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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรโฆษณำเครื่องส ำอำง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส าอาง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
2) กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง พ.ศ. 2560 
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561  

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  
     พ.ร.บ. เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 60 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน         1  รายการ 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด     6  รายการ 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด     0  รายการ 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส าอาง  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง อาคาร 4 ชั้น 4  ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ  
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารประกอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของรายการเอกสาร
ที่ต้องใช้ 

1 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายละเอียดของ
เอกสาร 

4 วัน กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอออกเลข
รับค าขอและออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียมให้ไปช าระเงิน
ที่ฝ่ายการคลัง 

3 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีจ่ัดเตรียมน าเรื่อง
เสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการว่าด้วย
ฉลากและการโฆษณา
เครื่องส าอาง 

14 วัน กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

5) 

การพิจารณา เจ้าหน้าที่น าเรื่องเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการว่า
ด้วยฉลากและการโฆษณา
เครื่องส าอาง 

1 วัน กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

6) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
 

20 วัน กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

7) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือแจ้ง
ความเห็นเกี่ยวกับข้อความ
โฆษณา 
 

20 วัน กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

8) 
การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือให้
ผู้ประกอบการ 
 

30 นาที กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 59 วัน 4 ชั่วโมง 30 นาที 
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
- 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
         บัตรประชาชน ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) 
ค าขอความเห็นเกี่ยวกับ
การโฆษณาเครื่องส าอาง 
(แบบฆส.1) 

ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและวัตถุ

อันตราย 

1 0 ฉบับ - 

2) 
หลักฐานการเป็นเจ้าของ
หรือเป็นผู้แทนของเจ้าของ
เครื่องส าอางที่จะโฆษณา 

- 1 0 ชุด - 

3) 
สูตรเครื่องส าอางพร้อม
ปริมาณเเละหน้าที่ของสาร
ในสูตร 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หลักฐานสนับสนุน
ข้อความโฆษณา (ถ้าม)ี 

- 1 4 ชุด ส าเนา 4 ชุดพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

5) 

บทวิทยุภาพภาพร่างหรือ
สตอรี่บอร์ดพร้อมค า
บรรยายภาพ/เสียงครบ-
ถ้วนตามที่ระบุในค าขอ 

- 1 16 ชุด ส าเนา 16 ชุดพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

6) 
ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 

- 0 0 ชุด ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจริง ที่ขาย
ในตลาด 1 ชิ้น 

 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ข้อควำมที่ใช้ทำงวิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องละ 10,000 บำท 

 
2) ข้อควำมที่ใช้สื่ออย่ำงอ่ืนนอกจำกข้อ 1 เรื่องละ 5,000 บำท 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วน 1556 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรสาร 0 2590 1556 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน E-mail :1556@fda.moph.go.th 
6) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทร 1111 ศูนย์บริการประชาชนส านักนายกรัฐมนตรี 
7) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 ค าขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส าอาง (ฆส.1) 

19. หมำยเหตุ 
1.ระยะเวลาที่แจ้งเริ่มนับตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับหนังสือแจ้งความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา 
2.ต้องแนบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจริงที่ขายในตลาด 1 ชิ้น 
 

วันที่พิมพ์  
สถำนะ  
จัดท ำโดย Umaporn Narinnok 
  
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน : กำรขอควำมเห็นเกี่ยวกับข้อควำมส ำหรับโฆษณำเครื่องส ำอำง 
 
 
 ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อมเอกสาร

ประกอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของรายการเอกสารที่ต้องใช้  
(1 ชั่วโมง) 

 

   
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ

รายละเอียดของเอกสาร (4 วัน) 
 

   
 เจ้าหน้าที่รับค าขอออกเลขรับค าขอและ

ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียมให้ไปช าระ
เงินที่ฝ่ายการคลัง (3 ชั่วโมง) 

 

   
 เจ้าหน้าทีจ่ัดเตรียมน าเรื่องเสนอท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลาก
และการโฆษณาเครื่องส าอาง (14 วัน) 

 

  
เจ้าหน้าที่น าเรื่องเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลากและการ
โฆษณาเครื่องส าอาง (1 วัน) 
 

 

 เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (20 วัน) 

 

   
 เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือแจ้งความเห็น

เกี่ยวกับข้อความโฆษณา (20 วัน) 
 

   
 เจ้าหน้าทีส่่งมอบหนังสือให้

ผู้ประกอบการ (30 นาที) 
 

   
 
 

 
 
 

 แ 


