
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอผลกำรตรวจสถำนที่ผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง กรณีสถำนที่
ใหม่หรือย้ำยสถำนที่  
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรผลิต หรือ น ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2561 
2. เอกสำรกำรขอผลกำรตรวจสถำนท่ีผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง กรณีสถำนท่ีใหม่หรือย้ำยสถำนท่ี เป็นไปตำมคู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร 
เรื่อง กำรยื่นขอผลกำรตรวจสถำนที่เพ่ือประกอบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง (ดูรำยละเอียดและดำวน์โหลดเอกสำรที่ 
https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx) 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
1. สถานที่ให้บริการ  
 กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง กองควบคุมครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย 
ช้ัน4 อำคำร 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025907139 / ติดต่อด้วยตัวเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้ริกำรวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 (มีพักเที่ยง) 

2. สถานที่ให้บริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สถานท่ีขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด /ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ เงื่อนไขเพิ่มเติมใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดของ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
(หมายเหต:ุ วันและเวลาท าการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 

3. สถานที่ให้บริการ  
สำมำรถสืบค้นข้อมลูและดำวนโ์หลดเอกสำร ผ่ำนเว็บไซต์ 
www.fda.moph.go.th  
(หมำยเหต:ุสืบค้นข้อมูลและดำวนโ์หลดเอกสำร) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 20 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 
เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบควำมครบถ้วนของแบบแจ้งขอผลตรวจสถำนทีผ่ลติ/
น ำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องส ำอำงและเอกสำรแนบ 
(หมายเหต:ุ -)  

6 วันท ำกำร จุดรับค ำขอ 

2) กำรแจ้งผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 
เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งผลกำรตรวจสอบเอกสำรใหผู้้ประกอบกำรทรำบ   กรณี
เอกสำรครบถ้วนถูกต้อง จะนัดวันที่ไปตรวจสอบสถำนท่ีผลติ/น ำเข้ำ/
เก็บรักษำเครื่องส ำอำง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร จุดรับค ำขอ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรตรวจสถำนท่ีผลิต/น ำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องส ำอำง 
ณ  สถำนท่ีตั้งจริง 
(หมายเหต:ุ -)  

11 วันท ำกำร จุดรับค ำขอ 

4) กำรพิจำรณำ 
ผู้ตรวจประเมินสถำนท่ีแนบแบบค ำขอสถำนท่ีผลติ/สถำนท่ีน ำเข้ำ/
สถำนท่ีเก็บรักษำเครื่องส ำอำง แบบตรวจสถำนท่ีฯ และสรปุผลกำร
ตรวจสถำนท่ีจริงเข้ำสู่ระบบ  และเสนอต่อหัวหน้ำงำนสถำนท่ี
ประกอบกำรพิจำรณำ 

1 วันท ำกำร จุดรับค ำขอ 

5) กำรพิจำรณำและแจ้งผลกำรตรวจสอบ 
หัวหน้ำงำนสถำนที่พิจำรณำผลกำรตรวจจำกเอกสำร บันทึกผลกำร
พิจำรณำในระบบ และแจง้ผลกำรตรวจสอบใหผู้้ประกอบกำรทรำบ
ผ่ำนระบบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 1 วันท ำกำร จุดรับค ำขอ 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) แบบค ำขอสถำนที่ผลิต/สถำนทีน่ ำเข้ำ/สถำนที่เก็บรักษำเคร่ืองส ำอำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

2) หนังสือมอบอ ำนำจ (F-C2-11) (0-28/04/58) ที่ผ่ำนประทับตรำรับรอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

จุดรับค ำขอ 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

จุดรับค ำขอ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

4) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

จุดรับค ำขอ 

    5) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง เฉพำะกรณผีู้แจ้ง
เป็นนิติบุคคล และหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนจะต้องมีอำยุไม่เกนิ 6 เดือน 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

จุดรับค ำขอ 

     6) 
 

หนังสือจดทะเบียนพำณิชย์  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็นบุคคลธรรมดำ) 

จุดรับค ำขอ 

    7) หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็นสหกรณ)์ 

จุดรับค ำขอ 

8) ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง กรณทีี่ผู้มีอ ำนำจ
เป็นชำวต่ำงชำติ) 

จุดรับค ำขอ 

9) หนังสือสัญญำกำรจัดต้ังห้ำงหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง เฉพำะกรณีที ่
ผู้เเจ้งเป็นห้ำงหุ้นส่วน) 

จุดรับค ำขอ 

10) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง เฉพำะกรณีที ่
ผู้เเจ้งเป็นมหำวิทยำลัย) 

- 

11) หนังสือจดทะเบียนวสิำหกิจชุมชน (จำกกรมกำรเกษตร) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

จุดรับค ำขอ 
 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง ของเอกสำร
สวช.01 ทวช2 และ ทวช3 เฉพำะกรณีที่ผูเ้เจ้งเป็นกลุ่มวสิำหกิจชุมชน) 

12) ใบประกอบกิจกำรโรงงำน ตำมที่ พ.ร.บ. โรงงำนก ำหนดไว้ (ถ้ำมี) หรือ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรในนิคมฯ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

จุดรับค ำขอ 

13) 
 

ทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำน/สถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ/เก็บเคร่ืองส ำอำง แสดงหน้ำ
เจ้ำบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ส ำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
กรณผีู้ยื่นขอไมไ่ดเ้ป็นเจ้ำบำ้นให้แนบเอกสำรเพิ่มเตมิ ดังนี ้ 
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ีหรือสัญญำเช่ำ โดยต้องแสดงเอกสำรแสดงควำม
เป็นเจ้ำของของ ผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่ำ   
- ส ำเนำโฉนด (เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์) เฉพำะกรณีทะเบยีนบ้ำนไม่แสดงช่ือเจ้ำบ้ำน 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยินยอม/ผู้ให้เช่ำ  
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับกำรยินยอม/ผู้เช่ำ  

จุดรับค ำขอ 
 

14) เอกสำรข้อมูลทั่วไปซ่ึงออกโดยผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำ
เคร่ืองส ำอำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ รำยละเอียดตำมคู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยื่นขอผลกำร
ตรวจสถำนท่ีเพื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง  

- 

15) แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ติดต่อ/ผลิต/น ำเข้ำ/เก็บรักษำเคร่ืองส ำอำงและ
บริเวณใกล้เคียงซ่ึงออกโดยผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเคร่ืองส ำอำง  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ  รำยละเอียดตำมคู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยืน่ขอผลกำร
ตรวจสถำนท่ีเพื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง  

- 

16) แผนผังภำยในสถำนที่ผลิต/น ำเขำ้/เก็บรักษำเคร่ืองส ำอำง ซ่ึงออกโดยผู้ผลิต
หรือผู้น ำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเคร่ืองส ำอำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ  รำยละเอียดตำมคูม่ือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยืน่ขอผลกำร
ตรวจสถำนท่ีเพื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง  

- 

17) ภำพถ่ำยภำยนอก ภำยในตัวอำคำร และป้ำยของสถำนที่ผลิต/สถำนที่
น ำเข้ำ/สถำนที่เก็บเคร่ืองส ำอำง ซ่ึงออกโดยผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำหรือผู้เก็บ

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
รักษำเคร่ืองส ำอำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ รำยละเอียดตำมคู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยื่นขอผลกำร
ตรวจสถำนท่ีเพื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง  

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกีย่วกับผลติภณัฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 5 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวญั อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
(หมายเหต:ุ -) 

2) เบอร์สำยด่วน อย. 1556 
(หมายเหต:ุ -) 

3) โทรสำรศูนยร์้องเรียน 0 2590 1556 
(หมายเหต:ุ -) 

4) โทรศัพท์ร้องเรียนผลติภณัฑ์ 0 2590 7354 -55 
(หมายเหต:ุ -)  

5) E-mail :1556@fda.moph.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

6) กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง งำนสถำนที่ 02-590-7139 
(หมายเหต:ุ -) 

7) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300)) 

8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจรติในภำครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

9 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
หมำยเหตุ เป็นไปตำมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแตล่ะจังหวัด 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือส ำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยื่นขอผลกำรตรวจสถำนท่ีเพื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง  
 
หมำยเหตุ 

กรณีสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องส ำอำง อยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ติดต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้น โดยเง่ือนไขกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้นก ำหนด 

Infographic 
ล ำดับ ชื่อ 

ไม่มีข้อมลู 
 


