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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีที่ตั้งของสถานที่ผลิต
หรือนาเข้า หรือเก็บรักษาเครื่องสาอางในเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง
: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือหนังสือรับรองสถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมูข่ องงานบริการ : อนุญาต/ออกหนังสือรับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสาอาง พ.ศ. 2558
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสาอาง พ.ศ. 2560
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และ
การออกใบแทน ใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2561
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 80 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน –
จานวนคาขอทีม่ ากที่สดุ –
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด –
10. ชื่ออ้างอิงของคูม่ ือประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ (ให้คาแนะนา)
1.1) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center : OSSC )
ชั้น 4 อาคาร 6 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 7624 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ : ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ : เปิดรับบัตรคิว 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.)
1.2) กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
ชั้น 4 อาคาร 4 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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โทรศัพท์ : 0 2590 7139 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ : ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
2) ทางการยื่นคาขอ
ยื่นคาขอผ่านระบบ e-Submission ชื่อเมนู “ระบบการขอหนังสือรับรองสถานที”่ (Link : https://privus.fda.moph.go.th/)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอและในการพิจารณาอนุญาต
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
(ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบ
แทนใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานทีผ่ ลิต หรือสถานที่นาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ.
2561 (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx)
ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทา
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยืน่ เพิ่มเติมโดยผู้รบั บริการจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

ประเภทขั้นตอน
การยื่นคาขอ

ขั้นตอน
ผู้ประกอบการยื่นคาขอ พิมพ์ใบสั่งชาระค่าคาขอจาก
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สานักงาน อย. และชาระเงิน
ค่าคาขอผ่านทางธนาคาร

ระยะเวลา
0.5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
กลุ่มกากับดูแล ยื่นผ่านระบบ
เครื่องสาอาง
ขอหนังสือ
หลังออกสูต่ ลาด
รับรอง
สถานที่
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ที่
2

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ

ขั้นตอน
เจ้าหน้าที่ธุรการฯ ตรวจสอบการชาระเงินค่า
คาขอและตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ พร้อมแจ้งวันที่ติดตามเรื่องให้
ผู้ประกอบการทราบ ผ่านระบบ e-Submission
เจ้าหน้าที่ประเมินความถูกต้องของคาขอและเอกสาร

ระยะเวลา
0.5
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
กลุ่มกากับดูแล แจ้งผ่านระบบ
เครื่องสาอาง
ขอหนังสือ
หลังออกสูต่ ลาด รับรองสถานที่

3

การพิจารณา

4
วันทาการ

การแจ้งผลพิจารณา

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการชาระค่าตรวจประเมินและ
นัดวันที่ตรวจประเมิน

1
วันทาการ

5

การพิจารณา

66
วันทาการ

6

การพิจารณา

ดาเนินการตรวจสถานที่ ณ สถานที่ตงั้ จริง พร้อมทั้ง
พิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่องและเจ้าหน้าทีส่ รุป
เสนอเรื่องเข้าพิจารณาในคณะทางานพิจาณาสถานที่
ผลิตและสถานที่นาเข้าเครือ่ งสาอาง
คณะทางานฯ พิจารณาผลการตรวจสถานที่และการแก้ไข

กลุ่มกากับดูแล
เครื่องสาอาง
หลังออกสูต่ ลาด
กลุ่มกากับดูแล
เครื่องสาอาง
หลังออกสูต่ ลาด
กลุ่มกากับดูแล
เครื่องสาอาง
หลังออกสูต่ ลาด

4

7

การแจ้งผลพิจารณา

0.5
วันทาการ

8

การรับผลการ
พิจารณา

ดาเนินการแจ้งผลการพิจารณา กรณีสถานทีผ่ ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด แจ้งให้ผู้ประกอบชาระเงินค่าหนังสือ
รับรองภายในเวลาที่กาหนด
ผู้ประกอบการชาระเงินค่าหนังสือรับรองผ่านทาง
ธนาคารและพิมพ์หนังสือรับรองออกจากระบบ
e-Submission

7
วันทาการ

0.5
วันทาการ

แจ้งผ่านระบบ
ขอหนังสือ
รับรองสถานที่
แจ้งผ่านระบบ
ขอหนังสือ
รับรองสถานที่
-

กลุ่มกากับดูแล
เครื่องสาอาง
หลังออกสูต่ ลาด
กลุ่มกากับดูแล แจ้งผ่านระบบ
เครื่องสาอาง
ขอหนังสือ
หลังออกสูต่ ลาด รับรองสถานที่
กลุ่มกากับดูแล ผ่านระบบ
เครื่องสาอาง
ขอหนังสือ
หลังออกสูต่ ลาด รับรองสถานที่

14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ไม่ได้ผ่านการลดขั้นตอน เนื่องจากเป็นบริการแบบใหม่
15. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง ให้ยื่นแบบขอรับการรับรองสถานทีผ่ ลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง
(แบบ ส.ค.1) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประการพิจารณาทีเ่ กี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (ให้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า โดยผู้ยื่นคาขอ)
ลาดับ
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
หน่วยงาน
จานวน จานวน
หมายเหตุ
ภาครัฐ
เอกสาร เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
ฉบับ
(ชุด)
สาเนา
(ชุด)
1)
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
กรมพัฒนา
0
1
กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติ
ธุรกิจการค้า
บุคคล
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ลาดับ

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

2)

บัตรประจาตัวประชาชน

3)

ใบทะเบียนพาณิชย์

4)

ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/สถานที่นาเข้า/สถานทีเ่ ก็บ
เครื่องสาอาง โดยมีรายละเอียดของเจ้าบ้าน กรณีผู้ยื่นขอ
ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ให้แนบเอกสาร ดังนี้
4.1) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า (โดย
ต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของ
ผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน (เป็นเจ้าบ้าน)
หรือสาเนาโฉนด (เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์) เป็นต้น)
4.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยินยอม/ผู้ให้เช่า
4.3) สาเนาทะเบียนบ้านของผูย้ ินยอม/ผู้ให้เช่า
4.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับการยินยอม/
ผู้เช่า
4.4) สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับการยินยอม/ผู้เช่า
สาเนาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินการซึ่งได้ยื่น
ต้นฉบับไว้ที่สานักงาน อย. แล้ว พร้อมทั้งสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ

5)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
(ชุด)

กรมการ
ปกครอง
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
กรมการ
ปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
สาเนา
(ชุด)
1

0

1

0

1

-

0

1

15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม (ให้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า โดยผู้ยื่นคาขอ)
ลาดับ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
จานวน
จานวน
ภาครัฐ
เอกสาร
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง ฉบับสาเนา
(ชุด)
(ชุด)
1)
แบบขอรับการรับรองสถานที่ผลิตหรือนาเข้า
กระทรวง
1
0
เครื่องสาอาง (แบบ ส.ค.1) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
สาธารณสุข
2)

ข้อมูลทั่วไป/คู่มือคุณภาพ ที่มีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
- ชื่อกิจการและที่อยู่

-

1

0

หมายเหตุ

กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคคล
ธรรมดา
กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคคล
ธรรมดา

พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาเอกสาร (ขอแบบฟอร์ม
ได้ที่ OSSC ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง /ดาวน์โหลดที่
(http://www.fda.moph.go.t
h/sites/Cosmetic/SitePages
/Permission.aspx)
หมายเหตุ
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3)

- ลักษณะกิจการ (เป็นร้าน หรือนิติบคุ คล)
- ลักษณะและขนาดของสถานที่ (เช่น เป็นอาคาร
พาณิชย์ หรือเป็นอาคารโดยเฉพาะ ระบุพื้นที่และ
จานวนชั้นของอาคาร ระบุว่าแต่ละชั้นของอาคารมี
ประโยชน์ใช้สอยอย่างไร เช่น เป็นตึกแถว สถานที่ติดต่อ
อยู่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 จัดเก็บเครื่องสาอางสาเร็จรูป
- โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยใครและจานวน
เท่าใด เช่น ผู้จัดการ 1 คน พนักงาน 1 คน)
- จานวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต/บรรจุ/ติดฉลาก
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตดิ ต่อและบริเวณใกล้เคียง

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
(ชุด)

จานวน
เอกสาร
ฉบับสาเนา
(ชุด)

หมายเหตุ

-

1

0

ให้แสดงสัดส่วนตามจริง โดย
ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก
(เช่น เมตร) และพิกัด GPS
ให้แสดงสัดส่วนตามจริง โดย
ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก
(เช่น เมตร) และพิกัด GPS
ให้แสดงสัดส่วนตามจริง โดย
ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก
(เช่น เมตร) และพิกัด GPS
ให้แสดงสัดส่วนตามจริง ระบุ
หน่วยเป็นระบบเมตริก (เช่น
เมตร)

4)

แผนที่สังเขปแสดงสถานทีผ่ ลิตหรือสถานที่นาเข้าและ
บริเวณใกล้เคียง

-

1

0

5)

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอางและ
บริเวณใกล้เคียง

-

1

0

6)

แผนผังภายในสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง ให้ระบุตาแหน่งของ
- ประตู หน้าต่าง บันได
- การติดตั้งอุปกรณ์การผลิต/การบรรจุ
(ระบุตาแหน่งของถังผสม , เครื่องบรรจุ)
- บริเวณหรืออาคารเก็บวัตถุดบิ /วัสดุการบรรจุ/
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย (เช่น
ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล)
- อุปกรณ์สาหรับจัดการกรณีสารเคมี/เครื่องสาอาง
หกรั่วไหล (ถังทราย/ขี้เลื่อย/วัสดุดดู ซับ/ผ้า)
แผนผังของสถานที่เก็บเครื่องสาอาง ให้ระบุตาแหน่งของ
- ประตู หน้าต่าง บันได
- พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและ/หรือเครื่องสาอาง
- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย (เช่น
ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล)
- อุปกรณ์สาหรับจัดการกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
(เช่น ถังทราย/ขี้เลื่อย/วัสดุดดู ซับ/ผ้า)

-

1

0

-

1

0

7)

ให้แสดงสัดส่วนตามจริง ระบุ
หน่วยเป็นระบบเมตริก (เช่น
เมตร)
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หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

8)

เอกสารแสดงระบบการผลิต/วิธีการผลิตเครื่องสาอาง (โดย
ย่อ) พร้อมระบุแรงม้าเครื่องจักร แต่ละขั้นตอนการผลิต/
บรรจุ/ติดฉลาก
สาเนาใบประกอบกิจการโรงงาน ตามที่ พ.ร.บ. โรงงาน
กาหนดไว้ (ถ้ามี) หรือสาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการใน
นิคมฯ (ถ้ามี)
ภาพถ่ายตัวอาคารสถานทีผ่ ลิต/สถานที่นาเข้า/สถานที่
เก็บเครื่องสาอาง และบริเวณโดยรอบตัวอาคาร

-

9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

ภาพถ่ายป้าย “สถานที่ผลิตเครื่องสาอาง” ที่ติดบริเวณ
ทางเข้าสถานที่ผลิต หรือ “สถานที่นาเข้าเครื่อง สาอาง”
ที่ติดบริเวณทางเข้าสถานที่นาเข้าเครือ่ งสาอาง ซึ่ง
บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจนและอยูด่ า้ นหน้าสถานที่
(กรณีสถานทีเ่ ก็บรักษาเครื่องสาอาง อยู่คนละแห่งกับ
สถานที่ผลิต/นาเข้าเครื่องสาอาง ให้สง่ รูปถ่ายป้าย
“สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง” ที่ตดิ บริเวณทางเข้า
สถานที่เก็บรักษาเครื่องสาอาง)
ข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องสาอาง
(Product Information File)
ภาพถ่ายตัวอาคารสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บ และบริเวณ
โดยรอบตัวอาคาร
กรณีผลิต : ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านในห้องผลิต กรณี
นาเข้า : ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านในห้อง/บริเวณนาเข้า
กรณีเก็บรักษา : ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านในห้องเก็บ
รักษาเครื่องสาอาง
ภาพถ่ายพื้นห้องและผนังภายในตัวอาคารสถานที่ผลิต/
สถานทีเ่ ก็บ กรณีเป็นของเหลว ให้แสดงภาพรางระบาย
ภาพถ่ายสายการผลิต/อุปกรณ์การผลิต/อุปกรณ์การ
บรรจุ ให้แสดงถังผสม บริเวณผสม อุปกรณ์เครื่องบรรจุ
และบริเวณบรรจุ (เฉพาะการผลิต)
ภาพถ่ายการจัดชั้นหรือยกพื้นสาหรับวางวัตถุดิบ/
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เช่น pallet , ชั้นเหล็ก

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
(ชุด)
1

จานวน
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับสาเนา
(ชุด)
0
เฉพาะการผลิต

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1

0

-

1

0

-

1

0

-

1

0

-

1

0

-

1

0

-

1

0

-

1

0

-

1

0

เป็นภาพสีพมิ พ์ติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้า
-ป้ายต้องทาจากวัสดุที่คงทน
ถาวร เช่น พลาสติก ไม้
หินแกรนิต เหล็ก เป็นต้น
ขนาดของป้าย ไม่น้อยกว่า
15 x 45 เซนติเมตร มีสีของ
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นของป้าย

เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ
เป็นภาพสีพมิ พ์ติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้า
เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ
-เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ
เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ
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หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

18)

ภาพถ่ายระบบหรืออุปกรณ์การระบายอากาศ เช่น ช่อง
ลม/ประตูเข้า-ออก ระบบปรับอากาศ พัดลม

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
(ชุด)
1

19)

ภาพถ่ายป้าย หรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย
ของสารเคมี บริเวณที่ผลิตหรือบริเวณที่เก็บรักษา
เครื่องสาอาง (ถ้ามี)
ภาพถ่ายชุดปฏิบตั ิงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย/
ป้องกันการปนเปื้อนส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
รองเท้า ชุดปฏิบัติงาน

-

1

0

-

1

0

20)

16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ลาดับ

จานวน
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับสาเนา
(ชุด)
0
เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1)

ค่าคาขอเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง
(หมายเหตุ : (ช่องทางชาระค่าธรรมเนียม ที่ช่องการเงินศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center : OSSC) หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา)

2)

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง เพื่อออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง
2.1) กรณีมีคนงานระหว่าง 1 ถึง 6 คน หรือเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
2.2) กรณีมีคนงานระหว่าง 7 คน ถึง 50 คน หรือเครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า
2.3) กรณีมีคนงานระหว่าง 51 คน ถึง 200 คน หรือเครื่องจักรมากกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า
2.4) กรณีมีคนงานมากกว่า 201 คน หรือเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า
(หมายเหตุ: ช่องทางชาระค่าธรรมเนียม ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา)
ค่าหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง
(หมายเหตุ: (ช่องทางชาระค่าธรรมเนียม ที่ช่องการเงินศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center : OSSC) หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา)

3)

เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ
เป็นภาพสีพิมพ์หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
(บาท)
100

60000
110000
200000
210000
500 บาท

17.ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)
2)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ชั้น 1 อาคาร 1
ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สายด่วน 1556 โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail 1556@fda.moph.go.th
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7624
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3)

4)
5)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย ชั้น 4 อาคาร 4 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7139 โทรสาร 0 2591 8468
E-mail cosmetic@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: กรณีติดตามสถานะคาขอ)
สายด่วน 1111 ศูนย์บริการประชาชนสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: กรณีร้องเรียน)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต
กทม. 10300)

18. แบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
ตัวอย่างการกรอกแบบขอรับการรับรองสถานทีผ่ ลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง (แบบ ส.ค.1)
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบขอรับการรับรองสถานที่ผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง (แบบ ส.ค.1)
(หมายเหตุ: -)
19. หมายเหตุ
การนับระยะเวลาในการดาเนินการนัน้ เริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่การยืน่ เอกสาร จนถึงพร้อมส่งมอบหนังสือรับรองสถานทีผ่ ลิต
เครื่องสาอาง (แบบ ส.ค. 2 ก)
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แผนผังการขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือหนังสือรับรองสถานทีน่ าเข้าเครื่องสาอาง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
ซึ่งมีที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือนาเข้า หรือเก็บรักษาเครื่องสาอางในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ประกอบการยื่นแบบคาขอสถานที่ผลิต/สถานทีน่ าเข้า/สถานที่เก็บเครือ่ งสาอางและพิมพ์ใบสั่งชาระ
ค่าคาขอจากระบบ e-Submission และชาระเงินค่าคาขอผ่านทางธนาคาร

เจ้าหน้าที่ธรุ การฯตรวจสอบการชาระเงินค่าคาขอและตรวจสอบความครบถ้วน
ของคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้งวันทีต่ ิดตามเรือ่ งผ่านระบบ e-Submission
เจ้าหน้าที่ประเมินความถูกต้องของคาขอและเอกสาร

แจ้งผู้ประกอบการ
ให้ยื่นแบบคาขอใหม่

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการชาระเงิน
ค่าตรวจสถานที่และนัดวันที่ตรวจประเมิน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสถานที่
ณ สถานที่ตั้งจริง

ผลการตรวจประเมินไม่ผ่าน

ผลการตรวจประเมินผ่าน
แต่มขี ้อบกพร่อง

ผลการตรวจประเมินผ่าน

แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเพิม่
ภายในเวลาทีก่ าหนด

เจ้าหน้าทีส่ รุปเสนอเรือ่ งให้คณะทางาน
พิจารณาสถานที่

คณะทางานพิจารณาผลการตรวจและการแก้ไข

แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่ผ่าน

ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด

แจ้งให้ผู้ประกอบชาระเงินค่าหนังสือ
รับรองภายในเวลาที่กาหนด

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดาเนินการไม่เกิน 80 วันทาการ

ผู้ประกอบพิมพ์หนังสือรับรองออกจาก
ระบบ e-Submission

