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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอำนำจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบกำรเครื่องสำอำง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอานาจขอรหัสประจาตัวผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พ.ร.บ. เครื่องสำอำง พ.ศ. 2535
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งกำรผลิตเพื่อขำยหรือนำเข้ำเพื่อขำยเครื่องสำอำงควบคุม พ.ศ. 2553
3) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องกำหนดแบบแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพื่อขำยหรือนำเข้ำเพื่อ
ขำยเครื่องสำอำงควบคุม พ.ศ. 2557
4) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องกำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชน พ.ศ.
2557
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 3
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 6
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอานาจขอรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต. ลำดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงครำม จ. สมุทรสงครำม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
1.1. รายละเอียดที่แจ้งเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีความสอดคล้องกัน
1.2. การจัดทาหนังสือมอบอานาจกรณีมอบอานาจให้บุคคล 1 คนดาเนินการ 1 ครั้งต้องปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
หากมอบอานาจให้บุคคล 1 คนดาเนินการหลายครั้งต้องปิดอากรเเสตมป์ 30 บาททั้งนี้หนังสือมอบอานาจจะมีอายุ 1 ปี
1.3. คู่มือการเเจ้งรายละเอียดเครื่องสาอางควบคุม http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/manual.pdf
1.4. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
2. เงื่อนไข
2.1. การนับระยะเวลา 1 วันทาการ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถ้วน และ / หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่าหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือ
ว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นหนังสือมอบอานาจ
แบบคาขอกาหนดรหัสประจาตัว
ผู้ประกอบการและเอกสารประกอบ

10 นาที

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของ
หนังสือมอบอานาจแบบคาขอกาหนด
รหัสประจาตัวผู้ประกอบการและ
เอกสารประกอบ

30 นาที

การลงนาม

เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองหนังสือมอบ
อานาจพร้อมส่งมอบแบบคาขอกาหนด
รหัสประจาตัวผู้ประกอบการและ
เอกสารประกอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก
ข้อมูล

20 นาที

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ
-

-

-
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ที่

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

การแจ้งผลพิจารณา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการมอบอานาจ
และรายละเอียดผู้ประกอบการลงใน
ระบบสารสนเทศและออกเลขรหัส
ประจาตัวผู้ประกอบการ

50 นาที

การแจ้งผลพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือมอบอานาจที่
ผ่านการประทับตรารับรองและเลขรหัส
ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการ

1 นาที

4)

5)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ
-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 ชั่วโมง
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่วย
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
เอกสำร เอกสำร
นับ
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
สาเนาบัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
1) ประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
2)
อานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้านของ
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
3) สถานที่ผลิต / นาเข้าและ
สถานที่เก็บ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
การค้า
4)

5)

สาเนาหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ามี)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็นนิติ
บุคคลเเละหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนจะต้องมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน
สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็น
นิติบุคคล
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ที่

6)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
สาเนาหนังสือจดทะเบียน
0
1
สหกรณ์
สาเนาหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

7)

8)

สาเนาหนังสือสัญญาการ
จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
หนังสือมอบอานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ (F-C2-11)

1)

2)
3)

แบบคาขอกาหนดรหัส
ประจาตัวผู้ประกอบการ
(เฉพาะกรณีรายใหม่เท่านั้น)
แผนที่ตั้งแสดงตาแหน่งของ
สถานที่ผลิต / นาเข้าและ
สถานที่เก็บ

หน่วย
นับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็น
นิติบุคคล
ฉบับ สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีผู้เเจ้งเป็น
บุคคลต่างชาติ
ฉบับ สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็น
นิติบุคคล

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่วย
เอกสำร เอกสำร
นับ
หมำยเหตุ
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
0
ฉบับ
กรณีมอบอานาจให้บุคคล
ผู้บริโภคและ
คนเดียวกระทาการครั้ง
เภสัชสาธารณสุข
เดียวปิดอากรแสตมป์ 10
บาทแต่หากดาเนินการ
มากกว่าครั้งเดียวปิด
อากรแสตมป์จานวน 30
บาท
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
0
ฉบับ
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
1
0
ฉบับ
-
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร
เลขที่ 202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124
Website: skmo.moph.go.th/skmo/
2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร 034-711 678
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT
3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556
E-mail: 1556@fda.moph.go.th
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
หนังสือมอบอานาจ (F-C2-11)
2)
แบบคาขอกาหนดรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
19. หมำยเหตุ
1.ระยะเวลาที่เเจ้งเริ่มนับตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับจนถึงการประทับตรารับรองหนังสือมอบอานาจ
และได้รับรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

01/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สุวัสสา สุขเจริญคณา
-
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
กำรขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอำนำจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบกำรเครื่องสำอำง
ผู้ประกอบการยื่นหนังสือมอบอานาจ
แบบคาขอกาหนดรหัสประจาตัว
ผู้ประกอบการและเอกสารประกอบ
( 10 นาที)
เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของ
หนังสือมอบอานาจแบบคาขอกาหนด
รหัสประจาตัวผู้ประกอบการและ
เอกสารประกอบ (30 นาที)
เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองหนังสือ
มอบอานาจพร้อมส่งมอบแบบคาขอ
กาหนดรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
และเอกสารประกอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้
บันทึกข้อมูล (20 นาที)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการมอบอานาจ
และรายละเอียดผู้ประกอบการลงใน
ระบบสารสนเทศและออกเลขรหัส
ประจาตัวผู้ประกอบการ
(50 นาที)
เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือมอบอานาจที่
ผ่านการประทับตรารับรองและเลขรหัส
ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการ
(1 นาที)

