














 









ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข 

มาตรฐานการผลิต 

 ข้อก าหนดของสถานที่ผลิตเครื่องมือ 

 เครื่องมือ เครื่องใช้  

 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ  

 วิธีการผลิต  

 วิธีการเก็บรักษาเครื่องส าอาง 

 ข้อก าหนดของสถานท่ีน าเข้าวิธีการน าเข้า 

 วิธีการเก็บรักษาเครื่องส าอาง 

 มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต

เทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่าข้อก าหนด

ตามประกาศกระทรวงฯ 





ภาคผนวก ก 

ข้อก าหนดของสถานทีผ่ลิต เครื่องมอื เครื่องใช้ อุปกรณ ์ 

ภาชนะบรรจ ุวิธีการผลิต วิธีการเกบ็รกัษาเครือ่งส าอาง 



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 

(***principle requirement)  

*** 



ผู้ผลิตเคร่ืองส าอางต้องจัดให้มี...เป็นแฟ้มข้อมูล 

จ
ัด
ให
้มี
เอ
ก
ส
าร

 

  1.ข้อมลูทัว่ไปของสถานที่ผลติ  

  2.ข้อมลูของเครือ่งส าอางส าเรจ็รปู  

  3.วตัถุดบิ 

 4.ประวตัคิวามเปน็มาหรอืประวตัิองคก์ร 

  5.ขอ้มลูการจดแจง้เครือ่งส าอาง  

*** ข้อบังคับ  

(principle requirement)  



ข้อมูลทัว่ไปของสถานทีผ่ลติ  

ข้อ
ม
ูล
ท
ั่วไ
ป
ขอ
งส
ถ
าน
ท
ี่ผ
ล
ติ
  

ข้อมูลทัว่ไปของสถานทีผ่ลติ ได้แก ่ 

 ประวตัิความเปน็มาหรอืประวตัอิงคก์ร  

 การจดัองคก์รและขอ้มลูเกีย่วกบับคุลากรขอ้มลูและรปูถา่ยเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติ  

 

แผนทีแ่สดงท าเลทีต่ั้ง  

 

 

แผนผงัภายในอาคาร  

 

 

การจัดแบง่พื้นทีส่ าหรบัผลติ  

 
 

อุปกรณท์ีส่ าคญัในการผลติ

และการควบคมุคณุภาพ  

 

 

ระบบเอกสารขัน้ตอนและวธิกีารจัดการขอ้

ร้องเรยีนและการเรยีกคนืผลติภณัฑ ์

 



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 



บุคลากรทกุคนที่ปฏบิัตงิานเกีย่วข้องกบั.... 

  

 กระบวนการผลติเครือ่งส าอาง 

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ดีในการ        

ผลิตเครื่องส าอาง  

ความรู้ทางด้านสุขอนามัย 

ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัตงิานเกีย่วขอ้งกบัการจดแจง้ 

มีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การจดแจ้ง การจัดท าฉลาก 

 บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม หรือศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

  



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 



อยู่ในท าเลทีเ่หมาะสม 

 

 

3.1 

 



 

3.1 

 

 



3.2 สถานทีผ่ลติต้องมัน่คงแขง็แรง มีพื้นทีเ่พยีงพอทีจ่ะตดิตัง้เครือ่งมอืและอปุกรณท์ี่

ใช้ในการผลติ ลักษณะของพืน้ ฝาผนงั และเพดานของสถานที่ผลติต้องท าดว้ยวสัดทุี่

คงทนถาวร และท าความสะอาดไดง้า่ย   



 

 

 

(***principle requirement)  



จัดให้มกีารปอ้งกนัสตัวแ์ละแมลงไมใ่หเ้ขา้สูบ่รเิวณสถานทีผ่ลิต 

 

 



 

สถานท่ีผลิตเครื่องส าอาง 
• พื้นของปา้ยควรเปน็สเีขม้  

• ความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 15 ซม. และยาว

ไม่น้อยกวา่ 45 ซม. 

• ของตวัอกัษรควรเปน็สทีีต่ดักบัสพีืน้ของ

ป้ายและมองเหน็ไดช้ดัเจน 

• ขนาดของตวัอกัษรควรมขีนาดที่

เหมาะสม เช่น ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 1 

ซม. และขนาดความสงูของตวัอกัษรไม่

น้อยกวา่ 5 ซม. 

จุดเน้น !!!!!!!!!!!! 

 วัสดุทีค่งทนถาวร 

 แสดงขอ้ความ “สถานทีผ่ลติเครือ่งส าอาง”  

 ต าแหนง่ทีต่ิดตัง้ปา้ย สามารถมองเหน็ปา้ย

ได้ง่ายและชดัเจน 



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 

(***principle requirement)  



4.1 ต้องไมก่่อใหเ้กดิการปนเปือ้น ซึ่งอาจจะเกดิขึน้ในระหวา่งการด าเนนิการผลติ  

    เช่น จากน้ ามนัหลอ่ลืน่ น้ ามันเชือ้เพลิง ผงหรอืเศษโลหะ  

 

 

4.2 ท าด้วยวสัดทุีไ่มท่ าปฏกิริยิากบัเครือ่งส าอาง ไม่ดูดซมึและไมห่ลดุลอกตดิกบั

เครื่องส าอาง วัตถุดบิ สารที่ใชท้ าความสะอาด หรือสารฆา่เชือ้ 

 

 

4.3 สามารถใชง้านบ ารงุรกัษาไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั   
  

  



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 

(***principle requirement)  



ส
ุขล
ัก
ษ
ณ
ะแ

ล
ะส
ุขอ
น
าม
ยั
 

5.1 บุคลากร 

5.2 สถานที ่ 

5.3 อุปกรณแ์ละเครือ่งมอื เครื่องใช้ 



5.1 บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติจะเขา้สูบ่รเิวณควบคมุความสะอาด เช่น ห้องผลติ 

บริเวณชัง่วตัถุดบิ บริเวณบรรจ ุต้องเปลีย่นหรอืสวมทบัดว้ยชดุปฏบิตัิงาน ไม่สวม

ออกนอกบรเิวณควบคมุความสะอาด   

 

 

2. ชุดปฏิบัติงาน  

 

 

1. หมวกคลุมผม 

 

 

3. รองเท้าที่ใช้ในบริเวณสะอาด 

 

 

4. ผ้าปิดปากและจมูก 

 

 

5. ถุงมือ  

(ตามความจ าเป็น) 

 



5.2 สถานที ่ 

สถานทีผ่ลิตและบรรจตุ้องมวีธิกีารควบคมุดแูลและรกัษาความสะอาดอยา่งถกูต้อง

และสม่ าเสมอ ดังต่อไปนี ้

สถานทีผ่ลิตและบรรจตุ้องจดัใหเ้ปน็ระเบยีบ สะอาด ไม่มีสิง่ของทีไ่มเ่กีย่วขอ้งไมม่สีิง่สกปรก  



5.2.2 ห้องสว้มต้องถูกสขุลักษณะ มอีุปกรณ ์เครื่องใชส้ าหรบัท าความสะอาดหรอืฆา่เชือ้

ตามความจ าเปน็ และไมเ่ปดิโดยตรงสูห่อ้งผลติ 

ต้องแยกออกจากหอ้งผลติและไมเ่ปดิสูห่้องผลิตโดยตรง / สะอาด  



5.2.3 มีวิธกีารจดัการทีด่ใีนการควบคมุของเสยีจากการด าเนนิการผลติ รวมทั้งกาก 

      ตะกอนหรอืสิ่งตกคา้งตา่งๆ ที่ถูกปลอ่ยออกจากสถานทีผ่ลติซึง่กอ่ใหเ้กดิหรอือาจ 

      ก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุอนามยั 

      ของประชาชน 

5.2.4 จัดใหม้ภีาชนะรองรบัขยะมลูฝอยที่มฝีาปดิในจ านวนทีเ่พยีงพอและมวีธิกี าจดั 

       ขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม 



5.2.5 จัดใหม้กีารจดัการน้ าทิง้ทีม่ปีระสทิธภิาพ (ระบบพกัน้ า / บ่อพักน้ าทิง้สารเคม)ี 

5.2.6 จัดใหม้มีาตรการเพือ่ความปลอดภยัตามความเหมาะสม อย่างน้อยต้องมี

อุปกรณด์บัเพลงิและชดุปฐมพยาบาล 

 



5.3 อุปกรณแ์ละเครือ่งมือ เครื่องใช ้

5.3.1 เครื่องมอื เครื่องใช ้และอุปกรณ์การผลติ ต้องสะอาด และจดัเกบ็อย่างเปน็

สัดส่วนไวใ้นที่ทีส่ะอาด 



5.3 อุปกรณแ์ละเครือ่งมือ เครื่องใช ้

5.3.2 มกีารท าความสะอาดที่เหมาะสมและไมก่อ่ใหเ้กดิการปนเปือ้น โดยต้องมวีธิกีาร

ท าความสะอาดที่เปน็ลายลกัษณอ์ักษรและบคุลากรตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมให้

ปฏิบัตงิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

5.3.3 มีบันทึกการท าความสะอาดเปน็ลายลกัษณอ์ักษร 



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 



6.1 วัตถุดบิและวสัดบุรรจ ุ

ต้อง อยู่ในสภาพทีด่ ีภาชนะบรรจ ุ

ต้องไม่มีรอยแตก ร้าว ช ารุด  

หรือมีรอยสัตว์กัดแทะ 

ต้อง จัดเกบ็ใหเ้ปน็สดัสว่น  

เพื่อป้องกันการสับสนปนเป 

ต้องมี ฉลากแสดงรายละเอยีด  

บ่งชี้ที่ภาชนะบรรจุของวัตถุดิบ 

และวัสดุบรรจุ 

มีเอกสารผลการทดสอบคณุภาพ

หรือผลการตรวจสอบคุณลักษณะ 

หรือใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห ์

วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ ต้องมีการใช้

ในลักษณะที่รับมาก่อนให้น าไปใช้ก่อน 

หรือหมดอายกุ่อนใหใ้ชก้อ่น 

คุณภาพของน้ าที่ใช้ในการผลิต

เครื่องส าอางอย่างน้อยต้องมีคุณภาพ

เป็นไปตาม               

มาตรฐานของน้ าบรโิภค    

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 



6.2 วิธีปฏบิตัแิละกระบวนการผลติ (กระบวนการผลิต) 

6.2.1.1  ก่อนและหลงัน าวตัถุดบิไปใชใ้นกระบวนการ ผลิต พบว่า  

 บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ 

 มีป้ายแสดงชื่อวัตถุดิบที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง  

 วัตถุดิบมีลักษณะใช้งานได้และไม่หมดอาย ุ

 

6.2.1.2 เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละอปุกรณก์ารผลิต 

 มีลักษณะสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้ มีหลักฐานว่าเครื่องมือ เครื่องใช้

และอุปกรณ์การผลิต ได้รับการท าความสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 



6.2 วิธีปฏบิตัแิละกระบวนการผลติ (กระบวนการผลิต) 

6.2.1.1  ก่อนและหลงัน าวตัถุดบิไปใชใ้นกระบวนการ ผลิต พบว่า  

 บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ 

 มีป้ายแสดงชื่อวัตถุดิบที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง  

 วัตถุดิบมีลักษณะใช้งานได้และไม่หมดอาย ุ

 

6.2.1.2 เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละอปุกรณก์ารผลิต 

 มีลักษณะสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้ มีหลักฐานว่าเครื่องมือ เครื่องใช้

และอุปกรณ์การผลิต ได้รับการท าความสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 



6.2 วิธีปฏบิตัแิละกระบวนการผลติ (กระบวนการผลิต) 

6.2.1.3 ในระหวา่งกระบวนการผลติพืน้ที่ในหอ้งผลติมสีิง่ที่ไมเ่กีย่วขอ้ง 

        ในกระบวนการผลติ   

 

6.2.1.4 มีวิธกีารปอ้งกนัการปนเปือ้นที่อาจเกดิขึน้จาก การผลติเครือ่งส าอางหลาย 

        ต ารบัพรอ้มกนั ในหอ้งผลติเดยีวกัน หรือมกีารผลติเครือ่งส าอางอืน่มาก่อน 

 

6.2.1.5 มวีิธีการควบคมุกระบวนการผลติใหเ้ปน็ไปตามขอ้ก าหนดของเอกสารแม่บท 

        ของเครือ่งส าอาง 



6.2 วิธีปฏบิตัแิละกระบวนการผลติ (กระบวนการผลิต) 

6.2.1.6 มวีิธกีารก าหนดเลขทีห่รอือักษรครัง้ทีผ่ลิตในการผลติเครือ่งส าอางแต่ละครัง้ 

 

 

6.2.1.7 มีการจดัเกบ็เครือ่งส าอางที่รอการบรรจไุวใ้นภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ/ 

เครื่องส าอางทีร่อการบรรจมุปีา้ยชีบ้ง่ทีช่ดัเจน/ ป้ายชีบ้ง่แสดงขอ้มลูครบถว้น ถูกต้อง 



6.2.2 วิธีปฏบิตัแิละกระบวนการผลติ (กระบวนการบรรจ)ุ 

6.2.2.1 มีเอกสารแสดงกระบวนการบรรจใุหเ้ปน็ไปตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแม่บท 

 

 

6.2.2.2 วัสดบุรรจเุครือ่งส าอางแตล่ะชนดิ มปี้ายชีบ้ง่ 

6.2.2.3 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของฉลากที่แสดงไวท้ีภ่าชนะบรรจ ุหีบห่อ และก่อน  

        น าไปใช ้

 

6.2.2.4 เครื่องส าอางทกุรายการมกีารแสดงฉลากตามทีก่ฎหมายก าหนดไวค้รบถว้น 

6.2.2.5 มีวิธีการตรวจสอบปรมิาณสุทธ ิ



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 



มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องส าอางรอการ

บรรจุ เครื่องส าอางส าเร็จรูป 

มีการเก็บตวัอยา่งเครือ่งส าอางส าเรจ็รปูทกุรุน่ 

ตัวอยา่งเครือ่งส าอางส าเรจ็รปูมปีรมิาณเพยีงพอ

ต่อการทวนสอบคณุภาพ อย่างนอ้ย 2 ครั้ง 



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 



มีเอกสารแม่บท  

ทีร่ะบุสูตร

ส่วนประกอบของ

เครื่องส าอางทุก

ต ารับ 

ขั้นตอนของการ

ผลิต ต้องตรงกับที่

จดแจ้ง

รายละเอียด

เครื่องส าอางไว้ 

 

มีบันทึกการผลิต

เครื่องส าอางทุก

ครั้งที่ผลิต 

  

 
 

บันทึกการผลิต

เครื่องส าอาง  

ระบขุั้นตอนของ

การด าเนินการผลิต 

ซึ่งต้องสอดคล้อง

กับเอกสารแม่บท  

 



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 



มีการจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องส าอางรอการบรรจุ เครื่องส าอางส าเร็จรูป เครื่องมือ 

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์การผลิตท่ีเก่ียวข้อง อย่างเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้ 

ง่ายต่อการท าความสะอาด มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ท่ีเหมาะสม   

 



หัวข้อ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป 

2. บุคลากร 

3.สถานทีผ่ลิต 

4.เครือ่งมอื เครื่องใช้

และอปุกรณ์การผลติ 

5.สุขลกัษณะ

และสขุอนามยั 
6. การ

ด าเนนิการผลติ 

7.การควบคมุ

คุณภาพ 

8.เอกสารการผลติ 

9. การเก็บรกัษา 

10.ขอ้รอ้งเรยีน 



มีเอกสารแสดงขั้นตอนการ

จัดการข้อร้องเรียน   

มีการบันทึกผลการ

ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

มีมาตรการในการเรียกคืน

เครื่องส าอางตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การเรียกเก็บคืน การท าลาย

และการส่งมอบ 





ผู้ประกอบการรายเดมิทีม่ใีบรบัจดแจง้แลว้  

กรณีตรวจพบวา่ ไม่มีสถานที่ตามทีจ่ดแจง้ไว ้

 

 

 

ให้รวบรวมหลกัฐาน ได้แก่ ผลการตรวจสอบ ค าใหก้าร  

ภาพถา่ยสถานที ่หนังสือแจง้ผูผ้ลิต ผู้น าเขา้ใหโ้ตแ้ย้ง  

หนังสอืตอบจากผูผ้ลติ ผู้น าเขา้ (ถ้ามี)  

 

 

ส่งเรื่องใหส้ านกังาน อย. ออกค าสั่งเพกิถอนตามมาตรา 36(2)   



 ให้ตรวจสอบสถานที่ผลิต/น าเข้า ณ สถานที่ตั้งจริงตามข้อก าหนด  

กรณีมีการผลติ/น าเขา้ : สถานท่ีผลิต หมวดที่ 1-10, สถานท่ีน าเข้า หมวดที่ 1-6)  

กรณีไมม่กีารผลติ/น าเขา้ : สถานที่ผลิต หมวดที่ 1-4, สถานที่นาเข้า หมวดที่ 1-3)  

 เกณฑ์การตัดสิน คะแนน > 60 %  

-กรณีคะแนน > 60 %ให้ขึ้นทะเบียนเป็น สถานที่ผ่านตามเกณฑ์”  

-กรณีคะแนน < 60 % หากสามารถเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางไปวิเคราะห์ได้  

-กรณีมีข้อบกพร่อง ให้แจ้งผู้ประกอบการ ให้แก้ไขให้เสร็จ  

ภายในวนัที ่23 พ.ค. 63  

เม่ือครบก าหนด หากไม่แก้ไข ให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย  

 

ผู้ประกอบการรายเดมิที่มีใบรับจดแจง้แลว้ กรณีตรวจพบสถานทีม่ีอยูจ่รงิ 

 



 ให้ตรวจสอบสถานที่ผลิต/น าเข้า ณ สถานที่แห่งใหม ่

 สถานทีผ่ลิต หมวดที่ 1-4,  

 สถานทีน่ าเขา้ หมวดที ่1-3)กรณไีมม่ีการผลติ/น าเขา้ : สถานที่ผลิต หมวด

ที่ 1-4, สถานท่ีนาเข้า หมวดที่ 1-3)  

 เกณฑก์ารตัดสนิ คะแนน > 60 % 

-กรณีคะแนน > 60 % ใหข้ึ้นทะเบียนเป็น สถานที่ผ่านตามเกณฑ์” 

-กรณีคะแนน < 60 % ให้แจ้ง ไม่อนุมัติสถานที ่
หากพบการด าเนนิการใดทีผ่ดิต่อพระราชบญัญตัิเครือ่งส าอาง  ให้ด าเนนิคดตีามกฎหมาย เช่น ผลิต

เครื่องส าอางกอ่นทีจ่ะแจ้งยา้ย สถานทีต่อ่พนกังานเจา้หนา้ที ่มีเครือ่งส าอางทีแ่สดงฉลากเปน็เทจ็  

การมสีือ่โฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย การผลติเครือ่งส าอางไมต่รงตามทีจ่ดแจง้ 

ผู้ประกอบการรายเดมิ ขอย้ายสถานที่ 



1. ให้ผู้ประกอบการยื่นหนังสือแจ้งปิดกิจการและยกเลิกใบรับจดแจ้งทุกฉบับ 

พร้อมหนังสือมอบอ านาจ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาท าหนังสือแจ้งการรับทราบให้

ผู้ประกอบการทราบ 

3. ส่งเร่ืองให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทางอีเมล์ เพื่อด าเนินการยกเลิก 

      เลขสถานที่ในระบบ 

การแจง้ปดิกจิการ 




