
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเคร่ืองส าอางควบคุม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรือ่งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดด 
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 งลงวันที่ 25กรกฎาคม 2550 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2) 
 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษ 71 งลงวันที่ 11 เมษายน2551 

5) พ.ร.บ. เครื่องส าอางพ.ศ. 2535 
6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุมพ.ศ. 2553 
7) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องก าหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย

เครื่องส าอางควบคุมพ.ศ. 2557 
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 

ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 125ตอนพิเศษ162 งลงวันที่9 ตุลาคม 2551 
9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 

(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129ตอนพิเศษ39ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์2555 
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 

(ฉบับที่ 3)ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
11) แก้ค าผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 

(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 

(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษา 

เล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 งลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 
15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) 

ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที่ 27 มีนาคม2552 
16) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) 

ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
17) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 4) 

ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 



 
 

18) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 5)  
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 

19) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 6)  
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 

20) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 7)  
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 

21) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 

22) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557  
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

23) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่47) พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 

24) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2)  
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 143 งลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

25) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิตน าเข้าหรือขาย (ฉบับที่ 2) 
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกราคม2556 

26) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิตน าเข้าหรือขาย 
ประกาศในราชกจิานุเบกษาเล่ม 127 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการ

ผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุมพ.ศ. 2553  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 3 วันท าการ 
 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม  

ช่องทางการให้บริการ: ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center:OSSC)     
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
เบอร์โทรศัพท์ 0 4444 6501-4 ต่อ 105 หรือ 106  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง 12.00 – 13.00 น.) 
 

11. หมายเหตุ -หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
รายละเอียดท่ีแจ้งในแบบจ.ค.ทุกหัวข้อมีความสอดคล้องกันและไม่ขัดต่อข้อก าหนดกฎระเบียบด้านเครื่องส าอางโดยแยกเป็น
หัวข้อส าคัญดังนี้ 
1. การแสดงช่ือการค้าและช่ือเครื่องส าอางจะต้องตรงกันท้ังในแบบแจ้งรายละเอียดในเอกสารสูตรและเป็นข้อความท่ีไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 



 
 

2. รายการสารด้านเครื่องส าอางจะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดกฎระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอางพ.ศ.2535 
3. รายละเอียดท้ังหมดท่ีแจ้งจะต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามคู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องส าอางควบคุม 
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf 
4. การใช้สารที่เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

4.1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดช่ือและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษ162 ง ลงวันท่ี9 ตุลาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF 
4.2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดช่ือและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง
(ฉบับท่ี 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ2์555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF 
4.3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดช่ือและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง
(ฉบับท่ี 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ107 ง ลงวันท่ี6 กรกฎาคม2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF 
4.4.แก้ค าผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดช่ือและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง(ฉบับท่ี3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันท่ี27 กันยายน 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF 
4.5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดช่ือและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 
(ฉบับท่ี 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ74 ง ลงวันท่ี21 มิถุนายน2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF 
4.6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดช่ือและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี25 พฤศจิกายน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF 
4.7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษท่ี 80 ง ลงวันท่ี12 พฤษภาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF 
4.8.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับท่ี 2) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 46 ง ลงวันท่ี27 มีนาคมพ.ศ. 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF 
4.9.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับท่ี 3) ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF 
4.10.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับท่ี 4) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF 
4.11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับท่ี 5) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันท่ี22 สิงหาคม 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF 
4.12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับท่ี 6) ประกาศ



 
 

ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันท่ี23 มกราคม 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF 
4.13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับท่ี 7) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันท่ี16 กันยายน 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF 
4.14.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับท่ี 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 าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับท่ี 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 (ฉบับท่ี 47) พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษท่ี 164 ง ลงวันท่ี29 ตุลาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF 
4.17.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับท่ี 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 าหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี25 พฤศจิกายน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/2.PDF 
4.19.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีมีสารป้องกันแสงแดด
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันท่ี25 กรกฎาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF 
4.20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีมีสารป้องกันแสงแดด(ฉบับท่ี 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF 
4.21.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดสีท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษท่ี 71 ง ลงวันท่ี11 เมษายน 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF 

 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้ง
รายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือ
น าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม
(แบบจ.ค.) พร้อมเอกสารประกอบให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจความครบถ้วนของ

20 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

- 



 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

แบบแจ้งและเอกสารประกอบ 
2) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบออกเลขรับและส่งมอบให้ผู้
ประเมินเอกสาร 

10 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

3) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมินพิจารณาความถูกต้องของ
รายละเอียดในแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบ 

2 วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาการ
พิจารณาคือเวลา
ท่ีพิจารณา"ค า
ขอ/สูตรต ารับ" 

4) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมินบันทึกผลการพิจารณาลง
ในใบควบคุมกระบวนการ 

20 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

5) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเอกสารเพื่อบันทึกผล
การพิจารณาและรายละเอียดการ
แจ้งในระบบสารสนเทศฯ 
 

1 ช่ัวโมง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลาท่ีใช้คือ
ระยะเวลาบันทึก
ผลพิจารณาเเละ
รายละเอียดการ
แจ้ง"ค าขอ/สูตร
ต ารับ") 

6) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีออกเลขท่ีใบรับแจ้งและ
บันทึกลงในแบบแจ้ง 
 

15 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

7) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีส่งมอบแบบจ.ค.ท่ีระบุ
เลขท่ีใบรับแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ 
 

10 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 
 

- 

8) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

ผู้ประกอบการรับแบบแจ้งและลงช่ือ
ผู้รับในใบควบคุมกระบวนการ 
 

1 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  3 วันท าการ 
 



 
 

13. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

14.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือ
น าเข้าเพ่ือขายครื่องส าอางควบคุม 
(แบบจ.ค.) ที่กรอกข้อความครบถ้วน 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 1 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุดเเละส าเนา
อีก 1 ชุดพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) บันทึกข้อความใบควบคุมกระบวนงาน (F-
C2-1) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ - 

3) ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาต(F-C2-
2) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ - 

4) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปี (แบบธส.1) 
(ส าหรับครัง้แรก) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ - 

5) ส าเนาใบสั่งช าระค่าธรรมเนียมรายปีฉบับ
ปัจจุบัน 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ (กรณีเคยช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว) 

6) ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมรายปี
ฉบับปัจจุบัน 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ (กรณีเคยช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว) 

7) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ผ่านการ
ประทับตรารับรอง (F-C2-11) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ (ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป) ส านักงานคณะ

กรรมการาอาหารและยา ช้ัน 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี(เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

/ สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300)  



 
 

3) สายด่วน 1556 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม (แบบจ.ค.) 
2) บันทึกข้อความใบควบคุมกระบวนงาน (F-C2-1) 
3) ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาต(F-C2-2) 
4) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปี (แบบธส.1) 
5) หนังสือมอบอ านาจ(F-C2-11) 

 
18. หมายเหตุ 

1) ในกรณีท่ีเป็นการขอจดเเจ้งเครื่องส าอางควบคุมต ารับแรกจะต้องยื่นก่อน 11.45 น. 
2) การจดเเจ้งเครื่องส าอางต ารับแรกสามารถใช้เวลาในการขอจดเเจ้งได้เสร็จภายใน 1 วันท าการโดยเริ่มนับระยะเวลา

ต้ังแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับใบรับเเจ้งเครื่องส าอางควบคุมกรณีนี้เจ้าหน้าท่ีจะมอบใบส่ังช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีให้ไปช าระเงินท่ีฝ่ายการคลังและให้น าใบเสร็จรับเงินมายื่นขอรับใบรับเเจ้งเครื่องส าอาง 

3) กรณีท่ีเป็นผู้ประกอบการรายเก่าเมื่อยื่นเรื่องเจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาในวันถัดไปโดยระยะเวลาจะไม่เกิน 3 วันท าการ
เมื่อนับจากวันท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับใบรับเเจ้งเครื่องส าอาง 

4) ระยะเวลาท่ีเเจ้งเป็นระยะเวลา “ค าขอ/สูตรต ารับ” 
5) ในกรณีเรื่องท่ีค าขอจดแจ้งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดจ าเป็นต้องน าเข้าท่ีประชุมหรือส่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาใช้

ระยะเวลาไม่เกิน60 วันท าการ 
 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ - 
จัดท าโดย - 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flow ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  :การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย
เคร่ืองส าอางควบคุม 
 ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งรายละเอียดการ

ผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส าอางควบคุม(แบบจ.ค.) พร้อม
เอกสารประกอบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจความ
ครบถ้วนของแบบแจ้งและเอกสารประกอบ
(20 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าท่ีรับแบบแจ้งและเอกสารประกอบ

ออกเลขรับและส่งมอบให้ผู้ประเมินเอกสาร
(10 นาที) 

 

   
 ผู้ประเมินพิจารณาความถูกต้องของ

รายละเอียดในแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบ (30 นาที) 

 

   
 ผู้ประเมินบันทึกผลการพิจารณาลงในใบ

ควบคุมกระบวนการ (20 นาที) 
 

   
 เจ้าหน้าท่ีรับเอกสารเพื่อบันทึกผลการ

พิจารณาและรายละเอียดการแจ้งในระบบ
สารสนเทศฯ (1 ช่ัวโมง) 

 

   
 เจ้าหน้าท่ีออกเลขท่ีใบรับแจ้งและบันทึกลง

ในแบบแจ้ง (15 นาที) 
 

   
 เจ้าหน้าท่ีส่งมอบแบบจ.ค.ท่ีระบุเลขท่ีใบรับ

แจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ(10 นาที) 
 

   
 ผู้ประกอบการรับแบบแจ้งและลงช่ือผู้รับใน

ใบควบคุมกระบวนการ(1 นาที) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ านาจขอรหัสประจ าตัวผู้ประกอบการเครื่องส าอาง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ านาจขอรหัสประจ าตัวผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองส าอางพ.ศ. 2535 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายเคร่ืองส าอางควบคุม พ.ศ. 2553 
3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย

เคร่ืองส าอางควบคุมพ.ศ. 2557 
4) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องก าหนดระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ านาจขอรหัสประจ าตัวผู้ประกอบการ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานท่ีให้บริการ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center ; OSSC)     
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
เบอร์โทรศัพท์ 0 44465010-4 ต่อ 105 หรือ 106 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 

12. หมายเหตุ -หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.รายละเอียดที่แจ้งเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีความสอดคล้องกัน 
2.การจัดท าหนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจให้บุคคล 1 คนด าเนินการ 1 ครั้งต้องปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

หากมอบอ านาจให้บุคคล 1 คนด าเนินการหลายครั้งต้องปิดอากรเเสตมป์ 30 บาททั้งนี้หนังสือมอบอ านาจจะมีอายุ 1 ปี 
3.คู่มือการเเจ้งรายละเอียดเครื่องส าอางควบคุม http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/manual.pdf 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นหนังสือมอบอ านาจ
แบบค าขอก าหนดรหัสประจ าตัว
ผู้ประกอบการและเอกสารประกอบ 
 

10 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของ
หนังสือมอบอ านาจแบบค าขอก าหนด
รหัสประจ าตัวผู้ประกอบการและ
เอกสารประกอบ 
 

30 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

- 

3) การลงนาม 
 

เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองหนังสือมอบ
อ านาจพร้อมส่งมอบแบบค าขอก าหนด
รหัสประจ าตัวผู้ประกอบการและ
เอกสารประกอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก
ข้อมูล 
 

20 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการมอบอ านาจ
และรายละเอียดผู้ประกอบการลงใน
ระบบสารสนเทศและออกเลขรหัส
ประจ าตัวผู้ประกอบการ 
 

50 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

- 

5) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือมอบอ านาจที่
ผ่านการประทับตรารับรองและเลขรหัส
ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการ 

1 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 ชั่วโมง 
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14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิต/น าเข้าและ
สถานที่เก็บ 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็นนิติ
บุคคลเเละหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนจะต้องมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน 

5) ส าเนาหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ามี) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ ส าเนา  1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็นนิติ
บุคคล 

6) ส าเนาหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ์ 

- 1 0 ฉบับ ส าเนา  1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็นนิติ
บุคคล 

7) ส าเนาหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 1 0 ฉบับ ส าเนา  1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีผู้เเจ้งเป็นบุคคล
ต่างชาติ 

8) ส าเนาหนังสือสัญญาการ
จัดต้ังห้างหุ้นส่วน 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ ส าเนา  1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็นนิติ
บุคคล 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) หนังสือมอบอ านาจพร้อมติด
อากรแสตมป์  (F-C2-11) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ กรณีมอบอ านาจให้บุคคล
คนเดียวกระท าการครั้ง
เดียวปิดอากรแสตมป์ 10 
บาทแต่หากด าเนินการ
มากกว่าครั้งเดียวปิด
อากรแสตมป์จ านวน 30 
บาท 

2) แบบค าขอก าหนดรหัส
ประจ าตัวผู้ประกอบการ 
(เฉพาะกรณีรายใหม่เท่านั้น) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ - 

3) แผนที่ต้ังแสดงต าแหน่งของ
สถานที่ผลิต/น าเข้าและ
สถานที่เก็บ 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ช าระค่าธรรมเนียมรายปี (ส าหรับครั้งแรก) จ านวน 1,000 บาท (ถ้าเกินก าหนดเวลา จะต้องช าระเงินเพ่ิมในอัตราร้อย

ละ 5 ต่อเดือน) 
2) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 1,000 บาท 
3) ใบแทนในส าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 1,000 บาท 
4) ค่าธรรมเนียมการผลิตเพ่ือขาย ปีละ 3,000 บาท 

  
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับผิลตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน

คณะกรรมการอาหรและยา ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี(เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สาย

ด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300)  
3) สายด่วน 1556 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) หนังสือมอบอ านาจ (F-C2-11) 
2) แบบค าขอก าหนดรหัสประจ าตัวผู้ประกอบการ 
19. หมายเหตุ 
1.ระยะเวลาที่เเจ้งเริ่มนับต้ังแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับจนถึงการประทับตรารับรองหนังสือมอบอ านาจ

และได้รับรหัสประจ าตัวผู้ประกอบการ 
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Flow ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน :การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ านาจขอรหัสประจ าตัว
ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 

 
 ผู้ประกอบการยื่นหนังสือมอบอ านาจ

แบบค าขอก าหนดรหัสประจ าตัว
ผู้ประกอบการและเอกสารประกอบ 

( 10 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของ

หนังสือมอบอ านาจแบบค าขอก าหนด
รหัสประจ าตัวผู้ประกอบการและ

เอกสารประกอบ(30 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองหนังสือ

มอบอ านาจพร้อมส่งมอบแบบค าขอ
ก าหนดรหัสประจ าตัวผู้ประกอบการ
และเอกสารประกอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้

บันทึกข้อมูล(20 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการมอบอ านาจ

และรายละเอียดผู้ประกอบการลงใน
ระบบสารสนเทศและออกเลขรหัส

ประจ าตัวผู้ประกอบการ 
(50 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือมอบอ านาจที่

ผ่านการประทับตรารับรองและเลขรหัส
ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการ 

(1นาที) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ต้ังสถานที่ผลิตสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บเคร่ืองส าอางควบคุม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีต้ังสถานท่ีผลิตสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บเครื่องส าอางควบคุม 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องรอนายแพทย์สาธารณสุขลงนามต่อไป  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครื่องส าอางพ.ศ.2535 
2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ1วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  

การแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีต้ังสถานท่ีผลิตสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บเครื่องส าอางควบคุม  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
ช้ัน 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
88/24 กระทรวงสาธารณสุขถ.ติวานนท์จ.นนทบุร ี11000 
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ ปิดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น. 

2) สถานที่ให้บริการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service Center: OSSC) 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ : เวลาการให้บริการขึ้นกับเเต่ละจังหวัด 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
12.1.วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีต้ังสถานท่ีผลิตสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บเครื่องส าอางควบคุม 
12.2. ข้อมูลรายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบเป็นความจริงทุกประการ 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายละเอียดผู้ประกอบการพร้อมเอกสาร
ประกอบ 

5 นาที กลุ่มงานงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจความครบถ้วนของหนังสือ
ค าขอฯและเอกสารประกอบพร้อมลงเลข
รับและลงนามใบบันทึกข้อความ 

15 นาที กลุ่มงานงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลท่ีขอแก้ไขในงาน
ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

30 นาที กลุ่มงานงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ร่าง, ตรวจสอบและพิมพ์
หนังสือรับทราบการขอแก้ไขฯพร้อม
บันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

20 นาที กลุ่มงานงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

5) การลงนาม 
 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตรวจทานความถูกต้อง
และลงนามในหนังสือรับทราบการขอ
แก้ไขฯ 

10 นาที กลุ่มงานงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

6) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีส่งมอบหนังสือรับทราบการขอ
แก้ไขฯให้ผู้ประกอบการ 

5 นาที กลุ่มงานงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากร 

- 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) ส าเนาทะเบียนบ้านตามแบบค า
ขอก าหนดท่ีต้ัง 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3) ส าเนาหนังสือจดทะเบียนนิติ
บุคคล (บริษัทมหาชนจ ากัด, 
บริษัทจ ากัด, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด,
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ) 

กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
นิติบุคคล 

4) ส าเนาหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ์ 

- 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
นิติบุคคล 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) หนังสือแจ้งขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายละเอียด
ผู้ประกอบการ 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายละเอียดผู้ประกอบการ 
(F-C2-5) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
 

1 0 ฉบับ - 

3) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจครบ
ทุกหน้า (เจ้าหน้าท่ีลงรับแล้ว) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
 

1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4) แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการ
และสถานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

5) ส าเนาหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลต่างด้าว 

6) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดา 

7) ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดา 

8) ส าเนาหนังสือสัญญาการ
จัดต้ังห้างหุ้นส่วนสามัญ 

กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็นกลุ่ม
บุคคล 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาช้ัน 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวัญอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

2) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วน 1556 
3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
4) ช่องทางการร้องเรียนโทรสาร 0 2590 1556   
5) ช่องทางการร้องเรียนE-mail :1556@fda.moph.go.th 
6) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุเลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 
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17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ (F-C2-5) 

2) หนังสือรับมอบอ านาจ 
(หนังสือรับมอบอ านาจต้องเป็นหนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีลงรับเเล้ว) 

 
18. หมายเหตุ 
1.ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน 1 วันท าการโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับหนงัสือทราบ
การขอแก้ไขฯ 
2.ระยะเวลาท่ีเเจ้งเริ่มนับต้ังแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับจนถึงได้รับหนังสือรับทราบการขอแก้ไข 
 
 

วันที่พิมพ ์ 28/05/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย นางระเวียง  ประสานสุข 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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Flow ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน :การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ต้ังสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า หรือสถานที่
เก็บเคร่ืองส าอางควบคุม 
 
 
 ผู้ประกอบการยื่นค าขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ
พร้อมเอกสารประกอบ (5 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าท่ีตรวจความครบถ้วนของ

หนังสือค าขอฯและเอกสารประกอบ
พร้อมลงเลขรับและลงนามใบบันทึก
ข้อความ (15 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลท่ีขอแก้ไขในงาน

ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ(30 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ร่าง, ตรวจสอบและพิมพ์

หนังสือรับทราบการขอแก้ไขฯพร้อม
บันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(20 นาที) 

 

   
 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตรวจทานความ

ถูกต้องและลงนามในหนังสือรับทราบ
การขอแก้ไขฯ(10 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าท่ีส่งมอบหนังสือรับทราบการ

ขอแก้ไขฯให้ผู้ประกอบการ(5 นาที) 
 

   
 
 

 
 


