
1/17 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้า

เพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือ

ขายเครื่องส าอางควบคุม 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็น

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิ

จานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดดประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 

ตอนพิเศษ 88 งลงวันท่ี 25กรกฎาคม 2550 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสารป้องกัน

แสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง 

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดสีท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการ

ผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125ตอนพิเศษ 71 งลง

วันที่ 11 เมษายน2551 

5) พ.ร.บ. เครื่องส าอางพ.ศ. 2535 

6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้า
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เพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุมพ.ศ. 2553 

7) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องก าหนดแบบแจ้ง

รายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุมพ .ศ. 

2557 

8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125

ตอนพิเศษ162 งลงวันท่ี9 ตุลาคม 2551 

9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม129ตอนพิเศษ39ง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์2555 

10

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 3)ประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

11

) 

แก้ค าผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุ

ท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิ

จานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 

12

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 

13

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศใน

ราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 

14

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษท่ี 80 

งลงวันท่ี 12 พฤษภาคม2551 

15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 126 
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) ตอนพิเศษท่ี 46 ง ลงวันท่ี 27 มีนาคม2552 

16

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอน

พิเศษ 39 ง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 

17

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอน

พิเศษ 39 ง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 

18

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129ตอน

พิเศษ 127 ง ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 

19

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอน

พิเศษ 9 ง ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 

20

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 

ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2556 

21

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษา

เล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2557 

22

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษา

เล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 

23

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่47) พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดวัตถุกัน

เสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2550 

24 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็น

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษา
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) เล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 งลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

25

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้าม

ผลิตน าเข้าหรือขาย (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม130ตอน

พิเศษ9งลงวันท่ี 23 มกราคม2556 

26

) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้าม

ผลิตน าเข้าหรือขายประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม127 ตอนพิเศษ51 งลง

วันที่23เมษายน2553 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย

เครื่องส าอางควบคุมพ.ศ. 2553  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 3 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขาย

หรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

ทีอ่ยู่: ชั้น 1 ตึกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เลขท่ี 90 หมู่ 7ต าบล

เขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0 3738 6390/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)                 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ  ปิดรับเอกสารเวลา 15.30 น. 

2) สถานที่ให้บริการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: 

OSSC) 

ชั้น 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

88/24 กระทรวงสาธารณสุขถ.ติวานนท์จ.นนทบุรี 11000 

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

ทางราชการก าหนด)  

ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ ปิดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น. 

3) สถานที่ให้บริการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: 

OSSC) 

ชั้น 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

88/24 กระทรวงสาธารณสุขถ.ติวานนท์จ.นนทบุรี 11000 

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

ทางราชการก าหนด)  

ต้ังแต่เวลา 08:30 - 11:45 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ **ส าหรับผู้ประกอบการรายเเรก  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณา

อนุญาต 
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รายละเอียดที่แจ้งในแบบจ.ค.ทุกหัวข้อมีความสอดคล้องกันและไม่ขัดต่อ

ข้อก าหนดกฎระเบียบด้านเครื่องส าอางโดยแยกเป็นหัวข้อส าคัญดังนี้ 

1. การแสดงชื่อการค้าและช่ือเครื่องส าอางจะต้องตรงกันท้ังในแบบแจ้ง

รายละเอียดในเอกสารสูตรและเป็นข้อความท่ีไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับเครื่องส าอาง 

2. รายการสารด้านเครื่องส าอางจะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดกฎระเบียบที่ออกตาม

พระราชบัญญัติเครื่องส าอางพ.ศ.2535 

3. รายละเอียดทั้งหมดที่แจ้งจะต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามคู่มือการ

พิจารณาการจดแจ้งเครื่องส าอางควบคุม 

http://e-

cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf 

4.การใช้สารท่ีเป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขดังนี้ 

4.1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจ

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125 

ตอนพิเศษ162 ง ลงวันท่ี9 ตุลาคมพ.ศ. 2551 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF 

4.2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจ

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ์2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF 

4.3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจ

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ107 ง ลงวันท่ี6 กรกฎาคม2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF 

4.4.แก้ค าผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของ
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วัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่3) ประกาศในราชกิ

จานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันท่ี27 กันยายน 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF 

4.5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจ

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ74 ง ลงวันท่ี21 มิถุนายน2556 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF 

4.6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจ

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศใน

ราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี25 พฤศจิกายน 2557 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF 

4.7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษท่ี 80 ง 

ลงวันที1่2 พฤษภาคมพ.ศ. 2551 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF 

4.8.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 126 ตอน

พิเศษท่ี 46 ง ลงวันท่ี27 มีนาคมพ.ศ. 2552 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF 

4.9.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอน

พิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ์ 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF 

4.10.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอน
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พิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ์ 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF 

4.11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอน

พิเศษ 127 ง ลงวันท่ี22 สิงหาคม 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF 

4.12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอน

พิเศษ 9 ง ลงวันท่ี23 มกราคม 2556 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF 

4.13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอน

พิเศษ 119 ง ลงวันท่ี16 กันยายน 2556 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF 

4.14.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 

131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันท่ี28 มีนาคม 2557 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/054/3.PDF 

4.15.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 

131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันท่ี8 ตุลาคม 2557 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/14.PDF 

4.16.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดวัตถุ

กันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษท่ี 164 ง ลงวันท่ี29 ตุลาคม 2550 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF 

 

4.17.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็น

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 

126 ตอนพิเศษท่ี 143 ง ลงวันท่ี30 กันยายน 2552 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/143/13.PDF 

4.18.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็น

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี25 พฤศจิกายน 2557 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/2.PDF 

4.19.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดดประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 

ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันท่ี25 กรกฎาคม 2550 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF 

4.20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสาร

ป้องกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 

39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ์ 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF 

4.21.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดสีท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษท่ี 71 ง 

ลงวันที1่1 เมษายน 2551 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเว

ลา

ให้บริ

การ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผู้ประกอบการยื่นแบบ

แจ้งรายละเอียดการ

ผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้า

เพ่ือขายเครื่องส าอาง

ควบคุม(แบบจ.ค.) 

พร้อมเอกสารประกอบ

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความ

ครบถ้วนของแบบแจ้ง

และเอกสารประกอบ 

30 

นาที 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

2) การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่รับแบบแจ้ง

และเอกสารประกอบ

ออกเลขรับและส่งมอบ

ให้ผู้ประเมินเอกสาร 

60 

นาที 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

3) การ

ตรวจสอบ

สถานที่

ผลิต 

นัดหมายผู้ประกอบการ

เพ่ือตรวจสถานที่ผลิต  
1 วัน กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

ซึ่งสถานที่ผลิต

นั้นต้องตั้งอยู่

ตรงตาม

เอกสาร

หลักฐานท่ียื่น

ขอรหัส

ผู้ประกอบการ 

และตรงตาม

แผนผังแสดง

บริเวณภายใน

สถานที่ผลิตท่ี

ยื่นไว้ 

4) การ

พิจารณา 

 

ผู้ประเมินพิจารณา

ความถูกต้องของ

รายละเอียดในแบบแจ้ง

120 

นาที 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

ระยะเวลาการ

พิจารณาคือ

เวลาที่
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ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเว

ลา

ให้บริ

การ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

และเอกสารประกอบ พิจารณา"ค า

ขอ/สูตรต ารับ" 

5) การ

พิจารณา 

 

ผู้ประเมินบันทึกผลการ

พิจารณาลงในใบ

ควบคุมกระบวนการ 

30 

นาที 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

6) การ

พิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่รับเอกสารเพ่ือ

บันทึกผลการพิจารณา

และรายละเอียดการแจ้ง

ในระบบสารสนเทศฯ 

 

4 

ชั่วโมง 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

ระยะเวลาที่ใช้

คือระยะเวลา

บันทึกผล

พิจารณาเเละ

รายละเอียด

การแจ้ง"ค าขอ/

สูตรต ารับ") 

7) การแจ้งผล

พิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ออกเลขท่ีใบ

รับแจ้งและบันทึกลงใน

แบบแจ้ง 

 

45 

นาที 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

8) การแจ้งผล

พิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ส่งมอบ

แบบจ.ค.ท่ีระบุเลขท่ีใบ

รับแจ้งให้แก่

ผู้ประกอบการ 

 

20 

นาที 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

9) การแจ้งผล

พิจารณา 

 

ผู้ประกอบการรับแบบ

แจ้งและลงชื่อผู้รับในใบ

ควบคุมกระบวนการ 

 

15 

นาที 

กลุ่มงาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ

มาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จ านว
น

เอกส
าร 
ฉบับ
จริง 

จ านว
น

เอกส
าร 
ส าเน
า 

หน่วย
นับ
เอกส
าร 

หมายเหตุ 

1) 

แบบแจ้งรายละเอียด

การผลิตเพ่ือขายหรือ

น าเข้าเพ่ือขาย

เครื่องส าอางควบคุม 

(แบบจ.ค.) ท่ีกรอก

ข้อความครบถ้วน 

ส านัก

ควบคุม

เครื่องส าอา

งและวัตถุ

อันตราย 

1 1 
ชุด (ฉบับจริง 1 

ชุดเเละส าเนา

อีก 1 ชุด

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

2) 

บันทึกข้อความใบ

ควบคุมกระบวนงาน 

(F-C2-1) 

ส านัก

ควบคุม

เครื่องส าอา

งและวัตถุ

อันตราย 

1 0 
ฉบับ - 

3) 

ใบตรวจรับเอกสาร

การขออนุญาต(F-

C2-2) 

ส านัก

ควบคุม

เครื่องส าอา

งและวัตถุ

อันตราย 

1 0 
ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จ านว
น

เอกส
าร 
ฉบับ
จริง 

จ านว
น

เอกส
าร 
ส าเน
า 

หน่วย
นับ
เอกส
าร 

หมายเหตุ 

4) 

ค าขอช าระ

ค่าธรรมเนียมรายปี 

(แบบธส.1) (ส าหรับ

ครั้งแรก) 

ส านัก

ควบคุม

เครื่องส าอา

งและวัตถุ

อันตราย 

1 0 
ฉบับ - 

5) 

ส าเนาใบสั่งช าระ

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฉบับปัจจุบัน 

ส านัก

ควบคุม

เครื่องส าอา

งและวัตถุ

อันตราย 

1 0 
ฉบับ (กรณีเคย

ช าระ

ค่าธรรมเนียม

แล้ว) 

6) 

ส าเนาใบเสร็จช าระ

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฉบับปัจจุบัน 

ส านัก

ควบคุม

เครื่องส าอา

งและวัตถุ

อันตราย 

1 0 
ฉบับ (กรณีเคย

ช าระ

ค่าธรรมเนียม

แล้ว) 

7) 

ส าเนาหนังสือมอบ

อ านาจที่ผ่านการ

ประทับตรารับรอง (F-

C2-11) 

ส านัก

ควบคุม

เครื่องส าอา

งและวัตถุ

อันตราย 

1 0 
ฉบับ (ส าเนา 1 

ฉบับพร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมรายปีผลิตเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 

หมายเหตุ (จ่ายท่ีฝ่ายการเงินใช้เวลา 30 นาที) 

2) ค่าธรรมเนียมรายปีน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 

หมายเหตุ (จ่ายท่ีฝ่ายการเงินใช้เวลา 30 นาที) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) 
ช่องทางการร้องเรียน  

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : 

OSSC)  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น 1 ตึกส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครนายก ต าบลเขาพระ  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

โทรศัพท์ 0 3738 6390 

2) 
ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์ด ำรงธรรม ศำลำกลำงจงัหวดันครนำยก อ ำเภอเมือง จงัหวดันครนำยก 26000 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท า

ผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาช้ัน 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวัญอ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

4) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วน 1556 

5) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์หมายเลข0 2590 7354-5 

6) ช่องทางการร้องเรียนโทรสาร 0 2590 1556 

7) ช่องทางการร้องเรียนE-mail :1556@fda.moph.go.th 

8) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 

www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 

10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอาง

ควบคุม (แบบจ.ค.) 

2) บันทึกข้อความใบควบคุมกระบวนงาน (F-C2-1) 

3) ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาต(F-C2-2) 
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4) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปี (แบบธส.1) 

5) หนังสือมอบอ านาจ(F-C2-11) 

19. หมายเหต ุ

1.ในกรณีท่ีเป็นการขอจดเเจ้งเครื่องส าอางควบคุมต ารับแรกจะต้องยื่นก่อน 

11.45 น. 

2.การจดเเจ้งเครื่องส าอางต ารับแรกสามารถใช้เวลาในการขอจดเเจ้งได้เสร็จ

ภายใน 1 วันท าการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง

จนถึงได้รับใบรับเเจ้งเครื่องส าอางควบคุมกรณีนี้เจ้าหน้าที่จะมอบใบสั่งช าระ

ค่าธรรมเนียมรายปีให้ไปช าระเงินท่ีฝ่ายการคลังและให้น าใบเสร็จรับเงินมาย่ืน

ขอรับใบรับเเจ้งเครื่องส าอาง 

3.กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายเก่าเม่ือย่ืนเรื่องเจ้าหน้าที่จะพิจารณาในวันถัดไป

โดยระยะเวลาจะไม่เกิน 3 วันท าการเมื่อนับจากวันที่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารท่ี

ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับใบรับเเจ้งเครื่องส าอาง 

4.ระยะเวลาที่เเจ้งเป็นระยะเวลา “ค าขอ/สูตรต ารับ” 

5.ในกรณีเรื่องที่ค าขอจดแจ้งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดจ าเป็นต้องน าเข้าท่ีประชุม

หรือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาใช้ระยะเวลาไม่เกิน60 วันท าการ 

 

 

 

วันที่พมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย Suthida Pungpoonsub 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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Flow ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน :การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิต

เพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 

 

 ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้ง

รายละเอียดการผลิตเพ่ือขาย

หรือน าเข้าเพ่ือขาย

เครื่องส าอางควบคุม(แบบจ.ค.) 

พร้อมเอกสารประกอบให้

เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน

ของแบบแจ้งและเอกสาร

ประกอบ(30 นาท)ี 

 

   

 

 

 

เจ้าหน้าที่รับแบบแจ้งและ

เอกสารประกอบออกเลขรับ

และส่งมอบให้ผู้ประเมิน

เอกสาร(60 นาท)ี 

 

  

 

 

 

 

 

 ผู้ประเมินพิจารณาความ

ถูกต้องของรายละเอียดในแบบ

แจ้งและเอกสารประกอบ (120 

นาท)ี 

 

   

 ผู้ประเมินบันทึกผลการ

พิจารณาลงในใบควบคุม

กระบวนการ (30 นาท)ี 

 

นัดหมายผู้ประกอบการเพ่ือ

ตรวจสถานที่ผลิต 

(1 วนั) 
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 เจ้าหน้าที่รับเอกสารเพ่ือบันทึก

ผลการพิจารณาและ

รายละเอียดการแจ้งในระบบ

สารสนเทศฯ (4 ชั่วโมง) 

 

   

 เจ้าหน้าที่ออกเลขท่ีใบรับแจ้ง

และบันทึกลงในแบบแจ้ง (45 

นาท)ี 

 

 

   

 เจ้าหน้าที่ส่งมอบแบบจ.ค.ท่ี

ระบุเลขท่ีใบรับแจ้งให้แก่

ผู้ประกอบการ(20 นาท)ี 

 

   

 ผู้ประกอบการรับแบบแจ้งและ

ลงชื่อผู้รับในใบควบคุม

กระบวนการ(15 นาท)ี 

 

 


