
หนา 1 / 5 นางสาว ฐานนันท ์จันทรพ์ร 12/6/2560 14:51:20เลขที่ใบรับแจง 10-1-6010024733

ใบรับจดแจงฉบับนี ้ใหใชไดถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับแจงนี้ 

เมื่อปรากฏวามีการกระทาํอันฝาฝนพระราชบัญญัติเครื่องสาํอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบรับแจงเลขที่ 10-1-6010024733  เลขรับที่ :  60062601

  วันที่รับ : 12/6/2560

สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก

ประเภท  

เลขสถานที่ 10-6002942

ผลิต

แบบ จ.ค.

แบบแจงรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนาํเขาเพื่อขายเครื่องสาํอาง

รายละเอียดของเครื่องสาํอาง (ใหพิมพหรือกรอกขอมูลดวยตัวบรรจงใหอานไดชัดเจน)

๑.  ชื่อการคาและชื่อเครื่องสาํอาง :

 ๑.๑ ชื่อการคา

ยังเกอร อิมเพรส YOUNGER IMPRESS

 ๑.๒ ชื่อเครื่องสาํอาง

ยัง โซลูชั่น YOUNG ZOLUTION

 ๑.๓ รายชื่อเครื่องสาํอางที่มีหลายชื่อ/หลายกลิ่น  โปรดระบุ

-

๒.  ประเภทของผลิตภัณฑเครื่องสาํอาง

บํารุงผิว / ผิวหนา,ผิวกาย / ไมลางออก

๓.  จุดประสงคของการใช

บํารุงผิว / ผิวหนา,ผิวกาย / ไมลางออก

๔.  วิธีใช (เฉพาะเครื่องสาํอางประเภทผลิตภัณฑบาํรุงผิวหนา  ผลิตภัณฑบาํรุงผิวกาย และผลิตภัณฑบาํรุงเสนผมและหนัง
ศีรษะโดยไมตองลางออก) 

ทาทั่วใบหนาวันละ1- 2 ครั้ง

๕. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑและภาชนะ (เฉพาะเครื่องสาํอางประเภทผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา  ผลิตภัณฑบาํรุงผิว
กาย และผลิตภัณฑบาํรุงเสนผมและหนังศีรษะโดยไมตองลางออก) 

ครีม (CREAM) / หลอดพลาสติก,หลอดอะลูมิเนียม,กระปุกพลาสติก,กระปุกแกว,กระปุกอะคริลิค,โหล,ขวดปม,ขวด
แกว,ขวดสูญญากาศ,ขวดพลาสติก,ขวดอโรมา,แกลลอน (ขนาดตั้งแต 1 กรัมขึ้นไป)
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๖. รูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องสาํอาง (โปรดทาํเครื่องหมาย       ในหัวขอที่เลือก)

 ผลิตภัณฑเดี่ยวชนิดเดียวกัน ที่มีสวนประกอบและการใชเหมือนกัน แตแตกตางกันที่สี/กลิ่น

 ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันที่ประกอบดวยหลายเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑเดียวกัน ไมสามารถแยกจาํหนายได

 ผลิตภัณฑตางชนิดกันบรรจุในภาชนะบรรจุเดียวกัน ไมสามารถแยกจาํหนายได

 ชุดผลิตภัณฑที่ใน ๑ ชุด ประกอบดวยผลิตภัณฑเดี่ยวประเภทเดียวกัน บรรจุรวมในบรรจุภัณฑเดียวกัน

 ชุดผลิตภัณฑที่ใน ๑ ชุด ประกอบดวยผลิตภัณฑเดี่ยวหลายประเภท บรรจุรวมในบรรจุภัณฑเดียวกัน

 ผลิตภัณฑเดี่ยว✔

๗. รายละเอียดของผูผลิต/ผูนาํเขา/ผูแบงบรรจุหรือผูเปลี่ยนภาชนะบรรจุเครื่องสาํอาง

๗.๑  ชื่อผูผลิต บริษัท คอสเมติคส แบรนด บิลดิ้ง จาํกัด

ที่ตั้งสถานที่ผลิต หรือรหัสสถานที่ เลขที่ 16/7-8 ซอย รามอินทรา 93 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว เขต 
คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท  08 1989 6502

ประเทศ (กรณีผลิตในตางประเทศ)

๗.๒  ชื่อผูแบงบรรจุ

ที่ตั้งหรือรหัสสถานที่

ชื่อผูเปลี่ยนภาชนะบรรจุ* 

ที่ตั้งหรือรหัสถานที่

       ( กรุณาทาํเครื่องหมาย  ในหัวขอที่ตองการ สามารถเลือกไดมากกวา ๑ ขอ )        

* ผูเปลี่ยนภาชนะบรรจุ  หมายความรวมถึง  ผูรวมบรรจุผลิตภัณฑเครื่องสาํอาง

๗.๓  ชื่อผูนาํเขา

ที่ตั้งสถานที่นาํเขา หรือรหัสสถานที่

ที่ตั้งสถานที่เก็บ หรือรหัสสถานที่

๘. รายละเอียดของผูรับผิดชอบที่วางตลาดภายในประเทศ

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ บริษัท คอสเมติคส แบรนด บิลดิ้ง จาํกัด

เลขทะเบียนที่ 0105555038576

[โปรดแนบสาํเนาทะเบียนพาณิชย หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(แลวแตกรณี)]

ที่ตั้งหรือรหัสสถานที่ เลขที่ 16/7-8 ซอย รามอินทรา 93 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว เขต คันนายาว จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท  08 1989 6502
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การรับรอง

๑. ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดของผลิตภัณฑที่แจงนี้ เปนไปตามขอกาํหนดของพระราชบัญญัติเครื่องสาํอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

             (๑) แจงพนักงานเจาหนาที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ไดจดแจงไว 

               (๒) เมื่อมีคําสั่งจากภาครัฐใหเรียกเก็บผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางคืนจากตลาด ขาพเจาจะเรียกเก็บผลิตภัณฑเคร่ือง

สําอางคืนจากตลาด  และจะหยุดการจาํหนาย จาย แจก ผลิตภัณฑเครื่องสาํอางดังกลาว 

๓. ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ไดแจงในคําขอจดแจงเครื่องสําอางน้ีเปนความจริงทุกประการ ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่

เกี่ยวของเปนตนฉบับหรือสําเนาที่ถูกตอง และรับทราบวาจะตองรับผิดชอบใหผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่วางตลาดเปนไปตามที่

แจงไวตอพนักงานเจาหนาที่และขอกําหนดที่กฏหมายบัญญัติไว รวมถึงไมหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น หากผลิตภัณฑไม

เปนไปตามมาตรฐานหรือขอกาํหนดอื่นๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงไว 

 
ลายมือชื่อ

นางสาว ฐานนันท จันทรพร( )
ผูแจง

[ตราประทับสาํคัญของนิติบุคคล (ถามี)]

นางสาว ฐานนันท จันทรพร 12 มิถุนายน 2560

วันที่
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๙.รายการสารที่ใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสาํอาง
(โปรดระบุหรือแนบสูตรแสดงชื่อสารทุกตัวที่ใชเปนสวนประกอบพรอมปริมาณของสารสาํคัญ**)

**สารสาํคัญ หมายถึง สารที่กาํหนดอัตราสวนสูงสุดที่ใหใช ตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ

ยังเกอร อิมเพรส ยัง โซลูชั่น YOUNGER IMPRESS YOUNG ZOLUTION

1. 0007732-18-5 WATER

2. 0000107-88-0 BUTYLENE GLYCOL

3. 0065381-09-1 CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

4. 0061788-85-0 PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL

5. 0000057-55-6 PROPYLENE GLYCOL

6. 0000497-76-7 ARBUTIN

7. 0009006-65-9 DIMETHICONE

8. PEG-12 DIMETHICONE

9. 0002682-20-4 METHYLISOTHIAZOLINONE

10. PERFUME

11. 0009067-32-7 SODIUM HYALURONATE

12. 0094167-05-2 MORUS ALBA ROOT EXTRACT

13. 0246538-79-4 C13-14 ISOPARAFFIN

14. 0003055-97-8 LAURETH-7

15. 0031566-31-1 GLYCERYL MONOSTEARATE

16. 0009003-05-8 POLYACRYLAMIDE

17. 0000096-82-2 LACTOBIONIC ACID

18. 0000526-95-4 GLUCONIC ACID

19. 0000661-19-8 BEHENYL ALCOHOL
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รายละเอียดแนบทายใบรับจดแจงเครื่องสาํอาง
เลขรับที่ : 60062601 ใบรับจดแจงเลขที่ : 10-1-6010024733

รายการแนบทาย

วิธีใช

ทาทั่วใบหนาวันละ1- 2 ครั้ง

ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑและภาชนะบรรจุ พรอมทั้งภาพผลิตภัณฑ

ครีม (CREAM) / หลอดพลาสติก,หลอดอะลูมิเนียม,กระปุกพลาสติก,กระปุกแกว,กระปุกอะคริลิค,โหล,ขวดปม,ขวด
แกว,ขวดสูญญากาศ,ขวดพลาสติก,ขวดอโรมา,แกลลอน (ขนาดตั้งแต 1 กรัมขึ้นไป)

ขนาดบรรจุ

-

เงื่อนไข

หามใชในเด็กอายุตํา่กวา 3 ป

รายละเอียดเพิ่มเติม

                                                                                                                                              


