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ประชาสัมพันธ์งานอนุญาตด้านเครื่องส าอางช่วงสถานการณ์ Covid – 19  

กลุ่มก ากับดูแลเครื่องส าอางก่อนออกสู่ตลาด 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 กลุ่มก ากับดูแลเครื่องส าอางก่อนออกสู่ตลาด มีมาตรการในการ  
ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิต/น าเข้า/ที่เก็บเครื่องส าอางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
จึงขอประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ช่วงเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00น.) และช่องทางการติดต่อ ดังนี ้

งานสถานทีเ่ครื่องส าอาง  

1. การยื่นค าขอ : ให้ยื่นค าขอและรับทราบผลการพิจารณาผ่านช่องทาง e-submission (privus.fda.moph.go.th) รายละเอียด
กระบวนงานตามตารางแนบท้าย 

2. การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ผลิต น าเข้า และเก็บรักษาเคร่ืองส าอาง :  สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มควบคุม
เครื่องส าอาง อาคาร 4 ช้ัน 4 หรือ โทรศัพท ์: 02-590-7139 ในวันและเวลาราชการ หรือ อีเมล : fdapreaudit@gmail.com 

3. การติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นค าขออนุญาตสถานที่เคร่ืองส าอาง : สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้าที่กลุ่มควบคุม
เครื่องส าอาง อาคาร 4 ช้ัน 4  หรือโทรศัพท ์: 02-590-7139 ในวันและเวลาราชการ หรือ อีเมล : fdapreaudit@gmail.com 

งานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

1. การยื่นค าขอ: ท าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1.1 ให้ยื่นค าขอและรับทราบผลการพิจารณาผ่านช่องทาง e-submission (privus.fda.moph.go.th) รายละเอียด
กระบวนงานตามตารางแนบท้าย 

1.2 กระบวนงานที่ให้บริการยื่นทางอีเมล (รายละเอียดตามตารางแนบท้าย) ให้ยื่นเอกสารเป็นไฟล์ pdf โดยส่งค าขอมาที่ 
อีเมล: ossc@fda.moph.go.th ทั้งนี้ ให้ระบุช่ือเรื่องในอีเมลเป็น “ช่ือกระบวนงานที่ต้องการติดต่อ ตามด้วยช่ือบริษัท” การแจ้งผลพิจารณา     
จะติดต่อผ่านช่องทางอีเมล กรณีที่ต้องรับเอกสารฉบับจริงจะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ 
 2. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ านาจและผูกสิทธิ์เข้าระบบเคร่ืองส าอาง ให้ยื่นเอกสารเป็นไฟล์ pdf มาที่อีเมล 
ossc@fda.moph.go.th โดยระบุช่ือเรื่องในอีเมล เป็น “การตรวจเอกสารล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามด้วยช่ือบริษัท” หากเอกสารถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการน าส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งเอกสารมาที่   “ศูนย์รับเรื่องเข้า- ออก ด้านการบริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (OSSC) อาคาร 6 ช้ัน 5 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24  ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 11000   
ระบุประเภทผลิตภัณฑ์  เครื่องส าอาง”  สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-114-8181 

สรุปรายช่ือกระบวนงานและช่องทางการให้บริการด้านเครื่องส าอาง 

e-submission (privus.fda.moph.go.th) อีเมล(ossc@fda.moph.go.th) 
1. การอนุมัติสถานท่ีผลิต/น าเข้า/เก็บรักษาเครือ่งส าอางก่อน
การจดแจ้ง (รายใหม่/แจ้งย้ายสถานท่ี) 

1. การขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 

mailto:fdapreaudit@gmail.com
mailto:fdapreaudit@gmail.com
mailto:ossc@fda.moph.go.th
mailto:ossc@fda.moph.go.th


         วนัท่ี 2 สงิหาคม 2565 

 

2. การขออนุมัติสถานที่ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย
ส าหรับมือ (ตามเง่ือนไขของกองยา/กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร/
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์) เท่าน้ัน 

2. การตรวจเอกสาร “เพิ่มผู้ว่าจ้างผลิต” เบื้องต้นก่อน
ส่งเอกสารจริงทางไปรษณีย์ 

3. การตรวจสถานที่เพื่อประกอบการยื่นขอหนังสือรับรอง 
COM 

3. การตรวจเอกสาร “การขอประทับตรารับรองหนังสือ
มอบอ านาจ”เบื้องต้นก่อนส่งเอกสารจริงทางไปรษณีย์ 

e-submission (privus.fda.moph.go.th) (ต่อ) อีเมล(ossc@fda.moph.go.th)(ต่อ) 

4. การขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 4. ขอรับหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขาย
พร้อมแนบสูตร หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์  
ที่ยื่นทาง   e-submission 

5. การต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  

6. การยื่นค าขอหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการ
ขายพร้อมแนบสูตร หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ 

 

7. การยื่นค าขอหนังสืออนุญาตการน าเข้าเครือ่งส าอางเพื่อใช้
ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ 

 

8. การยื่นค าขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องส าอาง  

9. การยื่นค าขอหนังสือรับรองส าเนา GMP  

10. การยื่นค าขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่
เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องส าอาง 

 

การให้ค าปรึกษา  

1. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)  

    การติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นค าขอผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และข้อมูลทั่วไปโดยใช้ระบบ Zoom (เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ด้านเครื่องส าอาง)  

 1.1 นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางโทรศัพท ์02-114-8181  
     1.2 กรณีที่เดินทางมาทีศู่นย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6  ช้ัน 4 (OSSC) รับบัตรคิวได้ถึง 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ  
                1.3 กรณีสอบถามทาง e-mail: fda.cosconsult@gmail.com 

2. ติดต่อเจ้าหน้าทีก่ลุ่มก ากับดูแลเคร่ืองส าอางก่อนออกสู่ตลาด     
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           2.1 งานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง    
     การติดต่อสอบถามข้อมูลภายหลงัการยื่นค าขอผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอาง (เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า) : สอบถามรายละเอียดการ

พิจารณาค าขอฯ ของเจ้าหน้าท่ี หรือนัดหมายล่วงหน้า 
                 ช่องทาง   โทรศัพท์ : 02-590-7273-5 

     e-mail    : precosmetic64@gmail.com 

           2.2 งานสถานที่เครื่องส าอาง  
      ช่องทาง  โทรศัพท์ : 02-590-7139 
      e-mail    : fdapreaudit@gmail.com 


