คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอผลกำรตรวจสถำนที่ผลิต หรือนำเข้ำเครื่องสำอำง กรณีสถำนที่
ใหม่หรือย้ำยสถำนที่
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรผลิต หรือ นำเข้ำเครื่องสำอำง พ.ศ. 2561
2. เอกสำรกำรขอผลกำรตรวจสถำนที่ผลิต หรือนำเข้ำเครื่องสำอำง กรณีสถำนที่ใหม่หรือย้ำยสถำนที่ เป็นไปตำมคู่มือสำหรับผู้ประกอบกำร
เรื่อง กำรยื่นขอผลกำรตรวจสถำนที่เพื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง (ดูรำยละเอียดและดำวน์โหลดเอกสำรที่
https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx)
ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สถานที่ให้บริการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอำง กองควบคุมครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย
ชั้น4 อำคำร 4 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025907139 / ติดต่อด้วยตัวเอง ณ
หน่วยงำน
(หมายเหตุ: ให้คำแนะนำปรึกษำ)
2. สถานที่ให้บริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานที่ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: เงื่อนไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 (มีพักเที่ยง)

3. สถานที่ให้บริการ
สำมำรถสืบค้นข้อมูลและดำวน์โหลดเอกสำร ผ่ำนเว็บไซต์
www.fda.moph.go.th
(หมำยเหตุ:สืบค้นข้อมูลและดำวน์โหลดเอกสำร)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ: วันและเวลาทาการ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบควำมครบถ้วนของแบบแจ้งขอผลตรวจสถำนทีผ่ ลิต/
นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำงและเอกสำรแนบ
(หมายเหตุ: -)
กำรแจ้งผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรตรวจสอบเอกสำรให้ผู้ประกอบกำรทรำบ กรณี
เอกสำรครบถ้วนถูกต้อง จะนัดวันที่ไปตรวจสอบสถำนทีผ่ ลิต/นำเข้ำ/
เก็บรักษำเครื่องสำอำง
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตรวจสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ณ สถำนที่ตั้งจริง
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ผู้ตรวจประเมินสถำนที่แนบแบบคำขอสถำนที่ผลิต/สถำนที่นำเข้ำ/
สถำนที่เก็บรักษำเครื่องสำอำง แบบตรวจสถำนที่ฯ และสรุปผลกำร
ตรวจสถำนที่จริงเข้ำสู่ระบบ และเสนอต่อหัวหน้ำงำนสถำนที่
ประกอบกำรพิจำรณำ
กำรพิจำรณำและแจ้งผลกำรตรวจสอบ
หัวหน้ำงำนสถำนที่พิจำรณำผลกำรตรวจจำกเอกสำร บันทึกผลกำร
พิจำรณำในระบบ และแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ประกอบกำรทรำบ
ผ่ำนระบบ
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
แบบคำขอสถำนที่ผลิต/สถำนทีน่ ำเข้ำ/สถำนที่เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
หนังสือมอบอำนำจ (F-C2-11) (0-28/04/58) ที่ผ่ำนประทับตรำรับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
3)
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ

ระยะเวลำ
6 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

1 วันทำกำร

จุดรับคำขอ

11 วันทำกำร

จุดรับคำขอ

1 วันทำกำร

จุดรับคำขอ

1 วันทำกำร

จุดรับคำขอ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

จุดรับคำขอ

จุดรับคำขอ

ลำดับ
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้รบั มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง เฉพำะกรณีผู้แจ้ง
เป็นนิติบุคคล และหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนจะต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
หนังสือจดทะเบียนพำณิชย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
เฉพำะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็นบุคคลธรรมดำ)
หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็นสหกรณ์)
สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณีที่ผู้มีอำนำจ
เป็นชำวต่ำงชำติ)
หนังสือสัญญำกำรจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง เฉพำะกรณีที่
ผู้เเจ้งเป็นห้ำงหุ้นส่วน)
คำสั่งสภำมหำวิทยำลัย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง เฉพำะกรณีที่
ผู้เเจ้งเป็นมหำวิทยำลัย)
หนังสือจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน (จำกกรมกำรเกษตร)
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
จุดรับคำขอ

จุดรับคำขอ

จุดรับคำขอ

จุดรับคำขอ

จุดรับคำขอ

จุดรับคำขอ

-

จุดรับคำขอ

ลำดับ

12)

13)

14)

15)

16)

17)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ของเอกสำร
สวช.01 ทวช2 และ ทวช3 เฉพำะกรณีที่ผเู้ เจ้งเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน)
ใบประกอบกิจกำรโรงงำน ตำมที่ พ.ร.บ. โรงงำนกำหนดไว้ (ถ้ำมี) หรือ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรในนิคมฯ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ทะเบียนบ้ำนของสำนักงำน/สถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บเครื่องสำอำง แสดงหน้ำ
เจ้ำบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้ำบ้ำนให้แนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่หรือสัญญำเช่ำ โดยต้องแสดงเอกสำรแสดงควำม
เป็นเจ้ำของของ ผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่ำ
- สำเนำโฉนด (เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์) เฉพำะกรณีทะเบียนบ้ำนไม่แสดงชื่อเจ้ำบ้ำน
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ยินยอม/ผู้ให้เช่ำ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับกำรยินยอม/ผู้เช่ำ
เอกสำรข้อมูลทั่วไปซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำ
เครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยละเอียดตำมคู่มือสำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยื่นขอผลกำร
ตรวจสถำนทีเ่ พื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง
แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ติดต่อ/ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำงและ
บริเวณใกล้เคียงซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยละเอียดตำมคู่มือสำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยืน่ ขอผลกำร
ตรวจสถำนทีเ่ พื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง
แผนผังภำยในสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง ซึ่งออกโดยผู้ผลิต
หรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยละเอียดตำมคูม่ ือสำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยืน่ ขอผลกำร
ตรวจสถำนทีเ่ พื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง
ภำพถ่ำยภำยนอก ภำยในตัวอำคำร และป้ำยของสถำนที่ผลิต/สถำนที่
นำเข้ำ/สถำนที่เก็บเครื่องสำอำง ซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

จุดรับคำขอ

จุดรับคำขอ

-

-

-

-

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
รักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยละเอียดตำมคู่มือสำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยื่นขอผลกำร
ตรวจสถำนทีเ่ พื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ชั้น 1 อำคำร 5 ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)
2)
เบอร์สำยด่วน อย. 1556
(หมายเหตุ: -)
3)
โทรสำรศูนย์ร้องเรียน 0 2590 1556
(หมายเหตุ: -)
4)
โทรศัพท์ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ 0 2590 7354 -55
(หมายเหตุ: -)
5)
E-mail :1556@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
6)
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอำง งำนสถำนที่ 02-590-7139
(หมายเหตุ: -)
7)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

ลำดับ
9

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
หมำยเหตุ เป็นไปตำมสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คู่มือสำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรยื่นขอผลกำรตรวจสถำนที่เพื่อประกอบกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง
หมำยเหตุ
กรณีสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง อยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ติดต่อสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้น โดยเงื่อนไขกำร
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้นกำหนด
Infographic
ลำดับ
ชื่อ
ไม่มีข้อมูล

