บันทึกข้อความ

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

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

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

เรื่อง ยื่นคาขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแทน (กรณีต่ออายุ)
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 .......................................................................................................................
มีความประสงค์ขอยื่นคาขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแทน พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารดังนี้
 1. แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขายเครื่องสาอางควบคุม (แบบ จ.ค.1) (ใบรับแจ้งเดิม)
 2. หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ กรณีมอบอานาจให้บุคคลคนเดียว กระทาการครั้งเดียว ปิดอากรแสตมป์
10 บาท แต่หากดาเนินการมากกว่าครั้งเดียวหรือนิติบุคคล ปิดอากรแสตมป์จานวน 30 บาท
 3.1 กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคคลธรรมดา แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนา
หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 3.2 กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านและ สาเนาหนังสือ
จดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน /สหกรณ์ และสาเนาหนังสือ รับรองนิติบุคคล /หนังสือ
สัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/สหกรณ์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสาร กรณีผู้เเจ้งเป็นบุคคลต่างชาติ แนบสาเนา
หนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 3. สาเนาทะเบียนบ้านของ สถานที่ผลิต/นาเข้า/เก็บเครื่องสาอาง โดยมีรายละเอียดของเจ้าบ้าน
 4. เอกสารการชาระเงิน (ผู้ประกอบการชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผ่าน mobile banking)
 4.1 ใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกข้อมูลคาขอในระบบ E-submission*** (ค่าธรรมเนียม ม.44)
 4.2 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม คาขอจดแจ้
100ง บาท
 4.3 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ใบรับจดแจ้ง 900 บาท
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองดาเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมิน
ของคณะผู้ตรวจประเมินของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าตามที่
ได้รับการร้องขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับการรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นคาขอ (ผู้ดาเนินกิจการ) /
ผู้รบั มอบอานาจให้ย่นื เอกสาร
(...........................................)

หมายเหตุ***
1. การพิจารณาสนับสนุนในกระบวนการพิจารณาเครื่องสาอาง
(1.3) การบันทึกข้อมูลในการยื่นคาขอในระบบ E-submission (กรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้)
(1) คาขอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแนบเอกสาร

(ก) การบันทึกคาขอที่ประกอบด้วยสูตร 1 - 5 สูตร (500 บาท)

(ข) การบันทึกคาขอที่ประกอบด้วยสูตร 6 - 10 สูตร (1,000 บาท)

(ค) การบันทึกคาขอที่ประกอบด้วยสูตร 11-15 สูตร (1,500 บาท)

(ง) การบันทึกคาขอที่ประกอบด้วยสูตรตั้งแต่ 16 ขึ้นไป (2,000 บาท)
(2) คาขอผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบเอกสาร
ก) การบันทึกเอกสารคาขอผลิตภัณฑ์

1) คาขอที่ประกอบด้วยสูตร 1 - 5 สูตร (500 บาท)

2) คาขอที่ประกอบด้วยสูตร 6 - 10 สูตร (1,000 บาท)

3) คาขอที่ประกอบด้วยสูตร 11 - 15 สูตร (1,500 บาท)

4) คาขอที่ประกอบด้วยสูตร ตั้งแต่ 16 สูตรขึ้นไป (2,000 บาท)

(ข) การบันทึกเอกสารแนบของข้อ 1 (1.3) (2) (ก) แล้วแต่กรณี (หน้าละ 50 บาท)
การคิดค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลของคาขอผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบเอกสาร ตามข้อ 1(1.3)(2)(ก) และข้อ1(1.3)(2)(ข) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
4,000 บาท/ฉบับ/คาขอ อ้างอิงตามบัญชี 2 การพิจารณาหรือการตรวจสอบใด ๆ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะ
สาหรับเจ้าหน้าที่ รับเรื่อง OSSC
ผลการตรวจรับ
ครั้งที่ 1
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้องรับคาขอและเอกสารไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
...............................................................................................................
...............................................................................
 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา…………..วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นกาหนดจะสงวนสิทธิ์ในการคืนคาขอ
 คืนเอกสารคาขอ แล้วให้นามายื่นใหม่ภายหลังพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

ผลการตรวจรับ
ครั้งที่ 2
 เอกสารครบถ้วน
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง คืนเอกสารคาขอ
.........................................................................................................
................................................................................ .........................
....
ผู้ตรวจเอกสารลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
ลงชื่อ...............................................
รับทราบผลการตรวจเอกสาร
วันที่.........../............./......................
(กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง)
ผู้ตรวจเอกสารลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

สาหรับเจ้าหน้าที่ พรบ
ผู้รับเอกสารลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................
นักวิชาการรับเรื่องลงชื่อ...............................................
วันที่.........../............./.....................

เลขที่ ใบสั่งชาระ จากระบบ
เลขที่ใบสั่งชาระ ...............................................................
ยอดชาระ...................................................................บาท
วันที่.........../............./......................

เลขที่ การชาระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่อ้างอิงธนาคาร ref 1................................................
เลขที่อ้างอิงธนาคาร ref 2................................................
วันที่.........../............./......................
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง พ.ศ. 2560

๘
แบบ จ.ค.๒
เลขรับที่
วันที่
ผู้รับคำขอ
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

.
.
.

คาขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ บริษัท /ห้ำง /ร้ำน /บุคคล)
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว
ตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสำร
เป็นผู้จดแจ้งเครื่องสำอำง
 ผู้ผลิตเพื่อขำย

เขียนที่ ........................................
วันที่ ............. เดือน ..............พ.ศ. .....
.
เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอำนำจ
ตำบล/แขวง
.
รหัสไปรษณีย์
.
อีเมล์
.

ถนน

 ผู้นำเข้ำเพื่อขำย

 ผู้รับจ้ำงผลิต

มีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอำงเลขที่
วันที่ออกใบรับจดแจ้ง
ใบรับจดแจ้งสิน้ อำยุวนั ที่
ชื่อกำรค้ำ
ชื่อเครื่องสำอำง
ขอต่ออำยุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอำง ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

.
.
.
.
.

พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วย คือ
(๑) ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอำง หรือใบแทน
(๒) หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
(๓) หนังสือขอผ่อนผันโดยแสดงเหตุผลในกำรที่มิได้ยื่นคำขอต่ออำยุภำยในกำหนด (ถ้ำมี)
(๔) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
(ลำยมือชื่อ)
(

หมำยเหตุ ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร

ผู้ยื่นคำขอ
)

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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