
คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรขอประทบัตรำรบัรองหนงัสือมอบอ ำนำจขอรหสัประจ ำตวัผูป้ระกอบกำร
เครื่องส ำอำง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสำธำรณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอ ำนำจขอรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร

เครื่องส ำอำง 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุมัติ  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครื่องส ำอำงพ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุมพ.ศ. 2553 

3) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องก ำหนดแบบแจ้งรำยละเอียดกำรผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำเพ่ือ
ขำยเครื่องส ำอำงควบคุมพ.ศ. 2557 

4) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชนพ.ศ. 
2557 

6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนภูมิภำคจงัหวัดนนทบุรี  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่อง

ก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือบริกำรประชำชนพ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2557
  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 1วันท ำกำร 
9. ข้อมลูสถติิ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน กำรขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอ ำนำจขอรหัสประจ ำตัว

ผู้ประกอบกำร  
11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

 สถำนที่ใหบ้ริกำรกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุขส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทุบรี 

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



 

 
12. หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
1.รำยละเอียดที่แจ้งเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีควำมสอดคล้องกัน 
2.กำรจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจกรณีมอบอ ำนำจให้บุคคล 1 คนด ำเนินกำร 1 ครั้งต้องปิดอำกรแสตมป์ 10 
บำทหำกมอบอ ำนำจให้บุคคล 1 คนด ำเนินกำรหลำยครั้งต้องปิดอำกรเเสตมป์ 30 บำททั้งนี้หนังสือมอบอ ำนำจ
จะมีอำยุ 1 ปี 
3.คู่มือกำรเเจ้งรำยละเอียดเครื่องส ำอำงควบคุมhttp://e-cosmetic.fda.moph.go.th/manual.pdf 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้ประกอบกำรยื่นหนังสือมอบอ ำนำจ
แบบค ำขอก ำหนดรหัสประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรและเอกสำรประกอบ 

 

10 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสำธำรณสุข 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกต้องของ
หนังสือมอบอ ำนำจแบบค ำขอก ำหนด
รหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำรและ
เอกสำรประกอบ 

 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสำธำรณสุข 

 

 

 

- 

3) 

กำรลงนำม 

 

เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำรับรองหนังสือมอบ
อ ำนำจพร้อมส่งมอบแบบค ำขอก ำหนด
รหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำรและ
เอกสำรประกอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึก
ข้อมูล 

 

20 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสำธำรณสุข 

 

- 

4) 
กำรแจ้งผลพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกำรมอบอ ำนำจ
และรำยละเอียดผู้ประกอบกำรลงใน
ระบบสำรสนเทศและออกเลขรหัส

50 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

- 



ที ่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 

หมำยเหต ุ

ประจ ำตัวผู้ประกอบกำร 

 

เภสัชสำธำรณสุข 

 

5) 

กำรแจ้งผลพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบหนังสือมอบอ ำนำจที่
ผ่ำนกำรประทับตรำรับรองและเลขรหัส
ผู้ประกอบกำรให้ผู้ประกอบกำร 

1 นำที กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสำธำรณสุข 

 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม 3 ชั่วโมง 
 

14. งำนบริกำรนีผ้ำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัิรำชกำรมำแลว้  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 
 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยนัตวัตน 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

1) 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ
และผู้รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2) 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3) 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
สถำนที่ผลิต/น ำเข้ำและ
สถำนที่เก็บ 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 
1 0 ฉบับ เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็นนิติ

บุคคลเเละหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนจะต้องมี



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยนัตวัตน 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

อำยุไม่เกิน 6 เดือน 

5) 

ส ำเนำหนังสือจดทะเบียน
พำณิชย์ (ถ้ำมี) 

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ ส ำเนำ  1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

เฉพำะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็น
นิติบุคคล 

6) 

ส ำเนำหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ์ 

- 1 0 ฉบับ ส ำเนำ  1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็น
นิติบุคคล 

7) 

ส ำเนำหนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล 1 0 ฉบับ ส ำเนำ  1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีผู้เเจ้งเป็น
บุคคลต่ำงชำติ 

8) 

ส ำเนำหนังสือสัญญำกำร
จัดตั้งห้ำงหุ้นส่วน 

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ ส ำเนำ  1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีที่ผู้เเจ้งเป็น
นิติบุคคล 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์   

กลุ่มงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

เภสัชสำธำรณสุข 

 

1 0 ฉบับ กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคล
คนเดียวกระท ำกำรครั้ง
เดียวปิดอำกรแสตมป์ 10 
บำทแต่หำกด ำเนินกำร
มำกกว่ำครั้งเดียวปิด
อำกรแสตมป์จ ำนวน 30 
บำท 

2) แบบค ำขอก ำหนดรหัส กลุ่มงำนคุ้มครอง 1 0 ฉบับ - 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ประจ ำตัวผู้ประกอบกำร 
(เฉพำะกรณีรำยใหม่เท่ำนั้น) 

ผู้บริโภคและ
เภสัชสำธำรณสุข 

 

3) 
แผนที่ตั้งแสดงต ำแหน่งของ
สถำนที่ผลิต/น ำเข้ำและ
สถำนที่เก็บ 

- 1 0 ฉบับ - 

 
 
 
 
 

16. ค่ำธรรมเนยีม 
1) ไม่มคีำ่ธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีน กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 88 หมู่ 

8 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน หรือส่งจดหมำยมำตำมที่อยู่  

2) ช่องทำงกำรร้องเรยีนโทรศัพท์หมำยเลข0 29503071 ต่อ 111 

  

  

  

  

18. ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคูม่ือกำรกรอก  
1) หนังสือมอบอ ำนำจ  

2) แบบค ำขอก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร 
 

 

19. หมำยเหต ุ



1.ระยะเวลำที่เเจ้งเริ่มนับตั้งแต่กำรยื่นเอกสำรที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับจนถึงกำรประทับตรำรับรอง
หนังสือมอบอ ำนำจและได้รับรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร 
 

วนัที่พิมพ ์ 17/07/2558 

สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
reveiwer 

จดัท ำโดย Jintana 
Apiwankunakorn 

อนมุัตโิดย - 

เผยแพร่
โดย 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Flow ขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิตัิงำน :กำรขอประทบัตรำรบัรองหนังสอืมอบอ ำนำจขอรหสัประจ ำตวั
ผูป้ระกอบกำรเครื่องส ำอำง 
 
 
 ผู้ประกอบกำรยื่นหนังสือมอบ

อ ำนำจแบบค ำขอก ำหนดรหัส
ประจ ำตัวผู้ประกอบกำรและ
เอกสำรประกอบ 

( 10 นำที) 

 

   

 เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกต้องของ
หนังสือมอบอ ำนำจแบบค ำขอ
ก ำหนดรหัสประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรและเอกสำรประกอบ
(30 นำที) 

 

   

 เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำรับรองหนังสือ
มอบอ ำนำจพร้อมส่งมอบแบบค ำขอ
ก ำหนดรหัสประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรและเอกสำรประกอบ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึกข้อมูล (20 
นำที) 

 

   

 

 เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกำรมอบ
อ ำนำจและรำยละเอียด
ผู้ประกอบกำรลงในระบบ

 



สำรสนเทศและออกเลขรหัส
ประจ ำตัวผู้ประกอบกำร 

(50 นำที) 

   

 เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบหนังสือมอบ
อ ำนำจที่ผ่ำนกำรประทับตรำรับรอง
และเลขรหัสผู้ประกอบกำรให้
ผู้ประกอบกำร 

(1นำที) 

 

   

 
 
 
 
 

 
 

 


