
 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 

ในส่วนภูมิภาค 

 ตาม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับจดแจ้งเครื่องส าอางในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบหมายให้เภสัชกร 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายให้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้รับ
จดแจ้ง ออกใบรับจดแจ้ง ต่ออายุใบรับจดแจ้ง แก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง   
ส าหรับสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอางในเขตจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป ดังนั้น ค าขอจดแจ้งที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  

 ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. จัดท าระบบจดแจ้งเครื่องส าอาง โดยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของ
การใช้สารในสูตรเครื่องส าอางว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ อาทิ สารห้ามใช้ วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม 
ในการผลิตเครื่องส าอาง วัตถุกันเสีย สี และสารป้องกันแสงแดด เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมจะช่ว ยตรวจสอบ    
ค าห้ามใช้เป็นชื่อ หรือส่วนหนึ่งของชื่อการค้า หรือชื่อเครื่องส าอางด้วย ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการยื่นค าขอผ่านระบบ   
และตรวจพบว่าค าขอดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาต ระบบจะท าการคืนค าขอและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผล 
การไม่รับจดแจ้งโดยอัตโนมัติ เป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องพิจารณาค าขอที่ยื่นเข้ามาท้ังหมด 
 ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับจดแจ้ง จะพิจารณาค าขอจดแจ้งเฉพาะรายการที่ผ่านการคัดกรองโดยระบบเท่านั้น    
โดยสิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังนี ้

๒.๑ พิจารณาชื่อการค้า หรือชื่อเครื่องส าอางไม่ให้แสดงข้อความไปในท านอง โอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจ
ท าให้เข้าใจผิดจากความจริง หรือไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือส่อไปในทางท าลายคุณค่าของภาษาไทย   

๒.๒ พิจารณาความสอดคล้องของรายละเอียดที่ระบุในค าขอจดแจ้ง เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ที่แจ้ง
สอดคล้องกับวิธีใช้ ภาชนะบรรจุและสูตรส่วนประกอบหรือไม่ เป็นต้น 

๒.๓ พิจารณาเอกสารที่แนบประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิตเครื่องส าอาง 
ในต่างประเทศ ที่อนุญาตให้น าเครื่องส าอางนั้นเข้ามาขายในประเทศไทย (letter of authorization from product 
owner or manufacturer, trademark license agreement) หรือ ฉลากเครื่องส าอาง (กรณีที่เครื่องส าอางมี
ภาชนะบรรจุคล้ายยา) และเอกสารสนับสนุนข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้า ชื่อเครื่องส าอาง หรือการอ้าง
สรรพคุณ เป็นต้น 
 ๓. จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องส าอาง (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒) เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการพิจารณารับจดแจ้งของเจ้าหน้าที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เผยแพร่ในเว็บไซด์กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง    
การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  ๑.๑หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องส าอาง (Update 18/6/62)  
ทั้งนี้เอกสารรูปเล่มอยู่ระหว่างด าเนินการจัดพิมพ์ หากแล้วเสร็จจะจัดส่งให้ภายหลังต่อไป 
 ๔. ใช้หลักการและแนวทางการพิจารณาตามที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
 ๕. จัดเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงช่วยเหลือดูแลประจ ากลุ่มของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการ
พิจารณาค าขอจดแจ้ง รวมถึงช่วยน าเสนอข้อมูลค าขอจดแจ้งในกรณีที่ต้องขอความเห็นจากคณะท างานก ากับดูแล
เครื่องส าอางก่อนออกสู่ตลาด และช่วยประสานกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรณีท่ีพบปัญหาในการใช้งานระบบ   



๒ 

 

ตารางแสดงกลุ่มของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ทีไ่ด้รับการดูแลโดยกลุ่มพี่เลี้ยงของกลุ่มก ากับดูแลเครื่องส าอางก่อนออกสู่ตลาด 

กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๖ กลุ่ม ๗ 

เชียงใหม ่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธาน ี ชลบุร ี ขอนแก่น นครปฐม 

เชียงราย สุโขทัย สมุทรสงคราม ราชบุร ี ระยอง ชัยภูม ิ พระนครศรีอยุธยา 

น่าน ชัยนาท อ่างทอง กาญจนบุร ี จันทบุร ี นครพนม สกลนคร 

พะเยา นครสวรรค ์ อุทัยธาน ี ปัตตาน ี ศรีสะเกษ นครราชสมีา กาฬสินธุ ์

แพร่ ตาก สระบรุ ี พัทลุง ปราจีนบุร ี บึงกาฬ สุรินทร ์

แม่ฮ่องสอน พิจิตร กระบี ่ ภูเก็ต สระแก้ว บุรีรัมย ์ หนองคาย 

ล าพูน ลพบุร ี ชุมพร ยะลา ตราด มหาสารคาม หนองบัวล าภ ู

อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ ์ ตรัง ระนอง ประจวบครีีขันธ ์ มุกดาหาร อ านาจเจรญิ 

พิษณุโลก สิงห์บุร ี พังงา สงขลา เพชรบุร ี ยโสธร อุดรธาน ี

สมุทรสาคร สุพรรณบุร ี นราธิวาส สตูล ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา อุบลราชธาน ี

ก าแพงเพชร ล าปาง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธาน ี  เลย นครนายก 

 

ตารางแสดงรายช่ือเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดูแลกลุ่มของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

นักวิชาการที่ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย ติดต่อสอบถาม 

กลุ่ม ๑ นางสาวปุณยนุช เหล่ามผีล 
นางสาวจุฑาทิพย์ รงคะเดชไพบูลย์ 

นางสาวพจนาลัย กงวงศ ์
นางสาวพัชริดา สกลุมา 

 
โทร : 02-590-7274 
     : 02-590-7275 
Fax : 02-591-8468 

 
e-Mail: 
pre.cosmetics01@gmail.com 
 
Line group: 
กลุ่ม Pre เครื่องส าอาง สสจ. 
(ช่ือท่ีใช้ในกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าท่ี
พี่เลี้ยงจะแจ้งในกลุม่ไลน์อีกครั้ง) 

กลุ่ม ๒ นางสาวกุลธิดา สุดทิม นางสาวจันทนา บรรจงเกต ุ
 

กลุ่ม ๓ นางสาวอภิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ นางสาวฉันทนา แสวงผล 
นางสาวนัสรญีา รุ่งจ ารัสรัศม ี

กลุ่ม ๔ นางสาวพิชญานิน อรรธนิศาสุข นางสาวนันทิกานต์ หนูเนียม 
 

กลุ่ม ๕ นางสาวปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล นางสาวพจวรรณ ชโลธร 
 

กลุ่ม ๖ นางสาวภาวินี ปทุมเทียมทอง นางสาวมัชฌมาภรณ์ สุขพัฒณ์ธ ี
 

กลุ่ม ๗ นางสาวธาราทิพย์ จั่นบ ารุง นางสาวกัลยกร สิทธิการ 
 

ทีมเจ้าหน้าช่วยเหลือทุกกลุ่ม 
1.นางสุภาวดี ธีระวัฒนส์กุล   2.นางสาวพรรณี พุทธศรจีาร ุ 3.นางสาวบงกชกร ตุงคะเสน  
4.นางปริณดา เตชะศิรินุกลู   5.นางสาวพรรณอร ว่องสนั่นศิสป ์  
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบเครื่องส าอาง : นางเกษรา จันทรวงศ์ไพศาล โทร 02-59๐-๗๖๑๑ 


