
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การจดแจ้ง  การออกใบรับจดแจ้ง  การต่ออายุใบรับจดแจ้ง 

การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง  และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖  (๑๐)  มาตรา  ๑๔  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  วรรคสาม  มาตรา  ๑๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
เครื่องส าอาง  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขอจดแจ้ง 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ที่ประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย  น าเข้าเพ่ือขาย  หรือรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยที่อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย   

หมวด  ๒ 
การจดแจ้ง 

 
 

ข้อ ๓ ให้ผู้ผลิต  ผู้รับจ้างผลิต  หรือผู้น าเข้าเครื่องส าอาง  ยื่นค าขอจดแจ้งก่อนผลิต  หรือ
ก่อนน าเข้าเครื่องส าอาง 

การยื่นค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง  ให้แจ้งรายละเอียดของเครื่องส าอางในแบบค าขอจดแจ้ง
เครื่องส าอาง  ตามแบบ  จ.ค.๑  และส่งมอบเอกสารหลักฐานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมค าขอจดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง   

การจดแจ้งเครื่องส าอางต้องไม่ใช้ชื่อการค้า  หรือชื่อเครื่องส าอางไปในท านองโอ้อวด  ไม่สุภาพ  
หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความจริง  ไม่ใช้ชื่อการค้า  หรือชื่อเครื่องส าอางที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
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อันดีงามของไทย  หรือส่อไปในทางท าลายคุณค่าของภาษาไทย  และมีสูตรส่วนผสมที่มีสารเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับรายการสารด้านเครื่องส าอาง 

กรณีการจดแจ้งเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น  โดยมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ฉลาก  หรือ
รายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนด  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  ว่าด้วยการจดแจ้งเครื่องส าอางที่ผลิต  หรือน าเข้าเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น   
โดยมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนด   

หากผู้จดแจ้งมีการจดแจ้งเครื่องส าอางเพ่ือจ าหน่ายในประเทศที่ใช้ชื่อไม่เป็นไปตามข้อ  ๓  
วรรคสาม  หรือผู้จดแจ้งน าผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่เครื่องส าอางมาจดแจ้งเป็นเครื่องส าอาง  ให้ถือว่าใบรับ  
จดแจ้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ในการมีค าสั่งเพิกถอน 
ใบรับจดแจ้งกรณีดังกล่าวตามกฎหมาย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ 

ข้อ ๔ การยื่นค าขอจดแจ้ง  ค าขอต่ออายุ  ค าขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งและค าขอรับ  
ใบแทนใบรับจดแจ้ง  ให้ยื่นเป็นเอกสารได้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ๕ ผู้ยื่นค าขอต้องจัดให้มีสถานที่ผลิต  หรือสถานที่น าเข้าที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง 

หมวด  ๓ 
การรบัจดแจ้ง 

 
 

ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอส่งมอบ   
หากครบถ้วน  ถูกต้องและช าระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอางแล้ว  ให้ออกใบรับจดแจ้ง  ดังนี้ 

(๑) กรณีจดแจ้งเพ่ือขาย  หรือส่งออก  ตามมาตรฐานของประเทศไทย  ให้ออกใบรับจดแจ้ง  
ผลิตเพ่ือขายเครื่องส าอาง  ตามแบบ  จ.ผ.๑  หรือใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง  ตามแบบ  จ.ร.๑  หรือ  
ใบรับจดแจ้งน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอาง  ตามแบบ  จ.น.๑  ไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) กรณีการจดแจ้งเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น  หรือจดแจ้งโดยมีคุณภาพ  มาตรฐาน  
ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนด  ให้ออกใบรับจดแจ้งผลิตเพ่ือขายเครื่องส าอาง  
(เฉพาะเพ่ือส่งออกเท่านั้น)  ตามแบบ  จ.ผ.ส.๑  หรือใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง  (เฉพาะเพ่ือส่งออก
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เท่านั้น)  ตามแบบ  จ.ร.ส.๑  หรือใบรับจดแจ้งน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอาง  (เฉพาะเพ่ือส่งออกเท่านั้น)  
ตามแบบ  จ.น.ส.๑  ไว้เป็นหลักฐาน 

หมวด  ๔ 
การต่ออายุใบรบัจดแจ้ง  การแก้ไขรายการใบรบัจดแจง้  และการออกใบแทนใบรบัจดแจ้ง 
 
 

ข้อ ๗ ผูจ้ดแจ้งที่ประสงคจ์ะขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง  ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  
ตามแบบ  จ.ค.๒  ต่อผู้รับจดแจ้งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ  พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอส่งมอบ  หากครบถ้วน  
ถูกต้องและช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับเครื่องส าอางแล้ว  ให้ออกใบต่ออายุใบรับจดแจ้งเครือ่งส าอาง  ตามแบบ  จ.ค.๓  ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๘ ผู้จดแจ้งซึ่งใบรับจดแจ้งของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน  สามารถยื่นค าขอต่ออายุ  
และขอผ่อนผัน  โดยแสดงเหตุผลในการที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในก าหนดก็ได้  แต่จะต้องระวางโทษ  
ปรับรายวัน  วันละห้าร้อยบาทและด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุตามข้อ  ๗   

ข้อ ๙ ผู้จดแจ้งที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง  ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการ   
ในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอแก้ไขรายการในใบรับ  
จดแจ้งเครื่องส าอาง  ตามแบบ  จ.ค.๔  ต่อผู้รับจดแจ้ง  และช าระค่าธรรมเนียมค าขอแก้ไขรายการ 
ในใบรับจดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอส่งมอบ  หากครบถ้วน  
ถูกต้อง  ให้ออกหนังสือรับทราบการขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  หรือด าเนินการ  
สลักหลังในใบแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  ตามแบบ  จ.ค.๕  ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบรับจดแจ้งช ารุด  สูญหาย  หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  ให้ผู้จดแจ้ง   
ยื่นค าขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบแทน  
ใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางตามแบบ  จ.ค.๖  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบถึงการช ารุด  สูญหาย  
หรือถูกท าลาย  ในสาระส าคัญดังกล่าวต่อผู้รับจดแจ้ง  และช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอส่งมอบ  หากครบถ้วน  
ถูกต้องและช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบรับจดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอางแล้ว  ให้ออกใบแทนใบรับจดแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในการออกใบแทน  
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ให้ผู้จดแจ้งออกใบรับจดแจ้งผลิต  รับจ้างผลิตหรือน าเข้าเดิม  แล้วแต่กรณี  โดยให้ก ากับค าว่า   
“ใบแทน”  ไว้ที่กึ่งกลางด้านบนของใบรับจดแจ้งและระบุวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทนไว้ด้วย 

หมวด  ๕ 
หน้าทีข่องผู้จดแจ้ง 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้จดแจ้งต้องผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางให้ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ 
ข้อ ๑๒ ผู้จดแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

ดังต่อไปนี้   
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผลิต  หรือ

น าเข้าเครื่องส าอาง 
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์  

จากการใช้เครื่องส าอางที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค   
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย  

ผู้น าเข้าเพื่อขาย  หรือผู้รับจ้างผลิต  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพื่อการตรวจสอบ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๓ ใบรับจดแจ้งที่ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบรับจดแจ้งนั้น  
จะสิ้นอายุ   

ข้อ ๑๔ การแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขาย  หรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม   
ตามแบบ  จ.ค.  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอจดแจ้งเครื่องส าอางตามประกาศนี้โดยอนุโลม   

ในกรณีที่การแจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขาย  หรือน าเข้าเพ่ือขายเครื่องส าอางควบคุม   
ตามแบบ  จ.ค.  มีข้อแตกต่างไปจากค าขอจดแจ้งเครื่องส าอางตามประกาศนี้  ให้ผู้รับจดแจ้งมีอ านาจสั่ง
ให้ผู้ยื่นค าขอ  ส่งเอกสารเพ่ิมเติมแก่ผู้รับจดแจ้ง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 
ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๒  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๑



 

 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง 
การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

เอกสารประกอบการยื่นค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 

๑. เอกสารเกี่ยวกับผู้ย่ืนค าขอจดแจ้ง กรณีรายใหม่ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 (๑) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นบุคคลธรรมดำ 

(ก) บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ 
(ข) หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 
(ค) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำน สถำนที่ผลิต หรือสถำนที่น ำเข้ำ รวมทั้งสถำนที่เก็บเครื่องส ำอำง 

แล้วแต่กรณี (หำกเป็นสถำนที่ของบุคคลอ่ืนที่มิใช่ของผู้ยื่นค ำขอ จะต้องมีเอกสำรกำรอนุญำตให้ใช้หรือ
สัญญำเช่ำสถำนที่ดังกล่ำวและส ำเนำบัตรประชำชนของผู้อนุญำตให้ใช้หรือผู้ให้เช่ำสถำนที่) 

(ง) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ ระบุกิจกำรเป็นผู้ผลิตเครื่องส ำอำงเพ่ือขำย หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงเพ่ือขำย 
(จ) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กรณีสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำงไม่เข้ำข่ำย

โรงงำน (ถ้ำมี) (ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หรือส ำเนำ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กรณีเข้ำข่ำยโรงงำน)  

(ฉ) ผลกำรตรวจสถำนที่ซึ่งสอดคล้องกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขในกำรผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง 

 (๒) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล 
(ก) บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ 
(ข) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
(ค) หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 
(ง) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำน  สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำ รวมทั้งสถำนที่เก็บเครื่องส ำอำง 

แล้วแต่กรณี (หำกเป็นสถำนที่ของบุคคลอ่ืนที่มิใช่ของผู้ยื่นค ำขอ จะต้องมีเอกสำรกำรอนุญำตให้ใช้หรือ
สัญญำเช่ำสถำนที่ดังกล่ำวและส ำเนำบัตรประชำชนของผู้อนุญำตให้ใช้หรือผู้ให้เช่ำสถำนที่) 

(จ) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กรณีสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำงไม่เข้ำข่ำย 
โรงงำน (ถ้ำมี) (ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หรื อส ำเนำ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กรณีเข้ำข่ำยโรงงำน)  

(ฉ) ผลกำรตรวจสถำนที่ซึ่งสอดคล้องกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขในกำรผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง 

 (๓) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้รับจ้ำงผลิต ให้ส่งมอบเอกสำรตำม (๑) หรือ (๒) และหนังสือสัญญำว่ำจ้ำงกำรผลิต 
 (๔) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ผลิต หรือผู้รับจ้ำงผลิตประเภทแบ่งบรรจุเฉพำะผลิตภัณฑ์เดี่ยว ให้ส่งมอบเอกสำร 

ตำม (๑) หรือ (๒) และหนังสือยินยอมให้แบ่งบรรจุซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำเครื่องส ำอำง 
 (๕) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ผลิต หรือผู้รับจ้ำงผลิตประเภทรวมบรรจุ ให้ส่งมอบเอกสำรตำม (๑) หรือ (๒) 

และหนังสือยินยอมให้รวมบรรจุ ซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำเครื่องส ำอำง 

 



 

 

๒ 

 

๒. เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
(ก) กรณีที่ เครื่องส ำอำงมีภำชนะบรรจุคล้ำยยำ เช่น Ampoule, Vial หรือมีค ำว่ำ Ampoule, Vial    
เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเครื่องส ำอำง จะต้องส่งมอบภำพฉลำกทุกด้ำนของผลิตภัณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
หรือเอกสำรเพื่อยืนยันว่ำผลิตภัณฑ์นั้นจัดเป็นเครื่องส ำอำง 

(ข) เอกสำรสนับสนุนข้อควำมที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อกำรค้ำ ชื่อเครื่องส ำอำง หรือกำรอ้ำงสรรพคุณ (ถ้ำมี) 

(ค) กรณีเป็นเครื่องส ำอำงน ำเข้ำ จะต้องส่งมอบหนังสือจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิตเครื่องส ำอำงต่ำงประเทศ 
ที่อนุญำตให้น ำเครื่องส ำอำงนั้นเข้ำมำขำยในประเทศไทย (letter of authorization from product 
owner or manufacturer, trademark license agreement)  
 



 

 

๓ 
แบบ จ.ค.๑ 

              

 

ค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง 
 

รำยละเอียดของเครื่องส ำอำง (ให้พิมพ์หรือกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้อ่ำนได้ชัดเจน และโปรดท ำเครื่องหมำย        
 ใน  หัวข้อที่เลือก) 

          จดแจ้งเพื่อขำย หรือส่งออก (ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย)  

          จดแจ้งเฉพำะเพื่อกำรส่งออกเท่ำนั้น  

          จดแจ้งเฉพำะเพื่อกำรส่งออกเท่ำนั้น โดยมีคุณภำพ มำตรฐำน ฉลำกหรือรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมที่ผู้สั่งซื้อก ำหนด   
             (มำตรำ ๓๕) 

๑.  ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำง  

 ๑.๑ ชื่อกำรค้ำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ                           .     

 ๑.๒ ชื่อเครื่องส ำอำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ                                        . 

          ๑.๓ ชื่อเครื่องส ำอำงแนบท้ำย (ในกรณผีลิตภัณฑ์เดี่ยว แต่ต่ำงกันที่สี/กลิ่น และเครื่องส ำอำงชุดเซ็ต) 

        (ให้ระบุชื่อเครื่องส ำอำงแนบทำ้ยค ำขอ)                                                                                       .  
                                                                                                         . 

๒.  รูปแบบกำรใช้เคร่ืองส ำอำง 

 ใช้แล้วล้ำงออก    ใช้แล้วไม่ต้องล้ำงออก       

๓.  ประเภทของเคร่ืองส ำอำง 

๓.๑  บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

                                     . 

๓.๒  วัตถุประสงค์ในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 

                               . 
๔.  วิธีใช้ 
                                          . 
             
๕.  ลักษณะทำงกำยภำพของเคร่ืองส ำอำง 
                              . 

๖.  ลักษณะทำงกำยภำพของภำชนะบรรจุ 

  แอมพูล (AMPOULE) / ไวอัล (VIAL) 

  อ่ืนๆ (ระบุ)                                      . 

วันที่รับ :                        . 
เลขที่รับ  :                        . 

           (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

วันที่บันทึก  :                    . 
เลขที่บันทึก :          . 
             (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) 

 



 

 

๔ 

๗.  เงื่อนไขกำรใช้เครื่องส ำอำงที่ระบุไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ถ้ำมี)  

  ห้ำมใช้ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี 
  ห้ำมใช้ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี 
  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รูปแบบฉีดพ่นหรือสเปรย์ (spray) 
  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รูปแบบสเปรย์อัดแก๊ส (aerosol spray) 
  ต้องมีกำรผสมผลิตภัณฑ์อ่ืนก่อนใช้ (โดยอัตรำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นี้ คือ อัตรำส่วน 1 :     .) 
  อ่ืนๆ                . 

๘.  รูปแบบของเคร่ืองส ำอำง 

  ผลิตภัณฑ์เดี่ยว 
  ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบและกำรใช้เหมือนกันแต่แตกต่ำงกันที่สีหรือกลิ่น 
  ผลิตภัณฑ์หลำยรำยกำรที่รวมบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกันไม่สำมำรถแยกจ ำหน่ำยได้ 
  ผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่ได้รับกำรจดแจ้งแล้ว น ำมำรวมบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกันเป็นชุดผลิตภัณฑ์ 

๙.  รำยละเอียดของผู้ประกอบกำร 

๙.๑   ผลิตเพื่อขำย 

ชื่อผู้ผลิต                                       . 

ที่ตั้งส ำนักงำน                                     . 

ที่ตั้งสถำนที่ผลิต                                             . 

ที่ตั้งสถำนที่เก็บ                                      . 

   กรณีแบ่งบรรจุ 

  เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส ำอำง (bulk) ที่น ำมำแบ่งบรรจุ                                             . 
                                                                                                                       . 

   กรณีรวมบรรจุ 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส ำอำงทุกรำยกำรที่น ำมำรวมบรรจุ                                          . 
                                                                                                                     .                                                                                                                                                     

๙.๒   รับจ้ำงผลิต 

• ชื่อผู้รับจ้ำงผลิต                           . 

ที่ตั้งส ำนักงำน                                     . 

ที่ตั้งสถำนที่ผลิต                                                         . 

ที่ตั้งสถำนที่เก็บ                                       . 

 

• ชื่อผู้ว่ำจ้ำงผลิต                                     . 

ที่ตั้งสถำนที่ประกอบธุรกิจ                                                       . 

 



 

 

๕ 

 

 กรณีแบ่งบรรจุ 

  เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส ำอำง (bulk) ที่น ำมำแบ่งบรรจุ                                             . 
                                                                                                                       . 

   กรณีรวมบรรจุ 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส ำอำงทุกรำยกำรที่น ำมำรวมบรรจุ                                          . 
                                                                                                                     .                                                                                                                                                     

๙.๓  น ำเข้ำเพื่อขำย 

• ชื่อผู้น ำเข้ำ                                     . 

ที่ตั้งสถำนที่น ำเข้ำ                                    . 

ที่ตั้งสถำนที่เก็บ                                    . 

• ชื่อผู้ผลิตต่ำงประเทศ                                          . 

ที่ตั้งสถำนที่ผลิต                                    . 

ประเทศผู้ผลิต                                             . 

๑๐.  รำยกำรสำรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองส ำอำง  
       ระบุเป็น International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) Name  

๑. โปรดระบุหรือแนบสูตรแสดงชื่อสำรทุกตัวที่ใช้เป็นส่วนประกอบ  
๒. แสดงปริมำณและ/หรือหน้ำที่ของสำรที่ระบุตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ออกตำมควำม

ในมำตรำ ๖ (๓)  
๓. แสดงปริมำณและหน้ำที่ของสำรที่ระบุตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ออกตำมควำมใน

มำตรำ ๖ (๔) 
                           . 

                           . 

                                             . 

                           . 

                           . 



 

 

๖ 

การรับรอง 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 

๑. รำยละเอียดของเครื่องส ำอำงที่จดแจ้งนี้ เป็นไปตำมกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
เครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑)  แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตำมที่ได้จดแจ้งไว้ 
(๒)  เมื่อมีค ำสั่งจำกภำครัฐให้เรียกเก็บเครื่องส ำอำงคืนจำกตลำด  ข้ำพเจ้ำจะด ำเนินกำรเรียกเก็บเครื่องส ำอำง

คืนจำกตลำดและจะหยุดกำรจ ำหน่ำย จ่ำย แจก เคร่ืองส ำอำงดังกล่ำวทันที 

๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดที่ได้แจ้งในค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและขอรับรองว่ำ
เอกสำรที่แนบมำเป็นต้นฉบับจริงหรือส ำเนำที่ถูกต้องและรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำจะต้องรับผิดชอบให้เครื่องส ำอำงที่
วำงตลำดเป็นไปตำมที่จดแจ้งไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและเป็นไปตำมข้อก ำหนดในกฎหมำย  
รวมทั้งจะไม่หลีกเลี่ยงควำมรับผิดที่เกิดขึ้น หำกเคร่ืองส ำอำงนี้ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือข้อก ำหนดอ่ืนๆที่ได้จดแจ้งไว้ 

๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะรับผิดชอบในกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน หรือข้อมูลประกอบกำรพิจ ำรณำต่ำงๆ        
ให้ครบถ้วนถูกต้อง หำกข้อเท็จจริงพบว่ำมีกำรปลอมแปลงหรือแนบหลักฐำนเอกสำรปลอม หรือแจ้งข้อควำมอันเป็น
เท็จมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ด ำเนินคดีอำญำจนถึงที่สุด 

๕. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงที่มีรำยละเอียดตรง
ตำมที่ได้จดแจ้งไว้  จัดท ำฉลำกภำษำไทยที่ระบุข้อควำมอันจ ำเป็นครบถ้วนก่อนวำงขำยและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องส ำอำงนั้นไว้พร้อมให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 

๖. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ กำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงจะไม่ใช้ชื่อกำรค้ำ หรือชื่อเครื่ องส ำอำงไปในท ำนองโอ้อวด     
ไม่สุภำพ หรือท ำให้เข้ำใจผิดจำกควำมจริง ไม่ใช้ชื่อกำรค้ำ หรือชื่อเครื่องส ำอำงที่ไม่เหมำะสมกับวัฒนธรรม     
อันดีงำมของไทยหรือส่อไปในทำงท ำลำยคุณค่ำของภำษำไทย และมีสูตรส่วนผสมที่มีสำรเป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขเกี่ยวกับรำยกำรสำรด้ำนเครื่องส ำอำง  

๗.หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบว่ำเครื่องส ำอำงของข้ำพเจ้ำไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพิกถอนใบรับจดแจ้งของข้ำพเจ้ำ  

 

 

 

 

 

 

ลำยมือชื่อ                                     ผู้ยื่นค ำขอ                                             . 

  (        )                 วันที ่

                       .       

        [ตรำประทับส ำคัญของนติิบุคคล (ถ้ำมี)] 



 

 

๗ 

รายละเอียดแนบท้ายแบบ จ.ค. ๑ 

รำยละเอียดของเครื่องส ำอำงตำมข้อ ๑.๓ (ให้พิมพ์หรือกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้อ่ำนได้ชัดเจน       
และโปรดท ำเครื่องหมำย  ใน  หัวข้อที่เลือก) 

 ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกนั ที่มีส่วนประกอบกำรใช้เหมือนกัน แต่แตกต่ำงกนัที่สี/กลิ่น  

ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำงภำษำไทย                                                                    .  

ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำงภำษำอังกฤษ                                                                 . 

เครื่องส ำอำงรูปแบบผลิตภัณฑ์เดี่ยว แต่แตกต่ำงกันทีส่ี/กลิน่ จ ำนวน       รำยกำร ได้แก่                                                                                                   

  (๑) ชื่อสี/กลิน่ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ                                                                        . 

(๒) ชื่อสี/กลิ่นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ              . 

(๓)                                                                     .     

 ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ 

ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย เคร่ืองส ำอำงรูปแบบผลิตภัณฑ์เดี่ยว จ ำนวน       รำยกำร ได้แก่ 

(๑) ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงเลขที่                                                                               . 

       ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำงภำษำไทย                                                                                       . 

       ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำงภำษำอังกฤษ                                    . 

(๒) ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงเลขที่                                                                               . 

       ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำงภำษำไทย                                                                     . 

       ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำงภำษำอังกฤษ                                                                 .  

(๓) ........................................................................................................................................................................     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘ 

           
 
 

 
 

ค าขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 
     

เขียนที่ ........................................ 
          วันที่ ............. เดือน ..............พ.ศ. ..... 

 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ บริษัท /ห้ำง /ร้ำน /บุคคล)                                                      . 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว                                           เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอ ำนำจ 
ตั้งอยู่เลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน              ต ำบล/แขวง                . 
อ ำเภอ/เขต              จังหวัด          รหัสไปรษณีย์                  . 
โทรศัพท์                      โทรสำร                อีเมล์         . 
เป็นผู้จดแจ้งเครื่องส ำอำง 

   ผู้ผลิตเพื่อขำย    ผู้น ำเข้ำเพื่อขำย    ผู้รับจ้ำงผลิต 

มีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงเลขที่                                                              . 
วันที่ออกใบรับจดแจ้ง     ใบรับจดแจ้งสิน้อำยุวนัที่                       . 
ชื่อกำรค้ำ                           . 
ชื่อเครื่องส ำอำง                                     . 
ขอต่ออำยุใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง  ตั้งแต่วันที่   ถึงวันที ่                                        . 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วย คือ 
(๑) ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง หรือใบแทน  
(๒) หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
(๓) หนังสือขอผ่อนผันโดยแสดงเหตุผลในกำรที่มิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุภำยในก ำหนด (ถ้ำมี) 
(๔) เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 
 (ลำยมือชื่อ)    ผู้ยื่นค ำขอ 

              (         ) 

 

 

 

หมำยเหตุ  ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมทีต่้องกำร 

 

 

แบบ จ.ค.๒ 

เลขรับที่                 . 
วันที่    . 
ผู้รับค ำขอ    . 
            (ส ำหรับเจำ้หน้ำที่) 



 

 

๙ 

           

ใบต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  

คร้ังที่ ......  

 

ให้ต่ออำยุใบรับจดแจ้งเลขที่     วันที่ต่ออำยุใบรับจดแจ้ง                               . 

ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำง (ไทย):                                                                   .                        

ชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำง (อังกฤษ):                                                          . 

ใบรับจดแจ้งฉบบันี้ให้ใช้ได้ถึงวนัที่                                                      . 

 

 

ออกโดย .................................................................. 

กระทรวงสำธำรณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ จ.ค.๓ 



 

 

๑๐ 

 

 

 

 ค าขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 

เขียนที่                                                     . 
   วันที่        เดือน                    พ.ศ.                . 

 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ บริษัท /ห้ำง /ร้ำน /บุคคล)                                            . 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว                                 เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอ ำนำจ 
เป็นผู้จดแจ้งเครื่องส ำอำง 
   ผู้ผลิตเพื่อขำย    ผู้น ำเข้ำเพื่อขำย    ผู้รับจ้ำงผลิต 
๑. ขอแก้ไขลักษณะทำงกำยภำพของภำชนะบรรจุเคร่ืองส ำอำง ที่มีชื่อกำรค้ำ                                                . 
ชื่อเครื่องส ำอำง                                                            . ใบรับจดแจ้งเลขที่                                     . 
ขอแก้ไขจำก                                                                                                                            . 
                                                                                                                                           . 
เป็น                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                           . 
๒.ขอแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ หรือที่ตั้งของสถำนที่ผลิต สถำนที่รับจ้ำงผลิต สถำนที่น ำเข้ำ หรือสถำนที่เก็บของผู้จดแจ้ง 
หรือผู้ว่ำจ้ำงผลิต (โดยที่ยังคงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดิมแต่ต้องมิใช่กำรเพิ่มสถำนที่ผลิต สถำนที่รับจ้ำงผลิต หรือสถำนที่
น ำเข้ำ เครื่องส ำอำง) 
ขอแก้ไขจำก                                     . 
                                                                                                                                           . 
เป็น                                                                     . 
                                                                                                                                          . 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วย คือ 
(๑) ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง หรือใบแทน 
(๒) เอกสำรที่เป็นหลักฐำนเกี่ยวขอ้งกับรำยกำรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

(ลำยมือชื่อ).....................................ผู้ยื่นค ำขอ 

                (..............................................) 
 
 
 
 
  
หมำยเหตุ  ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมทีต่้องกำร 

แบบ จ.ค.๔ 

เลขรับที่                 . 
วันที่    . 
ผู้รับค ำขอ    . 
            (ส ำหรับเจำ้หน้ำที่) 



 

 

๑๑ 

แบบ จ.ค.๕ 

ใบแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 

ครั้งที่ ...... 

  

 อนุญำตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ใบรบัจดแจ้งเลขท่ี ....................................................................................................ดังนี ้

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี ..............................................  เป็นต้นไป 

 

 
 

ออกโดย .................................................................. 

               กระทรวงสำธำรณสุข 



 

 

๑๒ 

  

 

 

ค าขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเคร่ืองส าอาง 

 

เขียนที่     . 

วันที ่  เดือน   พ.ศ.     . 

 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ บริษทั /ห้ำง /ร้ำน /บุคคล)                                            . 

โดยมี นำย/นำง/นำงสำว                                           เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอ ำนำจ 

ตั้งอยู่เลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ต ำบล/แขวง                  . 

อ ำเภอ/เขต     จังหวัด                     รหัสไปรษณีย ์                             . 

โทรศัพท์   โทรสำร   อีเมล์                                               . 

เป็นผู้จดแจ้งเครื่องส ำอำง 

   ผู้ผลิตเพื่อขำย    ผู้น ำเข้ำเพื่อขำย    ผู้รับจ้ำงผลิต 

ชื่อกำรค้ำ                                    . 

ชื่อเครื่องส ำอำง                                     . 

ใบรับจดแจ้งเลขที่                             ขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง                
เนื่องจำก ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงฉบับเดิม 

  สูญหำย  พร้อมนี้ได้แนบใบรับแจ้งควำมจำกสถำนีต ำรวจ 

  ถูกท ำลำยบำงสว่นหรือช ำรุดในสำระส ำคัญ  พร้อมนี้ได้แนบใบรับจดแจ้งที่ถูกท ำลำยบำงส่วนหรือช ำรุด
ในสำระส ำคัญ 

(ลำยมือชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นค ำขอ 

            (                           ) 

 
 
 

 

หมำยเหตุ  ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมทีต่้องกำร      

แบบ จ.ค.๖ 

 

ggi% 

เลขรับที่                 . 
วันที่    . 
ผู้รับค ำขอ    . 
              (ส ำหรับเจำ้หน้ำที่) 



 

 

๑๓ 

 

 
 

ใบรับจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องส าอาง 
 

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :     

ใบรับจดแจ้งฉบบันี้ออกให้ ณ วันที่ :     ให้ใชไ้ด้จนถึงวันที่ : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (ไทย) : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (อังกฤษ) : 

ชื่อเครื่องส าอางแนบท้าย : 

ประเภทของเคร่ืองส าอาง : 

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องส าอางและภาชนะบรรจุ : 

รูปแบบของเคร่ืองส าอาง : 

ชื่อผู้ผลิต : 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : 

ที่ตั้งสถานที่เกบ็ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอาง (Bulk) ที่น ามาแบ่งบรรจุ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอางทุกรายการที่น ามารวมบรรจุ : 

 

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีสิทธิ์เพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘      

๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีสิทธิ์เพิกถอนใบจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติ       
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙           

๓. ใบรับจดแจ้งเคร่ืองส ำอำง ออกให้เพื่อแสดงว่ำผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

ออกโดย .................................................................. 

     กระทรวงสำธำรณสุข 

แบบ จ.ผ.๑ 
 

QR Code 



 

 

๑๔ 

               
ใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง 

 
 

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :                                                                 

ใบรับจดแจ้งฉบบันี้ออกให้ ณ วันที่ :     ให้ใชไ้ด้จนถึงวันที่ : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (ไทย) : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (อังกฤษ) : 

ชื่อเครื่องส าอางแนบท้าย : 

ประเภทของเคร่ืองส าอาง : 

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องส าอางและภาชนะบรรจุ : 

รูปแบบของเคร่ืองส าอาง : 

ชื่อผู้รับจ้างผลติ  : 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : 

ที่ตั้งสถานที่เกบ็  : 

ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต : 

ที่ตั้งสถานทีป่ระกอบธุรกจิ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอาง (Bulk) ที่น ามาแบ่งบรรจุ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอางทุกรายการที่น ามารวมบรรจุ : 

 

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและมีสิทธิ์ เพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏว่ำมีก ำรกระท ำอันฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีสิทธิ์เพิกถอนใบจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติ       
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙           

๓. ใบรับจดแจ้งเคร่ืองส ำอำง ออกให้เพื่อแสดงว่ำผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

ออกโดย .................................................................. 

      กระทรวงสำธำรณสุข 

แบบ จ.ร.๑  
QR Code 



 

 

๑๕ 

 

ใบรับจดแจ้งน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอาง 

 

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :                                                                       

ใบรับจดแจ้งฉบบันี้ออกให้ ณ วันที่ :     ให้ใชไ้ด้จนถึงวันที่ : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (ไทย) : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (อังกฤษ) : 

ชื่อเครื่องส าอางแนบท้าย : 

ประเภทของเคร่ืองส าอาง : 

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องส าอางและภาชนะบรรจุ : 

รูปแบบของเคร่ืองส าอาง : 

ชื่อผู้น าเข้า : 

ที่ตั้งสถานที่น าเข้า : 

ที่ตั้งสถานที่เกบ็ : 

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ : 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : 

ประเทศผู้ผลติ : 

 

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีสิทธิ์เพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘    

๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีสิทธิ์เพิกถอนใบจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติ       
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙           

๓. ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง ออกให้เพื่อแสดงว่ำผลิตภัณฑ์นีไ้ด้จดแจ้งแล้ว มิใช่เปน็กำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ ์

 

              
  

                          ออกโดย ............................................................................ 

      กระทรวงสำธำรณสุข 

 

 
 

แบบ จ.น.๑  
QR Code 



 

 

๑๖ 

                         แบบ จ.ผ.ส. ๑ 

 

 

ใบรับจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องส าอาง (เฉพาะเพื่อส่งออกเทา่นั้น) 

 

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :     

ใบรับจดแจ้งฉบบันี้ออกให้ ณ วันที่ :     ให้ใชไ้ด้จนถึงวันที่ : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (อังกฤษ) : 

ชื่อเครื่องส าอางแนบท้าย : 

ประเภทของเคร่ืองส าอาง : 

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องส าอางและภาชนะบรรจุ : 

รูปแบบของเคร่ืองส าอาง : 

ชื่อผู้ผลิต : 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : 

ที่ตั้งสถานที่เกบ็ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอาง (Bulk) ที่น ามาแบ่งบรรจุ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอางทุกรายการที่น ามารวมบรรจุ : 

 

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีสิทธิ์เพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘      

๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีสิทธิ์เพิกถอนใบจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติ       
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙           

๓. ใบรับจดแจ้งเคร่ืองส ำอำง ออกให้เพื่อแสดงว่ำผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

ออกโดย .................................................................. 

    กระทรวงสำธำรณสุข 

 
QR Code 



 

 

๑๗ 

               
 

ใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเครื่องส าอาง (เฉพาะเพื่อส่งออกเท่านั้น) 

 

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :                                                                 

ใบรับจดแจ้งฉบบันี้ออกให้ ณ วันที่ :     ให้ใชไ้ด้จนถึงวันที่ : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (อังกฤษ) : 

ชื่อเครื่องส าอางแนบท้าย : 

ประเภทของเคร่ืองส าอาง : 

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องส าอางและภาชนะบรรจุ : 

รูปแบบของเคร่ืองส าอาง : 

ชื่อผู้รับจ้างผลติ  : 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : 

ที่ตั้งสถานที่เกบ็  : 

ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต : 

ที่ตั้งสถานทีป่ระกอบธุรกจิ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอาง (Bulk) ที่น ามาแบ่งบรรจุ : 

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเคร่ืองส าอางทุกรายการที่น ามารวมบรรจุ : 

 

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและมีสิทธิ์ เพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏ ว่ำมีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีสิทธิ์เพิกถอนใบจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติ       
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙           

๓. ใบรับจดแจ้งเคร่ืองส ำอำง ออกให้เพื่อแสดงว่ำผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

ออกโดย .................................................................. 

   กระทรวงสำธำรณสุข 

แบบ จ.ร.ส.๑  
QR Code 



 

 

๑๘ 

 

ใบรับจดแจ้งน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอาง (เฉพาะเพื่อส่งออกเท่านั้น) 

 

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :                                                                       

ใบรับจดแจ้งฉบบันี้ออกให้ ณ วันที่ :     ให้ใชไ้ด้จนถึงวันที่ : 

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องส าอาง (อังกฤษ) : 

ชื่อเครื่องส าอางแนบท้าย : 

ประเภทของเคร่ืองส าอาง : 

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องส าอางและภาชนะบรรจุ : 

รูปแบบของเคร่ืองส าอาง : 

ชื่อผู้น าเข้า : 

ที่ตั้งสถานที่น าเข้า : 

ที่ตั้งสถานที่เกบ็ : 

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ : 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : 

ประเทศผู้ผลติ : 

 

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีสิทธิ์เพิกถอนใบรับจดแจ้ งนี้ เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำอันฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘    

๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีสิทธิ์เพิกถอนใบจดแจ้งนี้  เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติ       
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙           

๓. ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง ออกให้เพื่อแสดงว่ำผลิตภัณฑ์นีไ้ด้จดแจ้งแล้ว มิใช่เปน็กำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ ์

 

              
  

                    ออกโดย ............................................................................ 

               กระทรวงสำธำรณสุข 
 

แบบ จ.น.ส.๑  
QR Code 


