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กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือ 

ส าหรับผูป้ระกอบการ เล่ม 3 
เรื่อง 

การส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง 
เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ 

ส าหรับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสถานที่ 
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ที่ปรึกษา 
 นายแพทย ์ไพศาล ดัน่คุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 เภสัชกรหญิง สุภทัรา บญุเสรมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 เภสัชกรหญิง สภุาวดี ธีระวัฒนส์กุล ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

รวบรวมโดย  
 เภสัชกรหญิง อนัญญา มณีภาค เภสัชกรช านาญการพเิศษ 

 เภสัชกรหญิง วิชญ์สินี จองประเสรฐิ  เภสัชกรช านาญการพเิศษ 

หน่วยงานที่จัดท า 
 กลุ่มควบคมุเครื่องส าอาง   กองควบคุมเครือ่งส าอางและวตัถุอันตราย 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา     กระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ  2563 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
“เอกสารเผยแพร่ห้ามจ าหน่าย” 

  

คณะผู้จัดท า 
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 ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือ
น าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และก าหนดให้
ผู้ผลิต  ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นั้น 
 กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย   จึงขอความร่วมมือให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าเครื่องส าอาง
ซึ่งยังมิได้รับการตรวจสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้าเพื่อประกอบการจดแจ้งเครื่องส าอาง  ด าเนินการส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน เพ่ือยืนยันว่าท่านยังประสงค์ที่จะด าเนินกิจการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอางต่อไป  โดยส่งแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องผ่าน
ระบบ E-Submission (SKYNET) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  
และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เมื่อผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบฯ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแรกที่
ก าหนดให้ผู้ประกอบการส่งหลักฐานเกี่ยวกับสถานประกอบการ  หากผู้ประกอบการไม่ส่งหลักฐานเข้าสู่ระบบฯ 
ท่านจะไม่สามารถไปสู่หน้าจออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครื่องส าอางได้ ทั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการส่งข้อมูลสถาน
ประกอบการเครื่องส าอางผ่านระบบฯ ได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ->การขออนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง ->ค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/น าเข้าเครื่องส าอาง -> หัวข้อ 5.11 คู่มือผู้ประกอบการ เรื่อง 
การส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอางเพ่ือยืนยันการประกอบกิจการ  และคลิปวิดีโอ เรื่องการยื่นขอผล
การตรวจสถานที่เครื่องส าอาง (http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx)  
หากท่านมีความประสงค์จะปิดกิจการและยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ขอให้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์   
ขอปิดกิจการ ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามพ้ืนที่ที่มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู ่
 
                                                                       กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
                                                                       มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx
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 หน้า 
 ค าน า 2 

 สารบัญ 3 

 บทที่ 1  วธิีการส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง 4 

 บทที่ 2  ข้อมูลที่ก าหนดใหส้่งเป็นไฟล์แนบ 11 

 บทที่ 3  การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง    
               สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 

46 

 
 
 

 

 

 

  

สารบัญ 
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บทที่ 1 
วิธีการส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง 

 
ก. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอางต่อไป จะต้องด าเนินการแจ้ง
ข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการไม่ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นยันการประกอบการ เมื่อ
ผู้ประกอบการเข้าใช้งานระบบเครื่องส าอางจะไมส่ามารถไปสูห่น้าจออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครื่องส าอางได้ จนกว่าจะด าเนินการแจ้งข้อมูล
และเอกสารเข้าสู่ระบบ 

              2. กรณีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติม ผู้ประกอบการจะต้องแก้ไขเอกสารและส่งข้อมูลเข้าระบบภายใน  
30 วันหลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 3 ครั้ง 

 3. กรณีสถานที่ผลิตได้รับหนังสือรับรอง ASEAN COSMETIC GMP จากส านักงาน อย. หรือหนังสือรับรองสถานที่ผลิต
เครื่องส าอางตามประกาศกระทรวงฯ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสถานที่ประกอบการจดแจ้งเครื่องส าอาง 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบแบบแจ้งฯ และหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ผ่านระบบ e-Submission 

เอกสารครบถ้วน 

ผู้ประกอบการแก้ไขและยื่นค าขอ/หลกัฐาน 
ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเข้าสู่ระบบฯ อีกครั้ง 2 

ผู้ประกอบการแจ้งข้อมลูสถานประกอบการเครื่องส าอาง 
เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ พรอ้มเอกสารหลักฐาน 1  ผ่านระบบ e-Submission 

(ด าเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน 2563) 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานท่ีผลิต/น าเข้า/ 
เก็บรักษา ณ สถานท่ีตั้งจริง 3 

ขอเอกสารเพิ่มเตมิ 
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ข. ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรกัษาเครื่องส าอาง  ผา่นทาง e-Submission  

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/  จากนั้นด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

 

2.  ในส่วนบริการ คลิกเลือกทีช่่อง “ผู้ประกอบการ”  จากนั้นด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป               

 

3. คลิกเลือกไอคอน “จัดการสถานที่” จากนั้นด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

https://privus.fda.moph.go.th/
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4.  คลิกเลือกไอคอน  “แจ้งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง (เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ)”  

 

 
5. ตรวจสอบสถานะสถานที่ กรณีผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งมากกว่า 1 แห่ง ให้เลือกข้อมูลที่สถานะสถานที่เป็น 
“อนุมัติ” และ สถานะเอกสารเป็น “รอบันทึกข้อมูล” จากนั้นด าเนินการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้ครบทุกสถานที่ โดย
ให้คลิกเลือกไอคอน  “บันทึกรายละเอียด” เพ่ือบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมในระบบในขั้นตอนต่อไป 
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6. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสถานที่ 
 6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประกอบการ และเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนที่ยังไม่เคยแจ้งในระบบ เช่น รหัส
ประจ าบ้าน (ของสถานที่ที่ต้องการส่งข้อมูล) พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และอิเมล์ เป็นต้น  
 6.2 ตรวจสอบประวัติการตรวจสถานที่ หากข้อมูลประวัติการตรวจสถานที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงให้ติดต่อแจ้ง
แก้ไขกับเจ้าหน้าที่อย. หรือ สสจ. ที่รับผิดชอบ 
 6.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป” 
 

 

 
7. แจ้งข้อมูลภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองเพ่ือการส่งออก (COM, CFS, CPO)  
 7.1 กรณีประสงค์แจ้งข้อมูล ให้ระบุชื่อสถานประกอบการ และที่ตั้งสถานประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ  
 7.2 กรณีไม่ต้องการแจ้งข้อมูลให้เลือกที่ไอคอน “ไม่ประสงค์แจ้งข้อมูล” 
 7.3 กด “ถัดไป” 
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8. แจ้งข้อมูลของสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ 
 8.2 ลักษณะสถานที่ 
 8.3 ข้อมูลการประกอบกิจการ 
 8.4 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป” 

 
 
9. แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา 
 9.1 แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณารูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งประกอบด้วย 3 ไฟล์ ดังต่อไปนี้  
  (1) เอกสารยื่นยันตัวตน  (2) เอกสารยืนยันสถานที่  และ (3) แบบแปลนแผนผังและภาพถ่ายสถานที่  
 9.2 เลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของท่านและ กด “1. โหลดไฟล์เอกสารแนบ”  
 9.3 เมื่อโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วให้ กด “2. ส่งค าขอเข้าระบบ” 
หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารที่ต้องแนบในแต่ละไฟล์ใน บทที่ 2 
 

 

9.1 

9.2 9.3 
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10. กรณีผู้ประกอบการเคยยื่นเอกสารแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไว้ครบถ้วนแล้วระบบ privus ระบบจะขึ้น
ข้อความ “สถานที่นี้เคยส่งเอกสารไว้ครบถ้วนแล้ว วันที่อนุมัติสถานที่............” ท่านสามารถส่งค าขอพิจารณาได้เลย
โดยไม่ต้องแนบไฟล์ 
 

 
 
11. เมื่อบันทึกค าขอเข้าระบบแล้วจะได้เลขที่บันทึก ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งในเอกสารแบบฟอร์มด้านซ้ายมือ 
หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการแก้ไขข้อมูลให้กด “ยกเลิกค าขอ” แล้วท าการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนที่ 
1-10 แต่หากรายละเอียดค าขอและไฟล์เอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ให้กด “ยื่นค าขอ” จึงถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น
ขั้นตอนในการยื่นค าขอ 
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12. เมื่อยื่นค าขอเรียบร้อยแล้ว สถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “ส่งเรื่องรอพิจารณา” 
 12.1 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารพบว่าครบถ้วน สถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “เอกสารครบถ้วน” 
 12.2 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารพบว่าไม่ครบหรือต้องแก้ไข สถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม” ให้ผู้ประกอบการแก้ไขค าขอตามเหตุผลการพิจารณาที่เจ้าหน้าที่แจ้ง โดยท าการส่งค าขอและแนบไฟล์
เอกสารเข้ามาใหม่ในขั้นตอนเดิม (ข้อ1-11) ภายใน 30 วันหลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
จะต้องแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนได้ภายใน 3 ครั้ง (การแก้ไขสามารถแนบเฉพาะไฟล์ที่ประสงค์จะแก้ไขแทนไฟล์เดิมได้) 
 หมายเหตุ กรณีที่มีข้อสงสัยในผลการพิจารณาท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่อง     
(ในแบบแจ้งฯ จะระบุชื่อผู้พิจารณาที่มุมขวาด้านบน) ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในระบบฯ 
 

 
 
 
ค. ประเภทสถานที่เกีย่วกับเครื่องส าอาง 
 

ประเภทสถานที่เกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง 

กิจกรรมที่ด าเนนิการในสถานที่ 

ก.  สถานที่ผลิต ท า  ผสม  เปลี่ยนรปู แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือเปลีย่นภาชนะบรรจุ 
ข. สถานที่น าเข้า น า หรือสั่งเครื่องส าอางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ค. สถานที่เก็บรักษา เก็บรักษาวัตถุดิบเครื่องส าอาง , เครื่องส าอางรอบรรจ ุ, ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง

ส าเร็จรูป  วัสดุบรรจ ุภาชนะบรรจ ุ
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่ก าหนดใหส้่งเป็นไฟล์แนบ 

1. รายการหลักฐานที่ก าหนดให้ส่งเป็นไฟล์แนบ 

ผู้ประกอบการต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการเป็นไฟล์แนบ เพ่ือยืนยันตัวตนและ
รายละเอียดการประกอบกิจการของท่าน เพ่ือเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบสถานที่ได้ ทั้งนี้ 
รายการหลักฐานขึ้นอยู่กับลักษณะกิจการและประเภทของกิจการ เช่น “การขอผลิตเครื่องส าอาง” จะมีจ านวน
หลักฐานที่มากกว่า “การขอน าเข้าเครื่องส าอาง” โดยสรุปมีรายการหลักฐาน ดังนี้ 

ประเภทหลักฐาน ชื่อหลักฐาน ผู้ออกหลักฐาน/ 
ผู้จัดท าหลักฐาน 

1. เอกสารยืนยนั
ตัวตน 

  

1.1 บุคคลธรรมดา (1) บัตรประชาชน หน่วยงานราชการ 
 (2) ใบทะเบียนพาณิชย์ หน่วยงานราชการ 
1.2 นิติบุคคล  (1) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล หน่วยงานราชการ 

 (2) หนังสือมอบอ านาจ ผู้ประกอบการ 
 (3) บัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ หน่วยงานราชการ 
 (4) บัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ หน่วยงานราชการ 

2. ทะเบียนบ้านของ
สถานทีต่ิดต่อ   

(1) ทะเบียนบ้านของสถานที่ติดต่อ   หน่วยงานราชการ 
 

3.  เอกสารเกี่ยวกับ
สถานที่ 

(1) ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษา
เครื่องส าอาง กรณีส าเนาทะเบียนบ้าน ไม่ระบุชื่อเจ้าบ้าน  
ให้แนบโฉนดที่ดินซึ่งระบุชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในสถานที่นั้น  

หน่วยงานราชการ 
 
 

 (2) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่าสถานที่  
(กรณีผู้จดแจ้งไม่มีกรรมสิทธิ์ในสถานที่) พร้อมทั้ง 
(2.1) บัตรประชาชนของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ 
       ผู้ให้เช่าสถานที่ (เจ้าของกรรมสิทธิ์สถานที่) 
(2.2) บัตรประชาชนของผู้ใช้สถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่  

ผู้ประกอบการ 

 (3) แผนที่ทางไปสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง   ผู้ประกอบการ 
 (4) แผนผั งภายในของสถานที่ ผลิต/น าเข้ า/เก็บรั กษา

เครื่องส าอาง   
ผู้ประกอบการ 

 (5) ใบประกอบกิจการโรงงาน กรณีเข้าข่ายโรงงาน 
หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  

หน่วยงานราชการหรือ
การนิคมอุตสาหกรรม 
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ประเภทหลักฐาน ชื่อหลักฐาน ผู้ออกหลักฐาน/ 
ผู้จัดท าหลักฐาน 

 (6) รูปถ่ายสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง   ผู้ประกอบการ 
 (7) รูปถ่ายปูายสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง   ผู้ประกอบการ 
 (8) รูปถ่ายหน้าห้องและด้านในห้องผลิตเครื่องส าอาง   ผู้ประกอบการ 
 (9)  รูปถ่ายหน้าห้องและด้านในห้อง/บริเวณน าเข้า

เครื่องส าอาง   
ผู้ประกอบการ 

 (10)  รูปถ่ายหน้าห้องและด้านในห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง ผู้ประกอบการ 
4. เอกสารเกี่ยวกับ (1) ข้อมูลทั่วไป หรือคู่มือคุณภาพ ผู้ประกอบการ 
การประกอบกิจการ (2) เอกสารแสดงวิธีการผลิต (เฉพาะกรณีผลิต) ผู้ประกอบการ 
 (3) บันทึกการฝึกอบรมของบุคลากรที่เก่ียวกับการผลิต/

น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง   
ผู้ประกอบการ 

 
 

2. หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  
 หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดส่งมอบเป็นไฟล์ .pdf จ านวน 3 ไฟล์ ได้แก่ 
 (1) ไฟล์เอกสารแนบ 1 : เอกสารยืนยันตัวตน 
 (2) ไฟล์เอกสารแนบ 2 : เอกสารยืนยันสถานที่ 
 (3) ไฟล์เอกสารแนบ 3 : แบบแปลนแผนผังและภาพถ่ายสถานที่ 
 ทั้งนี้ รายการเอกสารที่ต้องใช้แนบในแต่ละไฟล์ แสดงดังตารางแสดงรายชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาแยกตามประเภทของไฟล์แนบ (หน้า 13) 

รายละเอียดการจัดเตรียมไฟล์เอกสารแนบ 1-3 สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code นี ้

   

ไฟล์เอกสารแนบ 1 : 
เอกสารยืนยันตัวตน 

ไฟล์เอกสารแนบ 2 : 
เอกสารยืนยันสถานที่ 

ไฟล์เอกสารแนบ 3 :  
แบบแปลนแผนผังและ 

ภาพถ่ายสถานที่ 
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ตารางแสดง รายช่ือเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาแยกตามประเภทของไฟล์แนบ 

ไฟล์แนบที่ 1  
เอกสารยืนยันตัวตน 

ไฟล์แนบที่ 2  
เอกสารยืนยันสถานที ่

ไฟล์แนบที่ 3  
แบบแปลนแผนผังและภาพถ่ายสถานที ่

1. หนังสือมอบอ านาจ 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (แสดงหน้าเจ้าบ้าน) 1. แบบแปลนแผนผัง 

2. บัตรประชาชน 1.1 *เอกสารยืนยันกรรมสิทธิ์ในสถานท่ี เช่น 
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี  
- โฉนดท่ีดิน 
- สัญญาเช่า 

2. ภาพถ่ายอาคารภายนอก และบริเวณ
โดยรอบ 

3. ทะเบียนบ้านส านักงานหรือสถานท่ี
ติดต่อ 

1.2 *บัตรประจ าตัวประชาชนผู้เช่า/ผู้ให้เช่า 
(*ขอเฉพาะกรณีท่ีผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)  

 

4. หนังสือรับรองจากภาครัฐ(แล้วแต่กรณี) 
-  ใบจดทะเบียนพาณิชย์ 
-  หนังสือรับรองนิติบุคคล 
-  หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
-  หนังสือจัดตั้งองค์กร 

2. แผนท่ีสถานท่ี พร้อมระบุ GPS 
- สถานท่ีติดต่อ / ส านักงาน 
- สถานท่ีผลิตเครื่องส าอาง 
- สถานท่ีน าเข้าเครื่องส าอาง 
- สถานท่ีเก็บรักษา

เครื่องส าอาง 

3. ภาพถ่ายปูายหน้าสถานประกอบการ  
โดยต้องมีปูายแสดงข้อความ 

- สถานท่ีผลิตเครื่องส าอาง 
- สถานท่ีน าเข้าเครื่องส าอาง 
- สถานท่ีเก็บรักษา

เครื่องส าอาง 

5. บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 3. ข้อมูลท่ัวไป 4. ภาพถ่ายภายในห้องสถานท่ีผลิต/น าเข้า/
เก็บรักษาเครื่องส าอาง 

 4. เอกสารการฝึกอบรม 5.ภาพถ่ายอื่น ๆ เช่น บริเวณเปล่ียนเครื่อง
กาย, บริเวณล้างอุปกรณ์, อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล, ถังดับเพลิง และถังทราย เป็นต้น 

 5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) 

3. รายละเอียดของหลักฐานที่ก าหนดเป็นไฟล์แนบ  

 3.1 เอกสารยืนยันตัวตน  
  3.1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้ 
   (1) บัตรประจ าตัวประชาชน โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 

           (1.1) ชื่อในบัตรประจ าตัวประชาชน ต้องตรงกับชื่อผู้ยื่นแบบแจง้ฯ  
              (1.2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต้องครบถ้วน 13 หลัก  
   (1.3) บัตรประจ าตัวประชาชนไม่หมดอายุ  

                        (2) ใบทะเบียนพาณิชย ์โดยมีข้อก าหนด ดังนี้  
       (2.1) ชื่อของผู้จดทะเบียนพาณิชย์ ต้องตรงกับผู้ยื่นแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 1)  

  (2.2) ชื่อร้านต้องตรงกับที่ระบุในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 
    (2.3) วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนต้องระบุว่า ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการค้า
เครื่องส าอาง (ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 
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ตัวอย่าง ใบทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

ช่ือ xx สกุล xxxxxxx 

ช่ือร้าน 

1 

2 

3 

xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx 

วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน 
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  3.1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้ 

        (1) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมี
ข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 

(1.1) ชื่อนิติบุคคล เช่น ชื่อบริษัท ต้องตรงกับชื่อสถานที่ซึ่งปรากฏใบแบบแจ้งฯ ที่ยื่นขอ
สถานที ่(ตามรูปต าแหน่งที่ 1) 

 (1.2) ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนนิติบุคคล (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 

 (1.3) สถานที่ตั้งของนิติบุคคล ต้องตรงกับสถานที่ตั้งที่ปรากฏในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 3)  

 กรณีสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า มิได้อยู่ที่เดียวกับส านักงานแห่งใหญ่  อาจจะตั้งอยู่ที่
ส านักงาน (สาขา) ก็ได้  

  กรณีสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้านั้น ผู้ยื่นขอมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารและ
ที่ดิน เช่น การเช่าสถานที่ หรือยินยอมให้ใช้สถานที่ ผู้ยื่นแบบแจ้งฯ ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สถานที่ตั้งที่จะ
ด าเนินการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอางนั้น ๆ   

เช่น บริษัท ร่ ารวยเครื่องส าอาง จ ากัด มีนายสุนทร มีโชค เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ              
มีส านักงานสถานที่ติดต่ออยู่ที่จังหวัดปทุมธานี แต่มีโรงงานผลิตเครื่องส าอาง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี นายสุนทร ต้อง    
จดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุว่า  “ส านักงานแห่งใหญ่ (สถานที่ติดต่อ) ตั้งอยู่เลขที่  123456 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบล
ประชาธิปปัตย์  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  และส านักงานสาขา (สถานที่ผลิต) อยู่ที่ 88/23 ถนนติวานนท์ ต าบล
ตลาดขวัญ  อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”     

(1.4) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ต้องระบุว่า “ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องส าอาง หรือการ
ผลิตเครื่องส าอาง โดยทัว่ไปมักพบข้อความระบุว่า “(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องส าอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และ
เครื่องใช้เสริมความงาม” (ตามรปูต าแหน่งที่ 4)  

(1.5) วันทีอ่อกหนังสือรับรอง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบแจ้งฯ 
(ตามรูปต าแหน่งที่ 5)  

(1.6) ต้องมีการประทับของนิติบุคคล เช่น ตราบริษัทฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 6) 
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ตัวอย่าง หนังสือรับรองนติิบุคคล 

 

 

1 

ชื่อ xxxxxx สกุล xxxxxxx 

ท่ีอยู่ เลขท่ี xx/xx หมู่ xx ซอย xxxx แขวง xxxxxxx เขต xxxxxxxx จังหวัด กรุงเทพฯ 

อยู่ เลขท่ี xx/xx หมู่ xx ซอย xxxx แขวง xxxxxxx เขต xxxxxxxx จังหวัด นนทบรุ ี 3 

4 วันท่ี xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx 

ประทับตราบริษัท 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 

5 

6 

xxxxxxxxxxxxx 

2 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
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(2)  หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล 

 ก. กรณีที่1 เป็นมหาวิทยาลัย/หน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับใบรับจดแจ้งฯ หลัง
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน เช่น  พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย..........พ.ศ........ 
ต้องมีข้อความที่ความหมายว่า “มีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา.................. 
อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน  เช่า  ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย 
และแลกเปลี่ยน หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน”  

 ข. กรณีที่ 2  เป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับใบรับจดแจ้งก่อน
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน ที่ระบุข้อความที่ความหมายว่า  
“มีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา....... อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ซื้อ ขาย 
จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน  เช่า  ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน หรือท านิติกรรมใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน” 
 

  (3)  หนังสือมอบอ านาจ โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 
(3.1) กรณีนิติบุคคล ชื่อของผู้มอบอ านาจต้องตรงกับชื่อที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ

เอกสารจัดตั้งหน่วยงาน หรือเอกสารจัดตั้งมหาวิทยาลัย (ตามรูปต าแหน่งที่ 1) และผู้ลงนามมอบอ านาจต้องมีชื่อตรงกับ
ชื่อกรรมการของนิติบุคคลนั้น ๆ (ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 

(3.2) ที่อยู่ตามที่ระบุในหนังสือมอบอ านาจ กรณีนิติบุคคล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือนิติ
บุคคล กรณบีุคคลธรรมดา ต้องตรงกับที่ระบุในบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 

(3.3) หนังสือมอบอ านาจ ต้องไม่หมดอายุ และต้องมีอายุต่อไปอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่
ยื่นแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 4) 

(3.4) เอกสารให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ตามรูปต าแหน่งที่ 5) 
(3.5) เอกสารต้องมีเลขลงรับ หรือหลักฐานที่แสดงการยื่นต้นฉบับไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามรูปต าแหน่งที่ 6) 
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ตัวอย่าง หนังสือมอบอ านาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

6 

ประทับตราบริษัท 

1 

2 

4 
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ตัวอย่าง หนังสือมอบอ านาจ (แบบฟอร์ม) 
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3.2 เอกสารเกี่ยวกับสถานที่  

3.2.1 ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานทีท่ี่ติดต่อ โดยมีข้อก าหนด ดังนี ้
(1) ที่อยู่ของสถานที่ติดต่อ จะต้องตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ     

ตรงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่ (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
(2) รายการที่อยู่ในเอกสารทะเบียนบ้านต้องตรงกับระบุในแบบแจ้ง ฯ  

3.2.2 ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง  โดยมีข้อก าหนด ดังนี ้
(ให้ดูรูปภาพประกอบ) 

(1) ผู้ยื่นแบบแจ้งฯ ต้องเป็น “ผู้ยื่นค าขอ” (ตามรูปต าแหน่งที่ 1) หรือ “เจ้าบ้าน” (ตามรูปต าแหน่งที่ 4) 
ในกรณีผู้ยื่นแบบแจ้งฯ ไม่ใช่เจ้าบ้าน ต้องมีเอกสารยืนยันกรรมสิทธิ์ในสถานที่นั้น ๆ เป็นสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษา
เครื่องส าอาง เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า โฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่า และต้องมี
เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ยินยอม หรือผู้ให้เช่าให้ใช้สถานที่ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน 
(เจ้าบ้าน) ส าเนาโฉนดที่ดิน (ต้องแนบหน้าสารบัญจดทะเบียนเพ่ือแสดงกรรมสิทธิ์ในทุกช่วง) ส าเนาสัญญาซื้อขาย   
(เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์) พร้อมทั้งแนบบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือผู้ให้เช่าสถานที่ 

(2) รหัสประจ าบ้าน ต้องตรงกับรหัสที่ระบุในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 
(3) รายละเอียดของที่อยู่ ต้องตรงกับระบุในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 

 

ตัวอย่าง ทะเบียนบ้าน (แสดงหน้าเจ้าบ้าน) 
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3.2.3 หนังสือยินยอมให้ใชส้ถานที ่หรือสัญญาเช่าสถานที่ (สถานที่ติดต่อ/สถานทีผ่ลิต/น าเข้า/เก็บรกัษา
เครื่องส าอาง  โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 

(1) ชื่อของผู้ให้ยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือผู้ให้เช่าสถานที่ ต้องระบุสถานะเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียน
บ้าน หรือมีสถานะเป็น “ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน” ในโฉนดที่ดิน  พร้อมทั้งให้แนบบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือผู้ให้เช่าสถานที่ 

(2) ชื่อของผู้ใช้สถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ ต้องตรงกับที่ระบุในแบบแจ้งฯ พร้อมทั้งแนบบัตรประจ าตัว
ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ใช้สถานที่ หรือผู้เช่าสถานที ่

(3) รายละเอียดที่อยู่ของสถานที ่ต้องตรงกับระบุในแบบแจ้งฯ  
(4) กรณีมอบหรือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือมีการเช่าช่วงสถานที่หลายช่วง  ให้ผู้ขอจดแจ้ง

เครื่องส าอางส่งเอกสารตามข้อนี้ (ข้อ 3.2.3) ทุกช่วงที่มีการท านิติกรรม หรือท าสัญญา ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้น
สุดท้าย โดยในหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่าจะต้องระบุว่ามีการยินยอมให้เช่าช่วงด้วย 
   

ตัวอย่าง สัญญาเช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

 

ตัวอย่าง สัญญาเช่า (ต่อ) 
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ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
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 3.2.4 แผนที่ของสถานที่ติดต่อ/สถานทีผ่ลิต/ สถานที่น าเข้า/ สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง 

แผนที่ให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูตารางประกอบ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในตาราง  :    เครื่องหมาย “”    หมายถึง  ให้ท า/มีได้   
                                            เครื่องหมาย  “”    หมายถึง  ไม่ให้ท า/ไม่ให้มี/ไม่อนุญาต   
     เครื่องหมาย  “-”      หมายถงึ  ไม่ได้ก าหนด   

รายการที่ตรวจสอบในแผนที่ของสถานที่ติดต่อ/สถานทีผ่ลิต/  
สถานที่น าเข้า/ สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง 

 

สถานที่
ติดต่อ 

สถานที่
ผลิต 

สถานที่ 
น าเข้า 

สถานที่ 
เก็บ
รักษา 

ก. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่     

ก1 ลักษณะแผนที่ 
     ก1.1 ต้องชัดเจนและแสดงสัดส่วนตามจริง ระบุระยะทางจากถนนเส้น
หลักจนถึงสถานที ่(ระยะทางให้ระบุหน่วยเป็น “เมตร” , กิโลเมตร”) 
     ก1.2 ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ ซึ่งต้องตรงกับที่ระบุในแบบแจ้งขอ
ผลตรวจฯระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ ซึ่งต้องตรงกับที่ระบุในแบบแจ้ง ฯ 

ก1.3 ระบุจุดสังเกตที่ใกล้เคียง ชื่อถนน ชื่อซอย 
     ก1.4 มีการระบุพิกัด GPS ที่ถูกต้อง 

    

ก2 ท าเลทีต่ั้ง  
     ก2.1 ต้องเหมาะสมและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561  
เช่น อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมือง
ของจังหวัด เขตประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงาน  
     ก2.2 กรณีเป็นสถานที่ผลิต ให้มีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนกรณีที่
อยู่ใกล้แหล่งชุมชน (เช่น ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล) ถนนสาธารณะ  
ใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ ใกล้อาคารอ่ืนหรือติดกับอาคารอ่ืน หรืออยู่ติดกับ
โรงงานอ่ืน  หรือติดกับร้านรับซื้อของเก่า 

-    

ข3 ลักษณะของสถานที่      
    ข3.1 กรณี “ขอผลิตเครื่องส าอาง” อนุญาตให้มีสถานที่มีรหัส
ประจ าบ้าน 1 รหัส (1 เลขที่บ้าน)  มีสถานที่ผลิตได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น 

-  - - 

    ข.3.2 กรณี “ขอผลิตเครื่องส าอาง” ร่วมกับ “ขอน าเข้า
เครื่องส าอาง” ในเลขที่ตั้งเดียวกันสามารถใช้แผนที่ฉบับเดียวกันได้  

-   - 

     ข.3.3 กรณี “ขอผลิตเครื่องส าอาง” ร่วมกับ “ขอน าเข้า
เครื่องส าอาง” และร่วมกับ “ขอเก็บรักษาเครื่องส าอาง” ในเลขท่ีตั้ง
เดียวกันสามารถใช้แผนที่ฉบับเดียวกันได้         

-    
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5 เมตร 

รายการที่ตรวจสอบในแผนที่ของสถานที่ติดต่อ/สถานทีผ่ลิต/  
สถานที่น าเข้า/ สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง 

 

สถานที่
ติดต่อ 

สถานที่
ผลิต 

สถานที่ 
น าเข้า 

สถานที่ 
เก็บ
รักษา 

     ข3.4 การมีสถานทีผ่ลิต/ สถานที่น าเข้า/ สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง 
อยู่ในบ้านพักอาศัย หรืออาคารพักอาศัย แต่ห้องผลิต ห้องเก็บรักษา
เครื่องส าอาง ไมไ่ด้เป็นทางเดนิผ่านไปสู่บรเิวณอ่ืน 

-    

     ข3.5 การใช้สถานที่ร่วมกับร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล 

-    

 
   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3.2.5 แผนผังภายในของสถานที่ผลิต/ สถานที่น าเข้า/ สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง 

แผนผังให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูตารางประกอบ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในตาราง  :    เครื่องหมาย “”    หมายถึง  ให้ท า/มีได้   
                                            เครื่องหมาย  “”    หมายถึง  ไม่ให้ท า/ไม่ให้มี/ไม่อนุญาต   
     เครื่องหมาย  “-”      หมายถงึ  ไม่ได้ก าหนด   
 

พิกัด GPS 13.849274, 100.529358 

สถานที่น าเข้า
และเก็บรักษา
เครื่องส าอาง 

 ตัวอย่าง แผนที่ตั้งสถานที่น าเขา้และสถานที่เก็บรักษาเคร่ืองส าอาง 

บริษัท สวยเสมอ จ ากัด เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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ตัวอย่างข้อความมาตรฐานซึ่งควรก าหนด 
ในแผนผังสถานทีผ่ลิตและเก็บรักษาเครื่องส าอาง  

ชื่อสิ่งก่อสร้าง (ตัวอย่าง) 
ให้ใส่หมายเลข/สัญลักษณ์ในแผนผัง 

1. รั้ว (ถ้ามี) 1 
2. ตัวอาคารสถานที่ผลิต  2 
3. ส านักงานสถานที่ติดต่อ  3 
4. ปูาย “สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง”  4 
5. ห้องผลิต  5 

5.1 โต๊ะผลิต  6 
5.2 ชั้นวาง/ตู้ใส่อุปกรณ์การผลิตหรือบรรจุ 7 
5.3 เครื่องผสม (ถ้ามี) 8 
5.4 เครื่องบรรจุ (ถ้ามี) 9 
5.5 เครื่องติดฉลาก (ถ้ามี) 10 

6. ห้องชั่งวัตถุดิบ (ถ้ามี) 11 
7. สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง หรือ ห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง 12 

       7.1 โต๊ะ 13 
       7.2 ตู้/ชั้นวาง/พาเลท 14 
8. ห้อง/บริเวณล้างอุปกรณ์การผลิตหรือบรรจุ 15 
     8.1 ตู้/ชั้นเก็บอุปกรณ์ 16 
9. อ่างล้างมือ 17 
10. ห้องน้ า 18 
11. ตู้เก็บชุดปฏิบัติงาน 19 
12. ห้อง/บริเวณปลี่ยชุดปฏิบัติงาน 20 
13. วัสดุใช้ดูดซับกรณีสารเคมีหรือเครื่องส าอางหกรั่วไหล 21 
14. ชุดปฐมพยาบาล 22 
15. ถังดับเพลิง 23 
16. เส้นทางเดินผู้ปฎิบัติงาน 24 
17. เส้นทางขนย้ายวัตถุดิบ/เครื่องส าอาง 25 
18. ประตู 26 
19. หน้าต่าง (ถ้ามี) 27 
20. ช่องระบายอากาศ (ถ้ามี) 28 
21. เครื่องปรับอากาศ(ถ้ามี) หรือพัดลม 29 
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ชื่อสิ่งก่อสร้าง (ตัวอย่าง) 
ให้ใส่หมายเลข/สัญลักษณ์ในแผนผัง 

22. สถานที่หรือถังเก็บขยะ/ของเสีย 30 
23. บ่อบ าบัดน้ าเสีย (ถ้ามี) 31 
24. ทางเข้า-ออก วัตถุดิบ/สินค้า  
25. ทางเข้า-ออกผู้ปฏิบัติงาน/คน  
26. รายการอื่นๆ ให้ระบุตามที่ผู้ประกอบการประสงค์ และระบุล าดับ

เลขต่อไป 
 

 
ตัวอย่างข้อความมาตรฐานซึ่งควรก าหนดใน 

แผนผังสถานที่น าเข้าและเก็บรักษาเครื่องส าอาง 
ชื่อสิ่งก่อสร้าง (ตัวอย่าง) 

ให้ใส่หมายเลข/สัญลักษณ์ในแผนผัง 

1. รั้ว (ถ้ามี) 1 
2. ตัวอาคารสถานที่น าเข้า 2 
3. ส านักงานสถานที่ติดต่อ 3 
4. ส านักงานสถานที่น าเข้า 4 
5. ปูาย “สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง” 5 
6. ปูาย “สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง” 6 
7. สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง 7 
8. โต๊ะ 8 
9. ตู้/ชั้นวาง/พาเลท 9 
10. อ่างล้างมือ 10 
11. ห้องน้ า 11 
12. ตู้เก็บชุดปฏิบัติงาน 12 
13. ห้อง/บริเวณปลี่ยนชุดปฏิบัติงาน 13 
14. วัสดุใช้ดูดซับกรณีสารเคมีหรือเครื่องส าอางหกรั่วไหล 14 
15. ชุดปฐมพยาบาล 15 
16. ถังดับเพลิง 16 
17. เส้นทางเดินผู้ปฎิบัติงาน 17 
18. เส้นทางขนย้ายวัตถุดิบ/เครื่องส าอาง 18 
19. ประตู 19 
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ชื่อสิ่งก่อสร้าง (ตัวอย่าง) 
ให้ใส่หมายเลข/สัญลักษณ์ในแผนผัง 

20. หน้าต่าง (ถ้ามี) 20 
21. ช่องระบายอากาศ (ถ้ามี) 21 
22. เครื่องปรับอากาศ(ถ้ามี) หรือพัดลม 22 
23. สถานที่หรือถังเก็บขยะ/ของเสีย 23 
24. บ่อบ าบัดน้ าเสีย (ถ้ามี) 24 
25. ทางเข้า-ออก วัตถุดิบ/สินค้า  
26. ทางเข้า-ออกผู้ปฏิบัติงาน/คน  
27. รายการอื่น ๆ ให้ระบุตามที่ผู้ประกอบการประสงค์ และระบุ

ล าดับเลขต่อไป 
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ตัวอย่าง แผนผังสถานที่ผลิตและเก็บรักษาเครื่องส าอาง

   อ่างล้างมือ 

ห้องเก็บรักษา 
เคร่ืองส าอาง 

สถานท่ีเก็บรักษา

เคร่ืองส าอาง 

ให้ระบุค าอธิบายต าแหน่งของสิ่งก่อสร้างหรือเส้นทางสัญจร  

โดยใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์  
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ตัวอย่าง แผนผังสถานที่น าเข้าและเกบ็รักษาเครื่องส าอาง 

เคร่ืองส าอาง 

สถานที่น าเข้าเครือ่งส าอาง 

ให้ระบุค าอธิบายต าแหน่งของสิ่งก่อสร้างหรือเส้นทางสัญจร  

โดยใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์  
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ตัวอย่าง แผนผังสถานที่น าเข้าและเกบ็รักษาเครื่องส าอาง 
 

 

ให้ระบุค าอธิบายต าแหน่งของสิ่งก่อสร้างหรือเส้นทางสัญจร  

โดยใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์  
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  3.2.6 ส าเนาใบประกอบกิจการโรงงานหรือส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ (ถ้าม)ี 
ให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้รูปภาพประกอบ) 
 

 

ตัวอย่าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
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3.2.7 รูปถ่ายป้ายสถานที่  
การแสดงรูปถ่ายปูายสถานที่ให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูตารางและ

รูปภาพประกอบ) 
  (1) รูปถ่ายปูาย ต้องเห็นทั้ง 3 สิ่งในรูป คือ 1. ชื่อบริษัทหรือร้าน 2. เลขที่บ้าน 3. ปูายค าว่า 

“สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง” หรือ “สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง” หรือ “สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง” 
  (2) รูปถ่ายปูาย มีลักษณะดังนี้ 

 

ลักษณะของป้ายที่ติดหน้าสถานที่ 
 

สถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่เก็บรักษา 

1.ปูายซ่ึงติดในบริเวณที่บุคคลภายนอกเห็นไดช้ัดเจน   
ทั้งชื่อบริษัท/ร้าน และเลขทีบ่้าน  

   

2. มีข้อความตามที่ก าหนดอย่างถูกต้องและทั้งข้อความ
อยู่ติดกันในบรรทัดเดียวกัน 

“สถานที่ผลติ
เครื่องส าอาง” 

“สถานทีน่ าเข้า
เครื่องส าอาง” 

“สถานที่เก็บรักษา
เครื่องส าอาง” 

3. ปูายท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง คงทน สีพ้ืนหลังตัดกับสี
ตัวอักษร ขนาดปูายไม่น้อยกว่า 15 x 45 ซม. ตัวอักษร 
หนาไมน่้อยกว่า 1 ซม. ตัวอักษรสูงไมน่้อยกว่า 5 ซม. 

   

4. กรณีสถานที่น าเข้า/สถานที่เก็บรักษาตั้งอยู่ในอาคาร/
ส านักงานให้เช่า  ให้ติดปูาย/มีหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงว่า
สถานที่น าเข้า (ชื่อบริษัท) ตั้งอยู่  ณ อาคารนี้   เช่น      
ติดปูายชื่อบริษัทที่ชั้นล่าง/ทางเข้าอาคาร/ในบริเวณซึ่ง
บุคคลภายนอกเห็นชัดเจน พร้อมระบุว่าสถานที่น าเข้า
ดังกล่าวอยู่ที่ชั้นใดของอาคาร 

-   

  

ค าอธิบายสัญลักษณ์ในตาราง  :    เครื่องหมาย “”    หมายถึง  ให้ท า/มีได้   
     เครื่องหมาย  “-”      หมายถงึ  ไม่ได้ก าหนด   

 

 

 

 



40 
 

 

ตัวอย่าง รูปถ่ายป้ายสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง 
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ตัวอย่างรูปถ่ายป้ายสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 

และเก็บรักษาเครื่องส าอาง 
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  3.2.8 รูปถ่ายสถานที่ผลิต /น าเข้า /เก็บรักษาเครื่องส าอาง 
รูปถ่ายอาคารและบริเวณโดยรอบ มีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) ซ่ึงรูปถ่ายสถานที่ต้องเห็น

ทั้ง 4 สิ่งในรูป คือ (1) ชื่อบริษัท/ร้าน (2) เลขที่บ้าน (3) ปูายค าว่า “สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง” หรือ “สถานที่น าเข้า
เครื่องส าอาง” (4) ลักษณะตัวอาคาร  เช่น ตึกแถว อาคารโรงงาน 

 

 

 

ช่ือร้าน 

ชื่อบริษัท/ร้าน 
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3.2.9 รูปถ่ายด้านหนา้ห้องผลิตและดา้นในห้องผลิต /น าเข้า /เก็บรกัษาเครื่องส าอาง    

 รูปถ่ายหน้าห้องและภายในห้อง มีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) ซ่ึงรูปถ่ายสถานที่ต้องเห็นทั้ง 
4 สิ่งในรูป คือ (1) เพดาน  (2) ผนัง  (3) พ้ืน  (4) ประตูทางเข้า 
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3.2.10 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 

 (1) ชื่อสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า ต้องมีข้อมูลตรงกับที่ระบุในแบบแจ้งฯ เช่น ชื่อบริษัท    
ชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อมหาวิทยาลัย (ตามรูปต าแหน่งที่ 1) 
 (2) ข้อมูลที่ตั้ง ต้องตรงกับที่ระบุในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 
 (3) ลักษณะกิจการ อธิบายลักษณะว่าเป็น “ร้าน” หรือ “นิติบุคคล” เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด (ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 

(4) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือน าเข้า ให้อธิบายประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าหอม  
ตกแต่งหน้า  บ ารุงผิว  ทากันแดด แต่งเล็บ เกี่ยวกับเส้นผม  เกี่ยวกับช่องปาก  ส่วนบุคคลในห้องน้ าอ่ืน ๆ (ผ้าอนามัย 
ผ้าเย็น กระดาษซับมัน) (ตามรูปต าแหน่งที่ 4) 
 (5) ลักษณะและขนาดของสถานที่ ให้อธิบายลักษณะของอาคารที่ด าเนินกิจการ เช่น อาคาร
โรงงาน บ้านเดี่ยว ตึกแถว มีพ้ืนที่เท่าใด (ระบุหน่วยเมตริก เช่น เมตร หรือ ไร่ ตารางวา) มีกี่ชั้น แต่ละชั้นมีการใช้สอย
อย่างไร (ตามรูปต าแหน่งที่ 5)   
    (6) โครงสร้างองค์กร (ตามรูปต าแหน่งที่ 6) ให้ระบุว่า ในนิติบุคคลนั้นหรือร้านนั้น ประกอบด้วย
บุคคลส าคัญ มีต าแหน่งอะไร จ านวนกี่คน เช่น ผู้จัดการบริษัท, ผู้จัดการฝุายผลิต, ผู้จัดการฝุายควบคุมคุณภาพ, 
ผู้จัดการฝุายขาย และคนงาน 
 (7) จ านวนเครื่องจักรที่ส าคัญและแรงม้าของเครื่องจักร 
 (8) รายการและจ านวนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง (ข้อมูลนี้จะไม่มีในครั้งแรกที่ขออนุญาตสถานที่ 
แต่เมื่อได้รับใบรับจดแจ้งแล้ว   ต้องด าเนินการรวบรวมให้เป็นปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

ช่ือร้าน 
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3.2.11 เอกสารแสดงความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
ผู้ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอางจะต้องมีบันทึกการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ผู้รับมอบอ านาจ) เช่น 

กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝุายผลิต พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต หรือน าเข้า  การเก็บรักษาและจดแจ้ง
เครื่องส าอาง  (ส าหรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน ณ สถานที่ผลิต/สถานที่น าเข้า)  ดังนี้ 

 
องค์ความรู้ที่ต้องมี กรณ ี

ผลิต 
กรณ ี
น าเขา้ 

กรณ ี
เก็บรักษา 

1. วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561  
หรือการปฏิบัติตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง
อาเซียน (ASEAN COSMETIC GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE)  

   

2. ความรู้ทางด้านสุขอนามัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
2.1 การรักษาความสะอาดของบุคลากรและสถานประกอบการ  
การสวมชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม  
2.2 การปฏิบัติตัวของบุคลากรก่อนและหลังปฏิบัติงาน เช่น การ
ล้างมือ การเปลี่ยนชุดและสวมอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคลก่อนเข้า
สู่ห้องผลิต /ห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง 

   

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจดแจ้ง  การต่ออายุ
การจดแจ้งเครื่องส าอาง    

   

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดท าข้อมูล
เครื่องส าอาง (PRODUCT INFORMATION FILE : PIF) 

   

5. ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอางว่าด้วยการจัดท าฉลาก
เครื่องส าอาง 

   

 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ในตาราง  :    เครื่องหมาย “”    หมายถึง  ให้ท า   
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บทที่ 3 

การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้าเครือ่งส าอาง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 

 
 ด้วยกองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย   โดยกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางได้จัดท าระบบการ     
ขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หนังสือรับรองสถานที่น าเข้าตามประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง เรียบร้อยแล้ว  การขอหนังสือรับรองสถานที่เป็นตามสมัครใจของ
ผู้ประกอบการ  
  
  ตั้งแต่วันที่  23  พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป  หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอหนังสือรับรอง
สถานที่ผลิต หรือหนังสือรับรองสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง ซึ่งหนังสือนี้จะแสดงว่าท่านปฏิบัติได้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 โดย
สถานที่ผลิตจะต้องปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงฯ จ านวน 10 หมวด และสถานที่น าเข้าต้องปฏิบัติได้
ตามข้อก าหนดในประกาศกระทรวงฯ  จ านวน 6 หมวด 
 
  ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอางได้ 
โดยยื่นผ่านทางระบบ E-Submission  ซึ่งหนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี และมคี่าใช้จ่ายในการขอการรบัรอง ได้แก่  
ค่าค าขอ 100 บาท  ค่าตรวจสถานที่  6,000 จนถึง 21,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจ านวนคนงานและแรงม้าของเครื่องจักรใน
การผลิต/ เก็บรักษา เครื่องส าอาง) และค่าหนังสือรับรองสถานที่ตามประกาศฯ 500 บาท)  ทั้งนี้  ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอหนังสือรับรองสถานที่ในเว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง โดยคลิกเลือก กลุ่มควบคุม
เครื่องส าอาง-> การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส าอาง-> 5.2 คู่มือประชาชน เรื่อง การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต 
หรือน าเข้าเครื่องส าอาง  

 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ 

  1.  การริเริ่มของเจ้าของกิจการ 
 2.  การศึกษาข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงฯ 

   3.  การก าหนดขั้นตอนการท างานและจัดท าเอกสารที่จ าเป็น 
  4.  การปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ และพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามข้อก าหนดตามประกาศ

กระทรวงฯ  
 5.  การฝึกอบรมบุคลากรทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 

 6.  การน าเอกสารตามประกาศกระทรวงฯ ไปปฏิบัติจริง 
 7.  การตรวจสอบหรือประเมินภายในหน่วยงานตนเองว่า ปฏิบัติได้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ แล้ว 
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  8. การยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ผ่านทางระบบ E-Submission โดยปฏิบัติตามคู่มือประชาชน เรื่อง การขอหนังสือรับรองสถานที่
ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง 
  9.  เมื่อสถานะในระบบ  E-Submission ระบุเป็น “รอตรวจสอบสถานที่” ให้รอรับการตรวจสอบ
สถานที่ โดย 
   9.1 กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะได้รับการตรวจสถานที่จากเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยตรวจประเมินภายนอกที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ 
              9.2   กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค จะได้รับการตรวจสถานที่จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 
ประโยชน์จากการขอหนังสือรับรองสถานที่ตามประกาศกระทรวงฯ 
 
ส าหรับผูป้ระกอบการ 
 1. องค์กรเป็นที่ยอมรับ เป็นที่น่าเชื่อถือ และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์   
 3. การสอบกลับสามารถตรวจสอบได้ตลอดทั้งกระบวนการ 
 4. ลดความซ้ าซ้อนของการท างาน  เนื่องจากมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนการ 
              ปฏิบัติงานที่จ าเป็นไว้ ซึ่งจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
 5. ลดของเสียที่เกิดจากการจัดเก็บ ขนย้าย การบรรจุ การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม 
 6. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเป็นที่ยอมรับในระบบสากล  
 
ส าหรับพนักงาน 

1. สร้างความม่ันใจในการท างานให้กับพนักงาน  เพราะไดก้ าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพียงพอ  จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
3. มีมาตรการความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน  
 

ส าหรับผู้บริโภค 
1. ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสม่ าเสมอ เนื่องจากมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน 
2. ช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผู้บริโภค ให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
1. สถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า  สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น

การช่วยลดภาระการก ากับดูแลของภาครัฐ ท าให้ภาครัฐมีโอกาสในการสนับสนุนงานวิชาการได้มากยิ่งขึ้น 
2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

สถานประกอบการปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทย ยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 
****โปรดดูกฎหมายฉบับเต็มและวิธีการขอการรับรองสถานที่ ได้ที่ในเว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง *** 
ที่ไอคอน การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส าอาง -> ข้อ 5 ค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/น าเข้าเครื่องส าอาง 
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