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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอแก้ ไขเปลียนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิตและใบรับ
แจ้ งรายการละเอียดนําเข้าเครืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัตเิ ครืองมือแพทย์ 2551
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอแก้ ไขเปลียนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิตและใบรับแจ้ งรายการ
ละเอียดนําเข้ าเครืองมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์ 2551
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื องมือแพทย์พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนด
ระยะเวลาการปฎิบตั ิราชการเพือบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
25วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน2
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 10
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอแก้ ไขเปลียนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิตและใบ
รับแจ้ งรายการละเอียดนําเข้ าเครืองมือแพทย์ตามพระราชบัญญัตเิ ครืองมือแพทย์ 2551
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการกองควบคุมเครื องมือแพทย์
อาคาร 2 ชัน 4 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขถ. ติ วานนท์อ. เมืองนนทบุรีจ.
นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7148, 0 2590 7242, 0 2590 7243, 0 2590 7244, 0 2590 7248
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

2/12

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 15:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กฎกระทรวงการแจ้ งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิตเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/13.PDF
2. กฎกระทรวงการแจ้ งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้ งรายการละเอียดนําเข้ าเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/17.PDF
3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้ งรายการละเอียดและการ
ออกใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิตเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/42.PDF
4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้ งรายการละเอียดและการ
ออกใบรับแจ้ งรายการนําเข้ าเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/43.PDF
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขของเครืองมือแพทย์ทีเกียวข้ องในแต่ละกรณี
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 19) พ.ศ. 2539 เรืองเครืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ทีใช้ เพือกายภาพบําบัด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/015/29.PDF
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 22) พ.ศ. 2540 เรืองเครืองตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/037/12.PDF
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 23) พ.ศ. 2540 เรืองเต้ านมเทียมซิลิโคนใช้ ฝังในร่างกาย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/24.PDF
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 33) พ.ศ. 2549 เรืองเครืองหรืออุปกรณ์ทีใช้ ภายนอกเพือเสริมหรือกระชับเต้านม
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00186465.PDF
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรืองกระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชือชนิดใช้ ได้ ครังเดียวพ.ศ.
2553http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/151/26.PDF
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรืองชุดทดสอบสารเสพติดเททแอมเฟตามีนในปั สสาวะพ.ศ.
2556http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/147/11.PDF
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรืองผลิตภัณฑ์ทีมีสมบัติหนืดสําหรับใช้ ในกระบวนการผ่าตัดตาพ.ศ.
2557http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/246/16.PDF

6. หน้ าทีของผู้ยืนคําขอ/ ผู้มาติดต่อต้ องปฏิบตั ิ
6.1 ต้ องได้ รับใบรับแจ้ งฯผลิตหรือใบรับแจ้ งฯนําเข้ าเครืองมือแพทย์นนั
6.2 ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจและศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานตลอดจนข้ อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
กับเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอฯอย่างเข้ าใจชัดเจน
6.3 ต้ องจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้ อกําหนดของแบบคําขอพร้ อมทังจัดทําสารบัญรายการเอกสาร
6.4 การกล่าวอ้ างต่างๆต้ องมีเอกสารและหลักฐานสนับสนุนเช่นคุณภาพมาตรฐานเครืองหมายสัญลักษณ์เป็ นต้ น
ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
บริการประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว ทังนี ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และหรือมีความบกพร่องไม่/
สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาท/กฐานทีต้ องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและหลั◌ี◌่
กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิงคําขอ โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรือผู้ได้ รับมอบอํานาจจะ
ลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ยู ืนคําขอหรือผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มาติดต่อขอรับบัตรลําดับ 0 วันทําการ
(บัตรคิว) เพือพบเจ้ าหน้ าที

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืนคําขอชีแจง 0 วันทําการ
รายการและข้ อมูล
รายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานของเครืองมือ
แพทย์ทีจะยืนคําขอกับ
เจ้ าหน้ าทีตามแบบตรวจ
รับคําขอ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

(ระยะเวลาขึนกับ
ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอในการให้
ข้ อมูล
รายละเอียด)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 วันทําการ
ถูกต้ องของคําขอฯและ
ความครบถ้ วนของเอกสาร
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
และบันทึกผลการตรวจสอบ
ในแบบตรวจรับและแจ้ งผล
การพิจารณา

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

-

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีคําขอถูกต้ องและ
เอกสารหลักฐานครบถ้ วน
ให้ ดําเนินการตังแต่ข้อ 6.
ข้ อ 7. และข้ อ 8.

0 วันทําการ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

-

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีคําขอไม่ถกู ต้ องหรือ 0 วันทําการ
เอกสารไม่ครบถ้ วนแจ้ งผู้ยืน
คําขอ
(ก) ผู้ยืนคําขอ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

((ข) หากผู้ยืนคํา
ขอไม่สามารถ
แก้ ไขหรือยืน
เอกสารหลักฐาน

1)

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

(5 คําขอต่อวัน(1
รายต่อ 1 คําขอ))
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

สามารถแก้ ไขหรือยืน
เอกสารเพิมเติมได้ ใน
ขณะนันให้ ดําเนินการตาม
ข้ อ 6. ข้ อ 7. และข้ อ 8.

การตรวจสอบเอกสาร
6)

ผู้ยืนคําขอพบเจ้ าหน้ าที
ธุรการเพือออกใบสังชําระ
ค่าธรรมเนียมคําขอ

0 วันทําการ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

หมายเหตุ

เพิมเติมได้ ใน
ขณะนันให้
เจ้ าหน้ าทีทํา
บันทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานที
จะต้ องยืนเพิมเติม
พร้ อมทังกําหนด
ระยะเวลาทีผู้ยืน
คําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไข
หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติม
ไว้ ในแบบบันทึก
ความบกพร่อง(ไม่
เกิน วันทําการ)
โดยให้ เจ้ าหน้ าที
และผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน
แล้ วมอบสําเนา
บันทึกความ
บกพร่องดังกล่าว
ให้ ผ้ ยู ืนคําขอ)
( ระยะเวลาขึนกับ
ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ)
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ที

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยืนคําขอนําใบสังชําระฯ
เพือชําระเงินทีห้ องการเงิน
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ

0 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยืนคําขอนําสําเนา
0 วันทําการ
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
คําขอมาให้ เจ้ าหน้ าทีธุรการ
เพือขอรับบัตรรับคําขอ (จะ
ระบุวนั แล้ วเสร็จของการ
พิจารณาคําขอ)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคําขอ
23 วันทําการ กองควบคุม
และบันทึกข้ อมูลพร้ อม
เครืองมือแพทย์
เสนอเพือลงนามตามลําดับ

-

การลงนาม

ผู้อนุญาตลงนามตามลําดับ 1 วันทําการ

-

การแจ้ งผลพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีธุรการแจ้ งผู้ยืนคํา 0 วันทําการ
ขอเพือทราบผลการ
พิจารณาแล้ วเสร็จ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

การแจ้ งผลพิจารณา

ผู้ยืนคําขอนําบัตรรับคําขอ 0 วันทําการ
และพบเจ้ าหน้ าทีธุรการเพือ
รับเอกสารผลการพิจารณา

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

(ระยะเวลาขึนกับ
ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ)

7)

8)

9)

11)

12)

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ประเภทขันตอน

10)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วันทําการ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

(ระยะเวลาขึนกับ
ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ)

(ระยะเวลาขึนกับ
ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ)

-
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14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 0 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(สําเนาหนังสือจด
ทะเบียนกระทรวง
พาณิชย์ซึงออกไม่
เกิน 6 เดือนทีมี
การลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอแก้ ไข
เปลียนแปลง
รายการละเอียด
(แล้ วแต่กรณี)
- คําขอแก้ ไข
เปลียนแปลง
รายการละเอียด
ผลิตเครืองมือ
แพทย์ (แบบจ.ผ.
๔)
- คําขอแก้ ไข
เปลียนแปลง
รายการละเอียด
นําเข้ าเครืองมือ

-

0

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

4

0

ฉบับ

-

4

0

ฉบับ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แพทย์ (แบบจ.น.
๔)

4)

5)

6)

7)

สําเนาใบรับแจ้ ง
รายการละเอียด
หรือใบแทนใบรับ
แจ้ งรายการ
ละเอียดผลิตหรือ
นําเข้ าเครืองมือ
แพทย์แล้ วแต่
กรณี
เอกสารทีเป็ น
หลักฐาน
เกียวข้ องกับ
รายการทีขอ
แก้ ไข
เปลียนแปลง
สําเนาใบจด
ทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต
หรือนําเข้ า
เครืองมือแพทย์ที
มีการลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจให้ เป็ นผู้
ดําเนินกิจการ
(ตามใบจด

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

0

1

ฉบับ

-

-

2

0

ชุด

-

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-
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ที

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต
หรือนําเข้ า
เครืองมือแพทย์)
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจให้ เป็ นผู้
ยืนคําขอพร้ อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอแก้ ไขเปลียนแปลงรายการละเอียดฯ
หมายเหตุ ((หนึงร้อยบาทถ้วน) ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ นศูนย์บริ การ
ผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตังแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พักเทียง) โดยมี
ระยะเวลาทีใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์จดั การเรืองร้ องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) ชัน 1 อาคาร 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวัญอําเภอ
เมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนโทรศัพท์ 0 2590 7354 - 55
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนสายด่วน 1556
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนโทรสาร 0 2590 1556
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนE-mail address: 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนสายด่วน 1111
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนกองควบคุมเครืองมือแพทย์ชนั 4 อาคาร 2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถนน
ติวานนท์ตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7245 โทรสาร 0 2591
8445
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอแก้ ไขเปลียนแปลงรายการละเอียดผลิตเครืองมือแพทย์
2)

คําขอแก้ ไขเปลียนแปลงรายการละเอียดนําเข้ าเครืองมือแพทย์
-

19. หมายเหตุ
1. เวลาดําเนินการทีกําหนดไม่รวมระยะเวลาทีผู้รับบริการใช้ ในการชําระค่าธรรมเนียมและมารับเอกสารและขึนกับ
- ระบบบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นปกติ
- มีจํานวนเจ้ าหน้ าทีทีสามารถปฏิบตั ิงานในขณะนันเพียงพอ
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2. กรณีไม่สง่ ผู้เชียวชาญฯ* กําหนดระยะเวลา 4วันทําการในกรณีทีเป็ นการเปลียนแปลงทีไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เช่นฉลากขนาดบรรจุเป็ นต้ น
3.ส่งผู้เชียวชาญ* หมายถึงส่งผู้เชียวชาญภายนอกประชุมคณะทํางานประชุมคณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง
4. กระบวนงานทีเกียวข้ อง
- การแก้ ไขเปลียนแปลงเพิมเติมเครืองมือแพทย์แจ้ งรายการละเอียด
- การแก้ ไขเปลียนแปลงเพิมเติมเครืองมือแพทย์แจ้ งรายการละเอียด กรณีสง่ ผู้เชียวชาญคณะทํางาน
หรือคณะอนุกรรมการ

04/06/2558
คูม่ ือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
สุมนนิติการุญ
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ
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วิธีการยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับแจงรายการละเอียดผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทย
1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน
(ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรื อการขออนุญาตทีเกียวข้ อง)

2. กรอกคําขอ & เตรียมเอกสารหลักฐาน
(ตามที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน)

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเอง
ดวยบันทึกตรวจสอบคําขอในแบบตรวจรับคําขอ

4. รับบัตรคิว และรอพบเจาหนาที่

5.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรอง+
กําหนดระยะเวลาการแกไข พรอม
ลงนามรับทราบรวมกัน
(ผูยื่น&เจาหนาที่)

ครบถวนถูกตอง
ตามแบบตรวจรับคําขอ

ไมครบถวน
ไมถกู ตอง/
ตามแบบตรวจรับคําขอ

5. เจาหนาที่
ตรวจสอบ
คําขอ &
เอกสาร

5.2.1 เจาหนาที่พิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาต

5.1.1 ออกเลขรับคําขอชั่วคราว
(สถานะรอแกไข)

ระยะเวลาการพิจารณา
ตามทีก่ ําหนดในคูมือ
สําหรับประชาชนสําหรับ
คําขอนั้นๆ

5.1.2 ผูยื่นคําขอแกไขขอบกพรองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
แกไขครบถวนถูกตองตาม
บันทึกขอบกพรอง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

5.1.3 เจาหนาที่
ตรวจสอบการแกไข
 แกไขไมครบถวนถูกตอง
 เกินระยะเวลาที่กําหนด

5.1.4 สงคืนคําขอ

5.2 ผูยื่นคําขอชําระ
คาธรรมเนียมคําขอและรับ
บัตรรับคําขอ

5.2.2 เจาหนาที่แจงผลเมื่อ
พิจารณาแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน
หากลาชากวากําหนดจะแจงเหตุ
แหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวา
จะพิจารณาแลวเสร็จ ทาง e-mail

