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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอจดแจ้ งรำยละเอียดกำรผลิตเพื่อขำยหรื อนำเข้ ำเพื่อขำยเครื่องสำอำงควบคุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอจดแจ้ งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรื อนาเข้ าเพื่อขายเครื่ องสาอางควบคุม
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดวัตถุกนั เสียทีอ่ าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง (ฉบับที ่
3) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที ่ 25 พฤศจิ กายน 2557
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่ 46) พ.ศ. 2550 เรื ่อง ผลิ ตภัณฑ์เครื ่องสําอางที ่มีสารป้ องกันแสงแดด
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที ่ 25 กรกฎาคม 2550
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง ผลิ ตภัณฑ์เครื ่องสําอางทีม่ ี สารป้ องกันแสงแดด(ฉบับที ่ 2) ประกาศในราชกิ
จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดสีทีอ่ าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง ประกาศในราชกิ จา
นุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษที ่ 71 ง ลงวันที ่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551
5) พ.ร.บ. เครื ่องสําอาง พ.ศ. 2535
6) กฎกระทรวง กํ าหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการแจ้งการผลิ ตเพือ่ ขายหรื อนําเข้าเพือ่ ขายเครื ่องสําอางควบคุม พ.ศ.
2553
7) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื ่อง กําหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิ ตเพือ่ ขายหรื อนําเข้า
เพือ่ ขายเครื ่องสําอางควบคุม พ.ศ. 2557
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดชื ่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ต
เครื ่องสําอางประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษที ่ 162 ง ลงวันที ่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551
9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดชื ่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ต
เครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 2) ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดชื ่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ต
เครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 3) ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที ่ 6 กรกฎาคม 2555
11) แก้คําผิ ด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดชื ่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการ
ผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 3) ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที ่ 27 กันยายน
2555
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12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดชื ่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ต
เครื ่องสําอาง (ฉบับที ่ 4) ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที ่ 21 มิ ถนุ ายน 2556
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดชื ่อและปริ มาณของวัตถุทีอ่ าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ต
เครื ่องสําอาง (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที ่ 25
พฤศจิ กายน 2557
14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดวัตถุที่หา้ มใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง ประกาศในราช
กิ จานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษที ่ 80 ง ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง (ฉบับที ่ 2)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษที ่ 46 ง ลงวันที ่ 27 มี นาคม พ.ศ. 2552
16) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดวัตถุที่หา้ มใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 3)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
17) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดวัตถุที่หา้ มใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 4)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
18) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุทีห่ ้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 5)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที ่ 22 สิ งหาคม 2555
19) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุทีห่ ้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 6)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที ่ 23 มกราคม 2556
20) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุทีห่ ้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 7)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที ่ 16 กันยายน 2556
21) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุทีห่ ้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง (ฉบับที ่ 8) พ.ศ.
2557 ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที ่ 28 มี นาคม 2557
22) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุทีห่ ้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 9) พ.ศ.
2557 ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที ่ 8 ตุลาคม 2557
23) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่ 47) พ.ศ. 2550 เรื ่อง กําหนดวัตถุกนั เสียที ่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการ
ผลิ ตเครื ่องสําอาง ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษที ่ 164 ง ลงวันที ่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550
24) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กําหนดวัตถุกนั เสียทีอ่ าจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง (ฉบับที ่
2) ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษที ่ 143 ง ลงวันที ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
25) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดลักษณะของเครื ่องสําอางทีห่ า้ มผลิ ต นําเข้า หรื อขาย (ฉบับที ่ 2)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที ่ 23 มกราคม 2556
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26) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดลักษณะของเครื ่องสําอางทีห่ า้ มผลิ ต นําเข้า หรื อขาย ประกาศใน
ราชกิ จานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที ่ 23 เมษายน 2553
27) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุกนั เสี ยที ่อาจใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง (ฉบับที ่
4) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 120 ง ลงวันที ่ 22 พฤษภาคม 2558
28) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง กํ าหนดวัตถุทีห่ ้ามใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิ ตเครื ่องสําอาง(ฉบับที ่ 10)
ประกาศในราชกิ จานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 120 ง ลงวันที ่ 22 พฤษภาคม 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดแจ้ งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรื อนาเข้ าเพื่อขายเครื่ องสาอางควบคุม
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตําบลในเมื อง อําเภอเมื องอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
รายละเอียดที่แจ้ งในแบบจ.ค.ทุกหัวข้ อ มีความสอดคล้ องกัน และไม่ขดั ต่อข้ อกาหนด กฎระเบียบด้ านเครื่ องสาอาง ดดย
แยกเป็ นหัวข้ อสาคัญ ดังนี ้
1. การแสดงชื่อการค้ า และชื่อเครื่ องสาอางจะต้ องตรงกันทังในแบบแจ้
้
ง รายละเอียดในเอกสารสูตร และเป็ นข้ อความที่
ไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเครื่ องสาอาง
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2. รายการสารด้ านเครื่ องสาอางจะต้ องไม่ขดั กับข้ อกาหนดกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตเิ ครื่ องสาอาง พ.ศ.
2535
3. รายละเอียดทังหมดที
้
่แจ้ งจะต้ องถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นไปตามคูม่ ือการพิจารณาการจดแจ้ งเครื่ องสาอางควบคุม
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf
4. รายละเอียดที่แจ้ งเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั และมีความสอดคล้ องกัน
5.การใช้ สารที่เป็ นส่วนผสมในเครื่ องสาอางจะต้ องเป็ นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี ้
5.1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องกาหนดชื่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 162 ง ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF
5.2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง กาหนดชื่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง
(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม129 ตอนพิเศษ39 ง ลงวันที่23 กุมภาพันธ์2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF
5.3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง กาหนดชื่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง
(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม129 ตอนพิเศษ107 ง ลงวันที่6 กรกฎาคม2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF
5.4.แก้ คาผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง กาหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิต
เครื่ องสาอาง(ฉบับที่3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF
5.5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดชื่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง
(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ74 ง ลงวันที่21 มิถนุ ายน2556
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF
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5.6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดชื่อและปริ มาณของวัตถุที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF
5.7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง ประกาศในราชกิจา
นุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 ง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF
5.8.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF
5.9.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF
5.10.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่23 กุมภาพันธ์ 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF
5.11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่22 สิงหาคม 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF
5.12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2556
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF
5.13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่16 กันยายน 2556
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF
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5.14.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/054/3.PDF
5.15.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/14.PDF
5.16.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุที่ห้ามใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง(ฉบับที่ 10)
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 120 ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/120/15.PDF
5.17.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่ อง กาหนดวัตถุกนั เสียที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิต
เครื่ องสาอาง ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 164 ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF
5.18.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุกนั เสียที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 143 ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/143/13.PDF
5.19.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุกนั เสียที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/2.PDF
5.20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดวัตถุกนั เสียที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 120 ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/120/16.PDF
5.21.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่ อง ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่มีสารป้องกันแสงแดด
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF
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5.22.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่มีสารป้องกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF
5.23.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง กาหนดสีที่อาจใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเครื่ องสาอาง ประกาศในราชกิจา
นุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 71 ง ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF

หมายเหตุ 1.ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
2.ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมดดยผู้รับบริการ
จะต้ องดาเนินการแก้ ไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้งคา
ขอ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้ ง
รายละเอียดการผลิตเพื่อ
ขายหรื อนาเข้ าเพื่อขาย
เครื่ องสาอางควบคุม
(แบบจ.ค.) พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องตามบันทึก
ข้ อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้ าหน้ าที่ตามรายชื่อที่ระบุ
ในใบรับคาขอ

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน ผู้ยื่น
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็ นหลักฐาน

10 นาที

การพิจารณา

ผู้ประเมินพิจารณาความ
ถูกต้ องของรายละเอียดใน
แบบแจ้ ง และเอกสาร
ประกอบ

30 นาที

การพิจารณา

การพิจารณา

3)

4)

5)

6)

7)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

-

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักควบคุม
เครื่ องสาอางและ
วัตถุอนั ตราย

-

ตรวจสอบความถูกต้ องของ 1 วันทาการ
รายการสาร ปริมาณที่ใช้
(สารห้ ามใช้ สารกันเสีย สี
สารกาหนดปริมาณ)

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกผลการ
1 วันทาการ
พิจารณาและรายละเอียด
การแจ้ งในระบบสารสนเทศ
ฯ พร้ อมออกเลขที่ใบรับแจ้ ง
และพิมพ์แบบ จ.ค.

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

(ระยะเวลาที่ใช้ คือ
ระยะเวลาบันทึก
ผลพิจารณา เเละ
รายละเอียดการ
แจ้ ง"คาขอ/สูตร
ตารับ")
(ระยะเวลาที่ใช้ คือ
ระยะเวลาบันทึก
ผลพิจารณา เเละ
รายละเอียดการ
แจ้ ง"คาขอ/สูตร
ตารับ")

(ระยะเวลาการ
พิจารณาคือเวลา
ที่พิจารณา "คา
ขอ/สูตรตารับ")
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข 5 วันทาการ
จังหวัดอุบลราชธานีลงนาม
ในหนังสือแจ้ ง
ผู้ประกอบการให้ มาติดต่อ
รับแบบ จ.ค.

-

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทา
การหลังเสร็จสิ ้นการ
พิจารณาและส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป

8)

9)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 9 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบแจ้ ง
สานักงาน
1
รายละเอียดการ สาธารณสุขจังหวัด
ผลิตเพื่อขายหรื อ อุบลราชธานี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ชุด

(คาขอ/สูตรตารับ)
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)
7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
นาเข้ าเพื่อขาย
เครื่ องสาอาง
ควบคุม
(แบบจ.ค.) ที่
กรอกข้ อความ
ครบถ้ วน
แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้ อบกพร่อง การ
ขออนุญาตจด
แจ้ งรายละเอียด
เครื่ องสาอาง
คาขอชาระ
ค่าธรรมเนียม
รายปี (แบบ
ธส.1) (สาหรับ
ครัง้ แรก)
ใบสัง่ ชาระ
ค่าธรรมเนียม
รายปี ฉบับ
ปั จจุบนั
ใบเสร็จชาระ
ค่าธรรมเนียม
รายปี ฉบับ
ปั จจุบนั
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีมี
การมอบอานาจ)
เอกสารสูตร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

สานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

0

ฉบับ

-

สานักควบคุม
เครื่ องสาอางและ
วัตถุอนั ตราย

0

1

ฉบับ

(กรณีเคยชาระ
ค่าธรรมเนียม
แล้ ว)

สานักงาน
0
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

1

ฉบับ

(กรณีเคยชาระ
ค่าธรรมเนียม
แล้ ว)

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เครื่ องสาอางซึง่
ออกโดยผู้ผลิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมรำยปี ผลิตเพื่อขำยเครื่องสำอำงควบคุม
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (ชํ าระค่าธรรมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี )
2)

ค่ ำธรรมเนียมรำยปี นำเข้ ำเพื่อขำยเครื่องสำอำงควบคุม
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ (ชํ าระค่าธรรมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี )

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ ดภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ดทรศัพท์ 0
4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน เบอร์ สายด่วน อย. 1556
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ดทรศัพท์ร้องเรี ยนผลิตภัณฑ์ 0 2590 7354 -55
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ดทรสารศูนย์ร้องเรี ยน 0 2590 1556
หมายเหตุ -
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6)
7)
8)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน E-mail :1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กองเครื่ องสาอาง 02-590-7275
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบแจ้ งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรื อนาเข้ าเพื่อขายเครื่ องสาอางควบคุม (แบบจ.ค.)
2)

คาขอชาระค่าธรรมเนียมรายปี (แบบ ธส.1)
-

3)

หนังสือมอบอานาจ(F-C2-11)
-

4)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง การขออนุญาตจดแจ้ งรายละเอียดเครื่ องสาอาง
-

19. หมำยเหตุ
1.กรณีขอจดแจ้ งครัง้ แรก จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมรายปี และจะต้ องชาระต่อไปทุกๆ ปี เมื่อครบ 1 ปี หลังจากชาระ
ค่าธรรมเนียมครัง้ แรก
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในคูม่ ือประชาชนเป็ นระยะเวลา &quot;คาขอ/สูตรตารับ&quot;
3. ในกรณีเรื่ องที่คาขอจดแจ้ งไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด จาเป็ นต้ องนาเข้ าที่ประชุมหรื อส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณา ใช้
ระยะเวลาไม่เกิน60 วันทาการ

