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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่ 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) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
3) กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื ่อง กาหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายเครื ่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
4 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่ 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 ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่ องมือแพทย์ให้ ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ ้นอายุโดยสามารถยื่นคาขอได้ ภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันสิ ้นอายุ และ
เพื่อให้ สามารถดาเนินการต่ออายุได้ ทนั ก่อนวันสิ ้นอายุ ผู้ยื่นคาขอ/ผู้มาติดต่อควรยื่นคาขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ ้นอายุ
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
หมายเหตุ
1. สามารถต่ออายุใบอนุญาตขายได้ ตงแต่
ั ้ เดือนตุลาคม เป็ นต้ นไป
2. ในกรณีที่ยื่นต่ออายุในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนธันวาคม ระยะเวลาเวลาดาเนินการอาจเกินกว่า 15 วันทาการ
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
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
(1) ผู้ยื่นคาขอยื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตขาย
เครื่ องมือแพทย์
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสารให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

2 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

กรณีคาขอไม่
ถูกต้ อง หรื อ
เอกสารไม่
ครบถ้ วน ให้ ผ้ ยู ื่น
คาขอดาเนินการ
แก้ ไขหรื อยื่น
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม
2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมาย

3 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
3) การลงนาม
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
4) การแจ้ งผลพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
30 นาที - งานการเงิน
พิจารณาและออกใบสัง่
กลุม่ งานบริหาร
ชาระค่าธรรมเนียม
-กลุม่ งานคุ้มครอง
แล้ วแต่กรณี
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วันทาการ
13. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
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ที่
1)

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงำน
รำยกำรเอกสำร ภำครัฐผู้ออก
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสำร
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขาย
เครื่ องมือแพทย์
(แบบ ข.พ. 2)
ใบอนุญาตขาย
เครื่ องมือแพทย์
หรื อใบแทน
หนังสือมอบ
อานาจและแต่งตัง้
ผู้ดาเนินกิจการ
หนังสือมอบ
อานาจเป็ นผู้ยื่น
คาขอ
สาเนาทะเบียน
กรมการปกครอง
และบัตรประจาตัว
ประชาชน
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
บริษัท
การค้ า
ใบรับรองแพทย์
ของผู้ดาเนิน
กิจการ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ออกมาแล้ วไม่เกิน
6 เดือน

หมำยเหตุ

กรณีใช้ สาเนา
จะต้ องยังไม่
หมดอายุ
ของผู้มอบอานาจ
และรับมอบ
อานาจ

ออกมาแล้ วไม่เกิน
1 เดือน นับจาก
วันที่ตรวจจนถึง
วันที่มายื่นคาขอ
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15. ค่ ำธรรมเนียม
1) คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตขำย (100 บำท) และค่ ำใบอนุญำตขำย (1,000 บำท)
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)
16. 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
17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
18. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

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

