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เอกสารฉบับนี้เป็ นคูม
่ อ
ื ทั่วไปสาหรับ
ผู ้ประกอบการทีต
่ ้องการสมัครขอรับรอง
มาตรฐานเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่
สุขภาพ มกท. คูม
่ อ
ื นี้จะอธิบายถึงขัน
้ ตอนต่างๆ
ทีผ
่ ู ้สมัครจาเป็ นต ้องทราบก่อนการสมัครขอการ
รับรอง เช่น ขัน
้ ตอนการสมัคร, การปฏิบัตต
ิ าม
มาตรฐาน, การตรวจสอบ, การรับรองมาตรฐาน
รวมถึงการใช ้ตรามาตรฐานเครือ
่ งสาอางและ
ผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท. เป็ นต ้น ซึง่
ผู ้ประกอบการสามารถติดต่อขอรายละเอียด
เพิม
่ เติมจากสานักงาน มกท.ได ้
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This document is a generic manual for an
operator wishing to apply for ACT Cosmetic
and Healthcare Products Certification. In
this manual, all steps of certification where
an applicant needs to know are explained.
For example, application process, standard
compliance, inspection, certification, seal
uses, etc. Please ask for more information
from ACT office.
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1. คำจำก ัดควำม / Definition
จากคาจากัดความใน พรบ.เครือ
่ งสาอาง
2558 ระบุวา่
(1) วัตถุทม
ี่ งุ่ หมายสาหรับใช ้ทา ถู นวด โรย
พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทาด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ใด
กับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์และให ้
หมายความรวมถึงการใช ้กับฟั นและเยือ
่ บุใน
ช่องปาก โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ความสะอาด
ความสวยงาม หรือเปลีย
่ นแปลงลักษณะที่
ปรากฏ หรือระงับกลิน
่ กาย หรือปกป้ องดูแล
ส่วนต่างๆนัน
้ ให ้อยูใ่ นสภาพดี และรวมตลอด
ทัง้ เครือ
่ งประทิน
่ ต่างๆ สาหรับผิวด ้วย แต่ไม่
รวมถึงเครือ
่ งประดับและเครือ
่ งแต่งตัวซึง่ เป็ น
อุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
(2) วัตถุทม
ี่ งุ่ หมายสาหรับใช ้เป็ นส่วนผสมใน
การผลิตเครือ
่ งสาอางโดยเฉพาะ หรือ (3)
วัตถุอน
ื่ ทีก
่ าหนดโดยกฎกระทรวงให ้เป็ น
เครือ
่ งสาอาง

ผลิตภ ัณฑ์
เครือ
่ งสำอำง
Cosmetic
product

ดู พรบ.เครือ
่ งสาอาง 2558 ฉบับเต็มได ้ที่
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosm
etic/SitePages/Laws.aspx

[Taken from the definition of

“cosmetics” under Article 4 of
Cosmetics Act B.E. 2558 (2015)]
(1) Any substance or preparation
intended to be placed in contact
(by applying to, massaging or
rubbing into, sprinkling or spraying
on, dropping onto, introducing into,
perfuming, or by any other
means,) with the various external
parts of the human body
(epidermis, hair system, nails, lips
and external genital organs) or
with the teeth and the mucous
membranes of the oral cavity with
a view exclusively or mainly to
cleaning them, perfuming them,
changing their appearance and/or
correcting body odours and/or
protecting them or keeping them in
good condition but shall not include
ornaments and clothing which are
deemed as accessories outside
human body.
(2) Articles intended for use
specifically as a component in the
manufacture of cosmetics, or
(3) Other articles classified as
cosmetics by ministerial
regulations.
The full version of the Act is
available at
http://www.fda.moph.go.th/sites/C
osmetic/SitePages/Laws.aspx

ผู ้ทีด
่ าเนินกิจการในการแปรรูปเครือ
่ งสาอาง
และจาหน่าย รวมถึงเจ ้าของตราสินค ้าทีม
่ ไิ ด ้
แปรรูปเองแต่เป็ นผู ้รับผิดชอบการจาหน่าย
ผู ้ถูกว่าจ ้างให ้ทาการผลิต แปรรูป หรือ
จัดการผลิตในบางขัน
้ ตอน

ผูป
้ ระกอบกำร
Operator

ผูร้ ับช่วงผลิต
Subcontractor

An individual or business enterprise
manufacturing and selling
cosmetics, or selling those
manufactured by others under its
own brand name.
A person who is contracted to be
produce, handle, or do processing
of products.

ทีไ่ ปตรวจเยีย
่ มสถานทีป
่ ระกอบการ เพือ
่
ตรวจสอบและประเมินว่าประกอบการ เพือ
่
ตรวจสอบและประเมินว่าผู ้ประกอบการได ้
ปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน หรือไม่

ผูต
้ รวจ
Inspector

A person who visits an operating
unit to verify and assess whether
the operator is compliant with the
standards.

ได ้แก่ การทาความสะอาดม การทาการตัด
แต่ง, การคัดเลือก, การบรรจุผลิตภัณฑ์,
การจัดเก็บ และการขนส่ง
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กำรจ ัดกำร
Handling

e.g. cleaning, trimming, sorting,
packing, storage, and
transportation.
CM210218
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อนุญาตให ้ใช ้กระบวนการแปรรูป ต่อไปนี้

กำรแปรรูป
Processing

The following processing methods
are allowed:

•

กระบวนการทางกายภาพ เช่น การ
คัน
้ น้ า การผสม การกรอง การ
ตกตะกอน การตกผลึก การบด เป็ น
ต ้น

•

การต ้ม การกลั่น และการควบแน่น

•

การทาแห ้ง การอบแห ้ง ด ้วย
แสงแดด ความร ้อนและความเย็น

•

•

้ ด ้วยแสงอัลตร ้าไวโอเลต
การฆ่าเชือ
และอินฟราเรด

•

•

การใช ้คลืน
่ ไมโครเวฟ และอัลตร ้า
ซาวนด์

•

•
•

•

กระบวนการทางชีวภาพ เช่น การ
หมัก การดอง

•

การสกัดด ้วย น้า เอทานอล กลีเซอ
รีน น้ ามันพืช และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นต ้น

•

•

กระบวนการทางเคมี ได ้แก่
่
ไฮโดรไลซิส ซาปอนนิฟิเคชัน
่ เอสเทอริฟิเคชัน
่ และ
ไฮโดรจิเนชัน
การฟอกสี (ห ้ามใช ้สารฟอกคลอรีน)

•

สิง่ มีชวี ต
ิ ทัง้ พืช สัตว์ และจุลน
ิ ทรียท
์ ไี่ ด ้มา
จากกระบวนการทางพันธุวศ
ิ วกรรม
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•

สิง่ มีชวี ต
ิ ด ัด
แปรพ ันธุกรรม
Genetically
modified
organisms GMOs

mechanical and physical
methods (e.g. pressing,
mixing, filtration,
precipitation, crystallization,
and milling)
boiling, distillation, and
condensation
sun/solar drying, heat
drying, and freeze drying
disinfection with ultraviolet
and infrared light
microwave and ultrasound
irradiation
biological methods (e.g.
fermentation and pickling)
Extraction with water,
ethanol, glycerin, vegetable
oil, carbon dioxide, etc.
chemical methods, i.e.
hydrolysis, saponification,
hydrogenation,
esterification, and bleaching
(as long as not using
sodium hypochlorite).

Organisms, including plants,
animals, and microorganisms,
which are produced through
genetic engineering.
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2. หล ักกำรตรวจสอบและร ับรอง / Principles of Inspection and
Certification
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครือ
่ งสาอาง
และผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท. เป็ น การ
ตรวจสอบและรับรองการประกอบการ ได ้แก่การ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการวัตถุดบ
ิ และการ
แปรรูป ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่แหล่งทีม
่ าของ
วัตถุดบ
ิ การจัดการกับวัตถุดบ
ิ กรรมวิธก
ี ารแปรรูป
การบรรจุ การขนส่ง และการจัดจาหน่าย

ACT Cosmetic and Healthcare Products
inspection and certification is a process
covering all steps from handling and
processing including handling activities from
source of raw materials, handling,
processing method, packing, transportation,
and sale.

ดังนัน
้ การตรวจรับรองของ มกท. เป็ นการรับรอง
ว่า ผลิตภัณฑ์นัน
้ ๆ มาจากกระบวนการผลิตที่
ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของมาตรฐานเครือ
่ งสาอาง
และผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท. ไม่ใช่การ
ตรวจสอบและรับรองว่าผลิตภัณฑ์นัน
้ ปลอดจาก
สารเคมีตกค ้างใดๆ
แต่ มกท. อาจใช ้วิธก
ี าร
ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค ้างในผลิตภัณฑ์
เป็ นกรณีพเิ ศษ ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามสงสัยเรือ
่ งการ
ลักลอบใช ้สารเคมีการเกษตรของผู ้ประกอบการ
่ งในการปนเปื้ อนจาก
หรือในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเสีย
สภาพแวดล ้อม

In other words, ACT's inspection is to verify
that the product comes from production
process which is in compliant with
applicable standards. ACT's certification
does not certify that the product is free of
any chemical residues. However, ACT may
conduct laboratory analysis of some
products in special circumstance where
there is a suspicion of mis-use of
agrochemicals by the operator or a risk of
external contaminations.

การตรวจรับรองมาตรฐานเครือ
่ งสาอางและ
ผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท. เป็ นเครือ
่ งมือทาง
่
การตลาดทีช
่ วยให ้ผู ้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าได ้
้ ผลิตภัณฑ์ทม
ซือ
ี่ ก
ี ารปฏิบัตก
ิ ารจัดการตาม
มาตรฐานเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่
สุขภาพ มกท.และในขณะเดียวกันก็เป็ นการช่วย
คุ ้มครองผู ้ประกอบการทีป
่ ฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน
มาตรฐาน เพราะผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรอง
ิ ธิใ์ ช ้ตรารับรองบน
จาก มกท. เท่านัน
้ ทีจ
่ ะมีสท
บรรจุภัณฑ์ของตน

ACT Cosmetic and Healthcare products
certification is a marketing tool. It makes
consumers confident that they are
purchasing authentic organic and natural
products. At the same time, it also helps to
protect producers because only certified
operators have right to use ACT Cosmetic
and Healthcare products on their products.

เพือ
่ รักษาความเป็ นกลางในการให ้บริการตรวจ
รับรอง มกท. จะไม่ดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่
เกีย
่ วข ้องกับการตลาดให ้กับผู ้ประกอบการ แต่
ื่ และทีต
มกท. จะช่วยเผยแพร่ชอ
่ ด
ิ ต่อของ
่
ผู ้ประกอบการ ตลอดจนรายชือผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ า่ น
การรับรองให ้กับผู ้ค ้าและผู ้บริโภคทีส
่ นใจได ้
ทราบ เพือ
่ ช่วยขยายตลาดให ้กับผู ้ประกอบการ
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To maintain the objectivity in inspection and
certification, ACT will not engage in any
marketing activity of products for any
operators. However, ACT will publish names
and address of certified operators as well as
the list of certified products to interested
buyers and consumers in order to help
promoting the market for the operators.
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มกท. จะใช ้ขัน
้ ตอนการปฏิบัตงิ านแบบเดียวกัน
สาหรับผู ้ประกอบการทุกรายทีส
่ มัครขอรับรองกับ
มกท. ดังนัน
้ ผู ้ประกอบการทุกรายจะได ้รับการ
ปฏิบัตอ
ิ ย่างเท่าเทียมกัน (ไม่มก
ี ารเลือกปฏิบัต)ิ
และ มกท. เปิ ดรับสมัครและให ้การตรวจสอบ
รับรองแก่ผู ้ประกอบการทุกรายตามขอบเขตที่
สามารถให ้บริการได ้ โดยไม่มข
ี ้อจากัดเรือ
่ ง
คุณสมบัตข
ิ องผู ้ประกอบการ เช่น ขนาดของฟาร
โรงงาน หรือ ผู ้ประกอบการทีม
่ พ
ี น
ื้ ที/่ โรงงานที่
ได ้รับการรับรองอยูก
่ อ
่ นหน ้าแล ้ว หรือ จานวนเงิน
ค่าธรรมเนียม เป็ นต ้น

ACT will apply the same procedures to any
operator who applied for certification with
ACT. All operators will receive the same
way of treatment (no-discrimination) from
ACT. Non of them are prevented to access
to ACT certification services with the
inappropriate conditions such as size of
farm/factory/grower group or existing
certified units or amount of fee, etc.

All ACT inspectors and staff will keep
confidential information related to
นอกจากนี้ ผู ้ตรวจและเจ ้าหน ้าทีข
่ อง มกท. จะ
production and processing of the operator
เก็บข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการผลิต สูตร/ acquired during inspection. No information
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และความลับทางการค ้า will be disclosed unless the operator gives
อืน
่ ๆ ของผู ้ประกอบการเป็ นความลับ และจะไม่
permission to do so (except when it is
เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าว เว ้นแต่จะได ้รับอนุญาต
required by law or for the purpose of
จากผู ้ประกอบการแล ้วเท่านัน
้ (ยกเว ้นในกรณีทม
ี่ ี accreditation and registration as
ข ้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพือ
่ การรับรอง
certification body). ACT however reserves
ระบบงานและการขึน
้ ทะเบียนเป็ นหน่วยตรวจ
its right to disclose information about nonรับรอง) แต่ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการกระทาการ
compliant producer-operator to the general
ละเมิดมาตรฐาน ทาง มกท. สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะนา
public.
รายละเอียดทีเ่ กีย
่ วกับการละเมิดนัน
้ มาเผยแพร่
ให ้สาธารณชนทราบ
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3. ขอบข่ำยของผลิตภ ัณฑ์ท ี่ มกท. ให้กำรร ับรอง / Scope of product
certification offered by ACT
มาตรฐานนี้ให ้การรับรองผลิตภัณฑ์ 2 ระดับ คือ
(1) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(2) ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย ์
มาตรฐานนี้ใช ้สาหรับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผลิตภัณฑ์เครือ
่ งสาอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดร่างกาย บารุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (make-up)
ผ ้าอนามัย ผ ้าเย็น เป็ นต ้น
(2) ผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพทีไ่ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์
อาหารและไม่ใช่ยารักษาโรค เช่น
(2.1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ดูแลร่างกาย เช่น ลูกประคบ ยาดม
สุมนไพร เครือ
่ งหอม
(2.2) ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลง เช่น ยา
่ ไล่ยงุ
หม่อง โลชัน
(2.3) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เช่น
ั ผ ้า
ผลิตภัณฑ์ล ้างจาน ผลิตภัณฑ์ซก
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This standard cover two levels of finished
products:
(1) Natural products
(2) Organic products.
This standard applies to:
(1) Cosmetics, e.g. personal care products,
skincare products, makeup, sanitary
napkins, and cool towels
(2) Healthcare products, except foods and
drugs, including but not limited to
(2.1) herbal and wellness products,
e.g. compress balls, herbal
inhalers, and fragrances
(2.2) insect repellants, e.g. balms and
mosquito-repelling lotions
(2.3) cleaning products, e.g. dish
cleaners and laundry products.
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4. มำตรฐำนเครือ
่ งสำอำงและผลิตภ ัณฑ์เพือ
่ สุขภำพ มกท. /ACT
Cosmetic and Healthcare Products Standards
มาตรฐานเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑเพือ
่
สุขภาพ มกท.เป็ นข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขสาคัญ
ทีผ
่ ู ้ประกอบการจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามเพือ
่ ให ้ได ้รับ
การรับรอง ซึง่ มกท. จะใช ้มาตรฐานนี้เป็ นเกณฑ์
ในการพิจารณาตัดสินรับรองการประกอบการของ
ท่าน ดังนัน
้ ก่อนทีจ
่ ะทาการสมัคร ผู ้ประกอบการ
ควรศึกษาข ้อกาหนดอย่างละเอียดและถีถ
่ ้วน
เสียก่อน

ACT Cosmetic and Healthcare Products
Standards are important requirements
which operator must comply in order to get
certification. ACT use the standards as a
reference for its certification decision. Prior
to the application, the operator should
carefully study and ensure that it
understand the requirements of the
standards

ในกรณีทท
ี่ า่ นมีความสงสัยในเงือ
่ นไขมาตรฐาน
ข ้อใด ท่านสามารถติดต่อ เพือ
่ ขอรายละเอียดได ้ In case you have any question regarding
ทีส
่ านักงาน มกท.
standard issues, please contact ACT office.
ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครไม่ได ้เป็ นผู ้ทาการผลิตหรือการ
ประกอบการเอง แต่วา่ จ ้างผู ้อืน
่ ให ้ดาเนินการให ้
ผู ้สมัครมีหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะต ้องอธิบายให ้ผู ้รับช่วงผลิต
ซึง่ เป็ นผู ้ทีร่ ับผิดชอบดาเนินการผลิต ได ้เข ้าใจ
เงือ
่ นไขในมาตรฐานเครือ
่ งสาอางแผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และการปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขต่างๆ อย่าง
ละเอียดด ้วย ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในหัวข ้อ
“ ข ้อกาหนดการตรวจ“

In case the applicant is not fully manage
the production or processing activities but
sub-contract them out to another person or
entity to perform the work. The applicant
has a responsibility to explain the standards
and other certification requirements to the
sub-contractor. See more details in the
section “Certification Requirements”.

มาตรฐานเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่
สุขภาพ มกท. จัดทาขึน
้ โดยคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานของ มกท. ซึง่ เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒใิ นด ้าน
ต่างๆ เป็ นผู ้กากับดูแลการจัดทามาตรฐานใหม่
และปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานเครือ
่ งสาอางและ
ผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท. ก่อนนาเสนอให ้
คณะกรรมการมูลนิธฯิ เป็ นผู ้พิจารณาอนุมัตก
ิ อ
่ น
้
ประกาศใช

ACT Cosmetic and Healthcare Products
Standards is prepared by ACT Standard
Committee, comprising of experts from
various fields, has the overall
responsibilities to manage the drafting and
revising of ACT Cosmetic and Healthcare
Products Standards. The final draft is to be
submitted to the ACT Foundation's Board of
Director for approval before it becomes
effective.

โดยปกติ มกท. จะมีการปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน
เครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท.
ทุกๆ 2 ปี ดังนัน
้ หากท่านมีข ้อคิดเห็นเกีย
่ วกับ
การปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน ท่านสามารถเสนอ
ความคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อักษรส่งไปที่
สานักงาน มกท.
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Normally, ACT will do a revision of the ACT
Cosmetic and Healthcare Products
Standards every 2 years. If you have any
comments or proposal for amendment,

CM210218

ACT C&H

ท่านสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานเครือ
่ งสาอาง please send in the written comments to
และผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท. ได ้จากเว็บไซต์ ACT office.
ของ มกท.
You can download the ACT Cosmetic and
Healthcare Products Standards at the ACT
website.
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5. ข้อกำหนดกำรตรวจร ับรอง / Certification Requirements
นอกเหนือจากข ้อกาหนดของมาตรฐานแล ้ว
ผู ้ประกอบการยังต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดในการ
รับรองและจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดพืน
้ ฐาน
ได ้แก่

When apply for ACT certification, beside
complying with the standards, the applicant
must also follow ACT's certification
requirements. Below are requirements that
all operators must comply to.

(1) ผู ้ประกอบการทีจ
่ ด
ั การและแปรรูปจะต ้อง
จัดเก็บเอกสารและจัดทาบันทึกอย่างต่อเนือ
่ ง
้ วัตถุดบ
เช่น ใบรับรองวัตถุดบ
ิ เอกสารสัง่ ซือ
ิ ใบ
รับวัตถุดบ
ิ สต็อกวัตถุดบ
ิ บันทึกการแปรรูป/บรรจุ
สต็อกผลิตภัณฑ์ เอกสารการขาย/ใบส่งของ
บันทึกการทาความสะอาด บันทึกการป้ องกัน
ั รูในโรงงาน บันทึกการ
กาจัดแมลง/สัตว์ศต
ร ้องเรียน และเอกสารอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ให ้ผู ้ตรวจ
สามารถตรวจสอบได ้ว่ากระบวนการแปรรูปและ
จัดการผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานหรือไม่

(1) Operator doing handling and/or
processing must also maintain operation
and production records such as ingredient
purchase, the organic certificate of
purchased ingredients, ingredient stock,
product sale record (delivery note),
equipment and room cleaning record, pest
control record, complaints and other
relevant records. These documents and
records are to be verified by inspector to
(2) ยินยอมให ้ผู ้ตรวจเข ้าตรวจเอกสารที่
check what has happened during
เกีย
่ วข ้องกับการผลิต และการประกอบการเหล่านี้ processing and handling process.
รวมทัง้ บัญชีการขายผลิตภัณฑ์
(2) Operator must allow inspector to check
(3) ยินยอมให ้ผู ้ตรวจเข ้าตรวจสอบสถานที่
all production and operation documents,
ประกอบการ ทัง้ ทีข
่ อการรับรองและทีไ่ ม่ได ้ขอรับ including sale records;
รอง ตลอดจนสถานทีเ่ ก็บเครือ
่ งมือ สถานทีเ่ ก็บ
ผลิตผล สถานทีเ่ ก็บวัตถุดบ
ิ และทีพ
่ ก
ั โดยทาง (3) Operator must allow inspector to check
มกท. ไม่จาเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
all land holdings (own-land, rented land,
rented-out land) as well as production and
(4) ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งให ้ มกท. ทราบ
operation sites which applied or not applied
โดยทันที ถ ้ามีการเปลีย
่ นแปลงใดๆเกิดขึน
้ ในการ for certification. These also include
ผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ทข
ี่ อรับรอง, สูตร
equipment storage, product storage, raw
ผลิตภัณฑ์, สถานทีป
่ ระกอบการ, รวมทัง้ การ
material storage, and house. Operator may
ละเมิดมาตรฐาน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงผู ้ส่ง not necessary be informed in advance for
วัตถุดบ
ิ ผู ้ประกอบการต ้องเก็บเอกสารที่
such inspection. In case of changing
เกีย
่ วข ้องให ้ มกท.ตรวจสอบ
supplier, the operator shall keep concerning
document for ACT inspection.
(5) ในกรณีท ี่ ผู ้ประกอบการว่าจ ้างให ้ผู ้อืน
่ ทาการ
ผลิต จัดการ หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์
4) Operator shall inform ACT immediately if
ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดทาสัญญารับช่วงการ
there is any change in production such as
ผลิตกับผู ้รับจ ้าง โดยมีสาระสาคัญทีจ
่ ะต ้อง
change of certified products, product
คานึงถึง ดังนี้
specification, operation facilities, including
violation of standards;
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* ผู ้รับจ ้างผลิตต ้องปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน
เครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท.
และเงือ
่ นไขการรับรองของ มกท.
* ผู ้รับจ ้างผลิตยินยอมทีจ
่ ะให ้เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ตรวจ
ของ มกท. เข ้าตรวจสอบสถานทีป
่ ระกอบการ
ทัง้ หมดและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ของผู ้รับจ ้างผลิต
* ผู ้รับจ ้างผลิตจัดเก็บเอกสารมาตรฐาน
เครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท.
(อย่างน ้อยในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการรับจ ้าง
ผลิต), สัญญาว่าจ ้างการผลิต, เอกสารการผลิต,
และคูม
่ อ
ื มกท. ในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับการ
ประกอบการของผู ้รับจ ้าง
* ผู ้ประกอบการเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายของ
มกท. ในการตรวจสอบผู ้รับจ ้าง
* ผู ้รับจ ้างจะปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย หลักเกณฑ์
ตลอดจนเงือ
่ นไข และระเบียบอืน
่ ๆ ทีท
่ าง มกท.
ได ้กาหนดขึน
้
(7) ผู ้ประกอบการจะต ้องจัดเก็บเอกสารต่อไปนี้
ไว ้สาหรับการตรวจของ มกท. ไม่น ้อยกว่า 5 ปี
* สาเนาเอกสารใบสมัครขอรับรองมาตรฐานกับ
มกท.
* สาเนารายงานการตรวจของผู ้ตรวจ มกท.
* ผลการรับรองมาตรฐานฯ จาก มกท.
* บันทึกการร ้องเรียน
* แบบการแจ ้งการละเมิดมาตรฐานฯ จาก มกท.
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(5) In case operator has subcontracted a
production, the subcontract agreement
must include the following elements:
* the subcontractor agrees to adhere to
ACT Cosmetic and Healthcare products
standards and ACT certification conditions
* the subcontractor permits ACT inspector
to inspect the production units and all
relevant documents
* the subcontractor shall keep a copy of
ACT Cosmetic and Healthcare products
standards (at least those part relevant to
the subcontracting), subcontracting
agreement, production records and relevant
ACT operator manual.
* the operator takes responsible for the
inspection and certification cost
* the subcontractor shall adhere to ACT’s
policies, procedures, conditions and other
regulation that may come into force later.
(7) the operator must keep the following
records at least for 5 year for ACT
inspection:
* copy of application forms
* copy of ACT inspection reports
* certification letter from ACT
* complaint records
* Violation forms from ACT
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6. กำรสม ัครขอร ับรอง / Applying for Certification
ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะสมัครขอรับรองสามารถติดต่อ
ขอรับใบสมัครได ้ที่ สานักงาน มกท. ซึง่ ชุด
เอกสารใบสม ้ครประกอบด ้วย

Applicant wishing to apply for certification
can contact ACT office for the application
package. The package includes

* เอกสารพืน
้ ฐานทั่วไป ได ้แก่
- มาตรฐานเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่
สุขภาพ มกท.
- คูม
่ อ
ื ทั่วไปการขอรับรองมาตรฐาน
เครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท.

* Basic documents:
- ACT Cosmetic and Healthcare Products
Standards
- Generic Manual or ACT Cosmetic and
Healthcare Products Standards Certification

* เอกสารการสมัครตามขอบข่ายทีข
่ อรับรอง
ได ้แก่
กรณีสมัครใหม่
- ใบสมัครและข ้อตกลงการรับรอง (221 FM)
- แผนการผลิต และภาคผนวกต่างๆ ซึง่ ต ้องยืน
่
ให ้ครบทุกขัน
้ ตอนการผลิต/แปรรูป/การจัดการ
ในแต่ละขอบข่ายทีผ
่ ู ้ประกอบการต ้องการขอรับ
รอง

* Application document according the scope
of certification
New Applicants
- application and agreement (221 FM)
- production plan of all activities intended
for certification (of the relevant scope) and
the annexes

กรณีตอ
่ อายุ
ดูข ้อ 12 การต่ออายุ

Annual Renewal
See 12. Renewal of Certification

Before completing the application, applicant
ก่อนกรอกเอกสารการสมัคร ผู ้สมัครควรศึกษา
should study the details of the standards
รายละเอียดและทาความเข ้าใจเกีย
่ วกับมาตรฐาน and ensure that the applicant can comply
และทาการประเมินว่า สามารถปฏิบัตต
ิ าม
with the standards and certification
มาตรฐานและเกณฑ์ข ้อกาหนดต่างๆ ได ้หรือไม่ requirements.

6.1 กำรสม ัคร
ผู ้สมัครจะต ้องกรอกข ้อมูลในชุดเอกสารการ
สมัคร ซึง่ ประกอบด ้วย
* ใบสมัครและข ้อตกลงการรับรองมาตรฐาน
เครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท.
* แผนการผลิตตามขอบข่ายทีข
่ อการรับรอง
รวมทัง้ เอกสารประกอบทีเ่ กีย
่ วข ้อง

6.1 Applying
Applicant must carefully fill the application
documents which consist of
* the application and agreement form
* production plan for the scope intended for
certification as well as all annexes.

Information in the application is very
important because correct and accurate
การกรอกเอกสารเป็ นขัน
้ ตอนทีส
่ าคัญมาก เพราะ information will benefit the applicant later.
การให ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องจะมีประโยชน์ตอ
่ ตัวท่าน
Please take time to prepare the information
เองในระยะยาว ท่านจึงควรมีเวลาเตรียมข ้อมูลให ้ before complete them.
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พร ้อมก่อน เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง ใกล ้เคียง
ความจริงทีส
่ ด
ุ

Before submitting the application, applicant
should check the completeness of each
document. Incomplete submission may
ก่อนยืน
่ ใบสมัคร ควรตรวจทานความครบถ ้วนและ result in a delay in the inspection and
เรียบร ้อยของเอกสารทุกฉบับก่อน เพือ
่ มิให ้การ certification process. Signing of application
ตรวจรับรองล่าช ้าไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลง and agreement is of critical as ACT cannot
นามในเอกสารใบสมัครและข ้อตกลง มิฉะนัน
้
proceed to the next step if the signature is
ทางสานักงาน มกท. จะไม่สามารถดาเนินการขัน
้ missing.
ต่อไปได ้
Application documents can be submitted to
ในการยืน
่ ใบสมัคร อาจส่งเอกสารทางอีเมล์ หรือ ACT by email or normal mail.
ส่งต ้นฉบับตัวจริงให ้กับ มกท. ก็ได ้
6.2 ชำระค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมของการตรวจรับรองของทุก
ขอบข่ายและระบบมาตรฐานจะมีอัตราทีเ่ ท่ากัน
ท่านสามารถติดต่อ มกท. เพือ
่ ขอรายละเอียด
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองมาตรฐานได ้

6.2 Fee Payment
Fee is the same of any certification scope
and programme. You can contact ACT for
the details of certification fees.
Alternatively, the applicant may contact ACT
to estimate the certification fee. ACT staff
can make an estimate based on information
given by the applicant.

หรือผู ้สมัครอาจแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการ
ประกอบการทีส
่ นใจขอการตรวจรับรองให ้กับ
เจ ้าหน ้าที่ มกท. และให ้เจ ้าหน ้าทีป
่ ระเมิน
ค่าธรรมเนียมการตรวจและรับรองให ้ก็ได ้ ซึง่ จะ Within 15 days after submission of
ทาให ้ผู ้สมัครทราบค่าธรรมเนียมทีใ่ กล ้เคียงความ application, and ACT staff has check the
จริงมากกว่า
completeness of the application documents,
ACT will issue an invoice of the certification
ภายใน 15 วันหลังจากทีผ
่ ู ้สมัครได ้ยืน
่ เอกสาร
fee to the applicant. The invoice will also
สมัครขอการตรวจรับรองและเจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้
include the payment details. The applicant
ตรวจสอบความครบถ ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
shall pay the invoice within 30 days
สมัครแล ้ว เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะออกใบแจ ้งค่าธรรมเนียม otherwise the inspection would be delayed.
การตรวจรับรองให ้กับผู ้สมัคร รวมทัง้ รายละเอียด
วิธก
ี ารชาระเงิน ผู ้สมัครจะต ้องจ่ายค่าธรรมเนียม Please note that after inspection, ACT may
ดังกล่าวภายใน 30 วัน มิฉะนัน
้ อาจทาให ้การ
issue another invoice for the inspection
ตรวจรับรองต ้องล่าช ้าออกไป
expenses, e.g. inspector's travelling,
accommodation, other inspection expenses.
อนึง่ ภายหลังการตรวจ มกท. อาจเรียกเก็บ
Applicant must pay this additional invoice
ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการตรวจ เช่น ค่าเดินทางและ before ACT proceed to issue certification
ทีพ
่ ักของผู ้ตรวจ ค่าใช ้จ่ายในการตรวจเพิม
่ เติม results.
ซึง่ ผู ้สมัครจะต ้องชาระค่าธรรมเนียมทีข
่ อเรียก
เก็บเพิม
่ นี้กอ
่ น ทาง มกท. จึงจะออกผลใบรับรอง If there is additional inspection required,
ให ้
applicant is also responsible for the
additional expenses,
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ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารตรวจพิเศษเพิม
่ เติมจากการตรวจ
ครัง้ แรก หรือการตรวจประจาปี ผู ้สมัครจะต ้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเหล่านี้ด ้วย
6.3 กำรขอถอนต ัว
ผู ้สมัครสามารถขอยกเลิกการตรวจรับรองกับ
มกท. เมือ
่ ใดก็ได ้ โดยแจ ้งขอยกเลิกการรับรอง
เป็ นลายลักษณ์อักษรให ้กับ มกท. ทราบ (ทาง
อีเมล์ก็ได ้) แต่ทาง มกท. ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่
คืนค่าธรรมเนียมทีท
่ า่ นได ้จ่ายให ้กับ มกท. แล ้ว
ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
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7. กำรตรวจสถำนประกอบกำร / Inspecting Operation
7.1 ผูต
้ รวจ
ผู ้ตรวจเป็ นเจ ้าหน ้าทีข
่ อง มกท. ทีไ่ ด ้ผ่านการ
ฝึ กอบรม ทัง้ ในทางทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ
ก่อนทีจ
่ ะได ้รับการขึน
้ ทะเบียนให ้เป็ นผู ้ตรวจของ
มกท.

7.1 Inspector
Inspector is a ACT staff. Inspector is trained
both theoretically and practically before
registered as ACT inspector.

Inspector’s job is to inspect operating site
หน ้าทีข
่ องผู ้ตรวจคือ การตรวจสอบข ้อเท็จจริงที่ and verify that the information in
เกิดขึน
้ ใน สถานทีป
่ ระกอบการ ว่าตรงกับข ้อมูลที่ application and other documents
ได ้มีการจัดทาขึน
้ มาในเอกสารต่างๆ (แผนการ
(production plan) is correct. He/she also
ผลิต) หรือไม่ รวมทัง้ ตรวจสอบการทางาน และ checks whether the production activities
แนวทางปฏิบัตต
ิ า่ งๆ ว่าเป็ นไปตามข ้อกาหนด
and management comply with ACT
ของมาตรฐานเครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑ์เพือ
่
Cosmetic and Healthcare products
สุขภาพ มกท. หรือไม่ อย่างไร
standards.
ในการทางานของผู ้ตรวจ ทาง มกท. จะเป็ น
ผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของผู ้ตรวจ ดังนัน
้
ิ ธิใ์ นการเรียกร ้องค่าใช ้จ่ายใดๆ กับ
ผู ้ตรวจไม่มส
ี ท
ทางผู ้ผลิตผู ้ประกอบการ รวมทัง้ ไม่อนุญาตให ้
ผู ้ตรวจรับของขวัญ หรือสิง่ ของทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าจาก
ผู ้ประกอบการ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ตรวจใดมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ผู ้ประกอบการสามารถส่งเรือ
่ งร ้องเรียนเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรกับผู ้จัดกา มกท.

All inspection expenses are to be paid by
ACT. Inspector has no right to demand for
any extra expenses from the operator. Also,
inspector is not allowed to receive any
valuable gift or present from the operator.
If operator encounters any inspector having
inappropriate behavior, please lodge a
written complaint to ACT manger.

7.2 ประเภทกำรตรวจ
การตรวจอาจแบ่งได ้เป็ น 3 ประเภท คือ

7.2 Type of Inspection
Inspection can be divided into 3 types.

(1) การตรวจครัง้ แรก
เป็ นการตรวจทีส
่ าคัญมาก โดยสถานที่
ประกอบการทุกแห่งทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเป็ นการ
ตรวจและประเมินเพือ
่ เป็ นแนวทางให ้
ผู ้ประกอบการได ้ปรับความเข ้าใจและวิธก
ี าร
ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามมาตรฐานเครือ
่ งสาอางและ
ผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท. และเป็ นการวาง
แนวทางสาหรับการตรวจครัง้ ต่อไปด ้วย การ
ตรวจครัง้ แรกจะต ้องมีการนัดล่วงหน ้ากับ
ผู ้ประกอบการ

(1) Initial inspection
This is an important inspection where all
relevant operation units are inspected. This
inspection and assessment are served as a
guidance for the operator to understand
and adjust its management to comply with
ACT Cosmetic and Healthcare Products
Standards. It also serves as a basis for
future inspection.
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(2) การตรวจประจาปี
เป็ นการตรวจปกติ ซึง่ จะต ้องทาเป็ นประจาทุกปี
ซึง่ จะมีการแจ ้งและนัดหมายกับผู ้ประกอบการ
ล่วงหน ้า
(3) การตรวจพิเศษ
เป็ นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจครัง้ แรกหรือ
การตรวจประจาปี ซึง่ อาจกาหนดขึน
้ จากเหตุผล
และความจาเป็ น เช่น ผู ้สมัครขอการรับรอง
เพิม
่ เติม เป็ นส่วนหนึง่ ของเงือ
่ นไขการรับรอง มี
่ ง
การร ้องเรียนจากผู ้อืน
่ มีข ้อสงสัยหรือความเสีย
เกีย
่ วกับการประกอบการของผู ้สมัคร การอุทธรณ์
หรือเพือ
่ ประเมินคุณภาพระบบการตรวจรับรอง
ของ มกท. เอง เป็ นต ้น โดยการตรวจพิเศษนี้
ทาง มกท. อาจแจ ้งล่วงหน ้าให ้ผู ้สมัครทราบ
หรือไม่ก็ได ้

(2) Annual inspection
This is a normal inspection which must be
performed annually at least once a year.
Annual inspection is an announced
inspection where the operator is informed
of the inspection schedule in advance.
(3) Extraordinary inspection
This inspection is in addition to annual
inspection. It is organized based on the
need from various reasons such as the
applicant's request for extension of scope, a
corrective action of certification decision, a
complaint, suspicion or risk of noncompliance, appeal, or the ACT internal
quality assessment. This inspection may
be announced or un-announced.

7.3 วิธก
ี ำรตรวจ
โดยทั่วไป การตรวจสถานทีป
่ ระกอบการจะมีขน
ึ้
หลังจากที่ มกท. ได ้รับแผนการผลิตทีม
่ ข
ี ้อมูล
สมบูรณ์ครบถ ้วน (ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของเอกสาร
การสมัคร หรือการต่ออายุประจาปี ) และได ้รับ
ชาระค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองแล ้ว จากนัน
้
ทาง มกท. จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้าว่าจะ
มอบหมายให ้ใครไปตรวจสถานทีป
่ ระกอบการ
ของท่าน

7.3 Inspection methodologies
Normally, inspection will take place after
ACT has received completed production
plan (as part of application document or
annual renewal document) and certification
fee is paid. ACT will inform the operator in
advance who is the assigned inspector to
do the inspection.

่ ผู ้ตรวจ ท่านมีสท
ิ ธิท
เมือ
่ ผู ้ประกอบได ้รับแจ ้งชือ
์ ี่
จะปฏิเสธผู ้ตรวจทีไ่ ด ้รับการมอบหมายได ้ ถ ้า
้ จงเหตุผลให ้ มกท. เชือ
่ ได ้ว่า ผู ้ตรวจ
สามารถชีแ
ผู ้นัน
้ มีผลประโยชน์เกีย
่ วข ้องโดยตรงกับการ
ประกอบการของท่าน ในลักษณะทีอ
่ าจทาให ้
ท่านไม่ได ้รับความเป็ นธรรมจากการตรวจของ
ผู ้ตรวจผู ้นี้ได ้ โดยท่านจะต ้องทาจดหมายแจ ้งให ้
ผู ้จัดการ มกท. อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรขอ
ปฏิเสธผู ้ตรวจ มกท.รายนี้ โดยทันที แต่ มกท.
ยังขอสงวนสิทธิใ์ นการตัดสินใจคัดเลือกและ
มอบหมายงานให ้กับผู ้ตรวจเอง

The operator has the right to object the
assigned inspector. The objection must
accompany with proper reason, e.g. the
assigned inspector has direct conflict of
interest with the operator and his/her
inspection may not be objective. The
operator must submit the objection in
writing to the ACT manager. However, ACT
reserves the right to decide whether to
accept the objection and to assign who will
do the inspection.

ผู ้ตรวจจะนัดวันทีจ
่ ะไปตรวจสถานทีป
่ ระกอบการ The inspector will contact the operator for
กับผู ้สมัครโดยตรง ดังนัน
้ ในวันทีน
่ ัดหมาย ท่าน making an appointment directly. On the
จะต ้องอยูท
่ ส
ี่ ถานประกอบการตลอดทีม
่ ก
ี ารตรวจ date of inspection, the operator must be
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หากมีความจาเป็ นทีห
่ ลีกเลีย
่ งไม่ได ้ อาจจะขอ
เลือ
่ นนัดและกาหนดวันนัดกับผู ้ตรวจใหม่
ผู ้ประกอบการจะต ้องให ้ความร่วมมือให ้ผู ้ตรวจ
เข ้าตรวจสอบในทุกกรณี ไม่วา่ จะมีการนัดหมาย
ล่วงหน ้าก่อนหรือไม่ก็ได ้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารนัด
หมายการตรวจล่วงหน ้า ผู ้ประกอบการและผู ้ที่
รับผิดชอบในการผลิต/การประกอบการจะต ้องอยู่
ประจา ณ สถานทีผ
่ ลิต/ประกอบการ เพือ
่ ให ้
ข ้อมูล และประสานงานการตรวจกับผู ้ตรวจ

present at the farm or operating site during
inspection visit. If there is an urgent need,
the operator may contact the inspector for
re-scheduling the appointment.
The operator must cooperate with the
inspector during the inspection whether
announced or unannounced. For the
announced inspection, the operator and
responsible staff for the production and/or
processing must be at the production site to
provide information to inspector.

ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการเป็ นเหตุทาให ้การตรวจ
ต ้องเสียเวลา และเกิดค่าใช ้จ่ายสาหรับการตรวจ
เพิม
่ ขึน
้ ทาง มกท. อาจจะขอเรียกเก็บ
If the operator causes a delay in the
ค่าธรรมเนียมการตรวจเพิม
่ ได ้
inspection, resulting in the increase of
inspection costs. In this case, ACT may
โดยทั่วไป การตรวจการปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานจะมี invoice additional inspection fee.
ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารดังนี้
(1) แนะนาตัว วางแผนการตรวจ และสัมภาษณ์ In general, inspection is done with the
เจ ้าหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้องกับการผลิตและการ
following steps:
ประกอบการ
(1) Opening, introduction, inspection
(2) ตรวจฟาร์มและตรวจสถานทีป
่ ระกอบการ
planning and interview of operator and
(3) ตรวจมาตรการแยกแยะวัตถุดบ
ิ อินทรียต
์ ลอด responsible staffs involved in the
กระบวนการผลิต (กรณีขอรับรองผลิตภัณฑ์
production;
อินทรีย)์
(2) inspecting operation sites
(4) ตรวจเอกสารการแปรรูป เช่น ใบรับรอง
(3) separation of organic raw materials
้ วัตถุดบ
วัตถุดบ
ิ เอกสารสัง่ ซือ
ิ ใบรับวัตถุดบ
ิ
throughout the production process (in case,
สต็อกวัตถุดบ
ิ บันทึกการแปรรูป/บรรจุ สต็อก
organic products certification;
ผลิตภัณฑ์ เอกสารการขาย/ใบส่งของ บันทึกการ (4) inspecting processing records such as
ทาความสะอาด บันทึกการป้ องกันกาจัดแมลง/ certificate of ingredient, ingredient
สัตว์ศัตรูในโรงงาน บันทึกการร ้องเรียน และ
purchase order, ingredient receipt,
เอกสารอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ingredient stock, processing/packing record,
(5) ตรวจฉลากบนผลิตภัณฑ์สาเร็จ ระบบการ
finished product stock, sale/delivery record,
ตรวจสอบย ้อนกลับ และตรวจปริมาณผลผลิต/
cleaning record, processing plant's pest
ผลิตภัณฑ์เข ้า-ออก
control record, complaint record, and other
(6) ตรวจนโยบายการจ ้างแรงงานและสัมภาษณ์ relevant documents;
คนงาน
(5) inspecting the product labeling,
(7) สรุปการตรวจ
traceability, and input-output conciliation;
(6) inspecting the labor policy and interview
้ แล ้ว ผู ้ตรวจ workers
เมือ
่ ผู ้ตรวจดาเนินการตรวจเสร็จสิน
จะทาสรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
(7) exit meeting
มาตรฐานและแจ ้งให ้ผู ้ประกอบการรับทราบ
ภายหลังการตรวจประมาณไม่เกิน 30 วัน ผู ้ตรวจ
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จะจัดส่งรายงานการตรวจให ้กับผู ้ประกอบการได ้
อ่านและลงนามรับทราบเพือ
่ ยืนยันว่า ข ้อมูลใน
รายงานการตรวจและสรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่
เป็ นไปตามมาตรฐานนัน
้ ตรงกับสิง่ ทีผ
่ ู ้ตรวจได ้พบ
จริง
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการไม่เห็นด ้วยกับบางส่วน
ของรายงานการตรวจ ผู ้ประกอบการสามารถ
้ จงความเห็นเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้กับ
ชีแ
มกท. ทราบ ซึง่ มกท. จะใช ้ประกอบในการ
พิจารณารับรองผู ้ประกอบการด ้วย
่ ต ัวอย่ำงเพือ
7.4 กำรสุม
่ ตรวจวิเครำะห์สำร
ปนเปื้ อน
โดยปกติแล ้ว มกท. ไม่มน
ี โยบายทีจ
่ ะใช ้ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ าร (เพือ
่ หาสารเคมี
ปนเปื้ อน) สาหรับการรับรอง เพราะผลการตรวจ
ั เจนเกีย
วิเคราะห์ไม่สามารถให ้ข ้อมูลทีช
่ ด
่ วกับ
กระบวนการได ้ อีกทัง้ การตรวจวิเคราะห์หา
สารเคมีตกค ้างเป็ นสิง่ ทีย
่ งุ่ ยาก เสียเวลา และมี
ค่าใช ้จ่ายทีส
่ งู มาก

When the inspector completes the
inspection work, the inspector must
summarize and inform the operator of the
non-conformities found during inspection.
Around within 30 days after the inspection,
the inspector will send the inspection report
to the operator to review whether the
report accurately reflect what has happened
during the inspection and to sign off the
report.
If the operator disagrees with part of the
report, the operator can submit his/her
comment in writing to ACT. ACT will take
the operator's comment into consideration
for certification decision.

7.4 Sampling for Residue Testing
Normally, ACT does not have policy to use
the laboratory analysis (chemical residue)
for certification decision. This is because
residue testing does not indicate how the
แต่ในกรณีท ี่ โรงเก็บ หรือสถานทีป
่ ระกอบการทีม
่ ี production take place. Besides, residue
่ งหรือมีหลักฐานว่าจะมีการปนเปื้ อน
ความเสีย
analysis is also quite expensive and takes a
่ ผลิตภัณฑ์ ไปตรวจ
สารเคมี ผู ้ตรวจอาจสุม
long time.
วิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ หาปริมาณสาร
่
ตกค ้างได ้ โดยเมือ
่ มีการสุมตัวอย่างแล ้ว
However, in case where storage, or
ผู ้ประกอบการจะต ้องลงนามในเอกสารรับทราบ operation unit has high risk or evidence of
่ ตัวอย่างด ้วย
การสุม
contamination, the inspector may take
sampling of product for chemical residue
นอกจากนี้ ในกรณีทส
ี่ ว่ นผสมทีจ
่ ะนามาใช ้ในการ analysis at a laboratory. When a sample is
่ งหรือข ้อสงสัยที่
แปรรูปผลิตภัณฑ์มค
ี วามเสีย
collected, the operator must sign off
ชัดเจนว่าอาจมีมส
ี ว่ นประกอบของสารดัดแปลง sampling form.
่ ตัวอย่างไป
พันธุกรรม มกท. อาจขอให ้มีการสุม
ตรวจวิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ ารได ้เช่นกัน
In addition, in case where ingredients or
additive intended to be used for processing
ทัง้ นี้ ผู ้ประกอบการจะต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใน are suspected or having risk of GMOs
การตรวจวิเคราะห์ในห ้องปฏิบัตก
ิ ารทีเ่ กิดขึน
้
contamination, ACT may take sampling for
่ ตัวอย่างเพือ
ยกเว ้นในกรณีท ี่ มกท. ต ้องการสุม
่
GMO analysis.
เป็ นการตรวจสอบระบบการตรวจของ มกท. เอง
The cost for laboratory analysis shall be
responsible by the operator, except when
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the testing is done as part of the ACT
internal quality control system.
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8. กำรร ับรองและใบประกำศนียบ ัตร / Certification and Certificate
8.1 กำรร ับรอง

8.1 Certification

เจ ้าหน ้าทีร่ ับรองมาตรฐานจะพิจารณารายงานการ
ตรวจและสรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานและข ้อกาหนดในการตรวจรับรอง และ
ประเมินสรุปว่า ผู ้ประกอบการสมควรจะได ้รับการ
รับรองมาตรฐาน หรือไม่ โดยเจ ้าหน ้าทีอ
่ าจ
กาหนดเงือ
่ นไขหรือข ้อเสนอแนะให ้
ผู ้ประกอบการปฏิบัตต
ิ าม ซึง่ อาจแบ่งออกได ้เป็ น
3 ลักษณะดังนี้คอ
ื

Certification officer will review the inspection
report and make the certification decision.
Operator's non-compliance (to the standards
and certification requirements). Operator is
evaluated whether it can be certified. The
officer may impose certification condition or
make recommendation for the operator to
fulfill. Such condition can be

(1) เงือ
่ นไขทีต
่ ้องปฏิบัตใิ ห ้ลุลว่ งก่อนทีก
่ าร
รับรองมาตรฐานจะมีผล เช่น การเซ็นสัญญา
ระหว่าง ผู ้ประกอบการกับผู ้รับช่วงผลิต และส่ง
สาเนาให ้กับ มกท.
(2) เงือ
่ นไขทีต
่ ้องปฏิบัตใิ ห ้เสร็จภายในระยะเวลา
ทีก
่ าหนด เช่น ปรับปรุงแนวกันชนให ้เสร็จก่อน
ฤดูกาลผลิตหน ้า เงือ
่ นไขเหล่านี้จะต ้องได ้รับการ
ติดตามผลจาก มกท. โดยอาจติดตามผลในการ
ตรวจประจาปี ครัง้ หน ้า หรืออาจต ้องมีการตรวจ
พิเศษเพือ
่ การติดตามผลก่อนการตรวจประจาปี
เพือ
่ ตรวจดูวา่ มีการปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขการรับรอง
จริงหรือไม่
(3) ข ้อเสนอแนะ เป็ นข ้อแนะนาทีค
่ วรปฏิบัต ิ
เพือ
่ ให ้การผลิต/การประกอบการสมบูรณ์ขน
ึ้ ซึง่
ถ ้าผู ้ผู ้ประกอบการยังไม่ปฏิบัตต
ิ ามก็มไิ ด ้มีผลต่อ
การรับรอง แต่ มกท. อาจเสนอเป็ นเงือ
่ นไขที่
ต ้องปฏิบัตใิ นการรับรองในอนาคตได ้
8.2 กำรแจ้งผลกำรร ับรอง
ผู ้สมัครจะได ้รับ “จดหมายแจ ้งผลการรับรอง”
จาก มกท. หลังจากการพิจารณาของเจ ้าหน ้าที่
โดยในจดหมายดังกล่าวอาจระบุเงือ
่ นไขการ
รับรองและข ้อเสนอแนะตามทีไ่ ด ้กล่าวข ้างต ้น
หากผู ้ประกอบการไม่เห็นด ้วยกับผลการรับรอง
ิ ธิท
ดังกล่าว ท่านมีสท
์ จ
ี่ ะทาการอุทธรณ์ โดยทา
จดหมายขออุทธรณ์ผลการรับรองต่อ มกท.
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(1) Condition to be fulfilled before the
certification is effective such as signing a
contract between a operator and
subcontractor and submit the copy to ACT;
(2) Condition to be fulfilled within a set period
for example improving a buffer zone before
next growing season. Such conditions will be
followed-up by ACT. The follow-up may be in
the next annual inspection or may need
extra-inspection before the annual inspection
in order to verify whether the certification
condition has been fulfilled;
(3) Recommendation is a recommendation
(not a condition) that should be performed in
order to complete the production system. It
does not require operator to comply with.
However, the recommendation may be
changed into a required condition in the
future.
8.2 Notification of Certification
Once the officer makes the decision, the
applicant will receive a “notification letter”
from ACT, informing about the certification
condition and recommendation. In case the
operator disagrees, he/she has right to
appeal the certification decision to ACT within
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30 days after receiving the notification letter
ภายใน 30 วัน หลังจากได ้รับจดหมายแจ ้งผล
การรับรอง (ดูรายละเอียดเพิม
่ ใน “การอุทธรณ์”) (see the detail in “Appeal” section below).

8.3 กำรออกใบประกำศนียบ ัตรร ับรอง

8.3 Issuing Certification Certificate

เฉพาะผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรองแล ้ว ท่าน
จะได ้รับ “ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
เครือ
่ งสาอางและผลิตภัณฑุเ์ พือ
่ สุขภาพ มกท.”
และสามารถใช ้ตรารับรองต่างๆ บนผลิตภัณฑ์
ตามขอบข่ายทีไ่ ด ้ผ่านการรับรอง

Certified operator will be issued a “Certificate
for ACT Cosmetic and Healthcare Products
Certification”. The operator can then use
applicable seal on the certified products.

Normally, the certificate is valid for one year
from the date of certification. However, if ACT
โดยปกติ ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจะมี
finds serious non-compliance (from annual or
อายุ 1 ปี นับแต่วันทีไ่ ด ้รับการรับรอง แต่ถ ้าใน
extraordinary inspection) about violation of
ระหว่างนัน
้ มกท. ตรวจพบว่ามีการละเมิด
standards, e.g. mixing of conventional with
ข ้อกาหนด เช่น มีการจัดการผลิตผลปะปนกับ
organic products, using prohibited ingredients
ผลิตผลเคมีกบ
ั อินทรีย ์ ใช ้ส่วนประกอบต ้องห ้าม in processed products, ACT still has the right
ิ ธิท
ในผลิตภัณฑ์แปรรูป ฯลฯ ทาง มกท. มีสท
์ จ
ี่ ะ to revoke the certificate instantly.
ระงับใบประกาศนียบัตรนัน
้ ได ้ทันที
In the certificate, operator's name and
ื่ และทีอ
ในใบประกาศนียบัตร จะระบุชอ
่ ยูข
่ อง
address and product are specified. If there is
ผู ้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับการรับรอง any change in the production, e.g. change of
ดังนัน
้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการเปลีย
่ นแปลงการ recipe or processing method, production unit,
ผลิต เช่น เปลีย
่ นสูตรหรือกรรมวิธใี นการแปรรูป, the operator must inform ACT and apply for
additional certification. (see “Additional
ย ้ายสถานทีป
่ ระกอบการ ผู ้ประกอบการจะต ้อง
certification”)
แจ ้งให ้ มกท. ทราบและทาการสมัครขอรับรอง
มาตรฐานเพิม
่ เติม (ดูรายละเอียดใน “การขอ
Additionally, in case the operator wants to
รับรองมาตรฐานเพิม
่ เติม”)
export ACT-certified products to another
country and needs a transaction certificate
นอกจากนี้ ในกรณีท ี่ ผู ้ประกอบการต ้องการส่ง
สินค ้ทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก มกท. ไปจาหน่ายยัง (see more details in ”Transaction Certificate”)
ต่างประเทศและต ้องการใบรับรองเพือ
่ การค ้า (ดู or other documents to be sent to importer,
the operator can request ACT for such
รายละเอียดเพิม
่ เติมในหัวข ้อ “ใบ รับรองเพือ
่
document or contact ACT for further
การค ้า”) หรือเอกสารอืน
่ เพือ
่ ส่งให ้กับผู ้นาเข ้าใน
information.
ต่างประเทศ ผู ้ประกอบการสามารถขอใบรับรอง
ดังกล่าวหรือขอรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จาก
ACT may issue a temporary certificate when
สานักงาน มกท.
the existing one is about to expire if the

มกท. อาจพิจารณาออกใบรับรองชัว่ คราวให ้กับ
ผู ้ประกอบการ ในกรณีทใี่ บรับรองเก่าใกล ้
หมดอายุลง แต่การตรวจรับรองอาจจะยังไม่แล ้ว
เสร็จ ถ ้าผู ้ประกอบการยังคงต่ออายุการตรวจ
รับรองกับ มกท.
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operator renews its certification with ACT.
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9. กำรอุทธรณ์ผลกำรร ับรอง / Appeal of Certification Decision
ในกรณีท ี่ ผู ้ประกอบการไม่ผา่ นการรับรองหรือไม่
เห็นด ้วยกับเงือ
่ นไขการรับรองมาตรฐาน ท่านมี
สิทธิท
์ จ
ี่ ะยืน
่ อุทธรณ์ตอ
่ มกท. เพือ
่ ขอให ้ทบทวน
ิ ธิทจ
ผลการรับรองได ้ (ผู ้รับจ ้างผลิตไม่มส
ี ท
ี่ ะ
อุทธรณ์ แต่ผู ้ประกอบการทีเ่ ป็ นผู ้สมัครขอรับรอง
กับ มกท. สามารถอุทธรณ์ผลการรับรองที่
เกีย
่ วกับผู ้รับจ ้างผลิตได ้) การอุทธรณ์มข
ี น
ั ้ ตอน
การดาเนินการดังนี้
(1) ผู ้ประกอบการต ้องทาจดหมายแจ ้งการ
อุทธรณ์ พร ้อมข ้อมูลและหลักฐานเพิม
่ เติม เพือ
่
้ จงต่อ มกท. ภายใน 30 วันหลังจากได ้รับ
ชีแ
จดหมายแจ ้งผลการรับรอง
(2) ผู ้จัดการ มกท. จะพิจารณาคาอุทธรณ์กอ
่ น
ถ ้าเป็ นเรือ
่ งความเข ้าใจผิดของผู ้ประกอบการ
เกีย
่ วกับผลการรับรองมาตรฐาน หรือเป็ นการ
ทางานทีผ
่ ด
ิ พลาดของเจ ้าหน ้าที่ มกท. ผู ้จัดการ
้ จง และ/หรือแก ้ไขให ้ถูกต ้องโดยทันที
จะชีแ
(3) ในกรณีทค
ี่ าอุทธรณ์ถก
ู ต ้อง ผู ้จัดการจะส่ง
เรือ
่ งให ้กับอนุกรรมการรับรองมาตรฐานทบทวน
คาอุทธรณ์ ถ ้ามีการเปลีย
่ นแปลงคาวินจ
ิ ฉัย หรือ
ยังยืนยันในคาวินจ
ิ ฉัยเดิม ก็จะแจ ้งให ้ผู ้อุทธรณ์
ทราบ
(4) ถ ้าผู ้ขออุทธรณ์ยังคงไม่พอใจกับผลการ
พิจารณาของอนุกรรมการกากับการรับรอง และ
ต ้องการยืน
่ คาอุทธรณ์ตอ
่ มกท. จะนาเสนอข ้อ
อุทธรณ์นัน
้ ต่อคณะกรรมการบริหาร เพือ
่ พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการเฉพาะกิจขึน
้ หนึง่ ชุดเพือ
่
พิจารณาทบทวนการอุทธรณ์นัน
้
(5) คาวินจ
ิ ฉัยของคณะกรรมการเฉพาะกิจนี้ถอ
ื
้ สุด
เป็ นอันสิน
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If operator is denied of certification or
disagrees with imposed certification
conditions, he/she has right to appeal.
(Subcontractors has no rights for appeal,
but the operator can appeal the certification
decision on the subcontractor). This
following described the appeal process:
(1) The operator submits an appeal letter
together with additional information or
evidence to ACT. The appeal must be made
within 30 days after it receives the
certification letter.
(2) ACT Manager will first review the case.
If the appeal is based on misunderstanding
of the operator about certification decision
or it is mistake made by ACT staff, the
Manager will inform the appellant and/or
correct the mistake.
(3) If the appeal is justified, the Manager
will arrange for the Certification Supervision
Committee to review the appeal. The
operator will then be notified of the
Committee's decision.
(4) If the appellant insist on the appeal the
ACT will request the Executive Board to
appoint an adhoc appeal committee to look
into the case.
(5) The decision of this appeal committee is
final.
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สรุปขนตอนและระยะเวลำในกำรตรวจร
ั้
ับรองมำตรฐำน /
Summary of Steps and Time for Inspection-Certification
1. ยืน
่ ใบสมัครขอรับรองมาตรฐาน โดย เริม
่ ต ้นกระบวนการตรวจรับรอง
1. Applicant submit the completed
ผู ้สมัคร จะต ้องกรอกแบบฟอร์มการ
Starting of application pack with all required
สมัครและข ้อมูลต่างๆ ตามทีก
่ าหนด
certification process information
2. มกท. แจ ้งค่าธรรมเนียมการตรวจ

ภายใน 15 วันหลังวันยืน
่ ใบสมัคร
2. ACT issues invoice.
15 days after the
application submission date

ผู ้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมให ้ มกท.
ถือว่าใบสมัครสมบูรณ์

ภายใน 30 วันหลังจากได ้รับแจ ้ง
Applicant pay the invoice.
30 days after
receiving invoice
Application is completed.

3. มกท. มอบหมายให ้ผู ้ตรวจไปตรวจ ภายใน 30 วันหลังจากรับชาระ
3. ACT assign inspector to inspect
เยีย
่ มฟาร์มหรือสถานทีป
่ ระกอบการ
ค่าธรรมเนียม
the production site. The inspector
โดยผู ้ตรวจจะติดต่อนัดหมายวันเวลาที่
30 days after invoice is paid. will directly contact the applicant
จะไปตรวจเยีย
่ มกับผู ้สมัครโดยตรง
to make the arrangement
เมือ
่ ผู ้ตรวจได ้ทาการตรวจฟาร์มหรือ
สถานประกอบการเสร็จ ผู ้ตรวจจะทา
สรุปผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน และแจ ้งให ้ผู ้ประกอบการ
ทราบด ้วย

4. ผู ้ตรวจจัดส่งรายงานการตรวจให ้
มกท. และส่งสาเนาให ้ผู ้ประกอบการ

การตรวจใช ้เวลา 1 – 7 วัน ขึน
้ กับความ
ซับซ ้อนของการผลิตและการ
ประกอบการ
Inspection takes 1 – 7
days depending on
the complexity of the production
and operation.

When the inspector complete the
inspection, the inspector will
summarize the non-compliance
issues and inform the operator
about them.

ภายใน 30 วันหลังการตรวจ
4. Inspector send the inspection
30 days after the inspection report to ACT and copy to the
operator.

ผู ้ประกอบการอ่านและลงนามรับทราบ
เพือ
่ ยืนยันว่าข ้อมูลในรายงานการตรวจ ภายใน 15 วันหลังจากทีไ่ ด ้รับสาเนา
The operator read and sign off the
ตรงกับสิง่ ทีผ
่ ู ้ตรวจได ้พบ
15 days after receiving the copy of report, confirming the report
the inspection report reflects the what the inspector
found during inspection.
5. เจ ้าหน ้าทีร่ ับรองพิจารณารับรอง
ภายใน 45 วันหลังจากได ้รับรายงาน
5. Certification officer makes the
และแจ ้งผลการรับรองให ้ผู ้สมัครทราบ ตรวจทีล
่ งนามยืนยันโดยผู ้ประกอบการ certification decision and inform
45 day after receiving the sign off the applicant.
report from the operator
6. ผู ้ประกอบการทีต
่ ้องการ
อุทธรณ์ สามารถแจ ้ง มกท. เป็ นลาย
ลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลและ
ข ้อมูลประกอบ

ภายใน 30 วันหลังจากทีไ่ ด ้รับแจ ้งผล
การรับรอง
30 day after receiving the
certification letter

6. If wish, the operator may
appeal by writing to ACT with
explanation of reasons and
evidences.

รวมระยะเวลำทงหมด
ั้
ประมำณ 120 ว ัน น ับจำกว ันทีใ่ บสม ัครสมบูรณ์
The total time period is 120 days after the application is completed.
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้ รำ/ Use of Seal
10. กำรใชต
เฉพาะผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับการรับรองผลิตภัณฑ์
ิ ธิท
จึงมีสท
์ จ
ี่ ะใช ้ตรารับรองบนผลิตภัณฑ์ (ไม่ว่า
จะเป็ นเพือ
่ การขายส่งและขายปลีก) โดยตรา
รับรองทีใ่ ช ้จะต ้องเป็ นตรารับรองของขอบเขตที่
ผู ้ประกอบการได ้ขอการรับรองเท่านัน
้
ก่อนการใช ้ตรา ผู ้ประกอบการจะต ้อง
(1) ลงนามใน “สัญญาข ้อตกลงการใช ้ตรารับรอง
กับ มกท.
(2) ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายว่าด ้วยการใช ้ตรารับรอง
(3) ส่งแบบร่างฉลากสินค ้าทีจ
่ ะมีการใช ้ตรา ให ้
มกท. ตรวจสอบก่อนการใช ้จริง
กำรระบุขอ
้ ควำมบนผลิตภ ัณฑ์
1.ฉลากผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย ์
• ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ส
ี ว่ นผสมอินทรียไ์ ม่น ้อยกว่า
ิ ธิใ์ ช ้ข ้อความ “ผลิตภัณฑ์
95% จึงจะมีสท
อินทรีย”์ หรือ “Organic product” บนฉลาก
• ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ส
ี ว่ นผสมอินทรียน
์ ้อยกว่า 95%
จะไม่เรียกว่าเป็ น “ผลิตภัณฑ์อน
ิ ทรีย”์ แต่เป็ น”
ผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ ลิตจากวัตถุดบ
ิ อินทรีย”์ โดยต ้อง
ระบุสว่ นผสมเกษตรอินทรียเ์ ป็ นร ้อยละไว ้ใต ้
รายการส่วนผสม เช่น “91%เป็ นส่วนผสมจาก
เกษตรอินทรีย”์ อาจระบุ” XX%เป็ นส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ” และ/หรือ“XX% แร่ธาตุ ด ้วยก็ได ้ ถ ้า
ในผลิตภัณฑ์มส
ี ว่ นผสมธรรมชาติ และแร่ธาตุอยู่
ด ้วย
2.ฉลากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
•ต ้องระบุสว่ นผสมจากธรรมชาติเป็ นร ้อยละไว ้ใต ้
รายการส่วนผสม เช่น “90%เป็ นส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ” และ อาจระบุ” XX%เป็ นส่วนผสมจาก
เกษตรอินทรีย”์ ด ้วยก็ได ้ ถ ้าในผลิตภัณฑ์ม ี
ส่วนผสมเกษตรอินทรียอ
์ ยูด
่ ้วย
•ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ส
ี ว่ นผสมหลักเป็ นแร่ธาตุ สามารถ
ระบุ”XX%เป็ นส่วนผสมจากแร่ธาตุ”ด ้วยได ้ เช่น
10%เป็ นส่วนผสมจากธรรมชาติ และ 85%เป็ น
ส่วนผสมจากแร่ธาตุ เป็ นต ้น
•กรณีทผ
ี่ ลิตภัณฑ์มส
ี ว่ นผสมจากธรรมชาติ
ทัง้ หมด จะระบุข ้อความ “100%เป็ นส่วนผสม
จากธรรมชาติ”ไว ้ หรือไม่ระบุก็ได ้
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Only operator, whose products are certified,
has the right to use ACT seal on product
package, either for wholesaling and
retailing. The ACT seal to be used must be
the seal of the scope that the operator is
certified.
Before using the seal, the operator must
(1) sign “Seal Use Agreement” with ACT
(2) comply with the Seal Use Policy
(3) send the draft of the package design to
ACT to approve before printing.
Labelling on products
1. Labelling for organic products
•
Organic products with a minimum of
95% organic ingredients can be labelled as
“organic product”.
•
Products with less than 95% organic
ingredients must be labelled as “product
from organic raw materials” and indicate
the percentage of organic contents below
the ingredient list as, for example, “91%
organic ingredients”. The label may declare
the percentage of Natural and/or mineral
ingredients as “x% Natural ingredients”
and/or x% mineral in addition to that of
organic ones.
2. Labelling for Natural products
•
The percentage of ingredients of
natural origin shall appear below the
ingredient list as, for example, “90%
natural ingredients”. In the case of products
with an organic portion, the label may
declare the percentage of organic
ingredients as “x% organic ingredients” in
addition to that of natural ones.
•
Products whose main ingredients are
minerals may be labelled as “x% mineral”
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ข ้างล่างแสดงตรารับรองมาตรฐานเครือ
่ งสาอาง
และผลิตภัณฑ์เพือ
่ สุขภาพ มกท.

as in, for example, “10% natural
ingredients & 85% mineral”.
•
Products with 100% natural
ingredients may be labelled as “100%
natural ingredients”.
Below show the seal of ACT Cosmetic and
Healthcare products Standards
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11. กำรลงโทษเมือ
่ ละเมิดมำตรฐำน / Sanction
หลังจากทีผ
่ า่ นการรับรองแล ้ว ถ ้า มกท. ตรวจ
พบว่าผู ้ประกอบการได ้ละเมิดมาตรฐานและการ
รับรอง มกท. จะพิจารณาลงโทษผู ้ประกอบการ
ตามความรุนแรงของการละเมิด ดังนี้
 ทาหนังสือเตือน
 ทาการตรวจพิเศษเพิม
่ เติม ซึง่
ผู ้ประกอบการจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการ
ตรวจนี้
 ปรับเป็ นเงิน
 จากัดสิทธิใ์ นการใช ้ตรา
 ระงับผลการรับรอง
 ถอดถอนการรับรอง
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After certification, if the operator is found
violating standards or certification
requirements, ACT may impose the
sanction measures. The sanction depends
on the severity of the violations, such as:
 Warning letter
 Extra-ordinary inspection which the
operator must pay for such extra
expenses
 Monetary fine
 Restriction of seal use
 Suspension of certification
 De-certification
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12. กำรดำเนินกำรหล ังถูกระง ับ-ถอดถอนกำรร ับรอง / Measures
after Suspension and De-Certification
การลงโทษโดยการระงับ-ถอดถอนใบรับรอง จะ
ั แล ้วว่า มีการละเมิด
เกิดขึน
้ ในกรณีทไี่ ด ้พิสจ
ู น์ชด
ข ้อตกลง/นโยบาย/มาตรฐานของ มกท. หรือไม่
ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขในการรับรองของ มกท. ไม่วา่
จะเป็ นการจงใจหรือปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบต
ั ิ
ตาม

Sanctions by suspension and decertification may be imposed when there is
a clear proof of violations or noncompliance of standards, policies,
agreements, or certification conditions,
either with intention or by negligence.

เมือ
่ ผู ้ประกอบการถูกระงับหรือถอดถอนใบรับรอง When the operator's certification is
้ สุดลงทันที ซึง่
จะทาให ้สิทธิในการใช ้ตราสิน
suspended or terminated, the right to seal
ผู ้ประกอบการจะต ้องดาเนินการดังนี้
use also ends. The operator then must:
(1) ทาลายฉลากและบรรจุภัณฑ์ทม
ี่ ต
ี รา มกท.
ในทันที หรือส่งฉลากและบรรจุภัณฑ์นัน
้ ให ้กับ
มกท. โดยผู ้ประกอบการจะต ้องรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เอง

(1) Destroy all remaining packages carrying
ACT seal immediately or send the packages
to ACT. The operator must bear the cost of
such action;

(2) มกท. อาจอนุญาตให ้ผู ้ประกอบการ ทีถ
่ ก
ู
ระงับหรือถอดถอนการรับรอง สามารถดาเนินการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ต
ี รา มกท. เท่าทีย
่ ังมี
ผลิตภัณฑ์นัน
้ ในคลังสินค ้า ณ วันทีม
่ ก
ี ารระงับ
หรือถอดถอนการรับรองได ้ แต่ผู ้ประกอบการ
จะต ้องทาสัญญาข ้อตกลงพิเศษกับ มกท. ก่อน

(2) ACT may allow the suspended or decertified operator to sell the remaining
products carrying ACT seal only those
remaining in the stock on the date of
suspension or de-certification. But the
operator must enter into a contract with
ACT prior to the sale.

ิ ธิท
(3) ผู ้ประกอบการมีสท
์ จ
ี่ ะขอยืน
่ อุทธรณ์คาสัง่
ในการระงับ-ถอดถอนการรับรอง แต่การระงับถอดถอนการรับรองจะมีผลบังคับใช ้ทันที จนกว่า
การอุทธรณ์จะได ้รับการพิจารณาให ้มีการรับรอง
ใหม่
(4) ผู ้ประกอบการทีถ
่ ก
ู ถอดถอนใบรับรอง อาจ
ถูกตัดสิทธิก
์ ารสมัครขอรับรองมาตรฐานกับ
มกท. เป็ นเวลาไม่เกิน 3 ปี
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(3) The operator has the right to appeal the
suspension or de-certification decision. But
the suspension or de-certification still has
effect until the appeal decision reverses the
earlier decision.
(4) The de-certified operator may be
prohibited from re-applying for ACT
certification at a maximum of 3 years.
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13. กำรร้องเรียน / Complaint
ิ ธิท
ผู ้ประกอบการมีสท
์ จ
ี่ ะร ้องเรียนเกีย
่ วกับการ
ดาเนินการในทุกด ้านของ มกท. ไม่วา่ จะเป็ นการ
ทางานของเจ ้าหน ้าที่ หรือของผู ้ตรวจ รวมทัง้ การ
ร ้องเรียนเกีย
่ วกับการละเมิดมาตรฐานของ
ผู ้ประกอบการด ้วยกันเอง โดยผู ้ทีจ
่ ะร ้องเรียนต ้อง
ทาจดหมายส่งให ้กับผู ้จัดการ และแจ ้งข ้อมูล
เกีย
่ วกับเรือ
่ งทีร่ ้องเรียนโดยละเอียด รวมทัง้ แจ ้ง
่ และทีอ
ชือ
่ ยูข
่ องผู ้ร ้องเรียนด ้วย เพือ
่ สะดวกใน
การติดต่อประสานงานกลับ ในกรณีทต
ี่ ้องการ
่
ข ้อมูลเพิม
่ เติม หากผู ้ร ้องเรียนไม่เปิ ดเผยชือ
มกท. อาจสงวนสิทธิใ์ นการตรวจสอบข ้อเท็จจริง
จากคาร ้องเรียนนัน
้
ข ้อมูลต่างๆ ของผู ้ร ้องเรียนจะได ้รับการปกปิ ด
เป็ นความลับเฉพาะผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการสืบสวน
ข ้อเท็จจริงเท่านัน
้ และจะไม่มผ
ี ลด ้านบวกหรือ
ลบต่อการทางานของ มกท. ในการตรวจรับรอง
มาตรฐานผู ้ประกอบการทีท
่ าการร ้องเรียน
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A operator has right to lodge complaints on
all aspect of ACT work. This includes
complaints about ACT staffs or inspectors,
even complaints about non-compliance of
other operators. Complaints should be in
writing and directed to ACT Manager.
Complaint should also contain detailed
information of the case and should include
name and address of the complainer so that
ACT can contact if further information is
needed. If the complainer wants to remain
anonymous, ACT may reserve the right not
to investigate the complaint.
All information about the complainer is
strictly confidential. Only those involve with
the investigation may have access to the
information. Also, lodging a compliant
would not affect positively or negatively
ACT's services to the complainer.
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14. กำรต่ออำยุกำรร ับรอง / Renew of Certification
ในกระบวนการรับรองมาตรฐาน ผู ้ประกอบการ
จะต ้องได ้รับการตรวจจาก มกท. อย่างน ้อยปี ละ
1 ครัง้ และใบรับรองจะมีอายุ 1 ปี ดังนัน
้ เพือ
่ ให ้
ท่านได ้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ผู ้ประกอบการ
ทุกท่านต ้องทาการต่ออายุการรับรองใหม่ทก
ุ ปี
โดยทาง มกท. จะจัดส่งแบบฟอร์มต่ออายุให ้กับ
ท่านทุกต ้นปี เพือ
่ ให ้ท่านแจ ้งความจานงในการ
ขอต่ออายุ

In the certification process, the operator
will be inspected by ACT annually at least
once a year and the certificate is valid for
one year. Therefore, in order to continue
the certification, the operator must renew
his/her certification every year. ACT will
send a re-application form to the operator
at the beginning of each year.

ในเอกสารการต่ออายุการรับรอง ผู ้ประกอบการ
จะต ้องแจ ้งแผนการผลิตประจาปี ให ้ มกท. ทราบ
ซึง่ มกท. จะใช ้เป็ นข ้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบรับรองของปี นัน
้ ๆ

To renew the certification, the operator
must fill the re-application form and submit
it to ACT together with the annual
production plan. ACT will use the reapplication information for planning of
ผู ้ประกอบการต ้องยืน
่ ใบสมัครต่ออายุภายในวันที่ annual inspection and certification works.
31 มีนาคมของทุกปี
The operator must submit the re-application
การยืน
่ ใบสมัครต่ออายุนี้จะทาให ้อายุการรับรอง to ACT before 31 March of every year.
ต่อเนื่อง และ มกท. จะสามารถต่ออายุใบ
ประกาศนียบัตรให ้ท่านได ้ต่อเนื่อง ถ ้าการผลิตที่ The submission of annual renewal
ได ้รับการรับรองยังคงเดิม แต่หากมีการ
application allows ACT to extend a new
เปลีย
่ นแปลงผลผลิต ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้ง certificate to replace the expiring one as
การเปลีย
่ นแปลงนัน
้ ให ้ มกท. ทราบ เพือ
่ จะได ้ทา long as the certified production remains
การตรวจรับรองก่อน (ดูรายละเอียดใน “การขอ unchanged. However, if certified production
รับรองเพิม
่ เติม”) ทาง มกท. จึงจะสามารถต่อ
has changed, the operator must inform ACT
อายุใบประกาศนียบัตรให ้ท่านได ้
of the change so that the changed
production is inspected and certified (see
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบการมีการเปลีย
่ นแปลงการ
more details in “Additional Certification”)
ผลิตทีไ่ ด ้รับการรับรอง ผู ้ประกอบการมีหน ้าที่
before renewing a new certificate.
ต ้องแจ ้งการเปลีย
่ นแปลงนัน
้ ให ้ มกท. ทราบ
โดยไม่ต ้องรอแจ ้งพร ้อมกับการต่ออายุ เพือ
่ ทาง When the operator has significant changed
มกท. จะพิจารณาว่า การเปลีย
่ นแปลงนัน
้ มีผลต่อ in the certified production, it must notify
การรับรองการประกอบการในปั จจุบันขณะนัน
้
the changes to ACT without delay so that
หรือไม่ รวมทัง้ ต ้องมีการตรวจรับรองเพิม
่ เติม
ACT can determine whether the change has
หรือไม่
any implication for the certified production
and whether additional inspection and
certification is required.
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15. กำรขอร ับรองเพิม
่ เติม / Additional Certification
ในกรณีตอ
่ ไปนี้ ผู ้ประกอบการจะต ้องแจ ้งขอ
In the following case, the operator must
สมัครรับรองเพิม
่ เติมกับ มกท.
notify the change to ACT for additional
 มีผลผลิตแปรรูปชนิดใหม่เพิม
่ ขึน
้
certification.
 มีการเปลีย
่ นแปลงสูตรหรือองค์ประกอบ
 additional processed products;
ของผลผลิตแปรรูป เช่น ได ้รับการรับรอง
 change of recipe or ingredient in the
สูตรหนึง่ แต่เปลีย
่ นไปทาสูตรใหม่
processed product, e.g. change of
 เปลีย
่ นแปลงสถานทีผ
่ ลิต เช่น ย ้าย
recipe of one recipe to another
โรงงานผลิต
recipe;
 เปลีย
่ นกรรมวิธก
ี ารแปรรูปและการจัดการ
 change of production area e.g. move
ผลิตภัณฑ์เป็ นวิธใี หม่ เช่น เปลีย
่ นจาก
factory;
การผลิตด ้วยด ้วยเครือ
่ งสจักรขนาดเล็ก
 changes of processing or handling
เป็ นเครือ
่ งจักรขนาดใหญ่
method e.g. change from small
machine to bigger machine.
ผู ้ประกอบการทีต
่ ้องการสมัครขอการรับรอง
เพิม
่ เติมสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มได ้ที่ มกท. The operator wishing to apply for additional
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เมือ
่ ยืน
่ ใบสมัคร
certification can ask for the application form
แล ้ว ทาง มกท. จะพิจารณาว่า มีความ
at ACT office or download from the ACT
จาเป็ นต ้องไป สถานประกอบการเพิม
่ อีกหรือไม่ web. After receiving the application, ACT
หรือสามารถตรวจสอบจากเอกสารที่
will decide whether an inspection is needed
ผู ้ประกอบการส่งมาให ้ ในกรณีทต
ี่ ้องมีการตรวจ or certification can be done based on
สถานประกอบการเพิม
่ ทาง มกท. จะเรียกเก็บ
submitted documents. If additional
ค่าใช ้จ่ายในการตรวจจากผู ้ประกอบการ
inspection is needed, ACT will send the
invoice to the additional inspection costs.
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16. ใบร ับรองเพือ
่ กำรค้ำ / Transaction certificate
การออกใบรับรองเพือ
่ การค ้าเป็ นการยืนยันว่า
สินค ้าทีผ
่ ู ้ประกอบการส่งไปขาย (อาจเป็ นการ
ขายในประเทศหรือส่งออกก็ได ้) ในแต่ละครัง้
้ ) เป็ นผลผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับการรับรอง
(คาสัง่ ซือ
้ อาจจาเป็ นต ้องใช ้ในการยืนยันกับ
จริง ซึง่ ผู ้ซือ
ผู ้ตรวจ หรือใช ้ประกอบการนาเข ้าผลผลิตภัณฑ์
้ จะเป็ นผู ้ร ้อง
(เฉพาะในกรณีการส่งออก) ซึง่ ผู ้ซือ
ขอเอกสารนี้จากผู ้ขายเป็ นกรณีๆ ไป

A transaction certificate is issued to certify
that the products sold (can be to another
operator in the country or export) in each
consignment are certified products. Buyers
may need to have this transaction
certificate to show to the inspector
inspecting his/her operation or for importer
to submit it to the custom officer for import
clearance.

ผู ้ประกอบการได ้รับการรับรองจาก มกท. แล ้ว
สามารถขอให ้ มกท. ออกใบรับรองเพือ
่ การค ้าได ้
โดย มกท. จะออกใบรับรองเพือ
่ การค ้านี้เฉพาะ
้ ) เท่านัน
การจาหน่ายแต่ละครัง้ (แต่ละคาสัง่ ซือ
้
ดังนัน
้ ถ ้าผู ้ประกอบการต ้องการใบรับรองเพือ
่
การค ้าทุกครัง้ ทีข
่ ายสินค ้า ผู ้ประกอบการต ้องร ้อง
ขอกับ มกท.

Only operators certified with ACT can ask
ACT to issue the transaction certificate. ACT
only issue the certificate for each
consignment (purchase order). So, for
every sale, operator would have to ask for a
new transaction certificate from ACT.

ผู ้ประกอบการสามารถขอแบบฟอร์มการขอ
ใบรับรองเพือ
่ การค ้าจากสานักงาน มกท. กรอก
รายละเอียดแล ้วส่งให ้ มกท. และแนบสาเนาใบ
ส่งของหรือใบแจ ้งหนี้ ของการจาหน่ายสินค ้าใน
้ นัน
คาสัง่ ซือ
้ ๆ มกท. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ออกใบรับรองเพือ
่ การค ้า 300 บาท/ใบรับรอง

Ask for an application for transaction
certificate from ACT office, complete the
form and attach copy of delivery note and
invoice of the transaction. ACT will charge
the transaction certificate fee of THB
300/certificate.

เมือ
่ มกท. ได ้ตรวจสอบข ้อมูลจากเอกสารการ
ตรวจสอบและการรับรองของผู ้ประกอบการแล ้ว
ในกรณีปกติ มกท. จะออกใบรับรองเพือ
่ การค ้า
ให ้ภายใน 7 วันทาการ หลังจากทีไ่ ด ้รับเอกสาร
การขอใบรับรองเพือ
่ การค ้า

ACT will check and verify the information
from the last inspection report and
certification decision before issuing the
transaction certificate. In normal case, the
certificate should be issued within 7 days
after the submission of the request to ACT.
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