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PREAMBLE 
 
The GMP Guidelines have been produced to offer assistance to the 
cosmetic industry in compliance with the provisions of the ASEAN Cosmetic 
Directive. As this document is particularly intended for cosmetic products, 
clear delineation from drug or pharmaceutical product GMP should be kept 
in mind. 
 
The Good Manufacturing Practices presented here is only a general 
guideline for the manufacturers to develop its own internal quality 
management system and procedures. The important objective must be met 
in any case, i.e. the final products must meet the quality standards 
appropriate to their intended use to assure consumer’s health and benefit. 
 
1. INTRODUCTION 

The objective of the Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) 
guidelines is to ensure that products are consistently manufactured and 
controlled to the specified quality. It is concerned with all aspects of 
production and quality control.  

บทความเบื้องตน 
 

แนวทางวิธีการที่ดีในการผลติ (GMP guidelines) จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง  สามารถนําไปปฏิบัติไดตามขอกําหนดของบทบัญญัติเครื่องสําอาง 
แหงอาเซียน ( ASEAN Cosmetic Directive) เนื่องจากเอกสารนี้จะใชกับผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางโดยเฉพาะ จึงตองแยกใหชัดเจนจาก GMP ของผลิตภณัฑยาหรือเภสัช
ภณัฑ 
 
 
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (GMP) ที่นําเสนอในเอกสารฉบับนี้ 
เปนแนวทางทัว่ไปสําหรับผูผลิตในการพฒันาระบบบรหิารคุณภาพและวิธีการปฏิบัติ
ขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่สําคัญในทุกกรณี เชน ผลิตภณัฑจะตองได 
คุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใช  เพื่อประกนัวาผลิตภัณฑดงักลาวจะ 
ปลอดภัยและเกิดประโยชนคุมคาแกผูบริโภค 
 
1. บทนํา 

วัตถุประสงคของแนวทางวิธีการทีด่ีในการผลิตเครื่องสําอาง  (Cosmetic  GMP 
guidelines) นี้  เพื่อใหมัน่ใจวา ผลิตภัณฑ มีการผลิตและควบคุมใหไดคุณภาพ
ตามขอกําหนดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเกี่ยวของกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
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1.1 General Consideration 

1.1.1  In the manufacture of cosmetic products, overall control and 
 monitoring is essential to ensure that the consumer receives 

   products of specified quality. 
 

1.1.2  The quality of a product depends on the starting materials, 
   production and quality control processes, building, 
   equipment and personnel involved. 

 
1.2    Quality Management System 

1.2.1  A quality system should be developed, established and 
        implemented as a means by which stated policies and 
        objectives will be achieved. It should define the organisational 
        structure, functions, responsibilities, procedures, instructions, 
        processes and resources for implementing the quality 
        management. 

 
1.2.2  The quality system should be structured and adapted to the 
        company’s activities and to the nature of its products and 
        should take into consideration appropriate elements stated in 
        this Guidelines.  

1.1 การพิจารณาเรื่องทั่วไป 
1.1.1  ในการผลิตเครื่องสําอาง การควบคุมและตรวจติดตาม เปนสิ่งจําเปนที่จะ

ทําใหมั่นใจวา ผูบริโภคจะไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่กําหนด 
 
 

1.1.2  คุณภาพของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับ วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ กระบวนการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนอาคารผลิต เครื่องมือ และบุคลากร 

 
 

1.2     ระบบการบริหารคุณภาพ 
1.2.1   ระบบคุณภาพ  จะตองมีการพัฒนา กําหนด และนาํไปปฏิบัติ เพือ่ให

บรรลุผลตามนโยบายและวตัถุประสงคที่กําหนดไว ควรมีการกําหนด
โครงสรางการบริหารองคกร หนาที่ ความรบัผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ  
คําแนะนํา กระบวนการและทรัพยากร เพื่อสงเสริมใหมีการบริหาร 
คุณภาพ 

 
1.2.2   ระบบคุณภาพ  ควรมีการกําหนดและปรับปรุงใหเหมาะสมตามภาระกจิ

ขององคกรและประเภทของผลิตภัณฑ และจะตองพิจารณาใหเหมาะสม
ตามที่ระบุในแนวทางนี ้
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1.2.3  The quality system operation should ensure that if necessary, 
        samples of starting materials, intermediate, and finished 
        products are taken, tested to determine their release or 
        rejection on the basis of test results and other available 
        evidence related to quality. 
 

2. PERSONNEL 
      There should be an adequate number of personnel having knowledge, 

experience, skill and capabilities relevant to their assigned function. 
They should be in good health and capable of handling the duties 
assigned to them. 

 
2.1 Organisation, Qualification and Responsibilities 

2.1.1  The organisational structure of the company shall be such that  
 the production and the quality control sections are headed by  
 different persons, neither of whom shall be responsible to the  
 other. 

 
2.1.2  The head of production should be adequately trained and  

 experienced in cosmetic manufacturing. 
 

1.2.3   การดําเนินงานตามระบบคุณภาพ ตองมั่นใจไดวา ในกรณีที่จําเปน  
การอนุมัติปลอยผานหรือไมผาน วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑระหวาง
การผลิต และ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ขึ้นอยูกบัผลการทดสอบและหลักฐาน
ดานคุณภาพอืน่ ๆ  

 

 

2. บุคลากร 
จะตองมีบุคลากรที่มีความรู ประสบการณ ทักษะและความสามารถ ที่เกี่ยวของ
กับตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายในจํานวนที่เพียงพอ และบุคลากรดังกลาว 
ควรมีสุขภาพที่ดี และพรอมที่จะบริหารจดัการงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.1 โครงสรางองคกร คุณสมบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.1.1  โครงสรางขององคกร จะตองแยกผูทีม่ีอํานาจหนาที่รับผิดชอบฝายผลิต
และฝายควบคมุคุณภาพออกจากกัน  และแตละฝายทํางานเปนอิสระ 
ไมขึ้นแกกัน 

 
2.1.2   หัวหนาฝายผลิตควรไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ และมีประสบการณ

ในดานการผลิตเครื่องสําอาง 
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 He should have authority and responsibilities to manage  
 production of products covering operations, equipment,  
 production personnel, production areas records. 

 
2.1.3  The head of quality control should be adequately trained and  

 experienced in the field of quality control. He should be given  
 full authority and responsibility in all quality control duties  
 such as establishment, verification and implementation of all  
 quality control procedures. He should have the authority to  
 designate/assign when appropriate, personnel, to approve  
 starting materials, intermediates, bulk and finished products  
 that meet the specification or to reject those which do not  
 conform to the relevant specification or which were not  
 manufactured in accordance with approved procedures and  
 under the defined conditions. 

 
 
 

2.1.4  The responsibilities and authority of key personnel should be  
 clearly defined. 

 
2.1.5  An adequate number of trained personnel should be appointed  

 to execute direct supervision in each section of the production 

หัวหนาฝายผลติควรมีอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหาร การ
ดําเนินการผลิตเครื่องสําอางตางๆ โดยครอบคลุมตั้งแตการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ เครื่องมือตางๆ บุคลากรฝายผลิต พื้นที่การผลิต และการจด
บันทึกตางๆ 

 

2.1.3 หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ ควรไดรับการอบรมอยางเพยีงพอ และมี
ประสบการณในดานการควบคุมคุณภาพ บุคคลนี้ควรไดรับมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบอยางเตม็ที่ ในงานดานควบคุมคุณภาพทั้งหมด เชน 
การจัดทําวิธีการปฏิบัติ การทวนสอบ และการนําไปปฏบิัติ  ที่เกี่ยวของ
กับการควบคมุคุณภาพทั้งหมด และ มีอํานาจในการแตงตั้งบุคลากรที่
เหมาะสมใหเปนผูอนุมัติ ปลอยผาน  วัตถุดิบ  วัสดุบรรจุ  ผลิตภัณฑ
ระหวางการผลิต  ผลิตภัณฑรอการบรรจุ และ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ที่ตรง
ตามขอกําหนด หรือ ไมปลอยผาน เมื่อผลิตภัณฑเหลานัน้ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดทีเ่กีย่วของ หรือไมไดผลิตตามวธิีการปฏิบัติ และภายใต 
เงื่อนไขที่กําหนด 

 
2.1.4 ควรมีการระบใุหชัดเจนถึงความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของ

บุคลากรที่สําคัญ 
 

2.1.5 ควรมีบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อดูแลการ
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and the quality control unit.  ปฏิบัติงานในแตละฝายของการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
2.2 Training 

2.2.1  All personnel directly involved in the manufacturing activities  
 should be appropriately trained in manufacturing operations in  
 accordance to GMP principles. Special attention should be  
 given to training of personnel working with any hazardous  
 materials. 

 
2.2.2  Training in GMP should be conducted on a continuous basis. 

 
2.2.3  Records of training should be maintained and its effectiveness  

 assessed periodically. 
 
3.    PREMISES 

The premises for manufacturing should be suitably located, designed, 
constructed and maintained. 

 
3.1 Effective measures should be taken to avoid any contamination from 

the surrounding environment and from pests. 
 
3.2    Household products containing non-hazardous materials/ingredients 

and cosmetic products can share the same premises and equipment 
provided that due care should be exercised to prevent cross 

2.2 การฝกอบรม 
2.2.1 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกบัการผลิตโดยตรง ควรไดรับการฝกอบรม

เกีย่วกับการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลติ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานกับวตัถุอันตราย ควรไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษ 

 
 

2.2.2 การฝกอบรมในหลักเกณฑวธิีการที่ดีในการผลิต จะตองทําอยางตอเนือ่ง 
 

2.2.3 บันทึกการฝกอบรม  จะตองเก็บรักษาและไดรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานเปนระยะๆ 

 

3.     สถานที่ผลิต 
สถานที่ผลิตควรตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ออกแบบ กอสรางดวยวัสดทุี่มั่นคง
แข็งแรง  และบํารุงรักษาอยางเหมาะสม 

 

3.1 ควรมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก สัตว และแมลงตางๆ 

 

3.2 ผลิตภัณฑใชในครัวเรือนที่ไมมีวัตถุอันตรายเปนสวนผสม และผลิตภณัฑ
เครื่องสําอางสามารถใชสถานที่และอุปกรณรวมกนัได แตควรจัดใหมวีธิีการ 
ปองกันการปนเปอนขามและความเสี่ยงของการปะปน 
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contamination and risk of mix-up. 
3.3 Painted line, plastic curtain and flexible barrier in the form of rope or 

tape may be employed to prevent mix-up. 
 
3.4 Appropriate changing rooms and facilities should be provided. Toilets 

should be separated from the production areas to prevent product 
contamination/cross contamination. 

 
3.5 Defined areas should be provided for, wherever possible and 

applicable: 
3.5.1  Materials receiving 
3.5.2  Material Sampling 
3.5.3  Incoming goods and quarantine 
3.5.4  Starting materials storage 
3.5.5  Weighing and dispensing 
3.5.6  Processing 
3.5.7  Storage of bulk products 
3.5.8  Packaging 
3.5.9  Quarantine storage before final release of products 
3.5.10 Storage of finished products 
3.5.11 Loading and unloading 
3.5.12 Laboratories 

3.3     การปองกันการปะปนของสิ่งของ อาจทําไดดวยวิธีการตีเสน  ติดมานพลาสติก 
หรือกั้นพืน้ที่ดวยวัสดุที่เคลื่อนยายได เชน เชือก หรือ แถบเทป 

 
3.4 ควรจัดใหมีหองเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม 

หองน้ํา/หองสวม ควรจดัแยกออกจากพื้นที่การผลิต เพื่อปองกันการปนเปอน/
การปนเปอนขามในผลิตภัณฑ 

 

3.5 ควรจัดใหมีพื้นที่ที่ระบุตอไปนี้ (ตามความเปนไปไดและการใชงาน)  
3.5.1 พื้นที่รับสินคา 
3.5.2 พื้นที่สุมตัวอยางสินคา 
3.5.3 พื้นที่สําหรับสินคาที่รับเขามาและกกักัน 
3.5.4 พื้นที่เก็บวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ 
3.5.5 พื้นที่ชั่งและจาย 
3.5.6 พื้นที่ผสม 
3.5.7 พื้นที่เก็บผลิตภัณฑรอการบรรจุ 
3.5.8 พื้นที่บรรจุหีบหอผลิตภัณฑ 
3.5.9 พื้นที่กักกันผลิตภัณฑกอนปลอยผานในขัน้ตอนสุดทาย 
3.5.10 พื้นที่เก็บเครื่องสําอางสําเร็จรูป 
3.5.11 พื้นที่ขนสงสินคา 
3.5.12 หองปฏิบัติการ 
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3.5.13 Equipment washing  3.5.13 พื้นที่ลางอุปกรณตางๆ 
3.6 Wall and ceiling, where applicable, should be smooth and easy to 

maintain. The floor in processing areas should have a surface that is 
easy to clean and sanitise. 

 
3.7 Drains should be of adequate size and should have trapped gullies 

and proper flow. Open channels should be avoided where possible, 
but if required they should be able to facilitate cleaning and 
disinfection. 

 
3.8 Air intakes and exhausts and associated pipework and ducting, when 

applicable, should be installed in such a way as to avoid product 
contamination. 

 
3.9 Buildings should be adequately lit and properly ventilated appropriate 

to the operations. 
 
3.10 Pipework, light fittings, ventilation points and other services in 

manufacturing areas should preferably be installed in such a way as 
to avoid uncleanable recesses and run outside the processing areas. 

 
3.11 Laboratories should preferably be physically separated from the 

3.6 ผนังและเพดานควรใชวัสดทุี่มีพื้นผิวเรียบและบํารุงรักษาไดงาย พื้นในบริเวณ
ผลิตควรมีพื้นผิวที่ทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย 

 
3.7 ทอระบายน้าํควรมีขนาดทีเ่พยีงพอและความลาดเอยีงทีเ่หมาะสม  ทอพกัน้ําควรมี

ฝาปดและระบายน้ําไดอยางเหมาะสม  ควรหลีกเลี่ยงการเปดชองทางน้ําไหล 
(ถาทําได)  แตถาจําเปนตองเปดจะตองสามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย 

 
3.8 ระบบระบายอากาศ เขา-ออก  ทอที่เกี่ยวของ และทอลําเลียงตางๆ จะตองติดตั้ง

ใหหลีกเลี่ยงในการที่จะเกิดการปนเปอนลงสูผลิตภัณฑ 

 
3.9 อาคารสถานที่ ควรมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสม 

ตอการปฏิบัติงาน 
 
3.10 ทอลําเลียง หลอดไฟ จดุระบายอากาศ และการบริการอื่นๆ ภายในพื้นที ่

การผลิตจะตองติดตั้งใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีซอกมุมที่ไมสามารถ 
ทําความสะอาดได และติดตัง้ภายนอกพื้นที่การผลิต 

 
3.11 หองปฏิบัติการควรแยกออกเปนสัดสวนจากพื้นที่การผลติ 
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production areas. 
3.12 Storage areas should be of adequate space provided with suitable 

lighting, arranged and equipped to allow dry, clean and orderly 
placement of stored materials and products. 

 
3.12.1  Such areas should be suitable for effective separation of  

quarantined materials and products. Special and segregated 
areas should be available for storage of flammable and 
explosive substances, highly toxic substances, rejected and 
recalled materials or returned goods. 

 
3.12.2 Where special storage conditions e.g. temperature, humidity 

and security are required, these should be provided. 
 

3.12.3 Storage arrangements should permit separation of different 
labels and other printed materials to avoid mix-up. 

 
4. EQUIPMENT 

Equipment should be designed and located to suit the production of the 
product. 

 
4.1    Design and Construction 

4.1.1 The equipment surfaces coming into contact with any in-process 

3.12   ควรจัดใหมีพื้นทีก่ารจดัเก็บผลิตภณัฑที่เพียงพอและเหมาะสม มีแสงสวาง 
เพียงพอ แหงสะอาด มีการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑอยางมีระเบยีบ 

 
3.12.1 พื้นที่ดังกลาวควรจัดแยกกันใหเหมาะสมสําหรับการกักกนัวัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑสําเร็จรูป ควรจัดใหมีพื้นที่เฉพาะและแยกออกตางหาก
สําหรับจัดเก็บ วัตถุไวไฟ  วตัถุที่ระเบิดงาย วัตถุที่มีความเปนพิษสูง 
วัตถุดิบที่ไมปลอยผาน และวัตถุดิบที่ถูกเรยีกคืน หรือ สินคาคืน 

 
 

3.12.2 ควรจัดพืน้ที่สําหรับการจัดเก็บกรณพีิเศษ เชน ตองควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น และความปลอดภยั 

 

3.12.3 การเก็บควรมกีารจัดแยกฉลากและวัสดุสิ่งพิมพตางชนิดกัน เพื่อ 
หลีกเลี่ยงการปะปน 

 

4. อุปกรณเครื่องมือ 
อุปกรณเครื่องมือควรไดรับการออกแบบและติดตั้งใหเหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ 

 

4.1     การออกแบบและการสราง 
4.1.1  พื้นผิวของอุปกรณที่สัมผัสกับวัตถุดบิที่อยูระหวางกระบวนการผลิต 
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material should not react with or adsorb the materials being processed. ไมควรที่จะทําปฏิกิริยา หรือดูดซับสารในระหวาง กระบวนการผลิต 
4.1.2  Equipment should not adversely affect the product through  

 leaking valves, lubricant drips and through inappropriate  
 modifications or adaptations. 

 
4.1.3  Equipment should be easily cleaned. 

 
4.1.4  Equipment used for flammable substances should be explosion  

 proof. 
 
4.2 Installation and Location 

4.2.1  Equipment should be located to avoid congestion and should  
 be properly identified to assure that products do not become  
 admixed or confused with one another. 

 
4.2.2  Water, steam and pressure or vacuum lines, where applicable,  

 should be installed so as to be easily accessible during all  
 phases of operation. They should be clearly identified. 

 
4.2.3  Support systems such as heating, ventilation, air conditioning,  

 water (such as potable, purified, distilled), steam, compressed  
 air and gases (example nitrogen) should function as designed  

4.1.2   อุปกรณไมควรที่จะมีผลกระทบกบัผลิตภณัฑ เชน การรั่วของวาลว  
การหยดของน้าํยาหลอลื่น และการปรับแตงดัดแปลงที่ไมเหมาะสม 

 
 

4.1.3   อุปกรณควรทําความสะอาดไดงาย 
 

4.1.4   อุปกรณที่ใชสําหรับสารไวไฟ ควรเปนอุปกรณที่ปองกันการระเบิดได 
 
4.2   การติดตัง้และตําแหนงการติดตั้ง 

4.2.1 อุปกรณควรตดิตั้งในตําแหนงที่ไมแออดั และควรมกีารชีบ้งที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลิตภัณฑจะไมเกดิการผสมที่ผิดพลาดหรือ 
เกิดการปะปนกับผลิตภัณฑอื่น 

 
4.2.2 ทอน้ํา ทอไอน้าํและทอความดันหรือทอสุญญากาศที่ใชประโยชน  

ควรมีการติดตัง้ในตําแหนงทีส่ะดวกตอการปฏิบัติงานและมีการชี้บง 
ที่ชัดเจน 

 
4.2.3 ระบบสนับสนุน  เชน  ระบบใหความรอน  ระบบการระบายอากาศ 

ระบบเครื่องปรับอากาศ  ระบบน้ํา  (เชน น้ําประปา  น้ําบริสุทธิ์   
น้ํากลั่น) ระบบไอน้ํา  ระบบลมอัดและแกส (เชน ไนโตรเจน) ควร
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 and identifiable. ทํางานไดตามที่ออกแบบ และชี้บงทีเ่หมาะสม 
4.3 Maintenance 

Weighing, measuring, testing and recording equipment should be 
serviced and calibrated regularly. All records should be maintained. 

 
5. SANITATION AND HYGIENE 

Sanitation and hygiene should be practiced to avoid contamination of 
the manufacturing of products. It should cover personnel, premises, 
equipment/apparatus and production materials and containers. 

 
5.1 Personnel 

5.1.1  Personnel should be healthy to perform their assigned duties. 
 Regular medical examination must be conducted for all  
 production personnel involved with manufacturing processes. 

 
5.1.2  Personnel must practice good personal hygiene. 

 
5.1.3  Any personnel shown at any time to have an apparent illness  

 or open lesions that may adversely affect the quality of  
 products should not be allowed to handle raw materials,  
 packaging materials, in-process materials, and finished  
 products. 

4.3 การซอมบํารุง 
อุปกรณชั่ง  ตวง  ทดสอบและบันทึก  ควรมกีารดูแลและสอบเทยีบอยาง
สม่ําเสมอ  พรอมทั้งเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไว 

 

5. สุขลักษณะและสุขอนามยั 
ควรมีการปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย  เพื่อปองกันการปนเปอนของ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ซึ่งครอบคลุมถึงบุคลากร สถานที่ อุปกรณ / เครื่องมือ 
และวัตถุดิบในการผลิต และภาชนะบรรจ ุ

 

5.1 บุคลากร 
5.1.1 บุคลากรควรมีสุขภาพแข็งแรงในการปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมาย 

พนักงานทีเ่กีย่วของกับการผลิตตองมีการตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ 
 
 

5.1.2 บุคลากรตองปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีสวนบุคคล 
 

5.1.3 บุคลากรทีเ่จบ็ปวยหรือมีบาดแผลเปดที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ ไมควรอนุญาตใหดแูลวัตถุดิบ วัสดุบรรจ ุ ผลิตภัณฑ 
ระหวางการผลิตและผลิตภณัฑสําเร็จรูป 
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5.1.4  Personnel should be instructed and encouraged to report to  

 their immediate supervisor any conditions (plant, equipment or  
 personnel) that they consider may adversely affect the products. 

 
5.1.5  Direct physical contact with the product should be avoided to  

 ensure protection of the product from contamination. Personnel  
 should wear protective and clean attire appropriate to the  
 duties they perform. 

 
5.1.6  Smoking, eating, drinking and chewing, food, drinks and  

 smoking materials and other materials that might contaminate  
 are not permitted in production, laboratory, storage or other  
 areas where they might adversely affect product quality. 

 
5.1.7  All authorised personnel entering the production areas should  

 practice personal hygiene including proper attire. 

 
5.2 Premises 

5.2.1  Adequate employee’s washing and well ventilated toilet facilities  
 should be provided and separated from the production area. 

5.1.4   บุคลากรควรไดรับการแนะนาํและสนับสนุนใหมีการรายงานแก 
หัวหนางานในทุก ๆ สถานการณ (สถานที่  อุปกรณหรือบุคลากร)  
ที่พิจารณาวาอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 
5.1.5   ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ เพือ่ใหเกดิความมั่นใจ 

ในการปองกนัการปนเปอนของผลิตภัณฑ บุคลากรควรสวมใสอุปกรณ
ปองกันและเครื่องแตงกายทีส่ะอาดเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

 
 

5.1.6 ไมอนุญาตใหมีการสูบบุหรี่  การรับประทานอาหาร  เครื่องดื่มและ 
ของขบเคี้ยว หรือนําอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่และวัตถุอื่นๆ ที่อาจเกิดการ 
ปนเปอนเขาไปในบริเวณผลิต  หองปฏิบัติการ  สถานที่จัดเก็บ หรือ 
พื้นที่อื่นๆ ที่อาจกอใหเกดิปญหากับ คุณภาพของผลิตภัณฑ 

 
5.1.7 บุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปในสถานที่ผลิตควรปฏิบัติในเรื่อง 

สุขอนามัยสวนบุคคลรวมถึงการแตงกายที่เหมาะสม 
 
5.2 สถานที่ 

5.2.1   ควรจัดใหมีสถานที่ลางมือของพนักงานอยางเพียงพอและมีหองน้ํา 
หองสวมที่มีการถายเทอากาศที่ดี  และแยกออกจากพืน้ทีก่ารผลิต 
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5.2.2  Suitable locker facilities should be provided at appropriate  

 location for the storage of employees’ clothing and personal  
 belongings. 

 

5.2.3  Waste material should be regularly collected in suitable  
 receptacles for removal to collection points outside the  
 production area. 

 

5.2.4  Rodenticides, insecticides, fumigating agents and sanitising  
 materials must not contaminate equipment, raw materials,  
 packaging materials, in-process materials or finished products. 

 
5.3 Equipment and apparatus 

5.3.1  Equipment and utensils should be kept clean. 
 

5.3.2  Vacuum or wet cleaning methods are preferred. Compressed  
 air and brushes should be used with care and avoided if  
 possible, as they increase the risk of product contamination. 

 
5.3.3  Standard operating procedures must be followed for cleaning  

 and sanitising of major machines. 
 

5.2.2  ควรจัดใหมีตูเก็บของ (ล็อกเกอร) ที่เหมาะสมไวในตําแหนงที่เหมาะสม 
เพื่อใชในการเก็บเสื้อผา และของใชสวนตวัของพนักงาน 

 
5.2.3  ของเสียควรมีการจัดเก็บอยางสม่ําเสมอในภาชนะรองรับที่เหมาะสม  

สําหรับนําออกไปยังจุดจดัเก็บนอกพืน้ทีก่ารผลิต 
 

5.2.4  ยาฆาหนู  ยาฆาแมลง  สารเคมีที่ใชในการรมควนัและสารเคมีที่ใชในการ
ทําความสะอาด ตองไมปนเปอนกับอุปกรณ  วัตถุดิบ  วสัดุบรรจุ  
ผลิตภัณฑระหวางการผลิต  หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 
5.3     อุปกรณและเครื่องมือ 

5.3.1  อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชควรเกบ็รักษาใหสะอาด 
 

5.3.2  ควรใชวธิีการทําความสะอาดแบบดดู  หรือแบบเปยก สวนการ 
ทําความสะอาดโดยใชลมเปาหรือแปรงปด  ควรใชดวยความระมัดระวงั
และหลีกเลีย่งถาเปนไปได เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในเรือ่งการปนเปอน
ของผลิตภัณฑ 

5.3.3  การทําความสะอาดและการฆาเชื้อเครื่องจักรที่สําคัญ จะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ 
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6. PRODUCTION 
6.1    Starting Materials 

6.1.1  Water 
 Special attention should be paid to water, since it is an  
 important raw material. Water production equipment and water  
 systems should supply quality water. Water systems should be  
 sanitized according to well-established procedures. 

 
 The chemical and microbiological quality of water used in  
 production should be monitored regularly, according to written  
 procedures and any anomaly should be followed by corrective  
 action. 

 
 The choice of method for water treatment such as deionisation,  
 distillation or filtration depends on product requirement. The  
 storage as well as delivery system should be properly maintained. 

 
6.1.2  Verification of materials 

 All deliveries of raw materials and packaging materials should  
 be checked and verified for their conformity to specifications  
 and be traceable to the product. 

6. การดําเนินการผลิต 
6.1 วัตถุดิบและวสัดุบรรจุ  

6.1.1 น้ํา 
ควรใหความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องน้าํ เนื่องจากน้ําเปนวัตถุดิบที่
สําคัญ อุปกรณการผลิตน้ําและระบบน้ําควรผลิตน้ําที่มีคุณภาพ ระบบน้ํา
ควรมีการฆาเชื้อตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไวอยางด ี

 
คุณภาพทางเคมีและจุลชีวะของน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต ควรไดรับ
การตรวจติดตามอยางสม่ําเสมอตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว และเมื่อมี
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ควรมีการดําเนินการแกไขใหถูกตอง 

 
การเลือกวิธีการทําน้ําใหสะอาด  เชน  การกําจัดไอออน  การกลั่น หรือ
การกรอง  ขึ้นอยูกับความตองการของผลิตภัณฑ  การเกบ็น้ํา  และ 
การสงจายไปใชงานจะตองมีการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม 

 
6.1.2  การทวนสอบวัตถุดิบและวัสดุบรรจ ุ

วัตถุดิบและวัสดุบรรจุทุกชนิดที่รับเขามา  ควรตรวจสอบและทวนสอบวา
เปนไปตามขอกําหนดและสามารถตรวจสอบกลับไปถึงผลิตภัณฑได 
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 Samples of raw materials should be physically checked for  
 conformity to specifications prior to release for use. The raw  
 materials should be clearly labelled. All goods must be clean  
 and checked for appropriate protective packing to ensure no  
 leakage, perforation or exposure. 

 
6.1.3  Rejected materials 

 Deliveries of raw materials that do not comply with specification  
 should be segregated and disposed according to standard  
 operating procedures. 

 
6.2 Batch Numbering System 

6.2.1  Every finished product should bear a production identification  
 number which enables the history of the product to be traced. 

 
6.2.2  A batch numbering system should be specific for the product  

 and a particular batch number should not be repeated for the  
 same product in order to avoid confusion. 

 
6.2.3   Whenever possible, the batch number should be printed on  

  the immediate and outer container of the product. 
 
6.2.4   Records of batch number should be maintained. 

ตัวอยางวัตถุดบิควรไดรับการตรวจสอบทางกายภาพวาเปนไปตาม 
ขอกําหนดกอนปลอยผานไปใช วัตถุดิบทกุชนิดควรมีฉลากที่ชัดเจน  
สินคาทุกชนิดตองสะอาดและมีการตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของ
ภาชนะหีบหอเพื่อใหมัน่ใจวาอยูในสภาพดไีมรั่วซึมหรือปดไมสนิท 

 
6.1.3  วัตถุดิบและวัสดุบรรจ ุที่ตรวจสอบไมผาน 

วัตถุดิบและวสัดุบรรจุ ที่ไมผานตามขอกําหนดควรแยกเก็บและทําลาย
ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ 

 
 
6.2     ระบบเลขที่ครั้งที่ผลิต 

6.2.1 ผลิตภัณฑสําเร็จรูปทุกรายการ ควรมีหมายเลขชี้บงการผลิตที่สามารถ
ตรวจสอบประวัตยิอนกลับได 

 

6.2.2  ระบบเลขที่ครั้งที่ผลิตควรเฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑ  เลขที่ครั้งที่
ผลิตแตละครั้ง ไมควรใชซ้ําสําหรับผลิตภัณฑเดียวกันเพือ่หลีกเลี่ยงความ
สับสน 

 

6.2.3  ถาเปนไปได  เลขที่ครั้งที่ผลิตควรพิมพไวบนภาชนะบรรจุและกลองนอก
ของผลิตภัณฑ 

 

6.2.4   ควรจัดใหมีการเก็บรักษาบันทกึของเลขที่ครั้งที่ผลิต 



 

 15

6.3 Weighing and Measurement 
6.3.1  Weighing should be carried out in the defined areas using  

 calibrated equipment. 

 
6.3.2  All weighing and measurement carried out should be recorded  

 and, where applicable, counterchecked. 
 
6.4 Procedure and Processing 

6.4.1  All starting materials used should be approved according to  
 specifications. 

 
6.4.2  All manufacturing procedures should be carried out according  

 to written procedures. 
 

6.4.3  All required in-process controls should be carried out and 
recorded. 

 

6.4.4  Bulk products should be properly labeled until approved by  
 Quality Control, where applicable. 

 
6.4.5 Particular attention should be paid to problem of cross-contamination  

 in all stages of processing. 

6.3     การชั่ง และการตวง วดั 
6.3.1  การชั่ง ควรกระทําในพื้นที่ที่กําหนด โดยใชเครื่องมือ อุปกรณทีไ่ดรับ

การสอบเทียบแลว 
 
6.3.2  การชั่ง ตวง วัด ทุกรายการ ควรมีการบันทึกไวและตรวจสอบยอนกลับได 

 
 
6.4     วิธีการปฏิบตัิ และ กระบวนการผลติ 

6.4.1  วัตถุดิบและวัสดุบรรจทุี่ใชในการผลิตทั้งหมด ควรไดรับการอนุมตัิตาม
ขอกําหนด 

 
6.4.2  วิธีการผลิตทุกขั้นตอน ควรปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่เขียนไว 

 
 

6.4.3  ควรมีการควบคุมระหวางกระบวนการผลิตและจดบันทึก 
 

6.4.4 เครื่องสําอางรอการบรรจุ ควรมีการแสดงสถานะใหชัดเจน  จนกวา 
จะไดรับอนุมตัิจากฝายควบคุมคุณภาพกอนจึงจะนําไปบรรจุ 

 
6.4.5 ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอปญหาการปนเปอนขามในทุกขั้นตอน

ของกระบวนการผลิต 
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6.5 Dry Products 
Handling of dry materials and products should be given special 
attention. Where possible, dust-containing production system, central 
vacuum system or other suitable methods should be employed. 

 
6.6 Wet Products 

6.6.1  Liquids, creams and lotions should be produced in such a way  
 as to protect the product from microbial and other contamination. 

 
6.6.2  The use of closed systems of production and transfer is  

 recommended. 
 

6.6.3  Where pipe-lines are used for delivery of ingredients or bulk  
 products, care should be taken to ensure that the systems are  
 easy to clean. 

 
6.7 Labelling and Packaging 

6.7.1  Packaging line should be inspected for clearance prior to  
 operation. Equipment should be clean and functional. All  
 materials and products from previous packaging operation  
 should have been removed. 

 

6.5 ผลิตภัณฑที่เปนผงแหง 
ควรใหความสนใจเปนพิเศษในการจดัการวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่เปนผงแหง 
หากเปนไปไดควรมีระบบเกบ็ฝุน ระบบดดูฝุน หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม 

 
 

6.6 ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว 
6.6.1  ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว ครีม และโลชั่น ควรผลิตภายใตกระบวนการที่

ปองกันการปนเปอนจากจุลินทรีย และสิ่งปนเปอนอื่นๆ 
 

6.6.2  การผลิตและขนถายผลิตภัณฑควรทาํภายใตระบบปด 
 
 

6.6.3  ระบบทอที่ใชนําสงสารเคมีหรือผลิตภัณฑรอการบรรจุ  ควรไดรับการ 
ดูแล เพื่อใหเกดิความมั่นใจวาเปนระบบทีท่ําความสะอาดไดงาย 

 
 

6.7  การปดฉลาก และการบรรจุหีบหอ 
6.7.1  ในสายงานการบรรจุหบีหอ ควรตรวจสอบวา ปราศจากสิ่งตกคาง  กอน

เริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง อุปกรณที่ใชควรสะอาดและพรอมใชงาน ตองนํา
วัสดุทุกชนิดและผลิตภัณฑที่เหลือจากการบรรจุหีบหอครั้งกอนออกไป 
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6.7.2  Samples should be taken and checked at random during  
 labelling and packaging operations. 

 
6.7.3  Each labelling and packaging line should be clearly identified  

 to avoid mix-up. 
 

6.7.4  Excess labels and packaging materials should be returned to  
 store and recorded. Any rejected packaging materials should  
 be disposed off accordingly. 

 
6.8 Finished Product: Quarantine and Delivery to Finished Stock 

6.8.1  All finished products should be approved by Quality Control  
 prior to release. 

 
7. QUALITY CONTROL 
7.1 Introduction 

Quality control is an essential part of GMP. It provides assurance that 
cosmetic products will be of consistent quality appropriate to their 
intended use. 

 
 

6.7.2 ในระหวางการปดฉลากและบรรจุหีบหอ ควรมีการสุมตัวอยางไป 
ตรวจสอบ 

 
6.7.3 แตละสายงานการปดฉลาก และการบรรจหุีบหอ ควรมกีารชี้บงให 

ชัดเจน เพื่อปองกันการสับสน 
 

6.7.4 ฉลากและวัสดบุรรจุที่เหลือ ควรสงคืนคลังและบันทึกเปนหลักฐาน  
วัสดุบรรจุที่ตรวจสอบไมผาน ควรแยกออกไปทาํลาย 

 
 

6.8     ผลิตภณัฑสําเร็จรูป : การกักกันและจัดสงเขาคลงัสินคาสาํเร็จรูป 
6.8.1 ผลิตภัณฑสําเร็จรูปทุกชนิด  ควรผานการอนุมัติโดยฝายควบคุมคุณภาพ

กอนปลอยออกจําหนาย 
 

7.     การควบคุมคุณภาพ 
7.1 บทนํา 

การควบคุมคุณภาพเปนสวนหนึ่งทีจ่ําเปนของหลักเกณฑวิธีการที่ดใีนการผลิต
เครื่องสําอาง ใชเพื่อประกนัวา ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจะมีคุณภาพสม่ําเสมอ
เหมาะสมตามวัตถุประสงคของการใช 
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7.1.1  A quality control system should be established to ensure that  
 products contain the correct materials of specified quality and  
 quantity and are manufactured under proper conditions  
 according to standard operating procedures. 

 

7.1.2  Quality control involves sampling, inspecting and testing of  
 starting materials, in process, intermediate, bulk, and finished  
 products. It also includes where applicable, environmental  
 monitoring programs, review of batch documentation, sample  
 retention program, stability studies and maintaining correct  
 specifications of materials and products. 

 
7.2 Reprocessing 

7.2.1  The methods of reprocessing should be evaluated to ensure  
 that they do not affect the quality of the product. 

 
7.2.2  Additional testing of any finished product which has been  

 reprocessed should be performed. 
 
7.3 Returned Products 

7.3.1  Returned products should be identified and stored separately  
 either in allocated area or by moveable barrier such as rope or  
 tape. 

7.1.1 ควรจัดใหมีระบบการควบคมุคุณภาพ เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องสําอางมี 
สวนผสมของวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณถูกตองตามที่กําหนดและ
ผลิตภายใตสภาวะที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิธีการปฏิบตัิ 

 
7.1.2 การควบคุมคุณภาพรวมถึงการสุมตัวอยาง  การตรวจสอบและทดสอบ

ของวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ  ผลิตภัณฑระหวางการผลิต  ผลิตภัณฑ 
รอการบรรจุ และเครื่องสําอางสําเร็จรูป   และรวมถึงการตรวจติดตาม
สภาวะแวดลอม  การทบทวนเอกสารการผลิต  การเก็บรักษาตัวอยาง 
การศึกษาความคงตัว และการเก็บรักษาขอกําหนดของวัสดุและผลิตภัณฑ
ที่ถูกตอง 

 

7.2 การนํากลับมาแกไขใหม 
7.2.1  วิธีการนําเครื่องสําอางกลับมาแกไขใหม ควรประเมินเพื่อใหมั่นใจวา  

วิธีการไมมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 

7.2.2 ผลิตภณัฑสําเร็จรูปใดที่ผานการนํามาแกไขใหม  ควรมกีารทดสอบ
เพิ่มเติม  

 
7.3 เครื่องสําอางคนื 

7.3.1 เครื่องสําอางคืน ควรมีการชีบ้งใหชัดเจนและแยกเก็บในบริเวณทีก่ําหนด
เฉพาะ  หรือ ใชเครื่องกีดกั้นที่เคลื่อนยายได เชน เชือก หรือ แถบเทป 
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7.3.2  All returned products should be tested if necessary, in addition  
 to physical evaluation before being released for distribution. 

 
7.3.3  Returned products which do not comply with the original  

 specification should be rejected. 
 

7.3.4  Rejected products should be disposed according to appropriate  
 procedures. 

 

7.3.5  Records of returned products must be maintained. 

 
8. DOCUMENTATION 
8.1 Introduction 

The documentation system should include the complete history of 
each batch, from starting materials to finished products. The system 
should record executed activities for maintenance, storage, quality 
control, primary distribution and other specific matters related to GMP. 

 
8.1.1  There should be a system for preventing the use of any  

 superseded document. 
 

7.3.2 เครื่องสําอางคืนทุกรายการควรทดสอบถาจําเปน นอกเหนือจากการ
ประเมินสภาพทางกายภาพ กอนปลอยผานเพื่อจําหนาย 

 
7.3.3 เครื่องสําอางคืนซึ่งไมสอดคลองกับขอกําหนด  ควรไมปลอยผาน 

 
7.3.4 เครื่องสําอางทีต่รวจสอบไมผาน จะตองนําไปกําจดัตามวิธีการปฏิบัติที่

เหมาะสม 
 

7.3.5 บันทึกของเครื่องสําอางคืน ตองมีการเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
 
8.     เอกสาร 
8.1 บทนํา 

ระบบเอกสาร ควรประกอบดวยประวตัิทีส่มบูรณของแตละครั้งที่ผลิต เริ่มจาก
วัตถุดิบ วัสดุบรรจุ จนถึงเครือ่งสําอางสําเรจ็รูป ตองมกีารบันทึกกิจกรรมตางๆ 
สําหรับการบํารุงรักษา  การจดัเก็บ  การควบคุมคุณภาพ  การแจกจายเบือ้งตน 
และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ GMP 
 
8.1.1 ควรมีระบบปองกันการนําเอกสารใด ๆ ที่ยกเลิกแลวมาใช 
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8.1.2  If an error is made or detected on a document, it should be  
 corrected in such a manner that the original entry is not lost  
 and correction is made close to the original entry, initialled and  
 dated. 

 
8.1.3  Where documents bear instructions they should be clearly  

 written step by step. 
 

8.1.4  Documents should be dated and authorised. 
 

8.1.5  Documents should be readily available to relevant parties. 
 
8.2 Specifications 

All specifications should be approved by authorised personnel. 
 
8.2.1  Raw and packaging material specifications should include: 

(a) Name of material 
(b) Description of the material 
(c) Testing parameters and acceptance limits 
(d) Technical drawings, where applicable. 
(e) Special precautions e.g. storage and safety conditions, if 

necessary. 

8.1.2 หากทําผิดพลาดหรือพบขอผิดพลาดในเอกสาร ใหขีดฆาโดยยังสามารถ
อานขอมูลเดิมได  และแกไขใหถูกตองใกลกับขอมูลที่ถูกขีดฆา พรอมทั้ง
ลงนามและวนัที่แกไขกํากับไว 

 
8.1.3 เอกสารคูมือการปฏิบัติ ตองเขียนเปนลําดับขั้นตอนใหชัดเจน 

 
8.1.4 เอกสารตองระบุวันที่ และมีการอนุมัติ 

 
8.1.5 เอกสารตองมีไว ณ จุดทีใ่ชงาน 

 

8.2 ขอกําหนด 
ขอกําหนดทั้งหมด ตองไดรับการอนุมัติโดยบุคคลที่มีอํานาจในการตดัสินใจ 
 
8.2.1 ขอกําหนดของวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุ  ควรมีรายละเอียด 

(1.) ชื่อของวัตถุดิบ / วัสดุบรรจ ุ
(2.) รายละเอียดของวัตถุดิบ / วัสดุบรรจุ 
(3.) รายการตรวจสอบ และเกณฑการยอมรับ 
(4.) ภาพแบบเชิงเทคนิค (ถามี) 
(5.) ขอควรระวังเปนพิเศษ ตวัอยางเชน สภาวะการจัดเก็บและ 

ความปลอดภยั (ถาจําเปน) 
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8.2.2  Bulk and finished product specifications should include: 
 

(a) Name of product 
(b) Description 
(c) Physical properties 
(d) Chemical assay and/or microbiological assays and their 

acceptance limits; if necessary 
(e) Storage conditions and safety precautions, if necessary 

 
8.3 Documents for Production 

8.3.1  Master Formula 
 The Master formula should be available upon request. This  
 document should contain the following information: 
(a) Product name and product code/number. 
(b) Intended packaging materials, and storage conditions. 
(c) List of raw materials used 
(d) List of equipment used. 
(e) In-process controls with their limits in processing and 

packaging, where applicable. 
 

 

8.2.2 ขอกําหนดของเครื่องสําอางรอการบรรจุ และเครื่องสําอางสําเร็จรูป  
ควรมีรายละเอยีด 
(1.) ชื่อเครื่องสําอาง 
(2.) คําจํากัดความ / รายละเอียด 
(3.) คุณสมบัติทางกายภาพ 
(4.) การทดสอบทางเคมี และ/หรือ การทดสอบทางจุลชีววิทยา และ

เกณฑการยอมรับ (ถาจําเปน) 
(5.) สภาวะการจัดเก็บ และขอควรระวังดานความปลอดภัย (ถาจําเปน) 
 

8.3 เอกสารการผลิต 
8.3.1 สูตรแมบท 

สูตรแมบทตองมีแสดงไดตามคํารองขอ และตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

(1.) ชื่อเครื่องสําอาง และรหัส หรือ หมายเลขของเครื่องสําอาง 
(2.) วัสดุบรรจุที่ใช และสภาวะการจัดเก็บ 
(3.) รายการของวตัถุดิบที่ใช 
(4.) รายการของอุปกรณที่ใช 
(5.) การควบคุมระหวางกระบวนการผลิต  และการบรรจุหีบหอ 

พรอมทั้งเกณฑการยอมรับ (ถามี) 
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8.3.2  Batch Manufacturing Record (BMR) 
(a) Batch Manufacturing Records should be prepared for 

each batch of product. 
(b) Each BMR should include the following: 

i. Name of product 
ii. Batch formula 
iii. Brief manufacturing process 
iv. Batch or code number 
v. Date of the start and finish of processing and packaging 
vi. Identity of individual major equipment and lines or 

location used 
vii. Records of cleaning of equipment used for processing 

as appropriate 
viii. In-Process control and laboratory results, such as pH 

and temperature test records 
ix. Packaging line clearance inspection records 

 

x. Any sampling performed during various steps of 
processing 

xi. Any investigation of specific failure or discrepancies 
 

xii. Results of examinations on packed and labelled products 
 

8.3.2 บันทึกการผลิต 
ก. บันทึกการผลิต ตองจัดทําสําหรับแตละครัง้ที่ผลิตเครื่องสําอาง 
ข. บันทึกการผลิต ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1.) ชื่อของเครื่องสําอาง 
(2.) สูตร หรือตํารับเครื่องสําอาง 
(3.) ขั้นตอนการผลิตโดยสังเขป 
(4.) หมายเลขครั้งที่ผลิต / รหัส 
(5.) วันที่เริ่มผลิต และ เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตและบรรจุหีบหอ 
(6.) ระบุอุปกรณหลัก และสายงานหรือพื้นที่ทีใ่ชในการผลิต 
(7.) บันทึกการทําความสะอาด อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 

ตามความเหมาะสม 
(8.) การควบคุมในระหวางกระบวนการผลิต และผลวิเคราะหจาก 

หองปฏิบัติการ ตัวอยางเชน บันทึกการทดสอบคา ความเปน 
กรด-ดาง (pH) และ อุณหภูม ิ

(9.) บันทึกการตรวจสอบสายการบรรจุหีบหอวา ปราศจากสิ่งตกคาง
จากการบรรจุครั้งกอน  

(10.) การสุมตัวอยาง ระหวางขัน้ตอนตาง ๆ ของกระบวนการผลิต 
(11.) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความผิดปรกต ิในกระบวนการ

ผลิต หรือไมสอดคลองกับที่ควรจะเปน 
(12.) ผลการตรวจสอบฉลาก และ วัสดุบรรจุเครื่องสําอาง 
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8.3.3  Records for Quality Control 
(a) Records for each testing, assay result and release or 

rejection of starting materials, intermediates, bulk and 
finished product should be maintained. 

 

(b) These records may include: 
i. Date of test 
ii. Identification of the material 
iii. Supplier name 
iv. Date of receipt 
v. Original batch number if any 
vi. Batch number 
vii. Quality control number 
viii. Quantity received 
ix. Date of sampling 
x. Quality control results 
 

 
 
 
 
 
 

8.3.3 บันทึกการควบคุมคุณภาพ 
ก. บันทึกการทดสอบ  ผลการทดสอบ และการปลอยผาน หรือไมผาน 

ของวัตถุดิบ  วสัดุบรรจุ  ผลิตภัณฑระหวางการผลิต  เครื่องสําอาง
รอการบรรจุ และเครื่องสําอางสําเร็จรูป  ตองเกบ็รักษาไว 

ข. บันทึกควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1.) วัน เดือน ป ทีท่ดสอบ 
(2.) การชี้บงของวตัถุ 
(3.) ชื่อผูจัดจําหนาย 
(4.) วัน เดือน ป ทีร่ับ 
(5.) ครั้งที่ผลิตจากแหลงผลิต (ถามี) 
(6.) เลขที่ครั้งที่ผลิต 
(7.) หมายเลขกํากบั การควบคุมคุณภาพ 
(8.) จํานวนที่รับ 
(9.) วันที่สุมตัวอยาง 
(10.) ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
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9. INTERNAL AUDITS 
An internal audit consists of an examination and assessment of all or 
part of a quality system with the specific purpose of improving it. An 
internal audit may be conducted by outside or independent specialists 
or a team designated by the management for this purpose. Such 
internal audits may also be extended to suppliers and contractors, if 
necessary. A report should be made at the completion of each internal 
audit. 

 
10. STORAGE 
10.1 Storage Areas 

10.1.1 Storage areas should be of sufficient capacity to allow 
orderly storage of the various categories of materials and 
products such as starting and packaging materials, 
intermediates, bulk and finished products, products in 
quarantine, and released, rejected, returned, or recalled 
products. 

 
 
 
 

9. การตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายในประกอบดวย การตรวจสอบและการประเมินระบบคุณภาพ
ทุกสวน หรือบางสวน โดยมเีปาหมายเพื่อการปรับปรุงและพฒันาระบบคุณภาพนัน้ 
การตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก หรือผูเชี่ยวชาญ
ที่ไมเกี่ยวของกับทีมที่ถูกตรวจสอบ หรือตรวจสอบโดยคณะผูตรวจสอบที่ไดรับ
การแตงตั้งโดยผูบริหาร การตรวจสอบภายในนี้สามารถใชไดกับผูสงมอบและ 
ผูรับจางผลิตดวยในกรณีที่จําเปน  และเมื่อการตรวจสอบภายในเสร็จสมบูรณ 
จะตองมีการรายงานผลการตรวจสอบดวยทุกครั้ง 
 

10. การเก็บ 
10.1 สถานที่จัดเก็บ 

10.1.1 บริเวณจัดเก็บควรมีขนาดเพียงพอสําหรับการจัดเก็บวัสดุและผลิตภัณฑ
ประเภทตางๆ ไดอยางเปนระเบียบ ไดแก  วัตถุดิบและวสัดุบรรจุ  
ผลิตภณัฑระหวางการผลิต  รอการบรรจ ุ และผลิตภณัฑสําเร็จรูป   
ผลิตภัณฑรอผลการตรวจสอบ  และผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบ  
ผลิตภัณฑที่ตรวจสอบไมผาน  ผลิตภัณฑที่ถูกสงคืนหรือถูกเรียกคืน 
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10.1.2 Storage areas should be designed or adapted to ensure 
good storage conditions. They should be clean, dry and  
well-maintained. Where special storage conditions are 
required (temperature and humidity) these should be 
provided, checked and monitored. 

 
10.1.3 Receiving and dispatch bays should protect materials and 

products from weather. Reception areas should be designed 
and equipped to allow incoming materials to be cleaned if 
necessary before storage. 

 
10.1.4 Storage areas for quarantine products should be clearly 

demarcated. 
 

10.1.5 Wherever possible sampling area for starting materials 
should be provided to prevent contamination. 

 
10.1.6 Hazardous materials should be safely and securely stored. 

 
 

10.1.2 พื้นที่การจดัเกบ็  ควรออกแบบหรือดัดแปลงใหมั่นใจวามีสภาวะการ
จัดเก็บทีด่ี  สถานที่ตองสะอาดแหงและมีการดูแลอยางดี  ถาตองการ 
จัดเก็บในสภาวะพเิศษเฉพาะ (อุณหภูมิและความชื้น) จะตองจัดทํา
สถานที่และมีการติดตามตรวจสอบ  

 
 
10.1.3 สถานที่รับและจัดสง ตองมกีารปองกันวัสดุและผลิตภณัฑจากสภาพ

ดินฟาอากาศ บริเวณรับของควรจะออกแบบและจัดใหสามารถทํา
ความสะอาดวสัดุที่รับเขามา (ในกรณีที่จําเปน) กอนที่จะนําไปจัดเก็บ 

 
 

10.1.4 บริเวณเก็บกกักันผลิตภัณฑรอผลการตรวจสอบ ควรจะมีการกําหนด
แบงเขตอยางชัดเจน 

 
10.1.5 บริเวณสุมตวัอยางของวัตถุดิบ  ตองสามารถปองกันการปนเปอนใน

ระหวางสุมตวัอยางได 
 

10.1.6 วัตถุอันตรายควรจะมกีารเกบ็อยางปลอดภัยและปองกนัอยางแนนหนา 
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10.2 Stock Handling and Control 
10.2.1 Receiving Products 

10.2.1.1 Upon receipt, each incoming delivery should be 
checked against the relevant documentation and 
physically verified by label description, type and 
quantity. 

 
10.2.1.2 The consignment should be carefully inspected for 

defects and damage. Records should be retained 
for each delivery. 

 
10.2.2 Control 

10.2.2.1 Records should be maintained showing all 
receipts and issues of products. 

 
10.2.2.2 Issues should observe the principle of stock 

rotation (first in – first out). 
 

10.2.2.3 All labels and containers of products should not 
be altered, tampered or changed. 

 

10.2 การจัดการและควบคุมคลังสินคา 
10.2.1 การรับสินคา 

10.2.1.1 ในแตละครั้งที่รับสินคาที่สงเขามาจะตองมกีารตรวจสอบ
กับเอกสารที่เกี่ยวของ และตองตรวจสอบทางกายภาพ 
ใหแนใจวารายละเอียดฉลาก  ชนิดและจํานวนถูกตอง 

 
 

10.2.1.2 สินคาที่สงเขามาจะตองมีการตรวจสอบอยางระมัดระวังวา
มีขอบกพรองหรือมีการเสียหายชํารุดหรือไม และตองมี
การจดบันทกึทุกครั้งที่มีการรับของ 

 
10.2.2 การควบคุม 

10.2.2.1 ควรมีบันทึกแสดงการรับและการจายของผลิตภัณฑเก็บไว 
 

10.2.2.2 การเบิกจายใชหลักการควบคุมการหมุนเวยีน ในลักษณะที่
รับมากอนจะตองนําไปใชกอน  

 
10.2.2.3 ฉลากและภาชนะที่บรรจุสินคาทุกชิ้นไมควรดัดแปลง 

แกไขหรือเปลีย่นแปลง 
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11.  CONTRACT MANUFACTURING AND ANALYSIS 
The conditions of contract manufacturing and analysis should be clearly 
defined, agreed, and controlled so as to avoid misunderstandings, 
which could result in a product or work of unsatisfactory quality. All 
aspects of contracted work should be specified to obtain a quality 
product conforming to the agreed standards. 

 
There should be a written contract between the principal and the 
contract manufacturer to clearly establish the duties and responsibilities 
of each party. 

 
12. COMPLAINTS 
12.1 A person responsible for handling complaints and deciding the 

measures to be taken should be designated. If this person is different 
from the authorised person, the latter should be made aware of any 
complaint, investigation or recall. 

 
 

12.2 There should be written procedures describing the action to be taken, 
including the need to consider a recall, in the case of a complaint 
involving a possible product defect. 

11. ผูผลิตและผูวิเคราะหที่เปนคูสัญญา 
การวาจางเพื่อการผลิตหรือการตรวจวิเคราะห ตองมีการระบุเงื่อนไขอยางชัดเจน 
เปนที่ตกลงเหน็ชอบของทุกฝาย และใหมกีารควบคุมดูแลเพื่อปองกันการเขาใจ
ผิด ซึ่งอาจนําไปสูการดําเนินการผลิตหรือการรายงานผลที่ทําใหสินคาไมได
มาตรฐาน กฏเกณฑทกุขอในการวาจางตองมีการระบุไวในสัญญาเพือ่ใหไดมาซึ่ง
ผลิตภัณฑที่มคีุณภาพตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว 
 
สัญญาระหวางผูวาจางและผูรับเหมาตองมรีะบุไวเปนลายลักษณอักษร เปน
เอกสารที่สามารถใชอางอิง และยนืยันถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ 
ของแตละฝายได 
 

12. เรื่องรองเรียน 
12.1 ตองมีการกําหนดบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียน และการ 

ตัดสินใจดําเนนิการ หากบุคคลที่ดูแลเรื่องรองเรียนในปจจุบันมิใชบุคคลที่เคย
ไดรับการมอบหมาย จะตองมีการประกาศแตงตั้งใหม เพือ่ใหบุคคลนั้นมีความ
ตระหนกัถึงการดําเนินการเรือ่งการรองเรียน การสืบสวนหาสาเหตุ และการ
เรียกคืนสินคาจากตลาด 

 
12.2 การรับเรื่องรองเรียนตองมีการจัดทําเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน โดยระบ ุ

รายละเอียดสําหรับการพิจารณาดําเนินการ เพื่อเรียกคนืสินคาจากตลาด  
ในกรณีที่การรองเรียนนั้นมผีลมาจากสินคาที่มีความบกพรอง 
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12.3 Complaints involving product defects should be recorded with all the 
original details and investigated. 

 
 
12.4 If a product defect is discovered or suspected in batch, consideration 

should be given to whether other batches should be checked in order 
to determine whether they are also affected. In particular, other 
batches that may contain reprocessed product from the defective 
batch should be investigated. 

 
12.5 Where necessary, appropriate follow-up action, possibly including 

product recall, should be taken after investigation and evaluation of 
the complaint. 

 
12.6 All the decisions and measures taken as a result of a complaint 

should be recorded and referenced to the corresponding batch 
records. 

 
12.7 Complaint records should be regularly reviewed for an indication of 

specific or recurring problems that require attention and might justify 
the recall of marketed products. 

 

12.3 ขอรองเรียนอันเนื่องมาจากสินคามีความบกพรองทุกรายการตองมีการลงบันทึก
ทุกครั้ง โดยตองบันทึกรายละเอียดเกีย่วกับเรื่องรองเรียนนั้นๆ และใหมกีาร 
สืบสวนหาสาเหตุเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

 

12.4 หากพบความบกพรองจากเรื่องรองเรียนในครั้งที่ผลิตใด ตองมีการพจิารณา
ตรวจสอบความเปนไปไดถึงครั้งที่ผลิตอื่นๆ ที่อาจมีโอกาสพบความบกพรอง
อันเนื่องมาจากการนําบางสวนหรือ ทั้งหมดของครั้งที่ผลิตที่มีความบกพรอง
กลับเขามาใชรวมในกระบวนการผลิตใหม และใหมีการสืบสวนหาสาเหต ุ
เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

 
12.5 ในกรณีจําเปน ควรกําหนดใหมีการติดตามการดําเนินการแกไข และรวมถึง 

การเรียกคืนสินคาภายหลังการสืบสวนวิเคราะหหาสาเหตุ และประเมนิผล 
เรื่องรองเรียนดังกลาว 

 
12.6 ทุกเรื่องของการตัดสินใจดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน และการวัดผลตองมี

การบันทึกไว เพื่อใหสามารถอางอิงและสืบกลับไปที่บันทึกการผลิตได 
 
 

12.7 ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับบนัทึกการรับเรือ่งรองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปน
ดัชนีชี้วดัถึงปญหาที่มีความจําเพาะ หรือปญหาที่เกิดซ้ําๆ เพื่อใหมกีารแกไข 
หรือเรียกคืนสินคาที่มีปญหาในตลาดไดอยางทันทวงท ี
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12.8 The competent authority should be informed if a manufacturer is 
considering action following possibly faulty manufacture and product 
deterioration, which may lead to serious safety issues. 

 
 
13. PRODUCT RECALLS 

There should be a system of recall from the market of products known 
or suspected to be defective. 

 
13.1 A person responsible for the execution and co-ordination of recalls 

should be designated, as well as sufficient personnel, to handle all 
aspects of recalls with the appropriate degree of urgency. 

 
 

13.2 Written procedures for recall should be established and regularly 
reviewed. Recall operations should be capable of being initiated 
promptly. 

 
13.3 The primary distribution records should be readily available to the 

person (s) responsible for recalls, and they should contain sufficient 
information of distributors. 

12.8 ตองมีการรายงานถึงผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตอการจดัการกับ
เรื่องรองเรียน ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุของเรื่องรองเรียนอาจเกิดขึ้น
เนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต หรือการเสื่อมสภาพของสินคา 
ที่อาจนําไปสูความปลอดภยัของผูบริโภค 

 

13.  การเรียกคืนสินคา 
ตองมีระบบในการจัดการเรียกคืนสินคาจากตลาดเมื่อทราบหรือสงสัยวาสินคามี
ความบกพรอง 
 

13.1 กําหนดแตงตัง้บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจดัการและประสานงานเกี่ยวกับ
การเรียกคืนสินคาและใหมัน่ใจวามีทรัพยากรบุคคลเพียงพอในการดูแลและ 
รับผิดชอบตอทุกๆ กรณีที่มกีารเรียกคืนสนิคา ตามความจําเปนเรงดวนอยาง
เหมาะสม 

 
13.2 มีระเบียบวิธีปฏิบัติในการเรยีกคืนสินคาเปนลายลักษณอักษร และมกีารทบทวน

อยางสม่ําเสมอ ทีมงานที่รับผิดชอบตอการเรียกคืนสินคา ตองมีความพรอมและ
สามารถปฏิบัติการไดอยางทันทวงท ี

 
13.3 ตองมีบันทึกการจําหนายสินคาเบื้องตน ใหแกทีมงานที่รับผิดชอบตอการ 

เรียกคืนสินคาไดอยางทันทวงที และมีขอมลูเพียงพอในการตรวจสอบถึง 
ผูจัดจําหนายสนิคา 
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13.4 The progress of the recall process should be recorded and a final 
report issued, including a reconciliation between the delivered and 
recovered quantities of the products. 

 
13.5 The effectiveness of the arrangements for recalls should be evaluated 

from time to time. 
 
13.6 A written instruction should be established to ensure recalled products 

are stored securely in a segregated area while awaiting decision. 
 
 

14 GLOSSARY 
14.1 Batch 

A quantity of any cosmetic product produced in a given cycle of 
manufacture that is uniform in character and quality. 

 
14.2 Batch Number 

A designation in numbers and/or letters or combination of both that 
identifies the complete history of the batch, quality control and 
distribution. 
. 

13.4 ควรจัดใหมีการบันทึกเพื่อตดิตามความกาวหนาของการเรียกคืนสินคา และ
สรุปรายงานการเรียกคืนสินคา รวมถึงการคํานวณเปรียบเทียบระหวางปริมาณ
ของสินคาที่มีการสงมอบและสินคาที่ไดรับการคืนจากตลาด 

 

13.5 ควรจัดใหมีการประเมนิประสิทธิผลของการจัดการในการเรียกคืนสนิคาทุกๆ 
ครั้ง 

 
 
13.6 มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เกี่ยวกับการจดัเก็บสินคาที่เรียกคืนจากตลาด 

เพื่อใหมัน่ใจวามีการแยกพื้นที่จากสินคาปกติ ในระหวางรอการดําเนนิการ 
หรือการตัดสนิใจ 

 
14. คําศัพทเทคนิค 
14.1 ครั้งที่ผลิต 

เครื่องสําอางที่ผลิตขึ้นแตละครั้งในวงจรการผลิตเดียวกนั มีคุณลักษณะและ 
คุณภาพที่สม่ําเสมอกันตลอด 
 

14.2 เลขที่หรืออักษรแสดงครัง้ที่ผลิต 
ตัวเลขและ / หรืออักษรหรือทั้งสองอยางรวมกัน ที่ชี้บงถงึประวัติที่สมบูรณของ
ครั้งที่ผลิต  การควบคุมคุณภาพ และการจําหนาย 
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14.3 Bulk Product 

Any processed product which will have to undergo the packaging 
operation in order to become a finished product. 
 

14.4 Calibration 
Combination of checking an instrument and adjusting it to bring it 
within its limits for accuracy according to recognized standards. 
 

14.5 Date of Manufacture 
Date of manufacturing of a batch of product. 
 

14.6 Documentation 
All written procedures, instructions and records involved in the 
manufacture and quality control of products. 

 
 

14.7 Product 
Any substance or preparation intended to be used, or capable or 
purported or claimed to be capable of being used, in or for cleansing, 
improving, altering or beautifying the complexion, skin, hair or teeth. 
 

14.3 เครื่องสําอางรอการบรรจุ 
เครื่องสําอางที่ผานกระบวนการผลิตเรียบรอยแลว เตรยีมสูขั้นตอนการบรรจุ  
เพื่อใหเปนเครือ่งสําอางสําเร็จรูปตอไป 
 

14.4 การสอบเทียบ 
การตรวจสอบรวมทั้งการปรับแตงเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหแมนยําเปรยีบเทียบ
กับมาตรฐานที่ยอมรับ 
 

14.5 วันที่ผลิต 
วันที่ผลิตเครื่องสําอางแตละครั้ง 
 

14.6 เอกสารการผลิต 
ขั้นตอนการทํางาน วิธีการปฏิบัติงาน และบนัทึกตางๆ ที่จดัทําขึน้เปนลายลักษณ
อักษร ที่เกีย่วของกับการผลิตและการควบคมุคุณภาพเครื่องสําอาง 
 

14.7 เครื่องสําอาง 
สารตางๆ หรือสิ่งที่เตรยีมขึน้ เพื่อใชหรือที่มุงหมายสําหรับใช เพื่อ ความสะอาด 
ความสวยงาม  หรือ สงเสริมใหเกดิความสวยงามขึ้นสําหรับผิวหนา  ผิวหนัง  
ผม หรือ ฟน 
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14.8 Finished Product 

A product which has undergone all stages of manufacturing 
operations. 
 

14.9 In-Process Control 
Checks and tests instituted and carried out in the course of the 
manufacture of a product including checks and tests done on 
environment and equipment in order to ensure that the end product 
will comply with its specification. 
 

14.10 Intermediate Product 
Any processed substance or mixture of substances which has to 
undergo one or more stages of processing to become a bulk 
product. 
 

14.11 Manufacture or Manufacturing 
The complete set of activities to produce a product, comprising of 
production and quality control, from acquisition of all raw materials 
through processing and subsequent packaging and release for 
distribution of the finished product. 
 

14.8 เครื่องสําอางสาํเร็จรูป 
ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางที่ไดผานขั้นตอนทัง้หมดในกระบวนการผลิต 
 
 

14.9 การควบคุมระหวางการผลติ 
การตรวจสอบและทดสอบในระหวางการผลิตเครื่องสําอาง รวมถึงการตรวจสอบ
และทดสอบสภาวะแวดลอมและเครื่องมือตางๆ เพื่อใหเกิดความมัน่ใจวา 
เครื่องสําอางสําเร็จรูปมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
14.10 ผลิตภัณฑระหวางการผลติ 

สารหรือสวนผสมของสารตางๆ ที่ตองผานกระบวนการผลิตขั้นตอนเดียว
หรือหลายขั้นตอน กอนที่จะเปนเครื่องสําอางรอการบรรจุ 

 
14.11 การผลิต 

การปฏิบัติการทุกอยางในการผลิตเครื่องสําอาง ประกอบดวยการดาํเนนิการผลติ 
และการควบคุมคุณภาพ  เริ่มตั้งแตการรับวัตถุดิบ ผานกระบวนการผลิต การ
บรรจุหีบหอเปนเครื่องสําอางสําเร็จรูป และ การปลอยผานเครื่องสําอาง 
สําเร็จรูป เพื่อการจําหนาย 
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14.12 Packaging 

The part of production cycle applied to a bulk product to obtain the 
finished product. 
 

14.13 Packaging Material 
Any material used in the packaging of a bulk product to obtain the 
finished product. 
 

14.14 Processing 
The part of production cycle starting from weighing of raw materials 
to obtaining a bulk product. 
 

14.15 Production 
All operations starting from processing to packaging to obtain a 
finished product. 
 

14.16 Quality Control 
All measures taken during manufacturing which are designed to 
ensure the uniform output of product that will conform to established 
specifications. 

 

14.12 การบรรจุ 
ขั้นตอนหนึ่งของวงจรการผลิต ในการทําใหเครื่องสําอางรอการบรรจุ  
เปนเครื่องสําอางสําเร็จรูป 
 

14.13 วัสดุบรรจุ 
วัสดุตางๆ ที่ใชในการบรรจเุครื่องสําอางรอการบรรจุใหเปนเครื่องสําอาง
สําเร็จรูป 
 

14.14 กระบวนการผลิต 
เปนสวนหนึ่งของวงจรการผลิต เริ่มตั้งแตการชั่งวัตถุดิบ จนไดเปน 
เครื่องสําอางรอการบรรจุ 
 

14.15 การดําเนินการผลิต 
การปฏิบัติการทั้งหมด  เริ่มตัง้แตกระบวนการผลิตจนถึงการบรรจุ เพื่อใหได
เครื่องสําอางสําเร็จรูป 
 

14.16 การควบคุมคณุภาพ 
การตรวจสอบและการวิเคราะหที่ดําเนินการทั้งหมดในระหวางการผลิต  
เพื่อใหแนใจไดวาเครื่องสําอางที่ผลิตออกมาแตละครั้ง มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดที่ตัง้ไว 
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14.17 Quarantine 

The status of materials or products set apart physically or by 
system, while awaiting a decision for their rejection or release for 
processing, packaging or distribution. 
 
 

14.18 Raw Materials 
Any ingredient to be used in the formulation of cosmetic product. 
 

14.19 Rejected 
The status of materials or products which are not permitted to be 
used for processing, packaging or distribution. 
 
 

14.20 Released 
The status of materials or products which are allowed to be used for 
processing, packaging or distribution. 
 

14.21 Returned Product 
Finished products sent back to the manufacturer. 

14.17 การกักกัน 
สถานะของวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสําอางรอการบรรจุ หรือเครื่องสําอาง
สําเร็จรูป ที่จัดแยกไวโดยทางกายภาพหรือโดยระบบ  เพือ่รอการตัดสินใจวา
ไมผาน หรือปลอยผาน เพื่อนําไปดําเนินการในกระบวนการผลิต การบรรจุ 
หรือการจําหนายตอไป 
 

14.18 วัตถุดิบ  
สารหรือวัตถุใดๆ ที่เปนสวนผสมในสูตรตํารับในการผลิตเครื่องสําอาง 
 

14.19 ไมผาน 
สถานะของวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสําอางรอการบรรจุ หรือเครื่องสําอาง
สําเร็จรูป ที่ไมอนุญาตใหนํามาใชในกระบวนการผลิต การบรรจุ หรือ
จําหนาย 
 

14.20 ปลอย / ผาน 
สถานะของวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสําอางรอการบรรจุ หรือเครื่องสําอาง
สําเร็จรูป ที่อนุญาตใหนํามาใชในกระบวนการผลิต การบรรจุ หรือจําหนาย 
 

14.21 เครื่องสําอางคนื 
เครื่องสําอางสําเร็จรูปซึ่งถูกสงคืนกลับใหผูผลิต 
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14.22 Sanitation 

Hygienic control on manufacturing premises, personnel, equipment 
and material handling. 
 

14.23 Specification of Materials 
A description of a starting material or finished product in terms of  
its chemical, physical and biological characteristics, if applicable.  
A specification normally includes descriptive and numerical clauses 
stating standards and tolerated deviations. 
 

14.24 Starting Materials 
Raw materials and packaging materials used in the production of 
products. 
 

15. REFERENCES 
15.1 Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products, World 

Health Organisation (WHO) Technical Report Series No: 823, 1992 
 
15.2 Good Storage practice, 1st Edition, January 1995, ISBN 983-9870-14-9, 

National Pharmaceutical Control Bureau, Malaysia 
 

14.22 สุขลักษณะ 
การควบคุมดูแลสุขอนามัยในอาคารสถานที่ผลิต บุคลากร อุปกรณที่ใชใน
การผลิต และการเคลื่อนยายวัสดุตางๆ  
 

14.23 ขอกําหนดของวัตถตุางๆ 
ขอกําหนดของวัตถุดิบ วัสดบุรรจุ  หรือเครื่องสําอางสําเร็จรูป ที่อธิบายถึง 
คุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพ  โดยปกติขอกําหนดนี้ 
จะบงบอกรายละเอียด และคาตัวเลขตางๆ ของมาตรฐาน และคาเบี่ยงเบน 
ที่ยอมรับได 
 

14.24 วัตถุเริ่มตน 
วัตถุดิบและวสัดุบรรจุ ซึ่งใชในการผลิตเครื่องสําอาง 
 
 

15. เอกสารอางอิง 
15.1 Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products, World 

Health Organisation (WHO) Technical Report Series No: 823, 1992 
 

15.2 Good Storage practice, 1st Edition, January 1995, ISBN 983-9870-14-9, 
National Pharmaceutical Control Bureau, Malaysia 
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15.3 Cosmetic Good Manufacturing Practices, COLIPA – The European 

Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, July 1994 
 
15.4 Australian code of Good Manufacturing Practice for Therapeutic 

Goods – Sunscreen Products, Therapeutic Goods Administration 
(TGA), Australia, February 1994 

 
15.5 Guidelines on Good Manufacturing Practice (GMP) for Traditional 

Medicines, National Pharmaceutical Control Bureau, Malaysia, 1st  
Edition, 1999 

 
 

15.3 Cosmetic Good Manufacturing Practices, COLIPA – The European 
Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, July 1994 

 
15.4 Australian code of Good Manufacturing Practice for Therapeutic 

Goods – Sunscreen Products, Therapeutic Goods Administration 
(TGA), Australia, February 1994 

 
15.5 Guidelines on Good Manufacturing Practice (GMP) for Traditional 

Medicines, National Pharmaceutical Control Bureau, Malaysia, 1st  
Edition, 1999 
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