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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอประทับตรำรั บรองหนังสือมอบอำนำจ ขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบกำร
เครื่องสำอำง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอานาจ ขอรหัสประจาตัวผู้ประกอบการเครื่ องสาอาง
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื ่องสำอำง พ.ศ. 2535
2) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรแจ้งกำรผลิ ตเพือ่ ขำยหรื อนำเข้ำเพือ่ ขำยเครื ่องสำอำงควบคุม พ.ศ.
2553
3) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื ่อง กำหนดแบบแจ้งรำยละเอียดกำรผลิ ตเพือ่ ขำยหรื อนำเข้ำ
เพือ่ ขำยเครื ่องสำอำงควบคุม พ.ศ. 2557
4) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื ่อง กำหนดระยะเวลำกำรปฏิ บตั ิ รำชกำรเพือ่ บริ กำรประชำชน
พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอานาจ ขอรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
เครื่ องสาอาง
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงำนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมื อง อำเภอเมื องอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
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E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.รายละเอียดที่แจ้ งเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั และมีความสอดคล้ องกัน
2.การจัดทาหนังสือมอบอานาจ กรณีมอบอานาจให้ บคุ คล 1 คน ดาเนินการ 1 ครัง้ ต้ องปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท หาก
มอบอานาจให้ บคุ คล 1 คน ดาเนินการหลายครัง้ ต้ องปิ ดอากรเเสตมป์ 30 บาท ทังนี
้ ้ หนังสือมอบอานาจจะมีอายุ 1 ปี
3.คูม่ ือการเเจ้ งรายละเอียดเครื่ องสาอางควบคุมhttp://e-cosmetic.fda.moph.go.th/manual.pdf
4.ผู้มารับบริ การต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมาย เเละมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
4.1. พ.ร.บ. เครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535
4.2. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ งการผลิตเพื่อขายหรื อนาเข้ าเพื่อขายเครื่ องสาอางควบคุม พ.ศ. 2553
4.3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนดแบบแจ้ งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรื อนาเข้ าเพื่อ
ขายเครื่ องสาอางควบคุม พ.ศ. 2557

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ประกอบการยื่นแบบคา 0 นาที
ขอกาหนดรหัสประจาตัว
ผู้ประกอบการ หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีมีการมอบ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อานาจ) และเอกสาร
ประกอบ
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาความ
30 นาที
ถูกต้ องของแบบคาขอ
กาหนดรหัสประจาตัว
ผู้ประกอบการ หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีมีการมอบ
อานาจ) และเอกสาร
ประกอบ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องตามบันทึก
ข้ อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อ
เจ้ าหน้ าที่ตามรายชื่อที่ระบุ
ในใบรับคาขอ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วน ผู้ยื่น
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็ นหลักฐาน

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลและ 1 วันทาการ
รายละเอียดผู้ประกอบการ
ลงในระบบสารสนเทศ และ
ออกเลขรหัสประจาตัว
ผู้ประกอบการ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

2)

3)

4)

5)

10 นาที

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
-

6)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่สง่ มอบ หนังสือ
มอบอานาจที่ผ่านการ
ประทับตรารับรอง (กรณีมี
การมอบอานาจ) และเลข
รหัสผู้ประกอบการให้
ผู้ประกอบการ

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1) ประชำชนของ
ผู้ประกอบกำร
ทะเบียนบ้ ำนของ กรมกำรปกครอง 0
2)
ผู้ประกอบกำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
3)
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
ทะเบียนบ้ ำนของ กรมกำรปกครอง 0
4)
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)

1

ฉบับ

(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
บัตรประจำตัวผู้
เสียภำษี (ถ้ ำมี)
หนังสือจด
ทะเบียนพำณิชย์
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมสรรพำกร

0

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

ทะเบียนบ้ ำนของ กรมกำรปกครอง
สถำนที่ผลิต/
8)
นำเข้ ำ และ
สถำนที่เก็บ
บัตรประชำชน
กรมกำรปกครอง
ของผู้มีอำนำจลง
นำมผูกพันนิติ
9) บุคคล พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
(ถ้ ำมี)
หนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล
ของผู้มีอำนำจลง
10) นำมผูกพันนิติ
บุคคล กรณีที่
ผู้มีอำนำจเป็ น

0

1

ฉบับ

(เฉพำะ กรณีผ้ ู
แจ้ งเป็ นนิติบคุ คล
เเละหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
จะต้ องมีอำยุไม่
เกิน 6 เดือน)
(ระบุชื่อเจ้ ำบ้ ำน
เป็ นชื่อผู้ขอ
อนุญำต)

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

5)
6)

7)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

ชำวต่ำงชำติ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง (ถ้ ำมี)
ทะเบียนบ้ ำนของ กรมกำรปกครอง
ผู้มีอำนำจลง
นำมผูกพันนิติ
11) บุคคล พร้ อมลง
นำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
(ถ้ ำมี)

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
กำหนดรหัส
ประจำตัว
ผู้ประกอบกำร
(เฉพำะกรณีรำย
ใหม่เท่ำนัน)
้
หนังสือมอบ
อำนำจที่กรอก
ข้ อควำม
ครบถ้ วนพร้ อม
ติดอำกรแสตมป์

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลคนเดียว
กระทำกำรครัง้
เดียวปิ ดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
แต่หำกดำเนินกำร
มำกกว่ำครัง้ เดียว
ปิ ดอำกรแสตมป์
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ที่

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนที่ตงแสดง
ั้
ตำแหน่งของ
สถำนที่ผลิต/
นำเข้ ำ และ
สถำนที่เก็บ
หนังสือยินยอม กรมกำรปกครอง
ให้ ใช้ สถำนที่หรื อ
สัญญำเช่ำ กรณี
ผู้ขออนุญำต
ไม่ได้ เป็ นเจ้ ำบ้ ำน
ของสถำนที่ผลิต/
สถำนที่นำเข้ ำ/
สถำนที่เก็บ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
จำนวน 30 บำท)
-

(กรณีหนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่
ประกอบด้ วย 1.
หลักฐำนแสดง
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้ให้ ควำม
ยินยอมและผู้ขอ
อนุญำต 2.สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ (กรณี
บุคคลธรรมดำ)
หรื อหนังสือจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
(กรณีนิติบคุ คล)
3. สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่
กรณีสญ
ั ญำเช่ำ
ประกอบด้ วย 1.
สัญญำเช่ำ (ระบุที่
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ที่

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

แบบตรวจสอบ สำนักงำน
1
คำขอและบันทึก สำธำรณสุขจังหวัด
ข้ อบกพร่อง กำร อุบลรำชธำนี
ขอประทับตรำ
รับรองหนังสือ
มอบอำนำจและ
ขอรหัสประจำตัว
ผู้ประกอบกำร

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
อยูข่ องสถำนที่ที่
ให้ เช่ำครบถ้ วน
ชัดเจนในสัญญำ)
2. สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้ให้ เช่ำ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ) หรื อ
หนังสือจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
(กรณีนิติบคุ คล)
3. สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้ให้
เช่ำ)
-
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0
4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สายด่วน 1556 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-5 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail
: 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
หนังสือมอบอานาจ (F-C2-11)
2)

แบบคาขอกาหนดรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
-

3)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง
-

19. หมำยเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
2. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

