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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีตัง้สถานท่ีผลิตสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บ

เคร่ืองสาํอางควบคุม 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีตัง้สถานท่ีผลิตสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บเคร่ืองสําอางควบคมุ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองสําอางพ.ศ. 2535 

 

2) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนดระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพือ่บริการประชาชน

พ.ศ. 2558 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา "ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 25 มิถนุายนพ.ศ.2558  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 1วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีตัง้สถานท่ีผลิตสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บ

เคร่ืองสําอางควบคมุสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังเคร่ืองสําอาง  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 
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181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000 

 

 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.วตัถปุระสงค์เพ่ือแจ้งเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีตัง้สถานท่ีผลิตสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บเคร่ืองสําอางควบคมุ 

 

2.ข้อมลูรายละเอียดและเอกสารหลกัฐานประกอบเป็นความจริงทกุประการ 

 

3.ผู้มารับบริการต้องปฎิบตัิตามกฎหมายเเละมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

3.1. พ.ร.บ. เคร่ืองสําอางพ.ศ. 2535 

 

3.2. กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพ่ือขายหรือนําเข้าเพ่ือขายเคร่ืองสําอางควบคมุพ.ศ. 2553 

 

หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จซึง่โดยปกตเิเล้วเจ้าหน้าท่ีจะสง่

มอบหนงัสือรับทราบการขอแก้ไขฯให้ผู้ประกอบการในวนัท่ีเเจ้งอยูเ่เล้ว 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอ

แก้ไขเปล่ียนแปลง

รายละเอียดผู้ประกอบการ

พร้อมเอกสารประกอบ 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจความ

ครบถ้วนของหนงัสือคําขอฯ

และเอกสารประกอบพร้อม

ลงเลขรับและลงนามใบ

บนัทกึข้อความ 
 

15 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูท่ีขอ

แก้ไขในงานระบบ

สารสนเทศโลจิสติกส์ด้าน

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
 

30 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ร่าง, 

ตรวจสอบและพิมพ์หนงัสือ

รับทราบการขอแก้ไขฯ

พร้อมบนัทกึข้อมลูใน

ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

20 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย

ตรวจทานความถกูต้องและ

ลงนามในหนงัสือรับทราบ

การขอแก้ไขฯ 
 

10 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

6) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีสง่มอบหนงัสือ

รับทราบการขอแก้ไขฯให้

ผู้ประกอบการ 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 1 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาหนงัสือจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล (ถ้ามี) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (สําเนา 1 ฉบบั

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

สําเนาบตัร

ประจําตวัผู้ เสีย

ภาษี (ถ้ามี) 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบบั (สําเนา 1 ฉบบั

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

3) 

สําเนาทะเบียน

บ้านของสถานท่ี

ท่ีเก่ียวข้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนา 1 ฉบบั

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือแจ้งขอ

แก้ไข

เปล่ียนแปลง

รายละเอียด

ผู้ประกอบการ 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบคําขอแก้ไข

เปล่ียนแปลง

รายละเอียด

สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการ 

(F-C2-5) 

3) 

สําเนาหนงัสือ

มอบอํานาจท่ี

ผา่นการ

ประทบัตรา

รับรอง 

สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

0 1 ฉบบั (สําเนา 1 ฉบบั

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือสําคญั

แสดงการจด

ทะเบียนเปล่ียน

ช่ือสกลุ (ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนา 1 ฉบบั

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

5) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้

สถานท่ีท่ี

เก่ียวข้อง 

- 1 0 ฉบบั (สําเนา 1 ฉบบั

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

6) 

ใบตรวจรับ

เอกสารการแจ้ง

เปล่ียนแปลงช่ือ

หรือท่ีตัง้สถานท่ี

ผลิตสถานท่ี

นําเข้าหรือ

สถานท่ีเก็บ

เคร่ืองสําอาง 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนเบอร์สายดว่นอย. 1556 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ (F-C2-5) 

- 

 

2) หนงัสือรับมอบอํานาจ 

(หนงัสือรับมอบอํานาจต้องเป็นหนงัสือทีเ่จ้าหนา้ทีล่งรับเเลว้) 

 

 

19. หมายเหตุ 

1.ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ไมเ่กิน 1 วนัทําการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วนถกูต้องจนถึงได้รับหนงัสือ

ทราบการขอแก้ไขฯ 

 

2.ระยะเวลาท่ีเเจ้งเร่ิมนบัตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วนถกูต้องจนถึงได้รับจนถึงได้รับหนงัสือรับทราบการขอแก้ไข 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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