
F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 1/34 
 

ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
งำนสถำนที ่

1 การขออนุมัติสถานที่มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง หลังจากท่ียื่นลงรับหนังสือมอบอํานาจ และสมัครเข้าใช้งาน
ระบบยืนยันตัวบุคคล (Open ID) แลวสามารถยื่นคําขอผ่าน
เว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/ > ผู้ประกอบการ 
> ระบบเครื่องสําอาง > การจัดการสถานที่  
> ขอผลิต ขอนําเข้า และขอเก็บ > ดาวน์โหลดคําขอ > กรอก
ทอยี่  ู่ในคําขอ แล้วบันทึก > อัพโหลดคําขอ > แนบเอกสาร
ของสถานประกอบการ (รายละเอียดเอกสารสามารถดาวน์
โหลดได้ที ่
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages
/Permission.aspx คู่มือ ข้อ 5.9 คู่มือสาหรับผู้ประกอบการ  
(เล่ม 1) เรื่อง การยื่นขอผลการตรวจสถานที่เพ่ือ ประกอบการ
จดแจ้งเครื่องสําอาง > เมื่อทําการแนบเอกสารสําเร็จระบบจะ
ขึ้นสถานะว่า "ส่งเรื่องและรอพิจารณา" > รอเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง>สถานะ จะข้ึนว่า "รอ
ตรวจสอบสถานที่" > หากอยู่ในเขตพ้ืนที่กรงเทพฯ  ุ เจ้าหน้าที่
จะโทรเพื่อนัด หมายเข้าตรวจสถานที่หากอยู่ในพ่ืนที่
ต่างจังหวัด ให้ทําหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเพ่ือ
ขอตรวจสถานที่ > สถานะ "อนุมัติสถานที่" > ดําเนินการยื่น
จดแจ้งต่อไป 

2 ระยะเวลาที่ใช้ในการขออนุมัติสถานที่ 20 วันทําการ 
3 การขออนุมัติสถานที่ผลิต นําเข้าและ เก็บรักษา

เครื่องสําอางมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

4 การอัพโหลดแบบแจ้งขอผลการตรวจ สถานที่ผลิต/
นําเข้า/เก็บรักษา เครื่องสําอางมีข้ันตอนอย่างไร 

1. กดเลือก ดาวน์โหลดคําขอ  
2. กดเปิดไฟล์แบบแจ้งขอผลการตรวจสถานที่ผลิต/นําเข้า/
เก็บรักษาเครื่องสําอางที่ดาวน์ โหลดมา  
3. กด วัตถประสงค์ การขอผลการตรวจสถานที่เพ่ือ ถาเป็น
รายใหม่ให้เลือก ประกอบการจดแจ้ง หากย้ายสถานที่ตั้ง  ให้
กดเลือกย้ายสถานที่ตั้ง พร้อมใส่รหัสสถานประกอบการที่เดิม  
4. กรอกท่ีอยู่ตรงแถบสีฟ้าให้ครบถ้วนทุกช่อง แถบไหนไม่มีให้
ใส่ขีด - โดยไม่ต้องเว้นวรรค  
5. กด อัพโหลดคําขอ เพ่ืออัพโหลดแบบแจ้งขอผลการตรวจ
สถานที่ผลิต/นําเข้า/เก็บรักษา เครื่องสําอาง 



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 2/34 
 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
5  หัวข้อหลักฐานแสดงว่า มีความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตและ การจดแจ้งเครื่องสําอางของ
บุคลากรที่ ปฏิบัติงานณ สถานที่นั้น เช่นใบ 
ประกาศนียบัตร หรือบันทึกการฝึกอบรม (ไม่ใช่
เอกสารของผู้รับมอบอํานาจ) คือ อะไร 

หลักฐานแสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจด
แจ้งเครื่องสําอางเช่น ใบ ประกาศนียบัตร หรือบันทึกการ
ฝึกอบรม ตัวอย่างบันทึกการฝึกอบรมสามารถดูได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages
/Permission.aspx จากนั้น คลิกท่ีข้อ 5.4 เอกสารหน้า 243-
244 และประกาศสามารถดูได้ที่ข้อ 5.5 และ 5.7 
ผู้ประกอบการต้องมีความรู้เพ่ือประกอบการผลิต / นําเข้า /
เก็บรักษาเครื่องสําอาง 4 หัวข้อดังนี้  
1). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิตหรือนําเข้า เครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 (ข้อ 
5.5) 
 2). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออก
ใบรับจดแจ้งการต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับ
จดแจ้งและการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอาง ลงวันที่ 
22 สิงหาคม 2561  
3). ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากของ
เครื่องสําอาง ลงวันที่ 14 มิถนายน  ุ 2562 4). การจัดทําข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องสําอาง (PRODUCT INFORMATION FILE : 
PIF) (ขอ้5.7) 

6 ถ้าหากจะขอย้ายสถานที่ตั้งสถานที่ ผลิตนําเข้าและ
เก็บรักษาเครื่องสําอาง ต้องดําเนินการอย่างไร 

ต้องดําเนินการยื่นขอสถานทใหม่ให้ผ่านก่อน "อนุมัติสถานที่" 
ของที่ใหม่  ่ จากนั้นดําเนินการยื่น จค. 4 ย้ายเลขจดแจ้ง และ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ที่ one stop service สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือที่สาธารณสุขจังหวัด 

7 เป็นบุคคลธรรมดา สามารถยื่นขอ อนุญาตสถานที่
ผลิตนําเข้าและเก็บรักษา เครื่องสําอางได้หรือไม 

กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นบุคคลธรรมดาสามารถใช้บัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์แทนหนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

8 หากสถานนะในระบบขึ้นว่า ไม่อนุมัติ (เอกสารไม่
ถูกต้อง)ต้องดําเนินการ อย่างไร 

ให้ทําการแก้ไขเอกสารนั้นๆ ตามท่ีเจ้าที่พิจารณา แล้วทําการ
ยื่นเรื่องเข้ามาใหม่ทั้งหมด ให้ เจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่จนกว่า 
สถานะจะขึ้นว่า "รอตรวจสอบสถานที่" ถึงจะได้รับการตรวจ 
สถานที่จริง 

งำนผลิตภัณฑ์ 
9 การแจ้งรายละเอียดเครื่องสําอางมีขั้นตอนอย่างไร

บ้าง 
1.ยื่นหนังสือมอบอํานาจ  
2. สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล (Open ID) ของ
สํานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์  
3. ยื่นขอสถานที่  
4. ยื่นคําขอจดแจ้งเครื่องสําอาง  
5. หลังจากได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถผลิต/นําเข้า
เครื่องสําอาง ตามที่จดแจ้งไว้ได้ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
10 การขอลงรับหนังสือมอบอํานาจ ต้องใช้เอกสาร

อะไรบ้าง 
1.แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ (สามารถดาว์นโหลดได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages
/Permission.aspx ข้อ 2.6 หนังสือมอบอํานาจ-58)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ สําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอํานาจ และ ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้มอบอํานาจเป็น
ชาวต่างชาติแนบสําเนา Passportและ Work permit)  
3. สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่เก่ียวข้อง (สํานักงาน, สถานที่
ผลิต, สถานที่นําเข้า, สถานที่เก็บ)  
4. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณี
เป็นบุคคลธรรมดา) หรือ  
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด 
ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
6. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
ติดต่อยื่นลงรับ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
อาคาร 6 ชั้น 5 หรือ สาธารณสุขจังหวัดพ้ืนที่ที่ผลิต 

11 หนังสือมอบอํานาจมีอายุใช้งานได้ก่ีปี หนังสือมอบอํานาจมีอายุ 1 ปีนับจากวันลงรับ (หรือข้ึนกับทาง
ผู้มอบอํานาจแต่ ต้องไม่เกิน1ปี) 

12 การสมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตน (Open ID) 
ชาวต่างชาติสามารถขอเข้าใช้ระบบได้หรือไม่ 

ชาวต่างชาติยังไม่สามารถสมัครเข้าใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล 
(Open ID)ได้ เนื่องจากจะต้องใช้เลขประจําตัวประชาชนใน
การลงทะเบียน 

13 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสูตร
ส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์สามารถยื่นขอแก้ไข
สูตรได้หรือไม่ 

ไม่สามารถยื่นขอแก้ไขได้การดําเนินการต้องยกเลิกใบรับแจ้งฯ
เดิม (หากไม่มีการ ผลิตสูตรส่วนประกอบเดิมแล้วและต้องการ
ใช้ชื่อเดิม) และทําการจดแจ้งฯใหม่ 

14 การยื่นคําขอจดแจ้งเครื่องสําอางสามารถยื่นผ่าน
ช่องทางใด ได้บ้าง และต้องใช้เอกสารใด
ประกอบการยื่น 

1. ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดแจ้งรายละเอียด
เครื่องสําอางได้ที่เว็บไซด์ https://privus.fda.moph.go.th/ 
> ผู้ประกอบการ > ระบบเครื่องสําอาง > คําขอแจ้ง
รายละเอียดเครื่องสําอาง โดยสามารถกรอกรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์วิธีใช้ส่วนประกอบ โดยเอกสาร
สําคัญที่ใช้ประกอบการจดแจ้งได้แก่ส่วนประกอบ รายละเอียด
วิธีใช้ Authorization letter (กรณีนําเข้า) 2. กรณียื่นคําขอ
ด้วยตนเองติดต่อ โดยเตรียมแบบฟอร์มคําขอ กรอกข้อมูลให้ 
ครบถ้วน ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 
ชั้น5 หรือ สาธารณสุขจังหวัดที่สถานที่ผลิต/นําเข้า ตั้งอยู่ 
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15 ค่าธรรมเนียมการขอจดแจ้งเครื่องสําอาง  - ค่าคําขอ 100 บาท  

 - ค่าใบรับจดแจ้ง 900 บาท  
 - ค่าบันทึกข้อมูลในการยื่นคําขอในระบบ E-submission 
(กรณีท่ีต้องการให้ เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้) อัตราตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคํา
ขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
พ.ศ. 2560 

16 ผลิตภัณฑ์Alcohol Spray / Alcohol Gel 
สามารถ บรรยายสรรพคุณฆ่าเชื้อได้หรือไม่ 

ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อหรือบรรยายสรรพคุณเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ 
ทําให้ปลอดภัยจาก เชื้อ หรือระบุชื่อเชื้อโรค แต่สามารถแสดง
สรรพคุณ ลดการสะสมของเชื้อโรค/ แบคทีเรีย 
/Antibacterial /Antibacterial ได้โดยผู้จดแจ้งจะต้องมี
หลักฐานการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกโดย
หน่วยงานรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับ รองมาตรฐาน ISO 
17025  จัดเก็บไว้พร้อมให้ตรวจสอบ 

17 การยกเลิกใบรับแจ้ง ต้องดําเนินการอย่างไร  ื่ยื่นเอกสารแจ้งขอยกเลิกใบรับแจ้ง ณ.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชัน้ 5 หรอื สนง.สาธารณสุขจังหวัด
พ้ืนที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยแนบเอกสารดังนี้  
- หนังสือแจ้งความประสงค์ลงนามโดยเจ้าของกิจการ หรือ 
กรรมการผู้ มีอํานาจ  
- ใบรับแจ้งเครื่องสําอางทุกฉบับ  
- สําเนาหนังสือมอบอํานาจที่ผ่านการประทับตรารับรองจาก
เจ้าหน้าที่ อายุไม่เกิน 1 ปี  
* กรณีใบรับแจ้งสูญหาย กรรมการ/เจ้าของกิจการต้อง
ดําเนินการแจ้งความ เอกสารราชการสูญหายด้วย 

18 การขอเพ่ิมสารในระบบสามารถดําเนินการผ่าน
ระบบ e-Submission ได้หรือไม่ 

การเพ่ิมสารในระบบผู้ประกอบการไม่สามารถเพ่ิมเองได้ หาก
ต้องการขอเพ่ิมสาร มีเอกสารดังต่อไปนี้  
1. กรณีสารที่มีข้อมูลในตําราเครื่องสําอาง  
 - หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมสาร  
 - เอกสารหน้าเว็บ Cosing ซึ่งมีข้อมูลสารดังกล่าว  
 - สําเนาหนังสือมอบอํานาจที่ลงรับแล้ว (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  
2. กรณีสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสําอาง  
 -หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมสาร  
 - คําขอประเมินเอกสารวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการ
ใช้ในเครื่องสําอาง (F-C2-31)และ ใบตรวจรับเอกสารคําขอ
ประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่ เคยมีประวัติการใช้
ในเครื่องสําอาง (F-C2-32) 
 - สําเนาหนังสือมอบอํานาจที่ลงรับแล้ว 
 - ข้อมูลผลิตภัณฑ์เช่น สูตร รายละเอียดวิธีใช้ 
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 - ข้อมูลทั่วไปของสาร คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
สาร 
 -ข้อมูลความเป็นพิษของสาร 
 - ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารในเครื่องสําอาง  
- เอกสารทางวิชาการที่ต้องการให้ประเมินความปลอดภัย เป็น
ต้น ค่าธรรมเนียม กรณีเป็นสารใหม่ 30,000 บาท  
กรณีเป็นพืชสมุนไพรไทย 15,000 บาท  
ยื่นคําขอที่กองควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย อาคาร 4 
ชั้น 4 ห้อง 412 

19 การผลิต/นําเข้าเครื่องสําอาง มีข้ันตอนการจดแจ้ง
เครื่องสําอางอย่างไร 

1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ                       
e-Submission เครื่องสําอางได้  
2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
กรณีน ำเข้ำจะต้องยื่น License per Invoice ด้วย 
6. ยื่นขอ License per Invioce ติดต่อกองด่านอาหารและยา 
โทร 7350 
ระยะเวลา : 3 วันทําการ   
เอกสารประกอบการพิจารณา 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
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- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้น ๆ 
สามารถนําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 
เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง  
โดยเข้าที่ www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน 
อย. (อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
>> การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
- หนังสือมอบอํานาจ และหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม 
ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อ 2.6 
- การสมัคร Open ID ข้อ 7.1  
- คู่มือการจัดเตรียมสถานที่นําเข้า ข้อ 5.4 
- การยื่นขออนุมัติสถานที่นําเข้า 5.1, 5.2 ตามลําดับ 
- คู่มือการจดแจ้งเครื่องสําอาง ข้อ 4.2 

21 ยื่นหนังสือมอบอํานาจเครื่องสําอาง ใช้เอกสาร
อะไรบ้าง 

เอกสำรแนบ 
- สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ 
- สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่เกี่ยวข้อง (สํานักงาน, สถานที่
ผลิต, สถานที่นําเข้า, สถานที่เก็บ) 
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด ไม่
เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง  
www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน อย. (อยู่
ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง >> 
การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
- หนังสือมอบอํานาจ และหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม 
ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อ 2.6 



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 7/34 
 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
22 การต่ออายุใบจดแจ้งเครื่องสําอางต้องดําเนินการ

อย่างไร 
ใบจดแจ้งเครื่องสําอางจะต้องต่ออายุทุก 3 ปี สามารถต่ออายุ
ล่วงหน้าในระบบ e-Submission ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยชําระ
เงินค่าต่ออายุ จํานวน 900 บาท 
หลังจากใบจดแจ้งหมดอายุแล้ว สามารถยื่นต่ออายุล่าช้าได้ ไม่
เกิน  1 เดือน จะมีค่าปรับดังนี้ 
- บุคคลธรรมดา  วันละ 500 บาท 
- นิติบุคคล       วันละ 1,000 บาท 
หากพ้น 1 เดือนไปแล้วจะถือว่าใบจดแจ้งสิ้นสภาพ ต้องยื่นคํา
ขอใหม่ทั้งหมด 
เอกสำรที่ต้องใช้ 
1. คําขอต่ออายุใบจดแจ้งเครื่องสําอาง (เมนูการขออนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องสําอาง ข้อ 2.2) 
2. ใบจดแจ้งเครื่องสําอาง (สามารถพิมพ์จากในระบบ Skynet 
ได้เลย) 
3. สําเนาหนังสือมอบอํานาจของเครื่องสําอาง 
4. ใบตรวจรับเอกสาร (เมนูการขออนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง ข้อ 2.16, 2.17) 

23 สถานะใบจดแจ้งเครื่องสําอางมีอะไรบ้าง สถานะการจดแจ้งเครื่องสําอาง มีดังนี้  
1. คงอยู่  
2. ยกเลิก  
3. ปิดกิจการ หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ไม่มีการต่ออายุใบ
จดแจ้งเป็นเวลานาน ระบบจะตัดให้เป็นสถานะปิดกิจการโดย
อัตโนมัติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจภายหลังว่าปิดกิจการจริง
หรือไม่ 
4. สิ้นสภาพ หมายถึง ใบจดแจ้งสิ้นอายุ  
กรณีใบรับแจ้งสิ้นอายุ แต่ไม่เกิน 1 เดือน สามารถขอต่ออายุได้
โดยชําระค่าปรับรายวัน หากสิ้นอายุเกิน 1 เดือน เป็นการสิ้น
อายุถาวร ต้อง จดแจ้งใหม่ หากประสงค์จะนําเข้า/ผลิตต่อ 

24 การเพ่ิมผู้ว่าจ้างต้องดําเนินการอย่างไร การเพ่ิมผู้ว่าจ้างต้องยื่นโดยผู้ผลิตเท่านั้น โดยต้องมายื่น
จดหมายแจ้งความประสงค์เพ่ิมข้อมูลผู้ว่าจ้าง  (ยื่นได้ที่ OSSC 
และสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) 
การยื่นคําขอ : ผ่านระบบ e-Submission  
ระยะเวลา : ภายใน 1 วันทําการ  
กรณีผู้ผลิตยื่นผ่านระบบไม่ได้ : เนื่องจากระบบไม่สามารถดึง
ข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขนิติบุคคลของผู้ว่าจ้างได้ 
ผู้ผลิตจะต้องทําจดหมายขอเพ่ิมผู้ว่าจ้างโดยให้ระบุชื่อ, เลขนิติ
บุคคลหรือเลขบัตรประชาชนของผู้ว่าจ้างที่จะเพ่ิม มายื่นด้วย
ตนเองที่ ศูนย์ OSSC ชั้น 5" 
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25 การยื่นแบ่งบรรจุเครื่องสําอาง ผู้ที่จะแบ่งบรรจุถือเป็นผู้ผลิตประเภทหนึ่งต้องขอจดแจ้งตาม

ขั้นตอนปกติ โดยต้องขอเลขจดแจ้งจากผู้ผลิต คือ ผู้ผลิต
จะต้องมอบใบจดแจ้งหรือสิทธิ์อ้างอิงเลขท่ีใบรับแจ้งให้กับผู้
แบ่งบรรจุเพ่ือนํามาใช้ยื่นจดแจ้ง ซึ่งหากยื่นผ่านระบบผู้ผลิต
จะต้องเข้าไปกดอนุญาตให้แบ่งบรรจุด้วย 

26 การจดแจ้งเครื่องสําอางแบบชุดเซ็ต กรณีนําผลิตภัณฑ์มารวมเป็นเซ็ต และตั้งชื่อชุดเซ็ตใหม่ 
ต้องจดแจ้งเครื่องสําอางเป็นรายชิ้นก่อน จึงจะขอจดแจ้งแบบ
ชุดเซ็ตได้ เนื่องจากตอนคีย์ข้อมูลขอจดแจ้งชุดเซ็ตในระบบ จะ
มีให้ใส่เลขที่จดแจ้งของรายการเครื่องสําอางที่อยู่ในชุดเซ็ต
นั้นๆ และผู้ประกอบการจะได้รับเลขจดแจ้งชุดเซ็ตเลขใหม่  
ยกเว้น : นําผลิตภัณฑ์ที่มีใบจดแจ้งแล้วรวมในบรรจุภัณฑ์ที่
เห็นสินค้าชัดเจน และไม่มีการตั้งชื่อชุดเซ็ตใหม่ สามารถใช้เลข
ใบจดแจ้งเดิมของสินค้าแต่ละตัวได้เลย ไม่ต้องขอจดแจ้งชุด
เซ็ต 

27 การยื่นขอโฆษณาเครื่องสําอาง และการขอฉลาก
เครื่องสําอาง 

ไม่มีการยื่นขอเป็นใบอนุญาต ไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้  
หากผู้ประกอบการจะขอให้พิจารณาข้อความโฆษณาหรือฉลาก
เครื่องสําอาง ให้กรอกแบบฟอร์มการขอความเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ฉลาก (แบบ ฆส.1) และนํามายื่นได้ที่ OSSC ชั้น 5  
ค่ำธรรมเนียม 
1. สิ่งพมิพ์ นิตยสาร     เรื่องละ 5,000 บาท 
2. วิทยุ โทรทัศน์         เรื่องละ 10,000 บาท 
เอกสารที่ผู้ประกอบการจะได้รับ :  
หนังสือตอบกลับเป็นตราครุฑว่าสามารถใช้ข้อความนั้นได้
หรือไม่  
(ไม่มีการออกเลขทะเบียนโฆษณาให้) 

28 เครื่องสําอางนําเข้ามาแล้วสินค้าติดด่าน ต้อง
ดําเนินการอย่างไร 

ให้ติดต่อสํานักด่านอาหารและยา โทร. 02-590-7364 ส่วน
ใหญ่สินค้าติดด่านจะเป็นในกรณี 
1. ชื่อ หรือส่วนประกอบไม่ตรงกับที่เคยขอจดแจ้งไว้ซึ่งผู้นําเข้า
จะต้องดําเนินการจดแจ้งใหม่ 
2. ปริมาณสินค้าที่แจ้งในใบ Invoice ไม่ตรงกับปริมาณท่ี
นําเข้าจริง 

29 การนําเขา้เครื่องสําอางมาเป็นสินค้าตัวอย่างหรือใช้
เองจะต้องขออนุญาตหรือไม่ 

นําเข้ามาได้ชนิดละไม่เกิน 6 ชิ้น โดยกรอกแบบฟอร์มการ
นําเข้าที่หน้าด่านนั้นๆ และด่านสามารถตรวจปล่อยของได้เลย
โดยไม่ต้องมาจดแจ้ง อย.  
หมายเหตุ : ในใบ Invoice ควรแยกสินค้าเป็นรายการสินค้า 
เช่น หากในใบ Invoice ระบุเป็น ลิปสติก 1 ชุดเซ็ตมีลิป 7 
แท่ง อาจทําให้ด่านกักสินค้าไว้ได้ 
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30 การนําเข้าเครื่องสําอางเพ่ือมาเป็นตัวอย่างในการ

จดแจ้ง 
นําเข้ามาได้ชนิดละไม่เกิน 6 ชิ้น แต่การจดแจ้งเครื่องสําอาง
โดยปกติแล้วไม่ใช้ตัวอย่างสินค้าในการจดแจ้ง แต่จะเข้าข่าย
การนําเข้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณารูปลักษณ์ 

31 การนําเข้าเครื่องสําอางเพ่ือการวิจัย สามารถนําเข้าเครื่องสําอางได้มากกว่า 6 ชิ้น โดยยื่นผ่อนผัน
การนําเข้าเครื่องสําอาง จะต้องมีโครงการว่าวิจัยแนบมาด้วยว่า
ในเรื่องของอะไร 

32 กรณีชาวต่างชาติสามารถขอจดแจ้ง อย. ได้หรือไม่ 1. ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นจดแจ้งด้วยตนเองได้ ไม่สามารถ
สมัคร open id ได ้
2. ต้องมีบริษัทและจดทะเบียนพาณิชย์ในไทยก่อน เนื่องจาก 
ไม่มีแหล่งที่พักในไทย 

33 การเพ่ิมสารในระบบ การยื่นจดแจ้งเครื่องสําอางหากมีสารตัวใดในเครื่องสําอางไม่มี
อยู่ในระบบ  e-Submission จะต้องมายื่นขอเพ่ิมสาร 
แบบฟอร์ม : ไม่มี ให้ผู้ประกอบการทําจดหมายขอเพ่ิมสาร มา
ยื่นได้เองที่ OSSC 
กำรด ำเนินกำร :  
ให้เช็คชื่อสารในเว็บ Cosing (Cosmetic ingredient 
database) เว็บฐานข้อมูลเครื่องสําอาง ว่ามีอยู่ในเว็บ Cosing 
หรือไม่ 
- กรณีสารที่มีอยู่ในเว็บ Cosing 
แนบหลักฐานเอกสารอ้างอิงสารจากเว็บ Cosing มายื่นพร้อม
จดหมาย 
- กรณีสารใหม่ไม่มีในเว็บ cosing 
ขอเอกสารผลการทดสอบความปลอดภัยแนบมายื่นพร้อม
จดหมาย 
ค่ำธรรมเนียม 
1. สารที่มีในเว็บ Cosing ใช้เวลาเพิ่มไม่เกิน 2 สัปดาห์ ไม่มี
ค่าธรรมเนียม 
2. สารใหม ่ 
- หากเป็นพืชสมุนไพรไทย ที่มีตําราอ้างอิง ค่าธรรมเนียม 
15,000 บาท 
- หากไม่ใช่พืชสมุนไพรไทยและไม่มีข้อมูลสารในเว็บ Cosing 
หรือตําราอ้างอิงใดๆ เลย ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ใช้
ระยะเวลา 90 วันทําการ 
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34 การขอหนังสือรับรองเครื่องสําอางต้องทําอย่างไร 

(ใบ Certificate) 
ผู้ที่จะขอหนังสือรับรองได้ จะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ
เท่านั้น ยกเว้น กรณีนําเข้าจะหนังสือรับรองไม่ได้ โดยสามารถ
ใช้หนังสือรับรองของประเทศที่นําเข้าใช้อ้างอิงได้เลย 
หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรอง : ใบรับแจ้งเครื่องสําอาง, 
สําเนาหนังสือมอบอํานาจ 
อายุใบหนังสือรับรอง : 2 ปี 
ระยะเวลาการยื่น : 3 วันทําการ  
ค่าธรรมเนียม :  
3. ค่าคําขอ 100 บาท  
4. ค่าใบ Cer ฉบับละ 500 บาท 
แบบฟอร์ม : คําขอหนังสือรับรองการขาย หรือหนังสือรับรอง
การขายพร้อมแนบสูตรหรือหนังสือรับรองแหล่งกําเนิด
ผลิตภัณฑ์ (CFS, CPO) 
ยกเว้น : Certificate of Manufacture (COM) ไม่มี
แบบฟอร์ม ต้องแนบใบรับรองการตรวจสถานที่ 

35 ใบ Certificate ที่ยื่นขอได้ มีกี่ประเภท (ขอ Cer.) หนังสือรับรองต่าง ๆ จะออกให้กับผู้ผลิตเท่านั้น โดยหนังสือ
รับรองเพ่ือการส่งออกที่กลุ่มควบคุมเครื่องสําอางออกให้ มีดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการขาย(Certificate of Free Sale) โดยจะ
มีแบ่งออกเป็น  
   1.1 หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)  
   1.2 หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร (Certificate of 
Free Sale)  
   1.3 หนังสือรับรองการขาย เพ่ือส่งไปประเทศจีน 
(Certificate of Free Sale) 
   1.4 หนังสือรับรองการขาย เพ่ือส่งออกไปประเทศจีน พร้อม
แนบสูตร (Certificate of Free Sale)   
2. หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดผลิตภัณฑ์ (Certificate of 
Product Origin)  
3. หนังสือรับรองสถานที่ผลิต (Certificate of 
Manufacturer) ต้องยื่นขอผลตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์
คู่มือสําหรับผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่
ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสําอาง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 
(UPDATE 28/12/2563) ก่อนจึงจะขอหนังสือรับรองได้ 
4. (Certificate of GMP) หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต
ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (ASEAN 
COSMETIC GMP) ต้องตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 
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GMP ดูทีห่ัวข้อ GMP ก่อนจึงจะขอได้ การตรวจรับรอง
มาตรฐานสถานที่การผลิต การตรวจสถานที่ค่าใช้จ่ายจะคิด
ตามจํานวนคนและแรงม้าของเครื่องจักร เช่น แรงงานคนไม่
เกิน 50 คน ค่าตรวจประเมิน GMP ประมาณ 38,000 บาท 

36 การจดแจ้งเครื่องสําอาง ต้องมีการตรวจหาสาร
อะไรก่อนยื่นจดแจ้งเครื่องสําอางหรือไม่ 

ในขั้นตอนการยื่นจดแจ้งไม่ต้องใช้ผลการทดสอบ แต่ผู้นําเข้า
หรือผู้ผลิตต้องมีเอกสารผลการทดสอบความปลอดภัยของ
เครื่องสําอางเก็บไว้สําหรับอ้างอิงด้วย (กรณีมีเจ้าหน้าที่ไปสุ่ม
ตรวจแล้วขอดูผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยต้องมีให้
เจ้าหน้าที่ดู) ซึ่งกรณีนําเข้าให้ขอผลการทดสอบจากประเทศ
ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าจะส่งผลิตภัณฑ์ตรวจเองก็ได้ 

37 เครื่องสําอางมีอายุกี่ปี อย. ไม่มีข้อกําหนดวันหมดอายุ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางข้ึนอยู่กับกรรมวิธีการผลิต และปริมาณสารกัน
เสียที่ใส่ในเครื่องสําอาง ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องทดสอบก่อนว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนมีอายุการใช้งานกี่ปี ส่วนใหญ่ประมาณ 2-4 
ปี โดยผู้ผลิตจะต้องมีผลการทดสอบค่าความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์จัดเก็บไว้ให้ตรวจสอบ มีการอัพเดทเสมอและขึ้นอยู่
กับการเก็บรักษาด้วย หากเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมก็
อาจเสี่อมคุณภาพเร็ว 

38 ยื่นหนังสือมอบอํานาจเครื่องสําอาง ต้องเตรียม
เอกสารอะไรบ้าง 

1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจของกลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
รหัสเอกสาร F-C2-11 (0-28/04/58) พร้อมติดอากรแสตมป์   
(ติดอาการ 10 บาท ยื่นได้ครั้งเดียว ติดอากร 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจมีอายุ 1 ปี)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
3. สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่เก่ียวข้อง (สํานักงาน,สถานที่
ผลิต,สถานที่นําเข้า,สถานที่เก็บ) 
4. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณี
เป็นบุคคลธรรมดา) 
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
6. สําเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
7. สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลต่างชาติ) 
8. สําเนาหนังสือสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) 
สําเนาเอกสารสําคัญเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 

39 หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์กี่บาท 1. อากรแสตมป์ 10 บาท หนังสือมอบอํานาจจะใช้ยื่นเรื่องได้    
   1 ครั้ง 
2. อากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือมอบอํานาจจะมีอายุ 1 ปี 
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นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ลงรับหนังสือมอบอํานาจ 

40 การต่ออายุใบจดแจ้งเครื่องสําอางต้องดําเนินการ
อย่างไร 

ใบจดแจ้งเครื่องสําอางจะต้องต่ออายุทุก 3 ปี สามารถต่ออายุ
ล่วงหน้าในระบบ e-Submission ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยชําระ
เงินค่าต่ออายุ จํานวน 900 บาท 
หลังจากใบจดแจ้งหมดอายุแล้ว สามารถยื่นต่ออายุล่าช้าได้ ไม่
เกิน 1 เดือน จะมีค่าปรับดังนี้ 
- บุคคลธรรมดา  วันละ 500 บาท 
- นิติบุคคล        วันละ 1,000 บาท 
หากพ้น 1 เดือนไปแล้วจะถือว่าใบจดแจ้งสิ้นสภาพ ต้องยื่นคํา
ขอใหม่ทั้งหมด 

41 สถานะเลขที่ใบจดแจ้งเครื่องสําอางในระบบ มีก่ี
ประเภท มีอะไรบ้าง 

สถานะการจดแจ้งเครื่องสําอาง มีดังนี้ 
1. คงอยู่ 
2. ยกเลิก  
3. ปิดกิจการ 
4. สิ้นสภาพ 

42 ระบบการจัดการสถานที่ผลิต แปลนโรงงาน 
เครื่องสําอาง ต้องดําเนินการอย่างไร  

ให้ผู้ประกอบกำรเข้ำดูข้อมูลกำรจัดเตรียมสถำนที่ได้ใน
เว็บไซต์เครื่องส ำอำง 
www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน อย. (อยู่
ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง >> 
การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลื่อนลงมาที่ ข้อ 5. 
คําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นําเข้าเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
- ข้อ 5.4 คู่มือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้า
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 
       5.4.1 คู่มือสําหรับผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติและ
จัดเตรียมสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่เก็บรักษา
เครื่องสําอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนําเข้า
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 (UPDATE 28/12/2563) 
       5.4.2 คู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ แนวทางการตรวจสอบ
สถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอาง พ.ศ. 
2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (UPDATE 11/2563) 
แจ้งหมายเลข 02-590-7273 คุณอนันญา , 02-590-7139 
คุณวิชญ์สินี 
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43 สอบถามการคีย์ข้อมูลเข้าระบบจดแจ้งเครื่องสําอาง มีวีดีโอการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสําอางให้ผู้ประกอบการ

สามารถดูวิธีการคีย์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยเข้าที ่
- www.fda.moph.go.th แล้วเลื่อนลงมาที่ด้านล่างเว็บไซต์ 
เลือก"คู่มือที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง" 
- หัวข้อ คู่มือเครื่องสําอาง เลือกข้อ 3. คู่มือการใช้งานระบบ
สําหรับผู้ประกอบการ (PDF) หรือเลื่อนลงมาดูวีดีโอแนะนํา
การใช้งานด้านล่าง ซึ่งจะมีวิธีการยื่นคําขอตามกรณีต่างๆ แจ้ง
หมายเลขติดต่อกลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 02-590-7274-5 

44 ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอางในระบบผ่านแล้ว จะรับ
ใบอนุญาตที่เป็นตราครุฑได้ที่ไหน 

การยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง ไม่มีเอกสารในอนุญาตจดแจ้ง
เครื่องสําอางที่เป็นตราครุฑ ผู้ประกอบการที่ยื่นจดแจ้งมาใน
ระบบผ่านแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ใบจดแจ้งเครื่องสําอางในระบบ
ได้เลย 

45 ยื่นขอ Cer เครื่องสําอางในระบบ แต่ในระบบไม่มี
เมนูขึ้นมาให้ ต้องดําเนินการอย่างไร 

ผู้ประกอบการต้องนําหนังสือมอบอํานาจมาผูกสิทธิ์เพิ่ม เพ่ือให้
สามารถเข้าใช้งานยื่นขอ Cer. ในระบบได้ การเพ่ิมสิทธิ์ผู้รับ
มอบอํานาจจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น 

46 ยื่นเปิด Open ID ในระบบของเครื่องสําอาง รหัส
ประจําตัวผู้ประกอบการเดิมท่ีเคยขอไว้ จะยังใช้ได้
หรือไม่ 

รหัสประจําตัวผู้ประกอบการที่เคยขอไว้เป็นรหัสของระบบเก่า 
ไม่สามารถใช้ได้ การเปิด Open ID ในระบบใหม่ไม่ต้องขอรหัส
ประจําตัวผู้ประกอบการ โดยหากหนังสือมอบอํานาจเดิมยังไม่
หมดอายุให้นํามาผู้สิทธิ์การใช้งานระบบใหม่เพ่ิมก่อน จึงจะ
เปิด Open ID ในระบบใหม่ได้ 

47 สถานะการจดแจ้งเครื่องสําอางในระบบแสดง
สถานะว่า สิ้นอายุ แต่มีการจําหน่ายอยู่ หมายความ
ว่าอย่างไร 

เลขที่จดแจ้งเครื่องสําอางที่หมดสถานะไปแล้ว คือ ลงวันที่ 8 
ก.ย. 61 แต่วันที่ผลิตคือ 10 ต.ค. 60 หมายถึง ได้มีการผลิตไว้
ก่อนที่จะแจ้งยกเลิก ผู้ประกอบการสามารถจําหน่ายสินค้า
ดังกล่าวได้จนหมดล็อตสินค้า 9 ก.ย. 61 แต่หากวันที่ผลิต
หลังจาก 8 ก.ย. 61 ถือว่ากระทําความผิด สามารถแจ้ง
เบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ สคบ. 

48 กระดาษทิชชู่ต้องขออนุญาต อย. หรือไม่ กระดาษทิชชู่ธรรมดา ไม่ต้องขออนุญาต อย. แต่หากเป็นทิชชู่
เปียก จะเป็นเครื่องสําอาง ต้องดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอาง 

49 ชําระเงินค่าจดแจ้งแล้ว แต่ในระบบ SKYNET ยังขึ้น
ว่า "ยังไม่ชําระ" หรือ "ค้างชําระ"  

แนะนําให้ผู้ประกอบการติดต่อศูนย์ IT เพ่ือทําการตรวจสอบ
สถานะการชําระเงิน โทร 7234 

50 เครื่องสําอางที่มีเลขที่จดแจ้งแล้วนั้น แปลว่าผ่าน
การตรวจสอบจาก อย. แล้ววา่ไม่มีสารอันตราย ใช้
แล้วจะไม่เกิดอาการแพ้ใช่หรือไม่ 

การจดแจ้งเครื่องสําอางนั้นเป็นการชี้แจงรายละเอียดส่วนผสม
ในเครื่องสําอางเท่านั้น หากไม่มีสารต้องห้ามจาก อย. ก็
สามารถขึ้นทะเบียนได้ ซึ่งหากผู้ผลิตๆ ตามสูตรที่แจ้งไว้กับ 
อย. ผู้บริโภคก็สามารถใช้เครื่องสําอางได้อย่างปลอดภัย 
สําหรับอาการแพ้ ร่างกายและผิวหนังแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ก่อนใช้เครื่องสําอางควรอ่านฉลากและคําเตือนทุกครั้งและหาก
ใช้แล้วมีอาการแพ้ แสบ คัน มีผื่นแดง ควรหยุดใช้เครื่องสําอาง
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นั้นๆ ทันที 

51 ปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ขายใน
ท้องตลาดมีอะไรบ้าง 

1) เครื่องสําอางทาสิว ฝ้า ทําให้หน้าขาว มีการลักลอบผสมสาร
ห้ามใช้ 
2) เครื่องสําอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย เพราะอาจเป็น
เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัย ไม่แจ้งหรือปกปิดข้อมูลที่จําเป็นใน
การตัดสินใจซื้อ หรือใช้เครื่องสําอางนั้น เช่น แหล่งผลิต แหล่ง
นําเข้า เดือนปีที่ ผลิต วิธีใช้ คําเตือน 
3) โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น “กําจัดฝ้า กระ จุด
ด่างดํา ผิวขาวขึ้นภายใน 14 วัน” “ปากสะอาด แก้ปัญหากลิ่น
ปาก รํามะนาด เหงือกบวม” หรือ “หยุดผมร่วง สร้างเส้นผม
ใหม่ 

52 อันตรายจากสารห้ามใช้ในเครื่องสําอางทาสิวฝ้า 
หน้าขาว มีอย่างไร 

1. เครื่องสําอางที่ผสมไฮโดรควิโนน ทําให้เกิดการแพ้ ระคาย
เคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดํา เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่
หาย  
2. เครื่องสําอางที่ผสมสารประกอบของปรอท ทําให้เกิดการแพ้ 
ผื่นแดง ผิวหน้าดํา ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของปรอท ทําให้
ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบ 
3. เครื่องสําอางที่ผสมกรดเรทิโนอิก หรือ กรดวิตามินเอ ใช้
แล้วหน้าแดง ระคายเคือง แสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ 
ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ 

53 การเลือกซื้อเครื่องสําอางให้ปลอดภัย ทําอย่างไร 1) ซื้อเครื่องสําอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ 
เพราะหากเกิดปัญหาสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้  
2) ซื้อเครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทย โดยระบุข้อความที่
จําเป็นอย่างครบถ้วน ชัดเจน ได้แก่ ชื่อและชนิดของ
เครื่องสําอาง เลขที่ใบรับแจ้ง สารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีการใช้ 
ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิตหรือนําเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้ง
ที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต เลขท่ีใบรับแจ้ง และคําเตือน (ถ้ามี)     
3) ซื้อเครื่องสําอางที่มีภาชนะบรรจุหีบห่ออยู่ในสภาพดีไม่แตก
รั่ว และมีการเก็บรักษาอย่างดี ไม่อยู่ในที่ร้อนชื้นหรือโดน
แสงแดด 
4) อย่าหลงเชื่อคําโฆษณาท่ีอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง     
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54 มีข้อแนะนําในการเลือกใช้เครื่องสําอางอย่างไร 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
1) อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด โดยเฉพาะวิธีใช้และคํา
เตือน 
2) ควรมีการทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยการทาเครื่องสําอางใน
ปริมาณเล็กน้อย ที่บริเวณท้องแขนแล้วทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง 
หากไม่มีความผิดปกติแสดงว่าสามารถใช้ได้ แต่หากใช้แล้ว
ผิดปกติ ให้หยุดใช้ทันที 
3) อย่าแบ่งปันหรือใช้เครื่องสําอางร่วมกับผู้อ่ืน เพราะอาจเกิด
การแพร่กระจายของเชื้อโรค  
4) หากใช้เครื่องสําอางใดแล้ว มีความผิดปกติเกิดข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ครั้งแรก หรือใช้มานานแล้วก็ตาม ต้องหยุดใช้ทันที 
และรีบไปพบแพทย์ 

55 เลขที่ใบรับแจ้งบนฉลากเครื่องสําอาง แสดงถึงอะไร เลขที่ใบรับแจ้ง XX-X-XXXXXXXXXX เป็นเลขท่ีภาครัฐออก
ให้เมื่อผู้ประกอบการมาแจ้งรายละเอียดเครื่องสําอางกับ อย 
หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
เป็นเลข 13 หลัก มีความหมายดังนี้ 
สีแดง หลักที่ 1-2 คือ รหัสของจังหวัดที่ออกใบรับแจ้ง 
สีเขียว หลักที่ 3 คือ รหัสบอกสถานะว่า 1=ผลิต  2=นําเข้า  
3=ผลิตเพ่ือส่งออก 
สีน้ําเงิน หลักที่ 4-5 คือ รหัสเลขท้าย 2 หลักของปี พ.ศ. ที่
ได้รับอนุญาต 
สีม่วง หลักท่ี 6-13 คือ ลําดับที่ของรับจดแจ้ง  

56 การตรวจสอบเลขท่ีใบรับแจ้งจะตรวจสอบได้
อย่างไร 

1. สืบค้นข้อมูลได้จาก ORYOR SMART APPLICATION เมนู 
ตรวจเลขท่ีใบรับแจ้งเครื่องสําอาง  
2. สืบค้นทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th เลือกเมนู 
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เลือก เครื่องสําอาง และใส่เลขท่ีใบรับ
แจ้ง 13 หลัก แล้วเลือกค้นหา ข้อมูลของเครื่องสําอางที่มีเลขท่ี
ใบรับแจ้งดังกล่าวจะปรากฏออกมา 
3. สืบค้นทางเว็บไซต์เครื่องสําอาง เลือกหัวข้อสืบค้นข้อมูล
เครื่องสําอาง ค้นจากเลขที่แจ้ง (รูปแบบ XX-X-
XXXXXXXXXX) และใส่เลขที่ใบรับแจ้ง 13 หลัก แล้วเลือก
ค้นหา ข้อมูลของเครื่องสําอางที่มีเลขท่ีใบรับแจ้งดังกล่าวจะ
ปรากฏออกมา 
ถ้าข้อมูลของเครื่องสําอางที่จะซื้อกับท่ีปรากฏในฐานข้อมูลของ 
อย. ตรงกัน ก็จะมีความปลอดภัยระดับหนึ่ง ผู้ผลิต/ผู้นําเข้ามี
ตัวตนและมาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ไว้กับ อย.   
4.หากต้องการค้นจากชื่อผู้ประกอบการ ค้นจากชื่อ
เครื่องสําอาง ค้นจากชื่อการค้า (ชื่อยี่ห้อ) ก็สามารถทําได้ โดย
ใส่ข้อมูลในหัวข้อดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วใส่รายละเอียด
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ที่ต้องการค้นหาลงไป แต่ต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยชื่อ
เครื่องสําอางหรือชื่อการค้าให้กรอกให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าเป็น
ชื่อภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ จากนั้นเลือก ค้นหา หากมี
ข้อมูลในฐานข้อมูลของ อย. ข้อมูลก็จะปรากฏออกมา 

57 วิธีเลือกซื้อและวิธีใช้ครีมกันแดดอย่างถูกต้อง เพ่ือ
ปกป้องผิวจากแสงแดด 

ควรเลือกซ้ือครีมกันแดดบอกค่าป้องกันแสงแดด (SPF- Sun 
Protection Factor) เช่น SPF 12, 15 หรือ 30 เป็นต้น และ
ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น ถ้าต้องทํางานนอก
สถานที่หรือต้องได้รับแสงแดดจัดเป็นเวลานาน ควรเลือกซ้ือ
ค่าท่ีสูง เช่น SPF 15 หรือมากกว่านั้น 

58 สีที่ใช้ในแอลกอฮอล์เจล ที่ขายตามท้องตลาดมี
หลายสี แต่ละสีมีความแตกต่างกันอย่างไร ในแง่
คุณสมบัติสรรพคุณ 

สีที่ใช้ในแอลกอฮอล์เจล ต้องเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้ได้ใน
เครื่องสําอาง จึงจะเป็นสีที่ใช้ได้ปลอดภัย สีที่ใช้ได้มี 2 
คุณลักษณะ คือ สีที่ละลายในน้ํา และสีที่ละลายในน้ํามัน สทีี่
ใช้ในแอลกอฮอล์เจลเป็นสีที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ํา 
แอลกอฮอล์เจลที่จดแจ้งแล้วจะถูกตรวจสอบจากสูตรที่จดแจ้ง
แล้วว่าเป็นสีที่ใช้ได้ในเครื่องสําอาง  
สีฟ้าที่ใส่ในวัตถุดิบแอลกอฮอล์ เป็นไปตามท่ีกรมสรรพสามิต
กําหนด หากมีการซื้อวัตถุดิบแอลกอฮอล์จากโรงงานเอทานอล  
ส่วนสีที่ใช้ในแอลกอฮอล์เจลใช้ตกแต่งเพ่ือผลิตภัณฑ์มีสี
สวยงามน่าใช้ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพแต่อย่างใด 

59 เครื่องหอม เทียนหอมที่ใช้ในสปา จัดเป็น
เครื่องสําอางหรือไม่ 

ไม่เป็นเครื่องสําอาง เนื่องจากไม่สัมผัสกับร่างกาย 

60 สีทาเล็บมีหลายสี ต้องยื่นจดแจ้งแยกกันหรือไม่ ถ้าสูตรเหมือนกันต่างกันแค่สีสามารถจดเข้ามาในคําขอ
เดียวกันได้ โดยจะสามารถใช้เลขที่จดแจ้งเดียวกันได้ 

61 การจดแจ้งเครื่องสําอาง หากมีหลายขนาดบรรจุ 
สามารถใช้เลขจดแจ้งเดียวกันได้หรือไม่ 

สามารถใช้เลขเดียวกันได้ ในใบจดแจ้งจะไม่ระบุขนาดบรรจุ 
แต่ถ้ามีการเปลี่ยนลักษณะภาชนะ เช่นเดิม แจ้งไว้ว่า ขวด
พลาสติก จะเพ่ิมเป็น แกลลอน ต้องมายื่นขอเพ่ิมลักษณะ
ภาชนะบรรจุ 

62 ฉลากเครื่องสําอาง จําเป็นต้องระบุที่อยู่ผู้ผลิต/
นําเข้า/ผู้จัดจําหน่ายหรือไม่ 

- กรณีผลิตในประเทศต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตด้วย 
- กรณีนําเข้าระบุชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต ชื่อที่อยู่เต็มของ
ผู้นําเข้า 
- กรณีเป็นผู้จัดจําหน่าย ระบุชื่ออย่างเดียวได้ ไม่จําเป็นต้อง
ระบุท่ีอยู่ของผู้จัดจําหน่าย 

63 ร้านขายเครื่องสําอาง ที่รับเครื่องสําอางมาขาย
หลายๆ ยี่ห้อ ต้องขออนุญาต อย. หรือไม่ 

การซื้อมาขายไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสินค้า ผู้ขายไม่ต้อง
ขออนุญาต แต่ผู้ขายจะต้องตรวจสอบรายละเอียดฉลาก เลขที่
ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนตามกฎหมายของ อย. 
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64 กรณีใดบ้างที่สามารถขอแก้ไขใบจดแจ้ง

เครื่องสําอางได้  
กรณีที่ย่ืนแก้ไขใบจดแจ้งได้ :  
- เปลี่ยนภาชนะบรรจุ  
- ย้ายที่อยู่บริษัทในประเทศไทย  
- เปลี่ยนเจ้าของ เช่น ขายกิจการกรณีเป็นนิติบุคคล เลขนิติ
บุคคลไม่เปลี่ยนใช้ใบอนุญาตเดิมได้ โดยให้ยื่นแค่มอบอํานาจ
ใหม่เท่านั้น 
กรณียื่นแก้ไขใบจดแจ้งไม่ได้ 
เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล เลข 13 หลักเปลี่ยน
ถือเป็นคนใหม่ ต้องขออนุญาตใหม่ทั้งหมด 

65 ขออนญุาตผลิตน้ํายาบ้วนปากสําหรับฆ่าเชื้อ มียา
เป็นส่วนผสม จะต้องจดเป็นเครื่องสําอางหรือยา 

น้ํายาบ้วนปากในเครื่องสําอางจะต้องไม่มีสารฆ่าเชื้อค่ะมี
สรรพคุณได้แค่ลดกลิ่นปากและทําความสะอาดในช่องปาก
เท่านั้น ส่วนใหญ่สารฆ่าเชื้อในช่องปาก chlorhexidine 
(คลอเฮกซิดีน) เครื่องสําอาง ไม่อนุญาตให้ใช้ในช่องปาก 
แนะนําให้ผู้ประกอบการยื่นวินิจฉัยประเภทผ่านระบบ 
Consultation e-Service โดยผู้ประกอบการจะต้องมายื่นเปิด
สิทธิ์ใช้ระบบก่อน 
ยื่นคําขอ ณ OSSC อาคาร 6 ชั้น 5 ช่อง 18 

66 การนําเข้า/ผลิต ครีมบํารุงผิว สบู่ เจลล้างมือ 
แชมพู Make up ต่างๆ ต้องขออนุญาต อย. 
อย่างไร 

1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ e-
Submission เครื่องสําอางได้  
2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
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5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
กรณีน ำเข้ำจะต้องยื่น License per Invoice ด้วย 
6. ยื่นขอ License per Invioce ติดต่อกองด่านอาหารและยา 
โทร 7350 
ระยะเวลา : 3 วันทําการ  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้นๆ สามารถ
นําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 

67 เอกสารใบ Cer GMP หรือ ISO ที่ใข้ในการจดแจ้ง
เครื่องสําอางนําเข้าต้องเป็นแบบใดถึงจะใช้ยื่นเรื่อง
ได้ 

ในขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสําอางไม่ใช้เอกสารใบ Cer GMP 
หรือ ISO แต่จะใช้สูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต และเอกสาร
ยินยอมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในกรณีนําเข้า โดยผู้นําเข้า
จะต้องคีย์สูตรส่วนประกอบของเครื่องสําอางเข้ามาในระบบ 
e-Submission และเก็บเอกสารสูตรส่วนประกอบและเอกสาร
ยินยอมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายหลังได้ 

68 การนําเข้าเครื่องสําอางที่มี อย. ต่างประเทศแล้ว 
ต้องขอ อย.ไทยอีกหรือไม่ และมีข้ันตอนการขอ
อนุญาตอย่างไร 

การนําเข้าเครื่องสําอางทุกประเภทต้องขออนุญาต อย. ในไทย
ด้วย โดยดําเนินการตามขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสําอาง 

69 สถานที่เก็บเครื่องสําอาง สามารถเช่าได้หรือไม่  ได้ แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของอาคารว่าจะใช้พื้นที่ใน
การจัดเก็บเครื่องสําอาง 

70 ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง จะต้องส่งตรวจประเมิน
ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้าง 

ในขั้นตอนจดแจ้งจะเป็นการแจ้งรายละเอียดสูตร โดยกรอก
ผ่านแบบฟอร์มในระบบ e-Submission เมื่อได้รับใบรับแจ้ง
แล้ว ผู้ประกอบการก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ให้
ตรวจสอบภายหลังได้ ซึ่งเอกสารการตรวจเบื้องต้นมีดังนี้  
- ตรวจความปลอดภัยตั้งแต่วัตถุดิบ (ต้องมีการเก็บ 
Certificate of Analysis / Material Safety Data Sheet)  
- ผลการตรวจอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ (shelf life) 
- ผลตรวจเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ  
- ผลตรวจโลหะหนักปนเปื้อน 
กรณีน ำเข้ำ : ผู้นําเข้าจะต้องขอเอกสารข้างต้นจากผู้ผลิตมา
เก็บไว้ 
กรณีผลิต : ผู้ผลิตจะต้องส่งเครื่องสําอางไปตรวจความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์ข้างต้น โดยส่งตรวจได้ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือแลปเอกชนที่มี ISO17025 

71 การแบ่งบรรจุแอลกอฮอล์ฉีดพ่นล้างมือ 70% ต้อง ผู้แบ่งบรรจุจะต้องอ้างอิงเลขที่ใบรับแจ้งจากผู้ผลิต การอ้างอิง
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ขออนุญาตอย่างไร สามารถเข้าระบบ e-Submission > ระบบเครื่องสําอาง > 

เมนูมอบสิทธิ์อ้างอิงเลขที่ใบรับจดแจ้ง > ขอแบ่งบรรจุ > 
กรอกเลขนิติบุคคลของผู้ผลิต (Bulk) > ค้นหา >download 
จะเป็นคําขอ PDF กรอกข้อมูลเลขท่ีใบรับจดแจ้งของผู้ผลิตใน
คําขอ แล้วกดบันทึก จากนั้น ก็อัพโหลดคําขอ ส่งคําขอเข้า
ระบบ แล้วแจ้งผู้ผลิต (Bulk) เพ่ือกดอนุญาตแบ่งบรรจุ 
และเม่ือผู้ผลิตยินยอมแล้ว ผู้แบ่งบรรจุจึงจะเข้าไป ยื่นคําขอจด
แจ้งเครื่องสําอาง >ผลิตแบบแบ่งบรรจุ ในคําขอจะให้กรอก
เลขใบรับจดแจ้ง ไม่ต้องกรอกสูตรใหม่ 
ทั้งนี้ผู้แบ่งบรรจุก็ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติสถานที่
เหมือนกับผู้ผลิตก่อน และยื่นจดแจ้งตามขั้นตอนปกติ 

72 ฟองสบู่ที่เป็นแบบเป่าต้องจด อย. หรือไม่  สบู่จัดเป็นเครื่องสําอาง ต้องขออนุญาตจดแจ้ง อย. 
73 นําเข้ากากเพชร กริตเตอร์ติดผม ต้องขอ อย. 

หรือไม่ 
เป็นสินค้าทั่วไป ไม่ต้องขออนุญาต อย. 

74 ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ที่จะนํามาผสมใน
น้ําหอม ต้องขอ อย. หรือไม่ 

ไม่ต้องขออนุญาตกับ อย. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% จัดเป็น 
Raw Material หากจะผลิตหรือนําเข้าต้องขออนุญาตกรม
สรรพสามิต  

75 การผลิตเจลล้างมือ รายใหม่มีขั้นตอนการขอ
อนุญาตอย่างไรบ้าง 

1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ e-
Submission เครื่องสําอางได้  
2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
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5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
ระยะเวลำ : 3 วันทําการ  
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้นๆ สามารถ
นําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 

76 สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ต้องระบุป้ายหน้าห้อง
ต่างๆ อย่างไร  

มีป้ายทําด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่ผลิต
เครื่องสําอาง” แสดงไว้ให้บุคคลภายนอกเห็นได้ชัดเจน แนะนํา
ให้ผู้ประกอบการดูรายละเอียดการจัดทําป้ายใน คู่มือสําหรับ
ผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต 
สถานที่นําเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสําอาง ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน
การผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 (UPDATE 
28/12/2563) หน้า 10 ข้อ 3.3 

77 เจลล้างมือต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไร จึงจะ
สามารถขออนุญาตได้ 

เจลล้างมือต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% Volume by 
Volume ขึ้นไป 

78 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ จึง
อยากทราบว่าจะดาวน์โหลดได้จากที่ไหน  

เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องส ำอำง  
โดยเข้าที่ www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน 
อย. (อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
>> การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
- ข้อ 2.6 หนังสือมอบอํานาจ และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

79 นําเข้าส่วนผสมน้ํายาโกรกผม ต้องขออนุญาต อย. 
หรือไม่ 

ส่วนผสมที่ต้องนํามาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เพ่ือให้เป็นน้ํายา
โกรก คือวัตถุดิบไม่ต้องจดแจ้ง แต่เมื่อนํามาผลิตเป็นน้ํายา
โกรกผมแล้วต้องขอจดแจ้ง เช่น เวลาเราย้อมผม จะมีสีย้อม
และดีเวลลอปเปอร์ วิธีใช้คือเอามาผสมกัน ในการขอจดแจ้ง 
จะต้องขอสีย้อม 1 ใบจดแจ้ง / ดีเวลลอปเปอร์ 1 ใบจดแจ้ง 
เพราะต่างมีหน้าที่ในตัวเองอยู่แล้ว 
แต่หากเป็นส่วนผสม หมายถึง hydrogen peroxide เดี่ยวๆ 
ก่อนจะขายให้ผู้บริโภค ต้องนํามาผสมอื่นๆ เพ่ือเป็นเป็นน้ํายา
โกรก/ ดีเวลลอปเปอร์ก่อน 

80 เป็นผู้ผลิตเครื่องสําอางอยู่แล้ว และจะมีคนมาจ้าง
ผลิตเครื่องสําอางให้เป็นชื่อแบรนด์ของเขา ต้อง
ดําเนินการอย่างไร 

ผู้ผลิตจะต้องมายื่นขอเพ่ิมผู้ว่าจ้างในการผลิต โดยผู้ผลิตจะต้อง
เข้าระบบไปเพ่ิมข้อมูลผู้ว่าจ้างผลิต ในเมนู จัดการสถานที่ก่อน 
(กรอกเลขทะเบียนพาณิชย์/เลขทะเบียนนิติบุคคล ของผู้ว่า
จ้าง) จากนั้นก็ยื่นเหมือนจดแจ้งตามปกติ 
หรือ กรอกแบบฟอร์มจดหมายแจ้งความประสงค์เพ่ิมข้อมูลผู้
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ว่าจ้าง มายื่นที่ OSSC อาคาร 6 ชั้น 5 โดยจะต้องมีหนังสือ
มอบอํานาจ (ผู้ว่าจ้างมอบอํานาจให้ผู้ผลิต) แนบมาด้วย 
เนื่องจากผู้ว่าจ้างจะขอเพ่ิมเองไม่ได้ 

81 ผลิตภัณฑ์ทิชชูเปียก ถ้ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
จะต้องขออนุญาต อย. หรือไม่ 

ทิชชู่เปียกจะต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 69.4%  
ต้องไม่มีสรรพคุณลดเชื้อโรค ฆ่าเชื้อโรค จึงจะจัดเป็น
เครื่องสําอางและต้องขออนุญาตจดแจ้งตามขั้นตอนของ
เครื่องสําอาง และต้องมีฉลากมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้ง
กรณีผลิต/นําเข้า 

82 ในกระปุกครีม มีการพิมพ์หมึกสีดํา อยู่ด้านใน
กระปุก ทําให้หมึกละลายปนในครีม จะเป็น
อันตรายหรือไม่ 

ไม่ควรใช้ครีมต่อ เนื่องจากหมึกพิมพ์อาจมีสารที่เป็นอันตราย
อาจทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้  

83 ขอเข้าใช้ระบบยื่นเอกสารเครื่องสําอางต้องทํา
อย่างไร 

ยื่นหนังสือมอบอํานาจเพ่ือเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ                            
e-Submission (Skynet) 

84 ใบจดแจ้งเครื่องสําอางหมดอายุแต่ไม่เกิน 1 เดือน
สามารถดําเนินการต่ออายุได้หรือไม่ 

ใบจดแจ้งเครื่องสําอางจะต้องต่ออายุทุก 3 ปี สามารถต่ออายุ
ล่วงหน้าในระบบ e-Submission ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยชําระ
เงินค่าต่ออายุ จํานวน 900 บาท 
หลังจากใบจดแจ้งหมดอายุแล้ว สามารถยื่นต่ออายุล่าช้าได้ ไม่
เกิน 1 เดือน จะมีค่าปรับดังนี้ 
- บุคคลธรรมดา  วันละ 500 บาท 
- นิติบุคคล        วันละ 1,000 บาท 
หากพ้น 1 เดือนไปแล้วจะถือว่าใบจดแจ้งสิ้นสภาพ ต้องยื่นคํา
ขอใหม่ทั้งหมด 

85 ผลิตเจลล้างมือต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์                       
กี่เปอร์เซ็นจึงจะขออนุญาตได้ และมีข้ันตอนการขอ
อนุญาตอย่างไร 

เจลล้างมือต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% Volume by 
Volume ขึ้นไป  
ขั้นตอนกำรยื่นจดแจ้งเครื่องส ำอำง 
1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ e-
Submission เครื่องสําอางได้  
2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
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อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
ระยะเวลำ : 3 วันทําการ  
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้นๆ สามารถ
นําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 

86 มาตรฐาน GMP ของเครื่องสําอางมีอะไรบ้าง ดู
ข้อมูลได้ที่ไหน 

แนะนําให้ผู้ประกอบการดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุม
เครื่องสําอาง  
โดยเข้าที่ www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน 
อย. (อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
>> การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
คู่มือประชาชน 
- ข้อ 4.15 การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตาม
แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง(ASEAN 
COSMETIC GMP) กรณีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาเป็นผู้ตรวจประเมิน-N1129911 
- ข้อ 4.16 การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตาม
แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (ASEAN 
COSMETIC GMP) กรณีตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจ 
(Inspection Body)-N1129939 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ : 02-590-7139 กลุ่มควบคุม
เครื่องสําอาง (งานสถานที่) 

87 ต่ออายุมอบอํานาจเครื่องสําอาง ต้องเตรียมเอกสาร
อะไรไปยื่นบ้าง 

1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจของกลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
รหัสเอกสาร F-C2-11 (0-28/04/58) พร้อมติดอากร แสตมป์ 
   (ติดอาการ 10 บาท ยื่นได้ครั้งเดียว ติดอากร 30 บาท 
หนังสือมอบอํานาจมีอายุ 1 ปี)  
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2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
3. สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่เก่ียวข้อง (สํานักงาน,สถานที่
ผลิต,สถานที่นําเข้า,สถานที่เก็บ) 
4. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณี
เป็นบุคคลธรรมดา) 
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
6. สําเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
7. สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลต่างชาติ) 
8. สําเนาหนังสือสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) 
สําเนาเอกสารสําคัญเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 

88 นําเข้าวัตถุแต่งสีสําหรับเครื่องสําอาง (นําเป็น
วัตถุดิบเข้ามา) จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

กรณีนําเข้าวัตถุดิบที่นํามาทําเป็นเครื่องสําอาง ไม่ต้องขอจด
แจ้ง ขอจดแจ้งเครื่องสําอางก็ต่อเมื่อผลิตออกมาเป็น
เครื่องสําอางแล้ว การนําเข้าให้ยื่นผ่อนผันที่ด่านอาหารและยา
ที่สินค้าเข้าโดยต้องมีเอกสารของผู้ผลิตไปชี้แจงที่ด่านด้วย 

89 น้ําหอม+ก้าน ที่ทําผลิตภัณฑ์ขายคู่กัน ต้องขอ อย. 
หรือไม่ 

ไม่จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เป็นสินค้าทั่วไปไม่ต้องขอ
อนุญาตกับ อย. 

90 ผลิตภัณฑ์สําหรับการสักรองพ้ืนที่หน้า ไม่ทราบว่า
อยู่ในความดูแลของ อย.หรือไม่ และสามารถส่ง
ตรวจได้ท่ีแล็ปใด มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร 
(ติดต่อไปที่ 05-590-7274-5 กลุ่มควบคุม
เครื่องสําอางแล้วแต่แจ้งว่าไม่ได้อยู่ที่ข่ายความ
รับผิดชอบกองเครื่องสําอาง) 

หากเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเครื่องสําอางพิจารณาแล้วว่าไม่อยู่
ในความรับผิดชอบของเครื่องสําอาง ผู้ประกอบการสามารถทํา
หนังสือให้ อย. รับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความดูแล
ของ อย. เพ่ือนําไปใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการนําเข้า
สินค้าได้ 

91 จะนําเข้าเครื่องสําอาง แต่มีใบอนุญาต อ.7 นําเข้า
อาหารอยู่แล้ว ทําได้หรือไม่ 

ไม่อนุญาตให้จัดเก็บเครื่องสําอางในสถานที่เดียวกันกับอาหาร 
เว้นแต่เป็นลักษณะโกดังใหญ่มีสัดส่วนที่แยกจากกันชัดเจน 
ทั้งนี้ ต้องดูหลักเกณฑ์ของกองอาหารด้วย 

92 ผลิตทําโลชั่นผิวสีแทนสําหรับทาตัวที่ติดทนนานกว่า 
2 สัปดาห์ จัดเป็นเครื่องสําอางหรือไม่ หากใช้ต้อง
ดําเนินการอย่างไร 

จัดเป็นเครื่องส ำอำง โดยยื่นจดแจ้งเครื่องส ำอำงตำมขั้นตอน 
ดังนี้ 
1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ e-
Submission เครื่องสําอางได้  
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2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
ระยะเวลา : 3 วันทําการ  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้นๆ สามารถ
นําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 

93 การผลิตสบู่ในรูปแบบ OTOP ต้องขออนุญาตจด
แจ้งเครื่องสําอางด้วยหรือไม่ 

ต้องจดแจ้งเครื่องสําอางตามขั้นตอน 

94 นําเข้าทิชชู่เปียกที่ใช้กับร่างกายและทิชชู่เปียกที่ใช้
กับพ้ืนผิวทั่วไป ต้องขออนุญาตอย่างไร 

ทิชชู่เปียกท่ีใช้กับร่ำงกำย 
ต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 69.4%  ต้องไม่มี
สรรพคุณลดเชื้อโรค ฆ่าเชื้อโรค จึงจะจัดเป็นเครื่องสําอางและ
ต้องขออนุญาตจดแจ้งตามขั้นตอนของเครื่องสําอาง และต้องมี
ฉลากมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งกรณีผลิต/นําเข้า 
ทิชชู่เปียกท่ีใช้กับพื้นผิวทั่วไป 
ทิชชู่เปียกที่ใช้ทําความสะอาดพ้ืนผิวทั่วไป เช่น พ้ืน โต๊ะ 
จัดเป็นวัตถุอันตราย ต้องขอขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวัตถุ
อันตราย แต่หากทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จะจัดเป็น
เครื่องมือแพทย์ 

95 กางเกงอนามัยสําหรับผู้หญิง ต้องขออนุญาต อย. 
หรือไม่ 

กางเกงอนามัยหากใช้ซึมซับประจําเดือนเป็นเครื่องสําอาง ขอ
จดแจ้งตามขั้นตอนของเครื่องสําอาง แต่หากใช้ซึมซับปัสสาวะ
เป็นเครื่องมือแพทย์ 
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96 การผลิตทรีตเม้นท์บํารุงผม มีสารอะไรที่ห้ามใส่ 

ตามมาตรฐาน อย. บ้าง 
สารห้ามใช้ในเครื่องสําอางสามารถดูได้ที่ เว็บไซด์ กลุ่มควบคุม
เครื่องสําอาง > กฎหมายน่ารู้ > ข้อ 1.1 วัตถุท่ีห้ามใช้ มี
ประกาศท้ังหมด 6 ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ชื่อวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง หรือ
สามารถสืบค้นข้อมูลสารต่างๆ เงื่อนไขการใช้ได้ที่เว็บ Cosing   

97 สารพาราเบน สามารถใส่ในเครื่องสําอางได้หรือไม่
และต้องมีปริมาณไม่เกินเท่าไหร่ 

การใส่สารพาราเบนจะอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 18 กันยายน 2561 และ
แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ในหัวข้อกฎหมายน่ารู้ข้อ 1.3 วัตถุ
กันเสีย 

98 การส่งออกเจลล้างมือไปขายต่างประเทศขอ
อนุญาตส่งออกอย่างไร หากไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์
สามารถขอใบ Cer ส่งออกได้หรือไม่ 

การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศ ต้องดูกฎหมายของ 
FDA ประเทศปลายทางว่าต้องการเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์
อะไรบ้าง โดยการขอใบ Cer เพ่ือการส่งออกจะต้องเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่สามารถยื่นขอได้ 

99 ผลิตแชมพูสมุนไพร ต้องขออนุญาตอย่างไร จัดเป็นเครื่องส ำอำง โดยยื่นจดแจ้งเครื่องส ำอำงตำมขั้นตอน 
ดังนี้ 
1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ e-
Submission เครื่องสําอางได้  
2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
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ระยะเวลำ : 3 วันท ำกำร  
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้นๆ สามารถ
นําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 

100 ขอแก้ไขสูตรเครื่องสําอางโดยใช้เลขจดแจ้งเดิมได้
หรือไม่ 

การแก้ไขสูตร ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูตร ส่วนประกอบใน
เครื่องสําอาง ไม่สามารถยื่นแก้ไขได้ ผู้ผลิตต้องยื่นยกเลิกสินค้า
ตัวเดิม และจดแจ้งเลขท่ี อย.ใหม่ 

101 นําสบู่ของคนอ่ืนไปขายในนามตนเองได้หรือไม่ การ นําสินค้าของคนอ่ืนที่มี อย. มาใส่ชื่อแบรนด์ของตนเองไม่
สามารถทําได้ หากสบู่มีเลขที่จดแจ้งเครื่องสําอางแล้ว ตัวแทน
จําหน่ายสามารถขายสินค้าได้เลย โดยจะต้องไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฉลาก บรรจุภัณฑ์ที่เจ้าของสินค้าได้ยื่นจดแจ้งไว้
กับ อย.  

102 การระบุฉลากเครื่องสําอางมีหลักเกณฑ์อย่างไรและ
ข้อความห้ามใช้บนฉลากเครื่องสําอางมีอะไรบ้าง 

ฉลากและการโฆษณาเครื่องสําอาง ให้ดูหลักเกณฑ์และคู่มือ
เดียวกันโดยแนะนําให้ผู้ประกอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ 
กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง  
โดยเข้าที่ www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน 
อย. (อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
>> การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
ข้อ1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสําอาง 
(Update 4/9/62) และคู่มือแนวทางการโฆษณา ในหน้าหลัก
ของเว็บไซด์ กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง เลื่อนลงมาด้านล่าง การ
โฆษณา 

103 ค่าใช้จ่ายการขอ Cer ส่งออก เครื่องสําอาง  ค่าคําขอ 100 บาท และค่าใบ Cer ฉบับละ 500 บาท 
104 เครื่องสําอางที่ผลิตก่อนมีการยกเลิกจดแจ้ง 

สามารถวางขายได้หรือไม่ 
วางขายได้ 

105 นําสารสกัดจากธรรมชาติมาผลิตเป็นแชมพูต้องจด
แจ้งหรือไม่ 

ต้องจดแจ้งเครื่องสําอางตามขั้นตอน 

106 การว่าจ้างให้บริษัทอ่ืน ผลิตเครื่องสําอางให้ตนเอง 
ใครจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ สูตรนั้นๆ  

หากเป็นสูตรที่ผู้ว่าจ้างนํามาให้โรงงานผลิตกรรมสิทธิ์เป็นของผู้
ว่าจ้าง แต่หากเป็นสูตรที่โรงงานมีอยู่แล้วก็อยู่ที่ข้อตกลง
ระหว่างผู้ว่าจ้างและโรงงาน  

107 การนําเครื่องสําอางของคนอ่ืน มาแบ่งบรรจุใหม่ใน
นามของตนเอง สามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

ไม่สามารถทําได้ 
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108  ฉลากเครื่องสําอางจําเป็นต้องระบุ LOT NO. บน

ตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากระบุแค่ Lot No. (เลขที่ 
lot การผลิต) แต่แสดงครั้งท่ีผลิตได้หรือไม่ 

LotNo. /Batch No. /ครั้งที่ผลิต ในทางเครื่องสําอางเป็น
ข้อมูลเดียวกัน กรณีนําเข้าผู้ผลิตระบุ Lot No. มาบน
ผลิตภัณฑ์ เมื่อทําฉลากภาษาไทยก็จะต้องระบุไว้ด้วยว่า ครั้งที่
ผลิต โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์ 

109 สถานที่นําเข้า กับสถานที่เก็บเครื่องสําอาง เป็นคน
ละที่กันได้หรือไม่ และสินค้าตัวอย่างยังคงต้องเก็บ
ไว้หรือต้องทําลาย 

สถานที่นําเข้าและสถานที่เก็บเครื่องสําอางสามารถอยู่คนละที่
ได้  
ตัวอย่างสินค้าต้องเก็บไว้จนกว่าจะหมดอายุ หรือถ้าเลิกขายก็
เก็บไว้อีกไม่ต่ําว่า 3 ปี มีหลักเกณฑ์ในคู่มือการจัดเตรียม
สถานที่ 

110 ซื้อครีมบํารุงผิวจาก IG มาแต่ครีมจะหมดอายุอีก 3 
เดอืนข้างหน้า จึงได้สอบถามไปยังผู้ขาย ทางผู้ขาย
แจ้งว่า เกาหลีจะระบุวันหมดอายุไว้แค่ 1 ปีนับจาก
วันผลิตแต่ครีมจะมีอายุจริงประมาณ 2-3 ปี จึง
อยากทราบว่าจริงหรือไม่ 

อย ไม่มีข้อกําหนดวันหมดอายุ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางข้ึนอยู่กับกรรมวิธีการผลิต และปริมาณสารกัน
เสียที่ใส่ในเครื่องสําอาง ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องทดสอบก่อนว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนมีอายุการใช้งานกี่ปี ส่วนใหญ่ประมาณ 2-4 
ปี โดยผู้ผลิตจะต้องมีผลการทดสอบค่าความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์จัดเก็บไว้ให้ตรวจสอบ มีการอัพเดทเสมอและขึ้นอยู่
กับการเก็บรักษาด้วย หากเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมก็
อาจเสี่อมคุณภาพเร็ว 
ในกรณีนี้หากลูกค้าอยากทราบต้องติดต่อผู้นําเข้าขอเอกสารที่
ยืนยันวันหมดอายุจากประเทศผู้ผลิต 

111 เดิมประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเครื่องสําอาง 
ต้องการแตกรายการผลิตในนามบริษัทเดียวกัน โดย
จะผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   คําถาม
คือ หากจัดเก็บท้ังเครื่องสําอางและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในสถานที่เดียวกันทําได้หรือไม่ 

ไม่อนุญาตให้จัดเก็บเครื่องสําอางในสถานที่เดียวกันกับอาหาร 
เว้นแต่เป็นลักษณะโกดังใหญ่มีสัดส่วนที่แยกจากกันชัดเจน  

112 มีเลข อย ของผลิตภัณฑ์ครีมแล้ว แต่ต้องการผลิต
แบ่งบรรจุ เป็นอีกขนาดเล็ก ต้องขอเลข อย ใหม่
หรือไม่ 

หากมีการขอเลขจดแจ้งเครื่องสําอางแล้วแล้ว แบ่งบรรจุใน
บริษัทเดียวกันไม่ต้องขอใหม่ แต่ถ้าคนละบริษัท ต้องขอจดแจ้ง
ใหม่ 

113 นําเข้าน้ําหอม ขออนุญาต อย. อย่างไร น้ําหอมจัดเป็นเครื่องสําอาง ต้องยื่นขออนุญาตตามข้ันตอน
ดังนี้ 
1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ                             
e-Submission เครื่องสําอางได้  
2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
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3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
กรณีน ำเข้ำจะต้องยื่น License per Invoice ด้วย 
6. ยื่นขอ License per Invioce ติดต่อกองด่านอาหารและยา 
โทร 7350 
ระยะเวลา : 3 วันทําการ  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้นๆ สามารถ
นําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 

114 การแบ่งบรรจุครีม ต้องระบุชื่อผู้ผลิตที่รับครีมมา
แบ่งบรรจุหรือไม่ มีข้ันตอนการขออนุญาตอย่างไร 

ไม่บังคับ สามารถระบุว่าผลิตโดยผู้แบ่งบรรจุได้ 

115 การจดแจ้งน้ําหอม สูตรเดียวกันแต่คนล่ะกลิ่น ต้อง
จดแจ้งแยก หรือจดแจ้งตัวเดียว 

เฉพาะน้ําหอมและสีย้อมผม กรณีต่างสี/กลิ่น ต้องจดแจ้งเป็น
แยกเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว 

116 เป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารเสริม เครื่องสําอาง เป็น
ร้านขายปลีก ต้องขออนุญาต อย.ก่อนขายหรือไม่ 

หากเครื่องสําอางที่รับมาขายมีเลขที่จดแจ้ง อย. อยู่แล้ว ไม่
ต้องขออนุญาต 
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117 การยกเลิกใบจดแจ้งเครื่องสําอางต้องทําอย่างไร มี

ค่าใช้จ่ายเท่าไร 
ผู้ประกอบการต้องมายื่นจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้ง
เครื่องสําอางด้วยตนเองที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ อาคาร 6 ชั้น 5 โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 
- จดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสําอาง  
- บุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประชาชน นิติบุคคล ให้
แนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติ
บุคคล 
- สําเนาใบรับจดแจ้งที่ต้องการยกเลิกทุกฉบับ (ทุกหน้า) 
ยกเว้น กรณีท่ีขอแจ้งปิดกิจการและยกเลิกใบรับจดแจ้งทั้งหมด 
ไม่ต้องแนบสําเนาใบรับจดแจ้ง 
และมายื่นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 6 
ชั้น 5  
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของกิจการไม่ได้มายื่นยกเลิก
ด้วยตนเอง)  

118 ไฮโปคอรัส ที่ใช้ทําความสะอาดผิวกายคน ต้องขอ
อนุญาต อย. หรือไม่ 

Hypochlorous Acid และอนุพนัธ์ต่างๆเช่น SODIUM 
HYPOCHLORITE ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบใน
เครื่องสําอาง เนื่องจากพบว่าก่อให้เกิดอาการระคายเคืองที่
ผิวหนัง และมีเจตนาเพื่อการฆ่าเชื้อ จึงไม่สามารถจดแจ้งเป็น
เครื่องสําอางได้ 

119 การเปลี่ยนที่อยู่สถานที่เก็บเครื่องสําอาง สามารถ
ยื่นแก้ไขไดห้รือไม่ ต้องยื่นจดแจ้งใหม่หรือไม่ 

สามารถยื่นแก้ไขได้ 

120 การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ครีม ต้องมีชื่อภาษาไทยกํากับ
อยู่ด้วยใช่หรือไม่ 

ใช่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางให้มีฉลากภาษาไทย ที่สามารถอ่าน
ได้ชัดเจน ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง อยู่ในขอบข่ายของ
เครื่องสําอาง ไม่ทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

121 สอบถามถ้าโฟมล้างหน้าเปลี่ยนสูตร สามารถจดใน
ชื่อเดิมได้หรือไม่หรือต้องจดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  

กรณีเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ ต้องการใช้ชื่อเดิมต้องยกเลิก
ใบรับแจ้งเดิมก่อน จึงจะจดแจ้งใหม่ได้ 

122 การนําเข้าเครื่องสําอางเพ่ือมาเป็นตัวอย่างต้องขอ
อนุญาต อย. หรือไม่ 

ขออนุญาตนําเข้าเฉพาะครั้ง เพ่ือใช้ส่วนตัว ,ประกอบพิจารณา
รูปลักษณะเพ่ือการสั่งซื้อ ,จัดนิทรรศการ ขออนุญาตในระบบ
นําเข้าเครื่องสําอางเฉพาะครั้งของด่านอาหารและยา มีกําหนด
จํานวนที่นําเข้าได้ชนิดละไม่เกิน 6 ชิ้น รวมไม่เกิน 30 ชิ้น และ
จะนําเข้าซ้ําได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และห้ามจําหน่ายทุกกรณี  แต่
หากนําเข้ามาเพ่ือศึกษาวิจัยทางวิชาการ ขอกับทางกอง
เครื่องสําอาง 

123 การขออนุญาตเครื่องสําอาง จะจดแต่ชื่อไม่มีสูตร 
หรือ ยังไม่ผลิตสินค้า เพ่ือจองชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ก่อน
ได้หรือไม่ 

ไม่ได้  
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124 โรลออนระงับกลิ่นกายต้องขอ อย. หรือไม่ จัดเป็นเครื่องสําอางต้องขออนุญาตตามข้ันตอน 
125 กรณีเครื่องสําอางที่ขึ้นสถานะว่ายกเลิก ผู้บริโภคซื้อ

มาแล้วจะสามารถใช้ได้หรือไม่  
หากเป็น Lot การผลิตก่อนวันที่ยกเลิก ยังสามารถซื้อมาใช้ได้
อยู่ 

126 การระบุฉลากแอลกอฮอล์เจลทําความสะอาดมือ มี
ข้อกําหนดอย่างไร ต้องระบุอะไรบ้าง 

ฉลากและการโฆษณาเครื่องสําอาง ให้ดูหลักเกณฑ์และคู่มือ
เดียวกันโดยแนะนําให้ผู้ประกอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ 
กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง  
โดยเข้าที่ www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน 
อย. (อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุม่ควบคุมเครื่องสําอาง 
>> การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
ข้อ 1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสําอาง 
(Update 4/9/62) และคู่มือแนวทางการโฆษณา ในหน้าหลัก
ของเว็บไซด์ กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง เลื่อนลงมาด้านล่าง การ
โฆษณา 

127 ผลิตผงสมุนไพรขัดตัวต้องขออนุญาตอย่างไร จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ต้องขออนุญาตตามข้ันตอนของ
เครื่องสําอาง 

128 OTOP จะขออนุญาตเครื่องสําอางสมุนไพรจะต้อง
ขออนุญาตอย่างไร 

1. ยื่นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หนังสือ
มอบอํานาจ มีอายุ 1 ปี และหนังสือให้ความยินยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ยื่นได้ที่ OSSC และ
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) หลังจาก
ยื่นหนังสือมอบอํานาจแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ e-Submission ให้เลยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบ e-
Submission เครื่องสําอางได้  
2. ผู้ประกอบการต้องทําการสมัคร Open ID ก่อน 
3. ยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง 
โดยยื่นคําขอผ่านระบบ e-Submission เมื่อสถานที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการจดแจ้งเครื่องสําอางได้ 
(สถานที่ผลิตสามารถอยู่ภายในบ้านได้แต่ต้องมีการแบ่งสัดส่วน
ชัดเจน อย่างน้อย 2 ห้อง ห้องผลิต,ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ แยก
ส่วนจากบริเวณพักอาศัย) 
4. การตรวจสถานที่ เมื่อยื่นคําขอสถานที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ออกตรวจสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
ระยะเวลา : การออกตรวจสถานที่ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของ
เจ้าหน้าที่ ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน  
กรณีผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีการย้ายที่อยู่ ต้องมีการตรวจ
สถานที่ด้วย 
5. ยื่นจดแจ้งเครื่องสําอาง 
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ระยะเวลำ : 3 วันท ำกำร  
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
- รายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ สูตร
ส่วนประกอบ  
- กรณีนําเข้าต้องมีเอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต
ต่างประเทศและหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทนั้นๆ สามารถ
นําผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในประเทศได้ 

129 การจดแจ้งเครื่องสําอางสามารถทําได้ทั้งออนไลน์ 
และpaper ได้ใช่หรือไม่ และต้องขอเอกสารอย่างไร 

ใช่ แต่หากมายื่นจดแจ้งด้วยตนเองจะมีค่าคีย์ข้อมูลจํานวน 
500 บาท 

130 การขอโฆษณาเครื่องสําอาง มีหลักเกณฑ์การเขียน
โฆษณาอย่างไร คําใดเขียนได้ คําไหนเขียนไม่ได้  

ฉลากและการโฆษณาเครื่องสําอาง ให้ดูหลักเกณฑ์และคู่มือ
เดียวกันโดยแนะนําให้ผู้ประกอบการเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ 
กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง  
โดยเข้าที่ www.fda.moph.go.th >> ลิงค์หน่วยงานภายใน 
อย. (อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์) >> กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
>> การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสําอาง >> เลือกดู 
ข้อ 1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสําอาง 
(Update 4/9/62) และคู่มือแนวทางการโฆษณา ในหน้าหลัก
ของเว็บไซด์ กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง เลื่อนลงมาด้านล่าง การ
โฆษณา 

131 ปริมาณสารที่ใช้ในเครื่องสําอาง ว่าควรใส่แต่ละสาร
ไม่เกินเท่าไหร่ของปริมาณน้ําหนัก  

สารห้ามใช้ในเครื่องสําอางสามารถดูได้ที่ เว็บไซด์ กลุ่มควบคุม
เครื่องสําอาง > กฎหมายน่ารู้ > ข้อ 1.1 วัตถุท่ีห้ามใช้ มี
ประกาศท้ังหมด 6 ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ชื่อวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง หรือ
สามารถสืบค้นข้อมูลสารต่างๆ เงื่อนไขการใช้ได้ที่เว็บ Cosing   

132 การใช้สาร INCI ในเครื่องสําอาง มีข้อกําหนด
อย่างไร 

สามารถตรวจสอบชื่อ คุณสมบัติสาร ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตได้
ที่ เว็บไซด์ กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง > กฎหมายน่ารู้ > ข้อ 
1.1 วัตถุท่ีห้ามใช้ มีประกาศท้ังหมด 6 ฉบับ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง หรือสามารถสืบค้นข้อมูลสารต่างๆ เงื่อนไขการ
ใช้ได้ที่เว็บ Cosing  

133 ผลิตสบู่ไว้ใช้เองและจําหน่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ตาม
หมู่บ้าน ต้องขอ อย.หรือไม่ 

ต้องขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสําอาง 

134 กระดาษทิชชูแห้งทั่วไปไม่มีแอลกอฮอล์(ชนิดพกพา) 
ต้องขออนุญาต อย. หรือไม่  

ทิชชู เป็นสินค้าทั่วไปไม่จัดเป็นเครื่องสําอาง 

135 จดแจ้งเครื่องสําอางแต่กลัวแบรนด์ซ้ําสามารถเช็ค
ชื่อแบรนด์ได้จากท่ีใดบ้าง 

ชื่อสินค้าซ้ําได้ หากไม่ใช่ผู้ผลิตเดียวกัน และหากต้องการ
ตรวจสอบชื่อสินค้า ให้เข้าท่ีเว็บไซต์เครื่องสําอาง >> สืบค้น
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ข้อมูลเครื่องสําอาง จากนั้นใส่ชื่อเครื่องสําอาง 

136 ส่งสินค้าเครื่องสําอางไปต่างประเทศ แล้วโดนตีกลับ
ต้องทําอย่างไร 

ผู้รับ (ผู้นําเข้า) จะต้องดําเนินการจดแจ้งนําเข้าสินค้า
เช่นเดียวกัน หากผู้นําเข้า ไม่เคยแจ้งสถานที่นําเข้าและจัดเก็บ
เครื่องสําอางมาก่อน จะต้องดําเนินการขออนุมัติสถานที่นําเข้า
และจัดเก็บเครื่องสําอาง เมื่อสถานที่อนุมัติแล้วจึงจะสามารถ
ขอจดแจ้งนําเข้าเครื่องสําอางได้ ในขั้นตอนจดแจ้งการระบุ
ผู้ผลิตจะเป็นชื่อผู้ผลิตในประเทศไทย ดังนั้นจะต้องชี้แจงว่า
เหตุใดจึงมีการตีกลับสินค้า โดยทําเป็นหนังสือชี้แจงแนบ
ประกอบการจดแจ้งนําเข้าด้วย 

137 ใบจดแจ้งเครื่องสําอางหมดอายุตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 
64 การต่ออายุใบจดแจ้ง จะต้องเสียค่าปรับเท่าไร 

ค่าปรับจะคิดหลังจากวันที่ใบจดแจ้งเครื่องสําอางหมดอายุ โดย
มีอัตราดังนี้ 
- กรณีบุคคลธรรมดา ค่าปรับวันละ 500 บาท 
- กรณีนิติบุคคล ค่าปรับวันละ 1,000 บาท 
หากใบจดแจ้งหมดอายุเกิน 30 วัน จะไม่สามารถยื่นต่ออายุได้
ต้องขอจดแจ้งใหม่เท่านั้น 
ดูข้อมลูที่เว็บไซต์เครื่องสําอาง หัวข้อ การขออนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง ข้อ 2.13 และดูตัวอย่างในข้อ 2.14, 2.15 

138 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ที่มีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้ว 
เอามาแจกลูกค้า จะต้องขออนุญาตหรือไม่ 

ไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นสินค้าท่ีมีเลขที่จดแจ้งแล้ว 

139 ใช้ครีมทาผิวแล้วเกิดอาการแพ้ ต้องทําอย่างไร ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์มีเลข อย. ถูกต้อง 

แนะนําให้หยุดใช้ครีมตัวนั้นก่อน การใช้เครื่องสําอางอาจมี
อาการแพ้ได้ในบางคนเนื่องจากสภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ควรมีการทดลองทาที่หลังมือ เพ่ือทดสอบ
ก่อนว่ามีอาการแพ้หรือไม่ 

140 สอบถามการผลิตเครื่องสําอาง กรณีจ้างผลิต การ
โฆษณา หรือการรับโทษ กรณีบริษัทผู้ผลิตใส่สาร
นอกเหนือจากที่ทําสัญญาไว้ 

หากตรวจพบว่าสารนั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผู้ผลิตต้องรับ
โทษทุกกรณี ในส่วนของผู้ว่าจ้าง จะต้องสืบกันตามข้ันตอนทาง
กฎหมายว่าสารนั้นมาในขั้นตอนไหน เพราะผู้ผลิตต้องมี
ตัวอย่างที่เป็น lot เดียวกันไว้ให้ตรวจสอบด้วยอยู่แล้ว 

141 ยื่นหนังสือมอบอํานาจเพ่ือเปิดสิทธิ์ใช้งานการยื่นคํา
ขอเครื่องสําอางผ่านระบบ e-Submission ที่สสจ. 
แล้ว แต่เมื่อเข้าไปเปิด Open ID ในระบบแจ้งว่าไม่
มีข้อมูลผู้มอบอํานาจ ต้องดําเนินการอย่างไร 

ให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเจ้าหน้าที่กดเปิดสิทธิ์ให้แล้วหรือไม่ 

142 เป็นผู้ว่าจ้างโรงงานผลิตเครื่องสําอาง มีเลขที่จดแจ้ง
เครื่องสําอางที่จ้างโรงงาน A ผลิตแล้ว หากจะ
เปลี่ยนผู้ผลิตเป็นโรงงาน B ต้องทําอย่างไร สามารถ
ยื่นแกไ้ขท่ีอยู่ผู้ผลิตได้หรือไม่ 

โรงงาน B จะต้องเป็นผู้ยื่นจดแจ้งใหม่ โดยที่เลขรับแจ้งของ
โรงงาน B จะเป็นคนละเลขกับเลขเดิม 

143 นําเข้าน้ําหอมเข้ามาในประเทศไทย จะต้อง น้ําหอมจัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ต้องขออนุญาตจดแจ้ง
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ดําเนินการอย่างไรบ้าง ตามข้ันตอน 

144 การขออนุญาตโฆษณาเครื่องสําอาง จะต้อง
ดําเนินการขออนุญาตกับ อย. แล้วต้องขอที่ใดอีก
บ้าง 

อย. คุมถ้อยคําที่ใช้ในการโฆษณา และส่งสปอตโฆษณาไปขอ
อนุญาตกับ กสทช. ด้วย 

145 ขั้นตอนการขออนุญาตนําเข้าขนตาปลอมจากจีน
เข้ามาขายในไทยมีวีการขั้นตอนการนําเข้าอย่างไร
บ้าง  

ขนตาปลอมเป็นสินค้าทั่วไป ไม่ต้องขออนุญาต อย. 

146 การใส่สารอาบูตินในเครื่องสําอาง ต้องใส่ปริมาณ
เท่าไร 

สารห้ามใช้ในเครื่องสําอางสามารถดูได้ที่ เว็บไซด์ กลุ่มควบคุม
เครื่องสําอาง > กฎหมายน่ารู้ > ข้อ 1.1 วัตถุท่ีห้ามใช้ มี
ประกาศท้ังหมด 6 ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง หรือ
สามารถสืบค้นข้อมูลสารต่างๆ เงื่อนไขการใช้ได้ที่เว็บ Cosing   

147 รับเจลแอลกอฮอล์มาขาย จะต้องดูฉลากให้มี
สาระสําคัญอะไรบ้าง 

1. ดูเลขที่จดแจ้งเครื่องสําอางบนผลิตภัณฑ์ 
2. ดูปริมาณแอลกอฮอล์ จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% 
ขึ้นไป 
3. ดูวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ 
4. มีชื่อผู้ผลิตระบุบนตัวผลิตภัณฑ์ชัดเจน 

148 สารอบูติน ที่ผสมในเครื่องสําอางเผื่อรักษาฝ้ากระ 
แล้วถ้าเราไม่ได้เป็นฝ้ากระ เราจะสามารถใช้ได้
หรือไม่ เป็นอันตรายหรือเปล่า 

สารห้ามใช้ในเครื่องสําอางสามารถดูได้ที่ เว็บไซด์ กลุ่มควบคุม
เครื่องสําอาง > กฎหมายน่ารู้ > ข้อ 1.1 วัตถุท่ีห้ามใช้ มี
ประกาศท้ังหมด 6 ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ชื่อวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง หรือ
สามารถสืบค้นข้อมูลสารต่างๆ เงื่อนไขการใช้ได้ที่เว็บ Cosing   

149 ลิปพาเลท 4 สี ต้องแสดงกรุ๊ปอินกรีเดียน ทั้ง 4 
สูตรในฉลากเลยหรือไม่ และต้องใส่ข้อความอย่างไร 

กรณีฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีต่างกันเฉพาะสี สามารถใช้ฉลากร่วมได้ 
คือ ส่วนประกอบระบุสารทุกรายการ ส่วนที่เป็นสีไว้ด้านท้าย
โดยอาจจะระบุว่า may contain : CIxxxxx , Cixxxxx  (CI 
ต่อด้วยเลข เป็นรหัสสากลของสีเป็นเลข5หลัก) หรือจะทํา
ฉลากส่วนประกอบแยกทีละสีก็ได้ เหมือนสินค้าเดี่ยวๆทั่วไป 
จะทําเป็นใบแทรกหรืออะไรก็ได้แต่ต้องมีติดมากับชิ้นสินค้า 

150 นําเข้าหัวน้ําหอมจะต้องขออนุญาต อย. หรือไม่ น้ําหอมจัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ต้องขออนุญาตจดแจ้ง
ตามข้ันตอน 

151 ยื่นคําขอจดแจ้งเครื่องสําอางในระบบและเจ้าหน้าที่
ให้มีการแก้ไข จะต้องกดเข้าไปยื่นแก้ไขในระบบ
อย่างไร 

เนื่องจากเป็นการใช้งานในระบบ เจ้าหน้าที่ Call Center ไม่
สามารถเข้าระบบได้ แนะนําให้ติดต่อกลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง 
โทร 02-590-7273 

152 ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง บนฉลากแสดงรูป
เครื่องหมายบวกได้หรือไม่ 

เครื่องหมาย + สามารถแสดงบนฉลากได้ หากผู้ประกอบการ
สามารถอธิบายความหมายในขั้นตอนการจดแจ้งได้ว่าสื่อถึง
ผลิตภัณฑ์อย่างไร แต่หากเครื่องหมาย + ลักษณะคล้ายกับ
สัญลักษณ์กาชาดหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพ่ือ



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 34/34 
 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
สุขอนามัยสําหรับมือจะไม่อนุญาต 

153 ผลิตสบู่แต่ไม่ได้ขายแต่จะนําไปเป็นของแถม ต้อง
ขอเลขที่ จดแจ้งหรือไม่  

การจําหน่าย จ่ายแจกเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า ต้องจดแจ้ง
เครื่องสําอางตามข้ันตอน 

154 กาวติดเล็บ จะต้องขออนุญาตเครื่องสําอางไหม กาวติดเล็บเทียมจัดเป็นเครื่องสําอาง ต้องจดแจ้งเครื่องสําอาง
ตามข้ันตอน 

155 เลขอย.เครื่องสําอาง ถ้าหมดอายุไปแล้ว 4 ปี จะ
สามารถขอต่ออายุแล้วใช้เลข อย. เดิมได้หรือไม่ 

ใบจดแจ้งเครื่องสําอางจะต้องต่ออายุทุก 3 ปี สามารถต่ออายุ
ล่วงหน้าในระบบ e-Submission ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยชําระ
เงินค่าต่ออายุ จํานวน 900 บาท 
หลังจากใบจดแจ้งหมดอายุแล้ว สามารถยื่นต่ออายุล่าช้าได้ ไม่
เกิน    1 เดือน จะมีค่าปรับดังนี้ 
- บุคคลธรรมดา  วันละ 500 บาท 
- นิติบุคคล       วันละ 1,000 บาท 
หากพ้น 1 เดือนไปแล้วจะถือว่าใบจดแจ้งสิ้นสภาพ ต้องยื่นคํา
ขอใหม่ทั้งหมด และได้เลขจดแจ้งเลขใหม่ 
เอกสารที่ต้องใช้ 
1. คําขอต่ออายุใบจดแจ้งเครื่องสําอาง (เมนูการขออนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องสําอาง ข้อ 2.2) 
2. ใบจดแจ้งเครื่องสําอาง (สามารถพิมพ์จากในระบบ Skynet 
ได้เลย) 
3. สําเนาหนังสือมอบอํานาจของเครื่องสําอาง 
4. ใบตรวจรับเอกสาร (เมนูการขออนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง ข้อ 2.16, 2.17) 

156 นําเข้าผ้าอ้อมเด็กต้องขอ อย. หรือไม่  ผ้าอ้อมเด็กเป็นสินค้าท่ัวไป ไม่อยู่ในความดูแลของ อย. 

 


