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คู่มือประชาชน  
ฉบับผู้ประกอบการ  

ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
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สารบัญ 

คู่มือประชาชน ฉบับผูป้ระกอบการด้านผลติภัณฑเ์ครื่องส าอาง        หน้า 
และผลิตภัณฑว์ัตถอุันตราย       
 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
 ความหมายของเครื่องส าอาง 
 กรณีใดบ้างท่ีต้องขออนุญาต 
 กรณีไหนบ้างทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
 ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. การยื่นค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 
 ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาต 

 ความหมายของเครื่องส าอาง 
 กรณีใดบ้างท่ีต้องขออนุญาต 
 กรณีไหนบ้างทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
 ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง 
อาเซียน (ASEAN GMP) 

2. การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง กรณีสถานที่ผลิตใหม่หรือย้ายสถานที่ผลิต 
3. การขอหนังสือรับรองสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง กรณีสถานที่น าเข้าแห่งใหม่/สถานที่ 

เก็บรักษาแห่งใหม่หรือย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บรักษา 
 ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาต 

 ติดต่อสอบถาม 
 เอกสารแนบท้าย 

 
 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
 ความหมายและชนิดของวัตถุอันตราย 
 กรณีใดบ้างท่ีต้องขออนุญาต 
 กรณีไหนบ้างทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
 ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

คู่มือประชาชน ฉบับผูป้ระกอบการด้านผลติภัณฑเ์ครื่องส าอาง               หน้า 
และผลิตภัณฑว์ัตถอุันตราย 
 
 ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 
 ๒. การขออนุญาตผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย 
 ๓. การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 ๔. การแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

๕. การขออนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  
(กรณีสายการผลิตเดิม หรือสถานที่เก็บรักษาเคยได้รับอนุญาตแล้ว) 

6. การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 
(กรณีผู้ประกอบการรายใหม่  สถานที่ผลิตใหม่  สายการผลิตใหม่  หรือสถานที่เก็บรักษาใหม่) 

7. การขอรับการรับรองตามมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ) 
 ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับเลขสารบบอาหาร 

 ติดต่อสอบถาม 
 เอกสารแนบท้าย 
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ความหมายของเครื่องส าอาง  

 “เครื่องส าอาง” หมายความว่า 

 (๑) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถูนวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วน
ภายนอกของร่างกายมนุษย์และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปากโดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย  หรือปกป้องดูแลส่วน
ต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดีและรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ ส าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับ
และเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย 

 (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางโดยเฉพาะ หรือ 

 (๓) วัตถุอ่ืนที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส าอาง 

 “ผู้จดแจ้ง” หมายความว่า  ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งการผลิตเพ่ือขาย การน าเข้าเพ่ือขาย หรือการรับจ้าง
ผลิตเครื่องส าอางตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 

 

กรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาต 
 1. การผลิตเครื่องส าอาง 
 2. การน าเข้าเครื่องส าอาง 
 3. การรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง 
 
ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ผู้ที่จะมายื่นค าขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1.บุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 2. นิติบุคคล ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย 
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ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
  
 การขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 

 
 เตรียมความรู้เกี่ยวกับเครื่องส าอาง 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
รูปแบบต่างๆ สารเคมีท่ีใช้เป็นส่วนผสม  รวมทั้ง
หน้าที่ของสารเคมีแต่ละรายการ 
2.ศึกษาข้อก าหนด กฎระเบียบ เกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง  

QR Code 
 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นค าขอจดแจ้ง 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือ
ผู้น าเข้า หรือผู้รับจ้างผลิต รวมทั้งสถานที่เก็บ
เครื่องส าอาง (ในกรณีที่มิได้มาด าเนินการด้วย
ตนเอง ต้องจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการมอบ
อ านาจด้วย) 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

- ชื่อการค้า และชื่อเครื่องส าอาง 
- ประเภท รูปแบบ  
- วิธีการใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ 
- ชื่ อ ส า รทุ ก ชนิ ดที่ เ ป็ น ส่ ว นผสม และ
เปอร์เซ็นต์ของสารที่กฎหมายก าหนดความ
เข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ 

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
ยื่นค าขอได้ที่ไหน 

 ยื่นค าขอเป็นเอกสาร 
 1. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ๒. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
  

 ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
การยื่นค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช ้ QR code 

 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียด
ของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยื่นค าขอเป็นเอกสารที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
     1 กรอกข้อมูลในแบบ จค. ให้ครบถ้วน  

และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
   

 
ส า

นัก
คว

บค
ุมเ

คร
ื่อง

ส า
อา

งแ
ละ

วัต
ถุอ

ันต
รา

ย 
 

 

2 ช าระค่าบันทึกข้อมูลค าขอในระบบ 
e-submission   

  500 บาท* 
 

3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ  
e-submission และพิมพ์ค าขอให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบและลงนามรับรอง 

   

4 ช าระค่าธรรมเนียมค าขอ   100 บาท** 
 

5 ผู้ตรวจประเมินเอกสารพิจารณาความถูกต้อง
ของข้อมูลทั้งหมด 
   5.1 ถ้าไม่อนุมัติ ผู้ตรวจประเมินเอกสาร
ระบเุหตุผลที่ไม่อนุมัติ 
   5.2 ถ้าอนุมัติ  ผู้ประกอบการต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งให้เรียบร้อย แล้วจึง
จะได้รับใบรับจดแจ้ง 

 3  
วันท าการ 

900 บาท** 
 
 

ยื่นค าขอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1 เข้าสู่ระบบ e-submissionบันทึกข้อมูลค า

ขอให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา 

   

 
ส า

นัก
คว

บค
ุมเ

คร
ื่อง

ส า
อา

งแ
ละ

วัต
ถุอ

ันต
รา

ย  

2 ช าระค่าธรรมเนียมค าขอ   100 บาท** 
3 ผู้ตรวจประเมินเอกสารพิจารณาความถูกต้อง

ของข้อมูลทั้งหมด 
   3.1 ถ้าไม่อนุมัติ ผู้ตรวจประเมินเอกสาร
ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ 
   3.2 ถ้าอนุมัติ  ผู้ประกอบการต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งให้เรียบร้อยแล้วจึง
จะสามารถพิมพ์ใบรับจดแจ้งได้ด้วยตนเอง 

 3  
วันท าการ 

900 บาท** 
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* ค่าใช้จ่ายตาม ม.44 
1. ค่าบันทึกข้อมูลค าขอในระบบ e-submission  ( ขึ้นอยู่กับจ านวนสูตรในแต่ละค าขอหากค าขอนั้นประกอบด้วยสูตรไม่เกิน 5 สูตร ค่าบันทึก

ข้อมูลฉบับละ 500 นาท แต่หากประกอบด้วยสูตรมากกว่า 5 สูตร สามารถตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง พ.ศ. 2560 ) 

2. ค่าบันทึกเอกสารแนบ (หน้าละ 50 บาท) 
(ส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน ได้รับยกเว้นค่าใช้จา่ยนี้) 
 
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง 
1. ค่าค าขอจดแจ้ง ฉบับละ 100 บาท 
2. ค่าใบรับจดแจ้งฉบับละ 900 บาท (ส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน ฉบับละ 500 บาท) 

 

ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนญุาต 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต น าเข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง 
2. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง (Product Information File : PIF) ไว้เพ่ือการตรวจสอบ QR Code 
3. ผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางให้ตรงตามรายละเอียดที่ได้จดแจ้งไว้ 
4. จัดท าฉลากภาษาไทยที่มีข้อความบังคับครบถ้วน อ่านได้ชัดเจน ส่วนข้อความอ่ืนๆจะต้องเป็นความจริง 

มีเอกสารหลักฐานพร้อมพิสูจน์  และไม่ท าให้ผู้บริ โภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  
(ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน) 

5. โฆษณาด้วยภาพและข้อความเป็นความจริง มีเอกสารหลักฐานพร้อมพิสูจน์ และไม่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความ 
เข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องส าอาง (ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน) 
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ความหมายของมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน 
(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE) 
 เป็นแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน (ASEAN Good Manufacturing Practice) 
เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกสู่ตลาดมีคุณภาพดี 
สม่ าเสมอ เหมาะส าหรับการใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งการผลิตและ การควบคุมคุณภาพส าอาง ซึ่งเป็นเรื่องของความ
สมัครใจ 
 

กรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาต 
 1. การผลิต/การรับจ้างผลิต 
 2. สถานที่ผลิต 
 3. สถานที่น าเข้า/สถานที่เก็บรักษา 
 

ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ผู้ที่จะมายื่นค าขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1. นิติบุคคล ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย 
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ต้องเตรียมตัวอย่างไร   

 การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตาม
แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง
อาเซียน (ASEAN GUIDELINES FOR 
COSMETIC GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE) 

 การเตรียมการเกี่ยวกับข้อก าหนดและสถานที่
ผลิต 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดตามแนวทาง
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน 
(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC  
GOOD  MANUFACTURING  PRACTICE) 
2. การเตรียมสถานที่ ข้อมูลต่างๆ และการ
จัดท าเอกสารตามระบบคุณภาพเพ่ือขอการ
รับรอง 
3. การเตรียมตัวการรับการตรวจประเมิน   

QR code 
 การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง 

กรณีสถานที่ผลิตใหม่หรือย้ายสถานที่ผลิต 

 การขอหนังสือรับรองสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 
กรณีสถานท่ีน าเข้าแห่งใหม่/สถานที่เก็บรักษา
แห่งใหม่หรือย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บ
รักษา 
 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้า
เครื่องส าอาง พ.ศ. .... 

    QR code 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 
2560   

QR code 
 

เตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนในเรื่องนั้น ๆ 
 
ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 1. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 2. ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง) 
     ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
     88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

1. การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน 
(ASEAN GMP) 
 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช ้ QR code 

 

* ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเพือ่ออกหนังสอืรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวธิีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง (ASEAN GMP) 
(1) กรณีมีคนงานไม่ถึง 50 คน อัตราแห่งละ 38,000 บาท 
(2) กรณีมีคนงานเกิน 50 คน  แต่ไม่ถึง 200 คนอัตราแห่งละ  40,000 บาท 
(3) กรณีมีคนงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไปอัตราแห่งละ 48,000 บาท 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียด
ของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ระบบย่ืนค าขอเป็นเอกสารที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
     1 กรอกข้อมูลในค าร้องเพ่ือขอการรับรอง GMP 

เครื่องส าอาง ให้ครบถ้วน และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

 

120  
วันท าการ 

 

 
ส า

นัก
คว

บค
ุมเ

คร
ื่อง

ส า
อา

งแ
ละ

วัต
ถุอ

ันต
รา

ย 
 

 

2 ช าระค่าค าขอและยื่นใบเสร็จค่าค าขอ ค าร้อง
เพ่ือขอการรับรอง GMP เครื่องส าอาง 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน 
ของเอกสารและออกใบนัดติดตามเรื่อง 

 100 บาท 

3 เจ้าหน้าที่รับค าขอและออกเลขรับค าขอ   
4 เจ้าหน้าที่ประเมินความถูกต้องของค าขอ 

และเอกสาร 
  

5 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการช าระค่าตรวจ
ประเมินและนัดวันที่ตรวจประเมิน 

 38,000 – 
48,000 บาท* 

6 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสถานที่ กรณีมี
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ผู้ประกอบการต้อง 
ส่งผลการแก้ไขข้อบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาภายในก าหนดเวลา 

   

7 เจ้าหน้าที่สรุปเสนอเรื่องเข้าพิจารณาใน
คณะท างานพิจาณาสถานที่ผลิตและสถานที่ 
น าเข้าเครื่องส าอาง 

   

8 คณะท างานฯ พิจารณาผลการตรวจและการแก้ไข    
9 เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน สรุปเรื่องและเสนอให้

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือรับรอง 
   

10 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการช าระค่าหนังสือ
รับรอง 

 1,000 บาท  

11 เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือรับรองใหผู้้ประกอบการ    
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2. การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง กรณีสถานที่ผลิตใหม่หรือย้ายสถานที่ผลิต 
3.  การขอหนังสือรับรองสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง กรณีสถานที่น าเข้าแห่งใหม่/สถานที่เก็บรักษาแห่ง  
    ใหม่หรือย้ายสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บรักษา 
 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช ้ QR code 
ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ประกอบการยื่นใบเสรจ็
ค่าค าขอแบบขอรับการ
รับรองสถานทีผ่ลติหรือ
น าเข้าเครื่องส าอาง (แบบ 
ส.ค.1)  ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารและออกใบนัด
ติดตามเรื่อง 

35 นาท ี  

 
ส านักควบคุม

เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

- 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค าขอและ
ออกเลขรับค าขอ 

5 นาท ี 100 บาท 

3 การพิจารณา ประเมินความถูกต้องของ
ค าขอและเอกสาร 

5 วันท าการ  

4 การแจ้งผลพิจารณา เจ้าหนา้ที่แจ้ง
ผู้ประกอบการช าระค่า
ตรวจประเมินและนดัวันที่
ตรวจประเมิน 

10 นาท ี 6,000 -
21,000 บาท* 

5 การพิจารณา ด าเนินการตรวจสถานที่ 
พิจารณาผลการแกไ้ข
ข้อบกพร่องให้เสรจ็ 

63 วันท าการ 
 

 

6 การพิจารณา เจ้าหนา้ที่สรุปเสนอเรื่อง
เข้าพิจารณาใน
คณะท างานพิจาณา
สถานทีผ่ลติและสถานที่
น าเข้าเครื่องส าอาง 

3 วันท าการ  

7 การพิจารณา คณะท างานฯ พิจารณาผล
การตรวจและการแกไ้ข 

1  วันท าการ  

8 การพิจารณา เจ้าหนา้ที่จัดท ารายงาน 
สรุปเรื่องและเสนอใหผู้้มี
อ านาจลงนามหนังสือ
รับรอง 

7 วันท าการ  

9 การแจ้งผลพิจารณา เจ้าหนา้ที่แจ้ง
ผู้ประกอบการช าระค่า
หนังสือรับรอง 

5 นาท ี 500 บาท 

10 การแจ้งผลพิจารณา เจ้าหนา้ที่ส่งมอบหนังสือ
รับรองใหผู้้ประกอบการ 
 

5 นาท ี  
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ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 80 วันท าการ 

*ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง เพื่อออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง 
1)  กรณีมคีนงานระหว่าง 1 ถึง 6 คน หรือเครื่องจักรไม่เกนิ 5 แรงมา้ 6,000 บาท 
2)  กรณีมคีนงานระหว่าง 7 คน ถึง 50 คน  หรือเครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า  ถึง 20 แรงมา้ 11,000 บาท 
3)  กรณีมคีนงานระหว่าง 51 คน ถงึ 200 คน หรือเครื่องจักรมากกวา่ 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 20 ,000 บาท 
4)  กรณีมคีนงานมากกว่า 201 คน หรือเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า 21,000 บาท 
 

ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนญุาต 
1. การคงรักษาไว้ของระบบการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน  
   (ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE) 
2. ยื่นค าขอต่ออายุล่วงหน้า 120 วันท าการ  ก่อนที่หนังสือรับรองจะหมดอายุ 
 

ท่านสามารถติดตอ่สอบถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

ประเภทงาน ฝ่ายให้ค าแนะน า 
(เบอร์ติดต่อ) 

ติดตามเรื่อง 
(เบอร์ติดต่อ) 

e-Mail 

การยื่นค าขอเกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง 

0 2590 7624 0 2590 7274 
0 2590 7275 

 

การยื่นค าร้องเพ่ือขอ
การรับรอง GMP 
เครื่องส าอาง 

0 2590 7273 0 2590 7273  

กลุ่มก ากับดูแล
เครื่องส าอางหลังออกสู่
ตลาด   
ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

0 2590 7278   0 2590 7278   cosmetic@fda.moph.go.th 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัการขออนุญาตผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Submission) 

ประเภทงาน เบอร์โทรศัพท์ 
การยื่นค าขอเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 0 2590 7064   

0 2590 7233  
0 2590 7234 
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สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางได้ที่ 

QR Code 

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนการขอค าแนะน าหรือสอบถามเพิ่มเติม 
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ความหมายของวัตถุอันตราย 

“วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข” หมายถึง  
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามบัญชี ๔.๑ รายชื่อ

สารควบคุม   บัญชี ๔.๒    รายชื่อกลุ่มสารควบคุม  และบัญชี ๔.๓  รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม  แนบท้าย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้เป็น ผลิตภัณฑ์ก าจัด
แมลงและสัตว์แทะ  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค   ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง  เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุ
อ่ืนๆ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 
ชนิดของวัตถุอันตราย 

 ในการควบคุมก ากับดูแลจะแบ่งวัตถุอันตรายเป็น ๔  ชนิด ตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี้  
1) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 

เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงต่ า ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  ผู้ผลิตและผู้น าเข้า ไม่ต้องขอ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เช่น การจัดท าฉลาก การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตและ
การเก็บรักษา  เป็นต้น   การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขที่รับแจ้งไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์  

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ เช่น  
- ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีน้ ามันตะไคร้หอมเป็นสารส าคัญเพียงสารเดียวในผลิตภัณฑ์   
- ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน  ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

พ้ืนที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ และ/หรือชนิดไม่มีประจุเป็นสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ 
 

2) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าชนิดที่ 1   ผู้ผลิตและผู้น าเข้าต้องขอขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย และผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องแจ้งการด าเนินการให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจึงจะด าเนินการได้ การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บน
ฉลากผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เช่น 

- ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เ พ่ือก าจัดแมลงและสัตว์แทะในบ้านเรือนหรือท าง
สาธารณสุข  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่อง
สุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นการควบคุมตามวัตถุประสงค์การใช้ตามท่ีระบุในบัญชี ๔..๓  
(หมายเหตุ: ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีสารส าคัญถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  วัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓  หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  ตามท่ีระบุไว้ในบัญชี ๔.๑ หรือบัญชี ๔.๒)  
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3) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 

เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าวัตถุอันตรายสองชนิดแรก ผู้ผลิตและผู้
น าเข้าต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะด าเนินการได้ การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียน
วัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เช่น 
- ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงที่มีสารส าคัญเป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน 

(cypermethrin)  d-allethrin (ดี-อัลเลทริน) เมโทฟลูทริน (metofluthrin)  เป็นต้น  
- ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีสารส าคัญเป็นกรด  เช่น กรดไฮโดร

คลอริก  เป็นต้น 
 

๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 

เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายสูงหรือมีความเสี่ยงสูง ทั้งจากคุณสมบัติของตัวสารเองหรือจาก
ลักษณะการใช้ หรือสารที่ห้ามใช้โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศ  จึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้
ในครอบครอง  

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔. เช่น  

- ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดแมลงที่มีสารส าคัญเป็นสารดีดีที (DDT)  คลอร์เดน (chlordane) 
หรือลินเดน (lindane) เป็นต้น 

 

ตรวจสอบชนิดของวัตถุอันตรายในการก ากับดูแลของ อย. QR code 
 
กรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาต 

๑. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 
๒. การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ 
๓. การแจ้งการด าเนินการผลิต  น าเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒  หรือการมีไว้ในครอบครองวัตถุ

อันตรายชนิดที่ ๒ เพ่ือใช้รับจ้างให้บริการท าความสะอาดหรือเพ่ือใช้รับจ้างให้บริการก าจัดแมลง 
ปลวกหรือสัตว์ฟันแทะ 

๔. การขออนุญาตผลิต  น าเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  หรือการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓  เพ่ือใช้รับจ้างให้บริการท าความสะอาดหรือเพ่ือใช้รับจ้างให้บริการก าจัดแมลง ปลวกหรือ
สัตว์ฟันแทะ 

๕. การขอรับการรับรองตามมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ) 
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กรณีไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
 วัตถุอันตรายที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ยกเว้นการขึ้นทะเบียน ได้แก่ แนฟทาลีน

(naphthalene) และ พารา-ไดคลอโรเบนซีน (p-dichlorobenzene) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่น าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัด
แมลงและสัตว์อ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์ในการดับกลิ่น ได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ผู้ผลิต
หรือผู้น าเข้ายังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งการ
ด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ส าหรับกรณีแนฟทาลีน หรือการขออนุญาตวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ส าหรับกรณีพารา- ไดคลอโรเบนซีน เป็นต้น 

 ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพ่ือการใช้สอยส่วนบุคคล หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตรายที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป นอกจากเพ่ือใช้รับจ้าง ไม่ต้องแจ้งการด าเนินการ หรือขอ
อนุญาต  เช่น การครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายส าเร็จรูปเพ่ือขาย อย่างไรก็ตาม 
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบครองต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว โดยเป็นการยกเว้นตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘    

 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓  ที่น าเข้ามาเฉพาะครั้งโดยมีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ 
ดังต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แจ้งการด าเนินการน าเข้าวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒ หรือขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการน าเข้าไมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๓๕ เกี่ยวกับการแจ้งด าเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ผู้น าเข้า
ต้องแจ้งและผ่านการตรวจสอบจากส านักด่านอาหารและยา และต้องไม่ใช่การน าเข้ามาเพ่ือขาย 
๑) วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาเพ่ือใช้สอยส่วนบุคคลหรือใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นครั้งคราว   
๒) วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาเพ่ือการแสดงนิทรรศการ   
๓) วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาเพ่ือการศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือเพ่ือใชในงานศึกษาวิจัย  
(๔)  วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาใชโดยหนวยงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของการใช 

วัตถุอันตรายนั้น  
(๕)  วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาเพ่ือสงตอให กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

 
ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

 คุณสมบัติส าหรับการยื่นค าขอทุกประเภท 

ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้รับมอบอ านาจและได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจ (นิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา) ให้เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  และผู้มีอ านาจได้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
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 คุณสมบัติเฉพาะแยกตามประเภทค าขอ 

๑) การแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตหรือทะเบียนน าเข้าก่อนจึงจะแจ้งการด าเนินการได้  
และผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เพ่ือใช้รับจ้างก าจัดแมลงและสัตว์
แทะหรือเพ่ือใช้รับจ้างท าความสะอาด  ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การน าเข้า การส่งออก และการมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕  
QR code    

๒) การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตหรือทะเบียนน าเข้าก่อนจึงจะขออนุญาตได้  และต้อง
จัดเตรียมสถานที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  QR code    

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การน าเข้า การส่งออก 
และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  
พ.ศ. ๒๕๕๕   QR code  

รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ตามแต่กรณี ดังนี้ 

๒.๑) กรณีขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ท าเลที่ตั้งของสถานที่ผลิตต้องเป็นไปตาม
ข้อ 5 ของกฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

๒.๒) กรณีขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายที่จะขออนุญาตส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตผลิต
หรือใบอนุญาตน าเข้าแล้ว  

๒.๓) กรณีการขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพ่ือใช้รับจ้างให้บริการก าจัด
แมลง ปลวกหรือสัตว์ฟันแทะ ต้องมีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ซึ่งต้องส าเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม
การใช้วัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้างก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืนในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

 
๓) การขอรับการรับรองตามมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ) 

เป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สนใจ
ขอรับการรับรอง โดยต้องไม่เป็นผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบอนุญาต  
ใบรับแจ้งด าเนินการใบแจ้งข้อเท็จจริง หรือหนังสือรับรอง GMP วัตถุอันตราย ในขอบข่ายที่ยื่นค าขอ หากเคย
ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง GMP วัตถุอันตราย จะยื่นได้อีกครั้งหลังพ้นระยะเวลา 60 วัน 
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ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 

เตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนในเรื่องนั้น ๆ QR code  
และปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตแต่ละประเภท ดังนี้ 

 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๑ 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ QR code 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิต การน าเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้
รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบพ.ศ.2555 QR code 

 คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 
QR code 

 การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ 
 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออก
ใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 QR code 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด
รายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๖๐ QR code 

 แนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  
QR code 

 การแจ้งด าเนินการผลิต น าเข้า  
ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือใช้รับจ้างวัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๒ 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้งการ
ออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ  และการต่ออายุใบรับแจ้งการ
ด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ QR code 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ผลิต การน าเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้
รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบพ.ศ. 2555 QR code  

 การขออนุญาตผลิต  น าเข้า  
ส่งออกและมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือใช้รับจ้างวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 3  

 

 กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 QR code    

 กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ QR code    

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน 
การผลิต การน าเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้
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รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบพ.ศ.2555 QR code  

 การ ขอรั บกา ร รั บ รองตาม
มาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย 
(ภาคสมัครใจ) 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ (GMP) พ.ศ. 2559   QR code  

 ต้องมีการน า GMP ไปปฏิบัติในการผลิตวัตถุอันตรายในการก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และต้องมีการผลิต
วัตถุอันตรายเดียวกันกับขอบข่ายที่ขอรับการรับรองอย่างน้อย 3 
รุ่นการผลิต (batch) ต่อเนื่องกัน รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหารแล้ว 
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ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 

                        

                                สถานที่ / ช่องทาง
ประเภทค าขอ 

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) อย. 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่สถานที่ผลิตหรือ

สถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายต้ังอยู่ 

E-Submission 

(https://privus.fda 

.moph.go.th) 

การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  และ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

   

เฉพาะการแจ้ง
ข้อเท็จจริงฯ 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือ
ชนิดที่ ๓ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  

เฉพาะจังหวัดที่มเีขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่และเป็น
การขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายส าเร็จรูปแบบ
แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุเพื่อ
การส่งออกในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่น ามาแบ่งบรรจุ
หรือรวมบรรจุต้องได้รับการ
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ ง
ด าเนินการผลิตหรือน าเข้ามา
ก่อนแล้ว 

- 

การแจ้งด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมี
ไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างวัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๒ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  - 

การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใชร้ับจ้างวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  - 

การต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย การต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และการต่ออายุ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 

   

การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/ เพ่ิมขอบการ
รับรอง/ GMP วัตถุอันตราย  
(ภาคสมัครใจ) 

 - - 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุญาต
ผลิตภัณฑ ์

 

ขั้นตอนที่ ๒ ขออนุญาตสถานที ่

 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 
- แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ ์

 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และ
ชนิดที่ ๓ 
๑) ขออนุญาตผลิตหรือน าเข้า

ตัวอย่างผลติภณัฑ์เพื่อ
ประกอบการขึ้นทะเบียน 
(เฉพาะกลุ่มผลติภณัฑ์ก าจดั
แมลงและสัตว์แทะ และ
ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อโรค) 

๒) ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ์

 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 

- ไม่ต้องขออนุญาต 
 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒  

- แจ้งด าเนินการผลิต  น าเข้า  
ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง 

 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  
- ขออนุญาตผลติ  น าเข้า  

ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง 

 

ขั้นตอนที่ ๓ ขอรับการรับรอง
GMP (ภาคสมัครใจ) 

 ผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 
ชนิดที่ ๒  หรือชนิดที่ ๓  
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1.  การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑* 
 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code  

* หน่วยงานผู้รับผดิชอบเป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ส าหรับกรณีสถานท่ีผลติหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายอยูต่่างจังหวัด  โปรดตรวจสอบระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการกับ สสจ. ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

๑ การตรวจสอบเอกสาร  ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐาน
การช าระค่าประเมิน
พร้อมค าขอและเอกสาร
หลักฐานที่ครบถ้วนผ่าน
ระบบ e-submission 
 ระบบฯ ตรวจสอบ

หลักฐานและแจ้งสถานะ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

๒๐ นาที ไม่ม ี

 
ส านักควบคุม
เครื่องส าอาง

และวัตถุ
อันตราย 

 
๒ การพิจารณา  เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอ

และประเมินเอกสาร 
 แจ้งผลการประเมินผ่าน

ระบบฯ  
 ผู้ยื่นค าขอ สามารถพิมพ์

ใบรับแจ้งฯ จากระบบได้
ด้วยตนเอง 

๑๖๐ นาที  ค่าประเมิน ๔๐๐ 
บาท 

รวมระยะเวลาในการด าเนินการรวม ๓ ชั่วโมง 
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๒.  การขออนุญาตผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย* 
 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code  

* ผลิตภณัฑ์ทีต่้องขออนุญาตผลิตหรือน าเข้าตัวอย่าง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลงและสัตว์แทะ และผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
ซึ่งต้องส่งทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปรมิาณสารส าคญั เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

๑ การตรวจสอบเอกสาร  ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐานการ
ช าระค่าใช้จ่าย (ค่าค าขอ
และค่าประเมิน) พร้อมค า
ขอและเอกสารหลักฐานที่
ครบถ้วน หรือแก้ไข
ข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

หลักฐานและออกใบนัดรับ
เรื่อง/ตดิตามเรื่อง 

๑ วันท าการ  ค่าค าขอ ๒๐๐ บาท 
 ค่าประเมิน ๔๐๐ 

บาท 
 

 
ส านักควบคุม
เครื่องส าอาง

และวัตถุ
อันตราย 

 

๒ การพิจารณา  พิจารณาค าขอและประเมิน
เอกสาร 
 สรุปผลการประเมิน  
 ออกใบอนุญาตและลงนาม 

๒ วันท าการ  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ๓๐๐ บาท 

รวมระยะเวลาในการด าเนินการรวม ๓ วันท าการ 
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๓. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code  

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลาให้บริการ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ การตรวจสอบ
เอกสาร 

 ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐานการ
ช าระค่าใช้จ่าย (ค่าค าขอ
และค่าประเมิน) พร้อมค า
ขอและเอกสารหลักฐานที่
ครบถ้วน หรือแก้ไข
ข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

หลักฐานและออกใบนัดรับ
เรื่อง/ตดิตามเรื่อง 

๑ วันท าการ  ค่าค าขอ ๒๐๐ บาท 
 ค่าประเมินขึ้นกับ

ประเภทค าขอ  
- สารใหม่ ๓,๐๐๐ บาท  
- สารเดิม ๒,๐๐๐ บาท  
- สารเดมิ กรณเีพื่อ

การส่งออกเท่านั้น 
(export only)  
๑,๐๐0 บาท 

- ผลติภณัฑไ์ดร้ับการ
ขึ้นทะเบยีนแลว้ แต่
ต้องการเปลี่ยนแปลง
ช่ือการค้า ๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
ควบคุม

เครื่องส าอาง
และวัตถุ
อันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ การพิจารณา  พิจารณาค าขอและ
ประเมินเอกสาร 

 เสนอคณะท างานพิจารณา
ทะเบียนต ารับและการขอ
อนุญาตวัตถุอันตรายเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ  ความ
ปลอดภัย และข้อความบน
ฉลาก 
 ด าเนินการตามมติ

คณะท างานฯ /แจ้งผู้ยื่น
ค าขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามมติคณะท างานฯ  
 กรณีคณะท างานฯ มมีติให้

ส่งเรื่องให้ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านพิจารณา ผู้ยื่น
ค าขอต้องช าระค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ี 
 สรุปผลการประเมิน  

ตรวจสอบผลการประเมิน 
และเสนอออกใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนวตัถุ
อันตราย 

ขึ้นกับประเภทค าขอ 
 สารใหม่ ๙๕ วันท า

การ 
 สารใหม่กรณี เพื่อ

การส่งออกเท่านั้น 
(export only) ๘๕ 
วันท าการ 

 สารเดิมประเภท
ผลิตภณัฑ์ก าจัดแมลง
และสตัว์แทะ ๕๕ วัน
ท าการ 

 สารเดิมประเภท
ผลิตภณัฑ์ก าจัดแมลง
และสตัว์แทะ กรณี
วัตถุดิบเทคนิคอล
เกรด ๓๐ วันท าการ 

 สารเดิมประเภท
ผลิตภณัฑ์ก าจัดแมลง
และสตัว์แทะ กรณี
เพื่อการส่งออกเท่านั้น 
(export only) ๒๕ 
วันท าการ 

 สารเดิมประเภท

ค่าประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน (เฉพาะกรณี
คณะท างานฯมีมติให้
ส่งผู้เชี่ยวชาญ) 
 ๑๒,๐๐๐ บาท

ส าหรับกรณีการ
ประเมินข้อมูลทาง
พิษวิทยา การ
ประเมินเกณฑก์าร
ตัดสินและวิธีการ
ทดสอบ
ประสทิธิภาพ
ผลติภณัฑ์ที่ไม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละการ
กล่าวอ้างประโยชน์
และวิธีใช้บนฉลาก 
การประเมนิ
ผลติภณัฑ์รปูแบบ
ใหม่หรือเทคโนโลยี
ใหม่  

 ๑๕,๐๐๐ บาท  
ส าหรับการ
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ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลาให้บริการ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือโรค 
๕๕ วันท าการ 

 สารเดิมประเภท
ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
กรณีเพื่อการส่งออก
เท่านั้น (export 
only)๒๕ วันท าการ 

 สารเดิมประเภท
ผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาด ๓๐ วันท า
การ 

 สารเดิมประเภท
ผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาด กรณีเพื่อการ
ส่งออกเท่านั้น 
(export only)๑๕ 
วันท าการ 

 เปลี่ยนแปลงช่ือการค้า 
๒๐ วันท าการ 

ประเมินด้านอื่นๆ  
 
 

ส านัก
ควบคุม

เครื่องส าอาง
และวัตถุ
อันตราย 

๓ การลงนาม  เสนอลงนามอนญุาต ๓ วันท าการ ไม่ม ี  
๔ แจ้งผลการ

พิจารณา 
 แจ้งผลการพิจารณาและ

ออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม 

๑ วันท าการ  ค่าธรรมเนียม
ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท 

 

รวมระยะเวลาในการด าเนินการขึ้นกับประเภทค าขอ 
- ค าขอขึ้นทะเบียนสารใหม่ กรณีทั่วไป (ขายในประเทศ)                                         ๑๐๐  วันท าการ 
- ค าขอขึ้นทะเบียนสารใหม่ กรณีเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน                                            ๙๐  วันท าการ 
- ค าขอขึ้นทะเบียน กรณีสารเดิม (สารส าคัญเคยรับขึ้นทะเบียนแล้ว) 

ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและซักผ้าขาว    
                            กรณีทั่วไป (ขายในประเทศ)                                      ๖๐  วันท าการ 
                            กรณีเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน                                       ๓๐  วันท าการ 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด                                                                    
                            กรณีทั่วไป (ขายในประเทศ)                                      ๓๕  วันท าการ 
                            กรณีเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน                                        ๒๐  วันท าการ 
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะประเภทวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด                      ๓๕  วันท าการ 

- ค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่เปลี่ยนแปลงชื่อการค้า              ๒๕  วันท าการ 
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๔.  การแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒* 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code  

* หน่วยงานผู้รับผดิชอบเป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ส าหรับกรณีสถานท่ีผลติหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายอยูต่่างจังหวัด  โปรดตรวจสอบระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการกับ สสจ. ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

๑ การตรวจสอบเอกสาร  ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน 
หรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ครบถ้วนแล้ว 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

หลักฐานและออกใบนัดรับ
เรื่อง/ตดิตามเรื่อง 

๑ วันท าการ 

ไม่ม ี

 
ส านักควบคุม
เครื่องส าอาง

และวัตถุ
อันตราย 

 
๒ การพิจารณา  พิจารณาค าขอและประเมิน

เอกสาร 
 สรุปผลการประเมิน  
 ออกใบรับแจ้งฯ และลง

นาม 

๑ วันท าการ 

รวมระยะเวลาในการด าเนินการรวม ๒ วันท าการ 
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๕. การขออนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรณีสายการผลิตเดิม หรือสถานที่เก็บรักษา
เคยได้รับอนุญาตแล้ว) * 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code  

* หน่วยงานผู้รับผดิชอบเป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ส าหรับกรณีสถานท่ีผลติหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายอยูต่่างจังหวัด  โปรดตรวจสอบระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการกับ สสจ. ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

๑ การตรวจสอบเอกสาร  ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐานการ
ช าระค่าใช้จ่าย (ค่าค าขอ
และค่าประเมิน) พร้อมค า
ขอและเอกสารหลักฐานที่
ครบถ้วน หรือแก้ไข
ข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

หลักฐานและออกใบนัดรับ
เรื่อง/ตดิตามเรื่อง 

๑ วันท าการ  ค่าค าขอ ๒๐๐ บาท 
 ค่าประเมิน ๕๐๐ 

บาท  
 

กลุ่มก ากับ
ดูแลวัตถุ

อันตรายก่อน
ออกสู่ตลาด 

 
ส านักควบคุม
เครื่องส าอาง

และวัตถุ
อันตราย 

 

๒ การพิจารณา  พิจารณาค าขอและประเมิน
เอกสาร 
 สรุปผลการประเมิน  
 ออกใบอนุญาตและลงนาม 

๔ วันท าการ  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ข้ึนกับ
ปริมาณการผลติ/
น าเข้า/ส่งออก 

- ไม่ถึง ๑๐ เมตริกตัน 
๕๐๐ บาท 

- ตั้งแต่ ๑๐ 
เมตริกตัน แตไ่ม่ถึง 
๕๐ เมตริกตัน 
๑,๐๐๐ บาท 

- ตั้งแต่ ๕๐ 
เมตริกตัน แตไ่ม่ถึง 
๑๐๐ เมตริกตัน 
๑,๕๐๐ บาท 

- ตั้งแต่ ๑๐๐ 
เมตริกตัน ข้ึนไป 
๓,๐๐๐ บาท 

รวมระยะเวลาในการด าเนินการรวม ๕ วันท าการ 



คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วตัถุอันตราย ปรบัปรุงล่าสดุวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 28 
 

๖. การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรณี
ผู้ประกอบการรายใหม่  สถานที่ผลิตใหม่  สายการผลิตใหม่  หรือสถานที่เก็บรักษาใหม่) * 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code  

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลาให้บรกิาร 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้าม)ี 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร  

(1) ผู้ยื่นค าขอยื่น
หลักฐานการช าระเงิน
(ค่าค าขอและค่า
ประเมิน) พร้อมรับค า
ขอ/แจ้งความประสงค์ 
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนและหรือแก้ไข
ข้อบกพร่องครบถ้วน
แล้ว 
(2) เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบหลักฐาน
และออกใบนัดเรื่อง 

1 วันท าการ  ค่าค าขอ ๒๐๐ บาท  
 ค่าประเมินขึ้นกับ

ประเภทค าขอ  
- ผลิต 2,000 บาท 
- น าเข้า/ ส่งออก /
ครอบครอง 1,000 
บาท 

 

ส านัก
ควบคุม

เครื่องส าอาง
และวัตถุ
อันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) การพิจารณา 
  

- พิจารณาค าขอและ
เอกสารประกอบ 
- นัดหมายเพื่อตรวจ
ประเมินสถานท่ี 
- ตรวจประเมินสถานท่ี 
- พิจารณาเอกสารและ
การแก้ไขข้อบกพร่องที่
ตรวจพบ 

ขึ้นกับประเภทค าขอ 
- ผลิต 14 วันท าการ 
- น าเข้า/ส่งออก 9 วัน
ท าการ 
- ครอบครอง 10 วัน
ท าการ 

 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เสนอลงนามใบอนญุาต 
ตามล าดับขั้น 

3 วันท าการ ไม่ม ี  

4) แจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณา
และออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม 

1 วันท าการ  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตผลิต/
น าเข้า/ส่งออก 
ขึ้นกับปริมาณวัตถุ
อันตราย 

- ไม่ถึง ๑๐ 
เมตริกตัน ๕๐๐บาท 

- ตั้งแต่ ๑๐ 
เมตริกตัน แตไ่ม่
ถึง ๕๐ เมตริกตัน 
๑,๐๐๐ บาท 

- ตั้งแต่ ๕๐ 
เมตริกตัน แตไ่ม่
ถึง ๑๐๐ เมตริกตัน 
๑,๕๐๐ บาท 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลาให้บรกิาร 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้าม)ี 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

- ตั้งแต่ ๑๐๐ 
เมตริกตัน ข้ึนไป 
๓,๐๐๐ บาท 

 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ครอบครองข้ึนกับ
ปริมาณวัตถุ
อันตรายและพื้นท่ี
เฉพาะเพื่อการ
เก็บรักษา 

(๑) ไม่ถึง ๑๐ 
เมตริกตันต่อปี 
- พื้นที่ไม่ถึง ๕๐๐ 

ตารางเมตร ๕๐๐ 
บาท 

- พื้นที่ ๕๐๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป แตไ่ม่
ถึง ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ๑,๐๐๐ 
บาท 

- พื้นที ่๑,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร 
๑,๕๐๐ บาท 

- พื้นทีต่ั้งแต่ 
๒,๐๐๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป  
๓,๐๐๐ บาท 

(๒) ตั้งแต ่๑๐ 
เมตริกตันขึ้นไปตอป
แตไมถึง ๕๐
เมตริกตันตอปี 
-  พื้นที่ไม่ถึง 

๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ๑,๐๐๐ 
บาท 

- พื้นที่ ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง ๒,๐๐๐ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลาให้บรกิาร 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้าม)ี 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ตารางเมตร 
๑,๕๐๐ บาท 

- พื้นทีต่ั้งแต่ 
๒,๐๐๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป  
๓,๐๐๐ บาท 

(๓) ตั้งแต ่๕๐ 
เมตริกตันขึ้นไปตอป 
 แต่ไมถึง ๑๐๐ 
เมตริกตันตอป 
- พื้นที่ไม่ถึง ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตร 
๑,๕๐๐ บาท 

- พื้นทีต่ั้งแต่ 
๒,๐๐๐ ตาราง
เมตรขึ้นไป  
๓,๐๐๐ บาท 

(๔) ตั้งแต่ ๑๐๐ 
เมตริกตันขึ้นไปต่อปี 
๓,๐๐๐ บาท 

รวมระยะเวลาในการด าเนินการขึ้นกับประเภทค าขอ 
- ค าขออนุญาตผลิต                                ๑๙  วันท าการ 
- ค าขออนุญาตน าเข้า  ส่งออก                   ๑๔  วันท าการ 
- ค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง                ๑๕  วันท าการ 

* หน่วยงานผู้รับผดิชอบเป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ส าหรับกรณีสถานท่ีผลติหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายอยูต่่างจังหวัด  โปรดตรวจสอบระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการกับ สสจ. ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
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๗. การขอรับการรับรองตามมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ) 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ QR code  
ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
)ถ้ามี(  

ส่วนงาน /หน่วยงานที่
รับดิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร  

(1) ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐานการ
ช าระเงินพร้อมรบัค าขอ /

หนังสือแจ้งความประสงคน  
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนและหรือแก้ไข
ข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 
(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
หลักฐานและออกใบนัดเรื่อง 

1 วันท าการ 200 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและวัตถุ

อันตราย  

 

2) การพิจารณา 
  

- พิจารณาค าขอและเอกสาร
ประกอบ 
- นัดหมายเพื่อตรวจประเมิน
สถานท่ี 
- ตรวจประเมินสถานท่ี – 
พิจารณาเอกสารและการแกไ้ข
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

43 วันท า
การ 

3,000 บาท 
 

 

3) แจ้งดลการ
พิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณา หากผล
การประเมินเอกสารผ่าน
เกณฑน จึงจะรับค าขอเพื่อ
ตรวจประเมิน ณ สถานท่ีผลติ 

1 วันท าการ 30,000 -60,000 
บาท ตามจ านวน

แรงม้าและ
คนงานใน
ขอบข่ายท่ียื่นค า
ขอ 

 

4) การพิจารณาการ
รับรอง GMP  

พิจารณาค าขอและเอกสาร
ประกอบ 

- จัดท าก าหนดการ  
- ตรวจประเมิน ณ สถานท่ี

ผลิต 
- เสนอคณะท างานเพื่อการ

รับรอง GMP  

56 วัน   

5(  การลงนาม  เสนอลงนามหนังสือรับรอง 
ตามล าดับขั้น 

3 วันท าการ  ไม่ม ี  

6) แจ้งดลและรับ
หนังสือรับรอง 

ออกใบสั่งช าระเงิน 1 วันท าการ  3,000 บาท   
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รวมระยะเวลาในการด าเนินการ  ๔๕ วันท าการ  ส าหรับการประเมนิเอกสาร 
และ 60 วันท าการ   ส าหรับการตรวจสถานท่ีและออกหนังสือรับรองเฉพาะกรณตีรวจแล้วไม่พบข้อบกพร่อง 

 
 
 
ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาต 

1. ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องผลิตหรือน าเข้าวัตถุอันตรายให้ตรงตามที่ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๑ หรือตรงตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ไว้  

2. ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าคลาดเคลื่อนที่
อนุญาตให้มีได้ของสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3. ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องจัดท าฉลากผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้ 

4. ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ต้องจัดท าฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีหัวข้อและข้อความ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด และไม่แสดงข้อความเป็นเท็จ  หรือเกินความจริง หรือในท านอง
โอ้อวดสรรพคุณ หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ (ฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไม่ต้องขอ
อนุญาตจาก อย. ก่อน) 

5. ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายต้องด าเนินการด้านสถานที่และ
มาตรการด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายก าหนด  
๕.๑ ผู้ผลิตวัตถุอันตราย   

ต้องบ ารุงรักษาสถานที่ผลิตให้มีอุปกรณ์ผลิต อุปกรณ์ความปลอดภัยเหมาะสมพร้อมใช้
ตามที่กฎหมายก าหนด และมีการจัดท าบันทึกการผลิต การอบรมพนักงานให้เข้าใจใน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน โดยเก็บบันทึกต่างๆ 
ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตภายใน 3 
ปีก่อนต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ 
๒ และชนิดที่ ๓ ต้องแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายในรอบหนึ่งปีปฏิทินผ่านช่องทาง 
e-Submission หรือที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือแจ้งทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป 

๕.๒ ผู้น าเข้าวัตถุอันตราย  
ต้องบ ารุงรักษาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้มีสถานที่และอุปกรณ์ความปลอดภัย
เหมาะสมพร้อมใช้ตามท่ีกฎหมายก าหนด การน าเข้าต้องแจ้งปริมาณการน าเข้า และผ่าน
การตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา กรณีน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓  
ขณะน าเข้าต้องมีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis: COA) ของวัตถุ
อันตรายที่น าเข้าแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา และต้องจัดเก็บไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ปี 

๕.๓ ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย    



คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วตัถุอันตราย ปรบัปรุงล่าสดุวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 33 
 

ต้องบ ารุงรักษาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้มีสถานที่และอุปกรณ์ความปลอดภัย
เหมาะสมพร้อมใช้ตามท่ีกฎหมายก าหนด และผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดที่ 
๓ ต้องแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุ อันตรายในรอบหนึ่ งปีปฏิทินผ่านช่องทาง  
e-Submission หรือที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือแจ้งทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป 

๕.๔ ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ 3 เพ่ือใช้รับจ้างให้บริการท าความ
สะอาดหรือเพ่ือใช้รับจ้างให้บริการก าจัดแมลง ปลวกหรือสัตว์ฟันแทะ จะต้อง 
-  บ ารุงรักษาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและอุปกรณ์ความปลอดภัยเหมาะสม

พร้อมใช้ตามท่ีกฎหมายก าหนด   
-  มีการจัดท าสัญญาการให้บริการและบันทึกเก่ียวกับสถานที่ให้บริการอย่างครบถ้วน  
-  มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงอันตรายขณะปฏิบัติงาน  
-  กรณีให้บริการก าจัดแมลงที่มีการใช้วัตถุอันตรายที่มีสารประกอบออร์กาโนฟอสเฟต

หรือสารคาร์บาเมต ต้องมีการตรวจสุขภาพเพ่ือหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ของพนักงานที่สัมผัสสาร เช่น พนักงานแบ่งสารก าจัดแมลง หรือผู้ฉีดพ่น เป็นต้น 

-  กรณีผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้างให้บริการก าจัดแมลง ปลวกหรือ
สัตว์ฟันแทะ ต้องตรวจสอบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้างไม่ให้ใบ
ประกาศการฝึกอบรมหมดอายุ และต้องเก็บเอกสารหลักฐานอย่างน้อย 2 ปีเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

6. การโฆษณาวัตถุอันตรายต้องไม่แสดงข้อความเป็นเท็จ หรือเกินความจริง หรือในท านองโอ้อวด
สรรพคุณ หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

๗. ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP) พ.ศ. 2559  

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัการขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

ประเภทงาน 
ฝ่ายให้ค าแนะน า 

(เบอร์ติดต่อ) 
ติดตามเร่ือง 
(เบอร์ติดต่อ) 

e-Mail 

การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาดา้น
วัตถุอันตราย 

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๖๒๔ 

ศูนย์ OSSC 
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๔๑๗-๘ 

หรือ 
กลุ่มก ากับดูแลวัตถุ

อันตรายก่อนออกสู่ตลาด 
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๐๓-๖ 

๐ ๒๕๙๐ ๗๓๘๔ 

toxic@fda.moph.go.th 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

การแจ้งด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือ
มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออกวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๓ (กรณีสายการผลิตเดิม
หรือสถานที่เก็บรักษาเคยได้รับอนุญาตแล้ว 
การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออกวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๓ (กรณีใหม่  สถานที่ผลิต
ใหม่  ผู้ประกอบการรายใหม่  สายการผลิต  

กลุ่มก ากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด 

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๐๔ 

๐ ๒๕๙๐ ๗๓๖๙ 
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ประเภทงาน 
ฝ่ายให้ค าแนะน า 

(เบอร์ติดต่อ) 
ติดตามเร่ือง 
(เบอร์ติดต่อ) 

e-Mail 

หรือสถานที่เก็บรักษาใหม่)  
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๓  
การรับรอง GMP วัตถุอันตราย 

 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) * 

 
ประเภทงานท่ีเปิดให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ e-Mail 

การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๑ 

กลุ่มก ากับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด 
๐ ๒๕๙๐ ๗๓๐๓ 
๐ ๒๕๙๐ ๗๓๐๖ 

 

toxic@fda.moph.go.th 
การต่ออายุทุกประเภท 

* หมายเหตุ โปรดติดต่อส านกังานสาธารณสุขจังหวัดส าหรับกรณสีถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาอยู่ต่างจังหวัดกรณีการ
แจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ การต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนนิการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และการต่ออายุใบอนุญาต
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้ที่ 

QR code 

เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนการขอค าแนะน าหรือสอบถาม
เพ่ิมเติม 


