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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2555
2) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2555
3) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย พ.ศ.2551
4) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2552
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดปายแสดงสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือแพทย
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 10 วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทยที่ไดรับอนุญาตไวแลว ใหยื่นคําขอยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ตอผูอนุญาต
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยไดยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทยหรือสถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทยไปจากสถานที่ที่ไดรบั อนุญาตเปนการชั่วคราวเพราะมีเหตุจําเปนเรงดวนอันไมอาจดําเนินการขออนุญาตได
ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตภายใน 15 วัน (สิบหาวัน) นับแตวันที่ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ และใหถือวาสถานที่ที่ยาย
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ แลวใหดําเนินการยื่นคําขอภายใน 90 วัน (เกาสิบวัน) นับแตวันที่แจงการยายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่
หนาที่ของผูยื่นคําขอ/ ผูมาติดตอ ตองปฏิบัติ
1. ตองมีความรู ความเขาใจ และศึกษาขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือแพทยที่จะยื่นคําขอฯ อยางเขาใจ ชัดเจน
2. ตองจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอกําหนดของแบบคําขอ
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและใหขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทยที่ประสงคจะยื่นคําขอได
4. สามารถชี้แจงใหขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยที่ประสงคจะยื่นคําขอตอเจาหนาที่ได
อยางเขาใจ ชัดเจน ครบถวน
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(1) ผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอยาย 60 นาที
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตอง ครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
(3) เจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอและนํา
ใบสั่งชําระคาธรรมเนียมไป
ชําระเงินที่หองการเงิน
(4) ผูยื่นคําขอนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินมายื่นตอ
เจาหนาที่ผูออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม

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
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
(การตรวจสถานที่
พิจารณาจาก
ภาพถาย กรณีมีขอ
สงสัยจะดําเนินการ
ตรวจจากสถานที่
จริง)

2)

การพิจารณา

(1) พิจารณาคําขอและ
4 วันทําการ
เอกสารประกอบ
(2) ตรวจประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่และ
เอกสาร
(3) สรุปผลการประเมินและ
เสนออนุญาตยายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

3 วันทําการ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 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
(กรณีผูรับอนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลเอกสารคัดสําเนา
มาไมเกิน 6 เดือน
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง
ประทับตรานิติ
บุคคล กรณีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล)

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) คําขอยาย
กองควบคุม
1
0
เปลี่ยนแปลง
เครื่องมือแพทย
สถานที่ขาย
เครื่องมือแพทย
หรือสถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย
(ข.พ. 4)
2)
3)

4)

5)

ใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย
หรือใบแทน
หนังสือมอบ
อํานาจเปนผูยื่น
คําขอ

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
1

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผูรับอนุญาต
เปนนิตบิ ุคคล ผู
ดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ
)
ฉบับ
-

0

ฉบับ

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บาน
แผนที่แสดงที่ตั้ง
ของสถานที่ขาย
เครื่องมือแพย
หรือสถานที่เก็บ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีใชสําเนา
จะตองไมหมดอายุ
และมีลายเซนต
ของเจาหนาที่
รับรอง)
(ของผูมอบและรับ
มอบอํานาจยื่นคํา
ขอ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง)
-
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เครื่องมือแพย
แหงใหมและสิ่ง
ปลูกสรางที่อยู
บริษัทใกลเคียง
แผนผังภายใน
บริเวณสถานที่
ขายเครื่องมือ
แพทยหรือ
สถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย
แหงใหม
รูปถายสถานที่
ขายเครื่องมือ
แพทยหรือ
สถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย
แหงใหม
สําเนาทะเบียน
บานของสถานที่
ขายเครื่องมือ
แพทยหรือ
สถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย
หนังสือยินยอมให
ใชสถานที่/สําเนา
หนังสือสัญญาเชา

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(ถูกตองตามมาตรา
สวน)

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

(กรณีมีสถานที่ขาย
สถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย
ไมใชสถานที่ของผู
ขออนุญาต กรณีผู
ยินยอม/ใหเชาเปน
บุคคลธรรมดาให
แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บาน กรณีผู
ยินยอม/ผูใหเชา
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

10) หลักฐานแสดง
ความเปนเจาของ
ของสถานที่ขาย
สถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
เปนนิตบิ ุคคลให
แนบสําเนาหนังสือ
การจดทะเบียนนิติ
บุคลเพิ่มเติม)
(กรณีสถานที่ขาย
สถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย
ไมใชสถานที่ของผู
ขออนุญาต ใหแนบ
เอกสารแสดงความ
เปนเจาของสถานที่
ของผูยินยอมหรือ
ผูใหเชา เชน
สําเนาทะเบียน
บาน (เปนเจาบาน)
หรือสําเนาโฉนด
(เปนผูมีกรรมสิทธิ์)
เปนตน )

15. คาธรรมเนียม
1) คําขอยาย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย
คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน เวลา 08.30-11.30 น และเวลา 13.00-16.00 น. )
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ถ.สุ
เทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.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
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

7/7

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
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
18. หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมเอกสาร ใหครบถวน และถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาต หากเอกสารเปนสําเนา ใหลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการอนุญาตใน
ระบบสารสนเทศไมนบั ระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ

