
1/6 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจขอรหัสประจําตัวผูประกอบการเครื่องสําอาง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจขอรหัสประจําตัวผูประกอบการเครื่องสําอาง 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัต ิ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. เครื่องสําอางพ.ศ. 2535 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2553 
3) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดแบบแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อ

ขายเครื่องสําอางควบคุมพ.ศ. 2557 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดสุราษฎรธาน ี
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วันทําการ 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน -  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด -  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด -  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจขอรหัสประจําตัวผูประกอบการ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.รายละเอียดที่แจงเปนขอมูลปจจุบันและมีความสอดคลองกัน 
2.การจัดทําหนังสือมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจใหบุคคล 1 คนดําเนินการ ตองปดอากรเเสตมป 30 บาททั้งนี้หนังสือมอบ
อํานาจจะมีอายุ 1 ป 
3.คูมือการเเจงรายละเอียดเครื่องสําอางควบคุมhttp://e-cosmetic.fda.moph.go.th/manual.pdf 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นหนังสือมอบอํานาจ
แบบคําขอกําหนดรหัสประจําตัว
ผูประกอบการและเอกสารประกอบ 
 

10นาท ี สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่พิจารณาความถูกตองของ
หนังสือมอบอํานาจแบบคําขอกําหนด
รหัสประจําตัวผูประกอบการและ
เอกสารประกอบ 
 

30นาท ี สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

- 

3) 

การลงนาม 
 

เจาหนาที่ประทับตรารับรองหนังสือมอบ
อํานาจพรอมสงมอบแบบคําขอกําหนด
รหัสประจําตัวผูประกอบการและ
เอกสารประกอบใหแกเจาหนาที่ผูบันทึก
ขอมูล 
 

20นาท ี สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

- 

4) 

การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาที่บันทึกขอมูลการมอบอํานาจ
และรายละเอียดผูประกอบการลงใน
ระบบสารสนเทศและออกเลขรหัส
ประจําตัวผูประกอบการ 
 

100นาท ี สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

- 

5) 

การแจงผลพิจารณา 
 

เจาหนาที่สงมอบหนังสือมอบอํานาจที่
ผานการประทับตรารับรองและเลขรหัส
ผูประกอบการใหผูประกอบการ 

20นาท ี สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว- 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู
มอบอํานาจและผูรับมอบ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

อํานาจ 

2) 
ทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

3) 
ทะเบียนบานของสถานที่
ผลิต/นําเขาและสถานที่เก็บ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 

4) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

0 1 ฉบับ เฉพาะกรณีผูแจงเปนนิติ
บุคคลเเละหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนจะตองมี
อายุไมเกิน 6 เดือน 

5) 
หนังสือจดทะเบียนพาณิชย 
(ถามี) 

อบต.หรือ
เทศบาล 

0 1 ฉบับ สําเนา  1 ฉบับพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 
 

6) 
หนังสือจดทะเบียนสหกรณ - 0 1 ฉบับ สําเนา  1 ฉบับพรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง 
 

7) 

หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 0 1 ฉบับ สําเนา  1 ฉบับพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 
เฉพาะกรณีผูเเจงเปน
บุคคลตางชาติ 

8) 

หนังสือสัญญาการจัดตั้งหาง
หุนสวน 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา(กรณีนิติ
บุคคล)/ อบต.
หรือเทศบาล 

 

0 1 ฉบับ สําเนา  1 ฉบับพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

หนังสือมอบอํานาจพรอมติด
อากรแสตมป   

สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

1 0 ฉบับ ปดอากรแสตมปจํานวน 
30 บาท 

2) 

แบบคําขอกําหนดรหัส
ประจําตัวผูประกอบการ 
(เฉพาะกรณีรายใหมเทานั้น) 

สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

3) 
แผนที่ตั้งแสดงตําแหนงของ
สถานที่ผลิต/นําเขาและ
สถานที่เก็บ 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี 11000 

2) ชองทางการรองเรียนสายดวน 1556 
3) ชองทางการรองเรียนE-mail :1556@fda.moph.go.th 
4) ชองทางการรองเรียนโทรศัพทหมายเลข0 2590 7354-55 
5) ชองทางการรองเรียนโทรสาร 0 2590 1556 
6) 
 
 
7) 
8) 

ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎรธานีสายดวน : 1567 โทรศัพท : 077-206683 

กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี โทรศัพท : 077-283703 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก - 
 

19. หมายเหตุ 
1.ระยะเวลาที่เเจงเริ่มนับตั้งแตการยื่นเอกสารที่ครบถวนถูกตองจนถึงไดรับจนถึงการประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจ
และไดรับรหัสประจําตัวผูประกอบการ 
 
 
 

วันที่พิมพ 28/05/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย Angkana  Srinamwong 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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Flow ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน :การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจขอรหัสประจําตัว
ผูประกอบการเครื่องสําอาง 
 
 
 ผูประกอบการยื่นหนังสือมอบอํานาจ

แบบคําขอกําหนดรหัสประจําตัว
ผูประกอบการและเอกสารประกอบ 
( 10 นาท)ี 

 

   
 เจาหนาที่พิจารณาความถูกตองของ

หนังสือมอบอํานาจแบบคําขอกําหนด
รหัสประจําตัวผูประกอบการและ
เอกสารประกอบ(30 นาท)ี 
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 เจาหนาที่ประทับตรารับรองหนังสือ

มอบอํานาจพรอมสงมอบแบบคําขอ
กําหนดรหัสประจําตัวผูประกอบการ
และเอกสารประกอบใหแกเจาหนาที่ผู
บันทึกขอมูล(20 นาที) 

 

   
 เจาหนาที่บันทึกขอมูลการมอบอํานาจ

และรายละเอียดผูประกอบการลงใน
ระบบสารสนเทศและออกเลขรหัส
ประจําตัวผูประกอบการ 
(50 นาท)ี 

 

   
 เจาหนาที่สงมอบหนังสือมอบอํานาจที่

ผานการประทับตรารับรองและเลขรหัส
ผูประกอบการใหผูประกอบการ 
(1นาที) 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 




