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คู่มือ 

ส าหรับผู้ประกอบการ (เล่ม 1) 
เรื่อง การยื่นขอผลการตรวจสถานที่ 
เพื่อประกอบการจดแจ้งเครื่องส าอาง 

 

 

จัดท าโดย 
กลุ่มควบคุมเคร่ืองส าอาง 

ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

ฉบับเดือน ธันวาคม  2562 
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ที่ปรึกษา 
นายแพทย์ ไพศาล ดั่นคุม้ เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

เภสัชกรหญงิ สุภัทรา บุญเสริม รองเลขธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

เภสัชกรหญงิ สุภาวด ีธรีะวฒันส์กุล ผู้อ านวยการส านักควบคมุเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

 

สร้างสรรค์งาน 
 เภสชักรหญงิ อนัญญา มณภีาค เภสชักรช านาญการพเิศษ 

 เภสชักรหญงิ วิชญส์ินี จองประเสรฐิ    เภสชักรช านาญการพเิศษ 

 

หน่วยงานที่จดัท า 
 กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 

 

ปีงบประมาณ  2563 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 
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บทน า 

 ด้วยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย     โดยกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางได้จัดท าระบบการขอผลการ
ตรวจสถานที่ประกอบการขอจดแจ้งเครื่องส าอาง จึงขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านประสงค์จะขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการจด
แจ้งเครื่องส าอาง จะมี  2 กรณี ดังนี้ 

1.  กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (สถานที่ผลิตได้รับอนุมัติสถานที่เพื่อประกอบการจดแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 – 15 
พฤษภาคม 2563) ท่านไม่ต้องยื่นขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการขอ COM  เนื่องจาก สถานที่ได้รับการตรวจและมีข้อมูล
สถานที่ในระบบจัดการสถานที่แล้ว  ดังนั้น ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบออกหนังสือ CERTIFICATE โดยอัตโนมัติ จะ
เห็นค าว่า “ใช้ประกอบการขอ COM ได้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม  2563” ปรากฏในแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิตฯ 
ของท่าน 

2.  กรณีเป็นผู้ประกอบการรายเดิม (กรณีสถานที่ผลิตได้รับอนุมัติสถานที่ เพื่อประกอบการจดแจ้ง ก่อนวันที่ 11 มิถุนายน  
     2561) ท่านต้องยื่นขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการขอ COM ผ่านระบบ e-Submission (SKYNET :  privus) และได้รับ 
      การตรวจสถานที่โดย  
    2.1  กรณีสถานทีผ่ลติ ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะได้รับการตรวจสถานที่จากเจา้หนา้ที่ของส านักงาน 
            คณะกรรมการอาหารและยา  
     2.2   กรณีสถานที่ผลิต  ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค จะได้รบัการตรวจสถานที่จากเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3.  ระบบการขอ COM สามารถใช้ไดต้ั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที ่15 พฤษภาคม 2563 (แตส่ามารถดผูลการพจิารณาได้ถึง 
     วนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 และได้มปีระชาสัมพนัธ์คู่มือการยืน่ขอผลตรวจสถานทีป่ระกอบการขอ COM  ใน 
    เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางที่   http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Home.aspx  
     คลิกเลือก กลุม่ควบคุมเครื่องส าอาง ->การขออนุญาต-> 5.8 คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การใช้งานระบบการ 
     ขอผลตรวจสถานที่ผลิตเพื่อประกอบการขอ Certificate of Manufacturer  (เฉพาะสถานที่ผลิตที่ยังไม่ได้รับการตรวจ 
     สถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า 
     เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 หรือได้รบัอนุมัตสิถานทีป่ระกอบการจดแจ้งเครื่องส าอาง ก่อนวันที ่11 มิถุนายน 2561) 
4.  ผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการจดแจ้ง    
5.  เมื่อสถานที่ผลิตได้รับการอนุมัติสถานที่แล้ว ระบบขอผลตรวจสถานที่  จะดึงข้อมูลไปยังระบบออก 
    หนังสือ CERTIFICATE (เครื่องส าอาง) โดยอัตโนมัติ จะเห็นค าว่า “ใช้ประกอบการขอ COM ได้จนถึงวันที่  
 23 พฤษภาคม 2563” 
6.  ตั้งแต่วันที่  23  พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต จะต้องยื่นขอ 
     หนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
     ในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการขอการรับรอง (ค่าค าขอ 100 บาท + ค่าตรวจ 
     สถานที่  6,000 - 21,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจ านวนคนงานและแรงม้าของเครื่องจักรในการผลิต/ เก็บรักษาเครื่องส าอาง) +  
     ค่าหนังสือรับรองสถานที่ตามประกาศฯ 500 บาท) และหนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ ได้มีประชาสัมพันธ์คู่มือการขอ 
      หนังสือรับรองสถานที่ในเว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางที่  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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แผนผังแสดงวิธีการยื่นขอผลการตรวจสถานที่ประกอบการจดแจ้งเครื่องส าอาง 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ  1.  กรณสีถานท่ีผลิตได้รับการรับรอง ASEAN GMP จากส านักงาน อย. ให้แนบหนังสือรบัรองด้วย ซึ่งจะได้รับ 
 การยกเว้นไม่ต้องช าระคา่ตรวจสถานท่ีและไม่ต้องตรวจสถานท่ีอีก 

   2. ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เกิน 15 วันท าการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

 
 
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบแบบแจ้งฯและหลักฐานประกอบ  
ผ่านระบบ e-Submission 

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

แจ้งผู้ประกอบการให้ยื่นค าขอใหม่ 

ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานทีผ่ลติ/น าเข้า/เก็บรักษา
ประกอบการจดแจ้งเครื่องส าอาง พรอ้มหลักฐาน1 ผา่นระบบ e-Submission 

ผลการตรวจสอบผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลการตรวจสอบไม่ผา่น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานท่ีผลิต /น าเข้า/ 
เก็บรักษา ณ สถานท่ีตั้งจริง  

พนักงานเจา้หนา้ที่/เจา้หนา้ทีธุ่รการ 
บันทึกข้อมูลไม่อนมุัติสถานท่ีในระบบ 

พนักงานเจา้หนา้ที่/เจา้หนา้ทีธุ่รการ 
บันทึกข้อมูลอนุมัตสิถานท่ีในระบบ 

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 

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

 

 

2.  ในส่วนบริการ คลิกเลือกทีช่่อง “ผู้ประกอบการ”                 

 

3. คลิกเลือกไอคอน “จัดการสถานที่” 
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4. เลือกเมนูที่ต้องการยื่นขอผลการตรวจสถานที่เพ่ือประกอบการจดแจ้ง  ให้ด าเนินการทั้ง 2 ระบบ คือ “ผลิต”   
   และ “เก็บ” โดยให้ผู้ประกอบการเริ่มด าเนินการที่ “ผลิต” หรอื “น าเข้า” ให้เสร็จสิ้น จึงไปด าเนินการที่  “เก็บ”  
   ต่อไป  ซึ่งขั้นตอนการยื่นเอกสารจะเหมือนกัน 
     

หมายเหตุ    

         1. การยื่นหลักฐาน แลว้ได้รับอนุมัติสถานที่ใน “ระบบผลิต” กรณีเป็นสถานที่ผลิต จะได้ “รหสัสถานที่ผลิต” 
         2. การยื่นหลักฐานใน “ระบบน าเข้า” กรณีเป็นสถานที่น าเข้า จะได้ “รหัสสถานที่น าเข้า” 
         3. การยื่นหลักฐานใน “ระบบเก็บ” กรณีเป็นสถานที่เก็บ จะได้ “รหัสสถานที่เก็บ” 
         4. การจะจดแจ้งผลิตได้ ผู้ประกอบการจะได้รับ “รหัสสถานที่ผลิต+รหัสสถานที่เก็บ” 
  5. การจะจดแจ้งน าเข้าได้ ผู้ประกอบการจะได้รับ “รหัสสถานที่น าเข้า+รหัสสถานที่เก็บ” 
 

 

5. เมื่อเลือกท่ีตั้งแล้วให้คลิกเลือกที่ปุ่ม  “ดาวน์โหลดค าขอ” 
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6.เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้กรอกข้อมูลในแบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรักษา 
  เครื่องส าอางให้ครบถ้วน (ในช่องที่สามารถกรอกได้เท่านั้น) โดยข้อมูลของผู้แจ้ง จะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยง 
  มาจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการด าเนินการยืนยันตัวตนในระบบ Open Id 
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7. หลังจากนั้น ให้ท าการบันทึกเอกสาร (save) เป็นไฟล์ แล้วคลิกที่ปุ่ม “อัพโหลดค าขอ” 

 

8. ระบบจะเข้ามาหน้ายื่นไฟล์แนบ ให้เลือกไฟล์ pdf ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วกด 1 เพ่ือยืนยันไฟล์แนบ  

 

 

9. เมื่อแนบไฟล์หมดแล้ว จะเห็นเครื่องหมาย  สีเขียว ให้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป    

 



9 
 

10. จากนั้นกด 2. เพ่ือบันทึกรายการเอกสารแนบท้าย 

 

11. จากนั้น กดปุ่ม ส่งข้อมูล เพ่ือส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พิจารณา  เมื่อส่งเรื่องแล้วระบบจะข้อความแจ้งว่า  
    “ส่งเรื่องเรียบร้อยแล้ว” 
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12. การแนบไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน 

 (1) กรณีเป็นนิติบุคคล  จะต้องมหีนังสือรับรองนิติบุคคล (ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 

(1.1) ชื่อนิติบุคคล  เช่น ชื่อบริษัท ต้องตรงกับชื่อสถานที่ซึ่งปรากฏใบแบบแจ้งฯ ที่ยื่นขอสถานที่ (ตาม
รูป ต าแหน่งที่ 1) 

(1.2) ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
การมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนนิติบุคคล (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 

(1.3) สถานที่ตั้งของนิติบุคคล ต้องตรงกับสถานที่ตั้งที่ปรากฏในแบบแจ้งฯ (ตามรูป ต าแหน่งที่ 3)  

 กรณีสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า มิได้อยู่ที่เดียวกับส านักงานแห่งใหญ่  อาจจะตั้งอยู่ที่
ส านักงาน (สาขา) ก็ได้  

  กรณีสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้านั้น ผู้ยื่นขอมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารและ
ที่ดิน เช่น เป็นการเช่าสถานที่ หรือยินยอมให้ใช้สถานที่ ผู้ยื่นแบบแจ้งฯ ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สถานที่ตั้งที่จะ
ด าเนินการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอางนั้นๆ  เช่น บริษัท ร่ ารวยเครื่องส าอาง จ ากัด มีนายสุนทร มีโชค เป็นกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทฯ  มีส านักงานสถานที่ติดต่ออยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร แต่มีโรงงานผลิตเครื่องส าอาง ตั้งอยู่ที่ จังหวัด
นนทบุรี นายสุนทร ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุว่า  “ส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่...... กรุงเทพฯ และส านักงาน
สาขาอยู่ที่...........จังหวัดนนทบุรี”     

(1.4) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ต้องระบุว่า “ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องส าอาง หรือการผลติ
เครื่องส าอาง โดยทัว่ไปมักพบข้อความระบุว่า “(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องส าอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้
เสริมความงาม” (ตามรูปต าแหน่งที่ 4)  

(1.5) วันทีอ่อกหนังสือรับรอง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบแจ้งฯ (ตามรูป
ต าแหน่งที่ 5)  

(1.6) ต้องมีการประทับของนิติบุคคล เช่น ตราบริษัทฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 6) 
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ตัวอย่างหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 

 

  

xxxxxxxxxxxxx 1 

ชื่อ xxxxxx สกุล xxxxxxx 2 

ท่ีอยู่ เลขท่ี xx/xx หมู่ xx ซอย xxxx แขวง xxxxxxx เขต xxxxxxxx จังหวัด กรุงเทพฯ 

อยู่ เลขท่ี xx/xx หมู่ xx ซอย xxxx แขวง xxxxxxx เขต xxxxxxxx จังหวัด นนทบรุ ี 3 

4 วันท่ี xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx 

ประทบัตราบริษัท 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 

5 

6 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
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(1.7) กรณีเป็นมหาวิทยาลัย/หน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ ซึ่งยื่นแบบแจ้งฯ หลังวันที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน เช่น  พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย........พ.ศ........ ต้องมี
ข้อความที่ความหมายว่า “มีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในมาตรา....... อ านาจหน้าที่เช่น
ว่านี้ให้รวมถึง ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน  เช่า  ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน 
หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน”  

(1.8) กรณีเป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับใบรับจดแจ้งก่อนวันที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน ที่ระบุข้อความที่ความหมายว่า “มีอ านาจ
หน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในมาตรา....... อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง 
สร้าง จัดหา โอน รับโอน  เช่า  ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน หรือท านิติกรรมใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน” 

(2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  จะต้องยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งไม่หมดอายุ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 
(2.1) ชื่อในบัตรประจ าตัวประชาชน ต้องตรงกับชื่อผู้ยื่นแบบแจง้ฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 1) 
(2.2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต้องครบถ้วน 13 หลัก (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 

         (3) ใบทะเบียนพาณิชย์ ชื่อของผู้จดทะเบียนพาณิชย์ ต้องตรงกับผู้ยื่นแบบแจ้งฯ และชื่อร้านจะต้องตรงกับที่
ระบุในแบบแจ้งฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนต้องด าเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการค้าเครื่องส าอาง 
(ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 
 

          ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

  

1 

ช่ือ xx สกุล xxxxxxx 

ช่ือร้าน 

1 

2 

3 

xxxxxx 

xxxxxx 

วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน 
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(4) ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานที่ผลิต/น าเข้า/เก็บรกัษาเครื่องส าอาง  (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 
(4.1) ผู้ยื่นแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 1) ต้องเป็น “เจ้าบ้าน” ในกรณีที่มิใช่เจ้าบ้าน ต้องมี 

“หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่าสถานที่นั้นๆ เป็นสถานที่ผลิตหรือน าเข้าหรือเก็บรักษาเครื่องส าอาง” 
โดยมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ยินยอม หรือผู้ให้เช่า ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(เจ้าบ้าน) ส าเนาโฉนด (เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์) ส าเนาสัญญาซื้อขาย (เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์) พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอม หรือผู้ให้เช่า 

(4.2) รหัสประจ าบ้าน ต้องตรงกับรหัสที่ระบุในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 
(4.3) รายละเอียดของที่อยู่ ต้องตรงกับระบุในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 
 
 

 

ตัวอย่างส าเนาทะเบียนบ้าน  

XXXX-XXXXXX-X 

xx 

บริษัท XXXX จ ากัด 

โดย   xxxx   xxxxxxxxxx 
ส าเนาถูกต้อง 

 
    (ลายเซ็น.......................)  
      (เขียนช่ือตัวบรรจง. 
  ..ช่ือxxxxxx สกลุ xxxxxxx) 

1 

2 

3 
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ตัวอย่างสัญญาเช่า  
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
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(5) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ  ต้องมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ (ให้ดูรูปภาพประกอบ) 
(5.1) กรณีขออนุมัติในนามนิติบุคคล ชื่อของผู้มอบอ านาจต้องตรงกับชื่อที่ระบุในหนังสือรับรองนิติ

บุคคล หรือเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน หรือเอกสารจัดตั้งมหาวิทยาลัย (ตามรูปต าแหน่งที่ 1) และผู้ลงนามมอบอ านาจ
ต้องมีชื่อตรงกับชื่อกรรมการของนิติบุคคลนั้นๆ  (ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 

(5.2) กรณีขออนุมัติในนามบุคคลธรรมดา ชื่อของผู้มอบอ านาจต้องตรงกับที่ระบุในบัตรประชาชน 
(5.3) ที่อยู่ตามที่ระบุในหนังสือมอบอ านาจ กรณนีิติบุคคล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือนิติบุคคล กรณี

บุคคลธรรมดา ต้องตรงกับที่ระบุในบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ  (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 
(5.4) หนังสือมอบอ านาจ ต้องไม่หมดอายุ (ตามรูปต าแหน่งที่ 4) 
(5.5) เอกสารให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ตามรูปต าแหน่งที่ 5) 
(5.6) เอกสารต้องมีเลขลงรับ หรือหลักฐานที่แสดงการยื่นต้นฉบับไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามรูปต าแหน่งที่ 6) 
 

ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ (แบบฟอร์ม) 

  



18 
 

ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ

3 

5 

6 

ประทับตราบริษัท 

1 

2 

4 
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    (6) ข้อมูลทั่วไป   ต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  ดังนี้ (ให้ดรููปภาพประกอบ) 
 (6.1) ชื่อสถานทีผ่ลิต หรือสถานที่น าเข้า  ต้องมีข้อมูลตรงกับที่ระบุในแบบแจ้งฯ เช่น ชื่อบริษัท 
ชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อมหาวิทยาลัย (ตามรูปต าแหน่งที่ 1) 
 (6.2) ข้อมูลที่ตั้ง ต้องตรงกับที่ระบุในแบบแจ้งฯ (ตามรูปต าแหน่งที่ 2) 
 (6.3) ลักษณะกิจการ อธิบายลักษณะว่าเป็น “ร้าน”หรือ “นิติบุคคล” เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด (ตามรูปต าแหน่งที่ 3) 

(6.4) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตหรือน าเข้า ให้อธิบายประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าหอม  
ตกแต่งหน้า  บ ารุงผิว  ทากันแดด แต่งเล็บ เกี่ยวกับเส้นผม  เกี่ยวกับช่องปาก  ส่วนบุคคลในห้องน้ าอ่ืนๆ (ผ้าอนามัย 
ผ้าเย็น กระดาษซับมัน)   (ตามรูปต าแหน่งที่ 4) 
 (6.5) ลักษณะและขนาดของสถานที่ ให้อธิบายลักษณะของอาคารที่ด าเนินกิจการ  เช่น อาคาร
โรงงาน บ้านเดี่ยว ตึกแถว มีพ้ืนที่เท่าใด (ระบุหน่วยเมตริก เช่น เมตร หรือ ไร่ ตารางวา) มีก่ีชั้น แต่ละชั้นมีการใช้สอย
อย่างไร (ตามรูปต าแหน่งที่ 5)   
    (6.5.1) โครงสร้างองค์กร (ตามรปูต าแหน่งที่ 6) ให้ระบุว่า ในนติิบุคคลนั้นหรือร้านนัน้ 
ประกอบด้วยบุคคลส าคัญ มีต าแหน่งอะไร จ านวนกี่คน เชน่ ผูจ้ัดการบริษัท , ผู้จัดการฝ่ายผลติ  , ผู้จัดการฝ่ายควบคุม
คุณภาพ , ผู้จัดการฝ่ายขาย และคนงาน 
 (6.5.2) จ านวนเครื่องจักรที่ส าคญัและแรงม้าของเครื่องจักร 
 (6.5.3) รายการและจ านวนใบรบัจดแจ้งเครื่องส าอาง (ข้อมูลนีจ้ะไม่มีในครั้งแรกที่ขออนุญาต
สถานที่ แต่เมื่อได้รับใบรับจดแจ้งแล้ว   ต้องด าเนินการรวบรวมให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

6 

4 

5 
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 (7) แผนที่ของสถานที่ติดต่อ  ให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  ดังนี้  

รายการที่ตรวจสอบในแผนที ่ สถานที่ติดต่อ สถานทีผ่ลิต สถานทีน่ าเข้า สถานที่เก็บรักษา 

1. ความชัดเจนของแผนที่     

2. จุดสังเกตที่ใกล้เคียง     

3. ชื่อถนนและชื่อซอย     

4. มีการระบุระยะทางจากถนนเส้น
หลักจนถึงสถานที่ติดต่อ ให้ระบุ
หน่วยเป็น “เมตร” หรือ “กิโลเมตร” 

    

5. มีการระบุพิกัด GPS ที่ถูกต้อง     

 

(8) แผนที่ของสถานที่ผลิต หรอืสถานที่น าเข้า กรณีที่ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการผลิต และน าเข้า
เครื่องส าอาง สามารถอยู่ท่ีเดียวกันได้      

        (9) แผนที่ของสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง  ซึ่งสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอางอาจอยู่แห่งเดียวกันกับ
สถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า ก็ได้ (แล้วแต่กรณี)   

 

ตัวอย่างแผนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิกัด GPS 13.849274, 100.529358 

5 เมตร 

สถานที่น าเข้า
เคร่ืองส าอา
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(10) แผนผังภายในของสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง ให้แสดงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้  

รายการที่ตรวจสอบ สถานที่
ผลิต 

สถานที่ 
น าเข้า 

สถานที่ 
เก็บรักษา 

1. แผนผังมีความชัดเจน และแสดงสัดส่วนตามจริง ระบุหน่วยเป็นเมตร    

2. แสดงแผนผังของทุกชั้นในอาคาร    

3. แสดงต าแหน่งของประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศ (ให้พิมพ์
ข้อความ+สัญลักษณ์) 

   

4. แสดงต าแหน่งของ  “ห้องผลิต” และ “ห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง” 
โดยห้องผลิตและห้องเก็บรักษาเครื่องส าอางจะต้องไม่เป็นทางเดินผ่านไปสู่
บริเวณอ่ืน 

 -  

5. แสดงต าแหน่งของ “ส านักงานสถานที่น าเข้า”  และ “ห้องเก็บรักษา
เครื่องส าอาง” โดยห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง จะต้องไม่เป็นทางเดินผ่าน
ไปสู่บริเวณอ่ืน 

-   

6. ระบุต าแหน่งของการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตและการบรรจุ  - - 

7. บริเวณโดยรอบของอาคารที่มีการผลิตและเก็บ  -  

8. ระบุต าแหน่งของชั้นวางหรือพาเลทในการจัดเก็บ - -  

9. ระบุต าแหน่งของเครื่องดับเพลิง  -  

10. ระบุต าแหน่งของอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  -  

11. ระบุต าแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้กรณีสารเคมีรั่วไหล  -  

12.ระบุต าแหน่งของอ่างล้างมือก่อนเข้าห้องผลิต  - - 

13. ระบุต าแหน่งของเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ (ถ้ามี)    

14. อยู่ในบ้านพักอาศัยหรืออาคารพักอาศัยของตนเอง    

15. กั้นเป็น “ห้อง” ที่เป็นสัดสว่นท าด้วยวสัดุที่มั่นคงถาวร (การกั้นห้อง
จากพ้ืนสูงจนจรดเพดาน ซึ่งท าให้อากาศไม่สามารถถ่ายเทไป หรือมาได้ 
อนุโลมให้มีการถ่ายเทอากาศ กรณีเป็นช่องหน้าต่างที่มีมุ้งลวด หรือช่อง
พัดลมระบายอากาศ) 

 -  
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รายการที่ตรวจสอบ สถานที่
ผลิต 

สถานที่ 
น าเข้า 

สถานที่ 
เก็บรักษา 

16. เป็น “บริเวณ” แต่มีการกัน้ให้เป็นสัดส่วน    

17. มีอ่างล่างมือ ในห้อง หรือมีห้องน้ าในห้อง/บริเวณ      

18. “ห้องผลิต” หรือ “ห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง”เป็นทางเดินผ่านไปสู่
ห้องอ่ืน/บริเวณอ่ืน 

   

ยกเว้น
เฉพาะผ่าน
ไปห้องผลิต 

19. มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ    

20. มีการผลิตสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่เครื่องส าอาง  เช่น อาหาร วัตถุอันตราย  
ในห้องผลิตเครื่องส าอาง/ห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง/ส านักงานสถานที่
น าเข้าเครื่องส าอาง 

   

21. มีการเก็บรักษาสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่เครื่องส าอาง/สิ่งของอ่ืน เชน่ อาหาร 
วัตถุอันตราย (เช่น น้ ายาล้างจาน ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง) 

   

อนุญาต
กรณีมี

การแยก
ชั้นวาง
เป็น

สัดส่วน 

22. มีการใช้ทางเดนิร่วมกันในการผลติสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่เครื่องส าอาง เพ่ือ
เดินไปสู่ห้องผลติเครื่องส าอาง หรือห้องเก็บรักษาเครื่องส าอาง  

   

23. ประตู ไม่เป็นบานทึบ ท าให้อากาศถ่ายเทไป หรือมาได ้    

24. มีการเตรียมวัตถุดิบเป็นจ านวนมากในห้อง เช่น หั่น  ลา้ง ต้มสมุนไพร     

25. มีการเตรียมวัตถุดิบส าหรบัการผลิตในรุ่นการผลติ (Lot) นั้นๆ เช่น 
ต้มสบู่แล้วเทลงแม่พิมพ์ ต้มสมุนไพร  

   

26. มีอุปกรณ์ท่ีใช้ดูดซับกรณีสารเคมี/เครื่องส าอางหกรั่วไหล  ถังดับเพลิง 
ถังทราย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อยู่ในห้องผลิต 

 - - 
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รายการที่ตรวจสอบ สถานที่
ผลิต 

สถานที่ 
น าเข้า 

สถานที่ 
เก็บรักษา 

27. มีอุปกรณ์ท่ีใช้ดูดซับกรณีสารเคมี/เครื่องส าอางหกรั่วไหล  ถังดับเพลิง 
ถังทราย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อยู่ในสถานที่นั้นๆ 

  

 

 

 

(11) แผนผังภายในของสถานทีน่ าเข้าเครื่องส าอาง ให้แสดงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (เหมือนข้อ (8)) 

(12) แผนผังภายในของสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง ให้แสดงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (เหมือนข้อ (8)) 

 (13) ส าเนาใบประกอบกิจการโรงงานหรือส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ (ถ้าม)ี 

 

ตัวอย่างใบประกอบกิจการโรงงาน 
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(14) รูปถ่ายป้ายสถานที่ (โปรดดูตัวอย่างรูปภาพป้ายที่ภาคผนวก) 

 

ลักษณะของป้ายที่ติดหน้าสถานที่ 

 

สถานที่ผลิต สถานทีน่ าเข้า สถานที่เก็บรักษา 

1.ป้ายซึ่งติดในบริเวณที่บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน  
ทั้งช่ือบริษัท/ร้าน และเลขทีบ่้าน  

   

3. มีข้อความตามที่ก าหนดอย่างถูกต้องและ 

ทั้งข้อความอยู่ติดกันในบรรทัดเดียวกัน 

“สถานทีผ่ลิต
เครื่องส าอาง” 

“สถานทีน่ าเขา้
เครื่องส าอาง” 

“สถานทีเ่ก็บรักษา
เครื่องส าอาง” 

4. ป้ายท าดว้ยวสัดุทีแ่ข็งแรง คงทน สีพื้นหลังตดักับสี
ตัวอักษร ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า 15x45 ซม. ตัวอักษร หนา
ไม่น้อยกวา่ 1 ซม. ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

   

5. กรณีสถานที่น าเข้า/สถานที่เก็บรักษาตั้งอยู่ใน
อาคาร/ส านักงานให้เช่า  ให้ติดป้าย/มีหลักฐานอื่น ซึ่ง
แสดงว่าสถานที่น าเข้า (ช่ือบริษัท) ตั้งอยู่ ณ อาคารนี้  
เช่น ติดป้ายช่ือบริษัทที่ช้ันล่าง/ทางเข้าอาคาร/ใน
บริเวณซึ่งบุคคลภายนอกเห็นชัดเจน พร้อมระบุว่า
สถานที่น าเข้าดังกล่าวอยู่ที่ช้ันใดของอาคาร 

-   

  

(15) เอกสารแสดงระบบการผลิต/วิธีการผลิตเครื่องส าอาง ให้อธิบายระบบและวิธีการผลิตแบบย่อจนถึง
ขั้นตอนการบรรจุพร้อมจ าหน่าย 

ตัวอย่างเอกสารแสดงระบบการผลิต/วิธีการผลิตเคร่ืองส าอาง 

 

วิธีการผลิต 

1. เตรียมแม่พิมพ์สบู่รูปสี่เหลี่ยม 

2. ค่อยๆ เทโซดาไฟลงในน้ า ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเหลือ 40
๐
C 

3. ผสมน้ ามันมะพร้าวและน้ ามันปาล์ม แล้วค่อยผสมลงในน้ ามันมะกอก ตั้งภาชนะบนอ่างอังไอน้ า คนให้เข้ากัน 

   จนได้อุณหภูมิ 40
๐
C แล้วยกลง 

4. เทสารละลายโซดาไฟข้อ 2 ลงในน้ ามันข้อ 3 คนให้เข้ากัน 
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5. เติมผงขมิ้นชันลงไป คนให้เข้ากัน 

6. คนต่อไปเรื่อยๆ จนสบู่จับตัวเหนียวข้นแล้วจึงเทในแม่แบบที่เตรียมไว้ 

7. ทิง้ไว้ 1-2 วัน สบู่จะจับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์จึงน าออกจากแบบ 

8. น ามาบรรจุลงในห่อพลาสติก และบรรจุลงกล่องสบู่ท่ีมีฉลาก ซึ่งระบุเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางและ 

   ครั้งที่ผลิต 

9. บรรจุลงกล่องลังพร้อมน าไปจ าหน่าย 

 

(16) เอกสารแสดงความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง โดยมีบันทึกการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ของผู้รับจดแจ้ง
ต ารับหรือผู้รับมอบอ านาจ) เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายผลิต พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต หรือ
น าเข้า  การเก็บรักษาและจดแจ้งเครื่องส าอาง  (ส าหรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน ณ 
สถานที่ผลติ/สถานที่น าเข้า)  ดงันี้ 

  (16.1)  วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง (กรณีผลิต) เช่น  

 ความรู้ในเรื่องการผลิตตามประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์สถานที่ 

 ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอางอาเซียน 
(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE)  

 ความรู้ทางด้านสุขอนามัย เป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของบุคลากร
และสถานประกอบการ  การสวมชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม การปฏิบัติตัวของบุคลากรก่อนและหลังปฏิบัติงาน เช่น 
การล้างมือ การเปลี่ยนชุดและสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเข้าสู่ห้องผลิต 

(16.2) เอกสารแสดงความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าเครื่องส าอาง  
(16.3) เอกสารแสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการจดแจ้งการต่ออายุการจดแจ้งเครื่องส าอาง    
(16.4) ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอางว่าด้วยการจัดท าฉลาก 
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13.  เมื่อเจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารเสร็จสิ้น  จะแจ้งผลการพิจารณามี 2 กรณี ดังนี้ 
                  (13.1) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงผลว่า “ไม่อนุมัติ(เอกสารไม่ถูกต้อง)”  
พร้อมระบุเหตุผล เช่น ชื่อเอกสารที่ไม่ถูกต้องพร้อมเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               (13.2) กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลเป็น  “รอตรวจสอบสถานที่” กรณีสถานที่
ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค  ระบบจะระบุข้อความในช่องหมายเหตุ ดังนี้ “โปรดท าหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ไปตรวจสถานที่ โดยยื่นหนังสือและหลักฐานประกอบด้วยตนเองทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัด”  
ขอให้ท่านด าเนินการตามที่ระบบแจ้งไว้ 
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14. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ ณ สถานที่ตั้งจริง เรยีบร้อยแล้ว ผลการพิจารณามี 2 กรณี คือ  
    (1) “อนุมัติสถานที่” เนื่องจากสถานที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการผลติ หรือน าเข้า พ.ศ. 2561” ระบบจะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อความ “เลขสถานที่จ าลองคือ 
xxxxxxxxxx”  และวันที่ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว 
  (2) “ไม่อนุมัติสถานที่” พร้อมเหตุผล   

 
                         
                  กรณีท่ีสถานที่ได้รับการอนุมัติ (สถานะในระบบเป็น “อนุมัติสถานที่”) ระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบขอ 
CERTIFICATE (เครื่องส าอาง)  ซึ่งผู้ผลิตสามารถยืน่ขอ CERTIFICATE ได้ทันที โดยคลิกเลือกไอคอน  
“ระบบขอ CERTIFICATE (เครื่องส าอาง)”  จะเห็นว่าที่มุมขวาของแบบแจ้งฯ จะระบุว่า “ใช้ประกอบการขอ COM ได้
จนถึง 22/5/2563”  และตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอหนังสือรับรอง
สถานที่ผลิต จะต้องยื่นค าขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กลุ่ม
ควบคุมเครื่องส าอาง ในหัวข้อ “คู่มือประชาชน เรื่อง การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการผลติ หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
ที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือน าเขา้ หรือเก็บรักษาเครื่องส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร”   
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ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิต 
  

   อ่างล้างมือ 

ห้องเก็บรักษา 
เคร่ืองส าอาง 
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ตัวอย่างแผนผังสถานที่น าเข้า 
  

เคร่ืองส าอาง 

สถานที่น าเข้าเครือ่งส าอาง 
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ตัวอย่างแผนผังสถานที่เก็บรักษาเครือ่งส าอาง 
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ตัวอย่างรูปถ่ายป้ายสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง 
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ตัวอย่างรูปถ่ายป้ายสถานที่น าเข้าเครือ่งส าอาง 

และเก็บรักษาเครื่องส าอาง 
  



33 
 

ตัวอย่างรูปถ่ายป้ายสถานที่น าเข้าเครือ่งส าอาง 

และเก็บรักษาเครื่องส าอาง 
 

 

 


