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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดดประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 งลงวันที่ 25กรกฎาคม 2550 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 125ตอนพิเศษ 71 งลงวันที่ 11 เมษายน2551 

5) พ.ร.บ. เครื่องสําอางพ.ศ. 2535 
6) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือนําเข้าเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2553 
7) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือนําเข้าเพ่ือ

ขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2557 
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125ตอนพิเศษ162 งลงวนัที่9 ตุลาคม 2551 
9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129ตอนพิเศษ39ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์2555 
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(ฉบับที่ 3)ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
11) แก้คําผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เครื่องสําอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 

(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
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(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 งลงวันที่ 12 พฤษภาคม2551 
15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที่ 27 มีนาคม2552 
16) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
17) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
18) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศ

ในราชกจิานุเบกษาเล่ม 129ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 
19) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 
20) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 
21) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 

2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 
22) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 
23) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่47) พ.ศ. 2550 เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เครื่องสําอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 
24) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) 

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 งลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
25) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือขาย (ฉบับที่ 2) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเล่ม130ตอนพิเศษ9งลงวันที่ 23 มกราคม2556 
26) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือขายประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเล่ม127 ตอนพิเศษ51 งลงวันที่23เมษายน2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการ

ผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุมพ.ศ. 2553  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 3 วันท าการ 
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9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 11  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 44  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
31 ถนนยุทธดําเนิน ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
รายละเอียดที่แจ้งในแบบจ.ค.ทุกหัวข้อมีความสอดคล้องกันและไม่ขัดต่อข้อก าหนดกฎระเบียบด้านเครื่องส าอางโดยแยกเป็น
หัวข้อส าคัญดังนี้ 
1. การแสดงชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอางจะต้องตรงกันทั้งในแบบแจ้งรายละเอียดในเอกสารสูตรและเป็นข้อความที่ไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 
2. รายการสารด้านเครื่องส าอางจะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอางพ.ศ.2535 
3. รายละเอียดทั้งหมดที่แจ้งจะต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามคู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องส าอางควบคุม 
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf 
4.การใช้สารที่เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

4.1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษ162 ง ลงวันที9่ ตุลาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF 
4.2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง
(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ39 ง ลงวันที่23 กุมภาพันธ์2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF 
4.3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง
(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม129 ตอนพิเศษ107 ง ลงวันที6่ กรกฎาคม2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF 
4.4.แก้ค าผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง(ฉบับที่3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที2่7 กันยายน 2555 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF 
4.5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 
(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ74 ง ลงวันที่21 มิถุนายน2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF 
4.6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที2่5 พฤศจิกายน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF 
4.7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 ง ลงวันที1่2 พฤษภาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF 
4.8.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที2่7 มีนาคมพ.ศ. 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF 
4.9.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภาพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF 
4.10.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภาพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF 
4.11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที2่2 สิงหาคม 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF 
4.12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที2่3 มกราคม 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF 
4.13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่16 กันยายน 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF 
4.14.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่28 มีนาคม 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/054/3.PDF 
4.15.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที่8 ตุลาคม 2557 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/14.PDF 
4.16.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษท่ี 164 ง ลงวันที2่9 ตุลาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF 
 
4.17.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 2) 
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 ง ลงวันที่30 กันยายน 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/143/13.PDF 
4.18.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที2่5 พฤศจิกายน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/2.PDF 
4.19.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดด
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที2่5 กรกฎาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF 
4.20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสารป้องกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภาพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF 
4.21.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 71 ง ลงวันที1่1 เมษายน 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้ง
รายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือ
น าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม
(แบบจ.ค.) พร้อมเอกสารประกอบให้
เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนถูกต้อง
ของแบบแจ้งและเอกสารประกอบ 

0.5 วัน กลุ่มงาน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สาธารณสุข 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาความครบถ้วน
ถูกต้องของรายละเอียดในแบบแจ้ง

0.5 วัน กลุ่มงาน
คุ้มครอง

ระยะเวลาการพิจารณา
คือเวลาที่พิจารณา"ค า
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ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

และเอกสารประกอบ ผู้บริโภคและ
เภสัช

สาธารณสุข 

ขอ/สูตรต ารับ" 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาและ
รายละเอียดการแจ้งในระบบ
สารสนเทศฯ และออกเลขที่ใบรับ
แจ้ง (แต่ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง เจ้าหน้าที่แนะน าให้
ผู้ประกอบการยื่นเอกสารในส่วนที่ไม่
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ผู้ประกอบการก าหนดเอง พร้อมท า
บันทึกระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ผู้ประกอบการไว้เป็นหลักฐาน) 
 

1.5 วัน กลุ่มงาน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สาธารณสุข 

ระยะเวลาที่ใช้คือ
ระยะเวลาบันทึกผล
พิจารณาเเละ
รายละเอียดการแจ้ง 
"ค าขอ/สูตรต ารับ") 

4) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ส่งมอบ แบบจ.ค. ที่ระบุ
เลขที่ใบรับแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการ 
หรือโทรแจ้งผู้ประกอบการให้มารับ
แบบแจ้ง กรณีด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จใน 1 วัน 
 

10 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สาธารณสุข 

- 

5) การแจ้งผล
พิจารณา 
 

ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียม
รายปี (กรณียื่นครั้งแรก) และรับแบบ
แจ้ง 
 

5 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 

แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือ
ขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม (แบบจ.ค.) 
ที่กรอกข้อความครบถ้วน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 1 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุดเเละ
ส าเนาอีก 1 ชุดพร้อม
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 

2) 
ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
(แบบธส.1) (ส าหรับครั้งแรก) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 
ส าเนาใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียม
รายปีฉบับปัจจุบัน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (กรณีเคยช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว) 

4) 
ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ผ่าน
การประทับตรารับรอง  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ส าเนา 1 ฉบับพร้อม
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมรายปีผลิตเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 

1,000 บาทต่อปี ต่อสถานที่ผลิต 
2) ค่าธรรมเนียมรายปีน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม 

2,000 บาทต่อปี ต่อสถานที่น าเข้า 
- รอบการช าระค่าธรรมเนียมตามรอบปีปฏิทิน เช่นช าระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรกวันที่ 11 มกราคม 2558 ครั้ง
ต่อไปต้องช าระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 11 มกราคม 2559 
- หากเกินระยะเวลาก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมรายปี จะต้องช าระเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนและเศษ
ของวันคิดเป็น 1 เดือน 
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Flow ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน :การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส าอางควบคุม 
 
 ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งรายละเอียดการผลิต

เพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม
(แบบจ.ค.) พร้อมเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่
ตรวจความครบถ้วนของแบบแจ้งและเอกสาร
ประกอบ (0.5 วัน) 

 

   
 ผู้ประเมินพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของ

รายละเอียดในแบบแจ้งและเอกสารประกอบ 
(0.5 วัน) 

 

   
 เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาและรายละเอียด

การแจ้งในระบบสารสนเทศฯ และออกเลขที่ใบ
รับแจ้ง(แต่ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารใน
ส่วนที่ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ผู้ประกอบการก าหนดเอง พร้อมท าบันทึก
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการไว้เป็น
หลักฐาน) (1.5 วัน) 

 

   
 เจ้าหน้าที่ส่งมอบแบบจ.ค.ที่ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง

ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือโทรแจ้งผู้ประกอบการ
ให้มารับแบบแจ้ง กรณีด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 
1 วัน 
 (10 นาที) 

 

   
 ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมรายปี (กรณียื่น

ครั้งแรก) และรับแบบแจ้ง 
(10 นาที) 

 

 




