Q&A การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
1. ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางแทนการ
ยื่นคาขอต่ออายุได้หรือไม่
ตอบ : ปัจจุบันการต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง สามารถดาเนินการผ่านระบบ E-submission ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการต่ อ อายุ ท างระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
นอกเหนื อ จากการยื่ น ค าขอด้ ว ยเอกสาร ซึ่ง สอดคล้ อ งและรองรั บ การปฏิ บั ติต ามพระราชกฤษฎี ก าการ
กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
ผู้ ป ระกอบการสามารถด าเนิ น การต่ อ อายุ ใ บรั บ จดแจ้ ง เครื่ อ งส าอางได้ ด้ ว ยตนเอง โดยยื่ น ช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับจดแจ้งผ่านทางระบบ E-submission ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยไม่ต้องยื่นคาขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง เนื่องจากระบบจะสร้างคาขอต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อชาระ
ค่าธรรมเนียมแล้วระบบจะออกหลักฐานการต่ออายุให้ และผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบรับจดแจ้งที่ต่ออายุ
แล้วออกจากระบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกผู้ประกอบการในการต่ออายุใบรับจดแจ้งอีก
ช่องทางหนึ่ง
2. เอกสารใดบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบจดแจ้งเครื่องสาอางแทนการยื่นคาขอต่ออายุ
ตอบ : เนื่องจากมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการต่ออายุ ผู้ประกอบการจะสามารถเลือกใบรับจดแจ้งที่จะ
ต่ออายุจากระบบจึงไม่ต้องใช้เอกสารแต่อย่างใด
3. การแจ้งเงื่อนไขของสารประกอบการต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง สาหรับการชาระค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุใบจดแจ้งเครื่องสาอางแทนการยื่นคาขอ ยังต้องดาเนินการหรือไม่
ตอบ : เนื่องจากการแจ้งเงื่อนไขของสารเป็นข้อกาหนดตามกฎหมาย ระบบจะให้ชาระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง
เครื่องสาอางได้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเงื่อนไขเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ดังนั้นกรณีเครื่องส าอาง มี
เงื่อนไขไม่สอดคล้องกับกฎหมายจะไม่สามารถต่ออายุได้
4. ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยามี การแจ้ งเตื อนผู้ ประกอบการให้ ด าเนิ นการต่ ออายุ ใบรั บจดแจ้ ง
เครื่องสาอางหรือไม่
ตอบ : ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการแจ้งเตือนต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางทาง
อีเมล โดยจะแจ้งเตือนเฉพาะผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ขอรับการแจ้งเตือนต่ออายุทางอีเมล ทั้งนี้ หาก
มิได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางที่ถึงกาหนด
ต่ออายุได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนการขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง

5. ขอทราบขั้นตอนการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง และช่องทางการชาระเงิน
ตอบ : การต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางสามารถดาเนินการผ่านระบบE-submission โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าระบบ E-submission (privus.fda.moph.go.th) > เลือก เมนูผู้ประกอบการ > ระบุชื่อบัญชี
ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของผู้เข้าใช้งานระบบเครื่องสาอาง
2. เข้าเมนู ระบบเครื่องสาอาง > เลือกเมนู คาขอต่ออายุใบจดแจ้ง > เลือก “ตรวจสอบรายการรอต่อ
อายุ” ระบบจะดึงข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสาอางที่ถึงกาหนดต่ออายุ (สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 6 เดือน) >
ผู้ประกอบการเลือก รายการใบรับจดแจ้งที่ต้องการต่ออายุ โดยกดปุ่มต่ออายุ > ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในคาขอที่ระบบดึงข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลใบรับจดแจ้งเดิม รวมทั้งรายละเอียดของสาร ในกรณีที่ต้อง
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในเมนู แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการสารที่ต้อง
แจ้งรายละเอียด หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.fda.moph.go.th >กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง > การขอ
อนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสาอาง ข้อ 1.4 เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว >เลือก ส่งคาขอต่ออายุ และ
ดาเนินการยืนยันตามระบบ จากนั้นดาเนินการชาระค่าคาขอต่ออายุ
3. การชาระค่าคาขอต่ออายุ ไปที่เมนู ชาระเงิน/จ่ายเงิน > ค่าคาขอต่ออายุ เลือกรายการที่ต้องการ
ออกใบสั่งชาระ > กดปุ่ม ออกใบสั่งชาระ ระบบจะขึ้นหน้าต่างใหม่เพื่อให้พิมพ์ใบสั่งชาระ
ช่องทางการชาระเงิน
- ชาระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ โดยสามารถแสกน QR Code หรือ Barcode
ในใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม และระบบจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการสามารถสั่งพิมพ์
ผ่านระบบชาระเงินได้ด้วยตนเอง
- กรณีชาระเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการของธนาคาร, เคาน์เตอร์ชาระเงิน ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร6 ชั้น4 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือเคาน์เตอร์ชาระเงิน ณ
สานักงานสาธารณสุขจั งหวัด ผู้ประกอบการจะต้องพิมพ์ใบสั่ งชาระออกจากระบบเพื่อให้ เจ้าหน้าที่แสกน
Barcode หลังจากชาระค่าคาขอต่ออายุ (100บาท) แล้ว ระบบจะแจ้งสถานะชาระค่าคาขอต่ออายุแล้ว โดย
ตรวจสอบจากระบบคาขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง จากนั้นกดปุ่มดูข้อมูล > ยืนยัน จากนั้นระบบจะแจ้งผลการต่อ
อายุทันที เพื่อให้ผู้ประกอบการชาระค่าใบต่ออายุ (900บาท) โดย ไปที่เมนู ชาระเงิน/จ่ายเงิน > ค่าใบรับจด
แจ้ง/ค่าใบต่ออายุ เลือกรายการที่ต้องการออกใบสั่งชาระ > กดปุ่ม ออกใบสั่งชาระ เมื่อชาระค่าใบต่ออายุแล้ว
จึงจะสามารถเข้าไปพิมพ์ใบรับจดแจ้งที่อัพเดทวันหมดอายุได้
ขั้นตอนการยื่นคาขอต่ออายุดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด คู่มือการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
ได้ที่ www.fda.moph.go.th >กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง > การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสาอาง ข้อ 7.10

ขั้นตอนระบบการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครือ่ งสาอาง (สาหรับผู้ประกอบการ)

เข้าระบบ E-submission
(www.privus.fda.moph.go.th)
ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล
ในคาขอที่ระบบดึงข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูล
ใบรับจดแจ้งเดิม รวมทั้งรายละเอียดของสาร
ในกรณีที่ต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในเมนู
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบ
รายการสารที่ต้องแจ้งรายละเอียด หรือเงื่อนไข
เพิ่มเติมได้ที่www.fda.moph.go.thกลุ่มควบคุม
เครื่องสาอางการขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสาอาง
ข้อ 1.4

เลือก ส่งคาขอต่ออายุและ
ดาเนินการยืนยันตามระบบ

เลือก เมนูผู้ประกอบการ

ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านของผู้เข้าใช้งานระบบ
เครื่องสาอาง

เข้าเมนูระบบเครื่องสาอาง

เลือกรายการใบรับจดแจ้งที่
ต้องการต่ออายุ โดยกดปุ่มต่ออายุ

เลือก “ตรวจสอบรายการรอต่ออายุ”
ระบบจะดึงข้อมูลใบรับจดแจ้ง
เครื่องสาอางที่ถึงกาหนดต่ออายุ
(สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 6 เดือน)

เข้าเมนู คาขอต่ออายุใบจดแจ้ง

ดาเนินการชาระค่าคาขอต่ออายุ
ไปที่เมนู ชาระเงิน/จ่ายเงิน

ค่าคาขอต่ออายุ (100 บาท)
เลือกรายการที่ต้องการออก
ใบสั่งชาระ

กดปุ่ม ออกใบสั่งชาระ
ระบบจะขึ้นหน้าต่างใหม่
เพื่อให้พิมพ์ใบสั่งชาระ

พิมพ์ใบรับจดแจ้งที่อัพเดทวัน
หมดอายุจากระบบ

ระบบแจ้งผลการต่ออายุเพื่อชาระ
ค่าใบต่ออายุ (900บาท)

เมื่อชาระค่าคาขอแล้วไปที่เมนู
คาขอต่ออายุใบจดแจ้งเพื่อ
"ยืนยัน" คาขอต่ออายุ

