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คูมือสําหรับประชาชน: การขอจดแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจดแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

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

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีสารปองกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดสีที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 125ตอนพิเศษ 71 งลงวันที่ 11 เมษายน2551 

5) พ.ร.บ. เครื่องสําอางพ.ศ. 2535 
6) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2553 
7) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดแบบแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อ

ขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2557 
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 125ตอนพิเศษ162 งลงวนัที่9 ตุลาคม 2551 
9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129ตอนพิเศษ39ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ2555 
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(ฉบับที่ 3)ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
11) แกคําผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิต

เครื่องสําอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 

(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษที่ 80 งลงวันที่ 12 พฤษภาคม2551 
15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที่ 27 มีนาคม2552 
16) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศ
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ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 
17) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 
18) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 129ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 
19) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 
20) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศ

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

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

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

เครื่องสําอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 
24) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) 

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษที่ 143 งลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
25) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่หามผลิตนําเขาหรือขาย (ฉบับที่ 2) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม130ตอนพิเศษ9งลงวันที่ 23 มกราคม2556 
26) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่หามผลิตนําเขาหรือขายประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเลม127 ตอนพิเศษ51 งลงวันที2่3เมษายน2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดสุราษฎรธาน ี  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3วันทําการ 
9. ขอมูลสถิติ - 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน -  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด -  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด -  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอจดแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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รายละเอียดที่แจงในแบบจ.ค.ทุกหัวขอมีความสอดคลองกันและไมขัดตอขอกําหนดกฎระเบียบดานเครื่องสําอางโดยแยกเปน
หัวขอสําคัญดังนี้ 
1. การแสดงชื่อการคาและชื่อเครื่องสําอางจะตองตรงกันทั้งในแบบแจงรายละเอียดในเอกสารสูตรและเปนขอความที่ไม
กอใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 
2. รายการสารดานเครื่องสําอางจะตองไมขัดกับขอกําหนดกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอางพ.ศ.2535 
3. รายละเอียดทั้งหมดที่แจงจะตองถูกตองครบถวนและเปนไปตามคูมือการพิจารณาการจดแจงเครื่องสําอางควบคุม 
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf 
4.การใชสารที่เปนสวนผสมในเครื่องสําอางจะตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

4.1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษ162 ง ลงวันที9่ ตุลาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF 
4.2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129 ตอนพิเศษ39 ง ลงวันที2่3 กุมภาพันธ2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF 
4.3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129 ตอนพิเศษ107 ง ลงวันที6่ กรกฎาคม2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF 
4.4.แกคําผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง(ฉบับที่3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที2่7 กันยายน 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF 
4.5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ74 ง ลงวันที2่1 มิถุนายน2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF 
4.6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันที2่5 พฤศจิกายน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF 
4.7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษที่ 80 ง ลงวันที1่2 พฤษภาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF 
4.8.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษที่ 46 ง ลงวันที2่7 มีนาคมพ.ศ. 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF 
4.9.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 3) ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภาพันธ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF 
4.10.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 4) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภาพันธ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF 
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4.11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 5) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที2่2 สิงหาคม 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF 
4.12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 6) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที2่3 มกราคม 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF 
4.13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 7) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที1่6 กันยายน 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF 
4.14.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที2่8 มีนาคม 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/054/3.PDF 
4.15.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันที8่ ตุลาคม 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/14.PDF 
4.16.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษที่ 164 ง ลงวันที2่9 ตุลาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF 
 
4.17.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) 
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษที่ 143 ง ลงวันที3่0 กันยายน 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/143/13.PDF 
4.18.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุกนัเสียที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 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 เรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีสารปองกันแสงแดด
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที2่5 กรกฎาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF 
4.20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีสารปองกันแสงแดด(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที2่3 กุมภาพันธ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF 
4.21.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดสีที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษที่ 71 ง ลงวันที1่1 เมษายน 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นแบบแจง
รายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือ
นําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม
(แบบจ.ค.) พรอมเอกสารประกอบให
เจาหนาที่ตรวจความครบถวนของ
แบบแจงและเอกสารประกอบ 

20 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

(กรณีคําขอไมถูกตอง
หรือเอกสารไมครบถวน 
เจาหนาที่แจงผูยื่นคําขอ
แกไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมในขณะนั้น หาก
ผูยื่นคําขอไมสามารถ
แกไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น เจาหนาทีท่ํา
บันทึกความบกพรอง 
และรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่จะตอง
ยื่นเพิ่มเติม พรอมทัง้
กําหนดระยะเวลาที่ผูยื่น
คําขอจะตอง 
ดําเนินการแกไขหรือยื่น
เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมไวในแบบบันทึก 
ความบกพรอง โดย
เจาหนาที่และผูยื่นคํา
ขอลงนามไวในบันทึก
นั้น และมอบสําเนา
บันทึกความบกพรอง
ดังกลาว ใหกับผูยื่นคํา
ขอ) 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาหนาที่รับแบบแจงและเอกสาร
ประกอบออกเลขรับและสงมอบใหผู
ประเมินเอกสาร 

10 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

- 

3) การพิจารณา 
 

ผูประเมินพิจารณาความถูกตองของ
รายละเอียดในแบบแจงและเอกสาร
ประกอบ 

1 ชั่วโมง สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

ระยะเวลาการพิจารณา
คือเวลาที่พิจารณา"คํา
ขอ/สูตรตํารับ" 

4) การพิจารณา 
 

ผูประเมินบันทึกผลการพิจารณาและ
รายละเอียดการแจงในระบบ

2 วัน สํานักงาน
สาธารณสุข

ระยะเวลาที่ใชคือ
ระยะเวลาบันทึกผล
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สารสนเทศฯ 
 

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

พิจารณาเเละ
รายละเอียดการแจง"คํา
ขอ/สูตรตํารับ") 

5) การแจงผล
พิจารณา 
 

ผูประเมินออกเลขที่ใบรับแจงและ
บันทึกลงในแบบแจง 
 

1ชั่วโมง สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

- 

6) การแจงผล
พิจารณา 
 

เจาหนาที่สงมอบแบบจ.ค.ที่ระบุ
เลขที่ใบรับแจงใหแกผูประกอบการ 
 

1ชั่วโมง สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

- 

7) การแจงผล
พิจารณาและออก
ใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม 
 

เจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม และผูประกอบการรับ
แบบแจง 
 

30นาท ี สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  - 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 

แบบแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อ
ขายหรือนําเขาเพ่ือขาย
เครื่องสําอางควบคุม (แบบจ.ค.) 
ที่กรอกขอความครบถวน 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

1 0 ชุด  

2) 
คําขอชําระคาธรรมเนียมรายป 
(สําหรับครั้งแรก) 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร

1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

ธานี 

3) 

ใบสั่งชําระคาธรรมเนียมรายป
(กรณีตออายุ) 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

1 0 ฉบับ (กรณีเคยชําระ
คาธรรมเนียมแลว) 

4) 

หนังสือมอบอํานาจที่ผานการ
ประทับตรารับรอง(กรณีตออายุ) 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

1 0 ฉบับ  

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมรายปผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม 

หมายเหตุ 1000 บาท / 1 สถานที่  
2) คาธรรมเนียมรายปนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม 

หมายเหตุ 2000 บาท / 1 สถานที่ 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

2) ชองทางการรองเรียนสายดวน 1556 
3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพทหมายเลข0 2590 7354-5 
4) ชองทางการรองเรียนโทรสาร 0 2590 1556 
5) ชองทางการรองเรียนE-mail :1556@fda.moph.go.th 
6) 
 
 
7) 
8) 

ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎรธานีสายดวน : 1567 โทรศัพท : 077-206683 

กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี โทรศัพท : 077-283703 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก - 
 

19. หมายเหตุ 
1.กรณีท่ีเปนผูประกอบการรายเกาเมื่อยื่นเรื่องเจาหนาที่จะพิจารณาในวันถัดไปโดยระยะเวลาจะไมเกิน 3 วันทําการเมื่อนับ
จากวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสารที่ครบถวนถูกตองจนถึงไดรับใบรับเเจงเครื่องสําอาง 
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2.ระยะเวลาที่เเจงเปนระยะเวลา “คําขอ/สูตรตํารับ” 
5.ในกรณีเรื่องที่คําขอจดแจงไมเปนไปตามขอกําหนดจําเปนตองสงใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใชระยะเวลาไมเกิน60 วันทําการ 
 
 
 

วันที่พิมพ 28/05/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย Angkana  Srinamwong 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน :การขอจดแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขาย
เครื่องสําอางควบคุม 
 
 ผูประกอบการยื่นแบบแจงรายละเอียด

การผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขาย
เครื่องสําอางควบคุม(แบบจ.ค.) พรอม
เอกสารประกอบใหเจาหนาที่ตรวจ
ความครบถวนของแบบแจงและ
เอกสารประกอบ(20 นาท)ี 

 

   
 เจาหนาที่รับแบบแจงและเอกสาร

ประกอบออกเลขรับและสงมอบใหผู
ประเมินเอกสาร(10 นาที) 

 

   
 ผูประเมินพิจารณาความถูกตองของ

รายละเอียดในแบบแจงและเอกสาร
ประกอบ (30 นาท)ี 
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 ผูประเมินบันทึกผลการพิจารณาลงใน

ใบควบคุมกระบวนการ (20 นาท)ี 
 

   
 เจาหนาที่รับเอกสารเพื่อบันทึกผลการ

พิจารณาและรายละเอียดการแจงใน
ระบบสารสนเทศฯ (1 ชั่วโมง) 

 

   
 เจาหนาที่ออกเลขที่ใบรับแจงและ

บันทึกลงในแบบแจง (15 นาท)ี 
 

 

   
 เจาหนาที่สงมอบแบบจ.ค.ที่ระบุเลขท่ี

ใบรับแจงใหแกผูประกอบการ(10 นาท)ี 
 

   
 ผูประกอบการรับแบบแจงและลงชื่อ

ผูรับในใบควบคุมกระบวนการ 
(1 นาท)ี 

 

 
 
ฤ 




