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การขออนุญาตผลิ ต ภั ณฑ เ ครื่ อ งสํ า อางและผลิ ต ภั ณฑ วั ต ถุ
อันตราย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนีจ้ ะเปนประโยชนตอ
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ความหมายของ
เครื1องสำอาง
01
เครื1องสำอาง หมายถึง

วัตถุที่ ใชทา ถูนวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือ
กระทำดวยวิธีอื่นใดกับสวนภายนอกของรางกายมนุษย
รวมถึงใชกับฟน และเยื่อบุ ในชองปาก
เพื่อความสะอาด ความสวยงาม ระงับกลิ่นกาย
ปกปอง ดูแลสวนตาง ๆ ใหอยู ในสภาพดี
รวมทั้งเครื่องประทิ่นตาง ๆ
สำหรับผิว แตไมรวมถึง
เครื่องประดับ และ
เครื่องแตงตัว

02

โลชั่น
ทาผิว

ครีม
ทามือ

แชมพู

ครีม
กันแดด

น้ำมัน
มะกอก

ครีม
นวด
ผม
สบู
เหลว

03

วัตถุที่ ใชเปน
สวนผสมในการผลิต
เครื่องสำอาง
โดยเฉพาะ

วัตถุอื่นที่กำหนดโดย
กฎกระทรวงใหเปน
เครื่องสำอาง

“ผูจดแจง” หมายความวา ผูไดรับใบรับจดแจงการผลิตเพื1อขาย การนำเขาเพื1อขาย
หรือการรับจางผลิตเครื1องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื1องสำอาง พ.ศ. 2558
1

กรณี ใดบาง...

ที่ตองขออนุญาต
การผลิตเครื1องสำอาง
การนำเขาเครื1องสำอาง
การรับจางผลิตเครื1องสำอาง

และถาจะขออนุญาตตองมีคุณสมบัติอยางไร?
01

บุคคลธรรมดา
ตองมีสัญชาติไทย
อายุไมต่ำกวา
20 ปบริบูรณ

02
2

นิติบุคคล
ตองจดทะเบียน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย

ตอง
เตรียมตัว
อยางไร

การขอจดแจง
เครื1องสำอาง
ทาแกม

มีขั้นตอนดังนี้
• เตรียมความรูเกี่ยวกับเครื1องสำอาง
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสำอางรูปแบบตาง ๆ
สารเคมีที่ ใชเปนสวนผสม รวมทั้งหนาที่ของสารเคมีแตละรายการ
2. ศึกษาขอกำหนด กฎระเบียบ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง

• เตรียมขอมูลเพื�อยื�นคำขอจดแจง
1. ขอมูลเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนำเขา
หรือผูรับจางผลิต รวมทั้งสถานที่เก็บ เครื่องสำอาง
( ในกรณีที่มิไดมาดำเนินการดวยตนเอง ตองจัดเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับการมอบอำนาจดวย)

• ยื�นคำขอไดที่ ไหน
ยื่นคำขอเปนเอกสาร

2. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสำอาง

1. ศูนยบริการและใหคำปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด

ชื่อการคา และชื่อเครื่องสำอาง
ประเภท รูปแบบ
วิธีการใช วัตถุประสงค ในการใช
ชื่อสารทุกชนิดที่เปนสวนผสม และ
เปอรเซ็นตของสารที่กฎหมายกำหนด
ความเขมขนสูงสุดที่อนุญาตให ใช

ยื่นผานระบบอินเทอรเน็ต

เครือขายคอมพิวเตอรของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• เตรียมเอกสารใหครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
3

การยื1นคำขอ
จดแจงเครื1องสำอาง

ขั้นตอน

การดำเนินการ

กรอกขอมูลในแบบ จค. ใหครบถวน
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

ชำระคาบันทึกขอมูลคำขอในระบบ
e-submission
เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบ
e-submission
และพิมพคำขอใหผูประกอบการ
ตรวจสอบ และลงนามรับรอง
ชำระคาธรรมเนียมคำขอ

1

คาธรรมเนียม
ไมมี

2

คาธรรมเนียม
500 บาท*

คาธรรมเนียม
ไมมี

คาธรรมเนียม
100 บาท**

3

ยื1นคำขอ
เปนเอกสาร
ที่ศูนยบริการ
และใหคำปรึกษา
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ

4
5

ระยะเวลาใหบริการ
5 วัน
(3 วันทำการ)

คาธรรมเนียม
900 บาท**

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย

4

ขั้นตอน

การดำเนินการ

1
ยื1นคำขอ 2
ผานระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

การยื1นคำขอ
จดแจงเครื1องสำอาง
เขาสูระบบ e-submission
บันทึกขอมูลคำขอใหครบถวน
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

คาธรรมเนียม
ไมมี

คาธรรมเนียม
100 บาท**

ชำระคาธรรมเนียมคำขอ

3
ระยะเวลาใหบริการ
5 วัน (3 วันทำการ)

คาธรรมเนียม
900 บาท**

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย

แบบคำขอหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองใช

* คาใชจายตาม ม.44
1. คาบันทึกขอมูลคำขอในระบบ e-submission (ขึ้นอยูกับจำนวนสูตรในแตละคำขอ
หากคำขอนั้นประกอบดวยสูตรไมเกิน 5 สูตร คาบันทึกขอมูลฉบับละ 500 นาท แตหากประกอบดวยสูตร
มากกวา 5 สูตร สามารถตรวจสอบอัตราคาใชจายจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื1อง คาใชจายที่จะจัดเก็บ
จากผูยื1นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑเครื1องสำอาง พ.ศ. 2560)
2. คาบันทึกเอกสารแนบ (หนาละ 50 บาท)
(สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ไดรับยกเวนคาใชจายนี้)
** คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
1. คาคำขอจดแจง ฉบับละ 100 บาท
2. คาใบรับจดแจง ฉบับละ 900 บาท (สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ฉบับละ 500 บาท)

5

ขอพึงปฏิบัติ
หลังไดรับอนุญาต
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื1อนไขในการผลิต
หรือนำเขาเครื1องสำอาง (โปรดดูหนา 7-9)
จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื1องสำอาง (Product
Information File : PIF) ไวเพื1อตรวจสอบ
ผลิตหรือนำเขาเครื1องสำอาง
ใหตรงตามรายละเอียดที่ ไดจดแจงไว
จัดทำฉลากภาษาไทยที่มีขอความที่กฎหมายกำหนด
ใหครบถวน ชัดเจน ขอความอื1นตองเปนความจริง
มีเอกสารพรอมพิสูจน และไมทำใหเกิดความเขาใจผิด
เกี่ยวกับเครื1องสำอาง (ไมจำเปนตองขออนุญาตกอน)

โฆษณาดวยภาพและขอความที่เปนความจริง
มีเอกสารหลักฐานพรอมพิสูจน
และไมทำใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับเครื1องสำอาง
(ไมจำเปนตองขออนุญาตกอน)
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01
02
03
04
05

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื1อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื1อนไขในการ
ผลิตหรือนำเขาเครื1องสำอาง พ.ศ. 2561
ผูประกอบการดานเครื1องสำอางจะตองปฏิบัติตามประกาศฯ นี้
รายเดิม ผูผลิตเพื่อขาย ผูนำเขาเพื่อขาย หรือผูรับจางผลิตเครื่องสำอาง ที่ ไดรับ
จดแจงการผลิต หรือจดแจงการนำเขาเพื่อขายเครื่องสำอางกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ ตองปฏิบัติ ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในสองปนับตั้งแตวันที่
ประกาศนี้ ใชบังคับ (ภายในวันที่ 23 พ.ค. 2563)

รายใหม ผูผลิตเพื่อขาย ผูนำเขาเพื่อขาย หรือผูรับจางผลิตเครื่องสำอาง
ที่ ไดรับจดแจงการผลิต หรือจดแจง การนำเขาเพื่อขายเครื่องสำอาง
ตองปฏิบัติ ใหเปนไปตามประกาศนี้ตั้งแตวันที่ประกาศนี้ ใชบังคับ
(วันที่ 24 พ.ค. 2561)

ผูผลิตเพื่อขายหรือผูรับจางผลิตเครื่องสำอาง
ตองปฏิบัติตามขอกำหนดของสถานที่ผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช อุปกรณ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษา
เครื่องสำอาง ที่กำหนดไว ในภาคผนวก ก ทายประกาศฯ
ผูนำเขาเพื่อขายเครื่องสำอาง ตองปฏิบัติตามขอกำหนดของสถานที่นำเขา
วิธีการนำเขา และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอาง ที่กำหนดไว ในภาคผนวก ข
ทายประกาศฯ
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สาระสำคัญในภาคผนวก ก
ขอกำหนดของสถานที่ผลิต เครื1องมือ
เครื1องใช อุปกรณ ภาชนะบรรจุ วิธีการผลิต
และวิธีการเก็บรักษาเครื1องสำอาง
1.
2.
3.
4.
5.

6. การดำเนินการผลิต
6.1 วัตถุดิบ และวัสดุบรรจุ
6.2 วิธีปฏิบัติ และกระบวนการผลิต
6.2.1 กระบวนการผลิต
6.2.2 กระบวนการบรรจุ
7. การควบคุมคุณภาพ
8. เอกสารการผลิต
9. การเก็บรักษา
10. ขอรองเรียน

ขอมูลทั่วไป
บุคลากร
สถานที่ผลิต
อุปกรณ และเครื่องมือ
สุขลักษณะและสุขอนามัย
5.1 บุคลากร
5.2 สถานที่ผลิต และบรรจุ
5.3 อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช

สาระสำคัญในภาคผนวก ข
ขอกำหนดของสถานที่นำเขา วิธีการนำเขา
และวิธีการรักษาเครื1องสำอาง
1.
2.
3.
4.

ขอมูลทั่วไป
บุคลากร
สถานที่นำเขา และเก็บรักษา
การนำเขา
4.1 วิธีการนำเขา
4.2 ฉลาก

5. การควบคุมคุณภาพ ตองเก็บ
ผลการตรวจ, COA ไว ใน PIF
6. ขอรองเรียน
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื1อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื1อนไข
ใหผูผลิตเพื1อขาย ผูนำเขาเพื1อขาย หรือผูรับจางผลิต จัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับเครื1องสำอางไวเพื1อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560
ผูประกอบการดานเครื่องสำอางจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูผลิตเพื่อขาย ผูนำเขาเพื่อขาย หรือผูรับจางผลิต
จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ เครื่องสำอางไวเพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560
(ตั้งแตวันที่ 22 พ.ค. 61 เปนตนไป)
สาระสำคัญ
2.1 ใหผูผลิตเพื่อขาย ผูนำเขาเพื่อขาย หรือผูรับจางผลิตเครื่องสำอาง จัดทำขอมูลเกี่ยวกับ เครื่องสำอาง
และเก็บรักษาขอมูลเครื่องสำอางเพื่อการตรวจสอบ
2.2 การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ เครื่องสำอางเพื่อการตรวจสอบ สามารถจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร หรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (เก็บไว ณ สถานที่ผลิต/สถานที่นำเขา)
2.3 ใหผูผลิตเพื่อขาย ผูนำเขาเพื่อขาย หรือผูรับจางผลิตเครื่องสำอาง สงมอบขอมูลเกี่ยวกับ
เครื่องสำอางใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ
- กรณีที่มีการรองขอเอกสารเพิ่มเติม ตองสงมอบขอมูลภายใน 30 วัน
- กรณีเรงดวนหรือกรณีที่อาจเปนอันตรายถึงแกช ีว ิต ตองสงมอบขอมูลภายใน 48 ชั่วโมง
2.4 กรณีเครื่องสำอางที่ยกเลิกการวางจำหนายในทองตลาด ใหเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับ เครื่องสำอาง
จนกวาเครื่องสำอางรุนการผลิตครั้งสุดทายหมดอายุ และเก็บตอเนื่องอีกเปนเวลาอยางนอย 1 ป
2.5 ขอมูลเกี่ยวกับ เครื่องสำอางใหมีรายละเอียดตามแนบทายประกาศ

สวนที่ 1 ภาพรวมของเครื1องสำอาง

สวนที่ 2 ขอมูลของวัตถุดิบ

(1) ขอมูลทั่วไป
(2) สวนประกอบ/สูตรของเครื่องสำอาง
ครีมบำรุง
ผิวหนา
ครีมบำรุง
(3) ฉลากเครื่องสำอาง
ผิวหนา
(4) ขอมูลเกี่ยวกับการผลิต
(5) รายงานสรุปอาการอันไมพึงประสงคจากการใชเครื่อง
สำอางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (ถามี)
(6) การประเมินความสอดคลองของการกลาวอาง
สรรพคุณเครื่องสำอาง โดยอางอิงวัตถุดิบ
สวนประกอบ หรือการทดสอบเครื่องสำอาง

(1) ผูผลิต และผูรับจางผลิตเครื่องสำอาง
ตองจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัตถุดิบ สวนประกอบ โดยตองจัดทำขอกำหนด
วัตถุดิบ สวนประกอบแตละชนิด รวมทั้งน้ำ
ที่ ใช ในการผลิต
(2) ขอมูลแสดงความปลอดภัยของวัตถุดิบ
ทุกรายการ (Safety Data Sheet : SDS)

สวนที่ 3 ขอมูลของเครื1องสำอางสำเร็จรูป
(1) สูตรแมบท (Master Formula)
(2) ขอกำหนดของเครื่องสำอางสำเร็จรูป
(Product Specification)
(3) วิธีการทดสอบเครื่องสำอางสำเร็จรูป
(Product Testing Method)
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ความหมายของ มาตรฐานการผลิ
ต
มาตรฐาน

ตามแนวทางวิธีการที่ดใี ในการ
นการ
ผลิตเครื1องสำอางอาเซียน
เปนแนวทางวิธีการที่ดี ในการผลิตเครื1องสำอางอาเซียน
(ASEAN Good Manufacturing Practice)
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ เพื1อใหเกิด
ความเชื1อมั่นวา ผลิตภัณฑที่ผลิตออกสูตลาด มีคุณภาพดี
สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการใช ซึ่งเกี่ยวของทั้งการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพเครื1องสำอาง ซึ่งเปนเรื1องของความสมัครใจ

กรณี ใดบางที่ตองขออนุญาต
การผลิต/การรับจางผลิต
สถานที่ผลิต

นิติบุคคล ตองจดทะเบียน
นิติบุคคลในประเทศไทย
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ตองเตรียมตัวอยางไร
การขอหนังสือรับรอง
มาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดี
ในการผลิตเครื1องสำอางอาเซียน
(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC
GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
การเตรียมการเกี่ยวกับขอกำหนดและสถานที่ผลิต
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอกำหนดตามแนวทางวิธีการที่ดี ในการผลิตเครื1องสำอางอาเซียน
(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING
PRACTICE)
2. การเตรียมสถานที่ ขอมูลตาง ๆ และการจัดทำเอกสาร
ตามระบบคุณภาพ เพื1อขอการรับรอง
3. การเตรียมตัวรับการตรวจประเมิน

การขอ
หนังสือรับรอง
สถานที่ผลิตเครื1องสำอาง
กรณีสถานที่ผลิตใหม
หรือยายสถานที่ผลิต

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื1อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื1อนไขในการผลิตหรือ
นำเขาเครื1องสำอาง พ.ศ. 2561

การขอหนังสือรับรอง
สถานที่นำเขาเครื1องสำอาง
กรณีสถานที่นำเขาแหงใหม/สถานที่
เก็บรักษาแหงใหมหรือยายสถานที่
นำเขาหรือสถานที่เก็บรักษา
* เตรียมเอกสารใหพรอมตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนในเรื1องนั้น ๆ

ยื1นคำขอ
ไดที่ ไหน

1. ศูนยบริการและใหคำปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. สงทางไปรษณีย ไปที่ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย
(กลุมควบคุมเครื1องสำอาง) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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ขั้นตอนการดำเนินการ
การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดี
ในการผลิตเครื1องสำอางอาเซียน (ASEAN GMP) มีขั้นตอนดังนี้

แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช
ระบบยื1นคำขอเปนเอกสารที่ศูนยบริการและใหคำปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ

1
2
3
4

กรอกขอมูลในคำรองเพื1อขอการรับรอง
GMP เครื1องสำอาง ใหครบถวน
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

คาธรรมเนียม
ไมมี

ชำระคาคำขอและยื1นใบเสร็จคาคำขอ คำรอง เพื1อขอ
ธรรมเนียม
การรับรอง GMP เครื1องสำอางใหเจาหนาที่ตรวจสอบ คา100
บาท
ความครบถวนของเอกสารและออกใบนัดติดตามเรื1อง
เจาหนาที่รับคำขอและออกเลขรับคำขอ

คาธรรมเนียม
ไมมี

เจาหนาที่ประเมินความถูกตองของคำขอและเอกสาร

คาธรรมเนียม
ไมมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย
12

ขั้นตอนการดำเนินการ

การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดี
ในการผลิตเครื1องสำอางอาเซียน (ASEAN GMP) มีขั้นตอนดังนี้

5
6
7
8

เจาหนาที่แจงผูประกอบการ
ชำระคาตรวจประเมินและนัดวันที่ตรวจประเมิน

คาธรรมเนียม
38,000 - 48,000 บาท*

เจาหนาที่ดำเนินการตรวจสถานที่
กรณีมีขอบกพรองที่ตรวจพบ
ผูประกอบการ ตองสงผลการแกไขขอบกพรอง
ใหเจาหนาที่พิจารณาภายในกำหนดเวลา

คาธรรมเนียม
ไมมี

เจาหนาที่สรุปเสนอเรื1องเขาพิจารณาในคณะทำงาน
พิจารณาสถานที่ผลิตและสถานที่นำเขาเครื1องสำอาง

คาธรรมเนียม
ไมมี

คณะทำงานฯ พิจารณาผลการตรวจและการแกไข

คาธรรมเนียม
ไมมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย
13

ขั้นตอนการดำเนินการ
การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดี
ในการผลิตเครื1องสำอางอาเซียน (ASEAN GMP) มีขั้นตอนดังนี้

9

เจาหนาที่จัดทำรายงาน
สรุปเรื1องและเสนอใหผูมีอำนาจลงนามหนังสือรับรอง

คาธรรมเนียม
ไมมี

เจาหนาที่แจงผูประกอบการชำระคาหนังสือรับรอง

คาธรรมเนียม

เจาหนาที่สงมอบหนังสือรับรองใหผูประกอบการ

คาธรรมเนียม
ไมมี

1,000 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย

ระยะเวลาใหบริการรวม
168 วัน (120 วันทำการ)

* คาใชจายในการตรวจสอบสถานที่ผลิต เพื1อออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทาง
วิธีการที่ดี ในการผลิตเครื1องสำอาง (ASEAN GMP)
- กรณีมีคนงานไมถึง 50 คน
อัตราแหงละ 38,000 บาท
- กรณีมีคนงานเกิน 50 คน แตไมถึง 200 คน อัตราแหงละ 40,000 บาท
- กรณีมีคนงานตั้งแต 200 คน ขึ้นไป
อัตราแหงละ 48,000 บาท

14

ขั้นตอนการดำเนินการ
การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตเครื1องสำอาง กรณีสถานที่ผลิตใหมหรือยายสถานที่ผลิต
การขอหนังสือรับรองสถานที่นำเขาเครื1องสำอาง กรณีสถานที่นำเขาแหงใหม /
สถานที่เก็บรักษาแหงใหม หรือยายสถานที่นำเขา หรือสถานที่เก็บรักษา

แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่จะตองใช
การตรวจสอบเอกสาร

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื1นคำขอรับ
คำรับรองผานระบบเครือขาย
ของ อย.
และชำระคาคำขอผานธนาคาร
คาธรรมเนียม ไมมี

คาธรรมเนียม 100 บาท

การแจงผลพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

เจาหนาที่แจงผูประกอบการ
ชำระคาตรวจประเมิน
และนัดวันที่ตรวจประเมิน

ดำเนินการตรวจสถานที่
พิจารณาผลการแกไข
ขอบกพรองใหเสร็จ

เจาหนาที่สรุปเสนอเรื1อง
เขาพิจารณาในคณะทำงาน
พิจาณาสถานที่ผลิตและ
สถานที่นำเขาเครื1องสำอาง

คณะทำงานฯ
พิจารณาผลการตรวจ
และการแกไข

คาธรรมเนียม
6,000-21,000 บาท*

คาธรรมเนียม ไมมี

คาธรรมเนียม ไมมี

คาธรรมเนียม ไมมี

การพิจารณา

การแจงผลพิจารณา

การแจงผลพิจารณา

เจาหนาที่
สรุปเรื1องและเสนอให
ผูมีอำนาจลงนาม
หนังสือรับรอง

เจาหนาที่แจงผูประกอบการ
ชำระคาหนังสือรับรอง

ผูประกอบการ
พิมพหนังสือรับรอง
ผานระบบเครือขาย อย.

คาธรรมเนียม ไมมี

คาธรรมเนียม 1,000 บาท

คาธรรมเนียม ไมมี

หนวยงานรับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 112 วัน (80 วันทำการ)
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ขอพึงปฏิบัติหลังไดรับอนุญาต
1. การคงรักษาไวของระบบการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดี ในการผลิตเครื1องสำอางอาเซียน
(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
2. ยื1นคำขอตออายุลวงหนา 168 วัน (120 วันทำการ) กอนที่หนังสือรับรองจะหมดอายุ

ทานสามารถติดตอสอบถาม หากมีขอสงสัย
เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเครื1องสำอาง
การยื1นคำขอ
เกี่ยวกับ
เครื1องสำอาง
การยื1นคำรอง
เพื1อขอการรับรอง
GMP เครื1องสำอาง
ก ุ่มก กับ
ด คร่องส อาง
ังออกส่ต าด
ส นักควบคุม
คร่องส อาง
วัตถุอันตราย
การย่นค ขอ กี่ยวกับ
คร่องส อาง

ติดตามเรื1อง

ฝายใหคำแนะนำ

0 2590 7611

0 2590 7274
0 2590 7275

ฝายใหคำแนะนำ

ติดตามเรื1อง

0 2590 7273

0 2590 7273

ฝายใหคำแนะนำ

ติดตามเรื1อง

0 2590 7278

0 2590 7278

email : cosmetic@fda.moph.go.th

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Submission)
0 2590 7064, 0 2590 7233, 0 2590 7234

สามารถดราย อียด กี่ยวกับการขออนุญาต ิตภั

คร่องส อาง ดที่

(เพื1อไมเปนการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องตน
กอนการขอคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม)
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ความหมายของ

วัตถุอันตราย!
วัตถุอันตรายที่ ใช
ในบานเรือนหรือ
ทางสาธารณสุข หมายถึง

ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น

วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามบัญชี 4.1 รายชื1อ
สารควบคุม บัญชี 4.2 รายชื1อกลุมสารควบคุม และบัญชี 4.3
รายชื1อกลุมผลิตภัณฑควบคุม แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยเรื1องบัญชีรายชื1อวัตถุอันตราย โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
วัตถุอันตรายที่ ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข แบงตาม
ประเภทผลิตภัณฑไดเปน ผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะ
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง
เครื1องสุขภัณฑและวัสดุอื1น ๆ
และผลิตภัณฑอื1น ๆ
ัณฑ
ผลิตภ งน้ำ
อ
ลางห
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ชนิดของวัตถุอันตราย
ในการควบคุมกำกับดูแลจะแบงวัตถุอันตรายเปน 4 ชนิด ดังนี้
ตัวอยาง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
เปนวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงต่ำ กอใหเกิด
ผลกระทบนอยกวากลุมอื1น ผูผลิตและผูนำเขาไมตอง
ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แตตองแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด เชน
การจัดทำฉลาก การปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ในการผลิตและการเก็บรักษา เปนตน
การแสดงฉลากจะตองแสดงเลขที่รับแจง
ไวบนฉลากผลิตภัณฑ

ตัวอยาง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคการใชเพื่อกำจัดแมลง
และสัตวแทะในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค และผลิตภัณฑทำความ
สะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑและวัสดุอื่น ๆ
ซึ่งเปนการควบคุมตามวัตถุประสงคการใชตามที่
ระบุ ในบัญชี 4.3 (หมายเหตุ : ยกเวนผลิตภัณฑ
ที่มีสารสำคัญถูกจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามที่
ระบุไว ในบัญชี 4.1 หรือบัญชี 4.2)

ผลิตภัณฑ ไลแมลงที่มีน้ำมัน
ตะไครหอมเปนสารสำคัญ
เพียงสารเดียวในผลิตภัณฑ

น้น้ำำมัมันน
ตะ
ตะไคไครรหหอม
กักันนยุยุงง อม

ผลิตภัณฑทำความสะอาด เชน
ผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑซักผา
ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น
ที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ
และ/หรือชนิดไมมีประจุเปน
สารสำคัญในผลิตภัณฑ

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
เปนวัตถุอันตรายที่มีความเปนอันตราย
หรือความเสี่ยงสูงกวาชนิดที่ 1 ผูผลิตและผูนำเขา
ตองขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และผูผลิต ผูนำเขา
ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองตองแจง
การดำเนินการใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
จึงจะดำเนินการได การแสดงฉลากจะตองแสดง
เลขทะเบียนวัตถุอันตรายไวบน
ฉลากผลิตภัณฑ

18

ชนิดของวัตถุอันตราย (ตอ)
ตัวอยาง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ผลิตภัณฑกำจัดแมลงที่มีสารสำคัญ
เปนสารในกลุมไพรีทรอยด เชน
ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)
d-allethrin (ดี-อัลเลทริน)
เมโทฟลูทริน (metofluthrin)
ผลิตภัณฑทำความสะอาดหรือ
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคที่มีสารสำคัญ
เปนกรด เชน กรดไฮโดรคลอริก

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
เปนวัตถุอันตรายที่มีความเปนอันตราย
หรือความเสี่ยงสูงกวาวัตถุอันตรายสองชนิดแรก
ผูผลิตและผูนำเขาตองขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
และผูผลิต ผูนำเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง
ตองไดรับอนุญาตใหดำเนินการจากพนักงานเจาหนาที่
กอนจึงจะดำเนินการได การแสดงฉลาก
จะตองแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตราย
ไวบนฉลากผลิตภัณฑ

ตัวอยาง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4
เปนวัตถุอันตรายที่มีความเปนอันตรายสูง
หรือมีความเสี่ยงสูง ทั้งจากคุณสมบัติของตัวสารเอง
หรือจากลักษณะการใช หรือสารที่หามใชโดย
อนุสัญญาระหวางประเทศ จึงหามมิใหผูใดผลิต
นำเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
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ผลิตภัณฑปองกันกำจัดแมลง
ที่มีสารสำคัญเปนสารดีด ีที (DDT)
คลอรเดน (chlordane)
หรือลินเดน (lindane)

ตรวจสอบชนิดของวัตถุอันตราย
ในการกำกับดูแลของ อย.

กรณี ใดบาง

ที่ตองขออนุญาต
1
2

การแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3

3

การแจงการดำเนินการผลิต นำเขา สงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
หรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
เพื1อใชรับจางใหบริการทำความสะอาดหรือเพื1อใชรับจาง
ใหบริการกำจัดแมลง ปลวก หรือสัตวฟนแทะ

4

การขออนุญาตผลิต นำเขา สงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
หรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
เพื1อใชรับจางใหบริการทำความสะอาดหรือเพื1อใชรับจาง
ใหบริการกำจัดแมลง ปลวก หรือสัตวฟนแทะ

5

การขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย
(ภาคสมัครใจ)
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กรณีไหนบางที่ ไดรับการยกเวน

ไมตองขออนุญาต
วัตถุอันตรายที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ใหยกเวนการขึ้นทะเบียน ไดแก

ผลิผลิตตภัภัณณฑฑ
ลลาางหงหอองน้งน้ำำ
ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น
ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื

้น

แนฟทาลีน
(naphthalene)
ในผลิตภัณฑที่ ใช ในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุขที่นำไปใช
เพื่อประโยชนแก

การระงับ

ปองกัน

ควบคุม

ไลกำจัดแมลงและสัตวอื่น

ผูผลิตหรือผูนำเขายังคงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
แจงการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 สำหรับกรณีแนฟทาลีน

การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
สำหรับกรณีพาราไดคลอโรเบนซีน

ผูมีไว ในครอบครอง
วัตถุอันตราย
เพื่อการใชสอยสวนบุคคล

หรือผูมีไว ในครอบครองวัตถุอันตราย
ที่เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป
นอกจากเพื่อใชรับจาง

ไมตองแจงการดำเนินการ หรือขออนุญาต
แตผลิตภัณฑที่ครอบครองตองไดรับการขึ้นทะเบียนแลว
โดยเปนการยกเวนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2538
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กรณีไหนบางที่ ไดรับการยกเวน

ไมตองขออนุญาต

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่นำเขามาเฉพาะครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค 5 ประการ ดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนไมตอง
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แจงการดำเนินการนำเขาวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 หรือขออนุญาตนำเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเวนการนำเขาไมตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจงดำเนินการ
การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2548 แตผูนำเขาตองแจงและ
ผานการตรวจสอบจากสำนักดานอาหารและยา และตองไม ใชการนำเขามาเพื่อขาย

1

วัตถุอันตรายที่นำเขามาเพื่อใชสอยสวนบุคคล
หรือใชเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะเปนครั้งคราว

2

วัตถุอันตรายที่นำเขามาเพื่อการแสดงนิทรรศการ

3

วัตถุอันตรายที่นำเขามาเพื่อการศึกษาของสถาบันการศึกษา
หรือเพื่อใช ในงานศึกษาวิจ ัย

4

วัตถุอันตรายที่นำเขามาใชโดยหนวยงานที่ตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลของการใชวัตถุอันตรายนั้น

5

วัตถุอันตรายที่นำเขามาเพื่อสงตอใหกระทรวง ทบวง กรม
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
22

ถาจะมาขออนุญาต

ตองมีคุณสมบัติอยางไร
คุ สมบัติส รับ
การย่นค ขอทุก ร ภท
ผูยื่นคำขอตองเปนผูรับมอบอำนาจ และไดรับการแตงตั้ง
จากผูมีอำนาจ (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา)
ใหเปนผูดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และผูมีอำนาจไดยื่น
หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการอนุญาตไวตอสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลว

คุ สมบัติ

า ยกตาม ร ภทค ขอ

1 การ จงการด นินการ กี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่

ผลิตภัณฑจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนกอน
จึงจะแจงการดำเนินการได และผูผลิต ผูนำเขา ผูสงออก หรือผูมีไว ใน
ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เพื่อใชรับจางกำจัดแมลงและสัตวแทะ
หรือเพื่อใชรับจางทำความสะอาด ตองจัดเตรียมสถานที่ ใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กำหนดไว ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการในการผลิต การนำเขา การสงออก และการมีไว ในครอบครอง
เพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555
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ถาจะมาขออนุญาต

ตองมีคุณสมบัติอยางไร
2 การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ผลิตภัณฑจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนกอนจึงจะขออนุญาตได
และตองจัดเตรียมสถานที่ ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนดไว ใน
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ในการผลิต การนำเขา การสงออก และการมีไว ในครอบครองเพื่อใชรับจาง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2555 รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ตามแตกรณี ดังนี้
กรณีขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ทำเลที่ตั้งของสถานที่ผลิตตอง
เปนไปตามขอ 5 ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กรณีขออนุญาตสงออกวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑที่จะขออนุญาตสงออกตองไดรับ
ใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนำเขาแลว
กรณีการขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อใชรับจางใหบริการ
กำจัดแมลง ปลวกหรือสัตวฟนแทะ ตองมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตราย
ซึ่งตองสำเร็จการอบรมหลักสูตรผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใช
รับจางกำจัดแมลงและสัตวอื่นในบานเรือน หรือทางสาธารณสุข

3 การขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ)

เปนผูผลิตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่สนใจขอรับการรับรอง โดยตองไมเปนผูถูกพักใชหรือเพิกถอนใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบอนุญาต ใบรับ แจงดำเนินการ ใบแจงขอเท็จจริง
หรือหนังสือรับรอง GMP วัตถุอันตราย ในขอบขายที่ยื่นคำขอ หากเคยถูกเพิกถอน
หนังสือรับรอง GMP วัตถุอันตราย จะยื่นไดอีกครั้งหลังพนระยะเวลา 60 วัน
24

ตองเตรียมตัวอยางไร?
เตรียมเอกสารใหพรอมตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนในเรื1องนั้น ๆ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหลักเกณฑเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับการขออนุญาตแตละประเภท ดังนี้

การแจง
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ
วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ในการผลิต การนำเขา การสงออก และการมีไว ใน
ครอบครองเพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2555
คูมือการแจงขอเท็จจริง
และการจัดทำฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน
การออกใบสำคัญ และการตออายุ ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2552 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดรายการขอมูลเอกสารและหลักฐาน
เพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2560
แนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
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การขอ
ขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
และชนิดที่ 3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแจง การออกใบรับ แจง การขอตออายุ
และการตออายุ ใบรับ แจงการดำเนินการเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2560

การแจงดำเนินการ
ผลิต นำเขา สงออก
และมีไวในครอบครอง
เพื1อใชรับจาง
วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการในการผลิต การนำเขา การสงออก และการ
มีไว ในครอบครองเพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหนาที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 2555

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการในการผลิต การนำเขา การสงออก
และการมีไว ในครอบครองเพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหนาที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 2555

การขอรับ
การรับรองตาม
มาตรฐาน GMP
วัตถุอันตราย
(ภาคสมัครใจ)

การขออนุญาต
ผลิต นำเขา สงออก
และมีไวในครอบครอง
เพื1อใชรับจาง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑว ิธีการที่ด ี ในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP)
พ.ศ. 2559
ตองมีการนำ GMP ไปปฏิบัติ ในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
และตองมีการผลิตวัตถุอันตรายเดียวกันกับขอบขายที่ขอรับการรับรอง
อยางนอย 3 รุนการผลิต (batch) ตอเนื่องกัน รวมทั้งมีการ
ดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวน
ของฝายบริหารแลว
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สามารถยื1นคำขอไดที่ ไหน
ประเภทคำขอ /
สถานที่ / ชองทาง

ศูนยบริการ
และใหคำปรึกษา
ผลิตภัณฑสุขภาพ
(OSSC) อย.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่สถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายตั้งอยู

E-Submission
(https://privus.
fda.moph.go.th)

¡ÒÃá¨Œ§¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§
ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂª¹Ô´·Õè 1
áÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§
¡ÒÃ¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂ
ª¹Ô´·Õè 2 ËÃ×Íª¹Ô´·Õè 3
áÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§

à©¾ÒÐ¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèÁÕà¢µ
¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨
¾ÔàÈÉµÑé§ÍÂÙ‹áÅÐà»š¹
¡ÒÃ¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹
¼ÅÔµÀÑ³±ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂ
ÊÓàÃç¨ÃÙ»áººáº‹§
ºÃÃ¨ØËÃ×ÍÃÇÁºÃÃ¨Ø
à¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ã¹¾×é¹·Õè
à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨
¾ÔàÈÉ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´«Öè§
¼ÅÔµÀÑ³±·Õè¹ÓÁÒáº‹§
ºÃÃ¨ØËÃ×ÍÃÇÁºÃÃ¨Ø
µŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¢Öé¹
·ÐàºÕÂ¹áÅÐä´ŒÃÑº
ãºÍ¹ØÞÒµËÃ×Í
ãºÃÑºá¨Œ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¼ÅÔµËÃ×Í¹Óà¢ŒÒÁÒ
¡‹Í¹áÅŒÇ
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-

สามารถยื1นคำขอไดที่ ไหน
ประเภทคำขอ /
สถานที่ / ชองทาง

ศูนยบริการ
และใหคำปรึกษา
ผลิตภัณฑสุขภาพ
(OSSC) อย.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่สถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายตั้งอยู

¡ÒÃá¨Œ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
¹Óà¢ŒÒ Ê‹§ÍÍ¡
ËÃ×ÍÁÕäÇŒ ã¹¤ÃÍº¤ÃÍ§à¾×èÍãªŒ
ÃÑº¨ŒÒ§ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂª¹Ô´·Õè 2
áÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§

E-Submission
(https://privus.
fda.moph.go.th)

à©¾ÒÐ¡ÒÃá¨Œ§
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¡ÒÃ¼ÅÔµ ¹Óà¢ŒÒ
ËÃ×ÍÊ‹§ÍÍ¡

¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒµ¼ÅÔµ ¹Óà¢ŒÒ
Ê‹§ÍÍ¡ ËÃ×ÍÁÕäÇŒ ã¹
¤ÃÍº¤ÃÍ§à¾×èÍãªŒÃÑº¨ŒÒ§
ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂª¹Ô´·Õè 3
áÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§

à©¾ÒÐ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒµ¼ÅÔµ
¹Óà¢ŒÒ ËÃ×ÍÊ‹§ÍÍ¡
¡Ã³Õ ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔµà´ÔÁ
ËÃ×ÍÊ¶Ò¹·Õàè ¡çºÃÑ¡ÉÒ
à¤Âä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµáÅŒÇ

¡ÒÃµ‹ÍÍÒÂØ ãºÊÓ¤ÑÞ¡ÒÃ¢Öé¹
·ÐàºÕÂ¹ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂ ¡ÒÃµ‹ÍÍÒÂØ
ãºÃÑº á¨Œ§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂª¹Ô´·Õè 2
áÅÐ¡ÒÃµ‹ÍÍÒÂØ ãºÍ¹ØÞÒµ
à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂª¹Ô´·Õè 3
-

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§/µ‹ÍÍÒÂØ/
à¾ÔèÁ¢Íº¢‹ÒÂ¡ÒÃÃÑºÃÍ§/GMP
ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂ (ÀÒ¤ÊÁÑ¤Ãã¨)
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-

ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุญาตผลิตภัณฑ
• วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
- แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
• วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3
1) ขออนุญาตผลิตหรือนำเขาตัวอยางผลิตภัณฑ เพื�อประกอบการขึ้นทะเบียน
(เฉพาะกลุมผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะ และผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค)
แตหากปริมาณตัวอยางไมเกิน 5 กิโลกรัม หรือ 5 ลิตร และไม ใชวัตถุดิบ
เทคนิคอลเกรดหรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป กำจัดแมลงและสัตวแทะ ใหแจงผาน
ระบบ E-Submission (http://privus.fda.moph.go.th/)
2) ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

ขั้นตอนที่ 2 ขออนุญาตสถานที่
• วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
- ไมตองขออนุญาต
• วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
- แจงดำเนินการผลิต
นำเขา สงออก
หรือมีไวในครอบครอง
เพื�อใชรับจาง
• วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
- ขออนุญาตผลิต นำเขา สงออก หรือ
มีไวในครอบครองเพื�อใชรับจาง

ขั้นตอนที่ 3 ขอรับการรับรอง GMP (ภาคสมัครใจ)
• ผูผลิตวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3
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GMP

การแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช
1

2

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
• ¼ÙŒÂ×è¹¤Ó¢ÍÂ×è¹ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃªÓÃÐ¤‹Ò»ÃÐàÁÔ¹¾ÃŒÍÁ¤Ó¢ÍáÅÐ
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹·Õè¤Ãº¶ŒÇ¹¼‹Ò¹ÃÐºº
• ÃÐºº µÃÇ¨ÊÍºËÅÑ¡°Ò¹áÅÐá¨Œ§Ê¶Ò¹ÐãËŒ¼ÙŒÂ×è¹¤Ó¢Í·ÃÒº

ระยะเวลาใหบริการ
20 นาที

คาธรรมเนียม
ไมมี

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

การ
พิจารณา

• à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ó¢ÍáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹àÍ¡ÊÒÃ
• á¨Œ§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹ÃÐºº
• ¼ÙŒÂ×è¹¤Ó¢Í ÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾ ãºÃÑº á¨Œ§ ¨Ò¡ÃÐººä´Œ´ŒÇÂµ¹àÍ§

ระยะเวลาใหบริการ
160 นาที

คาประเมิน
400 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย*

รวมระยะเวลา
ในการดำเนินการ
3 ชั่วโมง**

* Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºà»¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´
(ÊÊ¨ ) ÊÓËÃÑº¡Ã³ÕÊ¶Ò¹·Õè¼ÅÔµËÃ×ÍÊ¶Ò¹·Õèà¡çºÃÑ¡ÉÒ
ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂÍÂÙ‹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ â»Ã´µÃÇ¨ÊÍºÃÐÂÐàÇÅÒáÅÐ
¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡Ñº ÊÊ¨ ·ÕèÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑé§ÍÂÙ‹
** ¡ÒÃ¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒáÅŒÇàÊÃç¨ ãËŒ¹ÑºµÒÁàÇÅÒÃÒª¡ÒÃ áÅÐ
äÁ‹¹ÑºÃÇÁÇÑ¹ËÂØ´ÃÒª¡ÒÃ

30

การขออนุญาตผลิตหรือนำเขา
ตัวอยางวัตถุอันตราย
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช
1

2

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

• ¼ÙŒÂ×è¹¤Ó¢ÍÂ×è¹ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃªÓÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ (¤‹Ò¤Ó¢ÍáÅÐ¤‹Ò»ÃÐàÁÔ¹)
¾ÃŒÍÁ¤Ó¢ÍáÅÐàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹·Õè¤Ãº¶ŒÇ¹ ËÃ×Íá¡Œä¢¢ŒÍº¡¾Ã‹Í§
¤Ãº¶ŒÇ¹áÅŒÇ
• à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨ÊÍºËÅÑ¡°Ò¹áÅÐÍÍ¡ãº¹Ñ´ÃÑº àÃ×èÍ§/µÔ´µÒÁàÃ×èÍ§

ระยะเวลาใหบริการ
1 วัน

คาธรรมเนียม
• คาคำขอ 200 บาท
• คาประเมิน 400 บาท

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

การ
พิจารณา

• ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ó¢ÍáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹àÍ¡ÊÒÃ
• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
• ÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµáÅÐÅ§¹ÒÁ

คาธรรมเนียม
• คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต 300 บาท

ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย*

รวมระยะเวลา
ในการดำเนินการ
รวม 3 วัน**

* ¼ÅÔµÀÑ³±·ÕèµŒÍ§¢ÍÍ¹ØÞÒµ¼ÅÔµËÃ×Í¹Óà¢ŒÒµÑÇÍÂ‹Ò§ ä´Œá¡‹
¼ÅÔµÀÑ³±¡Ó¨Ñ´áÁÅ§áÅÐÊÑµÇá·Ð áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±¦‹Òàª×éÍâÃ¤
«Öè§µŒÍ§Ê‹§·´ÊÍº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÊÓ¤ÑÞ
à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹
** ¡ÒÃ¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒáÅŒÇàÊÃç¨ ãËŒ¹ÑºÇÑ¹·Ó¡ÒÃ â´ÂäÁ‹¹ÑºÃÇÁ
ÇÑ¹ËÂØ´ÃÒª¡ÒÃ áÅÐÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É
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การขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช
1

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลาใหบริการ
คาธรรมเนียม

1 วัน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอยื่นหลักฐานการชำระคาใชจาย (คาคำขอและคาประเมิน)
พรอมคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวน หรือแกไขขอบกพรอง
ครบถวนแลว
เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดรับ เรื่อง/ติดตามเรื่อง

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย

คาคำขอ 200 บาท
คาประเมินขึ้นกับประเภทคำขอ
- สารใหม 3,000 บาท
- สารเดิม 2,000 บาท
- สารเดิม กรณีเพื1อการสงออกเทานั้น (export only) 1,000 บาท
- ผลิตภัณฑ ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว แตตองการเปลี่ยนแปลงชื1อการคา 500 บาท
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การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ตอ)
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
พิจารณาคำขอและประเมินเอกสาร
เสนอคณะทำงานพิจารณาทะเบียนตำรับและการขออนุญาต
วัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และขอความบนฉลาก
ดำเนินการตามมติคณะทำงานฯ / แจงผูยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม
ตามมติคณะทำงานฯ
กรณีคณะทำงานฯ มีมติ ใหสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพิจารณา
ผูยื่นคำขอตองชำระคาใชจายในสวนนี้
สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบผลการประเมินและเสนอออกใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ระยะเวลาใหบริการ* ขึ้นกับประเภทคำขอ
สารใหม 143 วัน (95 วันทำการ)
สารใหม กรณีเพื1อการสงออกเทานั้น (export only) 128 วัน (85 วันทำการ)
สารเดิมประเภทผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะ 83 วัน (55 วันทำการ)
สารเดิมประเภทผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะ กรณีวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด
46 วัน (30 วันทำการ)
สารเดิมประเภทผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะ กรณีเพื1อการสงออกเทานั้น
(export only) 39 วัน (25 วันทำการ)
สารเดิมประเภทผลิตภัณ าเชื้อ รค 3 วัน (55 วันทำการ)
สารเดิมประเภทผลิตภัณ าเชื้อ รค กรณีเพื�อการสงออกเทานั้น
(export only) 39 วัน (25 วันทำการ)
สารเดิมประเภทผลิตภัณฑทำความสะอาด 46 วัน (30 วันทำการ)
สารเดิมประเภทผลิตภัณฑทำความสะอาด กรณีเพื1อการสงออกเทานั้น
(export only) 24 วัน (15 วันทำการ)
เปลี่ยนแปลงชื1อการคา 31 วัน (20 วันทำการ)

2

การ
พิจารณา

คาธรรมเนียม • คาประเมิน ดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (เฉพาะกรณีคณะทำงานฯ มีมติใหสงผูเชี่ยวชาญ)
- 12,000 บาท สำหรับกรณีการประเมินขอมูลทางพิษวิทยา การประเมินความเสี่ยง
การประเมินเกณฑการตัดสินและวิธีการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑที่ ไมเปนไป
ตามหลักเกณ และการกลาวอางประ ยชนและวิธี ใชบนฉลาก และการประเมินผลิตภัณ
รูปแบบใหมหรือเทค น ลยี ใหม
- 15,000 บาท สำหรับการประเมินดานอื1น ๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย
หมายเหตุ *การนับระยะเวลา ไมนับรวมระยะเวลาที่ผูยื�นคำขอใชในการชี้แจงเพิ่มเติม (15 วัน)
และไมนับรวมระยะเวลาที่ผูเชี่ยวชาญฯ ใชในการพิจารณา (35 วัน) (ถามี)
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การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ตอ)
3

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

การลงนาม
4

เสนอลงนามอนุญาต

คาธรรมเนียม
ไมมี

ระยะเวลา
ใหบริการ
4 วัน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

แจงผล
การพิจารณา

แจงผลการพิจารณาและออกใบสั่งชำระคาธรรมเนียม

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบสำคัญการขึ้น
ทะเบียน 2,000 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย

รวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดขึ้นกับประเภทคำขอ*
- คำขอขึ้นทะเบียนสารใหม กรณีทั่วไป (ขายในประเทศ)
- คำขอขึ้นทะเบียนสารใหม กรณีเพื่อการสงออกเทานั้น
- คำขอขึ้นทะเบียน กรณีสารเดิม (สารสำคัญเคยรับขึ้นทะเบียนแลว)
ผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะ ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคและซักผาขาว
กรณีทั่วไป (ขายในประเทศ)
กรณีเพื่อการสงออกเทานั้น
ผลิตภัณฑทำความสะอาด
กรณีทั่วไป (ขายในประเทศ)
กรณีเพื่อการสงออกเทานั้น
ผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะประเภทวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด
- คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนไวแลว แตเปลี่ยนแปลงชื่อการคา

149 วัน (100 วันทำการ)
134 วัน (90 วันทำการ)
89 วัน (60 วันทำการ)
45 วัน (30 วันทำการ)
52
30
52
37

วัน
วัน
วัน
วัน

(35 วันทำการ)
(20 วันทำการ)
(35 วันทำการ)
(25 วันทำการ)

หมายเหตุ *การนับระยะเวลา ไมนับรวมระยะเวลาที่ผูยื�นคำขอใชในการชี้แจงเพิ่มเติม (15 วัน)
และไมนับรวมระยะเวลาที่ผูเชี่ยวชาญฯ ใชในการพิจารณา (35 วัน) (ถามี)
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การแจงการดำเนินการผลิต นำเขา
สงออก หรือมีไวในครอบครอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช
1

2

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร
การ
พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวน
หรือแกไขขอบกพรองครบถวนแลว
เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดรับ เรื่อง/ติดตามเรื่อง

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

คาธรรมเนียม
ไมมี

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
พิจารณาคำขอและประเมิน
ระยะเวลา
เอกสาร
ใหบริการ
สรุปผลการประเมิน
ออกใบรับ แจงฯ และลงนาม 1 วัน

คาธรรมเนียม
ไมมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย*

รวมระยะเวลา
ในการดำเนินการ
รวม 2 วัน**

* หนวยงานผูรับผิดชอบเปนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
สำหรับกรณีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยูตางจังหวัด
โปรดตรวจสอบระยะเวลา และขั้นตอนการใหบริการกับ สสจ. ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู
** การนับระยะเวลาเวลาแลวเสร็จ ใหนับวันทำการ โดยไมนับรวม
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ
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การขออนุญาตผลิต นำเขา หรือสงออก
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีสายการผลิตเดิม
หรือสถานที่เก็บรักษาเคยไดรับอนุญาตแลว)
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช
การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

1

ระยะเวลาใหบริการ 1 วัน

2

การ
พิจารณา

คาธรรมเนียม

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ผูยื่นคำขอยื่นหลักฐานการชำระคาใชจาย (คาคำขอและคาประเมิน)
พรอมคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวน หรือแกไข
ขอบกพรองครบถวนแลว
เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดรับ เรื่อง/ติดตามเรื่อง

คาธรรมเนียม • คาคำขอ 200 บาท • คาประเมิน 500 บาท

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
พิจารณาคำขอและประเมินเอกสาร
สรุปผลการประเมิน
ออกใบอนุญาตและลงนาม

ระยะเวลาใหบริการ
6 วัน

• คาธรรมเนียมใบอนุญาต ขึ้นกับปริมาณการผลิต/นำเขา/สงออก
 ไมถึง 10 เมตริกตัน 500 บาท
 ตั้งแต 10 เมตริกตัน แต ไมถึง 50 เมตริกตัน 1,000 บาท
 ตั้งแต 50 เมตริกตัน แต ไมถึง 100 เมตริกตัน 1,500 บาท
 ตั้งแต 100 เมตริกตัน ขึ้นไป 3,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย*

รวมระยะเวลาในการดำเนินการ
รวม 7 วัน

* หนวยงานผูรับผิดชอบเปนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำหรับ
กรณีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยูตางจังหวัด โปรด
ตรวจสอบระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการกับ สสจ. ที่สถานประกอบการตั้งอยู
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การขออนุญาต / ขอแกไขใบอนุญาตผลิต นำเขา
สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื1อใชรับจาง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีผูประกอบการรายใหม
สถานที่ผลิตใหม สายการผลิตใหม หรือสถานที่เก็บรักษาใหม)
1 การ
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
คำขอยื่นหลักฐานการชำระเงิน (คาคำขอและคาประเมิน)
ตรวจสอบ (1) พรผูยอื่นมคำขอ/หนั
งสือแจงความประสงค พรอมเอกสารหลักฐานครบถวนและ/
หรื
อ
แก
ไ
ขข
อ
บกพร
องครบถวนแลว
เอกสาร
(2) เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดรับ เรื่อง
คาธรรมเนียม

คาคำขอ 200 บาท
คาประเมินขึ้นกับประเภทคำขอ หรือการขอแกไขใบอนุญาต
- ผลิต 2,000 บาท ขอแกไข 1,000 บาท
- นำเขา / สงออก / ครอบครอง 1,000 บาท ขอแกไข 500 บาท

ระยะเวลาใหบริการ
1 วัน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

2

การ
พิจารณา

3

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลาใหบริการ 4 วัน






พิจารณาคำขอและเอกสารประกอบ
นัดหมายเพื่อตรวจประเมินสถานที่
ตรวจประเมินสถานที่
พิจารณาเอกสารและการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ

ระยะเวลาใหบริการ*
ขึ้นกับประเภทคำขอ
 ผลิต 22 วัน (14 วันทำการ)
 นำเขา/สงออก 15 วัน (9 วันทำการ)
 ครอบครอง 16 วัน (10 วันทำการ)

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
เสนอลงนามใบอนุญาตตามลำดับขั้น

คาธรรมเนียม ไมมี

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย

หมายเหตุ : *การนับระยะเวลา ไมนับรวมระยะเวลาที่ผูยื1นคำขอใชในการชี้แจงเพิ่มเติม (15 วัน)
และหากคณะทำงานฯ มีมติใหสงเรื1องใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพิจารณา
ผูยื1นคำขอตองชำระคาใชจายในสวนนี้ (12,000 บาท) และการนับระยะเวลา
จะไมนับรวมระยะเวลาที่ผูเชี่ยวชาญฯ ใชในการพิจารณา (35 วัน)
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การขออนุญาต/ขอแกไขใบอนุญาตผลิต นำเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
เพื�อใชรับจางวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีผูประกอบการรายใหม
สถานที่ผลิตใหม สายการผลิตใหม หรือสถานที่เก็บรักษาใหม) (ตอ)

4

แจงผล
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
แจงผลการพิจารณาและออกใบสั่งชำระคาธรรมเนียม

ระยะเวลาใหบริการ 1 วัน

คาธรรมเนียม
• คาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต/นำเขา/สงออก ขึ้นกับปริมาณวัตถุอันตรายที่ผลิต/นำเขา/สงออก ตอป
 ไมถึง 10 เมตริกตัน 500 บาท
 ตั้งแต 10 เมตริกตัน แต ไมถึง 50 เมตริกตัน 1,000 บาท
 ตั้งแต 50 เมตริกตัน แต ไมถึง 100 เมตริกตัน 1,500 บาท
 ตั้งแต 100 เมตริกตัน ขึ้นไป 3,000 บาท
• คาธรรมเนียมใบอนุญาตครอบครองขึ้นกับปริมาณวัตถุอันตรายและพื้นที่เฉพาะเพื�อการเก็บรักษา
(1) ไมถึง 10 เมตริกตันตอป
 พื้นที่ ไมถึง 500 ตารางเมตร 500 บาท
 พื้นที่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป แต ไมถึง 1,000 ตารางเมตร 1,000 บาท
 พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป แต ไมถึง 2,000 ตารางเมตร 1,500 บาท
 พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 3,000 บาท
(2) ตั้งแต 10 เมตริกตันขึ้นไปตอป แตไมถึง 50 เมตริกตันตอป
 พื้นที่ ไมถึง 1,000 ตารางเมตร 1,000 บาท
 พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป แต ไมถึง 2,000 ตารางเมตร 1,500 บาท
 พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 3,000 บาท
(3) ตั้งแต 50 เมตริกตันขึ้นไปตอป แตไมถึง 100 เมตริกตันตอป
 พื้นที่ ไมถึง 2,000 ตารางเมตร 1,500 บาท
 พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 3,000 บาท
(4) ตั้งแต 1000 เมตริกตันขึ้นไปตอป 3,000 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย*

รวมระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นกับประเภทคำขอ
- คำขออนุญาตผลิต
28 วัน (19 วันทำการ)
- คำขออนุญาตนำเขา สงออก
21 วัน (14 วันทำการ)
- คำขออนุญาตมี ไวในครอบครอง 22 วัน (15 วันทำการ)
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* หนวยงานผูรับผิดชอบเปนสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) สำหรับกรณีสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยูตางจังหวัด โปรดตรวจ
สอบระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการกับ สสจ.
ที่สถานประกอบการตั้งอยู

การขอรับการรับรองและการตออายุการรับรอง
มาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ)
แบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช

1
2
3

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร
การ
พิจารณา
แจงผล
การพิจารณา

ระยะเวลาใหบริการ

1 วัน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
(1) ผูยื่นคำขอยื่นหลักฐานการชำระเงินพรอมคำขอ /
หนังสือแจงความประสงค พรอมเอกสารหลักฐานครบถวน
และหรือแกไขขอบกพรองครบถวนแลว
(2) เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดเรื่อง

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

คาธรรมเนียม
- คาคำขอ 200 บาท
- คาประเมิน 3,000 บาท

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ


พิจารณาคำขอและเอกสารประกอบ

คาธรรมเนียม ไมมี

ระยะเวลาใหบริการ
65 วัน (43 วันทำการ)

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
- แจงผลการพิจารณา กรณีผลการประเมินพบวาไมสอดคลอง
กับขอกำหนด GMP เจาหนาที่จะแจงขอบกพรองใหทราบ
- หากผลการประเมินเอกสารไมผ าน ผูยื่นคำขอตองดำเนินการ
แกไขใหถูกตองแลวยื่นคำขอมาใหม
- หากผลการประเมินเอกสารผาน จึงรับคำขอเพื่อตรวจประเมิน
ณ สถานที่ผลิต โดยผูยื่นคำขอตองชำระคาธรรมเนียม
การตรวจสถานที่

คาธรรมเนียม 30,000 - 60,000 บาท ตามจำนวนแรงมาและคนงานในขอบขายที่ยื1นคำขอ
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การขอรับการรับรองและการตออายุการรับรอง
มาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ) (ตอ)
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

4 การพิจารณา
การรับรอง
GMP

5

การ
ลงนาม

พิจารณาคำขอและเอกสารประกอบ
 จัดทำกำหนดการ
 ตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิต
 เสนอคณะทำงานเพื่อการรับรอง GMP

ระยะเวลาใหบริการ 84 วัน (56 วันทำการ)

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
เสนอลงนามหนังสือรับรองตามลำดับขั้น

ระยะเวลาใหบริการ 4 วัน

ผลหรือ
6 แจรับงหนั
งสือ
รับรอง

คาธรรมเนียม
ไมมี

คาธรรมเนียม
ไมมี

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ออกใบสั่งชำระเงิน กรณีไดหนังสือรับรอง

ระยะเวลาใหบริการ 1 วัน

คาธรรมเนียม
3,000 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักควบคุมเครื1องสำอางและวัตถุอันตราย

รวมระยะเวลาในการดำเนินการ 67 วัน (45 วันทำการ) สำหรับการประเมิน
เอกสาร และ 89 วัน (60 วันทำการ) สำหรับการตรวจสถานที่และออกหนังสือ
รับรองเฉพาะกรณีตรวจแลวไมพบขอบกพรอง
40

1

2

ผูผลิตหรือผูนำเขาตองรักษา
มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ
ใหเปนไปตามขอกำหนดหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของ เชน ขอกำหนดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ ขอกำหนด
เกี่ยวกับคาคลาดเคลื่อนที่อนุญาตใหมีได
ของสารสำคัญในผลิตภัณฑ เปนตน

ผูผลิตหรือผูนำเขาตองผลิต
หรือนำเขาวัตถุอันตรายให
ตรงตามที่ ไดแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
หรือตรงตามที่ ไดขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
หรือชนิดที่ 3 ไว

ขอพึงปฏิบัติ
หลังไดรับอนุญาต
4

ผูผลิตหรือผูนำเขา
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ตองจัดทำฉลากผลิตภัณฑ
ที่มีหัวขอและขอความ
ครบถวนตามที่กฎหมาย
กำหนด และไมแสดง
ขอความเปนเท็จ หรือ
เกินความจริง หรือใน
ทำนองโออวดสรรพคุณ
หรือทำใหเขาใจผิดใน
สาระสำคัญ
(ฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ไมตองขออนุญาตจาก อย. กอน)

3

ผูผลิตหรือผูนำเขา
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
หรือชนิดที่ 3 ตอง
จัดทำฉลาก
ผลิตภัณฑ ใหเปนไป
ตามที่ขึ้นทะเบียนไว
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5

ผูผลิต ผูนำเขา ผูสงออก และผูมีไว ในครอบครองวัตถุอันตราย
ตองดำเนินการดานสถานที่และมาตรการดานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

5.1

ผูผลิตวัตถุอันตราย

ตองบำรุงรักษาสถานที่ผลิตใหมีอุปกรณผลิต อุปกรณความปลอดภัยเหมาะสม
พรอมใชตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดทำบันทึกการผลิต การอบรม
พนักงานใหเขาใจในอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงาน
โดยเก็บบันทึกตาง ๆ ใหตรวจสอบอยางนอย 2 ป ทั้งนี้ เจาหนาที่จะมี
การตรวจเฝาระวังสถานที่ผลิตภายใน 3 ปกอนตออายุ ใบอนุญาต
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และผูผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2
และชนิดที่ 3 ตองแจงปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายในรอบ
หนึ่งปปฏิทิน ผานชองทาง e-Submission หรือที่สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือแจงทางไปรษณีย ภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป

ผูนำเขาวัตถุอันตราย

ตองบำรุงรักษาสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายใหมีสถานที่และอุปกรณ
ความปลอดภัยเหมาะสมพรอมใชตามที่
กฎหมายกำหนด การนำเขาตองแจง
ปริมาณการนำเขา และผานการตรวจสอบ
ณ ดานอาหารและยา กรณีนำเขาวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ขณะนำเขา
ตองมี ใบรับรองผลการวิเคราะห (Certificate of
Analysis : COA) ของวัตถุอันตรายที่นำเขา
แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานอาหาร
และยา และตองจัดเก็บไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ป

5.2
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ผูสงออกวัตถุอันตราย

ตองบำรุงรักษาสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายใหมีสถานที่และอุปกรณ
ความปลอดภัยเหมาะสมพรอมใชตามที่
กฎหมายกำหนด และผูสงออก
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3
ตองแจงปริมาณการสงออกวัตถุอันตราย
ในรอบหนึ่งปปฏิทินผานชองทาง
e-Submission หรือที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
หรือแจงทางไปรษณีย ภายในวันที่
31 มกราคมของปถัดไป

5.3

5.4

ผูมีไว ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3

เพื่อใชรับจางใหบริการทำความสะอาดหรือเพื่อใชรับจางใหบริการกำจัดแมลง
ปลวกหรือสัตวฟนแทะ จะตอง
 บำรุงรักษาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและอุปกรณความปลอดภัยเหมาะสม
พรอมใชตามที่กฎหมายกำหนด
 มีการจัดทำสัญญาการใหบริการและบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ ใหบริการอยางครบถวน
 มีการอบรมผูปฏิบัติงานใหเขาใจถึงอันตรายขณะปฏิบัติงาน
 กรณี ใหบริการกำจัดแมลงที่มีการใชวัตถุอันตรายที่มีสารประกอบออรกาโนฟอสเฟต
หรือสารคารบาเมต ตองมีการตรวจสุขภาพเพื่อหาระดับ เอนไซม โคลีนเอสเตอเรส
ของพนักงานที่สัมผัสสาร เชน พนักงานแบงสารกำจัดแมลง หรือผูฉีดพน เปนตน
 กรณีผูมี ไว ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางใหบริการกำจัดแมลง ปลวก
หรือสัตวฟนแทะ ตองตรวจสอบผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง
ไม ให ใบประกาศการฝกอบรมหมดอายุ และตองเก็บ เอกสารหลักฐานอยางนอย
2 ปเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

7

ผูไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย
ตองปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑว ิธีการที่ด ี
ในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ (GMP)
พ.ศ. 2559

การโฆษณาวัตถุอันตราย
ตองไมแสดงขอความเปนเท็จ
หรือเกินความจริง
หรือในทำนอง
โออวดสรรพคุณ
หรือทำใหเขาใจผิด
ในสาระสำคัญ

6
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ทานสามารถติดตอสอบถาม
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย ดังนี้

1
2
3

การแจงขอเท็จจริงวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1
ฝายใหคำแนะนำ
ศูนย ใหคำปรึกษา
ดานวัตถุอันตราย
โทร. 0 2590 7612

ติดตามเรื่อง
ศูนย OSSC โทร. 0 2590 7626
หรือกลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด
โทร. 0 2590 7303, 0 2590 7305-6
0 2590 7384

e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ฝายใหคำแนะนำ
ศูนย ใหคำปรึกษา
ดานวัตถุอันตราย
โทร. 0 2590 7612

ติดตามเรื่อง
ศูนย OSSC โทร. 0 2590 7626
หรือกลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด
โทร. 0 2590 7303, 0 2590 7305-6
0 2590 7384

e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

การแจงดำเนินการผลิต นำเขา สงออก หรือมี ไว
ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ฝายใหคำแนะนำ
ศูนย ใหคำปรึกษา
ดานวัตถุอันตราย
โทร. 0 2590 7612

ติดตามเรื่อง
ศูนย OSSC โทร. 0 2590 7626
หรือกลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด
โทร. 0 2590 7303, 0 2590 7305-6
0 2590 7384
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e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

ทานสามารถติดตอสอบถาม
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย (ตอ)

4
5
6
7

การขออนุญาตผลิต นำเขา สงออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
(กรณีสายการผลิตเดิม หรือสถานที่เก็บรักษาเคยไดรับอนุญาตแลว)
ฝายใหคำแนะนำ
ศูนย ใหคำปรึกษา
ดานวัตถุอันตราย
โทร. 0 2590 7612

ติดตามเรื่อง
ศูนย OSSC โทร. 0 2590 7626
หรือกลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด
โทร. 0 2590 7303, 0 2590 7305-6
0 2590 7384

e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

การขออนุญาตผลิต นำเขา สงออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีสถานที่ผลิตใหม
ผูประกอบการรายใหม สายการผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาใหม)
ฝายใหคำแนะนำ และติดตามเรื่อง
กลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด
โทร. 0 2590 7304, 0 2590 7369

e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

การขออนุญาตมี ไวในครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ฝายใหคำแนะนำ และติดตามเรื่อง
กลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด
โทร. 0 2590 7304, 0 2590 7369

e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

การรับรอง GMP วัตถุอันตราย
ฝายใหคำแนะนำ และติดตามเรื่อง
กลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด
โทร. 0 2590 7304, 0 2590 7369
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e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
การขออนุญาตผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Submission)

1
2

การแจงขอเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
กลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด
0 2590 7303, 0 2590 7306

e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

การตออายุทุกประเภท
กลุมกำกับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด
0 2590 7303, 0 2590 7306

e-Mail
toxic@fda.
moph.go.th

* หมายเหตุ กรณีการแจงขอเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 การตออายุ ใบรับ แจงการดำเนินการวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 และการตออายุ ใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาอยู
ตางจังหวัด โปรดติดตอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายไดที่
เพื1อไมเปนการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องตน
กอนการขอคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม
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ทาแกม

ทาเล็บ

ทาเล็บ
ทาเล็บ

ผลิตภัณฑ
ลางหองน้ำ
ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น

