
 
 

 

 

 

 

กรณีไม่ประสงค์ประกอบกิจการใบจดทะเบียนสถานประกอบการ (น าเข้า/ผลิต) เครื่องมือแพทย์  

อีกต่อไปในกรณีต่อไปนี้  

1. กรณีแจ้งยกเลิกก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ >> ยื่นแบบ ล.พ.๑ ภายใน 30 วันหลังเลิกกิจการ  

                                                  >> หากฝ่าฝืน ปรบัไม่เกิน 5,000 บาท 

2. กรณีแจ้งไม่ต่ออายุเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว >> ยื่นแบบ ล.พ.๒ ภายใน 30 วันหลังใบสิ้นอายุ  หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 

                                                         >> หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 5,000บาท 
3. การขายเครื่องมือแพทยท์ี่เหลอือยู่  >> เฉพาะกรณีที่น าเขา้หรอืผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ ได้แก ่

 

     จะต้องขายเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ให้กับผู้ไดร้ับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์รายอื่นหรือบุคคล

ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ภายใน 60 วัน หลงัเลิกกิจการหรือใบสิ้นอายุ    

>> หากขายเครื่องมือแพทย์ หลังพ้นก าหนดเวลา>> มีโทษจ าคุกไมเ่กิน 2 ปี หรือปรับไมเ่กิน    

200,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

>> กรณีครบก าหนด 60 วัน หลังหลังเลิกกิจการ หรือใบสิ้นอายุ หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 

จะต้อง ยื่นแบบ ล.พ.๓ ภายใน15 วัน หลังพ้นก าหนดเวลา ห้ามผูรั้บอนุญาตขายเคร่ืองมือ

แพทย์ที่เหลืออยู ่ดังกล่าว (หากฝา่ฝืน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท) 

 สามารถศึกษารายละเอยีดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต ์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ >> การขออนุญาต >> การยื่นขอจด

ทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ >> ค าขอยกเลิกกิจการ หรือลิงค์น้ี >> https://zhort.link/iRu 
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เอกสารประกอบการยื่นขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 

กรณีแจ้งยกเลิกก่อนใบจดทะเบียนสถานประกอบการสิ้นอายุ 

 

 
 

  



 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ กรณแีจ้งยกเลิกก่อนใบจดทะเบียนสถานประกอบการสิ้นอายุ 
 

ล าดับ รายการเอกสาร หมายเหต ุ

1. หนังสือขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์  

2. หนังสือแจ้งแบบแจ้งจ านวนและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ที่
เหลืออยู่ กรณีเลิกกิจการ (แบบ ล.พ. 1) 

 

3. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์(ฉบับจริง หรือ ใบแทน)  

4. หนังสือรับรองบริษัท (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ให้กรรมการบริษัทเป็นผู้มอบอ านาจลง
ลายมือชื่อและประทับตราตามเงื่อนไข
บริษัทที่ระบุในหน้าหนังสือรับรองบริษัท 

5. หนังสือมอบอ านาจเพ่ือเป็นผู้ยื่นขอยกเลิก/แจ้งไม่ต่ออายุใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ (น าเข้า/ผลิต) เครื่องมือแพทย์ 
(กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) 

6. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ 
(หากกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมายื่นเอกสารยกเลิกด้วยตนเอง ใช้
ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทและลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

กรณีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ (น าเข้า/ผลิต) เครื่องมือแพทย์ (ฉบับจริง หรือ ใบแทน) สูญหาย เตรียมเอกสารเพ่ิมดังนี้ 

7. ใบแจ้งความ 
ที่แจ้งว่า “ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ น าเข้าหรือผลิต (เลือก
แล้วแต่กรณี) เครื่องมือแพทย์ เลขท่ี ................. ได้สูญหาย” 

* โดยผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองบริษัท
ต้องเป็นผู้แจ้งความ ด้วยตนเอง  
** กรณีผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองบริษัท
ไม่ได้เป็นผู้แจ้งความด้วยตนเองให้แนบ 
(ส าเนา) เอกสารการมอบอ านาจการ แจ้ง
ความโดยให้ผู้อ่ืนกระท าแทนพร้อมส าเนา
บัตรประชาชนผู้ มอบอ านาจและผู้รับมอบ
แนบท้ายเอกสารดังกล่าว 

หมายเหตุ ในกรณีผู้ด าเนินกิจการตามหน้าใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ต้องการรับรองเอกสารจะต้องจัดท าใบมอบ

อ านาจแต่งตั้งจากกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทเพ่ือให้มีอ านาจในการกระท าการแทนในเอกสาร 

 

 



 
 

 

 

 

  

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์  

 กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมาย่ืนด้วยตนเอง  กรณีกรรมการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าแทน 

      
เขียนท่ี .................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................. 

      วนัท่ี .....................วนัท่ียืน่เอกสาร ...................... 
 
 เร่ือง  ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี .............เลขท่ีใบจดทะเบียน.................... 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์(ฉบบัจริงหรือใบแทน) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ....................................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.1) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ให้กรรมการลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งตามเง่ือนไขบริษทัทุกหนา้ 
           4. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี ...................................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย.์......................................... 
มีความประสงคข์อยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์ล าดบัท่ี................ เลขใบจดทะเบียน................. 
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

      
เขียนท่ี ...................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................. 

      วนัท่ี .....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์

       ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ...............เลขที่ใบจดทะเบียน............... 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์(ฉบบัจริงหรือใบแทน) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ..................................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.1) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ให้กรรมการลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งตามเง่ือนไขบริษทัทุกหนา้ 
                            4.  หนงัสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผูย้ืน่ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้หรือผลิตเคร่ืองมือแพทย  ์
                            5. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .............................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย.์...................................... 
มีความประสงคข์อยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์ล าดบัท่ี.......... เลขใบจดทะเบียน............ 
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................................. 
......................................................... ......................................................................................... ......................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 



 
 

/ 

วันท่ียื่นเอกสาร 

ช่ือกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์

ช่ือบริษัท /ร้านค้า 

/ เลขท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย ์

วันท่ีต้องการยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมอืแพทย์อาจจะเป็นวันเดยีวกับวันที่มายื่นหรือวันท่ียกเลิกกิจการไมเ่กิน 30 วัน นับจากวันท่ีมายื่น 

 ตัวอย่างการกรอกแบบ ล.พ.1 

กรณียกเลิกกิจการใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

ช่ือกรรมการบริษัท ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท+ตราประทับ (ถ้ามี) 
 / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย์ 



 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  

 กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมาย่ืนด้วยตนเอง  กรณีกรรมการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าแทน 

      
เขียนท่ี .................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................. 

      วนัท่ี .....................วนัท่ียืน่เอกสาร ...................... 
 
 เร่ือง     ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์

       ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี .............เลขท่ีใบจดทะเบียน.................... 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์(ฉบบัจริงหรือใบแทน) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ....................................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.1) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ให้กรรมการลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งตามเง่ือนไขบริษทัทุกหนา้ 
           4. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .............................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย.์.................................................. 
มีความประสงคข์อยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ล าดบัท่ี.......... เลขใบจดทะเบียน............ 
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

      
เขียนท่ี ...................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................. 

      วนัท่ี .....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์

       ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ...............เลขท่ีใบจดทะเบียน............... 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์(ฉบบัจริงหรือใบแทน) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ..................................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.1) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ให้กรรมการลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งตามเง่ือนไขบริษทัทุกหนา้ 
                            4.  หนงัสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผูย้ืน่ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้หรือผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 
                            5. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .............................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย.์...................................... 
มีความประสงคข์อยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ล าดบัท่ี.......... เลขใบจดทะเบียน............ 
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 



 
 

/ 

วันท่ียื่นเอกสาร 

ช่ือกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์

ช่ือบริษัท /ร้านค้า 

/ เลขท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย ์

วันท่ีต้องการยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์อาจจะเป็นวันเดียวกับวันที่มายื่นหรือวันท่ียกเลิกกิจการไม่เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีมายื่น 

ช่ือกรรมการบริษัท ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท+ตราประทับ (ถ้ามี) 
 / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย์ 

 
ตัวอย่างการกรอกแบบ ล.พ.1 

กรณียกเลิกกิจการใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 



 
 

 

 

  

ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผู้ยื่นขอยกเลิก/แจ้งไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ (น าเข้า/ผลิต) เครื่องมือแพทย ์

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

วันท่ีมายื่นเอกสาร 

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

กรอกท่ีอยู่ส านักงาน

ใหญ่ 

ช่ือกรรมการตามเงื่อนไขในหนังสอืรับรองบริษัท 

เลขนิติบุคคล 13 หลัก หรือเลขประชาชนในทะเบียนพาณิชย์

พาณิชย์  
วันท่ีจดทะเบียนบริษัท/พาณิชย ์

กรอกท่ีอยู่ตามทะเบียน

บ้านท่ีอัพเดต 

ระบุ “ประชาชน” เลขประจ าตัวประชาชน 

ช่ือ-สกุล ผู้กระท าแทน 

ช่ือ-สกุล ผู้กระท าแทน 

ช่ือ-สกุล ผู้กระท าแทน 

ชื่อกรรมการตามเงื่อนไขในหนังสอืรับรองบริษัท 

พยานระบุให้ครบ 2 คน 



 
 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 

กรณีแจ้งไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ  

เมื่อใบจดทะเบียนสถานประกอบการ สิ้นอายุแล้ว 

  



 
 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ กรณแีจ้งไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ 

เมื่อใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย์ สิ้นอายแุล้ว 

 

ล าดับ รายการเอกสาร หมายเหตุ 

1. หนังสือแจ้งยื่นจ านวนและสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่
เมื่อไม่ต่ออายุ  

 

2. หนังสือแจ้งแบบแจ้งจ านวนและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
ที่เหลืออยู่ กรณีไม่ต่ออายุ (แบบ ล.พ. 2) 

 

3. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ ฉบับจริงหรือ
ส าเนา (ถ้ามี) 

 

4. หนังสือรับรองบริษัท (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ให้กรรมการบริษัทเป็นผู้มอบอ านาจลงลายมือ
ชื่อและประทับตราตามเงื่อนไขบริษัทที่ระบุใน
หน้าหนังสือรับรองบริษัท 

5. หนังสือมอบอ านาจเพ่ือเป็นผู้ยื่นขอยกเลิก/แจ้งไม่ต่ออายุใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ (น าเข้า/ผลิต) เครื่องมือแพทย์ 
(กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) 

6. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ 
(หากกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมายื่นเอกสารยกเลิกด้วยตนเอง 
ใช้ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทและลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

หมายเหตุ ในกรณีผู้ด าเนินกิจการตามหน้าใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ต้องการรับรองเอกสารจะต้องจัดท า

ใบมอบอ านาจแต่งตั้งจากกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทเพ่ือให้มีอ านาจในการกระท าการแทนในเอกสาร 



 
 

 กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมาย่ืนด้วยตนเอง  กรณีกรรมการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าแทน 

      
เขียนท่ี ................. ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................... 

      วนัท่ี ....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     หนงัสือแจง้ยืน่จ  านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือไม่ต่ออาย ุ  

             ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ................เลขท่ีใบจดทะเบียน................. 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์ฉบบัจริงหรือใบแทนหรือส าเนา (ถา้มี) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ................................. 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.2) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน)  
           4. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .......................................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย.์................................ 
มีความประสงคข์อไม่ต่ออายใุบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี...... เลขใบจดทะเบียน……. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

      
   

 เขียนท่ี ...................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................. 

      วนัท่ี .....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     หนงัสือแจง้ยืน่จ  านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือไม่ต่ออาย ุ  

             ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ................เลขท่ีใบจดทะเบียน................. 

เรียน         เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์ฉบบัจริงหรือใบแทนหรือส าเนา (ถา้มี) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ..................................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.2) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน)  
                            4.  หนงัสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผูย้ืน่ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้หรือผลิตเคร่ืองมือแพทย  ์
                            5. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .............................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย.์...................................... 
มีความประสงคข์อไม่ต่ออายใุบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี...... เลขใบจดทะเบียน……. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์  



 
 

/ 

วันท่ียื่นเอกสาร 
ช่ือกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

/ เลขท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย ์ที่ไมต่่ออาย ุ 1                   มกราคม                     ปีที่สิ้นสภาพ 

ช่ือกรรมการบริษัท ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท+ตราประทับ (ถ้ามี) / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์
*** ปีท่ีสิ้นสภาพ → ตัวอย่างเชน่ หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ใส่ “ตั้งแต่วันท่ีเป็น วันท่ี 1 มกราคม 2564 ” เป็นต้น *** 

ตัวอย่างการกรอกแบบ ล.พ.2 

กรณไีม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 



 
 

 กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมาย่ืนด้วยตนเอง  กรณีกรรมการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าแทน 

      
เขียนท่ี ................. ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................... 

      วนัท่ี ....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     หนงัสือแจง้ยืน่จ  านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือไม่ต่ออาย ุ  

       ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต เคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ................เลขท่ีใบจดทะเบียน................. 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ฉบบัจริงหรือใบแทนหรือส าเนา (ถา้มี) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ................................. 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.2) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน)  
           4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนกรรมการบริษทัตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .......................................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย.์................................ 
มีความประสงคข์อไม่ต่ออายใุบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี...... เลขใบจดทะเบียน……. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

      
   

 เขียนท่ี ...................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................. 

      วนัท่ี .....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     หนงัสือแจง้ยืน่จ  านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือไม่ต่ออาย ุ  

       ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ...............เลขท่ีใบจดทะเบียน............... 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ฉบบัจริงหรือใบแทนหรือส าเนา (ถา้มี) 
                เลขท่ีใบจดทะเบียน ..................................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยู ่(แบบ ล.พ.2) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน)  
                            4.  หนงัสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผูย้ืน่ขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้หรือผลิตเคร่ืองมือแพทย  ์
                            5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .............................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย.์...................................... 
มีความประสงคข์อไม่ต่ออายใุบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี...... เลขใบจดทะเบียน……. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  



 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบ ล.พ.2 

กรณไีม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

/ 

*** ปีท่ีสิ้นสภาพ → ตัวอย่างเชน่ หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ใส่ “ตั้งแต่วันท่ีเป็น วันท่ี 1 มกราคม 2564 ” เป็นต้น *** 
ช่ือกรรมการบริษัท ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท+ตราประทับ (ถ้ามี) / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์

วันท่ียื่นเอกสาร 
ช่ือกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท / ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

/ เลขท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ไม่ต่ออายุ 1                   มกราคม                     ปีที่สิ้นสภาพ 



 
 

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

วันท่ีมายื่นเอกสาร 

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

กรอกท่ีอยู่ส านักงาน

ใหญ ่

ช่ือกรรมการตามเงื่อนไขในหนังสอืรับรองบริษัท 

เลขนิติบุคคล 13 หลัก หรือเลขประชาชนในทะเบียนพาณิชย์

พาณิชย์  
วันท่ีจดทะเบียนบริษัท/พาณิชย ์

กรอกท่ีอยู่ตามทะเบียน

บ้านท่ีอัพเดต 

ระบุ “ประชาชน” เลขประจ าตัวประชาชน 

ช่ือ-สกุล ผู้กระท าแทน 

ช่ือ-สกุล ผู้กระท าแทน 

ช่ือ-สกุล ผู้กระท าแทน 

ช่ือกรรมการตามเงื่อนไขในหนังสอืรับรองบริษัท 

พยานระบุให้ครบ 2 คน 

 

  

ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผู้ยื่นขอยกเลิก/แจ้งไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ (น าเข้า/ผลิต) เครื่องมือแพทย์ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอยกเลิกใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย์ 

เฉพาะน าเข้าหรือผลิตเคร่ืองมือแพทย์ดังต่อไปนี้ 

 

กรณีพ้นระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง  

กรณีครบก าหนด 60 วันหลังเลิกกิจการหรือใบสิ้นอายุหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ จะต้องยื่นแบบ ล.พ. ๓ ภายใน15 วัน 

 

  



 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ กรณพี้นก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง 

 

 หมายเหตุ ในกรณีผู้ด าเนินกิจการตามหน้าใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ต้องการรับรองเอกสาร

จะต้องจัดท าใบมอบอ านาจแต่งตั้งจากกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทเพ่ือให้มีอ านาจในการกระท าการแทนในเอกสาร 

ล าดับ รายการเอกสาร หมายเหตุ 

1. หนังสือยื่นแจ้งเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่กรณีพ้นก าหนด
ระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง 

 

2. หนังสือแจ้งแบบแจ้งจ านวนและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
ที่เหลืออยู่ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง 
(แบบ ล.พ. 3)  

 

3. ส าเนา แบบ ล.พ.1 หรือแบบ ล.พ. 2 ที่มีเลขท่ีรับค าขอ  

4. หนังสือรับรองบริษัท (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ให้กรรมการบริษัทเป็นผู้มอบอ านาจลงลายมือ
ชื่อและประทับตราตามเงื่อนไขบริษัทที่ระบุใน
หน้าหนังสือรับรองบริษัท 

5. หนังสือมอบอ านาจเพ่ือเป็นผู้ยื่นขอแจ้งจ านวนและสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาขายตาม
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าหรือ
ผลิตหรือใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ 
(กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) 

6. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ 
(หากกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมายื่นเอกสารยกเลิกด้วยตนเอง 
ใช้ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทและลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณีกรรมการตามเงื่อนไขบริษัทมาย่ืนด้วยตนเอง  กรณีกรรมการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าแทน 

      
เขียนท่ี ................. ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................... 

      วนัท่ี ....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     ยืน่แจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง  

 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ............เลขท่ีใบจดทะเบียน............... 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ส าเนาแบบ ล.พ.1 หรือ แบบ ล.พ.2 เลขรับค าขอเลขท่ี.........เลขท่ีรับค าขอยกเลิกกิจการ/ไม่ต่ออาย.ุ........ 
                ตามใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทยเ์ลขท่ี ....................เลขท่ีใบจด................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง  
 (แบบ ล.พ.3) 
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน)  
           4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาตามเง่ือนไขบริษทั 
  
 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .......................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ (น าเขา้/ผลิต) เคร่ืองมือแพทย.์..................................... 
มีความประสงคแ์จง้จ านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง 
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทยเ์ลขท่ี...... เลขใบจดทะเบียน……. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

 
เขียนท่ี ...................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้.................. 

      วนัท่ี .....................วนัท่ียืน่เอกสาร ....................... 
 
 เร่ือง     ยืน่แจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง   
      ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย ์เลขท่ี ..........เลขท่ีใบจดทะเบียน.................  

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. ส าเนาแบบ ล.พ.1 หรือ แบบ ล.พ.2 เลขรับค าขอเลขท่ี.........เลขท่ีรับค าขอยกเลิกกิจการ/ไม่ต่ออาย.ุ........ 
                ตามใบจดทะเบียนสถานประกอบการ)เคร่ืองมือแพทยเ์ลขท่ี ...................เลขท่ีใบจด................... 
                            2.  แบบแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง  
   (แบบ ล.พ.3)   
                            3.  หนงัสือรับรองบริษทั (ออกไม่เกิน 6 เดือน)  
                            4.  หนงัสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผูย้ืน่ขอแจง้จ านวนและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือพน้ก าหนด 
 ระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้หรือผลิตหรือใบอนุญาตขาย 
 เคร่ืองมือแพทย ์
                            5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาตามเง่ือนไขบริษทั 

 ตามที่ขา้พเจา้.... ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย.์....ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 
ในนาม......................................................................... ช่ือบริษทั/ร้านคา้ .......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี .......................ท่ีอยูต่ามหนา้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ (น าเขา้/ผลิต) เคร่ืองมือแพทย.์...................................... 
มีความประสงคแ์จง้จ านวนและสถานท่ีเคร่ืองมือแพทยท่ี์เหลืออยูเ่ม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาขายตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง 
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทยเ์ลขท่ี...... เลขใบจดทะเบียน……. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย จะเป็นพระคุณ 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ.......................................................ผูมี้อ านาจ/กรรมการบริษทั 

        (.............ช่ือกรรมการตามเง่ือนไขบริษทั….…..) 
                                                                                                    *หากมีหลายท่านตอ้งลงช่ือให้ครบ 

 

 

ตราประทับ

บริษัท (ถ้ามี) 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแจ้งจ านวนเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง สถานที(่น าเข้า/ผลิต)เครื่องมือแพทย์ 



 
 

ตัวอย่างการกรอก แบบ ล.พ. 3 
 

วันท่ียื่นเอกสาร 

ช่ือกรรมการตามเงื่อนไขบริษัท /ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

ช่ือกรรมการบริษัท ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท+ตราประทับ (ถ้ามี) / ช่ือบุคคลตามใบ
ทะเบียนพาณิชย ์



 
 

  
การกรอกใบมอบอ านาจเพื่อเป็นผู้ย่ืนค าขอ แบบ ล.พ.3 

ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

วันท่ียื่นเอกสาร 
ช่ือบริษัท / ร้านค้า 

ที่อยู่ส านักงานใหญ ่

ช่ือ-สกุลผู้กระท าแทน 

ช่ือกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัท หรือ ช่ือบุคคลตามใบทะเบียนพาณิชย ์

เลขนิติบุคคล 13 หลัก หรือเลขประชาชนในทะเบียนพาณิชย์

พาณิชย์  

กรอกท่ีอยู่ตามทะเบียน

บ้านที่อัพเดต 

ระบุ “ประชาชน” เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 

ช่ือ-สกุลผู้กระท าแทน 

ชื่อกรรมการบริษัทตามเง่ือนไขในหนังสือรับรองบริษัท  
หรือ ชื่อบุคคลตามใบทะเบยีนพาณิชย ์

ช่ือ-สกุลผู้กระท าแทน 

พยานระบุให้ครบ 2 คน 


