ใบควบคุมกระบวนงาน
การแก้ ไขเปลียนแปลงรายการทีได้ รับอนุญาต
ขายเครืองมือแพทย์

เลขทีรับ ……………………………

ชือสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………………………..
ชือผูม้ าติดต่อ/ยืนคําขอ………………………………………………….………………โทรศัพท์…………………………………..........
ชือเครื องมือแพทย์.......................................................................................................ใบอนุญาตที..............................................................
ตรวจสอบเอกสาร
รับเรื องวันที………………………………………….เวลา……...……….น.
ตรวจสอบแล้วเสร็ จวันที……………………….……เวลา………..……..น.
ผลการตรวจสอบ
รับเรื อง ไม่รับเรื อง
นักวิชาการ…………………….…………………………………………….
การพิจารณาเอกสาร
รับเรื องวันที………………………………………เวลา………………..น.
พิจารณาแล้วเสร็ จวันที……………………………เวลา………………น.
นักวิชาการ……………………………………………………………….

การรับคําขอ
รับวันที………………………………………….เวลา……………….น.
ลงเลขรับแล้วเสร็ จวันที……………..……..……เวลา…………..…..น.
คืนเรื องวันที………………………………..….เวลา……………..…น.
เจ้าหน้าทีธุ รการ………………………………………………………….
แก้ไขเอกสาร
แจ้งผูป้ ระกอบการเพือแก้ไขเอกสารวันที………………เวลา……………น.
ผูป้ ระกอบการแก้ไขแล้วเสร็ จวันที……………………เวลา……………น.
นักวิชาการ…………………………………………………………………

ผู้เชียวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ พิจารณาเอกสาร

แก้ ไขเอกสาร (ตามความเห็น ผชช./คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการฯ)

ส่ งเรื องวันที…………………………………….เวลา………………….น. แจ้งผูป้ ระกอบการเพือแก้ไขเอกสารวันที………………เวลา……………น.
รับเรื องทีพิจารณาแล้วเสร็ จคืน……………………..เวลา………………..น. ผูป้ ระกอบการแก้ไขแล้วเสร็ จวันที……………………เวลา……………น.
นักวิชาการ…………………………………………………………………. นักวิชาการ…………………………………………………………………
การพิจารณาเอกสาร (หลังแก้ไขเอกสาร)
การตรวจสอบเอกสาร
รับเรื องวันที………………………………………เวลา………………..น. รับเรื องจากเจ้าหน้าทีผูพ้ ิจารณาวันที……………………เวลา………....น.
พิจารณาแล้วเสร็ จวันที……………………………เวลา………………น.
ตรวจสอบแล้วเสร็ จวันที……………….….....……เวลา……………..…น.
นักวิชาการ…………………………………………………………………. นักวิชาการ….…………………………………………………………..
การเสนอผลการพิจารณา
รับเรื องจากกลุ่มงาน วันที…………………………………………………………………..เวลา……………………………..น.
เสนอ ผอ. ลงนามวันที………………………….เวลา……………น. รับเรื องคืนวันที………………………..เวลา…………..น.
ออกเลขและส่งเรื องออกจากกองวันที…………………………………………………….เวลา………………………………..น.
เจ้าหน้าทีธุ รการ………………………………………………………………………………………………………………….
การออกเลขทีหนังสื อและเตรียมส่ งมอบ
รับเรื องคืนวันที………………………………………………………………………………เวลา……………………………น.
ออกเลขทีหนังสื อแล้วเสร็ จพร้อมส่ งมอบให้ผปู้ ระกอบการวันที…………………………….เวลา……………………………น.
เจ้าหน้าทีธุ รการ………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
เวลาทีกําหนดไว้
เวลาทีใช้จริ ง
เวลาทีผูป้ ระกอบการใช้แก้ไขเอกสาร

เวลาทีกาํ หนดไว้ รวม 5 วันทําการ (กรณี ไม่ส่งผูเ้ ชียวชาญ)
เวลาทีกาํ หนดไว้ รวม 28 วันทําการ (กรณี ส่งผูเ้ ชียวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการฯ)
เวลาทีใช้จริ ง รวม ………………..วันทําการ

(ไม่นบั เป็ นเวลางาน)

0.5 /1.5วัน

เวลาทีใช้กรณี ส่ง ผชช./เวลาทีใช้กรณีไม่ส่ง ผชช.
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แบบตรวจรั บคําขอ
แก้ ไขเปลียนแปลงรายการทีได้ รับอนุญาต
ขายเครื องมือแพทย์

วันทีรับ..……………….......เวลา.................น.
เลขทีรับ......................………………......……
เลขทีคืน....................…………………………
ผู้รับเรื อง.........................................…………

ชือสถานประกอบการ...................................................................................................................................................................................................................................
ชือผูม้ าติดต่อ/ยืนคําขอ.......................................................................................................................................โทรศัพท์............................................................................
ชือเครื องมือแพทย์.......................................................................................................................................................เลขทีใบอนุญาต........................................................
การตรวจรับเอกสาร
ไม่ มี
มี

รายการเอกสาร

การตรวจประเมิน
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน

1. คําขอแก ้ไขเปลียนแปลงรายการในใบอนุญาตขายเครื องมือแพทย์ (ข.พ.5)
2. กรณี เปลียนผูด้ าํ เนินกิจการ/เปลียนผูร้ ับอนุญาตกรณีผรู ้ ับอนุญาตตาย
- รู ปถ่ายครึ งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม. 3 รู ป
- ใบรับรองแพทย์
- เอกสารทีเกียวข้อง *

3. กรณี เปลียนชือตัว ชือสกุลของผูร้ ับอนุญาต/ผูด้ าํ เนินกิจการ

- สําเนาหลักฐานทางราชการทีระบุถึงการเปลียนแปลงข้างต้น
- เอกสารทีเกียวข้อง *

4. กรณี เปลียนชือถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต หรื อจังหวัด

- หลักฐานทางราชการทีระบุถึงการเปลียนแปลงข้างต้น (ถ้ามี)
- เอกสารทีเกียวข้อง *

5. กรณี เปลียนแปลงแก ้ไขหรื อเพิ มเติมชือสถานที/การเปลียนแปลงเลขหมายประจําสถานที/
เลขหมายโทรศัพท์
- เอกสารทีเกียวข้อง *
เอกสารทีเกียวข้อง *
- ใบอนุญาตขาย
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ฯ (ออกมาไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสื อมอบอํานาจ กรณี มีการมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนดําเนินการแทน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูม้ อบอํานาจ/ผูร้ ับมอบอํานาจ
- สําเนาทะเบียนบ้านผูม้ อบอํานาจ/ผูร้ ับมอบอํานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆทีให้ไว้นีเป็ นความจริ งทุก
ประการ และได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้องก ับ
การอนุญาตไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชือ..........................……………….…ผูม้ าติดต่อ/ยืนคําขอ
(..............................……….………..)
วันที........................................................

ผลการตรวจรับเอกสาร
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน………… ……และคืนเอกสารทังหมด
ลงชือ.......................…....................ผูต้ รวจรับคําขอ
(......................…........................)
วันที.................................................

สรุ ปการแก ้ไข.........................................................................................................................................................................
...............................................................…………….…………............…...……………… ……. / แก ้ไขเสร็ จครบถ้วนแล้ว
ลงชือ ……………..…………………………ผูต้ รวจประเมิน
(…………………….…………………..) วันที…………………...

ที สธ 1002…../...............
เรียน ผู้อาํ นวยการกองควบคุมเครืองมือแพทย์
เพือโปรดพิจารณาเสนอเลขาธิ การฯ ลงนามใน
 ใบอนุญาต  เอกสารแนบท้าย
ทีแนบมาด้วย จะเป็ นพระคุณ

ที สธ 1002….../...............
เรียน เลขาธิการฯ
เพือโปรดพิจารณาลงนามใน
 ใบอนุญาต  เอกสารแนบท้าย
ทีแนบมาด้วย จะเป็ นพระคุณ

ผลการตรวจประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน เพราะ…........................…….
ลงชือ…….................……….ผูต้ รวจประเมิน
( ……………………….….) วันที.................
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ…….......................
ลงชือ……….........…………..หัวหน้ากลุ่ม Pre
(…………………..……….….)
วันที..........……………………...

อนุญาต
ลงนามแล้ว
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แบบ ข.พ. ๕
เลขรับที………………………...
วันที…………………………….
ผูร้ ับคําขอ………………………
(สําหรับเจ้าหน้าทีเป็ นผูก้ รอก)

คําขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการในใบอนุญาตขายเครืองมือแพทย์
เขียนที……………………………………………..
วันที………...เดือน…………………………….พ.ศ……………
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………….…………...….…………...……..
ผูร้ ับอนุญาตขายเครื องมือแพทย์ตามใบอนุญาตที ….………….…สิ นอายุวนั ที ๓๑ ธันวาคม พ.ศ…………..….……..……...
ณ สถานทีขายเครื องมือแพทย์ชือ............................................................................................................................................
ตังอยูเ่ ลขที…………………………………………………………………………………………………………………...
ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................................หมูท่ ี..............................................................
ตําบล/แขวง....................................................................................................อาํ เภอ/เขต.........................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................
โดยมี…………………….……………………………………………………………………..เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการแทนนิติบุคคล
ขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการในใบอนุญาต ดังต่อไปนี………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………..….………….
..………………………………………………………………………………………………………………………..….………….
..………………………………………………………………………………………………………………………..….………….
..………………………………………………………………………………………………………………………..….………….

พร้อมกับคําขอนี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย คือ
(๑) ใบอนุญาตขายเครื องมือแพทย์หรื อใบแทนใบอนุญาต
(๒) เอกสารทีเป็ นหลักฐานเกียวข้องกับรายการทีขอแก้ไขเปลียนแปลง

( ลายมือชือ )………………………………………ผูย้ นคํ
ื าขอ
( …………………………………….. )

