
ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง 
การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.สาระส าคัญของประกาศนี้ มี ๕ ประเด็น ดังนี้  
๑.๑ การยื่นค าขอจดแจ้ง 
๑.๒ การออกใบรับจดแจ้ง 
๑.๓ การต่ออายุใบรับจดแจ้ง 
๑.๔ การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง 
๑.๕ การออกใบแทนใบรับจดแจ้ง 
 
๒. การยื่นค าขอจดแจ้ง 
๒.๑ ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้างผลิต หรือผู้น าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอาง จะต้องยื่นค าขอจดแจ้งก่อนผลิตหรือน าเข้า 
๒.๒ ผู้ยื่นค าขอที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลจะต้อง
จดทะเบียนในประเทศไทย 
๒.๓ ผู้ยื่นค าขอต้องกรอกรายละเอียดในค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง(แบบจ.ค.๑) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
(ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ)ให้ครบถ้วน  
๒.๔ สามารถยื่นค าขอเป็นเอกสารได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และช าระค่าธรรมเนียมค าขอจดแจ้ง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
๒.๕ ผู้ยื่นค าขอต้องจัดให้มีสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้าที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง 
 
๓. การออกใบรับจดแจ้ง 
๓.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอและเอกสารหลักฐาน หากพบว่าครบถ้วน ถูกต้อง       
จะออกใบรับจดแจ้งให้ไว้เป็นหลักฐาน  ใบรับจดแจ้งมจี านวน ๖ แบบ ได้แก่ 

(๑) ใบรับจดแจ้งผลิตเพ่ือขายเครื่องส าอาง  
(๒) ใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเพ่ือขายเครื่องส าอาง  
(๓) ใบรับจดแจ้งน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอาง  
(๔) ใบรับจดแจ้งผลิตเพ่ือขายเครื่องส าอาง (เฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น)  
(๕) ใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเพ่ือขายเครื่องส าอาง (เฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น)  
(๖) ใบรับจดแจ้งน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอาง (เฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น)  

๓.๒ ผู้ประกอบการจะต้องช าระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง ฉบับละ ๙๐๐ บาท (กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐๐ บาท) 
 
๔. การต่ออายุใบรับจดแจ้ง 
๔.๑ ใบรับจดแจ้งมีอายุ ๓ ปี ผู้จดแจ้งที่ประสงค์จะต่ออายุใบรับจดแจ้ง จะต้องยื่นค าขอต่ออายุ (แบบจ.ค. ๒)   
     ภายใน ๑๘๐ วันก่อนวันสิ้นอายุ  
๔.๒ ผู้ยื่นค าขอต้องกรอกรายละเอียดในค าขอต่ออายุ (แบบจ.ค.๒) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  
๔.๓ สามารถยื่นค าขอเป็นเอกสารได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
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๔.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอและเอกสารหลักฐาน หากพบว่าครบถ้วน ถูกต้อง       
จะออกใบต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง (แบบจ.ค.๓) ให้ไว้เป็นหลักฐาน 
๔.๕ ผู้ประกอบการจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับจดแจ้ง ฉบับละ ๙๐๐ บาท (กรณีวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐๐ บาท) 
๔.๖ กรณีใบรับจดแจ้งสิ้นอายุแล้ว  

(๑) ถ้าใบรับจดแจ้งสิ้นอายุไม่เกิน ๑ เดือน ผู้จดแจ้งสามารถขอผ่อนผันและแสดงเหตุผลประกอบการ
ยื่นค าขอต่ออายุได้  แต่ต้องช าระค่าปรับรายวัน วันละ ๕๐๐ บาท (หากเป็นนิติบุคคลจะต้องช าระค่าปรับทั้งใน
ฐานะนิติบุคคลและกรรมการ รวมเป็นค่าปรับวันละ ๑,๐๐๐ บาท ) 

(๒) ถ้าใบรับจดแจ้งสิ้นอายุเกิน ๑ เดือน ผู้จดแจ้งไม่สามารถต่ออายุใบรับจดแจ้งนั้นได้  หากประสงค์
จะผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางนั้นต่อไป จะต้องยื่นค าขอจดแจ้งใหม่ และได้รับเลขที่ใหม่ด้วย 

๕. การขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง 
๕.๑ ผู้ยื่นค าขอต้องกรอกรายละเอียดในค าขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง (แบบจ.ค.๔) พร้อมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  
๕.๒ รายการในใบรับจดแจ้งที่ขอแก้ไขได้  คือ  ลักษณะทางกายภาพของภาชนะบรรจุเครื่องส าอาง  หรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้จดแจ้ง หรือที่ตั้งของสถานประกอบการ 
๕.๓ สามารถยื่นค าขอเป็นเอกสารได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และช าระค่าธรรมเนียมค าขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง ๕๐๐ บาท/ครั้ง 
๕.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอและเอกสารหลักฐาน หากพบว่าครบถ้วน ถูกต้อง จะออก 
ใบแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง (แบบจ.ค.๕) ให้ไว้เป็นหลักฐาน 

๖. การขอใบแทนใบรับจดแจ้ง 
๖.๑ กรณีที่ใบรับจดแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ผู้จดแจ้งสามารถยื่นค าขอรับใบแทน
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับทราบถึงการช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  
๖.๑ ผู้ยื่นค าขอต้องกรอกรายละเอียดในค าขอใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง (แบบจ.ค.๖) พร้อมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  
๖.๓ สามารถยื่นค าขอเป็นเอกสารได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ ๑๐๐ บาท 
๖.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอและเอกสารหลักฐาน หากพบว่าครบถ้ วน ถูกต้อง       
จะออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 
๖.๕ ผู้ประกอบการจะต้องช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบรับจดแจ้ง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

ข้อควรรู้ 
๗. ประกาศฯนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๘. ใบรับจดแจ้งท่ีออกให้ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ยังคงใช้ต่อไปได้ จนกว่าใบรับจดแจ้งนั้นจะสิ้นอายุ 
๙. สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx  

************************************ 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx

