บันทึกข้อความ

เลขที่รับ.......................................
วันที่รับเรื่อง.................................
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง…………………….

ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร. 043-221-125 ต่อ 137
ที่ ขก 0027.004/6/

วันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ....................

เรื่อง เปิดสิทธิเข้าใช้ระบบการจดแจ้งเครื่องสาอางอัตโนมัติ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................เป็นผู้ดาเนินกิจการของสถานที่ผลิต
หรือ นาเข้าเครื่องสาอางชื่อ...................................................................................
..................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน / นิติบุคคล .......................................................................... มีสถานที่ผลิต / นาเข้าตั้ง.....................
อยู่ที่........ .........
หมู่................ชื่อหมู่บ้าน / อาคาร ........
..............................................ตรอก/ซอย............
.......................... ถนน..................
.................................
ตาบล.......................................อาเภอ.......................................จังหวัด.......................
..........................รหัสไปรษณีย์...........
..................................
โทรศัพท์........................
..........................................
.................Email .......................................................................................................................
มีความประสงค์ขอ เปิดสิทธิ์ เข้าใช้ งาน ระบบการจดแจ้งเครื่องสาอางอัตโนมัติ
(จานวน 1 ชุด)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารดังนี้

 1. คาขอกาหนดรหัสประจาตัวผู้ประกอบการ
 2. หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ กรณีมอบอานาจให้บุคคลคนเดียว กระทาการครั้งเดียว ปิดอากรแสตมป์
10 บาท แต่หากดาเนินการมากกว่าครั้งเดียวหรือนิติบุคคล ปิดอากรแสตมป์จานวน 30 บาท
 2.1 กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคคลธรรมดา แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนา
หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 2.2 กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านและ สาเนาหนังสือ
จดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน /สหกรณ์ และสาเนาหนังสือ รับรองนิติบุคคล /หนังสือ
สัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/สหกรณ์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสาร กรณีผู้เเจ้งเป็นบุคคลต่างชาติ แนบสาเนา
หนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 3. สาเนาทะเบียนบ้านของ สถานที่ผลิต/นาเข้า/เก็บเครื่องสาอาง โดยมีรายละเอียดของเจ้าบ้าน
***กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า***
แนบเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน (เป็น
เจ้าบ้าน) หรือสาเนาโฉนด (เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมหรือ
ผู้ให้เช่า , สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับการยินยอมหรือผู้เช่า พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)

1. จนท.ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. จนท.งานเครื่องสาอางรับเรื่องจากOSSC 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เบ็ดเสร็จ (OSSC) รับเรื่อง
ลงชื่อ............................................................ ลงชือ่ ............................................................ ลงชือ่ ............................................................
วันที่............/.............................../............... วันที่............/.............................../............... วันที่............/.............................../...............

แบบคําขอกําหนดรหัสประจําตัวผูป ระกอบการ
รหัสประจําตัว : [
ชื่อผูประกอบการ (ไทย) :
(อังกฤษ) :
ชื่อสถานที่
(ไทย) :
(อังกฤษ) :

] (สําหรับเจาหนาที่กรอก)

รายการเอกสารแนบทายแบบคําขอ
เอกสารทั่วไป
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สําเนาทะเบียนบานตามแบบคําขอกําหนดที่ตั้ง
กรณีเปนนิติบุคคล
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทมหาชนจํากัด)
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (หางหุนสวนจํากัด)
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล)
กรณีเปนบุคคลตางดาว
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหรือหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
กรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบาน

แบบคําขอกําหนดที่ตั้ง
หนังสือมอบอํานาจ
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจํากัด)
หนังสือจดทะเบียนสหกรณ

สําเนาหนังสือเดินทาง

หนังสือจดทะเบียนพาณิชย (กรณีมีการจด
ทะเบียน)

สําเนาการจัดตั้งกลุมบุคคล (กรณีเปน
กลุมบุคคล)

ลงชื่อ
ลงวันที่

รหัสประจําตัวผูประกอบการ : [
ที่ตั้ง :

ที่ตั้ง :

ที่ตั้ง :

] (สําหรับเจาหนาทีก่ รอก)

รหัสประจําบาน :
เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
สาขา
รหัสประจําบาน :
เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
สาขา
รหัสประจําบาน:___________________________________________
เลขที่_________________________________________________
หมู____________ซอย___________________________________
ถนน_________________________________________________
แขวง/ตําบล_____________________________________________
เขต/อําเภอ _____________________________________________
จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย __________
โทรศัพท ______________________________________________
โทรสาร_______________________________________________
สาขา_________________________________________________

ประเภทที่ตั้ง
T สํานักงาน
T ผลิต/นําเขา/ขาย
T ที่เก็บ

ประเภทที่ตั้ง
T สํานักงาน
T ผลิต/นําเขา/ขาย
T ที่เก็บ

ประเภทที่ตั้ง
T สํานักงาน
T ผลิต/นําเขา/ขาย
T ที่เก็บ

หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ ชื่อนิติบุคคล)
ตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดยมี
เป็นผู้มีอานาจแทนในนามของบุคคล หรือจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียน
การค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์เลขที่
ลงวันที่
ขอมอบอานาจให้
เป็นผู้ดาเนินกิจการ และขอมอบให้
เป็นผู้มาดาเนินการยื่นขอ ผลิต/นาเข้า เกี่ยวกับเครื่องสาอาง ตลอดจนดาเนินการแก้ไข ตัดทอนเอกสาร รับทราบคาสั่ง
ของทางราชการ และการกระทาอืน่ ใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ
การใดที่ผู้รบั มอบอานาจได้กระทาภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้า
ทุกประการ หนังสือมอบอานาจฉบับนี้เป็นการมอบอานาจให้ดาเนินการตามทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบอานาจ
)
ผู้มอบอานาจ
)
ผู้รับมอบอานาจ
)
ผู้รับมอบอานาจ
)
พยาน
)
พยาน
)

หมำยเหตุ โปรดแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
2. สาเนาทะเบียนบ้านสถานที่เกี่ยวข้อง (สานักงาน, สถานที่ผลิต, สถานที่นาเข้า, สถานที่เก็บ)
3. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด (กรณีเป็นนิติบุคคล)
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