คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยละเอียดสถำนประกอบกำร (กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กำรแก้ไขรำยละเอียดสถำนประกอบกำร (กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง) เป็นไปตำมคู่มือสำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรแก้ไขรำยละเอียดสถำนที่
ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง (กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง)
2. กำรแก้ไขรำยละเอียดสถำนประกอบกำร (กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง) มีรำยละเอียดดังนี้
2.1 กำรแก้ไขรำยละเอียดที่ตั้ งสถำนประกอบกำร ได้แก่ บ้ำนเลขที่, หมู่บ้ำน, หมู่ท่ี, อำคำร/ตึก, ซอย, ถนน, ตำบล/แขวง,
รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ ติดต่อของสถำนประกอบกำรที่จะปรำกฏในใบรับจดแจ้ง)
2.2 กำรแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลสถำนประกอบกำร ได้แก่ ชื่อและทีต่ ั้งสถำนประกอบกำรภำษำอังกฤษ, โทรศัพท์มือถือ (เบอร์ติดต่อผู้
ประสำนงำนหรือผู้รับมอบอำนำจ), โทรสำร, Email, เพิ่มเติมข้อมูลพิกัด GPS ในกรณีท่ียังไม่เคยแจ้งข้อมูล , แบบแปลนแผนผัง,
ลักษณะพื้นที่/อำคำรสถำนที/่ ข้อมูลกำรประกอบกิจกำร
ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center: OSSC)
อำคำร 6 ชั้น 5 ตึกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
88/24 กระทรวงสำธำรณสุข ถ.ติวำนนท์ จ.นนทบุรี 11000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ปิดรับบัตรคิวเวลำ 15.30 น.))
2. สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สถำนที่ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: เงื่อนไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

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

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมำยเหตุ: วันและเวลำทำกำร ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำทีร่ ับคำขอแก้ไขรำยละเอียดสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำ
เครื่องสำอำง (กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง) และตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรแนบ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ประเมินเอกสำร ควำมถูกต้องและควำมสอดคล้องของ
เอกสำร
(หมำยเหตุ: -)
กำรบันทึกผลกำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่บันทึกผลกำรพิจำรณำในระบบ
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำที่ใช้เป็นระยะเวลำ"คำขอ/สูตรตำรับ"))

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
จุดรับคำขอ

1 วันทำกำร

จุดรับคำขอ

0.5 วันทำกำร

จุดรับคำขอ

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บันทึกข้อควำม (F-C2-34)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณียื่นคำขอ ณ ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ สำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ)
2) แบบคำขอแก้ไขรำยละเอียดสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง
(กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง) (F-C2-38)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือขอแก้ไขรำยละเอียดสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง
(กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง) ซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) เอกสำรกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สำเนำ 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง เฉพำะกรณี
กำรแก้ไขรำยละเอียดที่ต้ังสถำนประกอบกำร)
5) แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ติดต่อ/ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำงและ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอำง
กองควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอำง
กองควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย

-

จุดรับคำขอ

-

ลำดับ

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
บริเวณใกล้เคียงซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีที่มีกำรแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลสถำนประกอบกำรของ
แผนที่ของสถำนที่ติดต่อ/ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง)
แผนผังภำยในสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง ซึ่งออกโดยผู้ผลิต
หรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีที่มกี ำรแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลสถำนประกอบกำร)
ภำพถ่ำยภำยนอก บริเวณโดยรอบ ภำยใน ตัวอำคำรสถำนที่ผลิต/สถำนที่
นำเข้ำ/สถำนที่เก็บเครื่องสำอำง และบริเวณโดยรอบตัวอำคำรซึ่งออกโดย
ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำหรือผู้เก็บรักษำเครื่องสำอำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีที่มีกำรแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลสถำนประกอบกำรของ
แผนที่ของสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ชั้น 1 อำคำร 5 ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(หมำยเหตุ: -)
2)
เบอร์สำยด่วน อย. 1556
(หมำยเหตุ: -)
3)
โทรสำรศูนย์ร้องเรียน 0 2590 1556
(หมำยเหตุ: -)
4)
โทรศัพท์ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ 0 2590 7354 -55
(หมำยเหตุ: -)
5)
E-mail :1556@fda.moph.go.th
(หมำยเหตุ: -)

ลำดับ
6)
7)
8)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอำง งำนสถำนที่ 02-590-7139
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
บันทึกข้อควำม (F-C2-34)
2)
คำขอแก้ไขรำยละเอียดสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง (กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง) (F-C2-38)
3)
คู่มือสำหรับผู้ประกอบกำร เรื่อง กำรแก้ไขรำยละเอียดสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง (กรณีไม่ย้ำยที่ตั้ง)
หมำยเหตุ
กรณีสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ/เก็บรักษำเครื่องสำอำง อยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ติดต่อสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้น โดยเงื่อนไขกำร
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้นกำหนด
Infographic
ลำดับ
ไม่มีข้อมูล

ชื่อ

