
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การยื่นค าขอและการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการยื่นค าขอและการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องส าอาง   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖  (๑๒)  และมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยค าแนะน าของ  
คณะกรรมการเครื่องส าอางออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การยื่นค าขอและการออกหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับเครื่องส าอาง  หนังสือรับรองการขาย  หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร  หรือหนังสือรับรอง
แหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ผู้จดแจ้งที่ประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองการขาย  หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร  
หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์  หรือหนังสือรับรองสถานที่ผลิต  ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร  
ตามแบบ  ร.ค. ๑  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ การยื่นค าขอตามประกาศนี้  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  หรือส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

ข้อ ๔ ให้ผู้จดแจ้งช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 

ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน 
แบบ  ร.ค.  ๑  หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องและช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง  ว่าด้วยก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอางแล้ว  ให้ออกหนังสือรับรองการขาย  
หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร  หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์  หรือหนังสือรับรองสถานที่ผลิต  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๒



แบบ ร.ค.๑ 
 
 
 

 
 

ค ำขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง 
------------------------------------------------ 

เขียนที่............................................................... 
    วันที่.......เดือน..............................พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………….……………………เจ้าของกิจการ/ผู้ด าเนินกิจการ/ผู้รับมอบอ านาจ   
ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)........................................................................................................................................ ...
เลขที.่.........................ซอย...............................................................ถนน....................................................................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต......... ...................................จังหวดั.............................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร...........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์........................................................................................... .................................................... 

 หมายเลขสถานทีผ่ลิตเครื่องส าอาง.................................................................................................. .................... 

 หมายเลขสถานที่เก็บเครื่องส าอาง................................................................................... .................................... 
ชื่อผู้ผลิต (ระบุชื่อ-ที่ตั้งผู้ผลิตเป็นภาษาอังกฤษ)......................................................................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................... ..................................................... 
เพ่ือประกอบการส่งออกเครื่องส าอางไปยังประเทศ (ภาษาอังกฤษ)……………………………….……………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง ดังนี้ 
๑. ประเภทของหนังสือรับรอง 
    ๑.๑  หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)  จ านวน................ฉบับ 
                พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้จัดจ าหน่าย (ภาษาอังกฤษ)….………………………………….....…………..…..…… 
                     ……………………………………..………………………………………………………….……………………………………. 
                พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้แบ่งบรรจุ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................... 
           ................................................................. ...................................................................................... 
 

๑.๒  หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) พร้อมแนบสูตร จ านวน..................ฉบับ 
       พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้จัดจ าหน่าย (ภาษาอังกฤษ)....................................................................... 
                     ....................................................................................................................................................... 
       พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้แบ่งบรรจุ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................... 
                     ................................................................. ...................................................................................... 

 
 
 
 

เลขรับที่................................................... 
วันท่ี......................................................... 
ผู้รับค าขอ................................................ 

      (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 



๒ 
 

 
๑.๓  หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) เพ่ือส่งออกไปประเทศจีน จ านวน...............ฉบับ 

       พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้จัดจ าหน่าย (ภาษาอังกฤษ)….….………………….………...…………..…………….. 
                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้แบ่งบรรจุ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................... 
                     ………………………………………………………………………………………….…………………………...……………… 
                          

๑.๔  หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) พร้อมแนบสูตร เพ่ือส่งออกไปประเทศจีน จ านวน........ฉบับ 
      พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้จัดจ าหน่าย (ภาษาอังกฤษ)………………………..………………………………….…… 
                   ………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………. 
                พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้แบ่งบรรจุ (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ 
                   ………………………………………………………….…………..………………………………………………….……………… 
 

๑.๕  หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ (Certificate of Product Origin)  จ านวน...............ฉบับ 
       พร้อมระบุชื่อและที่ตั้งผู้จัดจ าหน่าย (ภาษาอังกฤษ)………………………………...……………………….…… 
            .................................................................................................................................................................... 
 

๑.๖  หนังสือรับรองสถานที่ผลิต (Certificate of Manufacturer) จ านวน...............ฉบับ   
 
๒. จ านวนเครื่องส าอางที่ต้องการขอใบรับรองมี.....................รายการ ได้แก่  
    (ระบุชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอางภาษาอังกฤษ) 

๒.๑ ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

๒.๒ ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 

    ๒.๓ ……………………………………………………………………………………………….………………..…………………………………. 
(กรณีที่มีรายการเครื่องส าอางมากกว่า ๓ รายการ ให้ระบุชื่อเครื่องส าอางภาษาอังกฤษแนบท้ายค าขอ) 
 
พร้อมค าขอนี้ไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ 
 กรณีบุคคลธรรมดา: บัตรประจ าตัวประชาชน  

       ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)   
 กรณีนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ  
 
 
                                                       

      ลายมือชื่อ………………………………………………….. (ผู้ยื่นค าขอ) 
                                                                 (........................................................) 


