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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีนโยบายส่งเสริมผู้ผลิตเครื่องส าอาง
ในประเทศไทยให้น าแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง (Good Manufacturing Practice : GMP) มาใช้
เป็นแนวทางการผลิตเครื่องส าอาง เพ่ือให้ได้เครื่องส าอางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
และได้จัดท าคู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง โดยอ้างอิงข้อก าหนดมาจากข้อก าหนด GMP ที่เป็น
มาตรฐานสากลทั่วไป  

ต่อมาประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 และ
รัฐมนตรีกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการปรับกฎระเบียบด้าน
เครื่องส าอางให้เป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน (Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory 
Scheme : AHCRS) โดยความตกลงฯ ดังกล่าวมีผลให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งแนวทางวิธีการ
ที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice : 
ASEAN GMP) เป็นหนึ่งในข้อก าหนดที่บรรจุไว้ในบทบัญญัติเครื่องส าอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive : 
ACD) ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าร่วมกัน  เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ให้สถานที่ผลิตเครื่องส าอางในประเทศสมาชิก
อาเซียนถือปฏิบัติ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เครื่องส าอางที่ผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียนมีมาตรฐานการผลิตที่
เหมือนกัน มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์  

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิต
เครื่องส าอางจึงได้จัดท าคู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตให้สอดคล้องกับแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต
เครื่องส าอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice : ASEAN GMP) ฉบับ
เดือนสิงหาคม 2556 และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเรื่อยมา แต่จากการด าเนินงานการรับรองสถานที่ผลิตพบว่า 
สถานที่ผลิตเครื่องส าอางที่ได้รับการรับรอง สามารถรักษาระบบคุณภาพและปฏิบัติได้สอดคล้องตาม ASEAN GMP 
เป็นอย่างดี  ดังนั้น ในการประชุมคณะท างานส่งเสริมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต
เครื่องส าอางแก่ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2559 เห็นควรเสนอส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ก าหนดอายุหนังสือรับรองฯ เป็น 3 ปี และ
ได้รับอนุมัติจากส านักงานฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยมีเงื่อนไขว่ า ผลการตรวจประเมินต้องไม่พบ
ข้อบกพร่องวิกฤต (critical defect) และกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นข้อบกพร่องส าคัญ (major defect) หรือ
ข้อบกพร่องเล็กน้อย (minor defect) ผู้ผลิตต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน พร้อมทั้งการ
ขอต่ออายุหนังสือรับรอง ฯ จะต้องยื่นค าขอต่ออายุหนังสือรับรอง ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 
ก่อนวันที่หนังสือรับรองฯ จะหมดอายุ และกรณีที่ไม่สามารถรักษาระบบการผลิตตาม ASEAN GMP ไว้ได้ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะด าเนินการพักใช้ หรือเพิกถอนหนังสือรับรองฯ  ดังนั้น ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย โดยกลุ่มก ากับดูแลเครื่องส าอางหลังออกสู่ตลาดจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินให้เป็นปัจจุบัน และน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันไม่ว่าขนาดของสถานที่ผลิตจะเป็นระดับใดก็
ตาม ทั้งนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องส าอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการ
ผลิตเครื่องส าอางอาเซียน ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องส าอางใน
ประเทศไทยให้สามารถผลิตเครื่องส าอางที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล 

ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

มกราคม 2561 
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     ต่อการเรียกคืนเครื่องส าอางได้อย่างทันท่วงที 
 13.4 มีบันทึกเกี่ยวกับการเรียกคืนเครื่องส าอาง 38 
 13.5 มีการประเมินประสิทธิผลของการเรียกคืนเครื่องส าอางทุกๆครั้ง 38 

 13.6 ในระหว่างรอด าเนินการหรือตัดสินใจ ต้องมั่นใจว่ามีการแยกเก็บเครื่องส าอาง 38 
    ที่เรียกคืนจากตลาดออกจากเครื่องส าอางปกติ 
ภาคผนวก 39 

แบบฟอร์มการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน 40 
ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE 
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