
1 กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง 
Cosmetic Control Group 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ค ำถำม – ค ำตอบท่ีพบบ่อย 
 

ค ำถำม   หน้ำ 
  
กำรติดต่อในครั้งแรก  
ขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องส าอาง 4 
การติดต่อเพื่อขอจดแจ้งเครื่องส าอางในคร้ังแรก 4 
  
ขออนุมัติสถำนที ่  
การขออนุมัติสถานท่ีผลิต/น าเข้าเครื่องส าอางในประเทศไทย 4 
เอกสารส าหรับขอสานท่ีผลิต/น าเข้าเคร่ืองส าอางในประเทศไทย 5 
  
กำรจดแจ้งและใบรับแจ้ง  
การจดแจ้งเดี่ยว ชุดเซ็ต ต่างสีต่างกลิ่น พาเลต 6 
เง่ือนไข การจดแจ้งต่างสี/กลิ่น 7 
เคร่ืองส าอางท่ีสูตรเดียวกันต่างกันท่ีสีและกลิ่น จดแจ้งและช าระค่าธรรมเนียมอย่างไร 8 
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องส าอางท่ีจดแจ้งก่อนและหลังจาก พ.ร.บ เครื่องส าอาง พ.ศ.2558  
     มีผลบังคับใช ้  

8 

การขอแก้ไขใบรับแจ้ง 9 
การเพ่ิมสารในระบบผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเองได้หรือไม่ 9 
การยกเลิกใบรับแจ้ง 10 
การขอใบแทน กรณี ใบรับจดแจ้งเก่าหาย 10 
การขอใบแทน กรณี ขอเพ่ิมผู้ว่าจ้างผลิต (นอกจังหวัดที่โรงงานผลิตอยู่ได้หรือไม่  
     สถานท่ีผลิตอยู่ท่ี กทม.) 

10 

การเพ่ิมผู้ว่าจ้างต้องใช้อะไรบ้าง 11 
เคยมีเลขจดแจ้งแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนชื่อบริษัท/เปล่ียนท่ีอยู่) ต้องท าอย่างไร 11 
การจดแจ้ง กรณีวิสาหกิจชุมชน 11 
การจดแจ้ง กรณีหน่วยงานราชการ เป็นผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องส าอาง 12 
การอบรมการใช้ระบบจดแจ้งผ่านอินเทอร์เนต 12 
การน าเข้า ingredients เพื่อเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเครื่องส าอาง 12 
  



2 กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง 
Cosmetic Control Group 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ค ำถำม   หน้ำ 
  
กำรถ่ำยโอนข้อมูล  
การถ่ายโอนข้อมูลท าอย่างไร 13 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลได้เมื่อไหร่ 14 
การถ่ายโอนกรณีผู้ประกอบการไม่มาถ่ายโอนหรือถ่ายโอนไม่ครบ 14 
หลังถ่ายโอนแล้วเลขจดแจ้งเป็นเลข 10 หลักเดิมหรือไม่ ใบรับจดแจ้งใหม่ท่ีได้เลขจะเป็น 
     เลขกี่หลัก 

15 

การหมดอายุของใบแจ้ง กรณีถ่ายโอนข้อมูล 15 
  
กำรต่ออำยุ  
การต่ออายุล่วงหน้า ก่อนใบรับแจ้งหมดอายุ 15 
ขั้นตอนการต่ออายุใบรับแจ้ง 16 
  
กำรจ้ำงผลิต กำรแบ่งบรรจุ  
หากต้องการจ้างผลิตเคร่ืองส าอาง และต้องการแบ่งบรรจุเครื่องส าอางเพ่ือขาย  
     ต้องท าอย่างไร 

17 

ผู้ผลิต A ผลิตสบู่เป็นก้อน ไม่มีหีบห่อ ส่งให้ B บรรจุลงซอง อย่างนี้ B เป็นผู้แบ่งบรรจุหรือ 
     ผู้ผลิต 

17 

  
กำรขอรับรองและจัดเตรียม  
การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ 18 
การขอการรับรอง GMP 18 
การขอ certificate of free sale (CFS) เป็นเอกสารท่ีใช้ในการส่งออก 18 
  
ฉลำก  
การแสดงฉลากเครื่องส าอาง 19 
การแสดงวันหมดอายุท่ีฉลากเครื่องส าอาง 19 
  
กำรช ำระ  
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายตามใบรับแจ้ง มีอายุกี่ปี นับอย่างไร 21 



3 กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง 
Cosmetic Control Group 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ค ำถำม   หน้ำ 
  
ค่าธรรมเนียมกรณีเรียกเก็บตาม ม.44 21 
กรณีท่ีบางท่านมีปัญหา ส่ังช าระแล้วไม่พบใบสั่งช าระ 21 
อัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี อย. เรียกเก็บจากผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอาง 21 
การช าระในการคีย์แทนผู้จดแจ้งโดยเจ้าหน้าท่ี 23 
  
Product Information File PIF  
การจัดเตรียม Product Information File (PIF) 23 
หลักเกณฑ์การจัดท า PIF มีผลบังคับใช้ เมื่อใด 23 
ผู้ใด ต้องจัดท าข้อมูล PIF 24 
การจัดท าข้อมูล PIF ผู้ผลิต หรือ ผู้น าเข้า สามารถจ้างผู้อื่นท าแทนได้หรือไม่ 24 
เคร่ืองส าอางท่ีผลิตขึ้นเพื่อแจก เป็นสินค้าโปรโมชั่น ต้องจัดท า PIF หรือไม่ 24 
ข้อมูล PIF ต้องจัดเก็บไว้ที่ใด กรณี ส านักงานกับสถานท่ีผลิตเป็นคนละที่ แยกเก็บเป็นส่วนๆ 
     ได้หรือไม่ 

24 

กรณีเครื่องส าอางท่ีสูตรเหมือนกัน แต่ต่างสีต่างกลิ่น มีเลขท่ีใบรับแจ้งเลขเดียวกัน ต้องจัดท า  
     PIF ให้ครบทุกสี ทุกกลิ่นหรือไม่ 

24 

ผู้ผลิตเครื่องส าอางประเภทแบ่งบรรจุ ต้องจัดท า PIF หรือไม่ 25 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบ PIF คือ ใคร 25 
การตรวจของเจ้าหน้าท่ีจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ 25 
เคร่ืองส าอางท่ีผลิตก่อนวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ต้องจัดท า PIF หรือไม่ 25 
ผู้ประกอบการไม่จัดท า PIF จะมีผลอย่างไร 25 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง 
Cosmetic Control Group 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กำรติดต่อในครั้งแรก 

ขั้นตอนกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง 

ตอบ 

1. ท าเรื่องมอบอ านาจ (ดาว์โหลดท่ีเว็บกลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง) 
2. สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล (Open ID) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
3. ยื่นขออนุมัติสถานท่ี 
4. ยื่นค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 
5.. หลังจากได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถผลิต/น าเข้า เครื่องส าอาง ตามท่ีจดแจ้งไว้ได้ 
 
กำรติดต่อเพือ่ขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงในครั้งแรก 

ตอบ 

สถานท่ีติดต่อศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  OSSC อาคาร 6 ชั้น 4 (ให้ค าปรึกษา) และชั้น 5 
(เจ้าหน้าท่ีพิจารณา) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

โทร  02 590 7274 , 02 590 7275 
ในกรณีท่ีอยู่ต่างจังหวัดให้ติดต่อขอค าแนะน าในการเปิดสิทธ์ิท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่

สถานประกอบการตั้งอยู่ 
 
 
ขออนุมัติสถำนที ่

กำรขออนุมัติสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำเครื่องส ำอำงในประเทศไทย 

ตอบ 

1. ผู้ผลิต/น าเข้า รายใหม่มาพบเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ก่อน ท่ี อย. อาคาร 6 ชั้น 4  
แล้วท าเรื่องมอบอ านาจ (ฟอร์มปี58 ดาว์โหลดท่ีเว็บกลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง หรือ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx หัวข้อ 2.3 
หนังสือมอบอ านาจ) แล้วยื่นท่ี อย. อาคาร 6 ชั้น 5  
2. สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล (open ID)  เพ่ือยืนยันตัวตนก่อน  
ดูรายละเอียดที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/คู่มือ
ท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองส าอาง/OpenID.pdf 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/คู่มือที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง/OpenID.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/คู่มือที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง/OpenID.pdf


5 กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง 
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3. จากนั้นเตรียมเอกสาร 13 รายการแนบขึ้นระบบจดแจ้ง Online Skynet หรือ ศูนย์บริการ One 
Stop Service Center อาคาร 6 ชั้น 5 ในระบบจัดการสถานท่ีน าเข้า และสถานท่ีเก็บ หากเป็น
บุคคลธรรมดาต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ชื่อร้าน 
4. เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบในระบบ หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะคลิกสถานะว่า “รอตรวจ
สถานท่ี” 
5. ท่านต้องท าหนังสือเชิญเจ้าหน้าท่ีไปตรวจมายื่นท่ี อย. กรณีสถานท่ีผลิตอยูใ่นกรุงเทพ และยื่นท่ี
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามท่ีสถานท่ีผลิต/น าเข้าตั้งอยู่ โดยนัดไปตรวจสถานท่ีตามประกาศแนบ 
  

เอกสำรส ำหรับขอสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ เครื่องส ำอำง 

ตอบ  

เอกสำรส ำหรับขอสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง 
1.หนังสือรับรองนิติบุคคล 
2.บัตรประจ าตัวประชาชน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีผลิต สถานท่ีเก็บเครื่องส าอางโดยมีรายละเอียดเจ้าบ้าน กรณีผู้ย่ืน
ขอไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือสัญญาเช่า 
4.ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ท่ีส านักงาน อย.แล้ว พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสาร 
5.ข้อมูลทั่วไป เช่น ท่ีตั้ง ลักษณะกิจการ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลการจดแจ้ง เครื่องส าอาง (ถ้ามี) 
6.แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีติดต่อและบริเวณใกล้เคียง 
7.แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีผลิตและบริเวณใกล้เคียง 
8.แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองส าอางและบริเวณใกล้เคียง 
9.แผนผังภายในสถานท่ีผลิต ให้แสดงสัดส่วนและต าแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
10.แผนผังของสถานท่ีเก็บเครื่องส าอาง แสดงสัดส่วนและต าแหน่งของพื้นท่ีจัดเก็บและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
11.รูปถ่ายป้าย “สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง” ติดบริเวณทางเข้าสถานท่ีผลิต 
12.เอกสารแสดงระบบการผลิต/วิธีการผลิตเครื่องส าอาง (โดยย่อ)พร้อมระบุแรงม้าเครื่องจักรแต่ละ
ขั้นตอนการผลิต บรรจุ 
13.หนังสือรับรองสถานท่ีผลิตตามประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์สถานท่ี/ หนังสือรับรอง
มาตรฐานการผลิตตาม ASEAN GMP 
กรณีมีหนังสือรับรองสถานท่ี ข้อ 13 แล้วให้ยกเว้นเอกสารข้อ 1 ถึง ข้อ 12 
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เอกสำรส ำหรับขอสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำง 
1.หนังสือรับรองนิติบุคคล 
2.บัตรประจ าตัวประชาชน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีน าเข้า สถานท่ีเก็บเคร่ืองส าอางโดยมีรายละเอียดเจ้าบ้าน กรณีผู้ย่ืน
ขอไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือสัญญาเช่า 
4.ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ท่ีส านักงาน อย.แล้ว พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสาร 
5.ข้อมูลทั่วไป เช่น ท่ีตั้ง ลักษณะกิจการ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องส าอาง 
6.แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีติดต่อและบริเวณใกล้เคียง 
7.แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีน าเข้าและบริเวณใกล้เคียง 
8.แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองส าอางและบริเวณใกล้เคียง 
9.แผนผังภายในของสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองส าอาง (กรณีเป็นสถานท่ีน าเข้าแห่งใหม่หรือสถานท่ีเก็บ
รักษาแห่งใหม่) แสดงสัดส่วนและต าแหน่งของพื้นท่ีจัดเก็บและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
10.ส าเนาใบประกอบกิจการโรงงาน กรณีมีเคร่ืองจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรอืคนงานตั้งแต่ 7 คน หรือ
ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ (ถ้ามี) 
11.ภาพถ่ายตัวอาคารสถานท่ีน าเข้า/สถานท่ีเก็บ และบริเวณโดยรอบตัวอาคาร 
12.รูปถ่ายป้าย “สถานท่ีน าเข้าเครื่องส าอาง” ติดบริเวณท่ีแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นชัดเจน 
 
>>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี 02-590-7273 หรือ 02-590-7139 
 
 
กำรจดแจ้งและใบรับแจ้ง 

กำรจดแจ้งผลิตภัณฑเ์ดี่ยว ชุดเซ็ต ต่ำงสีต่ำงกลิ่น พำเลต  

ตอบ 

ศึกษาได้จาก http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Manual.aspx 
เลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ 

- กรณี ผลิตภัณฑ์เดี่ยว  ดูที่ . คู่มือจดแจ้งเครื่องส าอางระบบอัตโนมัติ 
- กรณี ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกัน ท่ีมีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่สี
หรือกล่ิน  
ดูที ่. คู่มือ จดแจ้ง ต่างสีต่างกลิ่น ระบบอัตโนมัติ 
- กรณี ผลิตภัณฑห์ลายเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจ าหน่ายได้  
ดูที ่. คู่มือจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Manual.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADpalette160561.pdf
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ภำพตัวอย่ำง  

ผลิตภัณฑ์เดี่ยว 
 

ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกัน ท่ีมีส่วนประกอบและการใช้
เหมือนกัน แต่แตกต่างกันท่ีสีหรือกลิ่น 

 

ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลายเฉดสี บรรจุ
รวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจ าหน่ายได้ 

 

ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันบรรจุในภาชนะบรรจุเดียวกัน ไม่
สามารถแยกจ าหน่ายได้ 

 

ชุดผลิตภัณฑ์ท่ีใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ประเภทเดียวกัน บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน 

 

ชุดผลิตภัณฑ์ท่ีใน 1 ชุด ประกอบด้วยเดี่ยวหลายประเภท 
บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน  

 

เงื่อนไข จดแจ้งต่ำงสี/กลิน่ 

ตอบ 

ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกัน ท่ีมีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่สีหรือกล่ิน ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

- เบสต้องเหมือนกันทุกประการ หากมีสารอื่นเพิ่มมาแม้เพียงสารเดียวเราถือว่า เบสต่ำง 
- ต่างสี/กลิ่น เท่านั้น (จะมีสีหลายสีได้) 
- หากมีเหตุต้องยกเลิกเพียงบางเฉดในเลขนั้น เลขอื่น ๆ ก็จะถูกยกเลิกท้ังหมด 

สรุปว่า **การจดแบบนี้จะไม่เป็นอิสระต่อกัน หากกระทบเพียงบางเฉด จะมีผลต่อทุกเฉดในเลขนั้น 
** เน้นว่า เบสต้องเหมือนกันทุกประการ ** 
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เครื่องส ำอำงที่สูตรเดียวกนัต่ำงกันที่สีและกลิ่น จดแจ้งและช ำระค่ำธรรมเนียมอย่ำงไร 

ตอบ  

การจดแจ้งสามารถยื่นแบบ ต่างสี/ต่างกลิ่น ในระบบใหม่นี้ได้ 
- เก็บค่าธรรมเนียม = เดี่ยว 
- เง่ือนไข base ต้องเหมือนกันทุกรายการ ต่างแค่สี หรือ กลิ่นเท่านั้น 
- ไม่มีการเติมแนบท้ายในภายหลัง/คิดเลขจดแจ้งเป็นครั้งๆไป 

เช่น จดครั้งท่ี 1 มี 3 เฉดสี --> ได้เลขแจ้งท่ี 1 หากมีอีก 2 สีท่ีจะจด ต้องขึ้นเลขใหม่ 
- กรณีมีเฉดสีใดภายใต้เลขแจ้งนั้นมีเหตุต้องยกเลิก จะกระทบทุกเฉดสีในเลขเดียวกันถูก

ยกเลิกท้ังหมด 
** ดังนั้น หากผู้ประกอบการ ต้องการความเป็นอิสระกันในแต่ละสี สามารถยื่นเป็น ผลิตภัณฑ์เดี่ยวได้ 
 
รำยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงที่จดแจ้งก่อนและหลังจำกที ่พ.ร.บ เครื่องส ำอำง พ.ศ.2558 มี
ผลบังคับใช้  

ตอบ 

เนื่องจากใบรับจดแจ้งจ านวนมากอยู่ในระบบ Hello  แบ่งได้เป็น 
- ใบรับจดแจ้งท่ีออกตาม พรบ เครื่องส าอาง พ.ศ. 2535  ซึ่งจะสิน้สภาพโดยพร้อมกันใน

วันท่ี 8 ก.ย. 2561 ดังนั้น หากประสงค์จะผลิต/น าเข้า  ต้องถ่ายโอนข้อมูลจาก Hello ไปยัง Privus 
แล้วจดแจ้งใหม่ (ค่าค าขอ100บาท) ถ้าประมวลผลผ่าน จะได้รับใบรับแจ้งใหม่(ค่าใบรับแจ้ง 900
บาท) ตามพรบ เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 และได้เลขเดิม 

- ใบรับแจ้งท่ีออกตาม พรบ เคร่ืองส าอาง พ.ศ.2558  (ได้รับตั้งแต่ 9 ก.ย. 58) จะทยอย
หมดอายุเมื่อครบ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ 9 ก.ย. 61 เป็นต้นไป ดังนั้น หากประสงค์จะผลิต/น าเข้า  ต้องถ่าย
โอนข้อมูลจาก Hello ไปยัง Privus (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แล้วรอใช้เมนูต่ออายุ (อยู่ระหว่างออกกฎหมาย)  
ถ้าประมวลผลผ่าน จะได้รับการต่ออายุ ใช้เลขเดิมได้ต่อไป 
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กำรขอแก้ไขใบรับแจ้ง 

ตอบ 

 1. ผู้ลงนามในค าขอจะต้องเป็นผู้จดแจ้ง (ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขาย การน าเข้าเพื่อขาย 
หรือการรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง) 
 2. รายการในใบรับจดแจ้งท่ีสามารถขอแก้ไขได้ คือ ชื่อหรือท่ีตั้งสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเข้าหรือ
สถานท่ีเก็บเคร่ืองส าอางในกรณีท่ีราชการเปลี่ยนบ้านเลขที่ของท่าน และลักษณะทางกายภาพของ
ภาชนะบรรจุเครื่องส าอาง 

3. ข้อมูลรายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นความจริงทุกประการ 
 

กำรเพิ่มสำรในระบบผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มเองได้หรือไม ่

ตอบ   

การเพ่ิมสารในระบบผู้ประกอบการยังไม่สามารถเพิ่มเองได้ 
ท้ังนี้ให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้  

1. น าชื่อสารไปสืบค้นใน EU cosing 
  1.1 ถ้าพบใน EU cosing : มีการใช้ในเคร่ืองส าอาง (เช็คเง่ือนไขการใช้สารนั้นต่อ) 
  1.2 ถ้าไม่พบด าเนินการตามข้อ 2. 
2. น าชื่อสารไปคีย์ในค าขอจดแจ้ง/หรือเมนู "ค้นสารทั้งหมดในระบบ" เพ่ือตรวจสอบในฐานข้อมูล
เคร่ืองส าอาง อย. 
(เพราะอาจมีสาร extract บางชนิดที่มีการใช้ในเฉพาะภูมิภาค/ไม่มีใน EU cosing แต่มีข้อมูลทาง
วิชาการสนับสนุนแล้ว และมีการเพ่ิมข้อมูลในฐาน อย. แล้ว 
  2.1 ถ้าพบในฐาน อย. คีย์สูตรต่อได้เลย 
  2.2 ถ้าไม่พบท้ังใน EU cosing และฐาน อย. แสดงว่าเป็นสารใหม่  ***ต้องด าเนินการเพิ่ม
สารตามข้อ 3. 
3. การเพิ่มสาร ต้องมาย่ืนหนังสือท่ีผู้อ านวยการส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
เอกสารท่ีใช้ 
  3.1 เอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารซึ่งเป็นไปในทาง เครื่องส าอาง 
  3.2 ข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) 
  3.3 กรณีเป็นพืชให้ระบุชื่อวิทย์ของพืชพร้อมส่วนท่ีน ามาสกัด เช่น Dipterocarpus alatus 
root extract 
  3.4 แจ้งปริมาณของสารท่ีใส่ในสูตร/ และหน้าท่ีสารนั้นในสูตร 
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กำรยกเลิกใบรับแจ้ง  

ตอบ 

หลักการ  1. ต้องให้ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า ลงนามในจดหมายถึงผู้อ านวยการส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและ
วัตถุอันตราย เช่น ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท เพื่อป้องกันผู้รับมอบอ านาจยกเลิกให้
พลการ 
   2. ระบุชัดเจนว่าต้องการยกเลิกใบไหน โดยแจ้ง เลขที่ใบรับแจ้ง ชื่อการค้า ชื่อเครื่องส าอาง 
   3. แนบส าเนาใบรับแจ้งมาด้วย เพื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบว่าข้อ 1 และ 2 เป็นความจริง 
ขอให้ตรวจสอบให้ดีเพราะหากยกเลิกไปแล้วจะไม่สามารถน าเลขท่ีใบรับแจ้งดังกล่าวมาใช้ได้อีกต่อไป 
สามารถ download  พรบ เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 ได้ท่ี หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
โทร 02 590 7274-5  ในวันเวลาราชการ 
 

กำรขอใบแทน กรณ ีใบรับจดแจง้เก่ำหำย 

ตอบ 

เอกสำรที่ใช้ในกำรขอใบแทน 
1. หนังสือจากบริษัทแจ้งขอใบแทนเลขอะไร+กรรมการลงนาม  
2. เอกสาร (ใบแจ้งความ)   ****เพราะถือเป็นใบส าคัญ 
3. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ (ใครคือผู้มายื่นขอใบแทน) 
ค่าธรรมเนียม (ค่าค าขอ) 100 บ. 
ใบแทนเลขจดแจ้ง เลขจดแจ้งละ 100 บาท 
 

กำรขอใบแทน กรณีขอเพิ่มผู้ว่ำจ้ำงผลิต (นอกจังหวัดที่โรงงำนผลิตอยูไ่ด้หรือไม่ สถำนที่ผลิตอยู่ที่ 
กทม.)  

ตอบ 

ยึดตามท่ีตั้งผู้ผลิตเป็นหลัก 
ผู้ผลิตสามารถขอเพิ่มผู้จ้างได้ ณ สสจ. ในพื้นท่ีโรงงานตั้งอยู่ หรือ อย. เท่านั้น เช่น โรงงานผลิตอยู่
จังหวัดระยอง สามารถยื่นเพ่ิมได้ท่ี สสจ. ระยอง / หรือ อย. 
***ผู้ยื่นเพิ่มควรเป็นผู้ผลิต  
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กำรเพิ่มผู้ว่ำจ้ำงต้องใช้อะไรบ้ำง 

ตอบ 

กรณี ผู้จ้างเป็นบุคคล ใช้ส าเนาบัตรประชาชน (ให้ผู้จ้างเซ็นรับรองส าเนา "ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้
จ้างในระบบเคร่ืองส าอาง") 

กรณี  ผู้จ้างเป็นบุคคล (จดทะเบียนร้านค้า) ใชส้ าเนาประชาชนบัตรและส าเนาจดทะเบียน
พาณิชย์ ชื่อร้าน 

กรณี  ผู้จ้างเป็นบริษัท ใช้ส าเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล 

 

เคยมีเลขจดแจ้งแล้วแต่มกีำรเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนชือ่บริษัท/เปลี่ยนที่อยู่) ต้องท ำอย่ำงไร 

ตอบ 

เปลี่ยนแปลงในกรณีต่อไปนี้ 
1. การเปลี่ยนชื่อการจดทะเบียนนิติบุคคล (เปลี่ยนชื่อบริษัท) โดยท่ีเลขทะเบียนนิติบุคคลเดิม 
2. ย้ายสถานท่ีผลิต จากเดิม ไปท่ีใหม่ (ท่ีตั้งบริษัทใหม่ / เปลี่ยนท่ีอยู่) 
** ขณะนี้ในระบบe-sub ยังไม่เปิดใช้เมนูแก้ไขเปล่ียนแปลงท าให้ไม่ได้รับความสะดวก** 

ดังนั้นให้ผู้ประกอบการปฏิบัติดังนี้  (*)แนวทางแก้ไขปัญหา 
1.ใหผู้้ประกอบการ ด าเนินการแจ้งขอแก้ไข ต่อ เจ้าหน้าท่ี (สสจ./อย.) 

> เจ้าหน้าท่ี แก้ไขในระบบเก่า  
> แจ้งดึงข้อมูลท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วไประบบใหม่ ผ่าน E-mail : training@fda.moph.go.th 
> ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลใหม่จดแจ้งจดเร่ืองใหม่ (ข้อมูลเก่ารอถ่ายโอนข้อมูล) 

 

กำรจดแจ้ง กรณีวิสำหกจิชุมชน 

ตอบ 

ขณะนี้มีการปรับโครงสร้าง "วิสาหกิจชุมชน" ใหม่ เพื่อลดค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง  
     โครงสร้างเดิม   ชื่อผู้ประกอบการ  : ชื่อ-สกุล ประธาน (ชื่อวิสาหกิจชุมชน) 
     โครงสร้างใหม่  ชื่อผู้ประกอบการ   : ชื่อวิสาหกิจชุมชน 
** มีการปรับลดเฉพาะค่าใบรับแจ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- ค่าย่ืน = 100 (ราคาเดิม) 



12 กลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง 
Cosmetic Control Group 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

- ค่าใบจดแจ้ง = 500 (จากเดิม 900 ลดเหลือ 500 บาท) 
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อ กลุ่มวิสาหกิจฯ กรุณาเตรียมหลักฐาน/เอกสาร ดังนี้ 
1. หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (จากกรมการเกษตร) 
2. หนังสือแต่งตั้งประธานกลุ่ม 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีตั้งวิสาหกิจ/ประธานหรือผู้มอบอ านาจ/และผู้ยื่นค าขอหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 
4. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
5. แผนที่ทางไปวิสาหกิจชุมชน 
6. ท าหนังสือมอบอ านาจใหม่ ---> (ชื่อ ผู้ประกอบการ = ชื่อวิสาหกิจฯตามโครงสร้างใหม่) 
***ติดต่อเจ้าหน้าท่ี one stop service (อย.) / สสจ. ในคร้ังแรก เพื่อปรับโครงสร้างใหม่ก่อนรับสิทธิ์
ลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว เมื่อ สสจ. รับเอกสารครบถ้วนแล้วให้ scan ส่ง E-mail มาท่ี 
idcosmeticteam@gmail.com   
ติดต่อ เจ้าหน้าท่ี อย. เพ่ือช่วยปรับโครงสร้างส าหรับขั้นตอนการช าระเงิน 
 

กำรจดแจ้ง กรณหีน่วยงำนรำชกำร เป็นผู้ว่ำจ้ำงผลิตเครื่องส ำอำง  

ตอบ  

ให้หน่วยงานราชการออกหนังสือราชการจากหน่วยงานนั้น ๆ โดยแจ้งเลข 13 หลักของ
หน่วยงาน รับรองในหนังสือใช้เป็นข้อมูลผู้จ้างผลิตเครื่องส าอางลงนามโดยผู้มีอ านาจ แล้วมอบ
เอกสารให้ผู้ผลิตเป็นผู้แจ้งเพิ่มข้อมูล 
 

กำรอบรมกำรใช้ระบบจดแจ้งผ่ำนอินเทอร์เนต  

ตอบ 

มีการอบรมการใช้ระบบจดแจ้งผ่านระบบ PRIVUS และกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องส าอาง จัดโดย
มูลนิธิ อย. โดยมีการจัดอบรมเป็นรุ่น ๆ ติดต่อที่  โทร 02 590 7019 (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)  
 
กำรน ำเข้ำ ingredients เพ่ือเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 
ตอบ 

 มี procedure ดังนี้ 
1. ค าขอน าเข้าเคร่ืองส าอาง ตามฟอร์ม F-I 10-1 (เอกสารท่ีแนบ) โดยต้องยื่นขอ ณ ด่านอาหารและ
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ยา (ด่านฯ น าเข้า) ต่างๆ 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือส าเนา
ใบทะเบียนการค้า 
3. ใบมอบอ านาจให้กระท าการแทน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
อ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ กรณีกระท าการแทน หรือ ส าเนามอบอ านาจท่ียื่นรายปี กับด่านอาหาร
และยา 
4. ส าเนาเอกสารการน าเข้า ได้แก่ Invoice และหรือ Airway Bill/Bill of Landing/ Notification 
to collect International Postal Items 
5. หนังสือรับรองผู้ผลิตว่าน ามาใช้ผลิตเคร่ืองส าอาง (หนังสือชี้แจงจากบริษัทผู้น าเข้า) 
6. ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุดิบที่ระบุว่าใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
7. ส าเนาใบจดแจ้งกับกลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง โดยในสูตรส่วนผสมต้องระบุชื่อ ingredients ท่ี
น าเข้ามาด้วย 
หรือการเตรียมเอกสารต้องใช้เอกสารตามข้อมูลท่ีปรากฏตาม website ส านักด่านอาหารและยา 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Logistics/SitePages/DisplayNews.aspx?IDitem=7&List
=CosmeticNews 
 
กำรถ่ำยโอนข้อมูล 

กำรถ่ำยโอนข้อมูลท ำอย่ำงไร  

ตอบ 

การถ่ายโอนข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กรณี  
กรณีที่ 1 จดแจ้งก่อนวันท่ี 9 กันยายน 2558 อยู่ในระบบ E logistic จะหมดอายุพร้อมกันวันท่ี 8 
กันยายน 2558  

1) ผู้ประกอบการประสงค์ใช้เลขจดแจ้งเดิมต่อไป 
1. รอถ่ายโอนข้อมูลเข้าระบบ e sub ก่อน  
2. หลังถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว จดแจ้ง เข้าระบบ E Submission ได้เลขขดแจ้งเดิม  

    ช าระค่าค าขอ 100 บาท 
    ค่าใบจดแจ้ง 900  บาท 
         ด าเนินการแล้วเสร็จ ก่อน 8 กันยายน  2561  

2) ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะใช้เลขจดแจ้งนั้นแล้ว หากไม่ถ่ายโอนเข้าสู่ระบบใหม่ เลขจดแจ้ง
เดิมจะสิ้นสภาพตามกฎหมาย 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Logistics/SitePages/DisplayNews.aspx?IDitem=7&List=CosmeticNews
http://www.fda.moph.go.th/sites/Logistics/SitePages/DisplayNews.aspx?IDitem=7&List=CosmeticNews
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กรณีที่ 2 จดแจ้งหลังวันท่ี 9 กันยายน 2558 อยู่ในระบบ E Logistic 
หมดอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีจดแจ้ง สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบ E Submission รอไว้ได้
เลย เมื่อเปิดระบบให้ถ่ายโอนข้อมูลต่ออายุตามก าหนดที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง 

กรณีที่ 3 จดแจ้งหลังวันท่ี 9 กันยายน 2558 อยู่ในระบบ E Submission 
 หมดอายุ 3 ปี นับจากวันรับแจ้ง ต่ออายุตามวันท่ีก าหนดในใบรับแจ้ง 
 

ผู้ประกอบกำรเร่ิมด ำเนินกำรถ่ำยโอนข้อมูลได้เมื่อไหร่ 

ตอบ 

ผู้ประกอบการสามารถเริ่มถ่ายโอนข้อมูลได้เลย เปิดพร้อมให้ถ่ายโอนได้ท่ัวประเทศแล้วตั้งแต่ 
12 มีนาคม - 8 กันยายน 2561 โดยการนับอายุใบใหม่ โดย นับจากวันท่ีผู้ประกอบการด าเนินการ
ถ่ายโอน แล้วย่ืนค าขอเข้าระบบใหม่บวกไปอีก 3 ปี 

เช่น ถ่ายโอนไว้ วันท่ี 20 มีนาคม 61 แต่มาย่ืนเข้าระบบใหม่ วันท่ี 2 เมษายน 2561 ระบบ
ประมวลผลอัตโนมัติ แจ้งผลทันที ณ 2 เมษายน 2561 แสดงว่าอายุใบใหม่นี้นับอายุตั้งแต่ เมษายน 
2561 วันหมดอายุใหม่คือวันท่ี 1 เมษายน 2564 

 
กำรถ่ำยโอนข้อมูล กรณีผู้ประกอบกำรไม่มำถ่ำยโอนหรือถ่ำยโอนไม่ครบ 

ตอบ  

- จดแจ้งแล้วแต่ไม่มาถ่ายโอนข้อมูล เมื่อครบระยะเวลาให้ถ่ายโอน เลขแจ้งนั้นจะสิ้นสภาพ
ตามกฎหมาย 
    - จดแจ้งแล้วถ่ายโอนไม่ครบ เช่น มี 5 รายการ ถ่ายโอน 2 รายการในระบบใหม่จะถือว่าถ่าย
โอนเพียง 2รายการ เท่านั้น ท่ีเหลือเมื่อหมดระยะเวลา 3 รายการ ท่ีเหลือจะสิ้นสภาพ   
*โดยในเลขจดแจ้งท่ีผู้ประกอบการต้องการยกเลิกสามารถแจ้งยกเลิกเลขท่ีไม่ต้องการได้เลย ไม่มี
ค่าใช้จ่าย  
*ถ่ายโอนข้อมูลในท่ีนี ้ถือว่าเป็นการต่ออายุนั้นเอง (ส าหรับเลขที่อยู่ในระบบเก่าถ่ายโอน-->มาระบบ
ใหม่ย่ืนค าขอเข้าระบบใหม่ ได้เลขจดแจ้งเดิม) 
*ในส่วนของการลงโทษตามกฎหมาย ไม่มีกฎหมายลงโทษ เนื่องจากเลขจดแจ้งมีอายุอยู่แล้ว (3 ปีนับ
จากวันจดแจ้ง) ไม่ด าเนินการใด ๆ ก็ไม่สามารถใช้เลขแจ้งต่อได้อยุ่แล้ว 
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หลังจำกถ่ำยโอนแล้วก็เปน็เลขจดแจ้ง 10 หลักตวัเดิมหรือไม่ ใบรับจดแจ้งใหม่ที่ได้เลขจะเป็นเลข
กี่หลัก  

ตอบ 

กรณีเลขแจ้งอยู่ในระบบเก่า การถ่ายโอนข้อมูล พร้อม จดแจ้งใหม่เข้าสู่ระบบใหม่่ = เป็นการ
ต่ออายุนั่นเอง 

- หากถ่ายโอนแล้ว + ยื่นใหม่ ถ้าระบบอนุมัต ิ จะได้เลขจดแจ้งเดิม 10 หลัก 
- หากถ่ายโอนแล้ว + ยื่นใหม่ ถ้าระบบไม่อนุมัติ จะถือว่าเลขจดแจ้งนั้น ๆ ไม่สามารถต่ออายุได้ หรือ 
ใช้ต่อไปไม่ไดแ้ล้ว อาจมีสาเหตุ หลายประการ เช่น  

- จดไว้ในระบบเก่ามีข้อความห้ามใช้ 
- พบสารห้ามใช้ (เดิมเคยได้ แต่ปัจจุบันเป็นสารห้ามแล้ว เช่น paraben บางตัว) 
- ใช้สารไม่เป็นไปตามเง่ือนไขประกาศฯ เป็นต้น 

 
กำรหมดอำยุของใบแจ้ง กรณีถ่ำยโอนข้อมูล 

ตอบ  

การนับอายุ คิดดังนี้ 

- ขึ้นอยู่กับวันท่ี ผู้ประกอบการด าเนินการถ่ายโอน แล้วยื่นค าขอเข้าระบบใหม่บวกไปอีก 3 ปี 

เช่น ถ่ายโอนไว้ วันท่ี 20 มีนาคม 61แต่มาย่ืนเข้าระบบใหม่ วันท่ี 2 เมษายน 61 ระบบประมวลผล
อัตโนมัติ แจ้งผลทันที ณ 2 เมษายน 61 แสดงว่าอายุใบใหม่นี้นับอายุตั้งแต่ 2 เมษายน 61 วัน
หมดอายุใหม่คือวันท่ี 1 เมษายน 64 

 

 

กำรต่ออำยุ 

กำรต่ออำยุล่วงหน้ำ ก่อนใบรับแจ้งหมดอำยุไดห้รือไม ่

ตอบ  

สามารถท าได้ โดยปกติสามารถต่อก่อนหมดอายุ 1 เดือน แต่หากเลขจดแจ้งจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการต้องวางแผนว่าสามารถด าเนินการทันหรือไม่ อย่างเร็วท่ีสุดสามารถต่อก่อนหมดอายุ 
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180 วัน หากจดแจ้งหลังวันหมดอายุต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท กรณีท่ีจดแจ้งในนามนิติบุคคล
ต้องเสียค่าปรับวันละ 1000 บาท 
 

ขั้นตอนกำรต่ออำยุใบรับแจ้ง 

ตอบ 

 สามารถยื่นค าขอตออายุเป็นเอกสารได้ท่ีศูนย์ OSSC อาคาร 6 ชั้น 5 ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ี สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ หรือย่ืน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (e-Submission)  

 ศึกษาเพิ่มเติมที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/PublishingImages/SitePages/Permission/
ขั้นตอนการด าเนินการของผู้ประกอบการ4-9-61.pdf 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/PublishingImages/SitePages/Permission/
คู่มือการใช้งานระบบขอต่ออายุใบจดแจ้ง11-9-61.pdf 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/PublishingImages/SitePages/Permission/ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ประกอบการ4-9-61.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/PublishingImages/SitePages/Permission/ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ประกอบการ4-9-61.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/PublishingImages/SitePages/Permission/คู่มือการใช้งานระบบขอต่ออายุใบจดแจ้ง11-9-61.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/PublishingImages/SitePages/Permission/คู่มือการใช้งานระบบขอต่ออายุใบจดแจ้ง11-9-61.pdf
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กำรจ้ำงผลิต กำรแบ่งบรรจุ 

หำกต้องกำรจ้ำงผลิตเครือ่งส ำอำง และต้องกำรแบ่งบรรจุเครื่องส ำอำงเพื่อขำย ต้องท ำอย่ำงไร  

ตอบ 

การจ้างผลิต ท่านจะเป็นเพียงผู้ว่าจ้าง อาจเป็นเจ้าของสูตรหรือไม่ก็ได้ แต่ท่านไม่มีส่วนร่วมใน
การผลิต (ท า ผสม ปรุง) เครื่องส าอางนั้น 

กำรจ้ำงผลิต ให้เลือกบริษัทผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจประเมิน GMP เคร่ืองส าอาง เนื่องจากมี
ระบบท่ีดีในการผลิตเคร่ืองส าอางให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถดูรายชื่อผู้ผลิตที่ได้ GMP ท่ี 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/GMP_Cosmetic.aspx 
เลือก รายชื่อสถานประกอบการท่ีได้รับรองมาตรฐาน GMP เคร่ืองส าอาง ซึ่งมีอายุของการรับรอง
ระบบตามท่ีก าหนด  

กำรแบ่งบรรจุ ถือว่าเป็นการผลิต  เพราะนิยามของ ผลิต คือ ท า ผสม เปลี่ยนรูป แบ่งบรรจุ 
หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ หากท่านจะเป็นผู้แบ่งบรรจุ ให้เลือกผู้ผลิต bulk ท่ีดี  แล้วเขามีหนังสือ
ยินยอมให้ท่านน า bulk นั้นมาแบ่งบรรจุ โดยท่านต้องมาจดแจ้งอีกครั้ง โดยอ้างอิงเลขที่ใบรับแจ้งของ 
bulk 

ท าสัญญาให้ถูกต้อง โดยทางผู้ผลิตต้องมีหนังสือยินยอมให้ท่านเป็นผู้แบ่งบรรจุเครื่องส าอาง
ดังกล่าว จากนั้น ท่านต้องเตรียมสถานท่ีแบ่งบรรจุท่ีสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน มีอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ในการแบ่งบรรจุ มีการจดเตรียมฉลาก และท่านต้องมาจดแจ้งเครื่องส าอางเพ่ือการผลิตแบบ
แบ่งบรรจุ ซึ่งต้องน าใบรับแจ้งของผู้ผลิต มาแนบ เมื่อผ่านการจดแจ้งแล้ว ท่านจะได้รับเลขจดแจ้ง
แบบแบ่งบรรจุคือเลข 10-4-XXXXXXXXXX 
 

ผู้ผลิต A ผลิตสบู่เปน็ก้อน ไม่มหีีบห่อ สง่ให้ B บรรจุลงซอง อย่ำงนี้ B เป็นผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ผลิต  

ตอบ 

A เป็นผู้ผลิตเพื่อขาย ต้องจดแจ้ง ฉลากติดท่ีภาชนะใหญ่ท่ีบรรจุสบู่ก้อนเพื่อขายให้ B  

จดแจ้งได้เลข 10-1-xxxxxxxxxx 

B เป็นผู้ผลิตแบบแบ่งบรรจุ   

จดแจ้งได้เลข 10-4-xxxxxxxxxx 

โดย B ต้องได้รับหนังสือยินยอมจาก A แนบใบจดแจ้งของ A เพ่ือมาจดแจ้งแบบแบ่งบรรจุ  

ท้ังนี้ B ต้องไม่ใส่สารอะไรเพิ่มเติมในสบู่อีกแล้ว 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/GMP_Cosmetic.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/ViewGMP.aspx?IDitem=15
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กำรขอรับรองและจัดเตรียม 

กำรขอหนังสือรับรองต่ำง ๆ ต้องใช้เอกสำรอะไรบ้ำง มีขั้นตอนอย่ำงไร มีค่ำใช้จ่ำยเท่ำไหร่ 

ตอบ 

ดูรายละเอียดที่  
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx 
เลือกคู่มือส าหรับประชาชน: การยื่นค าขอหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบ
สูตร หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ 
 

กำรขอกำรรับรอง GMP 

ตอบ 

สามารถศึกษาได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/GMP_Cosmetic.aspx 

 

กำรขอ certificate of free sale (CFS) เป็นเอกสำรที่ใช้ในกำรส่งออก 

ตอบ 

(1) ใหผู้้ประกอบการโทรติดต่อขอเปิดสิทธิ์ขอ  certificate ได้ท่ี 02 590 7274-5 
(เจ้าหน้าท่ี จะให้ส่งเอกสารเพื่อเปิดสิทธิ์ก่อน) 
หรือติดต่อขอเปิดสิทธิ์ได้ท่ี one stop service อย. 

(2) ผู้ประกอบการ download คู่มือในระบบcertificate +ขอcertificate ผ่านระบบ 
"certificate เคร่่ืองส าอาง" 

(3) มีระบบช าระเงินฝังไว้ในระบบขอ certificate 
- ค่าค าขอ 100/ค าขอ 
- ค่า certificate  500/ฉบับ 

(4) เมื่ออนุมัติแล้ว --> ติดต่อรับ certificate ท่ี อย. เท่านั้น 
การผลิตในประเทศและจดแจ้งตามปกติ  
สามารถขายได้ท้ังในประเทศและส่งออก  

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/GMP_Cosmetic.aspx
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หากประเทศคู่ค้าต้องการใบรับรองการขาย ( cert of freesale , CSF)  ใบรับรองแหล่งผลิต   
( Cert of Product Origin ) สามารถขอได้เลย  แต่ส าหรับใบรับรองการผลิต ( Cert of 
Manufacturer ) ต้องได้รับการตรวจสถานท่ีก่อน 

แต่ในกรณีท่ีใส่สารไม่ตรงกับท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น ใส่วัตถุที่อาจใช้ในผลิตผลิต คสอ เกิน
กว่าปริมาณท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประเทศคู่ค้าต้องการใส่ Fluoride เกินกว่า 1100 ppm 
สามารถมาจดแจ้งแบบผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นได้ แต่จะไมไ่ด้ CFS เพราะเราไม่ให้วางขายใน
ประเทศ 
 

 

ฉลำก 

กำรแสดงฉลำกเครื่องส ำอำง 

ตอบ 

เนื่องจากกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับฉลากเคร่ืองส าอางตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.
2558 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงใช้ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง พ.ศ.2554 ไปพลางก่อนโดยมี
สาระส าคัญดังนี้  

ข้อ 1 ฉลากของเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากอย่างน้อยต้องระบุข้อความอันจ าเป็น 
ดังต่อไปนี ้
(๑) ชื่อเครื่องส าอางและชื่อทางการค้าของเครื่องส าอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น 
(๒) ประเภทหรือชนิดของเครื่องส าอาง 
(๓) ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามต าราท่ี
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด และจะต้องเรียงล าดับตามปริมาณของสาร
จากมากไปหาน้อย 
(๔) วิธีใช้เครื่องส าอาง 
(๕) ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเคร่ืองส าอางท่ีผลิตในประเทศ ชื่อและท่ีตั้งของผู้น าเข้าและชื่อ
ผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีท่ีเป็นเครื่องส าอางน าเข้า 
(๖) ปริมาณสุทธิ 
(๗) เลขท่ีแสดงครั้งท่ีผลิต 
(๘) เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ ปี เดือน ท่ีผลิต 
(๙) เดือน ปี ท่ีหมดอายุ หรือ ปี เดือน ท่ีหมดอายุ หรือข้อความอื่นท่ีมีความหมาย 
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ในท านองเดียวกัน ส าหรับกรณีท่ีเป็นเครื่องส าอางท่ีมีอายุการใช้น้อยกว่า ๓๐ เดือน ตามบัญชีแนบ
ท้าย 
ประกาศนี้ 
(๑๐) ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี) 
(๑๑) เลขที่ใบรับแจ้ง 

ฉลากของเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากต้องใช้ข้อความภาษาไทยที่มองเห็นและอ่านได้
ชัดเจน นอกจากข้อความอันจ า เป็นท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว อาจมีข้อความอ่ืนหรือมีภาษาต่างประเทศด้วย
ก็ได้ ยกเว้นชื่อของสารท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง อาจใช้ภาษาไทยหรือเขียนภาษาไทย
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

ให้เครื่องส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากซึ่งน าเข้าเพื่อขาย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าฉลากเป็น
ภาษาไทยท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ในขณะน าเข้าท่ีด่านศุลกากร แต่ต้องจัดท าฉลากเป็นภาษาไทย
ก่อนน าออกจ าหน่ายให้แล้วเสร็จและถูกต้อง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้
ตรวจปล่อยให้น าเข้าแล้ว 

ฉลากของเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากต้องจัด หรือติดแสดงไว้ในท่ีเปิดเผยมองเห็นได้
ชัดเจนท่ีเคร่ืองส าอาง หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุเครื่องส าอางในกรณีของ
เคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากท่ีมีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก และมีพื้นท่ีในการแสดงฉลากน้อยกว่า 
๒๐ ตารางเซนติเมตร อย่างน้อยต้องแสดงข้อความตามข้อ 1 (๑) (๗) (๘)และ (๑๑) 

ส าหรับข้อความตามข้อ 1 นอกจากท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงไว้ท่ีใบแทรกหรือ
เอกสารหรือคู่มือท่ีใช้ประกอบเครื่องส าอางนั้นด้วย 

ฉลากของเคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากท่ีผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
 

กำรแสดงวันหมดอำยุที่ฉลำกเครื่องส ำอำง 

ตอบ 

ส าหรับกรณีท่ีเป็นเครื่องส าอางท่ีมีอายุการใช้น้อยกว่า ๓๐ เดือน จะแสดงเป็นเดือนปี หรือ ปีเดือนก็ได้  
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ค่ำธรรมเนียมและกำรช ำระ 

ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยตำมใบรับแจ้ง มีอำยุกี่ป ีนับอยำ่งไร 

ตอบ 

ค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งมีอายุ 3 ปีนับจากวันจดแจ้ง 
เช่น จดแจ้งวันท่ี 5 ก.ย. 2560 ---> หมดอายุ 4 ก.ย. 2563 
 
ค่ำธรรมเนียมกรณีที่เรียกเก็บตำม ม.44 

ตอบ 

ในกรณีท่ีเรียกเก็บตามม.44 เช่น กรณีให้เจ้าหน้าท่ีคีย์แทน เก็บ 500 บาท เริ่มตั้งแต่ 4 ธ.ค. 60  
 

กรณีที่บำงท่ำนมีปัญหำ สั่งช ำระแล้วไม่พบใบสั่งช ำระ 

ตอบ 

ระบบจัดเก็บเงินฝังตัวอยู่ในระบบจดแจ้งแล้ว 
- ต้องช าระค่าค าขอก่อน ---> จึงจะมีปุ่ม "ยื่นค าขอ" 
- เมื่ออนุมัติ ต้องช าระค่าใบจดแจ้งก่อน---> เลขจดแจ้งจึงจะออก 

วิธีสั่งช าระ ศึกษาได้จาก vdo จากหน้าเว็ปไซต์เคร่ืองส าอาง ---> หัวข้อ "คู่มือเกี่ยวกับเครื่องส าอาง"  
**สาเหตุการสั่งช าระแล้วไม่พบใบสั่งช าระ** 
เคร่ืองท่ีใช้งาน มีการตั้งค่า block pop-up ไว้ ---> ดูคู่มือไว้แก้ปัญหา **วิธี ปลดล็อค block pop-
up **  

 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่ อย. เรียกเก็บจำกผู้ประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำง 

ตอบ 

ค่าใช้จ่ายจัดเก็บตามกฎกระทรวง 
(๑) ใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขาย  การน าเข้าเพ่ือขาย  หรือการรับจ้างผลิต   

( ก) ผลิตภัณฑ์เดี่ยว ฉบับละ ๙๐๐ บาท   
( ข) ผลิตภัณฑ์ท่ีรวมบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน   ไม่สามารถแยกจ าหน่ายได้ ฉบับละ ๙๐๐ 

บาท   
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( ค) ผลิตภัณฑ์เดี่ยวท่ีได้รับการจดแจ้งแล้วน ามา   รวมบรรจุเป็นชุดเดียวกัน ฉบับละ ๙๐๐ 
บาท  
(๒) ใบแทนใบรับจดแจ้ง ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
(๓) ค าขอจดแจ้ง ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
(๔) ค าขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท  
(๕) หนังสือรับรองตามมาตรา  ๒๐   

( ก) หนังสือรับรองการขาย ฉบับละ ๕๐๐ บาท   
( ข) หนังสือรับรองการขาย  พร้อมแนบสูตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท   
( ค) หนังสือรับรองสถานท่ีผลิต ฉบับละ ๕๐๐ บาท   
( ง) หนังสือรับรองสถานท่ีน าเข้า ฉบับละ ๕๐๐ บาท   
( จ) หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท   
( ฉ) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท  

(๖) การขอความเห็นตามมาตรา  ๒๔ รายการละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๗) การขอความเห็นตามมาตรา  ๔๖   

( ก) สื่อส่ิงพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  และสื่ออื่น ๆ เรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท  
( ข) ส่ือวิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์   และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

(๘) การต่ออายุใบรับจดแจ้ง ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม     ใบรับจดแจ้งประเภทนั้น ๆ  
(๙) ค าขออื่น ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้ก าหนด
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท  
ดูรายละเอียดที่  
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/InterestingLaws/
กฏกระทรวง/28.pdf 
 
ค่าใช้จ่ายจัดเก็บตาม ม.44 
ดูรายละเอียดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/30.PDF 
 

 

 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/InterestingLaws/กฏกระทรวง/28.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/InterestingLaws/กฏกระทรวง/28.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/30.PDF
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กำรช ำระในกำรคีย์แทนผู้จดแจ้งโดยเจ้ำหน้ำที่  

ตอบ 

ค่าคีย์แทน (500) ---> เป็นของ ม.44 สั่งช าระในระบบของ ม.44 
ค่าค าขอ (100) และค่าใบจดแจ้ง (900) ---> เป็นรายได้แผ่นดิน 

สั่งช าระในระบบจดแจ้งท่ีฝังไว้ในระบบ ตามขั้นตอนจดแจ้งได้เลย 
- พิมพ์ใบสั่งช าระให้ผู้ประกอบการไปจ่ายท่ี ธ.ไทยพาณิชย์  
- ส่วนใบเสร็จ ระบบจะออกให้เลย (อยู่ในเมนู จ่ายเงิน /เมนูย่อย รายการสั่งช าระทั้งหมด) 
https://drive.google.com/file/d/1PAuxwzXXF7R-6c-cL-qLMDj1VyTQA3gf/view 
 
 
 
Product Information File (PIF) 

กำรจัดเตรียม Product Information File (PIF) 

ตอบ 

สามารถศึกษาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข ให้ผู้ผลิต
เพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองส าอางไว้เพื่อการตรวจสอบ 
ได้ท่ี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/288/7.PDF 

โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 หากเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบและ
ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดท าตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ตามมีโทษถูกปรับห้าหมื่นบาทและอาจ
เพิกถอนใบรับแจ้ง 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/NewsItem.aspx?IDitem=29 

 

หลักเกณฑ์กำรจัดท ำ PIF มีผลบังคับใช้ เมื่อใด 

ตอบ 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1PAuxwzXXF7R-6c-cL-qLMDj1VyTQA3gf/view
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/288/7.PDF
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/NewsItem.aspx?IDitem=29
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ผู้ใด ต้องจัดท ำข้อมูล PIF 

ตอบ 

ผู้ผลิตเพื่อขาย / ผู้น าเข้าเพื่อขาย / ผู้รับจ้างผลิต 
 
กำรจัดท ำข้อมูล PIF ผู้ผลิต หรือ ผู้น ำเข้ำ สำมำรถจ้ำงผู้อื่นท ำแทนได้หรือไม่ 

ตอบ 

ไม่มีข้อห้าม แต่ข้อมูลที่จัดท าต้องเป็นความจริง หากตรวจพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ความ
รับผิดชอบเป็นของผู้ผลิต หรือ ผู้น าเข้า ท่ีปรากฏชื่อในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 
 
เครื่องส ำอำงที่ผลิตขึ้นเพื่อแจก เป็นสินค้ำโปรโมชั่น ต้องจัดท ำ PIF หรือไม ่

ตอบ 

เคร่ืองส าอางท่ีแจก เพ่ือประโยชน์ทางการค้า ถือเป็นเคร่ืองส าอางมีไว้เพื่อขาย เครื่องส าอางท่ี
ผลิตมาเพื่อขายต้องจดแจ้งก่อนขาย เครื่องส าอางท่ีมีเลขจดแจ้งต้องจัดท า PIF ทุกรายการ 
  
ข้อมูล PIF ต้องจัดเก็บไวท้ี่ใด กรณี ส ำนักงำนกับสถำนที่ผลิตเป็นคนละที่ แยกเก็บเป็นส่วนๆได้
หรือไม่ 

ตอบ 

กฎหมายก าหนดให้ ต้องจัดเก็บไว้ ณ สถานท่ีผลิตและสถานท่ีน าเข้าเคร่ืองส าอาง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ตามท่ีได้
จดแจ้งไว้ ในรูปแบบของเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสก์็ได้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะตรวจ ณ สถานท่ีผลิต
และสถานท่ีน าเข้า ฉะนั้น ผู้ประกอบการต้องมีวิธีในเชื่อมโยงข้อมูลในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีขอตรวจสอบ
เอกสาร 
   
กรณีเครื่องส ำอำงที่สูตรเหมือนกัน แต่ต่ำงสตี่ำงกลิ่น มีเลขที่ใบรับแจ้งเลขเดียวกัน ต้องจัดท ำPIF 
ให้ครบทุกสี ทุกกลิ่นหรือไม่ 

ตอบ 

การจัดท า PIF ให้อ้างอิงเลขที่ใบรับจดแจ้ง โดย 1 เลขท่ีใบรับจดแจ้ง ให้จัดท า PIF 1 ชุด 
ท้ังนี้ วัตถุดิบท่ีแตกต่างกันในสูตร เช่น น้ าหอม หรือ สี ต้องบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าใช้กับสินค้าตัวใด 
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ผู้ผลิตเครื่องส ำอำงประเภทแบ่งบรรจุ ต้องจัดท ำ PIF หรือไม ่

ตอบ 

การแบ่งบรรจุเคร่ืองส าอาง ตามนิยาม พ.ร.บ. เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 หมายถึง การผลิต 
ฉะนั้น ผู้ผลิตเพ่ือขายทุกราย ต้องจัดท า PIF  
 
เจ้ำหน้ำที่ ที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ PIF คือ ใคร 

ตอบ 

ในเบื้องต้น ณ ขณะนี้ คือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. เครื่องส าอาง พ.ศ.2558 ได้แก่ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนั้น ๆ 
 
กำรตรวจของเจ้ำหน้ำที่จะมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำหรือไม่ 

ตอบ 

มีได้ท้ังกรณีท่ีแจ้ง และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยกรณีท่ีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว 
ผู้ประกอบการไม่สามารถหาข้อมูลให้ได้ครบถ้วน สามารถ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน หรือ 
ภายใน 48 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี 
 

เครื่องส ำอำงที่ผลิตก่อนวนัที่ 21 พฤษภำคม 2561 ต้องจัดท ำ PIF หรือไม ่

ตอบ 

สินค้าท่ีมีการผลิตและมีการวางจ าหน่ายในท้องตลาด ต้องท า PIF ทุกรายการ 
- สินค้าท่ียกเลิกการผลิตก่อนวันท่ี 21 พ.ค. 61 และยกเลิกใบรับจดแจ้งแล้ว ไม่ต้องจัดท า PIF 
- สินค้าท่ียกเลิกการผลิตก่อนวันท่ี 21 พ.ค. 61 และใบรับจดแจ้งยังมีสถานะคงอยู่ ต้องจัดท า PIF 
และเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 3 ปี นับจากที่ยกเลิกการวางตลาด 
 
ผู้ประกอบกำรไม่จัดท ำ PIF จะมีผลอย่ำงไร 

ตอบ 

การไม่จัดเก็บข้อมูลเคร่ืองส าอางไว้เพ่ือให้ตรวจสอบ เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 
2558 ต้องระวางโทษตามมาตรา 63 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนใบ
รับจดแจ้งเครื่องส าอาง โดยอาศัยอ านาจของกรรมการเคร่ืองส าอางตามมาตรา 37 
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กรณีที่ใบรับแจ้งหมดอำย ุยังสำมำรถจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ 

ตอบ 

กรณีท่ีใบรับแจ้งหมดอายุ เช่น ใบรับจดแจ้งจดในวันท่ี 13 กันยายน 2558 จะสามารถใช้ได้
ถึงวันท่ี 12 กันยายน 2561 นั่นคือตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ไม่สามารถผลิต/น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ หากฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย  

 แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตไว้ก่อนท่ีใบรับแจ้งจะหมดอายุ (ในท่ีนี้คือก่อนวันท่ี 13 กันยายน 2561) 
ยังสามารถจ าหน่ายได้จนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมดอายุ แต่จะไม่สามารถผลิต/น าเข้าผลิตภัณฑ์ได้ 

 


