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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
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) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552
4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 4 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
1) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์
ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ให้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยสามารถยื่นคาขอได้ภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ และ
เพื่อให้สามารถดาเนินการต่ออายุได้ทันก่อนวันสิ้นอายุ ผู้ยื่นคาขอ / ผู้มาติดต่อควรยื่นคาขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
2.เงื่อนไข
1. สามารถต่ออายุใบอนุญาตขายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป
2. ในกรณีที่ยื่นต่ออายุในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม ระยะเวลาเวลาดาเนินการอาจเกินกว่า 15 วันทาการ
หน้าที่ของผู้ยื่นคาขอ / ผู้มาติดต่อ ต้องปฏิบัติ
1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้อกาหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่จะยื่นคาขอฯ อย่างเข้าใจ ชัดเจน
2. ต้องจัดทาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อกาหนดของแบบคาขอ
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอตามแบบ
ตรวจรับคาขอ
4. สามารถชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอ
ต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างเข้าใจ 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 หรือผู้รับมอบอานาจที่มายื่นคาขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอฯ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติ
บุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

(1) ผู้ยื่นคาขอยื่นคาขอต่อ 2 ชั่วโมง
อายุใบอนุญาตขายเครื่องมือ
แพทย์
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(3) เจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ รับคาขอ
/ ออกบัตรรับเรื่อง / ชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอ (100
บาท) และค่าใบอนุญาตขาย
(1,000 บาท)
(4) ผู้ยื่นคาขอ นาใบเสร็จ
รับเงินมารับบัตรรับคาขอ
(5) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ
กรณีคาขอไม่
ถูกต้อง หรือ
เอกสารไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่น
คาขอแก้ไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมใน
ขณะนั้น หากผู้ยื่น
คาขอไม่สามารถ
แก้ไขหรือยื่น
เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ให้
เจ้าหน้าที่ทาบันทึก
ความบกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่
จะต้องยื่นเพิ่มเติม
พร้อมทั้งกาหนด
ระยะเวลาที่ผู้ยื่น
คาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไว้
ในแบบบันทึก
ความบกพร่อง โดย
ให้เจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นคาขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้น แล้ว
มอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคา
ขอ

4/7

ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การลงนาม

3)

-

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อลงนามใน 3 วันทาการ
สลักหลังใบอนุญาตขาย
ตามลาดับ

ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จรับเงิน
คาขอมาแสดงเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตขายเครื่องมือ
แพทย์จากเจ้าหน้าที่ กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วันทาการ

30 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ
-

ระยะเวลาขึ้นกับ
การดาเนินการของ
ผู้ยื่นคาขอ

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 0 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
บุคคล
การค้า
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
ใบควบคุม
ศูนย์บริการ
1
กระบวนงานการต่อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1)
อายุ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
หนองคาย
2) แบบตรวจรับคาขอ กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ต่ออายุใบอนุญาต ผู้บริโภคและ
ขายเครื่องมือแพทย์ เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
1
ฉบับ
ออกมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน
จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
0
ฉบับ
-

0

ฉบับ

-
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ที่
3)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์
(แบบ ข.พ. 2)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
1
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กรมการปกครอง
0

4)

ใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์
หรือใบแทน

5)

หนังสือมอบอานาจ
และแต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการ

6)

หนังสือมอบอานาจ
เป็นผู้ยื่นคาขอ

7)

สาเนาทะเบียนและ
บัตรประจาตัว
ประชาชน
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
บริษัท
การค้า
ใบรับรองแพทย์
ของผู้ดาเนินกิจการ

8)

9)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
0
ฉบับ
-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

1

ฉบับ

กรณีใช้สาเนา
จะต้องยังไม่
หมดอายุและมี
ลายเซ็นของเจ้า
หน้ารับรอง
ของผู้มอบอานาจ
และรับมอบอานาจ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

ออกมาแล้วไม่เกิน
1 เดือน นับจาก
วันที่ตรวจจนถึง
วันที่มายื่นคาขอ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) คำขอต่ออำยุใบอนุญำตขำย (100 บำท) และค่ำใบอนุญำตขำย (1,000 บำท)
รวมทั้งสิ้น 1,100 บำท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
หมำยเหตุ (ชาระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการชาระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
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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 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งเป็นผู้ดาเนินกิจการ
2)
ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจเป็นผู้ยื่นคาขอ
3)
ขั้นตอนการยื่นคาขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
19. หมำยเหตุ
การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข
ปรับปรุงสถานที่หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
วันที่พิมพ์
สถานะ
อนุมัติ โดย
จัดทาโดย
เผยแพร่โดย

09/07/58
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร
สุวัสสา สุขเจริญคณา
-
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วิธีกำรยื่นคำขอเกี่ยวกับกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
1) ผู้ยื่นคาขอติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.สมุทรสงคราม

2) เจ้าหน้าที่พิจารณา / ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง /
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม
checklist

ครบถ้วนถูกต้องตาม
checklist

2.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ไขพร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน

2.2 ชาระค่าธรรมเนียมคาขอ ทีฝ่ ่ายการเงิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

2.1.1 มอบสาเนาบันทึก
ข้อบกพร่องให้ผู้ยื่นคาขอ

2.1.2 ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและนามายื่นใหม่

3) ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ รับเงินมารับใบคาขอที่กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สมุทรสงคราม /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขครบถ้วน /
ถูกต้องตามตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

แก้ไขไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม
ตามระยะเวลาที่กาหนด

3.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต / ไม่
อนุญาต
3.2 แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ หากล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่คมู่ ือกาหนด จะแจ้งเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

2.1.3 คืนคาขอผู้มายื่น
สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดาเนินการ 4 วันทาการ
หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
2. เมื่อครบกาหนดเวลาตามที่ระบุในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ

3.3 เมื่อครบระยะเวลาดาเนินการให้ผู้ยื่นนา
ใบเสร็จรับเงินยื่นติดต่อขอรับใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์กับเจ้าหน้าที่

