ใบตรวจรับเอกสารการขออนุมตั สิ ถานทีผ่ ลิต / นาเข้ าเครื่องสาอาง (รายใหม่ )
1. ข้าพเจ้าชื่อ...............................................................เบอร์ติดต่อ.........................................  เป็ นเจ้าของ  ผูร้ ับมอบอานาจ
2. ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................  ผลิต  นาเข้า  ผูร้ ับผิดชอบวางตลาด
เอกสาร
จานวน ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
1.แบบคาขออนุมตั ิสถานที่ผลิต / นาเข้าเครื่ องสาอาง
1


2.สาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์ / สาเนาหนังสื อจดทะเบียนนิติบุคคล
1


3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1


4.สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/นาเข้า/เก็บเครื่ องสาอาง
1


5.สาเนาหนังสื อยินยอมให้ใช้สถานที่ หรื อ สาเนาสัญญาเช่าสถานที่
1


6.สาเนาเอกสารความเป็ นเจ้าของสถานที่
6.1 สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูย้ นิ ยอมให้ใช้สถานที่ หรื อ ผูใ้ ห้เช่า
1


6.2 สาเนาหนังสื อจดทะเบียนนิติบุคคลผูย้ นิ ยอมให้ใช้สถานที่ หรื อ ผูใ้ ห้เช่า (กรณี นิติบุคคล)
1




6.3 สาเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
1
7. หนังสื อมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
1


8. เอกสารข้อมูลทัว่ ไป เช่น ที่ต้งั ลักษณะกิจการ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลเครื่ องสาอาง เป็ นต้น
1


9. แผนที่แสดงที่ต้ งั สานักงาน/สถานที่ผลิต/สถานที่นาเข้า/สถานที่เก็บเครื่ องสาอาง และ บริ เวณ
1


ใกล้เคียง ระบุพิกดั GPS
10.แผนผังแสดงการจัดแบ่งห้อง/ ตาแหน่งวางอุปกรณ์การผลิต+บรรจุ/ อุปกรณ์ดบั เพลิง/ อุปกรณ์
1


ปฐมพยาบาล ภายในสถานที่ผลิต/นาเข้า (มาตราส่วน)
11. แผนผังแสดงการจัดแบ่งห้อง/ ตาแหน่งการจัดเก็บวัตถุดิบ+ภาชนะบรรจุ+ผลิตภัณฑ์+อุปกรณ์การ
1


ผลิต/ อุปกรณ์ดบั เพลิง/ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ภายในสถานที่เก็บ (มาตราส่วน)
12. รู ปถ่ายป้ าย “สถานที่ผลิตเครื่ องสาอาง”หรื อ “สถานที่นาเข้าเครื่ องสาอาง” บริ เวณด้านหน้าอาคาร
1


13. รู ปถ่ายสถานที่ผลิต/ สถานที่นาเข้า/สถานที่เก็บเครื่ องสาอาง (รู ปสี )
1


14. เอกสารกรรมวิธีการผลิต/นาเข้า ระบุแรงม้าเครื่ องจักรแต่ละขั้นตอนและจานวนคนงาน
1


15. สาเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
16. หนังสื อรับรองสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์สถานที่ / หนังสื อรับรอง
1


มาตรฐานการผลิตตาม ASEAN GMP (ถ้ามียกเว้นเอกสารข้อ 1-15)
ข้าพเจ้าขอรับรอบว่าข้อมูลที่ส่งมอบเป็ นความจริ งทุกประการ และยินดี
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการกาหนด
ลงชื่อ.....................................ผูย้ นื่ คาขอ
วันที่..................................
กรณีเอกสารไม่ ครบถ้ วน
ผูย้ นื่ คาขอรับทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ.....................................ผูย้ นื่ คาขอ
วันที่.................................
ผลการพิจารณาคาขอ  อนุมตั ิ

ผลการตรวจสอบความครบถ้ วน
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน จะต้องส่งมอบเอกสารเพิ่มเติม คือ
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.....................................ผูต้ รวจสอบ
วันที่.................................

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

แบบคาขออนุมตั ิสถานทีผ่ ลิต / นาเข้ าเครื่องสาอาง
รหัสประจำตัวผู้ประกอบกำร :

[

] ( สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก )

ชื่อผู้ประกอบกำร ( ไทย ) :
( อังกฤษ ) :

ชื่อสถำนที่

( ไทย ) :
( อังกฤษ ) :

รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยแบบคำขอ




เอกสำรทั่วไป


สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร



แบบคำขอกำหนดที่ตั้ง



สำเนำทะเบียนบ้ำนตำมแบบคำขอกำหนดที่ตั้ง



หนังสือมอบอำนำจครบทุกหน้ำ(เจ้ำหน้ำที่ลงรับแล้ว)



หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจำกัด)



หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์

กรณีเป็นนิติบุคคล
 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทมหำชนจำกัด)







หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ( ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล )

กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว




หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด)

สำเนำหนังสือเดินทำง

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำหรือกลุ่มบุคคล
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน



หนังสือจดทะเบียนพำณิชย์

แผนที่ตั้งสถำนประกอบกำรและสถำนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ
(

ลงวันที่

)

รหัสประจำตัวผู้ประกอบกำร : [……………………………………] (สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)
ที่ตั้ง :

รหัสประจำบ้ำน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
หมู่

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

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

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

ประเภทที่ตั้ง
 สำนักงำน
 ผลิต/นำเข้ำ/ขำย
 ที่เก็บ

แขวง/ตำบล ........................................................................................................................
เขต/อำเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................
โทรสำร ...............................................................................................................................
สำขำ ...............................................................................................................................
ที่ตั้ง :

รหัสประจำบ้ำน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่

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

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

ประเภทที่ตั้ง
 สำนักงำน
 ผลิต/นำเข้ำ/ขำย
 ที่เก็บ

แขวง/ตำบล ........................................................................................................................
เขต/อำเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................
โทรสำร ...............................................................................................................................
สำขำ
ที่ตั้ง :

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

รหัสประจำบ้ำน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
หมู่ ............................................. ซอย .....................................................................
ถนน ...................................................................................................................................
แขวง/ตำบล ........................................................................................................................
เขต/อำเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................
โทรสำร ...............................................................................................................................
สำขำ

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

ประเภทที่ตั้ง
 สำนักงำน
 ผลิต/นำเข้ำ/ขำย
 ที่เก็บ

ติดอากร

หนังสือมอบอำนำจ

แสตมป์

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

30 บาท

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ(ชื่อและประเภทนิติบุคคล)……………………………………….………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งอยู่เลขที่…..………………………………………………ตรอก/ซอย….………………………………..………ถนน………………………………..……...….
หมู่ท…ี่ ……….……..ตำบล/แขวง………………….………………อำเภอ/เขต………………………..…………………จังหวัด…………….…….……...….
โดยมี………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……...……….…………
เป็นผู้มีอำนำจแทนในนำมของบุคคล หรือจัดกำรแทนนิติบุคคล ปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติพำณิชย์ และหรือ
ทะเบียนกำรค้ำ หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ เลขที…่ ...…………………………..……………………
ลงวันที่…………………………………………ขอมอบอำนำจให้……………………………………………………….…………………………………………….
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรและขอมอบให้...................................................................................................................................................
เป็นผู้มำดำเนินกำรยื่นขอ ผลิต /นำเข้ำ เกี่ยวกับเครื่องสำอำง ตลอดจนดำเนินกำรแก้ไข ตัดทอนเอกสำร รับทรำบคำสั่งของทำง
รำชกำร และกำรกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จกำร รวมทั้งเป็นผู้ยื่นขอดำเนินกำรในระบบ E-submission
กำรใดที่ผู้รับมอบอำนำจได้กระทำไปภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบและมีผลผูกพัน
ข้ำพเจ้ำทุกประกำร

หนังสือมอบอำนำจฉบับนี้เป็นกำรมอบอำนำจให้ดำเนินกำรใดตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้น

วันที่……………………………………………………..ถึงวันที่....................................................…………………………………..
ลงชื่อ……………………..………………ผู้มอบอำนำจ
(………………………….…………)
ลงชื่อ…………………………….….……ผู้มอบอำนำจ
(…….…………………....….….....)
ลงชื่อ………………...…………....….....ผู้รับมอบอำนำจ
(……….………………….………...)
ลงชื่อ……………………….…………....พยำน
(..…………………………………...)
ลงชื่อ………………………..……..…...พยำน
(…………………………….….…...)
หมำยเหตุ โปรดแนบหลักฐำน ดังนี้
1. สำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
2. สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์และหรือทะเบียนกำรค้ำ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ)
3. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่ำสุด (กรณีเป็นิติบุคคล)
หนังสือมอบอำนำจมีระยะเวลำกำรใช้ปี 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบอำนำจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่

