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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
2) กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
3) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
5) คาสั่งคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 548/2551 เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตาม
กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดพะเยา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 10 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 4
จานวนคาขอที่มากที่สุด 4
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 5440 9145
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์หรือสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้ยื่นคาขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ต่อผู้อนุญาต
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ได้ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์หรือสถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย์ไปจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวเพราะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจดาเนินการขออนุญาตได้
ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตภายใน 15 วัน (สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ และให้ถือว่าสถานที่ที่ย้าย
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ แล้วให้ดาเนินการยื่นคาขอภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่แจ้งการย้ายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่
หน้าที่ของผู้ยื่นคาขอ/ ผู้มาติดต่อ ต้องปฏิบัติ
1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้อกาหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่จะยื่นคาขอฯ อย่างเข้าใจ ชัดเจน
2. ต้องจัดทาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อกาหนดของแบบคาขอ
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอตามแบบตรวจ
รับคาขอ
4. สามารถชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นคาขอต่อ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน ครบถ้วน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร (1) ผู้ยื่นคาขอ ยื่นคาขอย้าย 1 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง (กรณีคาขอไม่
เปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย
ผู้บริโภคและ
ถูกต้องหรือ
เครื่องมือแพทย์หรือสถานที่
เภสัช
เอกสารไม่ครบถ้วน
เก็บเครื่องมือแพทย์
สาธารณสุข/
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่น
(2) เจ้าหน้าที่พิจารณาละ
สานักงาน
คาขอแก้ไขหรือยื่น
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
สาธารณสุข
เอกสารเพิ่มเติมใน
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์
จังหวัดพะเยา
ขณะนั้น หากผู้ยื่น
และเงื่อนไข
คาขอไม่สามารถ
(3) เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งชาระ
แก้ไขหรือยื่น
ค่าธรรมเนียมคาขอและนา
เอกสารหลักฐาน
ใบสั่งชาระค่าธรรมเนียมไป
เพิ่มเติมได้ใน
ชาระเงินที่งานการเงิน
ขณะนั้น เจ้าหน้าที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

(4) ผู้ยื่นคาขอนาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตรคา
ขอ
(5) เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
และนัดตรวจสถานที่

3)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ ประเมินความ
5 วันทาการ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมายทั้งด้านสถานที่และ
ด้านเอกสาร

4)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
ออกใบแนบท้ายใบอนุญาต
ขายเครื่องมือแพทย์

1 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทาบันทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่
จะต้องยื่นเพิ่มเติม
พร้อมทั้งกาหนด
ระยะเวลาที่ผู้ยื่น
คาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไว้
ในแบบบันทึก
ความบกพร่อง โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้น และ
มอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่อง
ดังกล่าวให้กับผู้ยื่น
คาขอ)
กลุ่มงานคุ้มครอง (การตรวจสถานที่
ผู้บริโภคและ
พิจารณาจาก
เภสัช
ภาพถ่าย กรณีมีข้อ
สาธารณสุข/
สงสัยจะดาเนินการ
สานักงาน
ตรวจจากสถานที่
สาธารณสุข
จริง)
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัช
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

5)

การลงนาม

เสนอผู้มีอานาจ ลงนาม

2 วันทาการ

6)

การแจ้งผลพิจารณา

เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการ
1 วันทาการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
และจ่ายใบอนุญาต

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

-

(ระยะเวลาขึ้นกับ
การดาเนินการของ
ผู้ยื่นคาขอ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 10 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1)
บุคคล
การค้า

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ -
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ใบควบคุม
1
กระบวนงานการ
ย้าย/เปลี่ยนแปลง
สถานที่ขาย
เครื่องมือแพทย์
แบบตรวจรับคา
1
ขอย้าย/
เปลี่ยนแปลง
สถานที่ขาย
เครื่องมือแพทย์
คาขอย้าย
1
เปลี่ยนแปลง
สถานที่ขาย
เครื่องมือแพทย์
หรือสถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย์
(ข.พ. 4)
ใบอนุญาตขาย
1
เครื่องมือแพทย์
หรือใบแทน
หนังสือมอบ
1
อานาจเป็นผู้ยื่น
คาขอใบอนุญาต
ขาย

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ -

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีใช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ
เป็นผู้ยื่นคาขอ
- จะต้องลายเซนต์
ของเจ้าหน้าที่
กากับ
- หนังสือมอบ
อานาจยังไม่
หมดอายุ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
6) สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
0
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้าน
7) แผนที่แสดงที่ตั้ง
1
ของสถานที่ขาย
เครื่องมือแพย์
หรือสถานที่เก็บ
เครื่องมือแพย์
แห่งใหม่และสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่
บริษัทใกล้เคียง
8) แผนผังภายใน
1
บริเวณสถานที่
ขายเครื่องมือ
แพทย์หรือ
สถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย์
แห่งใหม่
9) รูปถ่ายสถานที่
1
ขายเครื่องมือ
แพทย์หรือ
สถานที่เก็บ
เครื่องมือแพทย์
แห่งใหม่
10) สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
0
บ้านของสถานที่
ขายเครื่องมือ
แพทย์หรือ
สถานที่เก็บ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)

0

ชุด

-

0

ชุด

(ถูกต้องตามมาตรา
ส่วน)

0

ชุด

-

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เครื่องมือแพทย์
16. ค่าธรรมเนียม
1) คาขอย้าย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
ค่าธรรมเนียม 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ (ชาระค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ 0 5440 9199
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ -ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.
พะเยา 56000 โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
-ทางไปรษณีย์ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.
เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดารงธรรม
- ทางอินเทอร์เน็ต www.phayao.go.th/au/pyocomplain/
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ - เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ สายด่วน 1111
- ทางไปรษณีย์ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
- ทางอินเทอร์เน็ต www.1111.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แผนที่ตั้ง
2)
การจัดทาป้าย
3)
ขั้นตอนการยื่นคาขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
ที่

วิธีการยื่นคาขอเกี่ยวกับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
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.1ศึกษารายละเอียดในคู่มือสาหรับประชาชน

.2กรอกคาขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุในคู่มือประชาชน)

.3ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับคาขอ )Checklist(

.4ยื่นคาขอที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (One Stop Service Center: OSSC)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ในวันและเวลาราชการ)
ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม/
checklist

5. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาขอและ
เอกสาร

ออกบัตรรับคาขอและใบสั่งชาระ 5.2
ค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่อง 1 .5
และระยะเวลาแก้ไข
พร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน
(ะผู้ยื่นคาขอเจ้าหน้าที่แล)
มอบสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง 5.1.1
ให้ผู้ยื่นคาขอ
แก้ไขครบถ้วนถูกต้องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

5.1.2ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและนามา
ยื่นใหม่

คืนคาขอให้ผู้มายื่น 5.1.3
: ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
ต่ออายุใบอนุญาตขาย
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต
ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย
ใบแทนใบอนุญาตขาย

ผู้ยื่นคาขอชาระเงิน 5.2.1
ค่าธรรมเนียมคาขอที่งานการเงิน
และนาสาเนาใบเสร็จมายื่นเพื่อขอ
บัตรรับคาขอ
/เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต 5.2.2
ไม่อนุญาต

แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 5.2.3
วัน หากล่าช้ากว่ากาหนด 7 ภายใน
วัน 7 จะแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าทุก
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

แก้ไขไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/
เกินระยะเวลาที่กาหนด

หมายเหตุ

ถูกต้องตามchecklist

15
4
5
10
4

วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ

เมื่อครบระยะเวลาดาเนินการ ให้ผู้มายื่น 5.2.4
ติดต่อยื่นบัตรรับคาขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์กับเจ้าหน้าที่
กรณีมีการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์ให้รอรับใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม
และชาระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน และนา
สาเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ *

