
   F-I10-1 (2 – 20/04/58) 

 
 

 

ค าขอน าเข้าเคร่ืองส าอาง 
 

เขียนท่ี…………………………………………… 

       วนัท่ี……………………………….………………………………. 

ข้าพเจ้า…….………………………………….……..อายุ……..ปี สญัชาติ…………...………โทรศพัท์ติดตอ่........................... 

บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัข้าราชการ  เลขท่ี………………….…. ออกให้ ณ ……………………….………………………. 

ขอน าเข้าเคร่ืองส าอางในนามของ…………………………………………….....โดยมี…………………….…………...…………………… 

เป็นเจ้าของ/ผู้ด าเนินการ ณ บ้าน/สถานท่ีน าเข้า..  เลขท่ี…………..…….…… ตรอก/ซอย…………………..……………………………. 

ถนน……………………...………… ต าบล/แขวง………..…..…………………….   อ าเภอ/เขต…………………………………………………… 

จงัหวดั…………………..….…..….. รหสัไปรษณีย์……………..…….……..….       โทรศพัท์………….……………......  

ขอน าเข้าเคร่ืองส าอางรายละเอียดดงันี ้

1. วตัถปุระสงค์การน าเข้า (Purpose of importation) 
   [   ]   เป็นตวัอย่างเพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัรูปลกัษณะ การสัง่ซือ้ (sample for business purpose) 

[   ]   ใช้ส่วนตวั (Imported for personal use) 

[   ]   เป็นของขวญั (Imported as gift) 

[   ]   อ่ืนๆ(ระบ)ุ ………………………………………………………………………………………………..........................  

2. รายการเคร่ืองส าอางท่ีขอน าเข้า (List of Imported cosmetics) 
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
INVOICE   เลขท่ี…………………………………..… ลงวนัท่ี…………………………………………. 
AWB / BL / ใบแจ้งฯ  เลขท่ี…………………………………..… ลงวนัท่ี…………………………...................... 

3. พร้อมค าขอนีข้้าพเจ้า ได้แนบหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 

1) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นนิติบคุคล) หรือส าเนาทะเบียนการค้า 

2) ใบมอบอ านาจให้กระท าการแทน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฯและรับมอบฯ 

3)     ส าเนาเอกสารการน าเข้า  ได้แก่  Invoice  และหรือ  AWB / BL / ใบแจ้งฯ  

4)    ข้อก าหนดเฉพาะของสินค้า (Specification) 
5)      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
6)      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
7)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่จะไม่ขายเคร่ืองส าอางดังกล่าว  หากฝ่าฝืนยนิดีให้ด าเนินการตามกฎหมาย 

      

เลขรับท่ี………………………………… 

ลงวนัท่ี…………………………………. 

ผู้ รับค าขอ……………………………… 

(Received No.) 

(Date) 

(Officer’s signature) 

(Application Form for Cosmetic Importation) 

(Checkpoint name) 

(Date) 

(Name of Applicant) (Age) (Nationality) 

(Identification card) 
XNo.) 

(Issued at) 

(Importing on behalf of….)        (Please specify authorized person) 

(Address) (Soi) 

(Street) 
 
(Province) 

(Sub-district) (District) 

(Postal code) (Phone No.) 

(ลายมือช่ือ)………….………...………………………..ผู้ ย่ืนค าขอ 
  (………………..…….…………………….) 
 

 

(Invoice No.) 

(Other purposes) 

(Date) 

(Date) (AWB/ BL/ Notification No.) 

(For consideration, I already attached the following credentials) 

Copy of Certificate of Registration, or Commercial Registration (For Company/ Corporation/ Partnership) 

Power of Attorney, with 10 Baht-Revenue stamp, and Identification card copy  of authorized person and  attorney-in-fact) 

Copy of Invoice, AWB, BL, or Notification) 

(I hereby certify that the above mentioned are true and correct, and it is comply with related Laws and Regulations) 

(Signature ) 

(Phone/Mobile No.) 

(Applicant) 
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