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

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

1) ค าสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 1833/2552 เรื่องมอบอ านาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 

2) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย การออกใบรับแจ้งผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางควบคุมใน
ส่วนภูมิภาค พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องก าหนดระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0 
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  10  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทนใบรับแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
31 ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้รับบริการ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 กรณีใบรับแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุมเกิดเหตุสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุด 
ผู้รับใบแจ้งฯ สามารถยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบรับแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรับแจ้งฯ  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการรับค าขอและการพิจารณาอนุญาต 

   ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย การออกใบรับแจ้งผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง
ควบคุมในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2552 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1)   รับค าขอ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบ 

20 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

(1) พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมินและออกใบแทน 

30 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 
การแจ้งผลพิจารณา 
 

แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบใบแทน
ให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

1 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 2 ชั่วโมง 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
0 1 ชุด  

2) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ชุด  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอ
ใบแทน พร้อมระบุสาเหตุที่
ต้องขอใบแทน 

- 1 0 ชุด - 

2) หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการขอใบแทน 

- 1 0 ชุด (หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการขอใบแทน 
ได้แก่  
(1)  ใบรับแจ้งฉบับจริงที่
ช ารุดเสียหาย  (ส าหรับ
กรณีช ารุดเสียหายหรือ
ลบเลือน) 
(2)  ใบแจ้งความ  
(ส าหรับกรณีสูญหาย)) 

3) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ  - 1 0 ชุด  
 

16. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
31 ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1556 
3) ช่องทางการร้องเรียน E-mail :noinoiok@gmail.com 
4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์หมายเลข 0 3851 1189, 0 3851 1640, 0 3881 4337 ต่อ 114, 144,          

08 1843 3647 
5) ช่องทางการร้องเรียน โทรสาร 0 3851 2400 
6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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 รับค าขอ, ตรวจสอบความครบถ้วนของ

ค าขอและเอกสารประกอบ ( 20 นาที) 
 

   
 พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร, 

สรุปผลการประเมินและออกใบแทน 
(30 นาที) 

 

   
 แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบใบแทน

ให้ผู้ยื่นค าขอ (1 นาท)ี 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 




