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คู่มือ  
ส าหรับผู้ประกอบการ 

เรื่อง การใช้งานระบบการขอผลตรวจสถานที่ผลิต 
เพื่อประกอบการขอ Certificate of Manufacturer  
(เฉพาะสถานที่ผลิตที่ยังไม่ได้รับการตรวจสถานที่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต  

หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561  
หรือได้รับอนุมัติสถานที่ประกอบการจดแจ้ง
เครื่องส าอาง ก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 

 

ระบบนี้ให้ใช้ไดจ้นถึง 
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
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ค าชี้แจง : ด้วยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย โดยกลุ่มก ากับดูแลเครื่องส าอางหลังออกสู่ตลาด 2 ได้จัดท า
ระบบการขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต เพ่ือการส่งออก  (Certificate of Manufacturer : 
COM)  เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านประสงค์จะขอ Certificate of manufacturer จะมี 2 กรณี ดังนี้ 

1.  กรณีสถานทีผ่ลิตได้รับอนุมัติสถานที่ เพ่ือประกอบการจดแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ท่านไม่ต้องยื่น
ขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการขอ COM  เนื่องจาก ได้รับการตรวจสถานที่และมีข้อมูลสถานที่ในระบบแล้ว  

 ดังนั้น ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบออกหนังสือ CERTIFICATE โดยอัตโนมัติ จะเห็นค าว่า “ใช้ประกอบการขอ 
COM ได้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม  2563” ปรากฏในแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิตฯ ของท่าน 

2.  กรณีสถานทีผ่ลิตได้รับอนุมัติสถานที่ เพ่ือประกอบการจดแจ้ง ก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ท่านต้องยื่นขอผลการ 
 ตรวจสถานทีป่ระกอบการขอ COM ผ่านระบบ e-Submission (SKYNET : privus) และได้รับการตรวจสถานที่โดย 
    2.1  กรณีสถานที่ผลิต ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จะได้รับการตรวจสถานที่จากเจา้หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ 
  อาหารและยา  
     2.2 กรณีสถานที่ผลิต  ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  จะได้รับการตรวจสถานที่จากเจา้หน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3.  ระบบนี้ใช้งานไดต้ั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และได้มีประชาสัมพันธ์คู่มือการยื่นขอผลตรวจสถานที่ 
 ประกอบการขอ COM  ในเว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Home.aspx  
 คลิกเลือก กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ->การขออนุญาต-> 5.8 คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การใช้งานระบบการ 
 ขอผลตรวจสถานที่ผลิต เพ่ือประกอบการขอ Certificate of manufacturer 
4.  ผู้ประกอบการจะไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการขอ COM    
5.  เมื่อสถานทีผ่ลิตได้รับการอนุมัติสถานที่แล้ว ระบบขอผลตรวจสถานที่  COM  จะดึงข้อมูลไปยังระบบออก 
    หนังสือ CERTIFICATE (เครื่องส าอาง) โดยอัตโนมัติ จะเห็นค าว่า “ใช้ประกอบการขอ COM ได้จนถึงวันที่  
 23 พฤษภาคม 2563” 
6.  ตั้งแต่วันที่  23  พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการประสงคจ์ะขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต  
     (ที่เป็นภาษาอังกฤษ) จะต้องยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและสถานที่น าเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการเก็บ ค่าใช้จ่ายในการขอการ 
 รับรอง (ค่าค าขอ 100 บาท + ค่าตรวจสถานที่  6,000 - 21,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจ านวนคนงานและแรงม้าของ 
 เครื่องจักรในการผลิต/เก็บรักษาเครื่องส าอาง) + ค่าหนังสือรับรองสถานที่ตามประกาศฯ  500 บาท) และหนังสือ 
 รับรองมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ ได้มีประชาสัมพันธ์คู่มือการขอหนังสือรับรองสถานที่ในเว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
 แล้ว ที ่http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Home.aspx  คลิกเลือก กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง -> 
 การขออนุญาต-> 5.2 คู่มือประชาชน เรื่อง การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Home.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Home.aspx
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แผนผังแสดงวิธีการยื่นขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการขอ Certificate of manufacturer 
(กรณีเป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับอนุมัติสถานที่ประกอบการจดแจ้ง ก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ  1.  กรณสีถานท่ีผลิตได้รับการรับรอง ASEAN GMP จากส านักงาน อย. ให้แนบหนังสือรบัรองด้วย ซึ่งจะได้รับ 
 การยกเว้นไม่ต้องตรวจสถานท่ีอีก 

   2. ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เกิน 15 วันท าการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

พนักงานเจา้หนา้ที่/เจา้หนา้ทีธุ่รการตรวจสอบ 
แบบแจ้งฯและเอกสารหลักฐานประกอบ ผ่านระบบ e-Submission 

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

แจ้งผู้ประกอบการให้ยื่นค าขอใหม่ 

ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานทีผ่ลติ ประกอบการขอ COM  
พร้อมเอกสารหลักฐาน1 ผ่านระบบ e-Submission 

เจ้าหน้าท่ีธุรการเสนอเรื่องให้ผู้บรหิารเพื่อ
อนุมัติใหไ้ปตรวจสอบสถานท่ี 

ผลการตรวจสอบผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลการตรวจสอบไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 
สถานท่ีผลติ ณ สถานท่ีตั้งจริง  

พนักงานเจา้หนา้ที่/เจา้หนา้ทีธุ่รการ 
บันทึกข้อมูลไม่อนมุัติสถานท่ีในระบบ 

พนักงานเจา้หนา้ที่/เจา้หนา้ทีธุ่รการ 
บันทึกข้อมูลอนุมัตสิถานท่ีในระบบ 

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการยื่นขอ COM  
ในระบบ Certificate (เครื่องส าอาง) 
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7. วิธีการใช้งานระบบ  
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/ 

 

 

 

(2) ในส่วนบริการ คลิกเลือกทีช่่อง “ผู้ประกอบการ” 
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(3) คลิกเลือกไอคอน “จัดการสถานที่” 

 

 

 

 

 

(4)  หน้าระบบจัดการสถานที่ คลิกที่ไอคอน “ขอผลตรวจสถานที่ประกอบการขอ COM” 
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(5) ในส่วนหน้าหลัก ระบบขอผลตรวจสถานที่ประกอบการขอ COM ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่ตั้งท่ี 
     ต้องการขอผลตรวจ  
 

 

 

(6) เมื่อเลือกที่ตั้งแล้วให้คลิกเลือกที่ปุ่ม  “ดาวน์โหลดค าขอ” 
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(7) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ข้อมูลในแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง 
   ให้ครบถ้วน (ในช่องท่ีสามารถกรอกได้เท่านั้น) 
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(8) หลังจากนั้น ให้ท าการบันทึกเอกสาร (save) เป็นไฟล์ แล้วคลิกที่ปุ่ม “อัพโหลดค าขอ” 

 

 

 

(9) เมื่อขึ้นหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ปุ่ม “Choose File” เพื่อเลือกไฟล์ค าขอ จากนั้นกดปุ่ม “อัพโหลดค าขอ” 
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(10) เมื่อขึ้นหน้าต่างดังภาพ คลิก “เลือกไฟล์” เพื่ออัพโหลดเอกสารต่างๆตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ 
     โดยใหแ้นบเอกสารทีละไฟล์ 

 

 

(11) เมื่อเลือกไฟล์เสร็จสิ้น ใหค้ลิกที่ปุ่ม “ยืนยันไฟล์แนบ” เครื่องหมายกากบาทสีแดง จะเปลี่ยนเป็น 
     เครื่องหมายถูกสีเขียว 
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(12) เมื่อท าการแนบเอกสารครบทุกหัวข้อ ใหค้ลิกที่ปุ่ม “บันทึกรายการเอกสารแนบท้าย” เพื่อบันทึกเอกสาร 

 

 

(13) เม่ือขึ้นหน้าต่างดังรูปภาพข้างล่างนี้   ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลในแบบแจ้งฯ  ตามรูปภาพ 13.1   และ 
       ตรวจสอบเอกสารแนบตามรูปภาพ 13.2 ให้ครบถ้วนและถูกต้อง  

 (13.1) หน้าแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษาเครื่องส าอาง 
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(13.2)  หน้ารายการไฟล์แนบ 

 

 
 
(14) หลังจากตรวจสอบแบบแจ้งฯและไฟล์แนบ ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน เพื่อส่งค าขอให้ 
     เจ้าหน้าที่พิจารณา 
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(15) หลังจากส่งเรื่องเรียบร้อย ระบบจะขึ้นหน้าแสดงแบบแจ้งฯ อีกครั้ง เป็นการสิ้นสุดการยื่นขอผลตรวจ 
      สถานทีป่ระกอบการขอ COM  ซึ่งในมุมขวาของเอกสารแบบแจ้งฯ จะเห็นสถานะการพิจารณาระบุว่า  
      “ส่งเรื่องและรอการพิจารณา”  
 

 

 
(16) เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารแล้วพบว่า 
    (16.1)  กรณีเอกสารครบถว้นถูกต้อง สถานะในมุมขวาของเอกสารแบบแจ้งฯ จะระบุว่า “รอตรวจสอบสถานที่” 
             เจ้าหน้าที่จะโทรนัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบสถานที่ว่าสถานที่ของท่าน มีสถานที่ตั้งอยู่ท่ี 
             ตามที่อยูท่ี่ระบุในแบบแจ้งฯ ที่ย่ืนมาในระบบจริงและอาคารสถานที่ บุคลากรเป็นไปตามประกาศ 
             กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง  
 พ.ศ. 2561 
     (16.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง สถานะในมุมขวาของเอกสารแบบแจ้งฯจะระบุว่า  
               “ไม่อนุมัติ(เอกสารไม่ถูกต้อง)” พร้อมแจ้งรายการเอกสารที่ต้องแก้ไข  
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17. เมื่อสถานที่ผลิตของท่านได้รับการอนุมัติสถานที่ จะเห็นสถานะในมุมขวาของเอกสารแบบแจ้งฯ จะระบุว่า  
     “อนุมัติสถานที”่ และระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบขอ COM ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอ COM ได้ 
     เลยผ่านไอคอน  ระบบ Certificate (เครื่องส าอาง) 

 

 

 

 


