
1/7 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอจดแจงรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอจดแจงรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสารปองกันแสงแดดประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ 88 งลงวันท่ี 25กรกฎาคม 2550 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสารปองกันแสงแดด(ฉบับท่ี 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2555 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดสีท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 125ตอนพิเศษ 71 งลงวันท่ี 11 เมษายน2551 

5) พ.ร.บ. เครื่องสําอางพ.ศ. 2535 
6) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2553 
7) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดแบบแจงรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพ่ือ

ขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2557 
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 125ตอนพิเศษ162 งลงวนัท่ี9 ตุลาคม 2551 
9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(ฉบับท่ี 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129ตอนพิเศษ39ง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ2555 
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(ฉบับท่ี 3)ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 
11) แกคําผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิต

เครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 

(ฉบับท่ี 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 
14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษท่ี 80 งลงวันท่ี 12 พฤษภาคม2551 
15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 2) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษท่ี 46 ง ลงวันท่ี 27 มีนาคม2552 
16) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 3) ประกาศ
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ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2555 
17) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 4) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2555 
18) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 5) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 129ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 
19) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 6) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 
20) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 7) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2556 
21) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 

2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2557 
22) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2557 

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 
23) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี47) พ.ศ. 2550 เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิต

เครื่องสําอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2550 
24) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 2) 

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 งลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 
25) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีหามผลิตนําเขาหรือขาย (ฉบับท่ี 2) ประกาศ

ในราชกิจานุเบกษาเลม130ตอนพิเศษ9งลงวันท่ี 23 มกราคม2556 
26) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีหามผลิตนําเขาหรือขายประกาศในราชกิจา

นุเบกษาเลม127 ตอนพิเศษ51 งลงวันท่ี23เมษายน2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการ

ผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2553  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอจดแจงรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
184 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
รายละเอียดท่ีแจงในแบบจ.ค.ทุกหัวขอมีความสอดคลองกันและไมขัดตอขอกําหนดกฎระเบียบดานเครื่องสําอางโดยแยกเปน
หัวขอสําคัญดังนี้ 
1. การแสดงชื่อการคาและชื่อเครื่องสําอางจะตองตรงกันท้ังในแบบแจงรายละเอียดในเอกสารสูตรและเปนขอความท่ีไม
กอใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับเครื่องสําอาง 
2. รายการสารดานเครื่องสําอางจะตองไมขัดกับขอกําหนดกฎระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอางพ.ศ.2535 
3. รายละเอียดท้ังหมดท่ีแจงจะตองถูกตองครบถวนและเปนไปตามคูมือการพิจารณาการจดแจงเครื่องสําอางควบคุม 
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_mod/nw/recipe_consider.pdf 
4.การใชสารท่ีเปนสวนผสมในเครื่องสําอางจะตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

4.1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษ162 ง ลงวันท่ี9 ตุลาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/162/12.PDF 
4.2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(ฉบับท่ี 2) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129 ตอนพิเศษ39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/11.PDF 
4.3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(ฉบับท่ี 3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม129 ตอนพิเศษ107 ง ลงวันท่ี6 กรกฎาคม2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/107/42.PDF 
4.4.แกคําผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง(ฉบับท่ี3) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันท่ี27 กันยายน 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/148/101.PDF 
4.5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
(ฉบับท่ี 4) ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ74 ง ลงวันท่ี21 มิถุนายน2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/074/8.PDF 
4.6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี25 พฤศจิกายน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/3.PDF 
4.7.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษท่ี 80 ง ลงวันท่ี12 พฤษภาคมพ.ศ. 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/080/13.PDF 
4.8.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 2) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษท่ี 46 ง ลงวันท่ี27 มีนาคมพ.ศ. 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/046/36.PDF 
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4.9.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 3) ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/8.PDF 
4.10.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 4) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/10.PDF 
4.11.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 5) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันท่ี22 สิงหาคม 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/127/55.PDF 
4.12.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 6) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันท่ี23 มกราคม 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/009/9.PDF 
4.13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 7) ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเลม 130 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันท่ี16 กันยายน 2556 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/119/11.PDF 
4.14.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันท่ี28 มีนาคม 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/054/3.PDF 
4.15.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 
2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 202 ง ลงวันท่ี8 ตุลาคม 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/14.PDF 
4.16.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 47) พ.ศ. 2550 เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอางประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษท่ี 164 ง ลงวันท่ี29 ตุลาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/164/1.PDF 
4.17.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 2) 
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษท่ี 143 ง ลงวันท่ี30 กันยายน 2552 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/143/13.PDF 
4.18.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 131 ตอนพิเศษ 240 ง ลงวันท่ี25 พฤศจิกายน 2557 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/240/2.PDF 
4.19.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 46) พ.ศ. 2550 เรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสารปองกันแสงแดด
ประกาศในราชกิจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันท่ี25 กรกฎาคม 2550 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/088/17.PDF 
4.20.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสารปองกันแสงแดด(ฉบับท่ี 2) ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันท่ี23 กุมภาพันธ 2555 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/039/7.PDF 
4.21.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดสีท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางประกาศในราชกิจา
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นุเบกษาเลม 125 ตอนพิเศษท่ี 71 ง ลงวันท่ี11 เมษายน 2551 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/071/7.PDF 

 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นแบบแจง
รายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือ
นําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม
(แบบจ.ค.) พรอมเอกสารประกอบให
เจาหนาท่ีตรวจความครบถวนของ
แบบแจงและเอกสารประกอบ 

20 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาหนาท่ีรับแบบแจงและเอกสาร
ประกอบออกเลขรับและสงมอบใหผู
ประเมินเอกสาร 

10 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) การพิจารณา 
 

ผูประเมินพิจารณาความถูกตองของ
รายละเอียดในแบบแจงและเอกสาร
ประกอบ 

30 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

ระยะเวลาการพิจารณา
คือเวลาท่ีพิจารณา"คํา
ขอ/สูตรตํารับ" 

4) การพิจารณา 
 

ผูประเมินบันทึกผลการพิจารณาลง
ในใบควบคุมกระบวนการ 

20 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

5) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีรับเอกสารเพ่ือบันทึกผล
การพิจารณาและรายละเอียดการ
แจงในระบบสารสนเทศฯ 
 

1 ชั่วโมง สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

ระยะเวลาท่ีใชคือ
ระยะเวลาบันทึกผล
พิจารณาเเละ
รายละเอียดการแจง 
"คําขอ/สูตรตํารับ") 

6) การแจงผล
พิจารณา 
 

เจาหนาท่ีออกเลขท่ีใบรับแจงและ
บันทึกลงในแบบแจง 
 

15 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

7) การแจงผล
พิจารณา 
 

เจาหนาท่ีสงมอบแบบจ.ค.ท่ีระบุ
เลขท่ีใบรับแจงใหแกผูประกอบการ 
 

10 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

8) การแจงผล
พิจารณา 
 

ผูประกอบการรับแบบแจงและลงชื่อ
ผูรับในใบควบคุมกระบวนการ 
 

1 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 

แบบแจงรายละเอียดการผลิตเพ่ือ
ขายหรือนําเขาเพ่ือขาย
เครื่องสําอางควบคุม (แบบจ.ค.) 
ท่ีกรอกขอความครบถวน 

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 

1 1 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุดเเละ
สําเนาอีก 1 ชุดพรอม
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 
 

2) 
บันทึกขอความใบควบคุม
กระบวนงาน (F-C2-1) 

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ - 

3) 
ใบตรวจรับเอกสารการขอ
อนุญาต(F-C2-2) 

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ - 

4) 
คําขอชําระคาธรรมเนียมรายป 
(แบบธส.1) (สําหรับครั้งแรก) 

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ - 

5) 
สําเนาใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
รายปฉบับปจจุบัน 

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ (กรณีเคยชําระ
คาธรรมเนียมแลว) 

6) 
สําเนาใบเสร็จชําระคาธรรมเนียม
รายปฉบับปจจุบัน 

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ (กรณีเคยชําระ
คาธรรมเนียมแลว) 

7) 
สําเนาหนังสือมอบอํานาจท่ีผาน
การประทับตรารับรอง (F-C2-
11) 

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย 

1 0 ฉบับ (สําเนา 1 ฉบับพรอม
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมรายปผลิตเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม 

หมายเหตุ (จายท่ีฝายการเงินใชเวลา 15 นาที) 
2) คาธรรมเนียมรายปนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม 

หมายเหตุ (จายท่ีฝายการเงินใชเวลา 15 นาที) 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 

2) ชองทางการรองเรียนสายดวน 1556 
3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพทหมายเลข 0 7520 5625 
4) ชองทางการรองเรียนโทรสาร 0 7520 5625 
5) ชองทางการรองเรียนE-mail :fdatrang@hotmail.com 
6) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบแจงรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม (แบบจ.ค.) 
2) บันทึกขอความใบควบคุมกระบวนงาน (F-C2-1) 
3) ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาต(F-C2-2) 
4) คําขอชําระคาธรรมเนียมรายป (แบบธส.1) 
5) หนังสือมอบอํานาจ(F-C2-11) 
 
19. หมายเหตุ 
1.ในกรณีท่ีเปนการขอจดเเจงเครื่องสําอางควบคุมตํารับแรกจะตองยื่นกอน 11.45 น. 
2.การจดเเจงเครื่องสําอางตํารับแรกสามารถใชเวลาในการขอจดเเจงไดเสร็จภายใน 1 วนัทําการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต
การยื่นเอกสารท่ีครบถวนถูกตองจนถึงไดรับใบรับเเจงเครื่องสําอางควบคุมกรณีนี้เจาหนาท่ีจะมอบใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
รายปใหไปชําระเงินท่ีฝายการคลังและใหนําใบเสร็จรับเงินมายื่นขอรับใบรับเเจงเครื่องสําอาง 
3.กรณีท่ีเปนผูประกอบการรายเกาเม่ือยื่นเรื่องเจาหนาท่ีจะพิจารณาในวันถัดไปโดยระยะเวลาจะไมเกิน 3 วันทําการเม่ือนับ
จากวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวนถูกตองจนถึงไดรับใบรับเเจงเครื่องสําอาง 
4.ระยะเวลาท่ีเเจงเปนระยะเวลา “คําขอ/สูตรตํารับ” 
5.ในกรณีเรื่องท่ีคําขอจดแจงไมเปนไปตามขอกําหนดจําเปนตองนําเขาท่ีประชุมหรือสงใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใชระยะเวลา
ไมเกิน60 วันทําการ 
 


