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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2555
2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2552
4) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 4 วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กรณีสถานประกอบการตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม: ติดตอ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทยใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตอผูอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยสามารถยื่นคําขอไดภายในระยะเวลา 90 วันกอนวันสิ้นอายุ ((ยื่นไดตั้งแตเดือน
ตุลาคม เปนตนไป)และเพื่อใหสามารถดําเนินการตออายุไดทันกอนวันสิ้นอายุ ผูยื่นคําขอ/ผูมาติดตอควรยื่นคําขอกอนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันในกรณีท่ยี ื่นตออายุในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม ระยะเวลาเวลา
ดําเนินการอาจเกินกวา 15 วัน
ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือ มีความบกพรองไมสมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณา
ได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูรับบริการจะตอง
ดําเนินการแกไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก มิเชนนั้นจะถือวาผูรับบริการละทิ้งคําขอ
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หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
หนาที่ของผูยื่นคําขอ/ ผูมาติดตอ ตองปฏิบัติ
1. ตองมีความรู ความเขาใจ และศึกษาขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือแพทยที่จะยื่นคําขอฯ อยางเขาใจ ชัดเจน
2. ตองจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอกําหนดของแบบคําขอ
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและใหขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทยท่ปี ระสงคจะยื่นคําขอตามแบบตรวจรับคําขอ
4. สามารถชี้แจงใหขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยที่ประสงคจะยื่นคําขอตอเจาหนาที่ได
อยางเขาใจ ชัดเจน ครบถวน
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
(1) ผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาต
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตอง ครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
(3) ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม

ระยะเวลา
ใหบริการ
30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้น หากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้น ใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนด แลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)

3/6

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

2)

การพิจารณา

(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ 1 วันทําการ
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอตออายุใบอนุญาต

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

3 วันทําการ

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วันทําการ
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 4 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
บุคคล
การคา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ออกมาแลวไมเกิน
6 เดือนพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) คําขอตออายุ
กองควบคุม
1
0
ฉบับ
ใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย
เครื่องมือแพทย
(แบบ ข.พ. 2)
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ที่
2)
3)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย
หรือใบแทน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

4)

หนังสือมอบ
อํานาจและ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการ

5)

สําเนาทะเบียน
และบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักงาน
1
0
ฉบับ
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(กรณีนติ คลล
ิบุ คัด
การคา
สําเนามาไมเกิน 6
เดือนรับรองสําเนา
ถูกตองประทับตรา
นิติบุคคลกรณีระบุ
ไวในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล)
1
0
ฉบับ
(กรณีนติ ิบุคคล ติด
อากรแสตมป 30
บาทและ
ประทับตรานิติ
บุคคลกรณีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล กรณีใช
สําเนาจะตองยังไม
หมดอายุและมี
ลายเซ็นของ
เจาหนาที่รับรอง
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง,ผู
ออกเอกสารเปน
บริษัทผูยื่นคําขอ)
กรมการปกครอง 0
1
ชุด
(1. ของกรรมการผู
มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลและ
ผูดําเนินกิจการ
(กรณีนติ ิบุคคล)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
2. กรณีเปนคน
ตางชาติหรือคน
ตางดาวเตรียม
เอกสารเพิ่มเติม -
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

6)

หนังสือมอบ
อํานาจเปนผูยื่น
คําขอ

-

1

0

ฉบับ

7)

ใบรับรองแพทย ของผูรับอนุญาต/
ผูดําเนินกิจการ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
สําเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) หรือ
ใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว (ที่ยัง
ไมหมดอายุ) สําเนาใบอนุญาต
การทํางาน (work
permit) - สําเนา
ทะเบียนที่ระบุ
สถานที่ทํางานตรง
ตาม work
permit)
(เฉพาะกรณีที่ผูขอ
อนุญาต/
ผูดําเนินการไม
ไดมาดําเนินการ
ดวยตนเองแนบ
สําเนาทะเบียน
บานบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
ดําเนินกิจการและ
ผูรับมอบอํานาจติด
อากรแสตมป 10
บาท กรณีใชสําเนา
จะตองยังไม
หมดอายุและมี
ลายเซ็นของ
เจาหนาที่รับรอง
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
ผูออกเอกสารเปน
บริษัทผูยื่นคําขอ)
(ออกมาแลวไมเกิน
1 เดือน นับจาก
วันที่ตรวจจนถึง
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ
วันที่มายื่นคําขอ)

15. คาธรรมเนียม
1) คําขอตออายุใบอนุญาตขาย (100 บาท) และคาใบอนุญาตขาย (1,000 บาท)
คาธรรมเนียม 1,100 บาท
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน เวลา 08.30-11.30 น และเวลา 13.00-16.00 น.)
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ถ.สุ
เทพต.สุเทพ อ.เมืองจ.เชียงใหม โทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน กองควบคุมเครื่องมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 4 อาคาร 2 หอง
410 โทรศัพท : 0 2590 7148
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ (ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000/โทรศัพท 0 2590
7354 – 55/สายดวน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายดวน 1111)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งเปนผูดําเนินกิจการ
2)
ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจเปนผูยื่นคําขอ
3)
ขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย
18. หมายเหตุ
-

