ใบตรวจรับเอกสารการขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอานาจและขอรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
1. ข้าพเจ้าชื่อ................................................. ..............เบอร์ติดต่อ.........................................  เป็ นเจ้าของ  ผูร้ ับมอบอานาจ
2. ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................  ผลิต  นาเข้า  ผูร้ ับผิดชอบวางตลาด
เอกสารที่ส่งมอบประกอบการพิจารณา ได้แก่
เอกสาร
1. แบบคาขอกาหนดรหัสประจาตัวผูป้ ระกอบการ
2. หนังสื อมอบอานาจที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดอาการแสตมป์
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6. สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
7. สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (ถ้ามี)
8. สาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ถ้ามี)
9. สาเนาหนังสื อจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
10. สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
11. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ถ้ามี)
12. สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
13. สาเนาทะเบียนบ้านของสานักงาน/สถานที่ผลิต/สถานที่นาเข้า/สถานที่เก็บ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
14. แผนที่แสดงที่ต้ งั ของสานักงาน/สถานที่ผลิต/สถานที่นาเข้า/สถานที่เก็บเครื่ องสาอาง
15. แผนที่แสดงการจัดแบ่งห้อง/การวางอุปกรณ์/อื่นๆภายในสถานที่ผลิต (มาตราส่วน)
16. รู ปถ่ายสถานที่ผลิต (รู ปสี )
โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่มีเอกสาร
ข้าพเจ้าขอรับรอบว่าข้อมูลที่ส่งมอบเป็ นความจริ งทุกประการ และยินดี
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการกาหนด
ลงชื่อ.....................................ผูย้ นื่ คาขอ
วันที่..................................
กรณีเอกสารไม่ ครบถ้ วน
ผูย้ นื่ คาขอรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ.....................................ผูย้ นื่ คาขอ
วันที่.................................

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่










































ผลการตรวจสอบความครบถ้ วน
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน จะต้องส่งมอบเอกสารเพิ่มเติม คือ
..................................................................................
..................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผูต้ รวจสอบ
วันที่.................................

ผลการพิจารณาคาขอ
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เพราะ............................................................................................................................. .................
ลงชื่อ...................................................... ผูพ้ ิจารณา
(....................................................................)
วันที่..................................................

แบบคาขอกาหนดรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ

รหัสประจาตัวผู้ประกอบการ :

[

] ( สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก )

ชื่อผู้ประกอบการ ( ไทย ) :
( อังกฤษ ) :

ชื่อสถานที่

( ไทย ) :
( อังกฤษ ) :

รายการเอกสารแนบท้ายแบบคาขอ




เอกสารทั่วไป


สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร



แบบคาขอกาหนดที่ตั้ง



สาเนาทะเบียนบ้านตามแบบคาขอกาหนดที่ตั้ง



หนังสือมอบอานาจครบทุกหน้า(เจ้าหน้าที่ลงรับแล้ว)

กรณีเป็นนิติบุคคล


หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทมหาชนจากัด)



หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจากัด)



หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจากัด)



หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์



หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล )



กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว
 สาเนาหนังสือเดินทาง



กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล




สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน



หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

แผนที่ตั้งสถานประกอบการและสถานที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ
(

ลงวันที่

)

รหัสประจาตัวผู้ประกอบการ : [……………………………………] (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ที่ตั้ง :

รหัสประจาบ้าน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
หมู่

.............................................

ซอย .....................................................................

ถนน ...................................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
 สานักงาน
 ผลิต/นาเข้า/ขาย
 ที่เก็บ

แขวง/ตาบล ........................................................................................................................
เขต/อาเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................
โทรสาร ...............................................................................................................................
สาขา ...............................................................................................................................
ที่ตั้ง :

รหัสประจาบ้าน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่

………………………………………………………………………………………………………………….

หมู่ ............................................. ซอย .....................................................................
ถนน ...................................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
 สานักงาน
 ผลิต/นาเข้า/ขาย
 ที่เก็บ

แขวง/ตาบล ........................................................................................................................
เขต/อาเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................
โทรสาร ...............................................................................................................................
สาขา
ที่ตั้ง :

...............................................................................................................................

รหัสประจาบ้าน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
หมู่ ............................................. ซอย .....................................................................
ถนน ...................................................................................................................................
แขวง/ตาบล ........................................................................................................................
เขต/อาเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................
โทรสาร ...............................................................................................................................
สาขา

...............................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
 สานักงาน
 ผลิต/นาเข้า/ขาย
 ที่เก็บ

ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอานาจ
เขียนที…่ ……………………..…..……………………...........
วันที…่ …….......เดือน…….……….พ.ศ……................

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า(ชื่อและประเภทนิติบุคคล)……………………………………….………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งอยู่เลขที่…..………………………………………………ตรอก/ซอย….………………………………..………ถนน………………………………..……...….
หมู่ที่………….……..ตาบล/แขวง………………….………………อาเภอ/เขต………………………..…………………จังหวัด…………….…….……...….
โดยมี………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……...……….…………
เป็นผู้มีอานาจแทน ในนามของบุคคล หรือจัดการแทน นิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติพาณิชย์ และหรือ
ทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ เลขที…่ ...…………………………..……………………
ลงวันที่…………………………………………ขอมอบอานาจให้……………………………………………………….…………………………………………….
เป็นผู้ดาเนินกิจการและขอมอบให้...................................................................................................................................................
เป็นผู้มาดาเนินการยื่นขอ ผลิต /นาเข้า เกี่ยวกับเครื่องสาอาง ตลอดจนดาเนินการแก้ไข ตัดทอนเอกสาร รับทราบคาสั่งของทาง
ราชการ และการกระทาอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ รวมทั้งเป็นผู้ยื่นขอดาเนินการในระบบ E-submission
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระ ทาไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพัน
ข้าพเจ้าทุกประการ
หนังสือมอบอานาจ ฉบับ นี้เป็นการมอบอานาจให้ดาเนินการใดตามที่ระบุไว้ ข้างต้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่……………………………………………………..ถึงวันที่....................................................…………………………………..
ลงชื่อ……………………..………………ผู้มอบอานาจ
(………………………….…………)
ลงชื่อ…………………………….….……ผู้มอบอานาจ
(…….…………………....….….....)
ลงชื่อ………………...…………....….....ผู้รับมอบอานาจ
(……….………………….………...)
ลงชื่อ……………………….…………....พยาน
(..…………………………………...)
ลงชื่อ………………………..……..…...พยาน
(…………………………….….…...)

หมายเหตุ โปรดแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
2. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด (กรณีเป็นิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจมีระยะเวลาการใช้ปี 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบอานาจ

