เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (๕) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
เครื่องสําอาง ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอาง ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของสถานที่ผลิต
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษาเครื่องสําอาง ที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ผู้ นํ า เข้ า เพื่ อ ขายเครื่ อ งสํ า อาง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดของสถานที่ นํ า เข้ า
วิธีการนําเข้า และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสําอาง ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอาง ที่ได้รับจดแจ้งการผลิต
หรื อ จดแจ้ ง การนํ า เข้ า เพื่ อ ขายเครื่ อ งสํ า อาง ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้ ใช้ บั ง คั บ ต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป
ตามประกาศนี้ภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. 256๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อกาหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษาเครื่องสาอาง
บทนิยาม
“กระบวนการผลิต” (manufacturing process) หมายความว่า เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการผลิต
เริ่มตั้งแต่การชั่งวัตถุดิบ จนได้เป็นเครื่องสาอางรอการบรรจุ
“การควบคุมคุณ ภาพ” (quality control) หมายความว่า การตรวจสอบและการวิเคราะห์
ที่ดาเนินการทั้งหมดในระหว่างการผลิต เพื่อให้แน่ใจได้ว่ าเครื่องสาอางที่ผลิตออกมาแต่ละครั้ง มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อกาหนดที่ตั้งไว้
“การดาเนินการผลิต” (production) หมายความว่า การปฏิบัติการทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต
จนถึงการบรรจุ เพื่อให้ได้เครื่องสาอางสาเร็จรูป
“การบรรจุ” (packaging) หมายความว่า ขั้นตอนหนึ่งของวงจรการผลิต ในการทาให้เครื่องสาอาง
รอการบรรจุเป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูป
“การผลิต ” (manufacture) หมายความว่า การปฏิ บั ติ การทุ กอย่ างในการผลิ ตเครื่องส าอาง
ประกอบด้วยการดาเนิ นการผลิ ต และการควบคุมคุณ ภาพ เริ่มตั้งแต่ การรั บ วัตถุดิ บ ผ่ านกระบวนการผลิ ต
การบรรจุหีบห่อเป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูปและการปล่อยผ่านเครื่องสาอางสาเร็จรูปเพื่อการจาหน่าย
“เครื่องสาอาง” (cosmetic product) หมายความว่า เครื่องสาอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสาอาง
“เครื่องสาอางรอการบรรจุ” (bulk product) หมายความว่า เครื่องสาอางที่ผ่านกระบวนการผลิต
เรียบร้อยแล้ว เตรียมสู่ขั้นตอนการบรรจุ เพื่อให้เป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูปต่อไป
“เครื่องสาอางสาเร็จรูป” (finished product) หมายความว่า เครื่องสาอางที่ได้ผ่านขั้นตอนทั้งหมด
ในการผลิต
“บริเวณสะอาด” (clean area) หมายความว่า บริเวณที่มีการควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
“เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต” (batch number or lot number) หมายความว่า ตัวเลข
หรืออักษร หรือทั้งสองอย่างรวมกันที่ชี้บ่งถึงประวัติที่สมบูรณ์ของครั้งที่ผลิต
“วัตถุดิบ” (raw material) หมายความว่า สารหรือวัตถุใดๆ ที่เป็นส่วนผสมในสูตรตารับในการ
ผลิตเครื่องสาอาง
“วัสดุบรรจุ ” (packaging material) หมายความว่า วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุเครื่องสาอาง
รอการบรรจุให้เป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูป
“สถานที่ ผลิ ต” (manufacture site) หมายความว่า ที่ อาคาร หรือ ส่ วนของอาคารและให้ หมายความ
รวมถึงบริเวณของสถานที่ที่ใช้ในการผลิต
“เอกสารการผลิต” (document) หมายความว่า ขั้นตอนการทางาน วิธีการปฏิบัติงานและบันทึกต่างๆ
ที่จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพเครื่องสาอาง

“สูตรแม่บท” (master formula) หมายความว่า เอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนด
ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ภาชนะหรื อ วั ส ดุ บ รรจุ ที่ ใช้ ในการผลิ ต แต่ ล ะต ารั บ ตามกรรมวิธี ก ารผลิ ต ที่ ได้ ก าหนดไว้
รวมทั้งข้อควรระวัง ข้อแนะนาที่สาคัญในกระบวนการผลิตและการควบคุมในระหว่างการผลิต
๑. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ ผลิ ตเพื่อขาย หรือผู้ รับจ้ างผลิ ต เครื่องส าอาง ต้องจัดให้ มีเอกสารข้อมูลทั่วไปของสถานที่ผลิ ต
ข้อมูลของเครื่องสาอางสาเร็จรูป วัตถุดิบ ข้อมูลประวัติความเป็นมาหรือประวัติองค์กร ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสาอาง
๒. บุคลากร
๒.๑ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องสาอาง ต้องมีความรู้เกี่ ยวกับ
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสาอาง ความรู้ทางด้านสุขอนามัยและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
๒.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น การจดแจ้ง การจัดทาฉลาก
๒.๓ บุคลากรตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องได้รับการฝึ กอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
๓. สถานที่ผลิต
๓.๑ ทาเลที่ตั้งไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
๓.๒ สถานที่ผลิตต้องมั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิต
ลักษณะของพื้น ฝาผนังและเพดานของสถานทีผ่ ลิตต้องทาด้วยวัสดุที่คงทน ถาวรและทาความสะอาดได้ง่าย
๓.๓ มีป้ายทาด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่ผลิตเครื่องสาอาง” แสดงไว้ให้บุคคลภายนอก
เห็นได้ชัดเจน
๓.๔ จัดให้ มีห้ องที่เป็น สัดส่วน แยกออกจากกันอย่างน้อยสองห้อง โดยมีการจัดแบ่งเป็ นห้ อง
สาหรับผลิต บรรจุเครื่องสาอาง และห้องสาหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอาง
สาเร็จรูป
๓.๕ ให้แยกห้ องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิ ตเครื่องสาอางจากบริเวณพักอาศัย และไม่เป็น
ทางเดินผ่านไปสู่บริเวณอื่น
๓.๖ จัดให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศเหมาะสม และเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
๓.๗ จัดให้มีการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่ผลิต
๔. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต
๔.๑ ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการผลิต เช่น จากน้ามันหล่อลื่น
น้ามันเชื้อเพลิง ผงหรือเศษโลหะ
๔.๒ ทาด้วยวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับเครื่องสาอาง ไม่ดูดซึมและไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสาอาง
วัตถุดิบ สารที่ใช้ทาความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ
๔.๓ สามารถใช้งานและบารุงรักษาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๒

๕. สุขลักษณะและสุขอนามัย
๕.๑ บุคลากร
๕.๑.๑ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะเข้าสู่บริเวณควบคุมความสะอาด เช่น ห้องผลิต
บริเวณชั่งวัตถุดิบ บริเวณบรรจุ ต้องเปลี่ยนหรือสวมทับด้วยชุดปฏิบัติงาน หมวกคลุมผม ใช้ที่ปิดปากและจมูก
รองเท้าที่ใช้ในบริเวณควบคุมความสะอาด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอและไม่สวม
ออกนอกบริเวณควบคุมความสะอาด ทั้งนี้ สาหรับการสวมถุงมือให้พิจารณาตามความจาเป็น
๕.๑.๒ บุ คลากรที่ ป ฏิบั ติงานเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการผลิ ตเครื่องส าอาง ต้องไม่ส วม
เครื่องประดับต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดมือและเล็บอยู่เสมอ และทาความสะอาดมือทุกครั้ง
ก่อนเข้าสู่ห้องผลิต
๕.๑.๓ ไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในห้องผลิต เช่น รับประทานอาหาร สูบบุหรี่
เก็บอาหารหรือเครื่องดื่ม
๕.๑.๔ บุคลากรต้องมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง หรือมี
บาดแผลตามร่างกาย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีเอกสารการตรวจสุขภาพเก็บไว้
เป็นหลักฐาน
๕.๒ สถานที่
สถานที่ผลิตและบรรจุต้องมีวิธีการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
ดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ สถานที่ผลิตและบรรจุต้องจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งสกปรก
๕.๒.๒ ห้องส้วมต้องถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สาหรับทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ตามความจาเป็นและไม่เปิดโดยตรงสู่ห้องผลิต
๕.๒.๓ มีวิธีการจัดการที่ดีในการควบคุมของเสียจากการดาเนินการผลิต รวมทั้งกากตะกอน
หรือสิ่ งตกค้างต่างๆ ที่ถูกปล่อยออกจากสถานที่ผ ลิตซึ่งก่อให้ เกิดหรืออาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน
๕.๒.๔ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจานวนที่เพียงพอและมีวิธีกาจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม
๕.๒.๕ จัดให้มีระบบระบายน้าทิ้งและการกาจัดของเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๒.๖ จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์
ดับเพลิงและชุดปฐมพยาบาล
๕.๓ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต
๕.๓.๑ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต ต้องสะอาดและจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน
ไว้ในที่ที่สะอาด
๕.๓.๒ มีการทาความสะอาดที่เหมาะสมและไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้อน โดยต้องมีวิธีการ
ทาความสะอาดที่เป็นลายลักษณ์อักษรและบุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๕.๓.๓ มีบันทึกการทาความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร

๓

๖. การดาเนินการผลิต
๖.๑ วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
๖.๑.๑ ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ภาชนะบรรจุต้องไม่มีรอยแตก ร้าว ชารุด หรือมีรอยสัตว์กัดแทะ
๖.๑.๒ ต้องจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการสับสนปนเป
๖.๑.๓ ต้องมีฉลากแสดงรายละเอียด บ่งชี้ที่ภาชนะบรรจุของวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
๖.๑.๔ ต้องมีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพหรือผลการตรวจสอบคุณลักษณะ หรือใบรับรอง
ผลการตรวจวิเคราะห์
๖.๑.๕ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ บ รรจุ ต้ อ งมี ก ารใช้ ในลั ก ษณะที่ รั บ มาก่ อ นให้ น าไปใช้ ก่ อ น
หรือหมดอายุก่อนให้ใช้ก่อน
๖.๑.๖ คุณภาพของน้าที่ใช้ในการผลิตเครื่องสาอางอย่างน้อยต้องมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของน้าบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
๖.๒ วิธีปฏิบัติและกระบวนการผลิต
๖.๒.๑ กระบวนการผลิต
๖.๒.๑.๑ ก่อนและหลังนาวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิต ต้ องมั่นใจว่าวัตถุดิบ
บรรจุในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ มีป้ายแสดงชื่อวัตถุดิบและวันหมดอายุ ก่อนนาไปใช้
ผลิตเครื่องสาอางวัตถุดิบต้องไม่หมดอายุ
๖.๒.๑.๒ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุป กรณ์ การผลิ ต ทั้ งก่อนและหลั งการใช้ผ ลิ ต
เครื่องสาอางต้องทาความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
๖.๒.๑.๓ ในระหว่างกระบวนการผลิต พื้นที่ในห้องผลิต ต้องไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการผลิต
๖.๒.๑.๔ ในห้ อ งผลิ ตเดีย วกัน ถ้ามี การผลิ ต เครื่อ งส าอางหลายต ารับ พร้อมกั น
หรือมีการผลิตเครื่องสาอางอื่นมาก่อน ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องสาอางแต่ละตารับ
๖.๒.๑.๕ ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของสูตรแม่บทของเครื่องสาอางนั้นๆ
๖.๒.๑.๖ ต้องมีการกาหนดเลขที่หรืออักษรครั้งที่ผลิตในการผลิตเครื่องสาอางแต่ละครั้ง
๖.๒.๑.๗ เครื่องสาอางที่รอการบรรจุ ต้องจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและมี
ป้ายชี้บ่งที่ชัดเจนในการแสดงชื่อ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต
๖.๒.๒ การบรรจุ
๖.๒.๒.๑ การบรรจุต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสูตรแม่บท
๖.๒.๒.๒ วัสดุบรรจุเครื่องส าอางแต่ละชนิด ต้องมีป้ายชี้บ่งและตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนนาไปใช้
๖.๒.๒.๓ ฉลากที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ หีบห่อและกล่อง ต้องได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนาไปใช้
๖.๒.๒.๔ เครื่องสาอางต้องมีการแสดงฉลากตามที่กฎหมายกาหนด
๖.๒.๒.๕ มีการตรวจสอบปริมาณสุทธิ
๗. การควบคุมคุณภาพ
๗.๑ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูปและมี
การบันทึกการตรวจสอบคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร
๗.๒ ต้องเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางสาเร็จรูป ในปริมาณที่เพียงพอต่อการทวนสอบคุณภาพ
๔

๘. เอกสารการผลิต
๘.๑ ต้องจั ดให้ มี สู ตรแม่บ ท ระบุสู ตรส่ว นประกอบของเครื่องส าอางทุกตารับ ที่ผลิ ตตรงกับ ที่
จดแจ้งรายละเอียดเครื่องสาอางไว้ รวมทั้งต้องระบุขั้นตอนของการผลิตไว้ด้วย
๘.๒ ต้องจั ดทาบั น ทึกการผลิตเครื่องส าอางทุกครั้ งที่ผ ลิต โดยต้องบันทึกทุกขั้นตอนของการ
ดาเนิ นการผลิ ต ตั้งแต่การชั่งวัตถุดิบ การผสม การบรรจุเครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางส าเร็จรูป
ซึ่งต้องสอดคล้องกับสูตรแม่บท
๙. การเก็บรักษา
ต้องจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสาอางรอการบรรจุ เครื่องสาอางสาเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้ ง่ายต่อการทาความสะอาด
พร้อมทั้งติดป้ ายบ่ งชี้ที่ชัดเจน มีการควบคุมอุณ หภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม หากมีวัตถุไวไฟให้ มีการจัดเก็บ
อย่างเหมาะสม
๑๐. ข้อร้องเรียน
๑๐.๑ ต้ องมี เอกสารแสดงขั้ นตอนการจั ดการข้ อร้ องเรี ยน โดยมี การจั ดเก็ บข้ อร้ องเรี ยนต่ างๆ
และดาเนินการสืบสวนหาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและป้องกัน
๑๐.๒ ผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๑๐.๓ กรณี ที่ พ บว่าเครื่ อ งส าอางที่ ต นผลิ ต มี อั น ตรายต่ อ ผู้ บ ริโภค ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งรายงานอาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอางนั้น ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดไว้
๑๐.๔ มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องสาอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคืน การทาลายและการส่งมอบเครื่องสาอาง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้

๕

ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อกาหนดของสถานที่นาเข้า วิธีการนาเข้าและวิธีการเก็บรักษาเครื่องสาอาง
บทนิยาม
“เครื่องสาอาง” (cosmetic product) หมายความว่า เครื่องสาอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสาอาง
“เครื่องสาอางรอการบรรจุ ” (bulk product) หมายความว่า เครื่องสาอางที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตเรียบร้อยแล้ว เตรียมสู่ขั้นตอนการบรรจุ เพื่อให้เป็นเครื่องสาอางสาเร็จรูปต่อไป
“เครื่องสาอางสาเร็จรูป ” (finished product) หมายความว่า เครื่องสาอางที่ได้ผ่านขั้นตอน
ทั้งหมดในการผลิต
“สถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง” (cosmetic import site) หมายความว่า ที่ อาคาร หรือส่วนของอาคาร
และให้หมายความรวมถึงบริเวณของสถานที่ที่ใช้ในการนาเข้าและเก็บรักษาเครื่องสาอาง
๑. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ น าเข้ า เพื่ อ ขายเครื่ อ งส าอาง ต้ อ งจั ด ให้ มี เอกสารข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสถานที่ น าเข้ า ข้ อ มู ล ของ
เครื่องสาอาง ข้อมูลประวัติความเป็นมาหรือประวัติองค์กร ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสาอาง
๒. บุคลากร
๒.๑ บุ คลากรที่ปฏิบั ติงานในสถานที่นาเข้าและเก็บรักษาเครื่องส าอาง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การนาเข้าเครื่องสาอาง ความรู้ทางด้านสุขอนามัยและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
๒.๒ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้ง ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น การจดแจ้ง การจัดทาฉลาก
๒.๓ บุคลากรตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องได้รับการฝึ กอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
๒.๔ บุคลากรตามข้อ ๒.๑ ต้องมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง
หรือมีบาดแผลตามร่างกาย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีเอกสารการตรวจสุขภาพ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
๓. สถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
๓.๑ สถานที่นาเข้า
๓.๑.๑ ให้แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องที่พักอาศัย
๓.๑.๒ มีป้ายทาด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง” แสดงไว้ให้
บุคคลภายนอกได้เห็นชัดเจน
๓.๒ สถานที่เก็บรักษาและวิธีเก็บรักษา
๓.๒.๑ ให้แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องที่พักอาศัย
๓.๒.๒ ป้ายทาด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง” แสดงไว้ให้
บุคคลภายนอกได้เห็นชัดเจน
๓.๒.๓ มีการจัดเก็บเครื่องสาอางที่นาเข้าให้เป็นสัดส่วนและติดป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจน
๖

๓.๒.๔ จั ด ให้ มีบุ ค ลากรควบคุ มการเบิ กจ่ าย และจั ดท าบั น ทึ กการจั ดส่ งเครื่อ งส าอาง
สาเร็จรูปเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
๓.๒.๕ จั ด ให้ มี แ สงสว่ างและการระบายอากาศที่ เพี ย งพอและเหมาะสมส าหรับ การ
ปฏิบัติงาน
๓.๒.๖ จัดให้มีการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง
๓.๒.๗ มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเก็บรักษาเครื่องสาอางตามข้อกาหนดเครื่องสาอาง
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด
๓.๒.๘ สถานที่ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกและไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องสาอาง
๓.๒.๙ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจานวนที่เพียงพอและมี วิธีกาจัดขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสม
๓.๒.๑๐ มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง
และอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับใช้ในการปฐมพยาบาล
๔. การนาเข้า
๔.๑ วิธีการนาเข้า
๔.๑.๑ ผู้นาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง จะต้องนาเข้าเครื่องสาอางที่ผลิตจากผู้ผลิ ตที่ได้รับการ
รับ รองมาตรฐานตามที่กาหนดในภาคผนวก ก หรือ มาตรฐานเกี่ยวกับ การผลิ ตที่ เที ยบเท่ าหรือไม่ ต่ากว่า
ข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือการ
นาเข้าเครื่องสาอาง ดังต่อไปนี้
(๑) WHO Good Manufacturing Practices (GMP) for pharmaceutical products
(๒) Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)
(๓) Australian Good Manufacturing Practices (GMP) for pharmaceutical product
(๔) ISO 22716 Cosmetics Good Manufacturing Practices (GMP) – Guideline for
Good Manufacturing Practices
(๕) CTFA Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practices, U.S.A.
(๖) Cosmetic Good Manufacturing Practices, COLIPA – The European Cosmetic
Toiletry and Perfumery Association
(๗) ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice
๔.๑.๒ ผู้นำเข้ำจะต้องได้รับหนังสือรับรองจำกเจ้ำของเครื่องสำอำง หรือจำกผู้ผลิตเครื่องสำอำง
(Letter of authorization from trademarks owner or manufacturer)
๔.๑.๓ ต้ องเก็ บใบขนสิ นค้ าและเอกสารใบแสดงรายการสิ นค้ า พร้ อมหมายเลขครั้งที่ ผ ลิ ต
เป็นระยะเวลาห้าปี หลังจากวันทีน่ าเข้าเครื่องสาอาง
๔.๑.๔ ต้ อ งเก็ บ ตั ว อย่ างเครื่ อ งส าอางที่ น าเข้ า ในปริ ม าณที่ เพี ย งพอต่ อ การตรวจสอบไว้
เป็นระยะเวลาอย่างน้อยจนถึงวันสิ้นอายุ และสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
๔.๒ ฉลาก
เครื่องสาอางที่นาเข้าเพื่อขายต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกาหนด
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๕. การควบคุมคุณภาพ
เครื่องสาอางที่นาเข้าต้องมีเอกสารใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพ (Certificate
of Analysis: COA) หรือเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่องสาอางที่เป็นไปตามข้อกาหนดของเครื่องสาอาง
ส าเร็ จ รู ป (product conformance) หรื อ เที ย บเท่ ากั น ของเครื่ อ งส าอางที่ มี ก ารน าเข้ า เพื่ อ การตรวจสอบ
เป็นระยะเวลาสามปีหลังจากวันสิ้นอายุ หรือเป็นระยะเวลาห้าปีหลังจากวันที่ผลิตเครื่องสาอาง โดยเก็บรักษาไว้
ในแฟ้มเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information File : PIF) รวมทั้งเอกสารความปลอดภัยของวัตถุดิบ
(Safety Data Sheet : SDS)
๖. ข้อร้องเรียน
๖.๑ ต้อ งมี เอกสารแสดงขั้ น ตอนการจัด การข้อ ร้องเรียน โดยมีก ารจั ดเก็ บ ข้ อร้อ งเรีย นต่างๆ
และดาเนินการสืบสวนหาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและป้องกัน
๖.๒ ผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๖.๓ กรณี ที่พบว่าเครื่องส าอางที่ตนนาเข้ามีอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้นาเข้าต้องรายงานอาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสาอางนั้น ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุขกำหนดไว้
๖.๔ มีมาตรการในการเรียกเก็บ คืนเครื่องส าอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเรียกเก็บคืน การทาลาย และการส่งมอบเครื่องสาอาง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
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