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รายการเอกสารที่ตอ้ งยื่นเพื่อประกอบการขออนุมัติ
สถานที่ผลิต/นําเข้าครือ่ งสําอาง
ลําดับ

รายการเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
(ชุด)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับสําเนา
(ชุด)

ประเภท
การดําเนินกิจการ

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

0

1

ผลิต


บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการ
ปกครอง

0

1





-สําเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิต/ สถานที่นําเข้า /
สถานที่เก็บเครื่องสําอางโดยมี
รายละเอียดของเจ้าบ้าน
-กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน
ให้แนบหนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือสัญญาเช่า (ต้องแนบ
เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ
ของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
สําเนาทะเบียนบ้าน(เป็นเจ้าบ้าน)
หรือสําเนาโฉนด (เป็นผู้มี
กรรมสิทธิ)์ , สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมหรือ
ผู้ให้เช่า , สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับการยินยอมหรือผู้เช่า
สําเนาหนังสือมอบอํานาจและ
แต่งตั้งผู้ดําเนินการซึ่งได้ยื่น
ต้นฉบับไว้ที่สํานักงาน อย.
แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาเอกสาร (ขอแบบฟอร์ม

กรมการ
ปกครอง

1

1





-

1

1





1)

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

2)

3)

4)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

นําเข้า


หมายเหตุ

กรณีผู้ยื่นคําขอเป็น
นิติบุคคลให้ยื่น
สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาเอกสาร
กรณีผู้ยื่นคําขอเป็น
บุคคลธรรมดา ให้ยื่น
บัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาเอกสาร
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ลําดับ

5)

6)
7)
8)
9)

10)

รายการเอกสาร

ได้ที่ OSSC ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง หรือดาวน์โหลด
ได้ที่
(http://www.fda.moph.go.th
/sites/Cosmetic/SitePages/P
ermission.aspx)
ข้อมูลทั่วไป เช่น ที่ตั้ง ลักษณะ
กิจการ โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการจดแจ้ง เครื่องสําอาง
(ถ้ามี)
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่
ติดต่อและบริเวณใกล้เคียง
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ผลิต
หรือสถานที่นําเข้า และบริเวณ
ใกล้เคียง
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องสําอางและบริเวณ
ใกล้เคียง
แผนผังภายในของ
สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง หรือ
สถานที่นําเข้า ให้แสดงสัดส่วน
และตําแหน่งของ
- การติดตั้งอุปกรณ์การผลิต/
การบรรจุ (เฉพาะกรณีผลิต
ให้ระบุตําแหน่งของถังผสม ,
เครื่องบรรจุ)
- บริเวณหรืออาคารเก็บ
วัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุ/
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรง
ของอุบัติภัย (เช่น เครื่อง
ดับเพลิง ตู้ใส่เครื่องปฐม
พยาบาล)
- อุปกรณ์การจัดการ
กรณีสารเคมีหกรั่วไหล
(ถังทราย/วัสดุดูดซับ)
แผนผังของสถานที่เก็บ
เครื่องสําอาง ให้แสดงสัดส่วน
และตําแหน่งของ

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
(ชุด)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับสําเนา
(ชุด)

ประเภท
การดําเนินกิจการ

ผลิต

นําเข้า

หมายเหตุ

-

1

1





-

1

1





ให้ระบุพิกัด GPS

-

1

1





ให้ระบุพิกัด GPS

-

1

1





ให้ระบุพิกัด GPS

-

1

1





-

1

1





กรณีมีสถานที่เก็บ
อยู่คนละแห่งกับ
สถานที่ผลิตหรือคน
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ลําดับ

รายการเอกสาร

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
(ชุด)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับสําเนา
(ชุด)

ประเภท
การดําเนินกิจการ

ผลิต

11)

12)

13)

14)

- พื้นที่จัดเก็บ
- อุปกรณ์ป้องกันความ
รุนแรงของอุบัติภัย (เครื่อง
ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล)
- อุปกรณ์การจัดการกรณี
สารเคมีหกรั่วไหล (เช่น ถัง
ทราย/ขี้เลื่อย)
สําเนาใบประกอบกิจการโรงงาน กรมโรงงาน
ตามที่พรบ. โรงงาน กําหนดไว้
อุตสาหกรรม
(ถ้ามี)หรือสําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการในนิคมฯ (ถ้ามี)
รูปถ่ายป้าย “สถานที่ผลิต
เครื่องสําอาง” ติดบริเวณ
ทางเข้าสถานที่ผลิต หรือ
“สถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง”
ติดบริเวณทางเข้าสถานที่
นําเข้าเครื่องสําอาง
เอกสารแสดงระบบการผลิต/
วิธีการผลิตเครื่องสําอาง (โดยย่อ)
พร้อมระบุแรงม้าเครื่องจักร
แต่ละขั้นตอนการผลิต บรรจุ
หนังสือรับรองสถานที่ผลิต
หรือนําเข้าตามประกาศ
กระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
รับรองสถานที่ หรือหนังสือ
รับรองมาตรฐานการผลิตตาม
ASEAN GMP

หมายเหตุ

นําเข้า
ละแห่งกับสถานที่
นําเข้า

1

1





1

1





1

1





-

1





(เป็นภาพสีพิมพ์หรือ
ติดลงกระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ากระดาษ)

กรณีมีหนังสือรับรอง
สถานที่ผลิต/นําเข้า
แล้วให้ยกเว้นเอกสาร
ข้อ 1 ถึง ข้อ 13

