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ค าชี้แจง 

๑. เหตุผลความจ าเป็น 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดท ากฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
เครื่องส าอาง คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าเครื่องส าอางจัดเตรียมสถานที่ผลิต วิธีการผลิต สถานที่น าเข้า 
และวิธีการน าเข้าเครื่องส าอางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเครื่องส าอาง
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒. สาระส าคัญ 
  ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  

 การใช้บังคับผู้ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ และก าหนดการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ 

 ข้อก าหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต และวิธีการเก็บ
รักษาเครื่องส าอาง  

 ข้อก าหนดของสถานที่น าเข้า เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ วิธีการน าเข้า และวิธีการ
เก็บรักษาเครื่องส าอาง  

   มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือการน าเข้าเครื่องส าอาง  
 

๓. แนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
      ตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนั้น   

        ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการใน
การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังนี้ 
 
 

ค าช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ๓.๑ กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งยังไม่เคยได้รับใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง และประสงค์  
จะยื่นขอจดแจ้งเครื่องส าอาง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

        ขอให้ท่านยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร ๖ ชั้น ๔ 
ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบสถานที่
ของท่านตามข้อก าหนดในประกาศกระทรวงฯ กรณีสถานที่ของท่าน มีการปฏิบัติหรือมีสถานที่ซึ่งไม่สอดคล้อง        
กับข้อก าหนดในประกาศกระทรวงฯ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จะแจ้งผลการตรวจสอบสถานที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ให้ผู้ประกอบการทราบว่า “สถานที่ไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ” ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
สถานที่ จะไม่สามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องส าอางได้ ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อก าหนดที่ใช้ตรวจสอบ โปรดตรวจสอบ 
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๒ กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ก่อนวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

                    เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด             
จะตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอางของท่านว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงฯ (ยกเว้นสถานที่ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรอง ASEAN Good Manufacturing Practice ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบสถานที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว) และเมื่อพบการกระท าที่ฝ่าฝืนประกาศ
กระทรวงฯ  จะแจ้งให้ท่านแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ ส านักงานคณะกรรมการอาหรและยา หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จะด าเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางทั้งหมดและด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

๓.๓. กรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ก่อนวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ และประสงค์จะขอย้ายสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

                        ขอให้ท่านยื่นเรื่องขอย้ายสถานที่ผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง ต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร ๖ ชั้น ๔ ตึกส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ของท่านตามข้อก าหนดใน
ประกาศกระทรวงฯ กรณีเจ้าหน้าที่พบว่า สถานที่แห่งใหม่ของท่าน มีการปฏิบัติหรือมีสถานที่ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดในประกาศกระทรวงฯ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะแจ้งผล
การตรวจสอบ สถานที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้
ผู้ประกอบการทราบว่า “สถานที่แห่งใหม่ของท่านไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ” ดังนั้น ผู้ประกอบการที่
ไม่ได้รับการอนุมัติสถานที ่จะไม่สามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องส าอางได้ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหมไ่ด ้ 
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รายการเอกสารที่ตอ้งยื่นเพื่อเอกสาร 
เพื่อประกอบการขออนมุัติสถานที่ผลิตเครือ่งส าอาง 

ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชุด กรณผีู้ยื่นค าขอ
เป็นนิติบุคคลให้
ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
เอกสาร 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด กรณผีู้ยื่นค าขอเป็น
บุคคลธรรมดา  ให้
ยื่นบัตรประจ าตัว
ประชาชน และ
ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์  พร้อมลง
นามรับรองส าเนา
เอกสาร 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ี
ผลิต/สถานท่ีเก็บเครื่องส าอางโดยมี
รายละเอียดเจ้าบ้าน กรณผีู้ยื่นขอ
ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือสญัญาเช่า 
(โดยต้องแสดงเอกสารแสดงความ
เป็นเจ้าของของผู้ยินยอมหรือผู้ให้
เช่าท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 
เช่น ส าเนาทะเบยีนบ้าน(เป็นเจ้า
บ้าน) หรือส าเนาโฉนด (เป็นผู้มี
กรรมสิทธ์ิ) เป็นต้น) ,  ส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมหรือผู้ให้
เช่า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบั
การยินยอมหรือผูเ้ช่า 
 

กรมการปกครอง 1 1 ชุด  
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ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

4) 
 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและ
แต่งตั้งผู้ด าเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบบั
ไว้ท่ีส านักงาน อย. แล้ว พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสาร  
(ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC 
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง หรือดาวน์
โหลดได้ที่ 
(http://www.fda.moph.go.th/si
tes/Cosmetic/SitePages/Permi
ssion.aspx) 

- 1 1 ชุด  

5) 
 

ข้อมูลทั่วไป เช่น ที่ตั้ง ลักษณะ
กิจการ  โครงสร้างองค์กร  ข้อมูล
การจดแจ้ง เครื่องส าอาง (ถ้ามี) 
 

- 1 1 ชุด  

6) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีตดิต่อ
และบรเิวณใกล้เคียง 

- 1 1 ชุด ให้ระบุพิกัด GPS 

7) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีผลิตและ
บริเวณใกล้เคียง 

- 1 1 ชุด ให้ระบุพิกัด GPS 

8) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษา
เครื่องส าอางและบรเิวณใกลเ้คียง 

- 1 1 ชุด ให้ระบุพิกัด GPS 

9) 
 

แผนผังภายในสถานท่ีผลิต
เครื่องส าอาง ให้แสดงสัดส่วนและ
ต าแหน่งของ  
- การติดตั้งอุปกรณ์การผลิต/การ

บรรจุ (ถังผสม , เครื่องบรรจ)ุ  
- บริเวณหรืออาคารเก็บวัตถุดบิ/

วัสดุการบรรจ/ุผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รูป   

- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของ
อุบัติภัย (เช่น เครื่องดับเพลิง ตู้ใส่
เครื่องปฐมพยาบาล)  

- อุปกรณ์การจัดการกรณีสารเคม ี
หกรั่วไหล (ถังทราย/วัสดุดดูซับ) 

- 1 1 ชุด  

10) 
 

แผนผังของสถานท่ีเก็บเครื่องส าอาง
แสดงสดัส่วนและต าแหน่งของ    
- พื้นที่จัดเก็บ  

- 1 1 ชุด กรณีมสีถานท่ีเก็บ
อยู่คนละแห่งกับ
สถานท่ีผลติ 

http://www.fda.moph.go.th/sites/
http://www.fda.moph.go.th/sites/
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ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของ 
อุบัติภัย (เช่น เครื่องดับเพลิง  
   อุปกรณ์ปฐมพยาบาล)  
- อุปกรณ์การจัดการกรณีสารเคม ี
หกรั่วไหล (เช่น ถังทราย/ขี้เลื่อย) 

11) 
 

รูปถ่ายป้าย “สถานท่ีผลติ
เครื่องส าอาง” ติดบริเวณทางเข้า
สถานท่ีผลติ  
 

- 1 1 ชุด (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพต่อ 1 
หน้ากระดาษ) 

12) 
 

เอกสารแสดงระบบการผลติ/วิธีการ
ผลิตเครื่องส าอาง (โดยย่อ)พร้อม
ระบุแรงม้าเครื่องจักรแต่ละขั้นตอน
การผลิต บรรจ ุ

- 1 1 ชุด  

13) หนังสือรับรองสถานท่ีผลติตาม
ประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
สถานท่ี/ หนังสือรับรองมาตรฐาน
การผลิตตาม ASEAN  GMP 

- - 1 ชุด กรณีมหีนังสือ
รับรองสถานท่ีแล้ว
ให้ยกเว้นเอกสาร 
ข้อ 1 ถึง ข้อ 12 
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รายการเอกสารที่ตอ้งยื่น 
เพื่อเอกสารเพือ่ประกอบการขออนุมัตสิถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 

ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชุด (กรณีผูย้ื่นค าขอ
เป็นนิติบุคคลให้
ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
เอกสาร) 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีผูย้ื่นค าขอเป็น
บุคคลธรรมดา  ให้
ยื่นบัตรประจ าตัว
ประชาชน และ
ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้าม)ี 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร) 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ี
น าเข้าสถานท่ีเก็บเครื่องส าอาง  
โดยมรีายละเอียดเจ้าบา้น  
กรณผีู้ยื่นขอไมไ่ดเ้ป็นเจ้าบา้นให้
แนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี
หรือสัญญาเช่า (โดยต้องแสดง
เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของ
ผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่าที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ส าเนา
ทะเบียนบ้าน(เป็นเจ้าบ้าน) หรือ
ส าเนาโฉนด (เป็นผูม้ีกรรมสิทธ์ิ) 
เป็นต้น) ,  ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้รับการยินยอม
หรือผู้เช่า 

- 1 1 ชุด  
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ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

4) 
 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและ
แต่งตั้งผู้ด าเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบบั
ไว้ท่ีส านักงาน อย. แล้ว พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสาร  
(ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC 
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง หรือดาวน์
โหลดได้ที่ 
(http://www.fda.moph.go.th/si
tes/Cosmetic/SitePages/Permi
ssion.aspx)  

- 1 1 ชุด  

 
5) 

 

ข้อมูลทั่วไป เช่น  ที่ตั้ง ลักษณะ
กิจการ  โครงสร้างองค์กร ข้อมูล
การจดแจ้งเครื่องส าอาง 

- 1 1 ชุด  

6) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีตดิต่อ
และบรเิวณใกล้เคียง 

- 1 1 ชุด  

7) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีน าเข้า
และบรเิวณใกล้เคียง 

- 1 1 ชุด  

8) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษา
เครื่องส าอางและบรเิวณใกลเ้คียง 

- 1 1 ชุด  

9) 
 

แผนผังภายในของสถานท่ีเก็บรักษา
เครื่องส าอาง (กรณีเป็นสถานท่ี
น าเข้าแห่งใหมห่รือสถานท่ีเก็บ
รักษาแห่งใหม)่ 
-  ให้แสดงสัดส่วนและต าแหน่งของ 
   พื้นที่จัดเก็บ  
- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของ 
   อุบัติภัย เช่น เครื่องดับเพลิง  
   อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
- อุปกรณ์การจัดการกรณีสารเคม ี
   หกรั่วไหล เช่น ถังทราย/ขี้เลื่อย 

- 1 1 ชุด  

10) 
 

ส าเนาใบประกอบกิจการโรงงาน 
กรณีมเีครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า 
หรือคนงานตั้งแต่ 7 คน หรือส าเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ 
(ถ้ามี) 
 

- 1 1 ชุด  

http://www.fda.moph.go.th/sites/
http://www.fda.moph.go.th/sites/
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ล าดับ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 

ฉบับส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

11) 
 

ภาพถ่ายตัวอาคารสถานท่ีน าเข้า/
สถานท่ีเก็บ และบริเวณโดยรอบตวั
อาคาร 

- 1 1 ชุด (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพต่อ 1 
หน้ากระดาษ) 

12) 
 

รูปถ่ายป้าย “สถานท่ีน าเข้า
เครื่องส าอาง” ติดบริเวณที่แสดงให้
บุคคลภายนอกเห็นชัดเจน 
 

- 1 1 ชุด (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือติดลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพต่อ 1 
หน้ากระดาษ) 

13) หนังสือรับรองสถานท่ีผลติตาม
ประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
สถานท่ี 

- - 1 ชุด กรณีมหีนังสือ
รับรองสถานท่ีแล้ว
ให้ยกเว้นเอกสาร 
ข้อ 1 ถึง ข้อ 12 
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