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วิธีการส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง 

(เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ) 
1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอางต่อไป จะต้องด าเนินการแจ้ง

ข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการไม่ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นยันการประกอบการ เมื่อ
ผู้ประกอบการเข้าใช้งานระบบเครื่องส าอางจะไม่สามารถไปสู่หน้าจออืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครื่องส าอางได้ จนกว่าจะด าเนินการแจ้งข้อมูล
และเอกสารเข้าสู่ระบบ 
               2. กรณีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติม ผู้ประกอบการต้องด าเนินการแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วน ภายใน 30 วัน
หลังแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขเอกสารได้จ านวน 3 ครั้ง หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ผู้ประกอบการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเอกสารในระบบ และช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการส่งไฟล์เอกสารครั้งต่อไป  
               3. กรณีสถานที่ผลิตได้รับหนังสือรับรอง ASEAN COSMETIC GMP จากส านักงาน อย. หรือหนังสือรับรองสถานที่ผลิต
เครื่องส าอางตามประกาศกระทรวงฯ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจสถานที่ประกอบการจดแจ้งเครื่องส าอาง 
               4.  ในกรณีที่ต้องการปดิกิจการทีไ่ม่มกีารประกอบการเครื่องส าอางแล้วผูป้ระกอบการต้องด าเนินการแจ้ง ปดิกิจการ โดยยืน่
หนังสือขอปิดกจิการและขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางทั้งหมด โดยสามารถยืน่เอกสารได้ที่ศูนย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสรจ็ อย. 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่สถานที่น าเขา้/ผลติ/เกบ็รักษาเครื่องส าอางตั้งอยู ่
 5. สถานประกอบการทีไ่ด้รบัการอนมุัตสิถานที่ผลติหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไมต่้องด าเนนิการยืน่ค าขอยืนยนีสถาน
ประกอบการ เนื่องจากได้ให้ข้อมลูในระบบไวค้รบถ้วนแลว้ 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบแบบแจ้งฯ และหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ผ่านระบบ e-Submission 

เอกสารครบถ้วน 

ผู้ประกอบการแก้ไขและยื่นค าขอ/หลกัฐาน 
ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเข้าสู่ระบบฯ อีกครั้ง 2 

ผู้ประกอบการแจ้งข้อมลูสถานประกอบการเครื่องส าอาง 
เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ พรอ้มเอกสารหลักฐาน 1  ผ่านระบบ e-Submission 

 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานท่ีผลิต/น าเข้า/ 
เก็บรักษา ณ สถานท่ีตั้งจริง 3 

ขอเอกสารเพิ่มเตมิ 
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2. ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรกัษาเครื่องส าอาง ผ่านทาง e-Submission  

2.1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/  จากนั้นด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

2.2  ในส่วนบริการ คลิกเลือกทีช่่อง “ผู้ประกอบการ”  จากนั้นด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป               

 

https://privus.fda.moph.go.th/
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2.3 คลิกเลือกไอคอน “จัดการสถานที่” จากนั้นด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

 

2.4 คลิกเลือกไอคอน  “แจ้งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องส าอาง (เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ)”  
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2.5 ตรวจสอบสถานะสถานที่ กรณีผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งมากกว่า 1 แห่ง ให้เลือกข้อมูลที่สถานะสถานที่เป็น 
“อนุมัติ” และ สถานะเอกสารเป็น “รอบันทึกข้อมูล” จากนั้นด าเนินการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้ครบทุกสถานที่ โดยให้
คลิกเลือกไอคอน  “บันทึกรายละเอียด” เพ่ือบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมในระบบในขั้นตอนต่อไป 
 

 
 
2.6 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสถานที่ 
 2.6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประกอบการ และเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนที่ยังไม่เคยแจ้งในระบบ เช่น รหัส
ประจ าบ้าน (ของสถานที่ที่ต้องการส่งข้อมูล) พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และอิเมล์ เป็นต้น  
 2.6.2 ตรวจสอบประวัติการตรวจสถานที่ หากข้อมูลประวัติการตรวจสถานที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงให้ติดต่อแจ้ง
แก้ไขกับเจ้าหน้าที่อย. หรือ สสจ. ที่รับผิดชอบ 
 2.6.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป” 
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2.7 แจ้งข้อมูลภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองเพ่ือการส่งออก (COM, CFS, CPO)  
 2.7.1 กรณีประสงค์แจ้งข้อมูล ให้ระบุชื่อสถานประกอบการ และที่ตั้งสถานประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ  
 2.7.2 กรณีไม่ต้องการแจ้งข้อมูลให้เลือกที่ไอคอน “ไม่ประสงค์แจ้งข้อมูล” 
 2.7.3 กด “ถัดไป” 
 

 
 
2.8 แจ้งข้อมูลของสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
 2.8.1 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ 
 2.8.2 ลักษณะสถานที่ 
 2.8.3 ข้อมูลการประกอบกิจการ 
 2.8.4 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป” 
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2.9 แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา 
 2.9.1 แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณารูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งประกอบด้วย 3 ไฟล์ ดังต่อไปนี้  
  (1) เอกสารยื่นยันตัวตน  (2) เอกสารยืนยันสถานที่  และ (3) แบบแปลนแผนผังและภาพถ่ายสถานที่  
 2.9.2 เลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของท่านและ กด “1. โหลดไฟล์เอกสารแนบ”  
 2.9.3 เมื่อโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วให้ กด “2. ส่งค าขอเข้าระบบ” 
หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารที่ต้องแนบในแต่ละไฟล์ใน บทที่ 2 
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2.10 กรณีผู้ประกอบการเคยยื่นเอกสารแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไว้ครบถ้วนแล้วระบบ privus ระบบจะขึ้น
ข้อความ “สถานที่นี้เคยส่งเอกสารไว้ครบถ้วนแล้ว วันที่อนุมัติสถานที่............” ท่านสามารถส่งค าขอพิจารณาได้เลย
โดยไม่ต้องแนบไฟล์ 

 
 
2.11 เมื่อบันทึกค าขอเข้าระบบแล้วจะได้เลขที่บันทึก ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งในเอกสารแบบฟอร์มด้านซ้ายมือ 
หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการแก้ไขข้อมูลให้กด “ยกเลิกค าขอ” แล้วท าการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนที่ 
1-10 แต่หากรายละเอียดค าขอและไฟล์เอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ให้กด “ยื่นค าขอ” จึงถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น
ขั้นตอนในการยื่นค าขอ 

9.1 

9.2 9.3 
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2.12 เมื่อยื่นค าขอเรียบร้อยแล้ว สถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “ส่งเรื่องรอพิจารณา” 
 2.12.1 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารพบว่าครบถ้วน สถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “เอกสารครบถ้วน” 
 2.12.2 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารพบว่าไม่ครบหรือต้องแก้ไข สถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม” ให้ผู้ประกอบการแก้ไขค าขอตามเหตุผลการพิจารณาที่เจ้าหน้าที่แจ้ง โดยท าการส่งค าขอและแนบไฟล์
เอกสารเข้ามาใหม่ในขั้นตอนเดิม (ข้อ1-11) ภายใน 30 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา หากไม่ด าเนินการ
แก้ไขผู้ประกอบการจะไม่สามารถใช้งานระบบจดแจ้งและต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางได้ จนกว่าจะยื่นเอกสาร
แก้ไขในระบบยืนยันสถานประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนได้ภายใน 3 ครั้ง (การแก้ไข
สามารถแนบเฉพาะไฟล์ที่ประสงค์จะแก้ไขแทนไฟล์เดิมได้) 
 หมายเหตุ กรณีที่มีข้อสงสัยในผลการพิจารณาท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่อง (ใน
แบบแจ้งฯ จะระบุชื่อผู้พิจารณาที่มุมขวาด้านบน) ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในระบบฯ 


