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คู่มือส าหรับประชาชน  : การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง  
                            หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีที่ต้ังของสถานที่ผลิต  
                            หรือน าเข้า หรือเก็บรักษาเคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ    : กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวง                     : กระทรวงสาธารณสุข  
1. ชื่อกระบวนงาน       : การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลติ หรือหนังสือรบัรองสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง  ตามประกาศกระทรวง 
                                  สาธารณสขุ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลติ หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงานบริการ : อนญุาต/ออกหนังสือรับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
    1) พระราชบัญญัตเิครือ่งส าอาง พ.ศ.  2558  
      2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตเครื่องส าอาง พ.ศ. 2560    
    3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลติ หรือน าเข้าเครื่องส าอาง  พ.ศ. 2561 

4)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรบัจดแจ้ง และ 
การออกใบแทน ใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561   

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให้บริการ : ส่วนกลาง  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการ 
    ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2561 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 80 วันท าการ  
9. ข้อมลูสถิต ิ 
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน –  
    จ านวนค าขอทีม่ากที่สดุ –  
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด –  
10. ชื่ออ้างอิงของคูม่ือประชาชน  
11. ช่องทางการให้บริการ 

1) สถานที่ให้บริการ (ให้ค าแนะน า) 
1.1) ศูนย์บริการผลิตภณัฑส์ุขภาพเบด็เสรจ็ ( One Stop Service Center : OSSC ) 

ช้ัน 4 อาคาร 6 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ : 0 2590 7624 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ : ให้บริการทกุวัน ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)  
(หมายเหตุ : เปิดรับบัตรคิว 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.) 

1.2) กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ช้ัน 4 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข   ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
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โทรศัพท์ : 0 2590 7139 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ : ให้บริการทกุวัน ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)  
 

2) ทางการยื่นค าขอ 
ยื่นค าขอผ่านระบบ e-Submission ช่ือเมนู “ระบบการขอหนังสือรับรองสถานที”่  (Link : https://privus.fda.moph.go.th/) 
 

 

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561  
(ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx) 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การตอ่อายุใบรับจดแจ้ง การแกไ้ขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบ
แทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียดและดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx) 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรบัรองสถานทีผ่ลิต หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 
2561 (ดูรายละเอียดและดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx) 

 ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณเ์ป็นเหตุใหไ้มส่ามารถพิจารณาไดเ้จ้าหนา้ที่จะจัดท า
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยืน่เพิ่มเตมิโดยผู้รบับริการจะต้องด าเนินการแกไ้ขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 
 
 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1 การยื่นค าขอ ผู้ประกอบการยื่นค าขอ พมิพ์ใบสั่งช าระค่าค าขอจาก

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส านักงาน อย. และช าระเงิน
ค่าค าขอผ่านทางธนาคาร  

0.5 วันท าการ กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

ยื่นผ่านระบบ 
ขอหนังสือ

รับรอง
สถานที ่

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx
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ที ่ ประเภทขั้นตอน ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ
2 การตรวจสอบ เจ้าหนา้ที่ธุรการฯ ตรวจสอบการช าระเงินค่า 

ค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
ผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ พร้อมแจ้งวันที่ติดตามเรื่องให้
ผู้ประกอบการทราบ ผ่านระบบ e-Submission 

0.5  
วันท าการ 

กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

แจ้งผ่านระบบ 
ขอหนังสือ

รับรองสถานที ่
 

3 การพิจารณา เจ้าหนา้ที่ประเมินความถูกต้องของค าขอและเอกสาร 4  
วันท าการ 

กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

แจ้งผ่านระบบ 
ขอหนังสือ

รับรองสถานที ่
4 การแจ้งผลพิจารณา เจ้าหนา้ที่แจ้งผู้ประกอบการช าระค่าตรวจประเมินและ

นัดวันที่ตรวจประเมิน 
1  

วันท าการ 
กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

แจ้งผ่านระบบ 
ขอหนังสือ

รับรองสถานที ่
5 การพิจารณา ด าเนินการตรวจสถานที่ ณ สถานที่ตัง้จริง พร้อมทั้ง

พิจารณาผลการแกไ้ขข้อบกพร่องและเจ้าหน้าทีส่รุป
เสนอเรื่องเข้าพิจารณาในคณะท างานพิจาณาสถานที่
ผลติและสถานที่น าเข้าเครือ่งส าอาง 

66  
วันท าการ 

กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

- 

6 การพิจารณา คณะท างานฯ พิจารณาผลการตรวจสถานที่และการแกไ้ข 7   
วันท าการ 

กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

- 

7 การแจ้งผลพิจารณา ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณา กรณสีถานทีผ่่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด แจ้งใหผู้้ประกอบช าระเงินค่าหนังสือ
รับรองภายในเวลาที่ก าหนด 

0.5  
วันท าการ 

กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

แจ้งผ่านระบบ 
ขอหนังสือ

รับรองสถานที ่
8 การรบัผลการ

พิจารณา 
ผู้ประกอบการช าระเงินค่าหนังสือรบัรองผ่านทาง
ธนาคารและพมิพ์หนังสือรับรองออกจากระบบ  
e-Submission  

0.5  
วันท าการ 

กลุ่มก ากบัดูแล
เครื่องส าอาง 

หลังออกสูต่ลาด 

ผ่านระบบ 
ขอหนังสือ

รับรองสถานที ่
 

    
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว 
       ไมไ่ดผ้่านการลดขั้นตอน เนื่องจากเปน็บริการแบบใหม ่
 
15. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ผู้ที่ประสงคจ์ะขอหนังสือรับรองสถานที่ผลติเครื่องส าอาง  ให้ยื่นแบบขอรับการรับรองสถานทีผ่ลติหรอืน าเข้าเครื่องส าอาง  
(แบบ ส.ค.1) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประการพิจารณาทีเ่กี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
 15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (ให้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า โดยผู้ยื่นค าขอ) 
ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงาน

ภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

(ชุด) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
ส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 

1) 
 

หนังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล 
 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

0 1 กรณผีู้ยื่นค าขอเป็นนติิ
บุคคล 
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ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

(ชุด) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
ส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 กรณผีู้ยื่นค าขอเป็นบุคคล
ธรรมดา   

3) ใบทะเบียนพาณิชย ์ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

0 1 กรณผีู้ยื่นค าขอเป็นบุคคล
ธรรมดา   

4) 
 

ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/สถานที่น าเข้า/สถานทีเ่ก็บ
เครื่องส าอาง โดยมีรายละเอียดของเจา้บ้าน กรณผีู้ยื่นขอ
ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ให้แนบเอกสาร ดังนี้ 
4.1) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า (โดย 
      ต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของ 
      ผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า ซึ่งออกโดยหน่วยงาน 
      ราชการ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน (เป็นเจ้าบ้าน)  
      หรือส าเนาโฉนด  (เป็นผู้มีกรรมสทิธิ์) เป็นต้น)  
4.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยินยอม/ผู้ให้เช่า  
4.3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูย้ินยอม/ผู้ให้เช่า  
4.4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับการยินยอม/ 
      ผู้เช่า 
4.4) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูร้ับการยินยอม/ผู้เช่า 

กรมการ
ปกครอง 

0 1  

5) 
 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการซึ่งได้ยื่น
ต้นฉบับไว้ท่ีส านักงาน อย. แล้ว พร้อมทั้งส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ 
 

- 0 1 พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาเอกสาร (ขอแบบฟอร์ม
ได้ที่ OSSC ผลติภณัฑ์
เครื่องส าอาง /ดาวน์โหลดที่ 
(http://www.fda.moph.go.t
h/sites/Cosmetic/SitePages
/Permission.aspx) 

  
 15.2) เอกสารอื่น  ๆส าหรับยื่นเพ่ิมเติม (ให้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า โดยผู้ยื่นค าขอ) 
ล าดับ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงาน

ภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

(ชุด) 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 

1) 
 

แบบขอรับการรับรองสถานที่ผลิตหรอืน าเข้า
เครื่องส าอาง (แบบ ส.ค.1) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

1 0  

2) 
 

ข้อมูลทั่วไป/คู่มือคณุภาพ ที่มีข้อมลูอย่างน้อย ดังนี ้
- ช่ือกิจการและที่อยู่  

- 1 0  

http://www.fda.moph.go.th/sites/
http://www.fda.moph.go.th/sites/
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ล าดับ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

(ชุด) 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 

- ลักษณะกิจการ (เป็นร้าน หรือนิติบคุคล) 
- ลักษณะและขนาดของสถานที่ (เช่น เป็นอาคาร  
  พาณิชย์ หรือเป็นอาคารโดยเฉพาะ ระบุพ้ืนที่และ 
จ านวนช้ันของอาคาร  ระบุว่าแต่ละช้ันของอาคารมี
ประโยชน์ใช้สอยอย่างไร เช่น เป็นตึกแถว สถานที่ติดต่อ
อยู่ชั้นที่ 1 ช้ันที่ 2 จัดเก็บเครื่องส าอางส าเร็จรูป 
- โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยใครและจ านวน 
  เท่าใด เช่น  ผู้จัดการ 1 คน พนักงาน 1 คน)  
- จ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต/บรรจ/ุติดฉลาก 

3) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตดิต่อและบริเวณใกล้เคียง  - 1 0 ให้แสดงสดัส่วนตามจริง โดย 
ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก  
(เช่น เมตร) และพิกัด GPS 

4) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานทีผ่ลิตหรือสถานที่น าเข้าและ
บริเวณใกล้เคียง  

- 1 0 ให้แสดงสดัส่วนตามจริง โดย
ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก  
(เช่น เมตร) และพิกัด GPS 

5) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอางและ
บริเวณใกล้เคียง  

- 1 0 ให้แสดงสดัส่วนตามจริง โดย
ระบุหน่วยเป็นระบบเมตริก  
(เช่น เมตร) และพิกัด GPS 

6) 
 

แผนผังภายในสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง ให้ระบุต าแหน่งของ 
-  ประตู หน้าต่าง บันได 
-  การติดตั้งอุปกรณ์การผลติ/การบรรจุ 
   (ระบุต าแหน่งของถังผสม , เครื่องบรรจ)ุ  
- บริเวณหรืออาคารเก็บวัตถุดบิ/วัสดุการบรรจ/ุ

ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป   
- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย (เช่น    
   ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล)  
- อุปกรณส์ าหรับจดัการกรณสีารเคม/ีเครื่องส าอาง 
   หกรั่วไหล (ถังทราย/ขี้เลื่อย/วัสดุดดูซับ/ผ้า) 

- 1 0 ให้แสดงสดัส่วนตามจริง ระบุ
หน่วยเป็นระบบเมตริก (เช่น 
เมตร)   

7) 
 

แผนผังของสถานที่เก็บเครื่องส าอาง ให้ระบุต าแหน่งของ 
-  ประตู หน้าต่าง บันได 
- พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและ/หรือเครื่องส าอาง  
- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย (เช่น     
   ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล)  
- อุปกรณส์ าหรับจดัการกรณสีารเคมหีกรั่วไหล 
   (เช่น ถังทราย/ขี้เลื่อย/วัสดุดดูซับ/ผ้า) 
 

- 1 0 ให้แสดงสดัส่วนตามจริง ระบุ
หน่วยเป็นระบบเมตริก (เช่น 
เมตร)  
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ล าดับ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

(ชุด) 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 

8) 
 

เอกสารแสดงระบบการผลติ/วิธีการผลิตเครื่องส าอาง (โดย
ย่อ) พร้อมระบุแรงม้าเครื่องจักร แต่ละขั้นตอนการผลิต/
บรรจ/ุติดฉลาก 

- 1 0 เฉพาะการผลติ 

9) 
 

ส าเนาใบประกอบกิจการโรงงาน ตามที่ พ.ร.บ. โรงงาน
ก าหนดไว้ (ถ้ามี) หรือส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการใน
นิคมฯ (ถ้ามี) 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

1 0  

10) 
 

ภาพถ่ายตัวอาคารสถานทีผ่ลติ/สถานที่น าเข้า/สถานที่
เก็บเครื่องส าอาง และบรเิวณโดยรอบตัวอาคาร 

- 1 0 เป็นภาพสีพมิพ์ติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้า 

11) 
 

ภาพถ่ายป้าย “สถานที่ผลติเครื่องส าอาง” ที่ติดบรเิวณ
ทางเข้าสถานที่ผลิต  หรือ “สถานที่น าเข้าเครื่อง ส าอาง” 
ที่ติดบริเวณทางเข้าสถานที่น าเข้าเครือ่งส าอาง ซึ่ง
บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจนและอยูด่า้นหน้าสถานที ่
(กรณีสถานทีเ่ก็บรักษาเครื่องส าอาง อยู่คนละแห่งกับ
สถานที่ผลิต/น าเข้าเครื่องส าอาง ให้สง่รูปถ่ายป้าย 
“สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง” ที่ตดิบริเวณทางเข้า
สถานที่เก็บรักษาเครื่องส าอาง) 

- 1 0 -ป้ายต้องท าจากวัสดุที่คงทน
ถาวร เช่น พลาสติก ไม้ 
หินแกรนิต เหล็ก เป็นต้น 
ขนาดของป้าย ไม่น้อยกว่า 
15 x 45 เซนติเมตร มีสีของ
ตัวอักษรตัดกับสีพื้นของป้าย  
 

12) 
 

ข้อมูลเกีย่วกับเครื่องส าอาง  
(Product Information File)   

- 1 0  

13) 
 

ภาพถ่ายตัวอาคารสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บ และบริเวณ
โดยรอบตัวอาคาร 

- 1 0 เป็นภาพสีพิมพห์รือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ 

14) กรณีผลิต : ภาพถ่ายดา้นหน้าและด้านในห้องผลิต กรณี
น าเข้า : ภาพถ่ายด้านหนา้และด้านในห้อง/บริเวณน าเข้า  
กรณีเก็บรักษา : ภาพถ่ายดา้นหน้าและด้านในห้องเก็บ
รักษาเครื่องส าอาง 

- 1 0 เป็นภาพสีพมิพ์ติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้า 

15) 
 

ภาพถ่ายพื้นห้องและผนังภายในตัวอาคารสถานที่ผลิต/
สถานทีเ่ก็บ กรณเีป็นของเหลว ใหแ้สดงภาพรางระบาย  

- 1 0 เป็นภาพสีพิมพห์รือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ 

16) 
 

ภาพถ่ายสายการผลติ/อุปกรณ์การผลิต/อุปกรณ์การ
บรรจุ  ให้แสดงถังผสม บรเิวณผสม อุปกรณเ์ครื่องบรรจุ 
และบรเิวณบรรจ ุ(เฉพาะการผลติ) 

- 1 0 -เป็นภาพสีพิมพห์รือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ 

17) 
 

ภาพถ่ายการจัดช้ันหรือยกพื้นส าหรบัวางวัตถุดิบ/
ผลติภณัฑส์ าเร็จรูป เช่น pallet , ช้ันเหลก็ 
 

- 1 0 เป็นภาพสีพิมพห์รือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ 
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ล าดับ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

(ชุด) 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 

18) 
 

ภาพถ่ายระบบหรืออุปกรณ์การระบายอากาศ เช่น ช่อง
ลม/ประตูเข้า-ออก ระบบปรับอากาศ พัดลม  
 

- 1 0 เป็นภาพสีพิมพห์รือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ 
 

19) 
 

ภาพถ่ายป้าย หรือสัญลักษณ์แสดงความเปน็อันตราย
ของสารเคมี บรเิวณที่ผลิตหรือบริเวณที่เก็บรักษา
เครื่องส าอาง (ถ้ามี) 

- 1 0 เป็นภาพสีพิมพห์รือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ 

20) 
 

ภาพถ่ายชุดปฏิบตัิงาน และอุปกรณป์้องกันอันตราย/
ป้องกันการปนเปื้อนส่วนบุคคล  เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก 
รองเท้า ชุดปฏิบัติงาน 

- 1 0 เป็นภาพสีพิมพห์รือติดลง
กระดาษ A4 ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อ 1 หน้ากระดาษ 

 
16. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
1) ค่าค าขอเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ผลติเครื่องส าอาง 

(หมายเหต ุ: (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ช่องการเงินศูนย์บริการผลติภัณฑส์ุขภาพเบด็เสร็จ  
(One Stop Service Center : OSSC) หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา) 
 

100  
  
 

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง เพื่อออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง 
2.1)  กรณมีีคนงานระหว่าง 1 ถึง 6 คน หรือเครื่องจักรไมเ่กิน 5 แรงม้า 
2.2)  กรณมีีคนงานระหว่าง 7 คน ถึง 50 คน  หรือเครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า  ถึง 20 แรงม้า 
2.3)  กรณมีีคนงานระหว่าง 51 คน ถงึ 200 คน หรือเครื่องจักรมากกว่า 20  แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 
2.4)  กรณมีีคนงานมากกว่า 201 คน หรือเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า  
       (หมายเหต:ุ ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา)  

 
60000 
110000 
200000 
210000 

3)  ค่าหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง  
 (หมายเหต:ุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ช่องการเงินศูนย์บริการผลติภัณฑส์ุขภาพเบด็เสร็จ 
 (One Stop Service Center : OSSC) หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา)  

500 บาท 
  
 

 
17.ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภณัฑส์ุขภาพ (ศรป.)  ช้ัน 1 อาคาร 1   
ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 11000 
 สายด่วน 1556  โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556  E-mail  1556@fda.moph.go.th  

2) ศูนย์บริการผลิตภณัฑส์ุขภาพเบด็เสรจ็ (One Stop Service Center: OSSC)  ช้ัน 4 อาคาร 6  ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7624 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

3) กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ช้ัน 4 อาคาร 4  ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7139  โทรสาร 0 2591 8468  
E-mail  cosmetic@fda.moph.go.th  
(หมายเหต:ุ กรณีติดตามสถานะค าขอ) 

4) สายด่วน 1111 ศูนย์บริการประชาชนส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ กรณีร้องเรยีน)  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต 
กทม. 10300)  

 
18. แบบฟอร์มตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างการกรอกแบบขอรับการรับรองสถานทีผ่ลติหรือน าเขา้เครื่องส าอาง (แบบ ส.ค.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบขอรับการรับรองสถานที่ผลิตหรอืน าเข้าเครื่องส าอาง (แบบ ส.ค.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
19. หมายเหตุ 
              การนับระยะเวลาในการด าเนินการนัน้ เริม่นับระยะเวลาตั้งแต่การยืน่เอกสาร  จนถึงพร้อมส่งมอบหนังสือรับรองสถานทีผ่ลติ
เครื่องส าอาง (แบบ ส.ค. 2 ก)  
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แผนผังการขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือหนังสือรับรองสถานทีน่ าเข้าเคร่ืองส าอาง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2561 

ซ่ึงมีที่ต้ังของสถานที่ผลิต หรือน าเข้า หรือเก็บรักษาเคร่ืองส าอางในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             

                                               

                                                          

                

                                                                                                         

        

                                      

 

    

 
 

ผลการตรวจประเมินผ่าน 
แต่มขี้อบกพรอ่ง 

เจ้าหน้าทีส่รุปเสนอเรือ่งให้คณะท างาน
พิจารณาสถานที ่

แจ้งให้ผู้ประกอบช าระเงนิค่าหนังสอื
รับรองภายในเวลาที่ก าหนด 

คณะท างานพิจารณาผลการตรวจและการแก้ไข 

ผู้ประกอบการย่ืนแบบค าขอสถานที่ผลิต/สถานทีน่ าเข้า/สถานที่เก็บเครือ่งส าอางและพิมพ์ใบสั่งช าระ 
ค่าค าขอจากระบบ e-Submission และช าระเงินค่าค าขอผ่านทางธนาคาร 

เจ้าหน้าที่ธรุการฯตรวจสอบการช าระเงินคา่ค าขอและตรวจสอบความครบถ้วน 
ของค าขอและเอกสาร พรอ้มแจ้งวนัทีต่ิดตามเรือ่งผ่านระบบ e-Submission 

เอกสารไมค่รบถว้น/ไมถ่กูตอ้ง เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
แจ้งผู้ประกอบการ 

ให้ย่ืนแบบค าขอใหม ่
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการช าระเงิน 

ค่าตรวจสถานที่และนัดวันที่ตรวจประเมิน 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสถานที่  
ณ สถานที่ตั้งจริง 

ผลการตรวจประเมินไม่ผ่าน ผลการตรวจประเมินผ่าน 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เกิน 80 วันท าการ  

               

เจ้าหน้าที่ประเมินความถกูตอ้งของค าขอและเอกสาร 
 

แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่ผ่าน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

แจง้ให้ผู้ประกอบการสง่เอกสารเพิม่ 
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

ผู้ประกอบพิมพ์หนังสอืรับรองออกจาก 

ระบบเครอืข่ายคอมฯ 

ผู้ประกอบพิมพ์หนังสอืรับรองออกจาก 
ระบบ e-Submission 


