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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตขายเครื่ องมือแพทย์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ.2551
2) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี ่ยวกับเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
3) กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื ่อง ถุงบรรจุโลหิ ต พ.ศ. ๒๕๕๖
5) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื ่อง ชุดตรวจทีเ่ กี ่ยวข้องกับกำรติ ดเชื ้อเอชไอวี
6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื ่อง ผลิ ตภัณฑ์ทีม่ ี สมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนกำรผ่ำตัดตำ พ.ศ. ๒๕๕๗
7) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื ่อง กำหนดป้ำยแสดงสถำนทีผ่ ลิ ต สถำนทีน่ ำเข้ำ สถำนทีข่ ำยหรื อสถำนทีเ่ ก็บ
รักษำเครื ่องมื อแพทย์
8) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื ่อง ระบุโรคที ่ตอ้ งห้ำมสำหรับผูข้ อจดทะเบี ยนสถำนประกอบกำร และผูข้ อ
อนุญำตขำยเครื ่องมื อแพทย์
9) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื ่อง กำหนดแบบตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรออก
ใบอนุญำตขำยเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
15 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตขายเครื่ องมือแพทย์
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11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดประสงค์จะขายเครื่ องมือแพทย์ ดังนี ้
(1) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื ้อเอชไอวี
(2) ถุงบรรจุโลหิต
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัตหิ นืดสาหรับใช้ ในกระบวนผ่าตัดตา (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
จะต้ องได้ รับใบอนุญาตขายเครื่ องมือแพทย์ โดยให้ ยื่นคาขออนุญาตขายเครื่ องมือแพทย์ตอ่ ผู้อนุญาต
หน้ าที่ของผู้ยื่นคาขอ/ ผู้มาติดต่อ ต้ องปฏิบตั ิ
1. ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับเครื่ องมือแพทย์ที่จะยื่นคาขอฯ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน
2. ต้ องจัดทาและจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานตามข้ อกาหนดของแบบคาขอ
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ ข้อมูลรายละเอียดของเครื่ องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอตามแบบตรวจรับคาขอ
4. สามารถชี ้แจงให้ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอต่อเจ้ าหน้ าที่
ได้ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน ครบถ้ วน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร (1) ผู้ยื่นคาขอยื่นคาขอ
6 ชัว่ โมง กลุม่ งาน
(กรณีคาขอไม่
อนุญาตขายเครื่ องมือ
คุ้มครองผู้บริ โภค ถูกต้ องหรื อเอกสาร
แพทย์
และเภสัช
ไม่ครบถ้ วน ผู้ยื่น
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
(2) เจ้ าหน้ าที่พิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข

2) การตรวจสอบเอกสาร

3) การพิจารณา

4) การลงนาม

5) การแจ้ งผลพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง/ตรวจ
สถานที่/พร้ อมแจ้ ง
ผู้ประกอบการให้ แก้ ไข
สถานที่/แบบแปลนให้
ถูกต้ อง

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

10 วันทาการ กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
3 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
-กลุม่ งาน
กฎหมายทังด้
้ านสถานที่
คุ้มครองผู้บริ โภค
และด้ านเอกสาร
และเภสัช
สาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 2 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
2 ชัว่ โมง - งานการเงิน
พิจารณาและออกใบสัง่
กลุม่ งานบริหาร

หมำยเหตุ

คาขอดาเนินการ
แก้ ไขหรื อยื่น
เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม
การตรวจสถานที่
พิจารณาจาก
ภาพถ่าย กรณีมีข้อ
สงสัยจะดาเนินการ
ตรวจจากสถานที่
จริง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
-กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ชาระค่าธรรมเนียม แล้ วแต่
กรณี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
ำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
ออกมาแล้ วไม่เกิน
บุคคล
การค้ า
6 เดือน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คาขอใบอนุญาต
ขายเครื่ องมือ
แพทย์ (แบบ
ข.พ. 1)
รูปถ่ายของผู้
ดาเนินกิจการ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

3

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

ขนาด 3x4 ซม.
(ขนาด 1 นิ ้ว)
จานวน 3 รูป
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ที่

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
รับรองการจด
การค้ า
ทะเบียนนิติ
บุคคลพร้ อมระบุ
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการค้ า
เครื่ องมือแพทย์
หนังสือมอบ
อานาจแต่งตัง้
และแต่งตังผู
้ ้
ดาเนินกิจการ
ของนิติบคุ คล
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
รูปถ่ายไม่เกิน 6
เดือน พร้ อมเขียน
ชื่อ-นามสกุล และ
ชื่อนิติบคุ คล ตัว
บรรจง ด้ านหลัง
รูปถ่าย
ออกมาไม่เกิน 6
เดือน และต้ องมี
เลขที่ตงตรงกั
ั้
บที่
ระบุในคาขอ
อนุญาตขายและ
สถานที่จริง

0

1

ชุด

1

0

ชุด

ติดอากรแสตมป์
30 บาท และ
ประทับตรา

0

1

ชุด

1. ของผู้มอบและ
รับมอบอานาจ
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2. กรณีเป็ นคน
ต่างชาติหรื อคน
ต่างด้ าวเตรี ยม
เอกสารเพิ่มเติม
- สาเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) หรื อ
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ที่

8)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ดาเนิน
กิจการฉบับจริง

1

0

ชุด

แผนที่ตงของ
ั้
สถานที่ขาย
เครื่ องมือแพทย์
และสถานที่เก็บ
รักษาเครื่ องมือ
แพทย์
10) แผนผังภายใน
สถานที่ขาย
เครื่ องมือแพทย์
และสถานที่เก็บ
รักษาเครื่ องมือ
แพทย์

2

0

ชุด

2

0

ชุด

9)

หมำยเหตุ
ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้ าว (ที่ยงั ไม่
หมดอายุ)
- สาเนา
ใบอนุญาตการ
ทางาน (work
permit)
- สาเนาทะเบียนที่
ระบุสถานที่
ทางานตรงตาม
work permit)
ตรวจมาไม่เกิน
1 เดือน นับจาก
วันที่ตรวจจนถึง
วันที่มายื่นคาขอ

พร้ อมระบุมาตรา
ส่วนให้ ชดั เจน
และตรงตาม
สถานที่จริง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

11) รูปภาพสถานที่
ขายเครื่ องมือ
แพทย์ และ
สถานที่เก็บรักษา
เครื่ องมือแพทย์
12) คารับรองขนาด กองควบคุม
ป้ายของสถานที่ เครื่ องมือแพทย์
ขายเครื่ องมือ
แพทย์ และ
สถานที่เก็บรักษา
เครื่ องมือแพทย์

13) สาเนาทะเบียน
บ้ านของสถานที่
ขาย/เก็บรักษา
เครื่ องมือแพทย์
ทุกแห่งที่ระบุใน
แบบคาขอ
ข.พ. 1

14) หนังสือมอบ
อานาจให้ เป็ นผู้
ยื่นคาขอหรื อ

กรมการปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
2

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

2

0

ชุด

0

1

ชุด

1

0

ชุด

หมำยเหตุ

ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อง
กาหนดป้ายแสดง
สถานที่ผลิต
สถานที่นาเข้ า
สถานที่ขายหรื อ
สถานที่เก็บรักษา
เครื่ องมือแพทย์
(1) กรณีสถานที่
เก็บรักษา
เครื่ องมือแพทย์อยู่
คนละแห่ง ให้ เพิ่ม
สาเนาทะเบียน
ของสถานที่เก็บ
รักษาด้ วย
(2) ใช้ ประกอบ
การบันทึกข้ อมูล
ในระบบ
สารสนเทศ)
กรณีที่ผ้ ขู อจด
ทะเบียน หรื อ
ผู้ดาเนินการไม่
สามารถมาติดต่อ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ติดต่อกับ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
15) สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
16) หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ สถานที่เพื่อ
เก็บรักษา
เครื่ องมือแพทย์
17) หลักฐานแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
ของสถานที่เก็บ
รักษาเครื่ องมือ
แพทย์ ถ้ าเป็ น
สาเนาให้ รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
และประทับตรา

กรมการปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ด้ วยตัวเอง

0

1

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

กรณีที่ผ้ ขู อจด
ทะเบียน หรื อ
ผู้ดาเนินการไม่
สามารถมาติดต่อ
ด้ วยตัวเอง
กรณีมีสถานที่เก็บ
รักษาเครื่ องมือ
แพทย์ซงึ่ ไม่ใช่
สถานที่ของตนเอง
กรณีมีสถานที่เก็บ
รักษาเครื่ องมือ
แพทย์ซงึ่ ไม่ใช่
สถานที่ของตนเอง

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) คำขออนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
ค่ ำธรรมเนียม
100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาทถ้ วน)
2) ใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
ค่ ำธรรมเนียม
1,000 บาท (หนึง่ พันบาทถ้ วน)
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

09/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

