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เอกสารฉบับน้ีเป็นคูม่อืทั่วไปส าหรับ
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการสมัครขอรับรอง
มาตรฐานเครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่
สขุภาพ มกท. คูม่อืนี้จะอธบิายถงึขัน้ตอนตา่งๆ
ทีผู่ส้มัครจ าเป็นตอ้งทราบกอ่นการสมคัรขอการ
รับรอง เชน่ ขัน้ตอนการสมัคร, การปฏบิัตติาม
มาตรฐาน, การตรวจสอบ, การรับรองมาตรฐาน 
รวมถงึการใชต้รามาตรฐานเครือ่งส าอางและ
ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. เป็นตน้  ซึง่
ผูป้ระกอบการสามารถตดิตอ่ขอรายละเอยีด
เพิม่เตมิจากส านักงาน มกท.ได ้

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. ค ำจ ำกดัควำม / Definition 

 

จากค าจ ากดัความใน พรบ.เครือ่งส าอาง 
2558 ระบวุา่ 
(1) วัตถทุีมุ่ง่หมายส าหรับใชท้า ถ ูนวด โรย 
พ่น หยอด ใส ่อบ หรอืกระท าดว้ยวธิอีืน่ใด
กับสว่นภายนอกของร่างกายมนุษยแ์ละให ้
หมายความรวมถงึการใชก้ับฟันและเยือ่บใุน
ชอ่งปาก โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ความสะอาด 
ความสวยงาม หรอืเปลีย่นแปลงลกัษณะที่
ปรากฏ หรอืระงับกลิน่กาย หรอืปกป้องดแูล
สว่นตา่งๆนัน้ใหอ้ยูใ่นสภาพด ีและรวมตลอด
ทัง้เครือ่งประทิน่ตา่งๆ ส าหรับผวิดว้ย แตไ่ม่
รวมถงึเครือ่งประดับและเครือ่งแตง่ตวัซึง่เป็น
อปุกรณ์ภายนอกร่างกาย  
(2) วัตถทุีมุ่ง่หมายส าหรับใชเ้ป็นสว่นผสมใน
การผลติเครือ่งส าอางโดยเฉพาะ หรอื (3) 
วัตถอุืน่ทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวงใหเ้ป็น
เครือ่งส าอาง  
                                                  
ด ูพรบ.เครือ่งส าอาง 2558 ฉบับเต็มไดท้ี ่
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosm
etic/SitePages/Laws.aspx 

ผลติภณัฑ์
เครือ่งส ำอำง 
Cosmetic 
product 

[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 
 

ผูท้ีด่ าเนนิกจิการในการแปรรูปเครือ่งส าอาง
และจ าหน่าย รวมถงึเจา้ของตราสนิคา้ทีม่ไิด ้
แปรรูปเองแตเ่ป็นผูรั้บผดิชอบการจ าหน่าย 
 

ผูป้ระกอบกำร  
Operator 

An individual or business enterprise 
manufacturing and selling 
cosmetics, or selling those 
manufactured by others under its 
own brand name.    

ผูถ้กูวา่จา้งใหท้ าการผลติ แปรรูป หรอื
จัดการผลติในบางขัน้ตอน 
 

ผูร้บัชว่งผลติ  
Sub-

contractor 
 

A person who is contracted to be 
produce, handle, or do processing 
of products. 
 

ทีไ่ปตรวจเยีย่มสถานทีป่ระกอบการ เพือ่
ตรวจสอบและประเมนิวา่ประกอบการ เพือ่
ตรวจสอบและประเมนิวา่ผูป้ระกอบการได ้
ปฏบิัตติามมาตรฐาน หรอืไม ่
 

ผูต้รวจ  
Inspector 

 

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

ไดแ้ก ่การท าความสะอาดม การท าการตดั
แตง่, การคดัเลอืก, การบรรจุผลติภัณฑ,์ 
การจัดเกบ็ และการขนสง่ 

กำรจดักำร  
Handling 

 

e.g. cleaning, trimming, sorting, 
packing, storage, and 
transportation. 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Laws.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Laws.aspx
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อนุญาตใหใ้ชก้ระบวนการแปรรูป ตอ่ไปน้ี 

• กระบวนการทางกายภาพ เชน่ การ
คัน้น ้า การผสม การกรอง การ
ตกตะกอน การตกผลกึ การบด เป็น
ตน้ 

• การตม้ การกลั่น และการควบแน่น  

• การท าแหง้ การอบแหง้ ดว้ย

แสงแดด ความรอ้นและความเย็น 

• การฆา่เชือ้ดว้ยแสงอลัตรา้ไวโอเลต 
และอนิฟราเรด  

• การใชค้ลืน่ไมโครเวฟ และอลัตรา้
ซาวนด ์

• กระบวนการทางชวีภาพ เชน่ การ
หมัก การดอง  

• การสกดัดว้ย น ้า เอทานอล กลเีซอ
รนี น ้ามันพชื และกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์เป็นตน้ 

• กระบวนการทางเคม ีไดแ้ก ่
ไฮโดรไลซสิ ซาปอนนฟิิเคชัน่ 
ไฮโดรจเินชัน่ เอสเทอรฟิิเคชัน่ และ
การฟอกส ี(หา้มใชส้ารฟอกคลอรนี) 

 

กำรแปรรปู  
Processing 

 

The following processing methods 
are allowed: 

• 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).  

 

สิง่มชีวีติ ทัง้พชื สตัว ์และจุลนิทรยีท์ีไ่ดม้า
จากกระบวนการทางพันธวุศิวกรรม 

สิง่มชีวีติดดั
แปรพนัธกุรรม 
Genetically 

modified 
organisms - 

GMOs 

Organisms, including plants, 
animals, and microorganisms, 
which are produced through 
genetic engineering.   
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2. หลกักำรตรวจสอบและรบัรอง / Principles of Inspection and 
Certification 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครือ่งส าอาง
และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. เป็น การ
ตรวจสอบและรับรองการประกอบการ ไดแ้กก่าร
ตรวจสอบและรับรองการจดัการวัตถดุบิและการ
แปรรปู  ซึง่ครอบคลมุตัง้แตแ่หลง่ทีม่าของ
วัตถดุบิ การจัดการกบัวัตถดุบิ กรรมวธิกีารแปรรปู 
การบรรจ ุการขนสง่ และการจัดจ าหน่าย 
 
ดังนัน้ การตรวจรับรองของ มกท. เป็นการรับรอง
วา่ ผลติภัณฑนั์น้ๆ มาจากกระบวนการผลติที่
ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของมาตรฐานเครือ่งส าอาง
และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. ไมใ่ชก่าร
ตรวจสอบและรับรองวา่ผลติภัณฑนั์น้ปลอดจาก
สารเคมตีกคา้งใดๆ     แต่ มกท. อาจใชว้ธิกีาร
ตรวจวเิคราะหห์าสารเคมตีกคา้งในผลติภัณฑ์
เป็นกรณีพเิศษ ในกรณีทีม่คีวามสงสยัเรือ่งการ
ลักลอบใชส้ารเคมกีารเกษตรของผูป้ระกอบการ 
หรอืในกรณีทีม่คีวามเสีย่งในการปนเป้ือนจาก
สภาพแวดลอ้ม  
 
การตรวจรับรองมาตรฐานเครือ่งส าอางและ
ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. เป็นเครือ่งมอืทาง
การตลาดทีช่ว่ยใหผู้บ้รโิภคเกดิความมั่นใจวา่ได ้
ซือ้ผลติภัณฑท์ีม่กีารปฏบิัตกิารจัดการตาม
มาตรฐานเครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่
สขุภาพ มกท.และในขณะเดยีวกนัก็เป็นการชว่ย
คุม้ครองผูป้ระกอบการทีป่ฏบิัตติามมาตรฐาน
มาตรฐาน เพราะผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรอง
จาก มกท. เทา่นัน้ทีจ่ะมสีทิธิใ์ชต้รารับรองบน
บรรจภุัณฑข์องตน  
 
เพือ่รักษาความเป็นกลางในการใหบ้รกิารตรวจ
รับรอง มกท. จะไมด่ าเนนิกจิกรรมใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการ  แต ่
มกท. จะชว่ยเผยแพรช่ือ่และทีต่ดิตอ่ของ
ผูป้ระกอบการ ตลอดจนรายชือ่ผลติภัณฑท์ีผ่า่น
การรับรองใหก้บัผูค้า้และผูบ้รโิภคทีส่นใจได ้
ทราบ เพือ่ชว่ยขยายตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการ 
 

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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. จะใชขั้น้ตอนการปฏบิัตงิานแบบเดยีวกนั
ส าหรับผูป้ระกอบการทกุรายทีส่มัครขอรับรองกบั 
มกท. ดังนัน้ ผูป้ระกอบการทกุรายจะไดร้ับการ
ปฏบิัตอิยา่งเทา่เทยีมกนั (ไมม่กีารเลอืกปฏบิัต)ิ 
และ มกท. เปิดรับสมคัรและใหก้ารตรวจสอบ
รับรองแกผู่ป้ระกอบการทกุรายตามขอบเขตที่
สามารถใหบ้รกิารได ้โดยไมม่ขีอ้จ ากดัเรือ่ง
คณุสมบัตขิองผูป้ระกอบการ เชน่ ขนาดของฟาร
โรงงาน หรอื ผูป้ระกอบการทีม่พีืน้ที/่โรงงานที่
ไดร้ับการรับรองอยูก่อ่นหนา้แลว้ หรอื จ านวนเงนิ
คา่ธรรมเนียม เป็นตน้ 
 
นอกจากนี้ ผูต้รวจและเจา้หนา้ทีข่อง มกท. จะ
เก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติ สตูร/
สว่นผสมของผลติภัณฑ ์และความลับทางการคา้
อืน่ๆ ของผูป้ระกอบการเป็นความลับ และจะไม่
เปิดเผยขอ้มลูดังกลา่ว เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาต
จากผูป้ระกอบการแลว้เทา่นัน้ (ยกเวน้ในกรณีทีม่ี
ขอ้บังคับทางกฎหมาย หรอืเพือ่การรับรอง
ระบบงานและการขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยตรวจ
รับรอง)  แตใ่นกรณีทีผู่ป้ระกอบการกระท าการ
ละเมดิมาตรฐาน ทาง มกท. สงวนสทิธิท์ีจ่ะน า
รายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการละเมดินัน้มาเผยแพร่
ใหส้าธารณชนทราบ 

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 
production and processing of the operator 
acquired during inspection. No information 
will be disclosed unless the operator gives 
permission to do so (except when it is 
required by law or for the purpose of 
accreditation and registration as 
certification body). ACT however reserves 
its right to disclose information about non-
compliant producer-operator to the general 
public. 
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3. ขอบขำ่ยของผลติภณัฑท์ี ่มกท. ใหก้ำรรบัรอง  / Scope of product 
certification offered by ACT 
 

มาตรฐานน้ีใหก้ารรับรองผลติภัณฑ ์2 ระดับ คอื 
 

(1) ผลติภัณฑธ์รรมชาต ิ
(2) ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์

 
มาตรฐานน้ีใชส้ าหรับผลติภัณฑ ์ดังตอ่ไปน้ี 

(1) ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอาง เชน่ ผลติภัณฑท์ า
ความสะอาดรา่งกาย บ ารุงผวิพรรณ 
ผลติภัณฑเ์สรมิความงาม (make-up) 
ผา้อนามัย ผา้เย็น เป็นตน้ 

(2) ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพทีไ่มใ่ชผ่ลติภัณฑ์
อาหารและไมใ่ชย่ารักษาโรค เชน่ 

(2.1) ผลติภัณฑส์มนุไพรและผลติภัณฑ์
ดแูลรา่งกาย เชน่ ลกูประคบ ยาดม
สมุนไพร เครือ่งหอม 

(2.2) ผลติภัณฑป้์องกนัแมลง เชน่ ยา
หมอ่ง โลชัน่ไลย่งุ  

(2.3) ผลติภัณฑท์ าความสะอาด เชน่ 
ผลติภัณฑล์า้งจาน ผลติภัณฑซ์กัผา้ 
 

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. มำตรฐำนเครือ่งส ำอำงและผลติภณัฑเ์พือ่สุขภำพ มกท.  /ACT 
Cosmetic and Healthcare Products Standards  
 

มาตรฐานเครือ่งส าอางและผลติภัณฑเพือ่
สขุภาพ มกท.เป็นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าคัญ
ทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งปฏบิัตติามเพือ่ใหไ้ดร้ับ
การรับรอง ซึง่ มกท. จะใชม้าตรฐานน้ีเป็นเกณฑ์
ในการพจิารณาตัดสนิรับรองการประกอบการของ
ทา่น  ดังนัน้ กอ่นทีจ่ะท าการสมัคร ผูป้ระกอบการ
ควรศกึษาขอ้ก าหนดอยา่งละเอยีดและถีถ่ว้น
เสยีกอ่น   
 
ในกรณีทีท่า่นมคีวามสงสยัในเงือ่นไขมาตรฐาน
ขอ้ใด ทา่นสามารถตดิตอ่ เพือ่ขอรายละเอยีดได ้
ทีส่ านักงาน มกท. 
 
ในกรณีทีผู่ส้มัครไมไ่ดเ้ป็นผูท้ าการผลติหรอืการ
ประกอบการเอง แตว่า่จา้งผูอ้ืน่ใหด้ าเนนิการให ้
ผูส้มัครมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งอธบิายใหผู้ร้ับชว่งผลติ 
ซึง่เป็นผูท้ีร่ับผดิชอบด าเนนิการผลติ ไดเ้ขา้ใจ
เงือ่นไขในมาตรฐานเครือ่งส าอางแผลติภัณฑ์
สขุภาพ และการปฏบิัตติามเงือ่นไขตา่งๆ อยา่ง
ละเอยีดดว้ย  ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหัวขอ้ 
“ ขอ้ก าหนดการตรวจ“ 
 
 
มาตรฐานเครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่
สขุภาพ มกท. จัดท าขึน้โดยคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานของ มกท. ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุใินดา้น
ตา่งๆ เป็นผูก้ ากบัดแูลการจัดท ามาตรฐานใหม่
และปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐานเครือ่งส าอางและ
ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. กอ่นน าเสนอให ้
คณะกรรมการมลูนธิฯิ เป็นผูพ้จิารณาอนุมัตกิอ่น
ประกาศใช ้ 
 
โดยปกต ิมกท. จะมกีารปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐาน
เครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. 
ทกุๆ 2 ปี  ดังนัน้ หากทา่นมขีอ้คดิเห็นเกีย่วกบั
การปรับปรงุแกไ้ขมาตรฐาน ทา่นสามารถเสนอ
ความคดิเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรสง่ไปที่
ส านักงาน มกท. 
 

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  
 
In case you have any question regarding 
standard issues, please contact ACT office.   
 
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”. 
  
 
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.  
 
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, 



ACT C&H 

Page 10 of 32                                                                                                     CM210218  

ทา่นสามารถดาวนโ์หลดมาตรฐานเครือ่งส าอาง
และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. ไดจ้ากเว็บไซต์
ของ มกท.  
 
 

please send in the written comments to 
ACT office.  
 
You can download the ACT Cosmetic and 
Healthcare Products Standards at the ACT 
website. 
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5. ขอ้ก ำหนดกำรตรวจรบัรอง / Certification Requirements 
 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดของมาตรฐานแลว้ 
ผูป้ระกอบการยังตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการ
รับรองและจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดพืน้ฐาน 
ไดแ้ก ่
 
 
(1) ผูป้ระกอบการทีจ่ดัการและแปรรปูจะตอ้ง
จัดเก็บเอกสารและจดัท าบันทกึอยา่งตอ่เน่ือง 
เชน่ ใบรับรองวัตถดุบิ เอกสารสัง่ซือ้วัตถดุบิ ใบ
รับวัตถดุบิ สต็อกวัตถดุบิ บันทกึการแปรรปู/บรรจ ุ
สต็อกผลติภัณฑ ์เอกสารการขาย/ใบสง่ของ 
บันทกึการท าความสะอาด บันทกึการป้องกนั
ก าจัดแมลง/สตัวศ์ตัรใูนโรงงาน บันทกึการ
รอ้งเรยีน และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหผู้ต้รวจ
สามารถตรวจสอบไดว้า่กระบวนการแปรรปูและ
จัดการผลติภัณฑเ์ป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม่ 
 
(2) ยนิยอมใหผู้ต้รวจเขา้ตรวจเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติ และการประกอบการเหลา่นี้ 
รวมทัง้บัญชกีารขายผลติภัณฑ ์
 
(3) ยนิยอมใหผู้ต้รวจเขา้ตรวจสอบสถานที่
ประกอบการ ทัง้ทีข่อการรบัรองและทีไ่มไ่ดข้อรับ
รอง ตลอดจนสถานทีเ่ก็บเครือ่งมอื สถานทีเ่ก็บ
ผลติผล สถานทีเ่ก็บวัตถดุบิ และทีพ่กั โดยทาง 
มกท. ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
(4) ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ให ้มกท. ทราบ
โดยทันท ีถา้มกีารเปลีย่นแปลงใดๆเกดิขึน้ในการ
ผลติ เชน่ ผลติภัณฑท์ีข่อรับรอง, สตูร
ผลติภัณฑ,์ สถานทีป่ระกอบการ, รวมทัง้การ
ละเมดิมาตรฐาน ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูส้ง่
วัตถดุบิ ผูป้ระกอบการตอ้งเก็บเอกสารที่
เกีย่วขอ้งให ้มกท.ตรวจสอบ 
 
(5) ในกรณีที ่ผูป้ระกอบการวา่จา้งใหผู้อ้ืน่ท าการ
ผลติ จัดการ หรอืแปรรปูผลติภัณฑ ์
ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดท าสญัญารับชว่งการ
ผลติกบัผูร้ับจา้ง โดยมสีาระส าคัญทีจ่ะตอ้ง
ค านงึถงึ ดังน้ี 

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) 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 
check what has happened during 
processing and handling process. 
 
(2) Operator must allow inspector to check 
all production and operation documents, 
including sale records; 
 
(3) Operator must allow inspector to check 
all land holdings (own-land, rented land, 
rented-out land) as well as production and 
operation sites which applied or not applied 
for certification. These also include 
equipment storage, product storage, raw 
material storage, and house. Operator may 
not necessary be informed in advance for 
such inspection. In case of changing 
supplier, the operator shall keep concerning 
document for ACT inspection. 
 
4) Operator shall inform ACT immediately if 
there is any change in production such as 
change of certified products, product 
specification, operation facilities, including 
violation of standards; 
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* ผูร้ับจา้งผลติตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐาน
เครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. 
และเงือ่นไขการรับรองของ มกท. 
* ผูร้ับจา้งผลติยนิยอมทีจ่ะใหเ้จา้หนา้ทีผู่ต้รวจ
ของ มกท. เขา้ตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ
ทัง้หมดและตรวจสอบเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ของผูร้ับจา้งผลติ 
* ผูร้ับจา้งผลติจัดเกบ็เอกสารมาตรฐาน
เครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. 
(อยา่งนอ้ยในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรับจา้ง
ผลติ), สญัญาว่าจา้งการผลติ, เอกสารการผลติ, 
และคูม่อื มกท. ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการ
ประกอบการของผูร้ับจา้ง 
* ผูป้ระกอบการเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยของ 
มกท. ในการตรวจสอบผูร้บัจา้ง  
* ผูร้ับจา้งจะปฏบิัตติามนโยบาย หลักเกณฑ ์
ตลอดจนเงือ่นไข และระเบยีบอืน่ๆ ทีท่าง มกท. 
ไดก้ าหนดขึน้ 
 
(7) ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดเก็บเอกสารตอ่ไปน้ี
ไวส้ าหรับการตรวจของ มกท. ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  
* ส าเนาเอกสารใบสมัครขอรับรองมาตรฐานกบั 
มกท.  
* ส าเนารายงานการตรวจของผูต้รวจ มกท. 
* ผลการรับรองมาตรฐานฯ จาก มกท. 
* บันทกึการรอ้งเรยีน 
* แบบการแจง้การละเมดิมาตรฐานฯ จาก มกท. 

 
(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  

  



ACT C&H 

Page 13 of 32                                                                                                     CM210218  

6.  กำรสมคัรขอรบัรอง / Applying for Certification 
 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมัครขอรับรองสามารถตดิตอ่
ขอรับใบสมัครไดท้ี ่ส านักงาน มกท. ซึง่ชดุ
เอกสารใบสมค้รประกอบดว้ย  
 
* เอกสารพืน้ฐานทั่วไป ไดแ้ก ่ 
  - มาตรฐานเครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่
สขุภาพ มกท. 
  - คูม่อืทั่วไปการขอรับรองมาตรฐาน
เครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. 
 
* เอกสารการสมคัรตามขอบขา่ยทีข่อรับรอง 
ไดแ้ก ่
กรณีสมัครใหม ่
  - ใบสมัครและขอ้ตกลงการรับรอง (221 FM) 
  - แผนการผลติ และภาคผนวกตา่งๆ ซึง่ตอ้งยืน่
ใหค้รบทกุขัน้ตอนการผลติ/แปรรปู/การจัดการ 
ในแตล่ะขอบขา่ยทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการขอรับ
รอง 
 
กรณีตอ่อาย ุ
ดขูอ้ 12 การตอ่อาย ุ
 
กอ่นกรอกเอกสารการสมคัร ผูส้มัครควรศกึษา
รายละเอยีดและท าความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐาน 
และท าการประเมนิวา่ สามารถปฏบิัตติาม
มาตรฐานและเกณฑข์อ้ก าหนดตา่งๆ ไดห้รอืไม ่
  
 
 
6.1 กำรสมคัร   
ผูส้มัครจะตอ้งกรอกขอ้มลูในชดุเอกสารการ
สมัคร ซึง่ประกอบดว้ย 
* ใบสมัครและขอ้ตกลงการรับรองมาตรฐาน
เครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. 
* แผนการผลติตามขอบขา่ยทีข่อการรับรอง 
รวมทัง้เอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การกรอกเอกสารเป็นขัน้ตอนทีส่ าคัญมาก เพราะ
การใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งจะมปีระโยชนต์อ่ตัวทา่น
เองในระยะยาว ทา่นจงึควรมเีวลาเตรยีมขอ้มลูให ้

Applicant wishing to apply for certification 
can contact ACT office for the application 
package. The package includes 
 
* Basic documents: 
  - ACT Cosmetic and Healthcare Products 

Standards 
  - Generic Manual or ACT Cosmetic and 
Healthcare Products Standards Certification  
 
* 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  
 
Annual Renewal 
See 12. Renewal of Certification 
 
Before completing the application, applicant 
should study the details of the standards 
and ensure that the applicant can comply 
with the standards and certification 
requirements. 
 
 
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 
information will benefit the applicant later. 
Please take time to prepare the information 
before complete them. 
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พรอ้มกอ่น เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ใกลเ้คยีง
ความจรงิทีส่ดุ 
 
กอ่นยืน่ใบสมัคร ควรตรวจทานความครบถว้นและ
เรยีบรอ้ยของเอกสารทกุฉบับกอ่น เพือ่มใิหก้าร
ตรวจรับรองลา่ชา้ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลง
นามในเอกสารใบสมัครและขอ้ตกลง  มฉิะนัน้
ทางส านักงาน มกท. จะไมส่ามารถด าเนนิการขัน้
ตอ่ไปได ้ 
 
ในการยืน่ใบสมัคร อาจสง่เอกสารทางอเีมล ์หรอื
สง่ตน้ฉบับตัวจรงิใหก้บั มกท. ก็ได ้
 
 
6.2 ช ำระคำ่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนียมของการตรวจรับรองของทกุ
ขอบขา่ยและระบบมาตรฐานจะมอีัตราทีเ่ทา่กนั  
ทา่นสามารถตดิตอ่ มกท. เพือ่ขอรายละเอยีด
อัตราคา่ธรรมเนียมการตรวจรับรองมาตรฐานได ้ 
 
หรอืผูส้มัครอาจแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการ
ประกอบการทีส่นใจขอการตรวจรับรองใหก้บั
เจา้หนา้ที ่มกท. และใหเ้จา้หนา้ทีป่ระเมนิ
คา่ธรรมเนียมการตรวจและรับรองใหก้็ได ้ซึง่จะ
ท าใหผู้ส้มัครทราบคา่ธรรมเนียมทีใ่กลเ้คยีงความ
จรงิมากกวา่ 
 
ภายใน 15 วันหลังจากทีผู่ส้มัครไดย้ืน่เอกสาร
สมัครขอการตรวจรับรองและเจา้หนา้ทีไ่ด ้
ตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณ์ของเอกสาร
สมัครแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกใบแจง้คา่ธรรมเนียม
การตรวจรับรองใหก้บัผูส้มัคร รวมทัง้รายละเอยีด
วธิกีารช าระเงนิ  ผูส้มัครจะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียม
ดังกลา่วภายใน 30 วัน มฉิะนัน้อาจท าใหก้าร
ตรวจรับรองตอ้งลา่ชา้ออกไป 
 
อนึง่ ภายหลังการตรวจ มกท. อาจเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการตรวจ เชน่ คา่เดนิทางและ
ทีพ่ักของผูต้รวจ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจเพิม่เตมิ 
ซึง่ผูส้มัครจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมทีข่อเรยีก
เก็บเพิม่นี้กอ่น ทาง มกท. จงึจะออกผลใบรับรอง
ให ้
 

Before submitting the application, applicant 
should check the completeness of each 
document. Incomplete submission may 
result in a delay in the inspection and 
certification process. Signing of application 
and agreement is of critical as ACT cannot 
proceed to the next step if the signature is 
missing. 
 
Application documents can be submitted to 
ACT by email or normal mail.  
 
 
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. 
 
Within 15 days after submission of 
application, and ACT staff has check the 
completeness of the application documents, 
ACT will issue an invoice of the certification 
fee to the applicant. The invoice will also 
include the payment details. The applicant 
shall pay the invoice within 30 days 
otherwise the inspection would be delayed.  
 
Please note that after inspection, ACT may 
issue another invoice for the inspection 
expenses, e.g. inspector's travelling, 
accommodation, other inspection expenses. 
Applicant must pay this additional invoice 
before ACT proceed to issue certification 
results. 
 
If there is additional inspection required, 
applicant is also responsible for the 
additional expenses, 
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ในกรณีทีม่กีารตรวจพเิศษเพิม่เตมิจากการตรวจ
ครัง้แรก หรอืการตรวจประจ าปี ผูส้มัครจะตอ้ง
รับผดิชอบจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเหลา่น้ีดว้ย  
 
 
6.3 กำรขอถอนตวั 
ผูส้มัครสามารถขอยกเลกิการตรวจรับรองกบั 
มกท. เมือ่ใดก็ได ้โดยแจง้ขอยกเลกิการรับรอง
เป็นลายลักษณ์อักษรใหก้บั มกท. ทราบ (ทาง
อเีมลก์็ได)้ แตท่าง มกท. ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บั มกท. แลว้
ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

 
 
 
 
 
6.3 Withdrawal the Application 
Applicant may wish to withdraw the 
application at any stage by writing to inform 
ACT (email is acceptable). ACT however 
reserves the right not to refund fee already 
paid to ACT in any case. 
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7. กำรตรวจสถำนประกอบกำร / Inspecting Operation 
 

7.1 ผูต้รวจ 
ผูต้รวจเป็นเจา้หนา้ทีข่อง มกท. ทีไ่ดผ้า่นการ
ฝึกอบรม ทัง้ในทางทฤษฎ ีและภาคปฏบิัต ิ
กอ่นทีจ่ะไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นผูต้รวจของ 
มกท.   
 
หนา้ทีข่องผูต้รวจคอื การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิที่
เกดิขึน้ใน สถานทีป่ระกอบการ วา่ตรงกบัขอ้มลูที่
ไดม้กีารจัดท าขึน้มาในเอกสารตา่งๆ (แผนการ
ผลติ) หรอืไม ่รวมทัง้ตรวจสอบการท างาน และ
แนวทางปฏบิัตติา่งๆ วา่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานเครือ่งส าอางและผลติภัณฑเ์พือ่
สขุภาพ มกท. หรอืไม ่อยา่งไร 
 
ในการท างานของผูต้รวจ ทาง มกท. จะเป็น
ผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของผูต้รวจ  ดังนัน้ 
ผูต้รวจไมม่สีทิธิใ์นการเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ กบั
ทางผูผ้ลติผูป้ระกอบการ รวมทัง้ไมอ่นุญาตให ้
ผูต้รวจรับของขวัญ หรอืสิง่ของทีม่มีลูคา่จาก
ผูป้ระกอบการ 
 
ในกรณีทีผู่ต้รวจใดมพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม 
ผูป้ระกอบการสามารถสง่เรือ่งรอ้งเรยีนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกบัผูจ้ดักา มกท. 
 
 
7.2 ประเภทกำรตรวจ 
การตรวจอาจแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
 
(1) การตรวจครัง้แรก 
เป็นการตรวจทีส่ าคัญมาก โดยสถานที่
ประกอบการทกุแหง่ทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นการ
ตรวจและประเมนิเพือ่เป็นแนวทางให ้
ผูป้ระกอบการไดป้รับความเขา้ใจและวธิกีาร
ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเครือ่งส าอางและ
ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ มกท. และเป็นการวาง
แนวทางส าหรับการตรวจครัง้ตอ่ไปดว้ย  การ
ตรวจครัง้แรกจะตอ้งมกีารนัดลว่งหนา้กบั
ผูป้ระกอบการ 
 
 

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 
and verify that the information in 
application and other documents 
(production plan) is correct.  He/she also 
checks whether the production activities 
and management comply with ACT 
Cosmetic and Healthcare products 
standards. 
 
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 Type of Inspection 
Inspection can be divided into 3 types. 
 
(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) การตรวจประจ าปี 
เป็นการตรวจปกต ิซึง่จะตอ้งท าเป็นประจ าทกุปี 
ซึง่จะมกีารแจง้และนัดหมายกบัผูป้ระกอบการ
ลว่งหนา้ 
 
(3) การตรวจพเิศษ 
เป็นการตรวจนอกเหนือจากการตรวจครัง้แรกหรอื
การตรวจประจ าปี ซึง่อาจก าหนดขึน้จากเหตผุล
และความจ าเป็น เชน่ ผูส้มัครขอการรับรอง
เพิม่เตมิ เป็นสว่นหนึง่ของเงือ่นไขการรับรอง มี
การรอ้งเรยีนจากผูอ้ืน่ มขีอ้สงสยัหรอืความเสีย่ง
เกีย่วกบัการประกอบการของผูส้มัคร การอทุธรณ์ 
หรอืเพือ่ประเมนิคณุภาพระบบการตรวจรับรอง
ของ มกท. เอง เป็นตน้ โดยการตรวจพเิศษนี้ 
ทาง มกท. อาจแจง้ลว่งหนา้ใหผู้ส้มัครทราบ
หรอืไมก่็ได ้
 
 
7.3 วธิกีำรตรวจ 
โดยทั่วไป การตรวจสถานทีป่ระกอบการจะมขีึน้
หลังจากที ่มกท. ไดร้ับแผนการผลติทีม่ขีอ้มลู
สมบรูณ์ครบถว้น (ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเอกสาร
การสมัคร หรอืการตอ่อายปุระจ าปี) และไดร้ับ
ช าระคา่ธรรมเนียมการตรวจรับรองแลว้  จากนัน้
ทาง มกท. จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ว่าจะ
มอบหมายใหใ้ครไปตรวจสถานทีป่ระกอบการ
ของทา่น 
 
เมือ่ผูป้ระกอบไดร้ับแจง้ชือ่ผูต้รวจ ทา่นมสีทิธิท์ี่
จะปฏเิสธผูต้รวจทีไ่ดร้ับการมอบหมายได ้ถา้
สามารถชีแ้จงเหตผุลให ้มกท. เชือ่ไดว้า่ ผูต้รวจ
ผูนั้น้มผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
ประกอบการของทา่น ในลักษณะทีอ่าจท าให ้
ทา่นไมไ่ดร้ับความเป็นธรรมจากการตรวจของ
ผูต้รวจผูน้ี้ได ้โดยทา่นจะตอ้งท าจดหมายแจง้ให ้
ผูจ้ัดการ  มกท. อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรขอ
ปฏเิสธผูต้รวจ มกท.รายนี ้โดยทันท ี แต ่มกท. 
ยังขอสงวนสทิธิใ์นการตัดสนิใจคัดเลอืกและ
มอบหมายงานใหก้บัผูต้รวจเอง 
 
ผูต้รวจจะนัดวันทีจ่ะไปตรวจสถานทีป่ระกอบการ
กบัผูส้มัครโดยตรง ดังนัน้ ในวันทีนั่ดหมาย ทา่น
จะตอ้งอยูท่ีส่ถานประกอบการตลอดทีม่กีารตรวจ  

(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 non-
compliance, appeal, or the ACT internal 
quality assessment. This inspection may  
be announced or un-announced.  
 
 
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.  
 
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. 
 
The inspector will contact the operator for 
making an appointment directly. On the 
date of inspection, the operator must be 
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หากมคีวามจ าเป็นทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้อาจจะขอ
เลือ่นนัดและก าหนดวันนัดกบัผูต้รวจใหม ่
 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืใหผู้ต้รวจ
เขา้ตรวจสอบในทกุกรณี ไมว่า่จะมกีารนัดหมาย
ลว่งหนา้กอ่นหรอืไมก่็ได ้ ในกรณีทีม่กีารนัด
หมายการตรวจลว่งหนา้ ผูป้ระกอบการและผูท้ี่
รับผดิชอบในการผลติ/การประกอบการจะตอ้งอยู่
ประจ า ณ สถานทีผ่ลติ/ประกอบการ เพือ่ให ้
ขอ้มลู และประสานงานการตรวจกบัผูต้รวจ 
 
ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการเป็นเหตทุ าใหก้ารตรวจ
ตอ้งเสยีเวลา และเกดิคา่ใชจ้า่ยส าหรับการตรวจ
เพิม่ขึน้ ทาง มกท. อาจจะขอเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการตรวจเพิม่ได ้
 
โดยทั่วไป การตรวจการปฏบิัตติามมาตรฐานจะมี
ขัน้ตอนและวธิกีารดังน้ี  
(1) แนะน าตัว วางแผนการตรวจ และสมัภาษณ์
เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและการ
ประกอบการ 
(2) ตรวจฟารม์และตรวจสถานทีป่ระกอบการ  
(3) ตรวจมาตรการแยกแยะวัตถดุบิอนิทรยีต์ลอด
กระบวนการผลติ (กรณีขอรับรองผลติภัณฑ์
อนิทรยี)์ 
(4) ตรวจเอกสารการแปรรปู เชน่ ใบรับรอง
วัตถดุบิ เอกสารสัง่ซือ้วัตถดุบิ ใบรับวัตถดุบิ 
สต็อกวัตถดุบิ บันทกึการแปรรปู/บรรจ ุสต็อก
ผลติภัณฑ ์เอกสารการขาย/ใบสง่ของ บันทกึการ
ท าความสะอาด บันทกึการป้องกนัก าจัดแมลง/
สตัวศ์ัตรใูนโรงงาน บันทกึการรอ้งเรยีน และ
เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(5) ตรวจฉลากบนผลติภัณฑส์ าเร็จ ระบบการ
ตรวจสอบยอ้นกลับ และตรวจปรมิาณผลผลติ/
ผลติภัณฑเ์ขา้-ออก 
(6) ตรวจนโยบายการจา้งแรงงานและสมัภาษณ์
คนงาน  
(7) สรปุการตรวจ 
 
เมือ่ผูต้รวจด าเนนิการตรวจเสร็จสิน้แลว้ ผูต้รวจ
จะท าสรปุผลการด าเนนิการทีไ่มเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานและแจง้ใหผู้ป้ระกอบการรับทราบ  
ภายหลังการตรวจประมาณไมเ่กนิ 30 วัน ผูต้รวจ

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. 
 
If the operator causes a delay in the 
inspection, resulting in the increase of 
inspection costs. In this case, ACT may 
invoice additional inspection fee.  
 
In general, inspection is done with the 
following steps: 
(1) Opening, introduction, inspection 
planning and interview of operator and 
responsible staffs involved in the 
production; 
(2) inspecting operation sites 
(3) separation of organic raw materials 
throughout the production process (in case, 
organic products certification; 
(4) inspecting processing records such as 
certificate of ingredient, ingredient 
purchase order, ingredient receipt, 
ingredient stock, processing/packing record, 
finished product stock, sale/delivery record, 
cleaning record, processing plant's pest 
control record, complaint record, and other 
relevant documents; 
(5) inspecting the product labeling, 
traceability, and input-output conciliation; 
(6) inspecting the labor policy and interview 
workers  
(7) exit meeting 
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จะจัดสง่รายงานการตรวจใหก้บัผูป้ระกอบการได ้
อา่นและลงนามรับทราบเพือ่ยนืยันวา่ ขอ้มลูใน
รายงานการตรวจและสรปุผลการด าเนนิการทีไ่ม่
เป็นไปตามมาตรฐานนัน้ตรงกบัสิง่ทีผู่ต้รวจไดพ้บ
จรงิ  
 
ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการไมเ่ห็นดว้ยกบับางสว่น
ของรายงานการตรวจ ผูป้ระกอบการสามารถ
ชีแ้จงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรใหก้บั 
มกท. ทราบ ซึง่ มกท. จะใชป้ระกอบในการ
พจิารณารับรองผูป้ระกอบการดว้ย 
 
 
7.4 กำรสุม่ตวัอยำ่งเพือ่ตรวจวเิครำะหส์ำร
ปนเป้ือน 
โดยปกตแิลว้ มกท. ไมม่นีโยบายทีจ่ะใชผ้ลการ
ตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร (เพือ่หาสารเคมี
ปนเป้ือน) ส าหรับการรับรอง เพราะผลการตรวจ
วเิคราะหไ์มส่ามารถใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบั
กระบวนการได ้ อกีทัง้ การตรวจวเิคราะหห์า
สารเคมตีกคา้งเป็นสิง่ทียุ่ง่ยาก เสยีเวลา และมี
คา่ใชจ้า่ยทีส่งูมาก  
 
แตใ่นกรณีที ่โรงเก็บ หรอืสถานทีป่ระกอบการทีม่ี
ความเสีย่งหรอืมหีลักฐานวา่จะมกีารปนเป้ือน
สารเคม ีผูต้รวจอาจสุม่ผลติภัณฑ ์ไปตรวจ
วเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่หาปรมิาณสาร
ตกคา้งได ้ โดยเมือ่มกีารสุม่ตัวอยา่งแลว้ 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งลงนามในเอกสารรับทราบ
การสุม่ตัวอยา่งดว้ย   
 
นอกจากนี้ ในกรณีทีส่ว่นผสมทีจ่ะน ามาใชใ้นการ
แปรรปูผลติภัณฑม์คีวามเสีย่งหรอืขอ้สงสยัที่
ชดัเจนวา่อาจมมีสีว่นประกอบของสารดดัแปลง
พันธกุรรม  มกท. อาจขอใหม้กีารสุม่ตัวอยา่งไป
ตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิัตกิารไดเ้ชน่กนั 
 
ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
การตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิัตกิารทีเ่กดิขึน้  
ยกเวน้ในกรณีที ่มกท. ตอ้งการสุม่ตัวอยา่งเพือ่
เป็นการตรวจสอบระบบการตรวจของ มกท. เอง 

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 
production take place. Besides, residue 
analysis is also quite expensive and takes a 
long time. 
 
However, in case where storage, or 
operation unit has high risk or evidence of 
contamination, the inspector may take 
sampling of product for chemical residue 
analysis at a laboratory. When a sample is 
collected, the operator must sign off 
sampling form.  
 
In addition, in case where ingredients or 
additive intended to be used for processing 
are suspected or having risk of GMOs 
contamination, ACT may take sampling for 
GMO analysis.  
 
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. กำรรบัรองและใบประกำศนยีบตัร / Certification and Certificate 
 

8.1 กำรรบัรอง 
 
เจา้หนา้ทีร่ับรองมาตรฐานจะพจิารณารายงานการ
ตรวจและสรปุผลการด าเนนิการทีไ่มเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้ก าหนดในการตรวจรับรอง และ
ประเมนิสรปุวา่ ผูป้ระกอบการสมควรจะไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน หรอืไม ่โดยเจา้หนา้ทีอ่าจ
ก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้เสนอแนะให ้
ผูป้ระกอบการปฏบิัตติาม ซึง่อาจแบง่ออกไดเ้ป็น 
3 ลักษณะดังน้ีคอื 
 
(1) เงือ่นไขทีต่อ้งปฏบิัตใิหล้ลุว่งกอ่นทีก่าร
รับรองมาตรฐานจะมผีล เชน่ การเซ็นสญัญา
ระหวา่ง ผูป้ระกอบการกบัผูร้ับชว่งผลติ และสง่
ส าเนาใหก้บั มกท. 
 
(2) เงือ่นไขทีต่อ้งปฏบิัตใิหเ้สร็จภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด เชน่ ปรับปรงุแนวกนัชนใหเ้สร็จกอ่น
ฤดกูาลผลติหนา้ เงือ่นไขเหลา่นี้จะตอ้งไดร้ับการ
ตดิตามผลจาก มกท. โดยอาจตดิตามผลในการ
ตรวจประจ าปีครัง้หนา้ หรอือาจตอ้งมกีารตรวจ
พเิศษเพือ่การตดิตามผลกอ่นการตรวจประจ าปี 
เพือ่ตรวจดวูา่มกีารปฏบิัตติามเงือ่นไขการรับรอง
จรงิหรอืไม ่
 
(3) ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้แนะน าทีค่วรปฏบิัติ
เพือ่ใหก้ารผลติ/การประกอบการสมบรูณ์ขึน้ ซึง่
ถา้ผูผู้ป้ระกอบการยังไมป่ฏบิัตติามก็มไิดม้ผีลตอ่
การรับรอง แต ่มกท. อาจเสนอเป็นเงือ่นไขที่
ตอ้งปฏบิัตใินการรับรองในอนาคตได ้
 
 
8.2 กำรแจง้ผลกำรรบัรอง 
 
ผูส้มัครจะไดร้ับ “จดหมายแจง้ผลการรับรอง” 
จาก มกท. หลังจากการพจิารณาของเจา้หนา้ที ่
โดยในจดหมายดังกลา่วอาจระบเุงือ่นไขการ
รับรองและขอ้เสนอแนะตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ 
หากผูป้ระกอบการไมเ่ห็นดว้ยกบัผลการรับรอง
ดังกลา่ว ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะท าการอทุธรณ์ โดยท า
จดหมายขออทุธรณ์ผลการรับรองตอ่ มกท. 

8.1 Certification 
 
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) 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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ภายใน 30 วัน หลังจากไดร้ับจดหมายแจง้ผล
การรับรอง (ดรูายละเอยีดเพิม่ใน “การอทุธรณ์”) 
 
 
8.3 กำรออกใบประกำศนยีบตัรรบัรอง 
 
เฉพาะผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรองแลว้ ทา่น
จะไดร้ับ “ใบประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐาน
เครือ่งส าอางและผลติภัณฑุเ์พือ่สขุภาพ มกท.” 
และสามารถใชต้รารับรองตา่งๆ บนผลติภัณฑ ์
ตามขอบขา่ยทีไ่ดผ้า่นการรับรอง  
 
โดยปกต ิใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจะมี
อาย ุ1 ปี นับแตวั่นทีไ่ดร้ับการรับรอง แตถ่า้ใน
ระหวา่งนัน้ มกท. ตรวจพบวา่มกีารละเมดิ
ขอ้ก าหนด เชน่ มกีารจัดการผลติผลปะปนกบั
ผลติผลเคมกีบัอนิทรยี ์ใชส้ว่นประกอบตอ้งหา้ม
ในผลติภัณฑแ์ปรรปู ฯลฯ ทาง มกท. มสีทิธิท์ีจ่ะ
ระงับใบประกาศนียบัตรนัน้ไดท้ันท ี
 
ในใบประกาศนียบัตร จะระบชุือ่และทีอ่ยูข่อง
ผูป้ระกอบการ และผลติภณัฑท์ีไ่ดร้ับการรับรอง  
ดังนัน้ ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการเปลีย่นแปลงการ
ผลติ เชน่ เปลีย่นสตูรหรอืกรรมวธิใีนการแปรรปู, 
ยา้ยสถานทีป่ระกอบการ  ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
แจง้ให ้มกท. ทราบและท าการสมัครขอรับรอง
มาตรฐานเพิม่เตมิ (ดรูายละเอยีดใน “การขอ
รับรองมาตรฐานเพิม่เตมิ”) 
 
นอกจากนี้ ในกรณีที ่ผูป้ระกอบการตอ้งการสง่
สนิคท้ีไ่ดร้ับการรับรองจาก มกท. ไปจ าหน่ายยัง
ตา่งประเทศและตอ้งการใบรับรองเพือ่การคา้ (ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในหัวขอ้ “ใบ รบัรองเพือ่
การคา้”) หรอืเอกสารอืน่ เพือ่สง่ใหก้บัผูน้ าเขา้ใน
ตา่งประเทศ  ผูป้ระกอบการสามารถขอใบรับรอง
ดังกลา่วหรอืขอรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก
ส านักงาน มกท. 
 
มกท. อาจพจิารณาออกใบรับรองชัว่คราวใหก้บั
ผูป้ระกอบการ ในกรณีทีใ่บรับรองเกา่ใกล ้
หมดอายลุง แตก่ารตรวจรบัรองอาจจะยังไมแ่ลว้
เสร็จ  ถา้ผูป้ระกอบการยังคงตอ่อายกุารตรวจ
รับรองกบั มกท. 

30 days after receiving the notification letter 
(see the detail in “Appeal” section below).   
 
 
8.3 Issuing Certification Certificate 
 
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 
finds serious non-compliance (from annual or 
extraordinary inspection) about  violation of 
standards, e.g. mixing of conventional with 
organic products, using prohibited ingredients 
in processed products, ACT still has the right 
to revoke the certificate instantly. 
 
In the certificate, operator's name and 
address and product are specified. If there is 
any change in the production, e.g. change of 
recipe or processing method, production unit, 
the operator must inform ACT and apply for 
additional certification. (see “Additional 
certification”) 
 
Additionally, in case the operator wants to 
export ACT-certified products to another 
country and needs a transaction certificate 
(see more details in ”Transaction Certificate”) 
or other documents to be sent to importer, 
the operator can request ACT for such 
document or contact ACT for further 
information. 
 
ACT may issue a temporary certificate when 
the existing one is about to expire if the 
operator renews its certification with ACT.  
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9. กำรอทุธรณ์ผลกำรรบัรอง / Appeal of Certification Decision 
 

ในกรณีที ่ผูป้ระกอบการไมผ่า่นการรับรองหรอืไม่
เห็นดว้ยกบัเงือ่นไขการรับรองมาตรฐาน  ทา่นมี
สทิธิท์ีจ่ะยืน่อทุธรณ์ตอ่ มกท. เพือ่ขอใหท้บทวน
ผลการรับรองได ้(ผูร้ับจา้งผลติไมม่สีทิธทิีจ่ะ
อทุธรณ ์แตผู่ป้ระกอบการทีเ่ป็นผูส้มัครขอรับรอง
กบั มกท. สามารถอทุธรณ์ผลการรับรองที่
เกีย่วกบัผูร้ับจา้งผลติได)้  การอทุธรณ์มขีัน้ตอน
การด าเนนิการดังน้ี  
(1) ผูป้ระกอบการตอ้งท าจดหมายแจง้การ
อทุธรณ ์พรอ้มขอ้มลูและหลักฐานเพิม่เตมิ เพือ่
ชีแ้จงตอ่ มกท. ภายใน 30 วันหลังจากไดร้ับ
จดหมายแจง้ผลการรับรอง 
(2) ผูจ้ัดการ มกท. จะพจิารณาค าอทุธรณ์กอ่น 
ถา้เป็นเรือ่งความเขา้ใจผดิของผูป้ระกอบการ 
เกีย่วกบัผลการรับรองมาตรฐาน หรอืเป็นการ
ท างานทีผ่ดิพลาดของเจา้หนา้ที ่มกท. ผูจ้ัดการ
จะชีแ้จง และ/หรอืแกไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยทันท ี
(3) ในกรณีทีค่ าอทุธรณ์ถกูตอ้ง ผูจ้ดัการจะสง่
เรือ่งใหก้บัอนุกรรมการรับรองมาตรฐานทบทวน
ค าอทุธรณ์ ถา้มกีารเปลีย่นแปลงค าวนิจิฉัย หรอื
ยังยนืยันในค าวนิจิฉัยเดมิ ก็จะแจง้ใหผู้อ้ทุธรณ์
ทราบ 
(4) ถา้ผูข้ออทุธรณ์ยังคงไมพ่อใจกบัผลการ
พจิารณาของอนุกรรมการก ากบัการรับรอง และ
ตอ้งการยืน่ค าอทุธรณ์ตอ่ มกท. จะน าเสนอขอ้
อทุธรณ์นัน้ตอ่คณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณา
แตง่ตัง้กรรมการเฉพาะกจิขึน้หนึง่ชดุเพือ่ 
พจิารณาทบทวนการอทุธรณ์นัน้  
(5) ค าวนิจิฉัยของคณะกรรมการเฉพาะกจินี้ถอื
เป็นอันสิน้สดุ  

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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สรปุข ัน้ตอนและระยะเวลำในกำรตรวจรบัรองมำตรฐำน / 
Summary of Steps and Time for Inspection-Certification 
 
1. ยืน่ใบสมัครขอรับรองมาตรฐาน โดย

ผูส้มัคร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์การ
สมัครและขอ้มูลตา่งๆ ตามทีก่ าหนด  

เริม่ตน้กระบวนการตรวจรับรอง  

Starting of  
certification process  

1. Applicant submit the completed 

application pack with all required 
information  

2. มกท. แจง้ค่าธรรมเนียมการตรวจ 
 

 
ผูส้มัครจ่ายคา่ธรรมเนียมให ้มกท. 

 

 
ถอืวา่ใบสมัครสมบรูณ์ 

ภายใน 15 วันหลังวันยืน่ใบสมัคร 
15 days after the  

application submission date  
 

ภายใน 30 วันหลังจากไดร้ับแจง้ 

30 days after  
receiving invoice  

2. ACT issues invoice. 
 

 
 

Applicant pay the invoice. 

 
 

Application is completed. 

3. มกท. มอบหมายใหผู้ต้รวจไปตรวจ

เยีย่มฟารม์หรอืสถานทีป่ระกอบการ 
โดยผูต้รวจจะตดิตอ่นัดหมายวันเวลาที่

จะไปตรวจเยีย่มกับผูส้มัครโดยตรง 

 
เมือ่ผูต้รวจไดท้ าการตรวจฟารม์หรอื

สถานประกอบการเสร็จ ผูต้รวจจะท า
สรุปผลการด าเนนิการทีไ่มเ่ป็นไปตาม

มาตรฐาน และแจง้ใหผู้ป้ระกอบการ

ทราบดว้ย  

ภายใน 30 วันหลังจากรับช าระ

คา่ธรรมเนียม 
30 days after invoice is paid. 

 

 
 

การตรวจใชเ้วลา 1 – 7 วัน ขึน้กับความ
ซบัซอ้นของการผลติและการ

ประกอบการ 

Inspection takes 1 – 7  
days depending on  

the complexity of the production 
and operation. 

3. ACT assign inspector to inspect 

the production site. The inspector 
will directly contact the applicant 

to make the arrangement 

 
When the inspector complete the 

inspection, the inspector will 
summarize the non-compliance 

issues and inform the operator 

about them.  

4. ผูต้รวจจัดสง่รายงานการตรวจให ้
มกท. และสง่ส าเนาใหผู้ป้ระกอบการ 

 
ผูป้ระกอบการอ่านและลงนามรับทราบ

เพือ่ยนืยันว่าขอ้มูลในรายงานการตรวจ

ตรงกับสิง่ทีผู่ต้รวจไดพ้บ 

ภายใน 30 วันหลังการตรวจ 
30 days after the inspection 

 
 

ภายใน 15 วันหลังจากทีไ่ดร้ับส าเนา 

15 days after receiving the copy of 
the inspection report 

4. Inspector send the inspection 
report to ACT and copy to the 

operator. 
 

The operator read and sign off the 

report, confirming the report 
reflects the what the inspector 

found during inspection. 

5. เจา้หนา้ทีร่ับรองพจิารณารับรอง 

และแจง้ผลการรับรองใหผู้ส้มัครทราบ 

ภายใน 45 วันหลังจากไดร้ับรายงาน

ตรวจทีล่งนามยนืยันโดยผูป้ระกอบการ 
45 day after receiving the sign off 

report from the operator 

5. Certification officer makes the 

certification decision and inform 
the applicant.  

6. ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการ 

อทุธรณ์ สามารถแจง้ มกท. เป็นลาย

ลักษณ์อักษร โดยระบเุหตุผลและ
ขอ้มลูประกอบ 

ภายใน 30 วันหลังจากทีไ่ดร้ับแจง้ผล

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. 

 
รวมระยะเวลำท ัง้หมด ประมำณ 120 วนั นบัจำกวนัทีใ่บสมคัรสมบรูณ์ 

The total time period is 120 days after the application is completed. 
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10. กำรใชต้รำ/ Use of Seal 
 

เฉพาะผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการรับรองผลติภัณฑ ์
จงึมสีทิธิท์ีจ่ะใชต้รารับรองบนผลติภัณฑ ์(ไมว่่า
จะเป็นเพือ่การขายสง่และขายปลกี) โดยตรา
รับรองทีใ่ชจ้ะตอ้งเป็นตรารับรองของขอบเขตที่
ผูป้ระกอบการไดข้อการรบัรองเทา่นัน้ 
 
กอ่นการใชต้รา ผูป้ระกอบการจะตอ้ง 
(1) ลงนามใน “สญัญาขอ้ตกลงการใชต้รารับรอง 
กบั มกท. 
(2) ปฏบิัตติามนโยบายว่าดว้ยการใชต้รารับรอง 
(3) สง่แบบรา่งฉลากสนิคา้ทีจ่ะมกีารใชต้รา ให ้
มกท. ตรวจสอบกอ่นการใชจ้รงิ 
 
กำรระบขุอ้ควำมบนผลติภณัฑ ์
  1.ฉลากผลติภัณฑจ์ากเกษตรอนิทรยี ์ 
• ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมอนิทรยีไ์มน่อ้ยกวา่ 
95% จงึจะมสีทิธิใ์ชข้อ้ความ “ผลติภัณฑ์
อนิทรยี”์ หรอื “Organic product” บนฉลาก 
• ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมอนิทรยีน์อ้ยกวา่ 95% 
จะไมเ่รยีกวา่เป็น “ผลติภัณฑอ์นิทรยี”์ แตเ่ป็น” 
ผลติภัณฑท์ีผ่ลติจากวัตถดุบิอนิทรยี”์ โดยตอ้ง
ระบสุว่นผสมเกษตรอนิทรยีเ์ป็นรอ้ยละไวใ้ต ้
รายการสว่นผสม เชน่ “91%เป็นสว่นผสมจาก
เกษตรอนิทรยี”์ อาจระบ”ุ XX%เป็นสว่นผสมจาก
ธรรมชาต”ิ และ/หรอื“XX% แรธ่าต ุดว้ยก็ได ้ถา้
ในผลติภัณฑม์สีว่นผสมธรรมชาต ิและแรธ่าตอุยู่
ดว้ย 
 
 2.ฉลากผลติภัณฑจ์ากธรรมชาต ิ 
•ตอ้งระบสุว่นผสมจากธรรมชาตเิป็นรอ้ยละไวใ้ต ้
รายการสว่นผสม เชน่ “90%เป็นสว่นผสมจาก
ธรรมชาต”ิ และ อาจระบ”ุ XX%เป็นสว่นผสมจาก
เกษตรอนิทรยี”์ดว้ยก็ได ้ถา้ในผลติภัณฑม์ี
สว่นผสมเกษตรอนิทรยีอ์ยูด่ว้ย 
•ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมหลักเป็นแรธ่าต ุสามารถ
ระบ”ุXX%เป็นสว่นผสมจากแรธ่าต”ุดว้ยได ้เชน่ 
10%เป็นสว่นผสมจากธรรมชาต ิและ 85%เป็น
สว่นผสมจากแรธ่าต ุเป็นตน้ 
•กรณีทีผ่ลติภัณฑม์สีว่นผสมจากธรรมชาติ
ทัง้หมด จะระบขุอ้ความ “100%เป็นสว่นผสม
จากธรรมชาต”ิไว ้หรอืไมร่ะบกุ็ได ้

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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ขา้งลา่งแสดงตรารับรองมาตรฐานเครือ่งส าอาง
และผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ 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. กำรลงโทษเมือ่ละเมดิมำตรฐำน / Sanction  

 

หลังจากทีผ่า่นการรับรองแลว้ ถา้ มกท. ตรวจ
พบวา่ผูป้ระกอบการไดล้ะเมดิมาตรฐานและการ
รับรอง มกท. จะพจิารณาลงโทษผูป้ระกอบการ
ตามความรนุแรงของการละเมดิ ดังน้ี 

 ท าหนังสอืเตอืน 
 ท าการตรวจพเิศษเพิม่เตมิ ซึง่

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการ
ตรวจนี้ 

 ปรับเป็นเงนิ 
 จ ากดัสทิธิใ์นการใชต้รา 
 ระงับผลการรับรอง 
 ถอดถอนการรับรอง 

 
 

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. กำรด ำเนนิกำรหลงัถกูระงบั-ถอดถอนกำรรบัรอง / Measures 
after Suspension and De-Certification 
 

การลงโทษโดยการระงับ-ถอดถอนใบรับรอง จะ
เกดิขึน้ในกรณีทีไ่ดพ้สิจูนช์ดัแลว้วา่ มกีารละเมดิ
ขอ้ตกลง/นโยบาย/มาตรฐานของ มกท. หรอืไม่
ปฏบิัตติามเงือ่นไขในการรับรองของ มกท. ไมว่า่
จะเป็นการจงใจหรอืปลอ่ยปละละเลยไมป่ฏบิตัิ
ตาม  
 
เมือ่ผูป้ระกอบการถกูระงับหรอืถอดถอนใบรับรอง 
จะท าใหส้ทิธใินการใชต้ราสิน้สดุลงทันท ีซึง่
ผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนนิการดังน้ี 
 
(1) ท าลายฉลากและบรรจภุัณฑท์ีม่ตีรา มกท. 
ในทันท ีหรอืสง่ฉลากและบรรจภัุณฑนั์น้ใหก้บั 
มกท. โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง 
 
(2) มกท. อาจอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการ ทีถ่กู
ระงับหรอืถอดถอนการรับรอง สามารถด าเนนิการ
จ าหน่ายผลติภัณฑท์ีม่ตีรา มกท. เทา่ทีย่ังมี
ผลติภัณฑนั์น้ในคลังสนิคา้ ณ วันทีม่กีารระงับ 
หรอืถอดถอนการรับรองได ้แตผู่ป้ระกอบการ
จะตอ้งท าสญัญาขอ้ตกลงพเิศษกบั มกท. กอ่น 
 
(3) ผูป้ระกอบการมสีทิธิท์ีจ่ะขอยืน่อทุธรณ์ค าสัง่
ในการระงับ-ถอดถอนการรับรอง แตก่ารระงับ-
ถอดถอนการรับรองจะมผีลบังคับใชท้ันท ีจนกวา่
การอทุธรณ์จะไดร้ับการพจิารณาใหม้กีารรับรอง
ใหม ่
 
(4) ผูป้ระกอบการทีถ่กูถอดถอนใบรับรอง อาจ
ถกูตัดสทิธิก์ารสมัครขอรบัรองมาตรฐานกบั 
มกท. เป็นเวลาไมเ่กนิ 3 ปี  

Sanctions by suspension and de-
certification may be imposed when there is 
a clear proof of violations or non-
compliance of standards, policies, 
agreements, or certification conditions, 
either with intention or by negligence.  
 
When the operator's certification is 
suspended or terminated, the right to seal 
use also ends. The operator then must:  
 
(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) ACT may allow the suspended or de-
certified 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. 
 
(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. กำรรอ้งเรยีน / Complaint 
 

ผูป้ระกอบการมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ
ด าเนนิการในทกุดา้นของ มกท. ไมว่า่จะเป็นการ
ท างานของเจา้หนา้ที ่หรอืของผูต้รวจ รวมทัง้การ
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิมาตรฐานของ 
ผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง โดยผูท้ีจ่ะรอ้งเรยีนตอ้ง
ท าจดหมายสง่ใหก้บัผูจ้ัดการ และแจง้ขอ้มลู
เกีย่วกบัเรือ่งทีร่อ้งเรยีนโดยละเอยีด รวมทัง้แจง้
ชือ่และทีอ่ยูข่องผูร้อ้งเรยีนดว้ย เพือ่สะดวกใน
การตดิตอ่ประสานงานกลบั ในกรณีทีต่อ้งการ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ หากผูร้อ้งเรยีนไมเ่ปิดเผยชือ่ 
มกท. อาจสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
จากค ารอ้งเรยีนนัน้ 
 
ขอ้มลูตา่งๆ ของผูร้อ้งเรยีนจะไดร้ับการปกปิด
เป็นความลับเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการสบืสวน
ขอ้เท็จจรงิเทา่นัน้ และจะไมม่ผีลดา้นบวกหรอื
ลบตอ่การท างานของ มกท. ในการตรวจรับรอง
มาตรฐานผูป้ระกอบการทีท่ าการรอ้งเรยีน 

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. กำรตอ่อำยกุำรรบัรอง / Renew of Certification  
 

ในกระบวนการรับรองมาตรฐาน ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งไดร้ับการตรวจจาก มกท. อยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ และใบรับรองจะมอีาย ุ1 ปี  ดังนัน้ เพือ่ให ้
ทา่นไดร้ับการรับรองอยา่งตอ่เน่ือง ผูป้ระกอบการ
ทกุทา่นตอ้งท าการตอ่อายกุารรับรองใหมท่กุปี 
โดยทาง มกท. จะจดัสง่แบบฟอรม์ตอ่อายใุหก้บั
ทา่นทกุตน้ปี เพือ่ใหท้า่นแจง้ความจ านงในการ
ขอตอ่อาย ุ 
 
ในเอกสารการตอ่อายกุารรับรอง ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งแจง้แผนการผลติประจ าปีให ้มกท. ทราบ
ซึง่ มกท. จะใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการ
ตรวจสอบรับรองของปีนัน้ๆ  
 
ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ใบสมัครตอ่อายภุายในวันที ่
31 มนีาคมของทกุปี 
 
การยืน่ใบสมัครตอ่อายนุี้จะท าใหอ้ายกุารรับรอง
ตอ่เน่ือง และ มกท. จะสามารถตอ่อายใุบ
ประกาศนียบัตรใหท้า่นไดต้อ่เน่ือง ถา้การผลติที่
ไดร้ับการรับรองยังคงเดมิ แตห่ากมกีาร
เปลีย่นแปลงผลผลติ ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้
การเปลีย่นแปลงนัน้ให ้มกท. ทราบ เพือ่จะไดท้ า
การตรวจรับรองกอ่น (ดรูายละเอยีดใน “การขอ
รับรองเพิม่เตมิ”)  ทาง มกท. จงึจะสามารถตอ่
อายใุบประกาศนียบัตรใหท้า่นได ้ 
 
ในกรณีทีผู่ป้ระกอบการมกีารเปลีย่นแปลงการ
ผลติทีไ่ดร้ับการรับรอง ผูป้ระกอบการมหีนา้ที่
ตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงนัน้ให ้มกท. ทราบ 
โดยไมต่อ้งรอแจง้พรอ้มกบัการตอ่อายุ เพือ่ทาง 
มกท. จะพจิารณาว่า การเปลีย่นแปลงนัน้มผีลตอ่
การรับรองการประกอบการในปัจจบุันขณะนัน้
หรอืไม ่รวมทัง้ตอ้งมกีารตรวจรับรองเพิม่เตมิ
หรอืไม ่

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. 
 
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 re-
application information for planning of 
annual inspection and certification works.  
 
The operator must submit the re-application 
to ACT before 31 March of every year.  
 
The submission of annual renewal 
application allows ACT to extend a new 
certificate to replace the expiring one as 
long as the certified production remains 
unchanged. However, if certified production 
has changed, the operator must inform ACT 
of the change so that the changed 
production is inspected and certified (see 
more details in “Additional Certification”) 
before renewing a new certificate.  
 
When the operator has significant changed 
in the certified production, it must notify 
the changes to ACT without delay so that 
ACT can determine whether the change has 
any implication for the certified production 
and whether additional inspection and 
certification is required. 
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15. กำรขอรบัรองเพิม่เตมิ / Additional Certification 
 

ในกรณีตอ่ไปน้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ขอ
สมัครรับรองเพิม่เตมิกบั มกท.  

 มผีลผลติแปรรปูชนดิใหมเ่พิม่ขึน้  
 มกีารเปลีย่นแปลงสตูรหรอืองคป์ระกอบ

ของผลผลติแปรรปู เชน่ ไดร้ับการรับรอง
สตูรหนึง่ แตเ่ปลีย่นไปท าสตูรใหม ่

 เปลีย่นแปลงสถานทีผ่ลติ  เชน่ ยา้ย
โรงงานผลติ 

 เปลีย่นกรรมวธิกีารแปรรปูและการจัดการ
ผลติภัณฑเ์ป็นวธิใีหม ่เชน่ เปลีย่นจาก
การผลติดว้ยดว้ยเครือ่งสจักรขนาดเล็ก
เป็นเครือ่งจักรขนาดใหญ ่

 
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการสมัครขอการรับรอง
เพิม่เตมิสามารถตดิตอ่ขอแบบฟอรม์ไดท้ี ่มกท. 
หรอืดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์ เมือ่ยืน่ใบสมัคร
แลว้ ทาง มกท. จะพจิารณาว่า มคีวาม
จ าเป็นตอ้งไป สถานประกอบการเพิม่อกีหรอืไม่ 
หรอืสามารถตรวจสอบจากเอกสารที่
ผูป้ระกอบการสง่มาให ้ ในกรณีทีต่อ้งมกีารตรวจ 
สถานประกอบการเพิม่ ทาง มกท. จะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยในการตรวจจากผูป้ระกอบการ  
 

In the following case, the operator must 
notify the change to ACT for additional 
certification. 

 additional processed products;  
 change of recipe or ingredient in the 

processed product, e.g. change of 
recipe of one recipe to another 
recipe; 

 change of production area e.g. move 
factory; 

 changes of processing or handling 
method e.g. change from small 
machine to bigger machine. 

 
The operator wishing to apply for additional 
certification can ask for the application form 
at ACT office or download from the ACT 
web. After receiving the application, ACT 
will decide whether an inspection is needed 
or certification can be done based on 
submitted documents. If additional 
inspection is needed, ACT will send the 
invoice to the additional inspection costs. 
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16. ใบรบัรองเพือ่กำรคำ้ / Transaction certificate 
 

การออกใบรับรองเพือ่การคา้เป็นการยนืยันว่า
สนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการสง่ไปขาย (อาจเป็นการ
ขายในประเทศหรอืสง่ออกก็ได)้ ในแตล่ะครัง้ 
(ค าสัง่ซือ้) เป็นผลผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการรับรอง
จรงิ ซึง่ผูซ้ือ้อาจจ าเป็นตอ้งใชใ้นการยนืยันกบั
ผูต้รวจ หรอืใชป้ระกอบการน าเขา้ผลผลติภัณฑ ์
(เฉพาะในกรณีการสง่ออก) ซึง่ผูซ้ือ้จะเป็นผูร้อ้ง
ขอเอกสารน้ีจากผูข้ายเป็นกรณีๆ ไป 
 
ผูป้ระกอบการไดร้ับการรับรองจาก มกท. แลว้ 
สามารถขอให ้มกท. ออกใบรับรองเพือ่การคา้ได ้
โดย มกท. จะออกใบรับรองเพือ่การคา้นี้เฉพาะ
การจ าหน่ายแตล่ะครัง้ (แตล่ะค าสัง่ซือ้) เทา่นัน้ 
ดังนัน้ ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการใบรับรองเพือ่
การคา้ทกุครัง้ทีข่ายสนิคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งรอ้ง
ขอกบั มกท.  
 
ผูป้ระกอบการสามารถขอแบบฟอรม์การขอ
ใบรับรองเพือ่การคา้จากส านักงาน มกท. กรอก
รายละเอยีดแลว้สง่ให ้มกท. และแนบส าเนาใบ
สง่ของหรอืใบแจง้หน้ี ของการจ าหน่ายสนิคา้ใน
ค าสัง่ซือ้นัน้ๆ มกท. จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ออกใบรับรองเพือ่การคา้ 300 บาท/ใบรับรอง 
 
เมือ่ มกท. ไดต้รวจสอบขอ้มลูจากเอกสารการ
ตรวจสอบและการรับรองของผูป้ระกอบการแลว้  
ในกรณีปกต ิมกท. จะออกใบรับรองเพือ่การคา้
ใหภ้ายใน 7 วันท าการ หลังจากทีไ่ดร้ับเอกสาร
การขอใบรับรองเพือ่การคา้  
 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 

 
  


