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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตขายเครืองมือแพทย์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครืองมือแพทย์
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื องมือแพทย์ พ.ศ.2551
2) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
3) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกับเครื องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายเครื องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพือบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
4 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 5
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 10
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 4
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครืองมือแพทย์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการกองควบคุมเครื องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน 4 อาคาร 2 ห้อง
410ถ. ติ วานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2590 7148 เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 15:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (ห้องการเงิ น ฝ่ ายการคลัง เปิ ดรับการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 )
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2)

สถานที ให้ บริการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาให้บริ การขึนกับแต่ละจังหวัด)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตขายเครืองมือแพทย์ผ้ใู ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครืองมือแพทย์ให้ ยืนคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตก่อนวันทีใบอนุญาตสินอายุโดยสามารถยืนคําขอได้ ภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันสินอายุ และ
เพือให้ สามารถดําเนินการต่ออายุได้ ทนั ก่อนวันสินอายุ ผู้ยืนคําขอ/ผู้มาติดต่อควรยืนคําขอก่อนวันทีใบอนุญาตสินอายุ
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
หมายเหตุ
1. สามารถต่ออายุใบอนุญาตขายได้ ตงแต่
ั เดือนตุลาคม เป็ นต้ นไป
2. ในกรณีทียืนต่ออายุในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนธันวาคม ระยะเวลาเวลาดําเนินการอาจเกินกว่า 15 วันทําการ
หน้ าทีของผู้ยืนคําขอ/ ผู้มาติดต่อ ต้ องปฏิบตั ิ
1. ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้ อกําหนดตามกฎหมายที
เกียวข้ องกับเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอฯ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน
2. ต้ องจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้ อกําหนดของแบบคําขอ
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ ข้อมูลรายละเอียดของเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนคําขอตามแบบตรวจ
รับคําขอ
4. สามารถชีแจงให้ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องกับเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนคําขอต่อ
เจ้ าหน้ าทีได้ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน ครบถ้ วน
ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
(1) ผู้ยืนคําขอยืนคําขอต่อ
อายุใบอนุญาตขาย
เครืองมือแพทย์
(2) เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบ
เอกสารให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง

ระยะเวลา
ให้ บริการ
0.5 วันทํา
การ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

หมายเหตุ

(กรณีคําขอไม่
ถูกต้ อง หรือ
เอกสารไม่
ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งผู้ยืน
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
(3) เจ้ าหน้ าทีธุรการกอง
รับคําขอ/ออกบัตรรับเรือง/
ออกใบสังชําระ
ค่าธรรมเนียมคําขอ (100
บาท) และค่าใบอนุญาต
ขาย (1,000 บาท)
(4) ผู้ยืนคําขอ นําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตร
รับคําขอ
(5) หัวหน้ ากลุม่ ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คําขอแก้ ไขหรือยืน
เอกสารเพิมเติมใน
ขณะนัน หากผู้ยืน
คําขอไม่สามารถ
แก้ ไขหรือยืน
เอกสารหลักฐาน
เพิมเติมได้ ใน
ขณะนัน ให้
เจ้ าหน้ าทีทํา
บันทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานที
จะต้ องยืนเพิมเติม
พร้ อมทังกําหนด
ระยะเวลาทีผู้ยืน
คําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไข
หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติม
ไว้ ในแบบบันทึก
ความบกพร่อง
โดยให้ เจ้ าหน้ าที
และผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึก
นัน แล้ วมอบ
สําเนาบันทึก
ความบกพร่อง
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

2)

การลงนาม

เจ้ าหน้ าทีเสนอเพือลงนาม 3 วันทําการ
ในสลักหลังใบอนุญาตขาย
ตามลําดับ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

3)

-

ผู้ยืนคําขอนําบัตรรับคําขอ
มาแสดงเพือขอรับ
ใบอนุญาตขายเครืองมือ
แพทย์จากเจ้ าหน้ าทีธุรการ
ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

0.5 ชัวโมง

หมายเหตุ

ดังกล่าวให้ ผ้ยู ืนคํา
ขอ)
-

(ระยะเวลาขึนกับ
การดําเนินการ
ของผู้ยืนคําขอ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วันทําการ
13. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ออกมาแล้ วไม่
เกิน 6 เดือน)
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ที

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสาร ภาครัฐผู้ออก
ยืนเพิมเติม
เอกสาร
ใบควบคุม
กองควบคุม
กระบวนงานการ เครืองมือแพทย์
ต่ออายุ
แบบตรวจรับคําขอ กองควบคุม
ต่ออายุใบอนุญาต เครืองมือแพทย์
ขายเครืองมือ
แพทย์
คําขอต่ออายุ
กองควบคุม
ใบอนุญาตขาย
เครืองมือแพทย์
เครืองมือแพทย์
(แบบ ข.พ. 2)
ใบอนุญาตขาย
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์
เครืองมือแพทย์
หรือใบแทน
หนังสือมอบ
กองควบคุม
อํานาจและแต่งตัง เครืองมือแพทย์
ผู้ดําเนินกิจการ
หนังสือมอบ
กองควบคุม
อํานาจเป็ นผู้ยืนคํา เครืองมือแพทย์
ขอ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
กรมการปกครอง 0
และบัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บริษัท
การค้ า

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีใช้ สําเนา
จะต้ องยังไม่
หมดอายุและมี
ลายเซ็นของเจ้ า
หน้ ารับรอง)
(ของผู้มอบอํานาจ
และรับมอบ
อํานาจ)
-
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ที

รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม

9)

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ดําเนิน
กิจการ

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ออกมาแล้ วไม่
เกิน 1 เดือน นับ
จากวันทีตรวจ
จนถึงวันทีมายืน
คําขอ)

15. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอต่ ออายุใบอนุญาตขาย (100 บาท) และค่ าใบอนุญาตขาย (1,000 บาท)
รวมทังสิน 1,100 บาท (หนึงพันหนึงร้ อยบาทถ้ วน)
หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ น ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ตังแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์จดั การเรืองร้ องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ชัน 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบล
ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ (ชัน 1 อาคาร 1 ถนนติ วานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000/โทรศัพท์ 0
2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองควบคุมเครืองมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน 4 อาคาร 2
ห้ อง 410 โทรศัพท์ : 0 2590 7148
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

7/8

17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจและแต่งตังเป็ นผู้ดําเนินกิจการ
2)
ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจเป็ นผู้ยืนคําขอ
3)
ขันตอนการยืนคําขออนุญาตขายเครืองมือแพทย์-

18. หมายเหตุ
05/06/2558
คูม่ ือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
กรภัทร ตรีสารศรี
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

วิธกี ารยื่นคําขอเกี่ยวกับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย
1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน

2. กรอกคําขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุในคูมือประชาชน)

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอ (Checklist)

4. รับบัตรคิวและยื่นคําขอที่หอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ในวันและเวลาทําการ)

ไมครบถวน/ไมถูกตองตาม
checklist

5. เจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร

5. 1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรอง
และระยะเวลาแกไข
พรอมลงนามรับทราบรวมกัน
(เจาหนาที่และผูยื่นคําขอ)

5.2 ออกบัตรรับคําขอและใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม

5.2.1 ผูยื่นคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ
มายื่นเพื่อขอบัตรรับคําขอ

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูยื่นคําขอ
แกไขครบถวนถูกตองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

5.1.2 ผูยื่นคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา
ยื่นใหม

5.1.3 คืนคําขอใหผูมายื่น

: ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย
ตออายุใบอนุญาตขาย
เปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต
ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย
ใบแทนใบอนุญาตขาย

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/
ไมอนุญาต

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ
ภายใน 7 วัน หากลาชากวากําหนด
จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/
เกินระยะเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ

ถูกตองตามchecklist

15
4
5
10
4

วันทําการ
วันทําการ
วันทําการ
วันทําการ
วันทําการ

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผูมายื่น
ติดตอยื่นบัตรรับคําขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทยกับเจาหนาที่
กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทยใหรอรับใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
และชําระเงินคาธรรมเนียมที่ฝายการคลัง และนํา
สําเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียนสถาน

