บันทึกข้อความ

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

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

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

เรื่อง แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการเครื่องสาอาง
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 .......................................................................................................................
มีความประสงค์ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการเครื่องสาอาง พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารดังนี้
 1. แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม/กรรมการบริษัท (แบบ จ.ค.4)
 2. แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ
 3. หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชน/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แจ้ง
เป็นบุคคลต่างด้าว) และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ ให้ผู้อื่นจดแจ้งแทน)
 4. สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
 5. สาเนาทะเบียนบ้านตามทะเบียนพาณิชย์
 6. สาเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลแนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน
 7. แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการและสถานที่เกี่ยวข้อง
 8. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมคาขอแก้ไขฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................................
(......................................................)

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

๑๐

แบบ จ.ค.๔
เลขรับที่
วันที่
ผู้รับคำขอ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

คาขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง
เขียนที่
วันที่

เดือน

.
พ.ศ.
.
.
เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอำนำจ

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ บริษัท /ห้ำง /ร้ำน /บุคคล)
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว
เป็นผู้จดแจ้งเครื่องสำอำง
 ผู้ผลิตเพื่อขำย
 ผู้นำเข้ำเพื่อขำย
 ผู้รับจ้ำงผลิต
๑. ขอแก้ไขลักษณะทำงกำยภำพของภำชนะบรรจุเครื่องสำอำง ที่มีชื่อกำรค้ำ
ชื่อเครื่องสำอำง
. ใบรับจดแจ้งเลขที่
ขอแก้ไขจำก

.
.
.
.
เป็น
.
.
๒.ขอแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ หรือที่ตั้งของสถำนที่ผลิต สถำนที่รับจ้ำงผลิต สถำนที่นำเข้ำ หรือสถำนที่เก็บของผู้จดแจ้ง
หรือผู้ว่ำจ้ำงผลิต (โดยที่ยังคงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดิมแต่ต้องมิใช่กำรเพิ่มสถำนที่ผลิต สถำนที่รับจ้ำงผลิต หรือสถำนที่
นำเข้ำ เครื่องสำอำง)
ขอแก้ไขจำก
.
.
เป็น
.
.
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วย คือ
(๑) ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอำง หรือใบแทน
(๒) เอกสำรที่เป็นหลักฐำนเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ลำยมือชื่อ).....................................ผู้ยื่นคำขอ
(..............................................)

หมำยเหตุ ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร

.
.
.

แบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผูประกอบการ
รหัสประจําตัวผูประกอบการ : [
ประเภทธุรกรรมที่ตองการดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
เปลี่ยนชื่อผูประกอบการ
เดิม (ไทย) :
(อังกฤษ) :
ใหม+ (ไทย) :
(อังกฤษ) :
เปลี่ยนชื่อสถาน
เดิม (ไทย) :
( อังกฤษ ) :
ใหม+ (ไทย) :
(อังกฤษ) :

] ( สําหรับเจาหนาที่กรอก )
เพิ่มที่ตั้ง

รายการเอกสารแนบทายแบบคําขอ
เอกสารทั่วไป
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สําเนาทะเบียนบานตามแบบคําขอกําหนดที่ตั้ง
แบบคําขอแกไขที่ตั้ง

แบบคําขอกําหนดที่ตั้ง
หนังสือมอบอํานาจครบทุกหนา(เจาหนาที่ลงรับแลว)

กรณีเป.นนิติบุคคล
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทมหาชนจํากัด)
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจํากัด)
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (หางหุนส7วนจํากัด)
หนังสือจดทะเบียนสหกรณ9
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (หางหุนส7วนสามัญนิติบุคคล)
กรณีเป.นบุคคลต+างดาว
สําเนาหนังสือเดินทาง
กรณีเป.นบุคคลธรรมดาหรือกลุ+มบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หนังสือจดทะเบียนพาณิชย9

แผนที่ตั้งสถานประกอบการและสถานที่เกี่ยวของ
จดหมายแจงความประสงค/จากทางบริษัท

ลงชื่อ
(

)

ลงวันที่
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รหัสประจําตัวผูประกอบการ : [……………………………………] (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
รหัสที่ตั้ง (เดิม) […………………………………………..]
ที่ตั้ง :

รหัสประจําบาน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
หมู7 ............................................. ซอย .....................................................................
ถนน ...................................................................................................................................
แขวง/ตําบล ........................................................................................................................
เขต/อําเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย9 ........................................
โทรศัพท9 ..............................................................................................................................
โทรสาร ...............................................................................................................................
สาขา ...............................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
สํานักงาน
ผลิต/นําเขา/ขาย
ที่เก็บ

รหัสที่ตั้ง (เดิม) […………………………………………..]
ที่ตั้ง :

รหัสประจําบาน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
หมู7 ............................................. ซอย .....................................................................
ถนน ...................................................................................................................................
แขวง/ตําบล ........................................................................................................................
เขต/อําเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย9 ........................................
โทรศัพท9 ..............................................................................................................................
โทรสาร ...............................................................................................................................
สาขา ...............................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
สํานักงาน
ผลิต/นําเขา/ขาย
ที่เก็บ

รหัสที่ตั้ง (เดิม) […………………………………………..]
ที่ตั้ง :

รหัสประจําบาน : …………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
หมู7 ............................................. ซอย .....................................................................
ถนน ...................................................................................................................................
แขวง/ตําบล ........................................................................................................................
เขต/อําเภอ .........................................................................................................................
จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย9 ........................................
โทรศัพท9 ..............................................................................................................................
โทรสาร ...............................................................................................................................
สาขา ...............................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
สํานักงาน
ผลิต/นําเขา/ขาย
ที่เก็บ
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แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

เหนือ

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................
(......................................................................)
วันที่........เดือน............................พ.ศ. .........

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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