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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำขอแก้ไขรำยกำรในใบรับจดแจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน : การยื่นคาขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
2) กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสาอาง พ.ศ. 2560
3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อบริการประชาชน
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : จังหวัดขอนแก่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 3 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกที่สุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน
การแจ้งแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
108 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง 12.00-13.00)
หมำยเหตุ ปิดรับเอกสารเวลา 16.00 น
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) ผู้ลงนามในคาขอจะต้องเป็นผูจ้ ดแจ้ง(ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งการผลิตเพือ่ ขาย การนาเข้าเพื่อขาย หรือการรับจ้างผลิต
เครื่องสาอาง)
2) รายการในใบรับจดแจ้งที่สามารถขอแก้ไขได้ คือ ชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตสถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บเครื่องสาอาง และ
ลักษณะทางกายภาพของภาชนะบรรจุเครื่องสาอาง
3) ข้อมูลรายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นความจริงทุกประการ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
(1) ผู้ประกอบการยื่นหนังสือคาขอ
แก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งพร้อม
เอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ความครบถ้วน
(2) ผู้ประกอบการชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอแก้ไขฯ
(3) เจ้าหน้าที่รับหนังสือคาขอแก้ไข
และเอกสารประกอบ ออกเลขรับ
และส่งมอบให้ผู้ตรวจประเมิน
เอกสาร
(1) ผู้ตรวจประเมินเอกสารพิจารณา
ความถูกต้องของคาขอแก้ไขและ
เอกสารประกอบ
(2) ผู้ตรวจประเมินเอกสารบันทึกผล
การพิจารณา

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
10 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น

หมำยเหตุ
-

10 นาที

ธนาคารไทยพาณิชย์

10 นาที

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น

-

สานักควบคุม
เครื่องสาอางและ
วัตถุอันตราย
10 นาที สานักควบคุม
เครื่องสาอางและ
วัตถุอันตราย
(3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ขอแก้ไข 10 นาที สานักควบคุม
ในระบบ
เครื่องสาอางและ
วัตถุอันตราย
3) การลงนาม
(1) เจ้าหน้าที่พิมพ์หนังสือรับทราบ
10 นาที สานักงาน
การขอแก้ไข
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น
(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามใน
1 วันทาการ สานักงาน
หนังสือรับทราบการขอแก้ไข
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น
4) การแจ้งผลพิจารณา (1) เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
5 นาที
สานักงาน
และส่งมอบหนังสืออนุญาต
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น
(2) ผู้ประกอบการลงนามรับหนังสือ
5 นาที
สานักงาน
อนุญาต
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ

-

2)

การพิจารณา

10 นาที

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ไม่มี
2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม

ระยะเวลาที่ใช้เป็น
ระยะเวลา"คาขอ/
สูตรตารับ"

-
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร

1)

หนังสือคาขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ผู้ประกอบการ (แบบ จ.ค.4)
แบบคาขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ผู้ประกอบการ (F-C2-5)
หนังสือมอบอานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทหรือสาเนา
หนังสือมอบอานาจที่ผ่าน
การรับรองจากเจ้าหน้าที่
แล้ว
แผนที่ตั้งสถานที่
ประกอบการและสถานที่
เกี่ยวข้อง
สาเนาหนังสือเดินทาง

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น
สานักควบคุม
เครื่องสาอางและ
วัตถุอันตราย
สานักควบคุม
เครื่องสาอางและ
วัตถุอันตราย

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง

-

1

0

ฉบับ

สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง

กรมการกงสุล

1

0

ฉบับ

สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

7)

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลต่างด้าว
สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดา
สาเนา 1 ฉบับพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดา

6)

8.

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ฝ่ายการคลัง
คาขอแก้ไขฯ

-

1

ฉบับ

2)
3)

4)
5)

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมคาขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง ฉบับละ 500 บาท
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
108 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือโทร 043-221-125 ต่อ 151
2) โทรศัพท์ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ 043-221-125 ต่อ 137
3) โทรสาร 043-224-037
4) E-mail : khonkaenfda@gmail.com
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) หนังสือคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผูป้ ระกอบการ (แบบ จ.ค. 4)
2) แบบคาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ (F-C2-5)
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3) หนังสือมอบอานาจ (F-C2-11)
19. หมำยเหตุ
1) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 3 วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับหนังสือ
ทราบการขอแก้ไขฯ
2) ระยะเวลาที่เเจ้งเริม่ นับตั้งแต่การยืน่ เอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับจนถึงได้รับหนังสือรับทราบการขอแก้ไข
Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน : กำรกำรยื่นคำขอแก้ไขรำยกำรในใบรับจดแจ้ง
กำรตรวจสอบเอกสำร (30 นำที)
(1) ผู้ประกอบการยื่นหนังสือคาขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง
พร้อมเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน
(2) ผู้ประกอบการชาระค่าธรรมเนียมคาขอแก้ไขฯ
(3) เจ้าหน้าที่รับหนังสือคาขอแก้ไขและเอกสารประกอบ ออกเลข
รับ และส่งมอบให้ผตู้ รวจประเมินเอกสาร

กำรพิจำรณำ (30 นำที)
(1) ผู้ตรวจประเมินเอกสารพิจารณาความถูกต้องของคาขอแก้ไข
และเอกสารประกอบ
(2) ผู้ตรวจประเมินเอกสารบันทึกผลการพิจารณา
(3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ขอแก้ไขในระบบ

กำรลงนำม (15 นำที)
(1) เจ้าหน้าที่พิมพ์หนังสือรับทราบการขอแก้ไข
(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือรับทราบการขอแก้ไข

กำรแจ้งผลพิจำรณำ (10 นำที)
(1) เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบหนังสือรับทราบฯ
(2) ผู้ประกอบการลงนามรับหนังสือรับทราบฯ

งำนเครื่องสำอำง สสจ.ขอนแก่น
ปรับปรุงข้อมูล
ณ วันที่ 21 มกรำคม 2562

