
ชื่อสถานประกอบการ (บริษัท/ร้านค้า)               
ชื่อ-สกุล ผู้มายื่น         เบอร์ติดต่อ        

 หากมีข้อสอบถามติดต่อกลุม่งานก่อนออกสูต่ลาด 8 โทร 025907280 , 025918480 

 

สามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการจดทะเบียนหรือการต่ออายุใบอนุญาตขายได้ที่ website ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
>> การขออนุญาต >> การยื่นขอใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ หรือ ที่ลิงก์ https://bit.ly/3gifduo  

       

                                                          

  

 

  

 

 

จดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย์ / ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ (รายใหม่) 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ SKYNET 
ผลการตรวจเอกสาร 

มี ไม่มี 
1. ใบมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ ฉบับจริง (กรอกรายละเอียดให้ครบถว้น พร้อมตดิอากรแสตมป์ 30 บาท)   

1.1  (ส าเนา) บัตรประชาชน ผู้มอบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
1.2  (ส าเนา) ทะเบียนบ้าน ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

หมายเหตุ : บริษัทต้องสแกนไฟล์ขอ้ที่ 1 , 1.1 และ 1.2 เป็นไฟล์เดียวกนัและเป็นสกุล .pdf เก็บไว้เพือ่แนบในระบบ 

  
  

  

2. ใบมอบอ านาจเพือ่เป็นผู้ย่ืนค าขอ ฉบับจริง  (กรอกรายละเอียดครบถ้วน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 
2.1 (ส าเนา) บัตรประชาชน ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
2.2 (ส าเนา) ทะเบียนบ้าน  ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

หมายเหตุ : กรณีผู้ด ำเนนิกจิกำรย่ืนด้วยตวัเองไม่ตอ้งจัดท ำ 

  

  
  

3 (ส าเนา) หนังสือรับรองบริษัท ออกไมเ่กนิ 6 เดือน (ให้กรรมการลงชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งตามเงื่อนไขบริษัททุกหน้า)  
หมายเหต:ุ บริษัทตอ้งสแกนไฟล์หนังสือรับรองบริษัททกุหน้า save เป็นไฟลเ์ดียวกนั สกุล .pdf เก็บไว้เพือ่แนบในระบบ 

  

ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย์ (น าเข้า/ ผลิต) , ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์* 

                                               เลขที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ....................................................                                     เลขที่ใบอนุญาตขาย..................................................... 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ SKYNET 
ผลการตรวจเอกสาร 

มี ไม่มี 
1. ใบมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ ฉบับจริง (กรอกรายละเอียดให้ครบถว้น พร้อมตดิอากรแสตมป์ 30 บาท)   

1.1 (ส าเนา) บัตรประชาชน ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
1.2 (ส าเนา) ทะเบียนบ้าน ผู้มอบอ านาจ และ ผูร้ับมอบอ านาจ (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

หมายเหตุ : บริษัทต้องสแกนไฟล์ขอ้ที่ 1 , 1.1 และ 1.2 เป็นไฟล์เดียวกนัและเป็นสกุล .pdf เก็บไว้เพือ่แนบในระบบ 

  

  

  

2. ใบมอบอ านาจเพือ่เป็นผู้ย่ืนค าขอ ฉบับจริง  (กรอกรายละเอียดครบถ้วน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 
2.1 (ส าเนา) บัตรประชาชน ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
2.2 (ส าเนา) ทะเบียนบ้าน  ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

หมายเหตุ : กรณีผู้ด ำเนนิกจิกำรย่ืนด้วยตวัเองไม่ตอ้งจัดท ำ 

  

  

  

3. (ส าเนา) หนังสือรับรองบริษัท ออกไมเ่กนิ 6 เดือน (ให้กรรมการลงชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งตามเงื่อนไขบริษัททุกหน้า)  
หมายเหต:ุ บริษัทตอ้งสแกนไฟล์หนังสือรับรองบริษัททกุหน้า save เป็นไฟลเ์ดียวกนั สกุล .pdf เก็บไว้เพือ่แนบในระบบ 

  

4. (ส าเนา) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมอืแพทย์ (น าเข้า/ผลิต) หรอื ใบอนุญาตขายเครือ่งมือแพทย์ ทกุแผน่   

ขอใบแทน ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย์ (น าเข้า/ ผลิต) , ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์* 

                                                เลขที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ.............................................................                                เลขที่ใบอนุญาตขาย..................................................... 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ SKYNET 
ผลการตรวจเอกสาร 

มี ไม่มี 
1. ใบมอบอ านาจเพือ่เป็นผู้ย่ืนค าขอ ฉบับจริง  (กรอกรายละเอียดครบถ้วน พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท)  

หมายเหตุ : บริษัทต้องสแกนไฟล์ใบมอบอ ำนำจเพือ่เป็นผู้ย่ืนค ำขอ เป็นไฟล์สกุล .pdf เก็บไว้เพือ่แนบในระบบ 
1.1 (ส าเนา) บัตรประชาชน ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
1.2 (ส าเนา) ทะเบียนบ้าน  ผูม้อบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

   หมายเหตุ : บริษัทตอ้งสแกนไฟล์ส ำเนำบัตรประชำชน และ ทะเบียนบ้ำน ผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ เป็นไฟล์เดียวกันและเป็นไฟลส์กุล .pdf เก็บไว้เพือ่แนบในระบบ 

  

  

  

2. (ส าเนา) หนังสือรับรองบริษัท ออกไมเ่กนิ 6 เดือน (ให้กรรมการลงชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งตามเงื่อนไขบริษัททุกหน้า)  
หมายเหต:ุ บริษัทตอ้งสแกนไฟล์หนังสือรับรองบริษัททกุหน้า save เป็นไฟลเ์ดียวกนั สกุล .pdf เก็บไว้เพือ่แนบในระบบ 

  

แบบตรวจรับเอกสารประกอบการเปิดสิทธิ์เพ่ือเข้าใช้งานในระบบ SKYNET ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ / ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์  

หมายเหตุ : * การยื่นขอจดใบอนุญาตขายหรือต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ สถานที่ตั้งของสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ ต้องอยู่ภายในพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
 ** หากท่านไม่ได้สแกนเอกสารที่ต้องสแกนเก็บไว้  โปรดจัดท าเอกสารดังกล่าว เพิ่มอีกชุด เพื่อสแกนและแนบค าขอในระบบ 

ลงชื่อผู้มายื่น     

    วันที่มายื่น /              /        

 

สามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการจดทะเบียนได้ที่ website ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
>> การขออนุญาต >> การยื่นขอจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ >> จด
ทะเบียนสถานประกอบการ (รายใหม่) หรือ ที่ลิงก์ https://bit.ly/2TLTVNz  

สามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการต่ออายไุด้ที่ website ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ >> 
การขออนุญาต >> การยื่นขอจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ >> การต่ออายุ 
หรือ ที่ลิงก์ https://bit.ly/3l6vDcu  

https://bit.ly/3gifduo
https://bit.ly/2TLTVNz
https://bit.ly/3l6vDcu

