีเอกสารตามรายการดงัต่อไปนี้ 

หรือไม่ 
- ข้อมูลทั่วไปของสถานที่น าเข้า  
- ข้อมูลของเคร่ืองส าอาง  
- ข้อมูลประวัติขององค์กร  
- ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องส าอาง   

     

2. บุคลากร      
2.1 บุคลากรทุกคนทีป่ฏิบัตงิานเกี่ยวข้องกับ

สถานทีน่ าเข้าและการเก็บรักษา
เครื่องส าอางมีความรู้ดังต่อไปนี ้หรือไม่ 
- ด้านหลักเกณฑ์การน าเข้าเครื่องส าอาง  
- ด้านสุขอนามัย 
- ด้านข้อควรระวังในการปฏบิัตงิาน  

     

2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง 
 มีความรูด้ังต่อไปนี้ หรือไม่ 
- ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
- ด้านการจดแจง้  การจัดท าฉลาก  

     

2.3 - บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้รับการ 
  ฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง หรือไม่ 
- มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานผลการศึกษา/ 
  การอบรมด้วยตนเอง หรือไม่ 

     

2.4 - บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 มีสุขภาพ 
  อนามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็น 
  โรคติดต่อ โรคผิวหนัง /มบีาดแผลตาม 
  ร่างกาย หรือไม่ 
-  ได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง หรือไม่ 
-   มีเอกสารการตรวจสุขภาพเก็บไว้เป็น

หลักฐาน หรือไม่ 

     

3 
 

สถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บรักษา
เครื่องส าอาง  
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

3.1 สถานที่น าเข้า      
3.1.1 - สถานทีน่ าเข้ามีการแยกเปน็สดัส่วนและ 

  แยกออกจากห้องที่พักอาศัย หรือไม่  
-  ไม่เป็นทางเดินผ่านไปสู่บริเวณอื่น 
   ใช่หรือไม่ 

     

3.1.2 - มีปูายท าด้วยวสัดุที่คงทนถาวร หรือไม่ 
- ปูายนั้นแสดงข้อความ “สถานที่น าเข้า 
  เครื่องส าอาง”  

-  ต าแหน่งที่ติดตัง้ปาูยเหมาะสมและแสดง 
   ให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน หรือไม่ 

     

3.2 สถานที่เก็บรักษาและวิธีเกบ็รกัษา      
3.2.1 - สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอางมีการแยก 

  สถานที่เปน็สัดส่วนออกจากห้องที่พัก 
  อาศัย หรือไม่ 

-  ไม่เป็นทางเดินผ่านไปสูบ่ริเวณอื่น  ใช่
หรือไม่ 

     

3.2.2 - มีปูายท าด้วยวสัดุที่คงทนถาวร หรือไม่ 
- ปูายนั้นแสดงข้อความ “สถานที่เก็บรักษา 
 เครื่องส าอาง” ถูกต้องหรือไม่ 

- ต าแหน่งที่ติดตัง้ปาูยเหมาะสมและแสดงให้
บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน หรือไม่  

     

3.2.3  มีการจัดเก็บเครื่องส าอางที่น าเข้าที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

- เป็นสัดสว่น ปูองกันการสบัสนปนเป  
- มีวิธีการเก็บที่เหมาะสม (วางบนชั้นวางที่

เหมาะสม ไม่วางที่พืน้โดยตรง  ไม่ให้สารที่
ไม่เก่ียวข้องมาปนเปื้อน หรือเกิดอันตราย 

     

3.2.4 - มีบุคลากรที่ควบคุมการเบิกจ่ายและจัดท า
บันทึกการจัดส่งเครื่องส าอางส าเร็จรูป 
หรือไม่ 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติได้
ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้หรือไม ่
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

3.2.5 - มีแสงสว่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน หรือไม ่
- มีการระบายอากาศเหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับการปฏบิัติงาน หรือไม่ 

     

3.2.6 มีวิธีการปูองกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่
บริเวณสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง  
หรือไม่ 

     

3.2.7 มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเก็บรักษา
เครื่องส าอางตามข้อก าหนดเคร่ืองส าอาง  
หรือไม่(เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด) 

     

3.2.8 สถานที่จดัเป็นระเบยีบ สะอาด ไม่มีสิ่ง
สกปรกและไม่มสีิ่งของที่ไม่เก่ียวข้องกับ
เครื่องส าอาง หรือไม่ 

     

3.2.9 - มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทีม่ีฝาปิดใน 
  จ านวนที่เพียงพอ หรือไม่ 
- มีระบบก าจดัขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  
  หรือไม่ 

     

3.2.10 มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความ
เหมาะสม ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับใช้ในการปฐมพยาบาล 
หรือไม่ 

     

4  การน าเข้า      
4.1 วิธีการน าเข้า      
4.1.1 ผู้น าเข้ามีการน าเข้าเครื่องส าอางที่ผลิตจาก

ผู้ผลิตทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานตามที่
ก าหนดในภาคผนวก ก หรือมาตรฐานที่
เทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 
(1)  WHO Good  manufacturing   
      practices for pharmaceutical  
     products. 
(2)  PIC/S  
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

(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 าเข้าได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าของ
เครื่องส าอาง หรือจากผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง 
(Letter of Authorization from 
Trademarks owner or Manufacturer)  
หรือไม่ 

     

4.1.3 มีการเก็บใบขนสินคา้ เอกสารใบแสดง
รายการสินคา้ ที่ระบุหมายเลขคร้ังที่ผลิต 
เป็นเวลา 5 ปี หลงัจากวนัน าเข้า
เครื่องส าอาง  หรือไม่ 

     

4.1.4 มีการเก็บตัวอย่างเคร่ืองส าอางที่น าเข้าใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อการตรวจสอบไว้เปน็
ระยะเวลาอย่างน้อยจนถึงวันสิน้อายุ  และ
สามารถส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้  หรือไม่  

     

4.2 เครื่องส าอางที่น าเข้าเพื่อขาย มีการแสดง
ฉลากตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือไม่ 

     

5 การควบคุมคุณภาพ      
 เครื่องส าอางที่น าเข้ามีเอกสารหลักฐาน 

แสดงดังต่อไปนี้  หรือไม ่
- ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ 
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ข้อ 

 
หัวข้อที่ตรวจสอบ 

 ผลการประเมิน สิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อบังคับ ระดับ 

คะแนน 
  0 1 2  

  ทดสอบคุณภาพ (COA) /เอกสารแสดง 
  คุณลักษณะของเคร่ืองส าอางที่เป็นไปตาม 
  ข้อก าหนดของเคร่ืองส าอางส าเร็จรูป / 
  เอกสารอ่ืนที่เทียบเท่ากันของเคร่ืองส าอาง  
- เอกสารความปลอดภัยของวัตถุดิบ(SDS)  

- มีการเก็บเอกสารตาม (1) ไว้ในแฟูมเอกสาร
ข้อมูลเครื่องส าอาง (PIF) เพื่อการตรวจสอบ
เป็นเวลา 3 ปี หลงัจากวนัสิน้อายุ เป็นเวลา 
5 ปี หลังจากวันที่ผลติเคร่ืองส าอาง หรือไม่  

6 ข้อร้องเรียน        
6.1 - มีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อ

ร้องเรียน หรือไม่ 
- กรณีมีข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อ
ร้องเรียนต่างๆ และด าเนินการสืบสวนหา
สาเหตุ วิธีการแก้ไขและปูองกัน หรือไม่ 

     

6.2 มีการบันทึกผลการด าเนนิการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  หรือไม่ 

     

6.3 กรณีที่พบว่าเครื่องส าอางที่ตนน าเข้ามี
อันตรายต่อผู้บริโภค ผูน้ าเข้าไดด้ าเนินการ
รายงานอาการอันไม่พงึประสงคจ์ากการใช้
เครื่องส าอางนั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทราบโดยเร็ว หรือไม่ 

     

6.4 มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องส าอางตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคืน การท าลายและการส่งมอบ
เครื่องส าอางตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
ไว้ หรือไม่ 

     

 รวมคะแนน       
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ส่วนที่ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรอง/ต่ออายุการรับรองสถานที่ผลิต/น าเข้าเครื่องส าอางตาม 
          ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า 
          เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 
     
6.1 การประเมินสถานที่ผลิต และสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง ตามข้อก าหนดแต่ละข้อ  มี 3 ระดับ ดังนี้ 

     (1) ดี       หมายถึง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงฯ ได้คะแนน เท่ากับ 2 
     (2) พอใช้ หมายถึง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงฯ แต่ยังพบข้อบกพร่องซึ่ง 
                             ยอมรับได้  เนื่องจาก ข้อบกพร่องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพมาตรฐานและความ 
                             ปลอดภัยของเครื่องส าอาง  หรือข้อบกพร่อง ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ 
                             ผู้ปฏบิัติงาน ได้คะแนน เท่ากับ 1 
ปรับปรุง/ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงฯ ได้คะแนน เท่ากับ 0 

 
 6.2 ค าอธิบายเพ่ิมเติม ส าหรับการประเมินตามภาคผนวก ก 

         ก.  คะแนนเต็มของภาคผนวก ก  
(1.1)  กรณีมีข้อร้องเรียน  คะแนนเต็ม 112 คะแนน  คิดเป็น 100 % 
(1.2) กรณีไม่มีข้อร้องเรียน คะแนนเต็ม 108 คะแนน  คิดเป็น 100 % 

         ข.  ข้อก าหนดข้อที่ก าหนดให้เป็นข้อบังคับ มี 33 ข้อ ได้แก่         
หมวด ข้อ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 1  
2.  บุคลากร 2.1   
3.  สถานที่ผลิต 3.1 , 3.2 (1) ,  3.2 (3) , 3.3 , 3.4 , 3.5  
4.  เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิต 4.1 , 4.2  
5. สุขลักษณะและสุขอนามัย 5.1.1 ,  5.2.2 , 5.2.3 , 5.2.6 
6.  การด าเนินการผลิต 6.1.1 , 6.1.4 , 6.1.6 , 6.2.1.1 , 6.2.1.2 ,  6.2.1.5 ,  

6.2.1.6 ,  6.2.1.7 , 6.2.2.1, 6.2.2.3 , 6.2.2.4 , 6.2.2.5 
7. การควบคุมคุณภาพ 7.1, 7.2 
8.  เอกสารการผลิต 8.1, 8.2  
9. การเก็บรักษา 9 
10. ข้อร้องเรียน 10.1, 10.4 

 
6.3 ค าอธิบายเพ่ิมเติม ส าหรับการประเมินตามภาคผนวก ข 

(1) คะแนนเต็มของภาคผนวก ข  
ก. กรณีมีข้อร้องเรียน คะแนนเต็ม  54 คะแนน  คิดเป็น 100 % 
ข. กรณีไม่มีข้อร้องเรียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน  คิดเป็น 100 % 
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(2) ข้อก าหนดข้อที่ก าหนดให้เป็นข้อบังคับ มี 15  ข้อ ดังนี้ 
หมวด ข้อ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 1 
2.  บุคลากร 2.1   
3.  สถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บรักษา 3.1.1 , 3.1.2 , 3.2.1 , 3.2.2 , 3.2.7 , 3.2.10  
4.  การน าเข้า 4.1.1 , 4.1.3 , 4.1.4 , 4.2  
5.  การควบคุมคุณภาพ 5 
6.  ข้อร้องเรียน 6.1 , 6.4 

 
6.4  สถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอางที่ผ่านการประเมิน จะได้รับการรับรองหรือต่ออายุการรับรองสถานที่  

      จะต้องมีผลการตรวจประเมินสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
        (1)   ต้องไม่พบข้อบกพร่องในหมวดข้อบังคับ (principle requirement) คือ ไม่ได้คะแนนเท่ากับ 0 

(2) ผลการประเมินสถานที่ต้องได้คะแนนรวมของทุกหมวด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
(3) ให้ผู้ประกอบการส่งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง/ส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 30 วัน และ

หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกระทรวงฯให้ด าเนินการให้การ
รับรอง/ต่ออายุการรับรองสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง  
 

6.5 กรณีตรวจเฝูาระวังสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง  
(1) ต้องไม่พบข้อบกพร่องในหมวดข้อบังคับ (principle requirement) คือ ไม่ได้คะแนนเท่ากับ 0 
(2) ให้ผู้ประกอบการส่งผลการแก้ไขข้อบกพร่อง/ส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง และหากเจ้าหน้าที่

พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกระทรวงฯ ให้คงไว้ซึ่งสถานะของสถานที่ที่ปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงฯได้ 

(3) หากไม่แก้ไขข้อบกพร่องภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ด าเนินการ 
(3.1)  เสนอเรื่องให้ส านักงานฯ มีค าสั่งแจ้งให้หยุดผลิต/น าเข้า  
(3.2)  ด าเนินคดีตามกฎหมาย  
(3.3)  ด าเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต/น าเข้าเครื่องส าอางนั้นๆ 

 
 

 
 

 


