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คูมือสําหรับประชาชน: การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจ ขอรหัสประจําตัวผูประกอบการเครื่องสําอาง
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจ ขอรหัสประจําตัวผูประกอบการเครื่องสําอาง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
2) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม พ.ศ.
2553
3) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อ
ขายเครื่องสําอางควบคุม พ.ศ. 2557
4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจ ขอรหัสประจําตัวผูประกอบการ
เครื่องสําอาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 10 ถ.สุ
เทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

2)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ปดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น.)
สถานที่ใหบริการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
ชั้น 1 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี 11000/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ปดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น.)
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11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.รายละเอียดที่แจงเปนขอมูลปจจุบันและมีความสอดคลองกัน
2.การจัดทําหนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหบุคคล 1 คน ดําเนินการ 1 ครั้ง ตองปดอากรแสตมป 10 บาท หาก
มอบอํานาจใหบุคคล 1 คน ดําเนินการหลายครั้ง ตองปดอากรเเสตมป 30 บาท ทั้งนี้ หนังสือมอบอํานาจจะมีอายุ 1 ป
3.คูมือการเเจงรายละเอียดเครื่องสําอางควบคุมhttp://e-cosmetic.fda.moph.go.th/manual.pdf
4.ผูมารับบริการตองปฎิบัติตามกฎหมาย เเละมีคุณสมบัติดังนี้
4.1. พ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
4.2. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม พ.ศ.
2553
4.3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขา
เพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม พ.ศ. 2557
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ โดยเจาหนาที่จะสงมอบ หนังสือ
มอบอํานาจที่ผา นการประทับตรารับรอง และเลขรหัสผูประกอบการใหผูประกอบการ ในวันที่ผูประกอบการมารับผลเเจงอยู
เเลว
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นหนังสือ
มอบอํานาจ แบบคําขอ
กําหนดรหัสประจําตัว
ผูประกอบการ และเอกสาร
ประกอบ

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาความ
30 นาที
ถูกตองของหนังสือมอบ
อํานาจ แบบคําขอกําหนด
รหัสประจําตัวผูประกอบการ
และเอกสารประกอบ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาหนาที่ประทับตรารับรอง 20 นาที
หนังสือมอบอํานาจ และนํา
เอกสารแบบคําขอกําหนด
รหัสประจําตัวผูประกอบการ
และเอกสารประกอบเขาสู
ขั้นตอนการบันทึกขอมูล

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

15 นาที

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

4)

-

เจาหนาที่บันทึกขอมูลการ 50 นาที
มอบอํานาจและรายละเอียด
ผูประกอบการ ลงในระบบ
สารสนเทศ และออกเลข
รหัสประจําตัวผูประกอบการ

5)

-

เจาหนาที่สงมอบ หนังสือ
มอบอํานาจที่ผา นการ
ประทับตรารับรอง และเลข
รหัสผูประกอบการให
ผูประกอบการ

5 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
2) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
บานของผูมอบ
อํานาจ พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง

หมายเหตุ
(สําเนา 1 ฉบับ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

(สําเนา 1 ฉบับ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาทะเบียน
บานของผูรับมอบ
อํานาจ พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาบัตร
ประจําตัวผูเสีย
ภาษี (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนา 1 ฉบับ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

6)

สําเนาหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย
(ถามี)

ที่
3)

4)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(สําเนา 1 ฉบับ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

7)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

0

1

ฉบับ

8)

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บานของสถานที่
ผลิต/นําเขา และ
สถานที่เก็บ

0

1

ฉบับ

(สําเนา 1 ฉบับ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(สําเนา 1 ฉบับ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง/
เฉพาะ กรณีที่ผู
เเจงเปนนิติบุคคล)
(เฉพาะ กรณีผแู จง
เปนนิตบิ ุคคล เเละ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียน
จะตองมีอายุไมเกิน
6 เดือน)
(สําเนา 1 ฉบับ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

5)
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
9) สําเนาบัตร
ประชาชนของผูมี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
10) สําเนาหนังสือ
เดินทางของผูมี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
กรณีที่ผูมีอํานาจ
เปนชาวตางชาติ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
11) สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
-

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบคําขอ
สํานักงาน
1
0
กําหนดรหัส
สาธารณสุขจังหวัด
ประจําตัว
เชียงใหม
ผูประกอบการ
(เฉพาะกรณีราย
ใหมเทานั้น)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-
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ที่
2)

3)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือมอบ
อํานาจที่กรอก
ขอความครบถวน
พรอมติดอากร
แสตมป

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงาน
1
0
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

แผนที่ตั้งแสดง
ตําแหนงของ
สถานที่ผลิต/
นําเขา และ
สถานที่เก็บ

-

1

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหบุคคลคนเดียว
กระทําการครั้ง
เดียวปดอากร
แสตมป 10 บาท
แตหากดําเนินการ
มากกวาครั้งเดียว
ปดอากรแสตมป
จํานวน 30 บาท)
ฉบับ
-

15. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
หมายเหตุ (10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทรศัพท 0 5389 4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0
5389 4379)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
3) ชองทางการรองเรียน เบอรสายดวน อย. 1556
4) ชองทางการรองเรียน E-mail :1556@fda.moph.go.th
5) ชองทางการรองเรียน โทรศัพทรองเรียนผลิตภัณฑ 0 2590 7354 -55
6) ชองทางการรองเรียน โทรสารศูนยรองเรียน 0 2590 1556
7) ชองทางการรองเรียน กองเครื่องสําอาง 02-590-7275
8) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
หนังสือมอบอํานาจ (F-C2-11)
2)
แบบคําขอกําหนดรหัสประจําตัวผูประกอบการ
18. หมายเหตุ
1.ระยะเวลาที่เเจง เริ่มนับตั้งแตการยื่นเอกสารที่ครบถวนถูกตองจนถึงไดรับจนถึงการประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจ
และไดรบั รหัสประจําตัวผูประกอบการ

