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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอย้ ำยหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ขำยเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ ายหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่ 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) 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 าชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
10 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอย้ ายหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่ องมือแพทย์
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
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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
ผู้รับอนุญาตขายเครื่ องมือแพทย์ผ้ ใู ดประสงค์จะย้ ายหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่ องมือแพทย์หรื อสถานที่
เก็บรักษาเครื่ องมือแพทย์ที่ได้ รับอนุญาตไว้ แล้ ว ให้ ยื่นคาขอย้ ายหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ตอ่ ผู้อนุญาต
ในกรณีที่ผ้ รู ับอนุญาตขายเครื่ องมือแพทย์ได้ ย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่ องมือแพทย์หรื อสถานที่เก็บ
รักษาเครื่ องมือแพทย์ไปจากสถานที่ที่ได้ รับอนุญาตเป็ นการชัว่ คราวเพราะมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วนอันไม่อาจดาเนินการขอ
อนุญาตได้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่อผู้อนุญาตภายใน 15 วัน (สิบห้ าวัน) นับแต่วนั ที่ย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ และให้ ถือ
ว่าสถานที่ที่ย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่ แล้ วให้ ดาเนินการยื่นคาขอภายใน 90 วัน (เก้ าสิบวัน) นับแต่วนั ที่แจ้ งการย้ าย
หรื อเปลี่ยนแปลงสถานที่
หน้ าที่ของผู้ยื่นคาขอ/ ผู้มาติดต่อ ต้ องปฏิบตั ิ
1. ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้ อกาหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือแพทย์ที่จะยื่นคาขอฯ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน
2. ต้ องจัดทาและจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานตามข้ อกาหนดของแบบคาขอ
3. ตรวจสอบเอกสารและให้ ข้อมูลรายละเอียดของเครื่ องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอให้ ครบถ้ วน
4. สามารถชี ้แจงให้ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอต่อ
เจ้ าหน้ าที่ได้ 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) ผู้ยื่นคาขอติดต่อขอพบ
4 ชัว่ โมง กลุม่ งาน
กรณีคาขอไม่
เจ้ าหน้ าที่ ณ กองควบคุม
คุ้มครองผู้บริ โภค ถูกต้ องหรื อ
เครื่ องมือแพทย์
และเภสัช
เอกสารไม่
(2) เจ้ าหน้ าที่พิจารณาละ
สาธารณสุข
ครบถ้ วน ให้ ผ้ ยู ื่น
ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ อง
สานัก
คาขอดาเนินการ
ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์
สาธารณสุข
แก้ ไขหรื อยื่น
และเงื่อนไข
จังหวัดลพบุรี
เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม
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รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

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

6 วันทาการ

3)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมาย

2 วันทาการ

4)

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 2 วันทาการ
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต

5)

การแจ้ งผลพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
15 นาที
พิจารณาและออกใบสัง่
ชาระค่าธรรมเนียม แล้ วแต่
กรณี

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
-กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
- งานการเงิน
กลุม่ งานบริหาร
-กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน

หมำยเหตุ

การตรวจสถานที่
พิจารณาจาก
ภาพถ่าย กรณีมี
ข้ อสงสัยจะ
ดาเนินการตรวจ
จากสถานที่จริง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1)
บุคคล
การค้ า

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คาขอย้ าย
เปลี่ยนแปลง
สถานที่ขาย
เครื่ องมือแพทย์
หรื อสถานที่เก็บ
เครื่ องมือแพทย์
(ข.พ. 4)
ใบอนุญาตขาย
เครื่ องมือแพทย์
หรื อใบแทน
หนังสือมอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

หนังสือมอบ
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ที่

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อานาจเป็ นผู้ยื่น
คาขอใบอนุญาต
ขาย
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ าน
แผนที่แสดงที่ตงั ้
ของสถานที่ขาย
เครื่ องมือแพย์
หรื อสถานที่เก็บ
เครื่ องมือแพย์
แห่งใหม่และสิ่ง
ปลูกสร้ างที่อยู่
บริษัทใกล้ เคียง
แผนผังภายใน
บริเวณสถานที่
ขายเครื่ องมือ
แพทย์หรื อ
สถานที่เก็บ
เครื่ องมือแพทย์
แห่งใหม่
รูปถ่ายสถานที่ กองควบคุม
ขายเครื่ องมือ
เครื่ องมือแพทย์
แพทย์หรื อ
สถานที่เก็บ
เครื่ องมือแพทย์
แห่งใหม่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อานาจยังไม่
หมดอายุ

0

1

ฉบับ

ผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ

2

0

ชุด

-

2

0

ชุด

ถูกต้ องตาม
มาตราส่วน

2

0

ชุด
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

10) สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
1
ฉบับ
บ้ านของสถานที่
ขายเครื่ องมือ
แพทย์หรื อ
สถานที่เก็บ
เครื่ องมือแพทย์
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) คำขอย้ ำย หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ขำยเครื่องมือแพทย์
ค่าธรรมเนียม
100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาทถ้ วน)
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)
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

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

วิธีการยื่นคาขอเกี่ยวกับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
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.1ศึกษารายละเอียดในคู่มือสาหรับประชาชน

.2กรอกคาขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน )ตามชีรระบมในคู่มือประชาชน(

.3ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับคาขอ (Checklist)

.4รับบัตรคิวและยืรนคาขอชีรห้อง กองควบคมมเครืรองมือแคชยก 4 ชันั 2 อาคาร 414
ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา )ในวันและเวลาชาการ(

ลม่ครบถ้วนลม่ถูกต้องตาม/
checklist

5. เจ้าหน้าชีรตรวจสอบ
คาขอและเอกสาร

เจ้าหน้าชีรบันชึกข้อบกคร่อง 1 .5
และระยะเวลาแก้ลข
คร้อมลงนามรับชราบร่วมกัน
)เจ้าหน้าชีรและแู้ยืรนคาขอ(

ออกบัตรรับคาขอและใบสัรงชาระ 5.2
ค่านรรมเนียม

แู้ยืรนคาขอชาระเงิน 5.2.1
ค่านรรมเนียมคาขอชีรหอ้ งการเงิน
ฝ่ายการคลัง และนาสาเนาใบเสร็จ
มายืรนเคืรอขอบัตรรับคาขอ

มอบสาเนาบันชึกข้อบกคร่อง 5.1.1
ให้แู้ยืรนคาขอ
แก้ลขครบถ้วนถูกต้องตามบันชึก
ข้อบกคร่อง ภายในระยะเวลาชีร
กาหนด

5.1.2แู้ยืรนคาขอแก้ลขข้อบกคร่อง
ภายในระยะเวลาชีรกาหนดและนามา
ยืรนใหม่

คืนคาขอให้แู้มายืรน 5.1.3
: ใบอนม้าตขายเครืรองมือแคชยก
ต่ออายมใบอนม้าตขาย
เปลีรยนแปลงแก้ลขรายการในใบอนม้าต
ย้ายหรือเปลีรยนแปลงสถานชีรขาย
ใบแชนใบอนม้าตขาย

/เจ้าหน้าชีรคิจารณาอนม้าต 5.2.2
ลม่อนม้าต

แจ้งแลเมืรอคิจารณาแล้วเสร็จ 5.2.3
วัน หากล่าช้ากว่ากาหนด 7 ภายใน
วัน 7 จะแจ้งเหตมแห่งความล่าช้าชมก
จนกว่าจะคิจารณาแล้วเสร็จ

แก้ลขลม่ครบถ้วน/ลม่ถูกต้อง/
เกินระยะเวลาชีรกาหนด

หมายเหตม

ถูกต้องตามchecklist

15
4
5
14
4

วันชาการ
วันชาการ
วันชาการ
วันชาการ
วันชาการ

เมืรอครบระยะเวลาดาเนินการ ให้แู้มายืรน 5.2.4
ติดต่อยืรนบัตรรับคาขอเคืรอขอรับใบอนม้าตขาย
เครืรองมือแคชยกกับเจ้าหน้าชีร
กรณีมีการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์ให้รอรับใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม
และชาระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการคลัง และนา
สาเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ *

