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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครืองมือแพทย์ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตขายเครืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

2) กฎกระทรวง การขออนญุาตและการออกใบอนญุาตขายเครืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

3) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกบัเครืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

4) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตขายเครืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  4   วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน 5  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 10  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 4  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตขายเครืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ กองควบคมุเครืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชนั 4 อาคาร 2 หอ้ง 

410ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบรีุ จ. นนทบรีุ 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7148 เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (หอ้งการเงิน ฝ่ายการคลงั เปิดรับการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 ) 
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2) สถานที ให้บริการ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาใหบ้ริการขึนกบัแต่ละจงัหวดั) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ผู้ รับอนญุาตขายเครืองมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตขายเครืองมือแพทย์ให้ยืนคําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตตอ่ผู้อนญุาตก่อนวนัทีใบอนญุาตสินอายโุดยสามารถยืนคําขอได้ภายในระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัสินอาย ุและ

เพือให้สามารถดําเนินการตอ่อายไุด้ทนัก่อนวนัสินอาย ุผู้ ยืนคําขอ/ผู้มาติดตอ่ควรยืนคําขอก่อนวนัทีใบอนญุาตสินอายุ

เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

หมายเหต ุ 

1. สามารถตอ่อายใุบอนญุาตขายได้ตงัแตเ่ดือนตลุาคม เป็นต้นไป 

2. ในกรณีทียืนตอ่อายใุนช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนธนัวาคม ระยะเวลาเวลาดําเนินการอาจเกินกวา่ 15 วนัทําการ 

 

หน้าทีของผู้ ยืนคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบตั ิ

 1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายที

เกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอฯ อย่างเข้าใจ ชดัเจน 

 2. ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

 3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเครืองมือแพทย์ทีประสงคจ์ะยืนคําขอตามแบบตรวจ

รับคําขอ 

 4. สามารถชีแจงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ทีประสงคจ์ะยืนคําขอตอ่

เจ้าหน้าทีได้อย่างเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ ยืนคําขอยืนคําขอตอ่

อายใุบอนญุาตขาย

เครืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าทีตรวจสอบ

เอกสารให้ครบถ้วนถกูต้อง

0.5 วนัทํา

การ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(กรณีคําขอไม่

ถกูต้อง หรือ

เอกสารไม่

ครบถ้วน 

เจ้าหน้าทีแจ้งผู้ ยืน
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไข 

(3) เจ้าหน้าทีธรุการกอง

รับคําขอ/ออกบตัรรับเรือง/

ออกใบสงัชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอ (100 

บาท) และคา่ใบอนญุาต

ขาย (1,000 บาท) 

(4) ผู้ ยืนคําขอ นําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัร

รับคําขอ 

(5)  หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบ

ความถกูต้อง 
 

คําขอแก้ไขหรือยืน

เอกสารเพิมเติมใน

ขณะนนั หากผู้ยืน

คําขอไมส่ามารถ

แก้ไขหรือยืน

เอกสารหลกัฐาน

เพิมเตมิได้ใน

ขณะนนั ให้

เจ้าหน้าทีทํา

บนัทึกความ

บกพร่องและ

รายการเอกสาร

หรือหลกัฐานที

จะต้องยืนเพิมเติม 

พร้อมทงักําหนด

ระยะเวลาทีผู้ ยืน

คําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไข

หรือยืนเอกสาร

หลกัฐานเพิมเติม

ไว้ในแบบบนัทึก

ความบกพร่อง 

โดยให้เจ้าหน้าที

และผู้ยืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึก

นนั แล้วมอบ

สําเนาบนัทึก

ความบกพร่อง
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ดงักลา่วให้ผู้ยืนคํา

ขอ) 

2) การลงนาม 
 

เจ้าหน้าทีเสนอเพือลงนาม

ในสลกัหลงัใบอนญุาตขาย 

ตามลําดบั 
 

3 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

3) - 
 

ผู้ยืนคําขอนําบตัรรับคําขอ

มาแสดงเพือขอรับ

ใบอนญุาตขายเครืองมือ

แพทย์จากเจ้าหน้าทีธรุการ 

ณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 

0.5 ชวัโมง กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(ระยะเวลาขนึกบั

การดําเนินการ

ของผู้ยืนคําขอ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   4 วนัทําการ 

 

13. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  วนัทําการ 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ออกมาแล้วไม่

เกิน 6 เดือน) 
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบควบคมุ

กระบวนงานการ

ตอ่อาย ุ

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) แบบตรวจรับคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาต

ขายเครืองมือ

แพทย์ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) คําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตขาย

เครืองมือแพทย์ 

(แบบ ข.พ. 2) 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) ใบอนญุาตขาย

เครืองมือแพทย์

หรือใบแทน 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตงั

ผู้ดําเนินกิจการ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

6) หนงัสือมอบ

อํานาจเป็นผู้ยืนคํา

ขอ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 1 ฉบบั (กรณีใช้สําเนา

จะต้องยงัไม่

หมดอายแุละมี

ลายเซน็ของเจ้า

หน้ารับรอง) 

7) สําเนาทะเบียน

และบตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้มอบอํานาจ

และรับมอบ

อํานาจ) 

8) หนงัสือรับรอง

บริษัท 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ดําเนิน

กิจการ 

- 1 0 ฉบบั (ออกมาแล้วไม่

เกิน 1 เดือน นบั

จากวนัทีตรวจ

จนถึงวนัทีมายืน

คําขอ) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอต่ออายุใบอนุญาตขาย (100 บาท) และค่าใบอนุญาตขาย (1,000 บาท)  

รวมทังสิน 1,100 บาท (หนึงพันหนึงร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) ตงัแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์จดัการเรืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ชนั 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบล

ตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ (ชนั 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองควบคมุเครืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชนั 4 อาคาร 2 

ห้อง 410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอย่างหนงัสือมอบอํานาจและแตง่ตงัเป็นผู้ดําเนินกิจการ 

2) ตวัอย่างหนงัสือมอบอํานาจเป็นผู้ยืนคําขอ 

3) ขนัตอนการยืนคําขออนญุาตขายเครืองมือแพทย์- 

 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 05/06/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย กรภทัร  ตรีสารศรี 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน 

2. กรอกคําขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน (ตามท่ีระบุในคูมือประชาชน) 

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอ (Checklist) 

4. รับบัตรคิวและย่ืนคําขอท่ีหอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย 
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ในวันและเวลาทําการ) 

5. เจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอและ

เอกสาร 

5. 1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรอง
และระยะเวลาแกไข  

พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 
(เจาหนาที่และผูยื่นคาํขอ) 

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูยื่นคําขอ 

5.1.2 ผูยื่นคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา

ยื่นใหม 

5.2 ออกบัตรรับคําขอและใบส่ังชําระ
คาธรรมเนียม 

5.2.1 ผูยื่นคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ

มายื่นเพ่ือขอบัตรรับคําขอ 

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/ 
ไมอนุญาต 

ไมครบถวน/ไมถูกตองตาม 

checklist 

แกไขครบถวนถูกตองตามบันทึก

ขอบกพรอง ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ถูกตองตามchecklist 

5.1.3 คืนคําขอใหผูมายื่น 

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากลาชากวากําหนด
จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผูมายื่น
ติดตอยื่นบัตรรับคําขอเพ่ือขอรับใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยกับเจาหนาที่  
กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยใหรอรับใบส่ังชําระคาธรรมเนียม
และชําระเงินคาธรรมเนียมที่ฝายการคลัง และนํา

สําเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียนสถาน

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/ 

เกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย  15 วันทําการ 

  ตออายุใบอนุญาตขาย   4 วันทําการ 

  เปล่ียนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต  5 วันทําการ 

  ยายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ขาย 10 วันทําการ 

  ใบแทนใบอนุญาตขาย  4 วันทําการ 

วิธกีารย่ืนคําขอเกี่ยวกบัอนุญาตขายเครื่องมือแพทย 


