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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรขอจดแจง้รำยละเอยีดกำรผลติเพื่อขำยหรอืน ำเขำ้เพื่อขำยเครื่องส ำอำงควบคมุ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสำธำรณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอจดแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุม 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วข้อง: 

1) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 

2) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีสำรป้องกันแสงแดดประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 งลงวันที่ 25กรกฎำคม 2550 

3) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีสำรป้องกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกำศในรำชกิจำ
นุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที ่23 กุมภำพันธ์ 2555 

4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดสีที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจำ
นุเบกษำเล่ม 125ตอนพิเศษ 71 งลงวันที่ 11 เมษำยน2551 

5) พ.ร.บ. เครื่องส ำอำงพ.ศ. 2535 

6) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุมพ.ศ. 2553 

7) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องก ำหนดแบบแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือ
ขำยเครื่องส ำอำงควบคุมพ.ศ. 2557 

8) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง
ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 125ตอนพิเศษ162 งลงวนัที่9 ตุลำคม 2551 

9) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง
(ฉบับที่ 2) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม129ตอนพิเศษ39ง ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์2555 

10) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง
(ฉบับที่ 3)ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2555 

11) แก้ค ำผิดประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต
เครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 3) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 27 กันยำยน 2555 

12) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 
(ฉบับที่ 4) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2556 
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13) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 

14) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจำ
นุเบกษำเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 งลงวันที่ 12 พฤษภำคม2551 

15) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 2) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที่ 27 มีนำคม2552 

16) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 3) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555 

17) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 4) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555 

18) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 5) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2555 

19) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 6) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกรำคม 2556 

20) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 7) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 16 กันยำยน 2556 

21) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2557 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 28 มีนำคม 2557 

22) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 
ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2557 

23) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่47) พ.ศ. 2550 เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต
เครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2550 

24) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 2) 
ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 งลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

25) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดลักษณะของเครื่องส ำอำงที่ห้ำมผลิตน ำเข้ำหรือขำย (ฉบับที่ 2) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม130ตอนพิเศษ9งลงวันที่ 23 มกรำคม2556 

26) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดลักษณะของเครื่องส ำอำงที่ห้ำมผลิตน ำเข้ำหรือขำยประกำศในรำชกิจำ
นุเบกษำเล่ม127 ตอนพิเศษ51 งลงวันที่23เมษำยน2553 
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6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนภูมิภำคจงัหวัดนนทบุรี  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งกำร

ผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุมพ.ศ. 2553  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 3 วันท ำกำร 

9. ข้อมลูสถติิ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน กำรขอจดแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพื่อขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุม  
11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

  

  

 สถำนที่ใหบ้ริกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  

ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
รำยละเอียดที่แจ้งในแบบจ.ค.ทุกหัวข้อมีควำมสอดคล้องกันและไม่ขัดต่อข้อก ำหนดกฎระเบียบด้ำนเครื่องส ำอำงโดยแยกเป็น
หัวข้อส ำคัญดังนี้ 
1. กำรแสดงชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำงจะต้องตรงกันทั้งในแบบแจ้งรำยละเอียดในเอกสำรสูตรและเป็นข้อควำมที่ไม่
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง 
2. รำยกำรสำรด้ำนเครื่องส ำอำงจะต้องไม่ขัดกับข้อก ำหนดกฎระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำงพ.ศ.2535 
3. รำยละเอียดทั้งหมดที่แจ้งจะต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตำมคู่มือกำรพิจำรณำกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงควบคุม 
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf 
4.กำรใช้สำรที่เป็นส่วนผสมในเครื่องส ำอำงจะต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขดังนี้ 

4.1.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง
ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 125 ตอนพิเศษ162 ง ลงวันที่9 ตุลำคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF 
4.2.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง
(ฉบับที่ 2) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม129 ตอนพิเศษ39 ง ลงวันที2่3 กุมภำพันธ์2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF 
4.3.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง
(ฉบับที่ 3) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม129 ตอนพิเศษ107 ง ลงวันที6่ กรกฎำคม2555 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF 
4.4.แก้ค ำผิดประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต
เครื่องส ำอำง(ฉบับที่3) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที2่7 กันยำยน 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF 
4.5.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 
(ฉบับที่ 4) ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ74 ง ลงวันที2่1 มิถุนำยน2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF 
4.6.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที2่5 พฤศจิกำยน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF 
4.7.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจำ
นุเบกษำเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 80 ง ลงวันที1่2 พฤษภำคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF 
4.8.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 2) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที2่7 มีนำคมพ.ศ. 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF 
4.9.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 3) ประกำศใน
รำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภำพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF 
4.10.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 4) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภำพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF 
4.11.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 5) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที2่2 สิงหำคม 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF 
4.12.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 6) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที2่3 มกรำคม 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF 
4.13.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 7) ประกำศ
ในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที1่6 กันยำยน 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF 
4.14.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2557 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่28 มีนำคม 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/054/3.PDF 
4.15.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุท่ีห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2557 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที่8 ตุลำคม 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/14.PDF 
4.16.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต
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เครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 124 ตอนพิเศษท่ี 164 ง ลงวันที2่9 ตุลำคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF 
4.17.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 2) 
ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 ง ลงวันที่30 กันยำยน 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/143/13.PDF 
4.18.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที2่5 พฤศจิกำยน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/2.PDF 
4.19.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีสำรป้องกันแสงแดด
ประกำศในรำชกิจำนุเบกษำเล่ม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที่25 กรกฎำคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF 
4.20.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีสำรป้องกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกำศในรำชกิจำ
นุเบกษำเล่ม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภำพันธ์ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF 
4.21.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดสีที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงประกำศในรำชกิจำ
นุเบกษำเล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 71 ง ลงวันที1่1 เมษำยน 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

 

ผู้ประกอบกำรยื่นแบบแจ้ง
รำยละเอียดกำรผลิตเพ่ือขำยหรือ
น ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุม
(แบบจ.ค.) พร้อมเอกสำรประกอบให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจควำมครบถ้วนของ
แบบแจ้งและเอกสำรประกอบ 

20 นำที กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

- 

2) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

 

เจ้ำหน้ำที่รับแบบแจ้งและเอกสำร
ประกอบออกเลขรับและส่งมอบให้ผู้
ประเมินเอกสำร 

10 นำที กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

- 

3) กำรพิจำรณำ 

 

ผู้ประเมินพิจำรณำควำมถูกต้องของ
รำยละเอียดในแบบแจ้งและเอกสำร

30 นำที กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ระยะเวลำกำรพิจำรณำ
คือเวลำที่พิจำรณำ"ค ำ
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 

หมำยเหต ุ

ประกอบ ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

ขอ/สูตรต ำรับ" 

4) กำรพิจำรณำ 

 

ผู้ประเมินบันทึกผลกำรพิจำรณำลง
ในใบควบคุมกระบวนกำร 

20 นำที กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

- 

5) กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำรเพื่อบันทึกผล
กำรพิจำรณำและรำยละเอียดกำร
แจ้งในระบบสำรสนเทศฯ 

 

1 ชั่วโมง กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

ระยะเวลำที่ใช้คือ
ระยะเวลำบันทึกผล
พิจำรณำเเละ
รำยละเอียดกำรแจ้ง 
"ค ำขอ/สูตรต ำรับ") 

6) กำรแจ้งผล
พิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่ออกเลขท่ีใบรับแจ้งและ
บันทึกลงในแบบแจ้ง 

 

15 นำที กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

- 

7) กำรแจ้งผล
พิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบแบบจ.ค.ที่ระบุ
เลขที่ใบรับแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 

10 นำที กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

- 

8) กำรแจ้งผล
พิจำรณำ 

 

ผู้ประกอบกำรรับแบบแจ้งและลงชื่อ
ผู้รับในใบควบคุมกระบวนกำร 

 

1 นำที กลุ่มงำน
คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ
เภสัช

สำธำรณสุข 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม 3 วันท ำกำร 
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14. งำนบริกำรนีผ้ำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัิรำชกำรมำแลว้  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 
ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

1) 

แบบแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพ่ือ
ขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำย
เครื่องส ำอำงควบคุม (แบบจ.ค.) 
ที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข 

1 1 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุดเเละ
ส ำเนำอีก 1 ชุดพร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 

 

2) 
บันทึกข้อควำมใบควบคุม
กระบวนงำน  

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 
ใบตรวจรับเอกสำรกำรขอ
อนุญำต 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) 
ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี 
(แบบธส.1) (ส ำหรับครั้งแรก) 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) 
ส ำเนำใบสั่งช ำระค่ำธรรมเนียม
รำยปีฉบับปัจจุบัน 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข 

1 0 ฉบับ (กรณีเคยช ำระ
ค่ำธรรมเนียมแล้ว) 

6) 
ส ำเนำใบเสร็จช ำระค่ำธรรมเนียม
รำยปีฉบับปัจจุบัน 

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

1 0 ฉบับ (กรณีเคยช ำระ
ค่ำธรรมเนียมแล้ว) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

เภสัชสำธำรณสุข 

7) 
ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ผ่ำน
กำรประทับตรำรับรอง  

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข 

1 0 ฉบับ (ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนยีม 
1) ค่ำธรรมเนยีมรำยปผีลติเพื่อขำยเครื่องส ำอำงควบคมุ 

หมำยเหต ุ(จ่ำยที่ฝ่ำยกำรเงินใช้เวลำ 15 นำท)ี 

2) ค่ำธรรมเนยีมรำยปนี ำเขำ้เพื่อขำยเครือ่งส ำอำงควบคุม 

หมำยเหต ุ(จ่ำยที่ฝ่ำยกำรเงินใช้เวลำ 15 นำท)ี 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
 

1) ช่องทำงกำรร้องเรยีน กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 88 หมู่ 
8 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน หรือส่งจดหมำยมำตำมที่อยู่ 

2) ช่องทำงกำรร้องเรยีน โทรศัพท์หมำยเลข0 29503071 ต่อ 111 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุม (แบบจ.ค.) 

2) บันทึกข้อควำมใบควบคุมกระบวนงำน  

3) ใบตรวจรับเอกสำรกำรขออนุญำต 

4) ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี (แบบธส.1) 

5) หนังสือมอบอ ำนำจ 
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19. หมำยเหต ุ
ในกรณีเรื่องที่ค ำขอจดแจ้งไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดจ ำเป็นต้องน ำเข้ำที่ประชุมหรือส่งให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำใช้
ระยะเวลำไม่เกิน60 วันท ำกำร 

 
 
 

วนัที่พิมพ ์ 17/07/2558 

สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1  โดย reveiwer 

จดัท ำโดย Jintana Apiwankunakorn 

อนมุัตโิดย - 

เผยแพรโ่ดย - 

 
 
 
 
 

Flow ขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิตัิงำน :กำรขอจดแจง้รำยละเอียดกำรผลติเพื่อขำยหรือน ำเขำ้เพื่อขำยเครื่องส ำอำง
ควบคุม 
 ผู้ประกอบกำรยื่นแบบแจ้งรำยละเอียด

กำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำย
เครื่องส ำอำงควบคุม(แบบจ.ค.) พร้อม
เอกสำรประกอบให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจ
ควำมครบถ้วนของแบบแจ้งและ
เอกสำรประกอบ(20 นำที) 

 

   

 เจ้ำหน้ำที่รับแบบแจ้งและเอกสำร
ประกอบออกเลขรับและส่งมอบให้ผู้
ประเมินเอกสำร(10 นำที) 

 

   

 ผู้ประเมินพิจำรณำควำมถูกต้องของ
รำยละเอียดในแบบแจ้งและเอกสำร
ประกอบ (30 นำที) 
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 ผู้ประเมินบันทึกผลกำรพิจำรณำลงใน
ใบควบคุมกระบวนกำร (20 นำที) 

 

   

 เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำรเพื่อบันทึกผลกำร
พิจำรณำและรำยละเอียดกำรแจ้งใน
ระบบสำรสนเทศฯ (1 ชั่วโมง) 

 

   

 เจ้ำหน้ำที่ออกเลขท่ีใบรับแจ้งและ
บันทึกลงในแบบแจ้ง (15 นำที) 

 

 

   

 เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบแบบจ.ค.ที่ระบุเลขท่ี
ใบรับแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกำร(10 นำที) 

 

   

 ผู้ประกอบกำรรับแบบแจ้งและลงชื่อ
ผู้รับในใบควบคุมกระบวนกำร 

(1 นำที) 

 

 
 
 

 


