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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552
3) กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ถุงบรรจุโลหิต พ.ศ. 2556
5) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับกำรติดเชื้อเอชไอวี
6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนกำรผ่ำตัดตำ พ.ศ. 2557
7) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดป้ำยแสดงสถำนที่ผลิต สถำนที่นำเข้ำ สถำนที่ขำยหรือสถำนที่เก็บรักษำ
เครื่องมือแพทย์
8) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุโรคที่ต้องห้ำมสำหรับผู้ขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำร และผู้ขออนุญำต
ขำยเครื่องมือแพทย์
9) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำหนดแบบตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรออก
ใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต. ลำดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงครำม จ. สมุทรสงครำม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
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ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป เปิดรับกำรชำระเงินจนถึงเวลำ 15.30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์
ผู้ใดประสงค์จะขายเครื่องมือแพทย์ ดังนี้
(1) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี
(2) ถุงบรรจุโลหิต
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสาหรับใช้ในกระบวนผ่าตัดตา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
จะต้องได้รับใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ โดยให้ยื่นคาขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ต่อผู้อนุญาตหน้าที่ของผู้ยื่นคาขอ / ผู้
มาติดต่อ ต้องปฏิบัติ
1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือแพทย์ที่จะยื่นคาขอฯ อย่างเข้าใจ ชัดเจน
2. ต้องจัดทาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อกาหนดของแบบคาขอ
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอตามแบบตรวจรับคาขอ
4. สามารถชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ได้
อย่างเข้าใจ ชัดเจน ครบถ้วน
หมายเหตุ
1) ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ / หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
2) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
3) ให้ตรวจสอบเอกสารสาหรับยื่นคาขอฯตามแบบตรวจสอบคาขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุก
รายการและลงนามรับรอง
4) ผู้ดาเนินกิจการ หรือ ผู้รับมอบอานาจที่มายื่นคาขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอฯ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติ
บุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1) การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผู้ยื่นคาขอติดต่อ
6 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ
(2) เจ้าหน้าที่พิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
(3) ชาระค่าธรรมเนียมคา
ขอที่ฝ่ายการเงิน สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
(4) ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ รับ
เงินมารับใบคาขอที่กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
(5) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
และจัดทาบันทึกเสนอกลุ่ม
กากับดูแลเพื่อตรวจสถานที่

2) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจ
สถานที่ / พร้อมแจ้ง
ผู้ประกอบการให้แก้ไข

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ

กรณีคาขอไม่
ถูกต้องหรือเอกสาร
ไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่น
คาขอแก้ไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมใน
ขณะนั้น หากผู้ยื่น
คาขอไม่สามารถ
แก้ไขหรือยื่น
เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น เจ้าหน้าที่
ทาบันทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่
จะต้องยื่นเพิ่มเติม
พร้อมทั้งกาหนด
ระยะเวลาที่ผู้ยื่นคา
ขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไว้
ในแบบบันทึกความ
บกพร่อง โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้น และมอบ
สาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าว
ให้กับผู้ยื่นคาขอ
10 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง การตรวจสถานที่
ผู้บริโภคและ
พิจารณาจาก
เภสัชสาธารณสุข ภาพถ่าย กรณีมีข้อ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

สถานที่ /แบบแปลนให้
ถูกต้อง
3) การพิจารณา

(1) เจ้าหน้าที่ตรวจผล
สถานที่พร้อมบันทึกข้อมูล
และออกใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์
(2) หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง

4) การลงนาม

เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อลงนามใน 2 วันทาการ
ใบอนุญาตขายเครื่องมือ
แพทย์ ตามลาดับ

5) -

2 วันทาการ

ผู้ยื่นคาขอนาใบคาขอมา
1 ชั่วโมง
แสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.
สมุทรสงคราม / ชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ
รับเงินค่าธรรมเนียมฯ มา
ขอรับใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพย์จากเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วันทาการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ

สงสัยจะดาเนินการ
ตรวจจากสถานที่
จริง
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 0 วันทาการ

-

ระยะเวลาขึ้นกับ
การดาเนินการของ
ผู้ยื่นคาขอ
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
บุคคล
การค้า

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบตรวจรับคา กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ขออนุญาตขาย ผู้บริโภคและเภสัช
เครื่องมือแพทย์ สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม
ใบควบคุม
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
กระบวนงานการ ผู้บริโภคและเภสัช
ออกใบอนุญาต สาธารณสุข สสจ.
ขายเครื่องมือ
สมุทรสงคราม
แพทย์
คาขอใบอนุญาต กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ขายเครื่องมือ
ผู้บริโภคและเภสัช
แพทย์ (แบบ ข.พ. สาธารณสุข สสจ.
1)
สมุทรสงคราม
รูปถ่ายของผู้
3
ดาเนินกิจการ

หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
การจดทะเบียน การค้า
นิติบุคคลพร้อม
ระบุวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการค้า
เครื่องมือแพทย์

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
ออกมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ -

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ชุด

1

ชุด

ขนาด 3x4 ซม.
(ขนาด 1 นิ้ว)
จานวน 3 รูป (รูป
ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน) พร้อมเขียน
ชื่อ-นามสกุล และ
ชื่อนิติบุคคล ตัว
บรรจงด้านหลังรูป
ถ่าย
(ออกมาไม่เกิน 6
เดือน) และต้องมี
เลขที่ตั้งตรงกับที่
ระบุในคาขอ
อนุญาตขายและ
สถานที่จริง
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือมอบ
อานาจแต่งตั้ง
และแต่งตั้งผู้
ดาเนินกิจการของ
นิติบุคคล
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม
กรมการปกครอง

0

1

ชุด

8)

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ดาเนิน
กิจการฉบับจริง

-

1

0

ชุด

9)

แผนที่ตั้งของ
สถานที่ขาย
เครื่องมือแพทย์
และสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือ
แพทย์

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

2

0

ชุด

ที่
6)

7)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
(ติดอากรแสตมป์
30 บาท และ
ประทับตรา)
1. ของผู้มอบและ
รับมอบอานาจ
พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2. กรณีเป็นคน
ต่างชาติหรือคน
ต่างด้าวเตรียม
เอกสารเพิ่มเติม
- สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) หรือ
ใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว (ที่ยัง
ไม่หมดอายุ)
- สาเนาใบอนุญาต
การทางาน (work
permit)
- สาเนาทะเบียนที่
ระบุสถานที่ทางาน
ตรงตาม work
permit
ตรวจมาไม่เกิน 1
เดือน นับจากวันที่
ตรวจจนถึงวันที่มา
ยื่นคาขอ
-

7/10

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
10) แผนผังภายใน
สถานที่ขาย
เครื่องมือแพทย์
และสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือ
แพทย์
11) รูปภาพสถานที่
ขายเครื่องมือ
แพทย์ และ
สถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย์
12) คารับรองขนาด
ป้ายของสถานที่
ขายเครื่องมือ
แพทย์ และ
สถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
กลุ่มงานคุ้มครอง
2
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
พร้อมระบุมาตรา
ส่วนให้ชัดเจน และ
ตรงตามสถานที่
จริง

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

2

0

ชุด

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

2

0

ชุด

13) สาเนาทะเบียน
บ้านของสถานที่
ขาย / เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย์
ทุกแห่งที่ระบุใน
แบบคาขอ ข.พ.
1

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

14) หนังสือมอบ
อานาจให้เป็นผู้
ยื่นคาขอหรือ
ติดต่อกับ
สานักงาน
คณะกรรมการ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

1

0

ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง
กาหนดป้ายแสดง
สถานที่ผลิต
สถานที่นาเข้า
สถานที่ขายหรือ
สถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย์
(1) กรณีสถานที่
เก็บรักษาเครื่องมือ
แพทย์อยู่คนละ
แห่ง ให้เพิ่มสาเนา
ทะเบียนของ
สถานที่เก็บรักษา
ด้วย
(2) ใช้ประกอบการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ
กรณีที่ผู้ขอจด
ทะเบียน หรือ
ผู้ดาเนินการไม่
สามารถมาติดต่อ
ด้วยตัวเอง

ชุด
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
อาหารและยา
15) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน
ที่

16) หนังสือยินยอมให้ ใช้สถานที่เพื่อเก็บ
รักษาเครื่องมือ
แพทย์
17) หลักฐานแสดง
ความเป็นเจ้าของ
ของสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือ
แพทย์ ถ้าเป็น
สาเนาให้รับรอง
สาเนาถูกต้อง
และประทับตรา

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

1

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หมำยเหตุ
กรณีที่ผู้ขอจด
ทะเบียน หรือ
ผู้ดาเนินการไม่
สามารถมาติดต่อ
ด้วยตัวเอง
กรณีมีสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือ
แพทย์ซึ่งไม่ใช่
สถานที่ของตนเอง
กรณีมีสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือ
แพทย์ซึ่งไม่ใช่
สถานที่ของตนเอง

16. ค่ำธรรมเนียม
1) คำขออนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
ค่ำธรรมเนียม 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)
หมำยเหตุ (ชำระค่ำธรรมเนียมที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตั้งแต่เวลำ 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรชำระค่ำธรรมเนียม 15 นำที)
2) ใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ (ชำระค่ำธรรมเนียมที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตั้งแต่เวลำ 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรชำระค่ำธรรมเนียม 15 นำที)
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร
เลขที่ 202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124
Website: skmo.moph.go.th/skmo/
2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร 034-711 678
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT
3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556
E-mail: 1556@fda.moph.go.th
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ป้ายแสดงสถานที่ขายและเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
2)
หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งเป็นผู้ดาเนินกิจการ
3)
หนังสือมอบอานาจเป็นผู้ยื่น
4)
ใบรับรองแพทย์
5)
แผนที่ แผนผังของสถานที่ขายและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
6)
รูปถ่ายสถานที่ขายและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
7)
ขั้นตอนการยื่นคาขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
19. หมำยเหตุ
การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข
ปรับปรุงสถานทีห่ รือส่งเอกสารเพิ่มเติม
วันที่พิมพ์
สถานะ
อนุมัติ โดย
จัดทาโดย
เผยแพร่โดย

09/07/58
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร
สุวัสสา สุขเจริญคณา
-

10/10

วิธีกำรยื่นคำขอเกี่ยวกับกำรขออนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
1) ผู้ยื่นคาขอติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.สมุทรสงคราม

2) เจ้าหน้าที่พิจารณา / ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง /
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ครบถ้วนถูกต้องตาม
checklist

ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม
checklist

3) ชาระค่าธรรมเนียมคาขอ ทีฝ่ ่ายการเงิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

2.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ไขพร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน

2.2 มอบสาเนาบันทึก
ข้อบกพร่องให้ผู้ยื่นคาขอ

2.3 ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและนามายื่นใหม่

แก้ไขครบถ้วน /
ถูกต้องตามตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

แก้ไขไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2.4 คืนคาขอผู้มายื่น
สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดาเนินการ 15 วัน
หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
2. เมื่อครบกาหนดเวลาตามที่ระบุในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ

4) ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ รับเงินมารับใบคาขอที่กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
จัดทาบันทึกเสนอกลุ่มกากับดูแลเพื่อตรวจสถานที่

5) เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต

5.1 แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ หากล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่คมู่ ือกาหนด จะแจ้งเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

5.2 เมื่อครบระยะเวลาดาเนินการให้ผู้ยื่นนา
ใบเสร็จรับเงินยื่นติดต่อขอรับใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์กับเจ้าหน้าที่

