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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจดแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพื่อขำยหรือน ำเข้ำเพื่อขำยเครื่องส ำอำงควบคุม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครื่องส ำอำง พ.ศ. 2535 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุม พ.ศ. 2553 
3) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่องก ำหนดแบบแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือ

ขำยเครื่องส ำอำงควบคุม พ.ศ. 2557 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดสีที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเล่ม 125 ตอนพิเศษ 71 ง ลงวันที่ 11 เมษำยน 2551 
5) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีสำรป้องกันแสงแดดประกำศ

ในรำชกจิจำนุเบกษำเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2550 
6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีสำรป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2) ประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555 
7) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 125 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 9 ตุลำคม 2551 
8) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง

(ฉบับที ่2) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555 
9) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง

(ฉบับที่ 3) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2555 
10) แก้ค ำผิดประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต

เครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 3) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 27 กันยำยน 2555 
11) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 

(ฉบับที่ 4) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2556 
12) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 
13) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 ง ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2551 
14) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 2) ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที่ 27 มีนำคม 2552 
15) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 3) ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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16) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 4) ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555 

17) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 5) ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2555                                                                                                                                                                                                                                                      

18) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 6) ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกรำคม 2556 

19) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 7) ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 16 กันยำยน 2556 

20) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2557 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 28 มีนำคม 2557 

21) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2557 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2557 

22) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต
เครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2550 

23) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 2) 
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 ง ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

24) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 

25) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดลักษณะของเครื่องส ำอำงที่ห้ำมผลิตน ำเข้ำหรือขำย (ฉบับที่ 2) ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกรำคม 2556 

26) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดลักษณะของเครื่องส ำอำงที่ห้ำมผลิตน ำเข้ำหรือขำยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเล่ม 127 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที่ 23 เมษำยน 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง สว่นภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการ

ผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม พ.ศ. 2553  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 3 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 3  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 5  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 1  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ชั้น 1 
202 ม.3 ต. ลำดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงครำม จ. สมุทรสงครำม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑ์ 
 รายละเอียดที่แจ้งในแบบ จ.ค.ทุกหัวข้อมีความสอดคล้องกันและไม่ขัดต่อข้อก าหนดกฎระเบียบด้านเครื่องส าอางโดย
แยกเป็นหัวข้อส าคัญดังนี้ 
1. การแสดงชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอางจะต้องตรงกันทั้งในแบบแจ้งรายละเอียดในเอกสารสูตรและเป็นข้อความที่ไม่ 
   ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 
2. รายการสารด้านเครื่องส าอางจะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 
3. รายละเอียดทั้งหมดที่แจ้งจะต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามคู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องส าอางควบคุม 
    http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf 
4. การใช้สารที่เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF 
4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง    
     (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2555 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF 
4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง  
     (ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2555 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF 
4.4 แก้ค าผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต  
     เครื่องส าอาง (ฉบับที่3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF 
4.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง    
     (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF 
4.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง  
     (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF 
4.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจจา 
     นุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 ง ลงวันที ่12 พฤษภาคม 2551 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF 
4.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ 
     ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 46 ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 
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     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF 
4.9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) ประกาศ     
     ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF 
4.10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศ   
     ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่23 กุมภาพันธ์ 2555 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF 
4.11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศ    
     ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่22 สิงหาคม 2555 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF 
4.12 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศ   
     ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF 
4.13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศ   
     ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่16 กันยายน 2556 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF 
4.14 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 8)  
     พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที ่28 มีนาคม 2557 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/054/3.PDF 
4.15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 9)  
     พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที ่8 ตุลาคม 2557 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/14.PDF 
4.16 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต   
     เครื่องส าอางประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 164 ง ลงวันที ่29 ตุลาคม 2550 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF 
4.17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2)     
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 ง ลงวันที ่30 กันยายน 2552 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/143/13.PDF 
4.18 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3)    
     พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2557 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/2.PDF 
4.19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดด   
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที ่25 กรกฎาคม 2550 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF 
4.20 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจา   
     นุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2555 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF 
4.21 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศใน 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF
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     ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 71 ง ลงวันที่ 11 เมษายน 2551 
     http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF 

 

2.เงื่อนไข 
  การนับระยะเวลา 3 วันท าการ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
ต้นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริการจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่า
ผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้ง
รายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือ
น าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม
(แบบ จ.ค.) พร้อมเอกสารประกอบ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนของ
แบบแจ้งและเอกสารประกอบ 

30 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.

สมุทรสงคราม 

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบออกเลขรับและส่งมอบให้ผู้
ประเมินเอกสาร 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.

สมุทรสงคราม 

- 

3) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมินพิจารณาความถูกต้องของ
รายละเอียดในแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบ 

1 วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.

สมุทรสงคราม 

ระยะเวลาการ
พิจารณาคือเวลาที่
พิจารณา “ค าขอ / 
สูตรต ารับ” 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่รับเอกสารเพื่อบันทึกผล
การพิจารณาและรายละเอียดการ
แจ้งในระบบสารสนเทศฯ 
 

1 วัน กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.

สมุทรสงคราม 

ระยะเวลาที่ใช้คือ
ระยะเวลาบันทึกผล

พิจารณาเเละ
รายละเอียดการแจ้ง 
“ค าขอ / สูตรต ารับ” 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ออกเลขท่ีใบรับแจ้งพร้อม
จัดท าหนังสือครุฑรับรองจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

3 ชั่วโมง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.

สมุทรสงคราม 

- 

6) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ส่งมอบแบบ จ.ค.ที่ระบุ
เลขที่ใบรับแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ
และให้ค าแนะน าการท าฉลาก (กรณี
จดแจ้งครั้งแรกส่งไปช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี) 

30 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.

สมุทรสงคราม 

- 

7) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

ผู้ประกอบการรับแบบแจ้งและลงชื่อ
ผู้รับในใบควบคุมกระบวนการ 
 

1 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 
สสจ.

สมุทรสงคราม 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
        ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) 
 
 
 

แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือ
ขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม (แบบ จ.ค.) 
ที่กรอกข้อความครบถ้วน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ชุด  

2) 
 
 

ใบตรวจรับเอกสารการขอ
อนุญาต (Checklist - คสอ.2) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
 

1 0 ฉบับ  
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

3) 
 
 

ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
(แบบ ธส.1) (ส าหรับครั้งแรก) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

5) 
 
 

ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียม
รายปีฉบับปัจจุบัน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
 

0 1 ฉบับ กรณีเคยช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

6) 
 
 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ผ่าน
การประทับตรารับรอง  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

0 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับพร้อม
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมรายปีผลิตเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 1000 บาทต่อปี 

หมำยเหตุ (ช ำระค่ำธรรมเนียมที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตั้งแต่เวลำ 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 15 นำที)   
 

2) ค่าธรรมเนียมรายปีน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม 2000 บาทต่อปี 
หมายเหตุ (ช ำระค่ำธรรมเนียมที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตั้งแต่เวลำ 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 15 นำที)   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร  

เลขที่ 202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000  
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124  
Website: skmo.moph.go.th/skmo/  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม 
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
โทร 034-711 678 
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT 

3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556 
E-mail: 1556@fda.moph.go.th 
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4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม (แบบ จ.ค.) 
2) ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาต (F-C2-2) 
3) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปี (แบบ ธส.1) 
4) หนังสือมอบอ านาจ (F-C2-11) 
  
19. หมำยเหตุ 
1. การจดเเจ้งเครื่องส าอางต ารับแรก สามารถใช้เวลาในการขอจดเเจ้งได้เสร็จภายใน 3 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลา
ตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับใบรับเเจ้งเครื่องส าอางควบคุม กรณีนี้เจ้าหน้าที่จะมอบใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีให้ไปช าระเงินที่ฝ่ายการคลัง และให้น าใบเสร็จรับเงินมายื่นขอรับใบรับเเจ้งเครื่องส าอาง 
3. กรณีท่ีเป็นผู้ประกอบการรายเก่า เมื่อยื่นเรื่องเจ้าหน้าที่จะพิจารณาในวันถัดไป โดยระยะเวลาจะไม่เกิน 3 วันท าการ เมื่อ
นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับใบรับเเจ้งเครื่องส าอาง 
4. ระยะเวลาที่เเจ้งเป็นระยะเวลา “ค าขอ / สูตรต ารับ” 
5.ในกรณีเรื่องที่ค าขอจดแจ้งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดจ าเป็นต้องหารือทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอาจจะมี
การน าเข้าที่ประชุมหรือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาใช้ระยะเวลาไม่เกิน 60 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่พิมพ์ 01/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย สุวัสสา สุขเจริญคณา 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
กำรขอจดแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพื่อขำยหรือน ำเข้ำเพื่อขำยเครื่องส ำอำงควบคุม 

 
 ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งรายละเอียด

การผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม (แบบ จ.ค.) พร้อม
เอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ความครบถ้วนของแบบแจ้งและ
เอกสารประกอบ (30 นาที) 

 

   
 เจ้าหน้าที่รับแบบแจ้งและเอกสาร

ประกอบ ออกเลขรับ และส่งมอบให้ผู้
ประเมินเอกสาร (60 นาที) 

 

   
 ผู้ประเมินพิจารณาความถูกต้องของ

รายละเอียดในแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบ (1 วัน) 

 

   
 เจ้าหน้าที่รับเอกสารเพื่อบันทึกผลการ

พิจารณาและรายละเอียดการแจ้งใน
ระบบสารสนเทศฯ (1 วัน) 

 

   
 เจ้าหน้าที่ออกเลขท่ีใบรับแจ้งและ

บันทึกลงในแบบแจ้งพร้อมจัดท า
หนังสือครุฑรับรองจาก ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
(3 ชั่วโมง) 

 

   
 เจ้าหน้าที่ส่งมอบแบบจ.ค.ที่ระบุเลขท่ี

ใบรับแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ  
(30 นาที) 

 

   
 ผู้ประกอบการรับแบบแจ้งและลงชื่อ

ผู้รับในใบควบคุมกระบวนการ  
(1 นาที) 

 

  
 


