
1/14 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องนําเสนอนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลงนามตอ่ไป  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์พ.ศ.๒๕๕๑ 

2) 

 

3) 

 

4) 

5) 

ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ

โฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพพ.ศ.๒๕๔๑ 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการโฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองโรคหรืออาการของโรคทีห่า้มโฆษณา 

กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา  

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนดระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 11 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด -  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด - 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 410

ถ. ติวานนท์อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7148  

เว็บไซต์: www.fda.moph.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

http://www.fda.moph.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(หอ้งการเงินฝ่ายการคลงัเปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1)ผู้ย่ืนคาํขอควรทราบข้อปฏิบัตดิังนี ้

 1.1)ผู้ใดประสงค์จะทาํการโฆษณาเคร่ืองมอืแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะแสดงสรรพคุณ

คุณประโยชน์คุณภาพมาตรฐานปริมาณส่วนประกอบของเคร่ืองมือแพทย์หรือไม่ก็ตามต้องรับอนุญาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์จากผู้อนุญาตก่อนจึงจะทาํการโฆษณาได้ 

 1.2)  เคร่ืองมือแพทย์ที่จะทาํการโฆษณาต้องผลิต / นําเข้าอย่างถูกต้องตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่

เก่ียวข้องดังนี ้

    1.2.1)ผู้ผลติ / ผู้ นําเข้าภายในประเทศจะต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลติ/นําเข้าจากสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

    1.2.2) เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องขอรับใบอนญุาตต้องได้รับใบอนญุาตผลติ/นําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ซึง่ระบุช่ือเคร่ืองมือ

แพทย์ตรงตามท่ีต้องการโฆษณาดงันี ้ 

(1)ถงุยางอนามยั  

(2)ถงุมือสาํหรับการศลัยกรรม  

(3)ถงุบรรจุโลหิต  

(4)ชุดตรวจท่ีเก่ียวข้องกบัการติดเชือ้เอชไอวี  

(5)เลนส์สมัผสั 

   1.2.3) เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องแจ้งรายการละเอียดต้องได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดผลติ/นําเข้าซึง่ระบช่ืุอเคร่ืองมือ

แพทย์ตรงตามท่ีต้องการโฆษณาดงันี ้ 

(1)เคร่ืองใช้หรือผลติภณัฑ์ท่ีใช้เพ่ือกายภาพบําบดั  

            (2)เคร่ืองตรวจวดัระดบัหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย  

(3)เต้านมเทียมซิลโิคนใช้ฝังในร่างกาย  
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(4)เคร่ืองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เสริมภายนอกเพ่ือเสริมหรือกระชบัเต้านม  

(5)ผลติภณัฑ์ท่ีมีสมบติัหนืดสาํหรับใช้ในกระบวนการผา่ตดัตา  

(6)ชุดทดสอบสารแอมแฟตามีนในปัสสาวะ 

    1.2.4)เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องมีมาตรฐานดงันี ้ 

(1)กระบอกฉีดยาผา่นผิวหนงัปราศจากเชือ้ชนิดใช้ได้ครัง้เดียว  

(2)กระบอกฉีดยาอินซูลนิผา่นผิวหนงัปราศจากเชือ้ชนิดใช้ได้ครัง้เดียว  

(3)ถงุมือสาํหรับการตรวจโรค 

   1.2.5)เคร่ืองมือแพทย์อ่ืนๆท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือแพทย์ตามข้อ 1.2.2 - 1.2.4 ต้องได้รับหนงัสอืประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือ

แพทย์ 

 1.3) เคร่ืองมือแพทย์ที่ห้ามทาํการโฆษณาคือ 

1.3.1)เคร่ืองมือแพทย์ท่ีห้ามผลตินําเข้าขาย 

    1.3.2) เคร่ืองมือแพทย์ปลอมผิดมาตรฐานเสือ่มคณุภาพไมป่ลอดภยัในการใช้ผลติหรือนําเข้าไม่ตรงตามท่ีได้รับ

อนญุาตหรือแจ้งรายการละเอียดหรือเคร่ืองมือแพทย์ใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถกูเพิกถอน 

1.4)ใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับจะมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่อนุญาตหรือตามที่ระบุใน

ใบอนุญาตทัง้นีต้้องโฆษณาได้เฉพาะข้อความตามท่ีได้รับอนญุาตหากโฆษณาแตกตา่งไปถือวา่ไม่ได้รับอนุญาตและ

ต้องแสดงเลขท่ีใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ในทกุสือ่ (ยกเว้นสือ่ของแจกของชําร่วย) 

1.5) ผู้ย่ืนคาํขอ/ผู้มาติดต่อควรทาํความเข้าใจศึกษาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกับการย่ืนคาํขอเอกสาร

ประกอบการพิจารณาและสามารถตอบข้อซกัถามของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีนํามาใช้ประกอบการการพิจารณา 

รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆได้อยา่งเข้าใจชดัเจนครบถ้วน 

1.6)ให้จัดทาํข้อความโฆษณาแยกตามประเภทของส่ือเช่น 

   - ส่ิงพมิพ์แสดงเฉพาะตวัอกัษรหรือแสดงทัง้ภาพและตวัอกัษรโดยให้แสดงภาพร่างในลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษร

เหมือนท่ีจะใช้โฆษณาจริง 

    - วิทยุกระจายเสียงแสดงเฉพาะเสยีงโดยให้แสดงสคริปต์ท่ีมีคําบรรยายเสยีงและคําพดูประกอบ 

- โทรทัศน์แสดงทัง้ตวัอกัษรภาพและเสยีงให้แสดงสตอร่ีบอร์ดท่ีมีภาพ (ภาพจริงหรือภาพร่าง) คําบรรยายประกอบภาพ

คําบรรยายเสยีงและคําพดูประกอบ 

   - อินเทอร์เน็ตแสดงภาพตวัอกัษรหรือแสดงทัง้ภาพตวัอกัษรและเสยีงโดยให้แสดงภาพ(ภาพร่างหรือภาพจริง)ใน

ลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษรเหมือนท่ีจะใช้โฆษณาจริงหากมีเสยีงให้แสดงสคริปต์ท่ีมีคําบรรยายและคําพดูประกอบ 

    - ส่ิงของสําหรับแจก (Gimmick)แสดงเฉพาะตวัอกัษรหรือมีการแสดงทัง้ภาพและตวัอกัษรให้แสดงภาพร่างใน

ลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษรเหมือนท่ีใช้โฆษณาจริงพร้อมแนบรายการสิง่ของสาํหรับแจกท่ีประสงค์จะขอโฆษณา 
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2) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 

ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการโฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์พ.ศ. 2553(รายละเอียดตาม link)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/143/13.PDF 

   2.1)เงื่อนไขการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

  2.1.1)การใช้ภาษาต้องถกูต้องตรงตามหลกัภาษาไทยตามประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือตามพจนานกุรมฉบบั

ราชบญัฑิตยสถาน (รวมถึงคําท่ีถอดความมาจากภาษาองักฤษด้วย) 

     2.2.2)แสดงช่ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีถกูต้องอยา่งน้อย 1 ครัง้หรือ 1 แหง่โดยใช้ช่ือสามญัหรือช่ือการค้า 

  2.2.3)การโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพปริมาณมาตรฐานสว่นประกอบหรือแหลง่กําเนิดต้องเป็นจริง 

     2.2.4)แสดงแหลง่ท่ีมาของเคร่ืองมือแพทย์จะเป็นผู้ผลิตนําเข้าขายก็ได้พร้อมแสดงท่ีอยูแ่ละเลขหมายโทรศพัท์ 

     2.2.5)เคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับใบอนญุาตหรือรับแจ้งรายการละเอียดให้แสดงเลขท่ีในข้อความโฆษณา 

     2.2.6)การใช้คําวา่ (ใหม่)ให้ใช้ได้กบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีวางจําหนา่ยไม่เกิน 1 ปี 

     2.2.7)การใช้คําวา่ (ทัว่โลก)ต้องมีหลกัฐานแสดงการจําหนา่ยไม่น้อยกวา่ 20 ประเทศ (ไม่น้อยกวา่ 3 ทวีป) 

     2.2.8)การโฆษณาวิธีการใช้ต้องชดัเจนเข้าใจงา่ยปฏิบติัตามได้อยา่งถกูต้อง 

     2.2.9)การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีหรือต้องแสดงคําเตือนข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวงัในการใช้ไว้ในฉลากหรือ

เอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์ให้แสดงข้อความ “อ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์ก่อนใช้” และ

รายละเอียดของคําเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวงัแล้วแตก่รณีและต้องแสดงให้ผู้บริโภคสามารถอ่านรับทราบเข้าใจได้งา่ย

และชดัเจนดงันี ้

        - สือ่สิง่พิมพ์และอินเทอร์เน็ตท่ีไม่มีเสยีงแสดงข้อความด้วยตวัอกัษรขนาด1/4 ของตวัอกัษรท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีเป็น 

สาระสาํคญัแตต้่องไม่น้อยกวา่ 2 มม. สตีดักบัสีพืน้ 

        - ป้ายโฆษณาแสดงข้อความด้วยตวัอกัษรขนาด 1/3 ของอกัษรท่ีสงูท่ีสดุสตีดักบัสพืีน้ 

        - สือ่วิทยกุระจายเสยีงแสดงในสว่นเสยีงให้ฟังชดัเจนทกุพยางค์และใช้ความเร็วและจงัหวะในการพดูเช่นเดียวกบั 

ข้อความท่ีโฆษณา 

        - สือ่วิทยโุทรทศัน์ทางฉายภาพภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตท่ีมีเสยีงให้แสดงในสว่นเสยีงให้ชัดเจนทกุพยางค์และ 

แสดงเป็นอกัษรลอยขนาด 1/25 สว่นของจอภาพสตีดักบัสพืีน้ 

        - สือ่อ่ืนๆแล้วแตก่รณี     แสดงตามความเหมาะสม 

    2.2.10)การโฆษณาต้องไม่ขดักบักฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 2.2.11)การอ้างอิงรายงานทางวิชาการผลการศกึษาวิจยัสถิติการรับรองของสถาบนัใดๆและการยืนยนัข้อเท็จจริงเพ่ือ

สนบัสนนุการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัสากลและแสดงหลกัฐานทางวิชาการซึง่เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้โดย 

         - เป็นไปตามหลกัวิชาการและเอกสารอ้างอิงต้องระบุผู้ ทําวิจยัและผู้สนบัสนนุเงินทนุ (ถ้ามี) 

         - เอกสารทางวิชาการเช่นบทความผลการวิจยัผลการทดลองผลการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของเคร่ืองมือ

แพทย์ 
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         - หนงัสอืรับรองเช่นจากหนว่ยงานของรัฐสถาบนัเอกชนท่ีรัฐรับรองหรือผู้ เช่ียวชาญท่ีผู้อนญุาตเห็นชอบ 

    2.2.12)ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีโฆษณาต้องมีความถกูต้องครบถ้วนสมดลุและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด 

    2.2.13)การโฆษณาเคร่ืองหมายรับรองหรือการรับรองใดๆต้องมีหลกัฐานแสดงวา่ได้รับการรับรองจริงและต้องแนบ

หลกัฐานการได้รับความยินยอมให้ใช้ตราสญัลกัษณ์มาด้วย 

    2.2.14)การโฆษณาบนสิง่ของแจกหรือของชําร่วยให้แสดงเฉพาะช่ือเคร่ืองมือแพทย์แตช่ื่อหรือเคร่ืองหมายหรือตรา

สญัลกัษณ์ของบริษัทฯด้วยก็ได้ 

    2.2.15)การโฆษณาโดยให้สทิธิประโยชน์ตา่งๆต้องระบุเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆให้ชดัเจน 

 

3) ข้อห้ามในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

  3.1)ห้ามโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพปริมาณมาตรฐานสว่นประกอบหรือแหลง่กําเนิดท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 

     3.1.1)การโฆษณาท่ีมีลกัษณะโอ้อวดหรือกอ่ให้เกิดความเข้าใจผิดจากความเป็นจริง 

เช่นการใช้คําวา่ยอดยอดเยี่ยมพิเศษวิเศษดีเลศิดีท่ีสดุเด็ดขาดหายขาดหายหว่งฉบัพลนัทนัใจศกัดิ์สทิธ์ิมหศัจรรย์

ปลอดภยัฉบัพลนัทนัใจปลอดภยัท่ีสดุเหมาะสมท่ีสดุเป็นหนึง่ท่ีหนึง่ท่ีสดุแน่นอนเหนือกวา่พิชิตโรคร้ายหมดกงัวลมัน่ใจ

โอกาสอยา่งนีมี้ไม่บอ่ยนกัไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ไม่มีผลข้างเคียงหรือใช้คําหรือข้อความภาพหรือเสยีงอ่ืนใดท่ีมี

ความหมายทํานองเดียวกนั 

     3.1.2) การโฆษณาแสดงรายละเอียดเกินกวา่ท่ีระบุในฉลากหรือเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์จากผู้ผลติ 

  3.2)การรับรองหรือยกยอ่งคณุประโยชน์ของเคร่ืองมือแพทย์โดยบุคคลหนึง่บุคคลใดไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 

  3.3)การจดัให้มีรางวลัด้วยการเสีย่งโชคด้วยวิธีใดๆ 

  3.4)การโฆษณาวา่สามารถป้องกนับาํบดับรรเทารักษาโรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดดงันี ้

      - มะเร็งเบาหวานโรคทางจิตเวชโรคความดนัโลหิตโรคหรืออาการของโรคทางสมองหวัใจและหลอดเลอืดปอดม้าม

ตบัไต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

 - อมัพฤกษ์อมัพาต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบําบดั) 

 - เอดส์ (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาถงุยางอนามยัในการป้องกนัโรคเอดส์

ตอ่ประชาชน) 

  3.5)การแสดงข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาํคญัของเคร่ืองมือแพทย์ 

  3.6)การโฆษณาช่ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีโอ้อวดเป็นเท็จหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือทําให้เข้าใจผิดหรือขดัตอ่ศีลธรรม

หรือขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

  3.7)การโฆษณาท่ีไม่สภุาพสาํหรับสาธารณชนหรือท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมาย

หรือขดัตอ่ศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยหรือนําไปสูค่วามเสือ่มเสยีในวฒันธรรมของชาติหรืออาจ

ก่อให้เกิดผลเสยีตอ่สงัคมเป็นสว่นรวม 
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  3.8)การโฆษณาท่ีจะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสือ่มความสามคัคีในหมู่ประชาชน 

  3.9) การโฆษณาท่ีชกันําให้ผู้บริโภคไปรับบริการหรือมีการใช้เคร่ืองมือแพทย์ด้วยตนเองอยา่งพร่ําเพร่ือเกินความจําเป็น

หรือไม่เหมาะสมจนอาจได้รับอนัตรายจากการใช้หรือทําให้เกิดความเข้าใจวา่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นประจํา 

  3.10) การโฆษณาท่ีกระทําด้วยวิธีการอนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพร่างกายหรือจิตใจอนัอาจก่อให้เกิดความรําคาญ

แก่ผู้บริโภค 

  3.1.11)การโฆษณาท่ีเป็นการทบัถมหรือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือแพทย์ของผู้ประกอบการรายอ่ืนยกเว้นการ

เปรียบเทียบกบัผลติภณัฑ์ของตนเองหรือกรณีเปรียบเทียบในเชิงวิชาการทัง้นีต้้องไม่ระบุช่ือเคร่ืองมือแพทย์หรือ

เทคโนโลยีของผลติภณัฑ์ผู้ อ่ืน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนคําขอโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าท่ีพจิารณาเอกสารให้

ถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธรุการกองรับคําขอ/ออก

บตัรรับเร่ือง/ออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอ(100 บาท)  

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

มารับบตัรรับคําขอณจดุบริการกอง

ควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 

 

1 ชัว่โมง กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(กรณีคําขอไมถ่กูต้องหรือ

เอกสารไมค่รบถ้วนเจ้าหน้าท่ี

แจ้งผู้ ย่ืนคําขอแก้ไขหรือย่ืน

เอกสารเพิม่เตมิได้ในขณะนัน้

หากผู้ ย่ืนคําขอไมส่ามารถ

แก้ไขหรือย่ืนเอกสาร

หลกัฐานเพิม่เตมิได้ใน

ขณะนัน้ให้เจ้าหน้าท่ีและผู้

ย่ืนคําขอทําบนัทึกความ

บกพร่องโดยให้เจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบนัทึก

นัน้แล้วมอบสําเนาบนัทึก

ความบกพร่องดงักลา่วให้กบั

ผู้ ย่ืนคําขอ) 

2) การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีพจิารณาคําขอบนัทึกข้อมลู

และออกใบอนญาตโฆษณา 

 

 

5 วนัทําการ กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(หากพบว่าต้องใช้ความ

เช่ียวชาญประกอบการ

พจิารณาข้อความโฆษณาใน

เชิงลกึต้องใช้เวลาเพิม่เติมใน

การดําเนินการสง่เร่ืองให้

ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาอีก 13 

วนัทําการ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การลงนาม 

 

เจ้าหน้าท่ีเสนอเพ่ือลงนามใน

ใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์

ตามลําดบั 

 

5 วนัทําการ กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

4) การแจ้งผลพจิารณา 

 

ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรรับคําขอมารับเร่ืองท่ี

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนียม

และผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

คา่ธรรมเนียมมาขอรับใบอนญุาต

โฆษณาจากเจ้าหน้าท่ีธรุการ 

 

1 ชัว่โมง กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(ระยะเวลาขึน้อยู่กบัการ

ดําเนินการของผู้ ย่ืนคําขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 11 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 11วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ (พร้อมวตัถปุระสงค์แนบท้าย

และเอกสารมีอายไุมเ่กิน 6 

เดือนนบัแตว่นัท่ีออก) 

2) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (แนบสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้องให้ครบถ้วน) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ใบควบคมุ

กระบวนงาน 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) แบบตรวจรับคําขอ กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) ใบแสดงข้อมลู กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) แบบคําขออนญุาต

โฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ (แบบฆพ.1) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั ลงนามโดยผู้ ได้รับมอบอํานาจ

แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ดําเนินกิจการ

เก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา

(ตามหนงัสือมอบอํานาจแบบท่ี 1) 

5) ข้อความโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

- 2 1 ชดุ ลงนามโดยผู้ ได้รับมอบอํานาจ

แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ดําเนินกิจการ

เก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา 

(ตามหนงัสือมอบอํานาจแบบท่ี 1 

(นิตบิคุล) หรือแบบท่ี 3 (บคุคล

ธรรมดา) 

6) หนงัสือมอบอํานาจ

และแตง่ตัง้ผู้ ดําเนิน

กิจการเก่ียวกบัการ

ขออนญุาตโฆษณา 

- 1 0 ฉบบั ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบ

อํานาจแบบท่ี 1 ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท 

7) หนงัสือมอบอํานาจ

เก่ียวกบัการขอ

อนญุาตโฆษณา 

- 1 0 ฉบบั ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบ

อํานาจแบบท่ี 2 (กรณีผู้ รับมอบ

อํานาจแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการ

เก่ียวกบัการโฆษณาไมม่าย่ืนคํา

ขอด้วยตนเอง) ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท  

8) หนงัสือมอบอํานาจ

เก่ียวกบัการขอ

อนญุาตโฆษณา 

- 1 0 ฉบบั ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบ

อํานาจแบบท่ี 3 กรณีบคุคล

ธรรมดาติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) สําเนาใบจด

ทะเบียนสถาน

ประกอบการผลติ/

นําเข้าเคร่ืองมือ

แพทย์ (ถ้ามี) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

0 1 ฉบบั หากผู้แทน (agency) เป็นผู้ ย่ืนไม่

ต้องแนบเอกสารใบจดทะเบียน

สถานประกอบการผลติ/ นําเข้า

เคร่ืองมือแพทย์ 

10) สําเนาใบอนญุาต /  

ใบรับแจ้งรายการ

ละเอียด / หนงัสือ

ประกอบการนําเข้า 

(แล้วแตก่รณี) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

0 1 ฉบบั - 

11) สําเนาฉลาก / 

เอกสารกํากบั

เคร่ืองมือแพทย์ / 

คูมื่อการใช้จาก

ผู้ผลติ 

- 0 1 ฉบบั - 

12) เอกสารอ้างอิง (ถ้า

มี) 

- 1 0 ฉบบั เอกสารทางวชิาการ / สําเนา

ใบอนญุาตโฆษณาเดมิพร้อม

ข้อความโฆษณาแนบท้ายท่ีเคย

ได้รับอนญุาต 

13) ใบแสดงข้อมลูคํา

ขอโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

14) เอกสารอ่ืนๆ - 0 1 ฉบบั เช่นผลวเิคราะห์จากหน่วยงาน

ตา่งๆ / หนงัสือรับรองคําแปล / 

หนงัสือรับรองการจดัรายการ

สง่เสริมการขาย/หนงัสือรับรอง

อ่ืนๆ/ผลการวจิยัฯลฯ 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขออนุญาตค่าธรรมเนียม 100 บาท 

2) ใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  (การโฆษณาบนส่ิงของที่แจก)ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

3) ใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  (การโฆษณาอืนๆ)ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา  ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหตชุ ัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี 11000 

โทรศพัท์ 0 2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th 

/สายด่วน 1111 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 

410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

3) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุเลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฆพ. 1 

2) การกรอกแบบฆพ. 1 

3) คูมื่อการกรอกแบบฆพ. 1 

4) ใบควบคมุกระบวนงานการอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

5) แบบตรวจรับคําขอเก่ียวกบัการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

6) หนงัสอืมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

7) หนงัสอืมอบอํานาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

8) หนงัสอืมอบออํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

9) ใบแสดงข้อมลูของคําขอโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

10) วิธีการยื่นคําขออนญุาตด้านการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

 

mailto:1556@fda.moph.go.th
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19. หมายเหต ุ

ตัวอย่างการแสดงคาํเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวัง 

เคร่ืองมือแพทย์ทัว่ไป อ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์ก่อนใช้หรือ 

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use 

ถงุยางอนามยั สวมถงุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ 

ถงุยางอนามยัท่ีมีสารเบนโซเคน ควรใช้ผลติภณัฑ์นีด้้วยความระมดัระวงัในกรณีท่ีคณุและคูข่องคณุมีอาหารแพ้ยาชา

สาํหรับทาเฉพาะท่ีสารกนัแดดกลุม่ยาซลัฟาหรือยาย้อมผม 

เคร่ืองช่วยฟัง ก่อนใช้เคร่ืองช่วยฟังต้องปรึกษาแพทย์หรือนกัแก้ไขการได้ยิน 

คอนแทคเลนส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบุคําวา่ตลอดวนั 

คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่

เกิน 1 เดือน 

 

คาํเตือน- การใช้เลนส์สมัผสัโดยเฉพาะการใช้ผิดวิธีมีความเสีย่งตอ่การอกัเสบหรือ

การติดเชือ้ของดวงตาอาจรุนแรงถึงขัน้สญูเสยีสายตาอยา่งถาวรได้ 

ข้อห้ามใช้- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสันานเกินระยะเวลาท่ีกําหนด- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสั

ร่วมกบับุคคลอ่ืน- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสัทกุชนิดเวลานอนถึงแม้วา่จะเป็นชนิดใสน่อนได้

ก็ตามควรถอดล้างทําความสะอาดทกุวนั 

ข้อควรระวัง- ผู้ ท่ีมีสภาวะของดวงตาผิดปกติเช่นต้อเนือ้ต้อลมตาแดงกระจกตาไวตอ่

ความรู้สกึลดลงตาแห้งกระพริบตาไม่เต็มท่ีไม่ควรใช้เลนส์สมัผสั 

- ควรเปลีย่นตลบัใสเ่ลนส์สมัผสัทกุสามเดือน- ไม่ควรใสเ่ลนส์สมัผสัขณะวา่ยนํา้

เพราะอาจทําให้เกิดการติดเชือ้ท่ีตาได้- ล้างมือฟอกสบูใ่ห้สะอาดทกุครัง้ก่อนสมัผสั

เลนส์ 

 - หากเกิดอาการผิดปกติเช่นเจ็บหรือปวดตาเป็นอยา่งมากร่วมกบัอาการแพ้แสงตา

มวันํา้ตาไหลมากหรือตาแดงให้หยดุใช้เลนส์สมัผสัทนัทีและรีบพบจกัษุแพทย์โดยเร็ว

ห้ามใช้เลนส์สมัผสัถ้าภาชนะบรรจุอยูใ่นสภาพชํารุดหรือถกูเปิดก่อนใช้งาน   

- ควรใช้นํา้ยาล้างเลนส์สมัผสัท่ีใหม่และเปลีย่นนํา้ยาฆา่เชือ้โรคสาํหรับเลนส์สมัผสัทกุ

ครัง้ท่ีแช่เลนส์สมัผสัและแม้ไม่ได้ใสเ่ลนส์สมัผสัควรเปลีย่นนํา้ยาใหม่ในตลบัทกุวนั 

ต้องมีคาํแนะนําเพิ่มเติมวา่ - ไม่ควรใช้เกิน 12 ชัว่โมงตอ่วนั 

เพิ่มเตมิข้อควรระวงั 

- ห้ามใช้เลนส์สมัผสัถ้าภาชนะบรรจุอยูใ่นสภาพชํารุดหรือถกูเปิดก่อนใช้งาน 

 - ควรใช้นํา้ยาล้างเลนส์สมัผสัท่ีใหม่และเปลีย่นนํา้ยาฆา่เชือ้สาํหรับเลนส์สมัผสัทกุ

ครัง้ท่ีแช่เลนส์สมัผสัและแม้ได้ได้ใสเ่ลยส์สมัผสัควรเปลีย่นนํา้ยาใหม่ในตลบัทกุวนั 

เคร่ืองตรวจวดัระดบันํา้ตาลใน

เลอืดระบุสาํหรับผู้ มีภาวะ

เบาหวาน 

- ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เคร่ืองและไม่ควรใช้ข้อมลูท่ีได้จากการตรวจวดันีใ้นการ

วินิจฉยัรักษาโรคหรือสัง่ยาด้วยตนเอง 

- ก่อนใช้เคร่ืองตรวจระดบันํา้ตาลในเลอืดควรอ่านฉลากเอกสารกํากบัเคร่ืองและ
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ปฏิบติัตามทกุครัง้ 

- หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมลูเฉพาะเก่ียวกบัระดบันํา้ตาลในเลอืดโปรด

ติดตอ่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ 

แผน่เจลลดไข้ - ห้ามใช้บริเวณตาและรอบดวงตาบริเวณท่ีเป็นลมพิษผ่ืนแดงมีอาการระคายเคือง

หรือมีบาดแผล 

-ถ้ามีไข้สงูควรใช้ร่วมกบัยาลดไข้หรือปรึกษาแพทย์และไม่ควรใช้ในเด็กอายต่ํุากวา่ 2 

ปี 

เทอร์มอมิเตอร์ทัง้แบบ

อินฟราเรดและแบบปกติ 

ไม่ควรวดัอุณหภมิูร่างกายช่วง 30 นาทีหลงัจากรับประทานอาหารออกกําลงักายหรือ

อาบนํา้ 

แปรงสฟัีนแบตเตอรร่ีสาํหรับ

เด็ก 

-การใช้งานสาํหรับเด็กควรอยูใ่นการดแูลของผู้ปกครอง 

-ใช้สาํหรับเด็กอายมุากกวา่ 3 ปี 

-หลกีเลีย่งการล้างด้ามแปรงผา่นนํา้โดยตรง 

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องแจ้ง

รายการละเอียด 

-ใช้แทนการออกกําลงักายไม่ได้ 

- แล้วแตก่รณีตามความเหมาะสม (ตามเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์) 

เม็ดฟู่ทําความสะอาดฟันปลอม ห้ามด่ืมนํา้แช่ฟันปลอมหรือใช้แทนนํา้ยาบ้วนปากห้ามนําเม็ดฟู่เข้าปาก 

ครีมติดฟันปลอม หากมีปัญหาเก่ียวกบัการติดฟันปลอมควรปรึกษาทนัตแพทย์ 

เคร่ืองเพ่ิมความเข้มข้นของ

ออกซิเจน 

-ผู้จะใช้เคร่ืองได้ต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

- ออกซิเจนท่ีได้จากเคร่ืองจะทําให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพ่ิมขึน้แตไ่ม่ได้เป็น

อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู้ ท่ีต้องการบําบดัโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอนัตราย

ได้ดงันัน้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญก่อนใช้เคร่ือง 

- เน่ืองจากออกซิเจนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดงันัน้ควรเก็บให้หา่งจากความร้อน

หรือเปลวไฟไม่เหมาะสาํหรับนําไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพ่ือใช้ในการดมยาสลบ 

- ห้ามสบูบุหร่ีหรือผู้ อ่ืนท่ีสบูบุหร่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคร่ืองในขณะท่ีมีการเปิดใช้งาน 

 

ตัวอย่างข้อความ ลักษณะภาพหรือการโฆษณาที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

 

- การใช้คําหรือข้อความเก่ียวกบัคณุประโยชน์คณุภาพปริมาณมาตรฐานสว่นประกอบหรือแหลง่กําเนิดของเคร่ืองมือ     

    แพทย์ในทํานองโอ้อวดเกินจริง เช่น 

ยอดดีเลศิหายหว่งมหศัจรรย์ เป็นหนึง่เหนือกวา่ยอดเยี่ยมดีท่ีสดุฉบัพลนัปลอดภยัท่ีหนึง่พิชิตโรคร้ายพิเศษ 

เด็ดขาดทนัใจปลอดภยัท่ีสดุท่ีสดุหมดกงัวลวิเศษหายขาดศกัดิ์สิทธ์ิเหมาะสมท่ีสดุแนน่อนมัน่ใจ 

โอกาสอยา่งนีมี้ไม่บอ่ยนกั 
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ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ไม่มีผลข้างเคียง 

หรือการใช้ภาพหรือเสยีงอ่ืนใดท่ีมีความหมายทํานองเดียวกนั 

-   ใช้เคร่ืองมือแพทย์นีแ้ล้วมีผลทําให้นํา้หนกัลดลงรูปร่างดีขึน้ 

-   เชิญร่วมสง่ฉลากผลติภณัฑ์เพ่ือชิงโชคชิงรางวลั 

-   ภาพบุคคลถือจบัหรือชีไ้ปท่ีเคร่ืองมือแพทย์ 

- สญัลกัษณ์ชูนิว้โป้งนิว้ชีชู้ 2 นิว้ (สญัลกัษณ์ของชยัชนะ) ทํามือเป็นรูปโอเคหรือภาพกดไลค์ 

- ภาพเคร่ืองหมายถกูยกเว้นการรับประกนัสนิค้า 

- บุคคลหนึ่งบุคคลใดกลา่วถึงสรรพคณุข้อบง่ใช้ข้อดีของเคร่ืองมือแพทย์ 

- ระบุช่ือบุคคลตําแหนง่ท่ีเป็นท่ีรู้จกั 

- การให้รางวลัจากการสุม่เช่นสุม่จากการสง่ sms ฉลากฯลฯโดยไม่ได้ใช้ความสามารถของผู้สง่ 

- ภาพผู้หญิงแตง่กายไม่สภุาพเช่นเห็นร่องอก 

- มีการจดัรายการสง่เสริมการขายแตไ่ม่ระบุระยะเวลาการจดัรายการวิธีการสถานท่ีและราคาของสมนาคณุ 

 

 

วันที่พมิพ์ 08/08/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายพิสทิธ์ิ  คงศกัด์ิตระกลู 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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5. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร 

 

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชนเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือ

 

2 . กรอกคาํขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน 

3 .ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอChecklist 

 

4 .รับ บัตรควิและย่ืนคําขอที่หอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา )ในวันและเวลาราชการ(  

5.1.2 ผูย่ืนคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา

ย่ืนใหม 

5.1.3 คืนคําขอใหผูมาย่ืน 

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/  
ไมอนุญาต 

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากลาชากวากําหนด
จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 
 

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผูมา
ยื่นติดตอยื่นบตัรรบัคําขอและชําระ
คาธรรมเนียม 

สื่อของแจก 200 บาท  
สื่ออ่ืน ๆ 1,000 บาท  

ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา 200  บาท  
 

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/ 
เกินระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 

หมายเหตุ :   1. การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย 
   1.1 กรณีไมสงผูเชี่ยวชาญ : 11 วันทําการ 
   1.2 กรณีสงผูเชี่ยวชาญ : 25 วันทําการ 
   2 . การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย : 11 วันทําการ 
   3  . การขอแกไขเปลี่ยนแปลงละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย  : 11 วันทําการ 
   

5.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรองและ
ระยะเวลาแกไข  

พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 
)เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอ(  

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูย่ืนคําขอ 

5.2 เจาหนาที่ออกบัตรรับคําขอและ
ใบสั่งชําระคาธรรมเนียม 

5.2.1 ผูย่ืนคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ
มาย่ืนเพื่อขอบัตรรับคําขอ 

ไมครบถวน /ไมถูกตองตาม  
checklist 

 

ถูกตองตามchecklist 

 

วิธีการย่ืนคาํขอเก่ียวกับการอนุญาตโฆษณา 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดในใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องนําเสนอนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลงนามตอ่ไป 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์พ.ศ.2551 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์พ.ศ. 2552 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองโรคหรืออาการของโรคทีห่า้มโฆษณา 

4) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการโฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์พ.ศ. 2553 

5) ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ

โฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพพ.ศ.2541 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนํางานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง 

กําหนดระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 11 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด  -  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด -  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดในใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 410ถ. ติวานนท์อ. 

เมืองนนทบรีุจ. นนทบรีุ 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7148 

เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง)   หมายเหตุ (หอ้งการเงินฝ่ายการคลงัเปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

http://www.fda.moph.go.th/
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2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีท่ีต้องการเปลีย่นแปลงแก้ไขปรับปรุงรายการในใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ในสว่นท่ีไม่ใช่สาระสาํคญัเช่น

การเปลีย่นสถานท่ีตัง้เลขหมายโทรศพัท์ของผู้แทนจําหนา่ยฯลฯให้ผู้ รับใบอนญุาตยื่นคําขอแก้ไขเปลีย่นแปลง

รายละเอียดในใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ (แบบฆพ. 4) 

(รายการแก้ไขเปลีย่นแปลงต้องเป็นสว่นท่ีไม่ใช่สาระสาํคญัเช่น 

-การเปลีย่นสถานท่ีตัง้ 

-การเปลีย่นเลขหมายโทรศพัท์ของผู้แทนจําหนา่ย  

-การเปลีย่นตําแหนง่ของรูปภาพและตวัอกัษร 

-การเปลีย่นสเีปลีย่นขนาดของตวัอกัษร 

 - การเปลีย่นแปลงระยะเวลาการจดัรายการสง่เสริมการขายฯลฯ) 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1) ผู้ รับอนญุาตย่ืนคําขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายละเอียดการ

โฆษณา 

(2) เจ้าหน้าท่ีพจิารณาเอกสารให้

ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และเงือน

ไข 

(3)เจ้าหน้าท่ีธรุการกองรับคําขอ/

ออกบตัรรับเร่ือง/ออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอ (100 บาท)  

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรรับคําขอ 

 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(กรณีคําขอไมถ่กูต้องหรือ

เอกสารไมค่รบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ ย่ืนคําขอ

แก้ไขหรือย่ืนเอกสาร

เพิม่เติมในขณะนัน้หากผู้

ย่ืนคําขอไมส่ามารถแก้ไข

หรือย่ืนเอกสารหลกัฐาน

เพิม่เติมได้ในขณะนัน้

เจ้าหน้าท่ีทําบนัทึกความ

บกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานท่ี

จะต้องย่ืนเพิม่เตมิพร้อม
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทัง้กําหนดระยะเวลาท่ีผู้

ย่ืนคําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือย่ืน

เอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ

ไว้ในแบบบนัทึกความ

บกพร่องโดยเจ้าหน้าท่ี

และผู้ ย่ืนคําขอลงนามไว้

ในบนัทึกนัน้และมอบ

สําเนาบนัทึกความ

บกพร่องดงักลา่วให้กบัผู้

ย่ืนคําขอ) 

2) การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีพจิารณาคําขอบนัทึก

ข้อมลู 

 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

3) การลงนาม 

 

เจ้าหน้าท่ีเสนอเพ่ือพจิารณาลง

นามตามลําดบั 

 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

4) - ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรคํารับขอมา

แสดงณช่องบริการ 11 ตามวนัท่ี

ระบบุนบตัรคําขอเพ่ือรับการ

อนญุาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลง

รายละเอียดในใบอนญุาตโฆษณา 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(ระยะเวลาขึน้กบัการ

ดําเนินการของผู้ ย่ืนคําขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  11วนัทําการ 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 11 วนัทําการ 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั ((กรณีหนงัสือมอบอํานาจ

ฉบบัจริง) พร้อมแนบ

รายละเอียดวตัถปุระสงค์
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แนบท้ายซึ่งออกมาแล้วไม่

เกิน 6 เดือน) 

2) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้มอบอํานาจ

และผู้ รับมอบอํานาจรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) หนงัสือมอบอํานาจ

แตง่ตัง้ผู้ ดําเนิน

กิจการเก่ียวกบัการ

โฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

0 1 ฉบบั (ใช้หนงัสือมอบอํานาจใหม่

หรือใช้ฉบบัสําเนาท่ีได้รับ

การตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ี

แล้วก็ได้ ((ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท) หากต้องการให้

เจ้าหน้าท่ีรับรองสําเนาของ

หนงัสือมอบอํานาจท่ีได้รับ

การตรวจสอบแล้วให้ถ่าย

สําเนาหนงัสือมอบอํานาจ

มาเพิ่มเตมิ)) 

4) 

หนงัสือมอบอํานาจ

เก่ียวกบัการขอ

อนญุาตโฆษณา 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

0 1 ฉบบั ((ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

หากต้องการให้เจ้าหนท่ี

รับรองสําเนาของหนงัสือ

มอบอํานาจท่ีได้รับการ

ตรวจสอบแล้วให้ถ่ายสําเนา

หนงัสือมอบอํานาจมา

เพิม่เติม ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ใบควบคมุ

กระบวนงาน 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) แบบตรวจรับคําขอ กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) แบบคําขอแก้

เปล่ียนแปลง

รายละเอียดใน

ใบอนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

(แบบฆพ. 4) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

2 0 ฉบบั (ลงนามโดยผู้ได้รับมอบ

อํานาจตามหนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนิน

กิจการเก่ียวกบัการขอ

อนญุาตโฆษณา (แบบท่ี 1) 

(กรณีนิตบิคุคล) หรือ (แบบ

ท่ี 3) กรณีบคุคลธรรมดา) 

4) สําเนาใบอนญุาต

โฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ (ฆพ. 2) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

0 1 ชดุ - 

5) รายละเอียด

เก่ียวกบัการแก้ไข

เปล่ียนแปลงของ

เคร่ืองมือแพทย์ 

- 2 0 ชดุ - 

6) หนงัสือมอบอํานาจ

เก่ียวกบัการขอ

อนญุาตโฆษณา 

(กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

- 1 0 ฉบบั ((ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

หากต้องการให้เจ้าหน้าท่ี

รับรองสําเนาของหนงัสือ

มอบอํานาจท่ีได้รับการ

ตรวจสอบแล้วให้ถ่ายสําเนา

หนงัสือมอบอํานาจมา

เพิม่เติม ) 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนๆที่ได้รับอนุญาต 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหต(ุชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี 11000/ 

โทรศพัท์ 0 2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สาย

ด่วน 1111) 

mailto:1556@fda.moph.go.th/
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2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 

410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

3) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฆพ. 4 

2) การกรอกแบบฆพ. 4 

3) คูมื่อการกรอกแบบฆพ. 4 

4) แบบตรวจรับคําขอเก่ียวการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

5) ใบควบคมุกระบวนงานการอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

6) หนงัสอืมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดํิาเนินกิจการเก่ียวกบัการโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

7) หนงัสอืมอบอํานาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

8) 

9) 

หนงัสอืมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ขัน้ตอนการยื่นคําขออนญุาตด้านการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

 

 

วันที่พมิพ์ 08/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายพิสทิธ์ิ คงศกัด์ิตระกลู 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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5. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร 

 

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชนเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือ
 

2. กรอกคาํขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน 

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอChecklist 

4. รับบัตรควิและย่ืนคําขอที่หอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ในวันและเวลาราชการ) 

5.1.2 ผูย่ืนคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา

ย่ืนใหม 

5.1.3 คืนคําขอใหผูมาย่ืน 

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/  
ไมอนุญาต 

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากลาชากวากําหนด

จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน 
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

 

5.2.4เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผู
มาย่ืนติดตอย่ืนบัตรรับคําขอและชําระ
คาธรรมเนียม 
สื่อของแจก 200 บาท 
สื่ออ่ืน ๆ 1,000 บาท 
ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา 200 บาท 

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/ 
เกินระยะเวลาที่กําหนด 

 

หมายเหตุ :   1. การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย 
   1.1 กรณีไมสงผูเชี่ยวชาญ : 11 วันทําการ 
   1.2 กรณีสงผูเชี่ยวชาญ : 25 วันทําการ 
   2. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย : 11 วันทําการ 
   3.  การขอแกไขเปลี่ยนแปลงละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย  : 11 วันทําการ 
   

5.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรองและ
ระยะเวลาแกไข  

พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 
)เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอ(  

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูย่ืนคําขอ 

5.2 เจาหนาที่ออกบัตรรับคําขอและ
ใบสั่งชําระคาธรรมเนียม 

5.2.1 ผูย่ืนคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ

มาย่ืนเพื่อขอบัตรรับคําขอ 

ไมครบถวน /ไมถูกตองตาม  
checklist 

 

แกไขครบถวนถูกตองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

 

ถูกตองตามchecklist 

 

วิธีการย่ืนคาํขอเก่ียวกับการอนุญาตโฆษณา 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบแทนใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องนําเสนอนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลงนามตอ่ไป 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการโฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

3) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์พ.ศ.๒๕๕๑ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนํางานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง 

กําหนดระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 11 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด -  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด -  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทนใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 410

ถ. ติวานนท์อ. เมืองนนทบุรีจ. นนทบุรี 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7148 

เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(หอ้งการเงินฝ่ายการคลงัเปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

http://www.fda.moph.go.th/
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ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  กรณีท่ีใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์สญูหายถกูทําลายหรือชํารุดให้ผู้ รับอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์

ยื่นคําขอรับใบแทนโฆษณาภายใน15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหายถกูทําลายหรือชํารุดใบอนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีออกให้ใหม่จะใช้เลขท่ีเดิมโดยมีคําวา่“ใบแทน”กํากบัไว้ท่ีด้านบนแตจ่ะเปลีย่นวนัท่ีระบุเป็น วนัเดือนปีท่ี

ออกใบแทนใบอนญุาต 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนแบบคําขอรับใบ

แทนใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ (แบบฆพ. 3) 

(2) เจ้าหน้าท่ีพจิารณาละตรวจสอบ

เอกสารให้ถกูต้องครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธรุการออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอและนําใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมไปชําระเงินท่ี

ห้องการเงินท่ี One Stop Service 

Center (OSSC) 

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรคําขอท่ี 

One Stop Service Center 

(OSSC) 

 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผุ้บริโภค 

(กรณีเอกสารประกอบคํา

ขอไมถ่กูต้องหรือเอกสาร

ไมค่รบถ้วนเจ้าหน่้าท่ีแจ้ง

ผู้ ย่ืนคําขอแก้ไขหรือย่ืน

เอกสารเพิม่เตมิได้ใน

ขณะนัน้หากผู้ ย่ืนไม่

สามารถแก้ไขหรือย่ืน

เอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ

ได้ในขณะนัน้เจ้าหน้าท่ี

ทําบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสาร

หลกัฐานท่ีจะต้องย่ืน

เพิม่เติมพร้อมทัง้กําหนด

ระยะเวลาท่ีผู้ ย่ืนคําขอ

จะต้องดําเนินการแก้ไข

หรือย่ืนเอกสารเพิม่เติมไว้

ในแบบบนัทึกความ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

บกพร่องโดยเจ้าหน้าท่ี

และผู้ ย่ืนคําขอลงนามไว้

ในบนัทึกนัน้และมอบ

สําเนาบนัทึกความ

บกพร่องดงักลา่ให้กับผู้

ย่ืนคําขอ) 

2) การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีธกุารกลุ่มบนัทึกข้อมลู / 

นกัวชิาการพจิารณาเอกสาร / 

เจ้าหน้าท่ีธรุการกลุ่มออกใบแทน

ใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผุ้บริโภค 
- 

3) การลงนาม 

 

หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบความถกูต้อง

เพ่ือเสนอลงนามตามลําดบั 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผุ้บริโภค 
- 

4) การแจ้งผลการ

พจิารณา 

 

ย่ืนคําขอนําบตัรคํารับขอมาแสดงท่ี

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ตาม

วนัท่ีระบเุพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมและผู้ ย่ืนคําขอ

นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

คา่ธรรมเนียมฯมาขอรับใบแทน

ใบอนญุาตโฆษณาจากเจ้าหน้าท่ี

ธรุการ 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผุ้บริโภค 
(ระยะเวลาขึน้กบัการ

ดําเนินการของผู้ ย่ืนคํา

ขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 11 วนัทําการ 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 11 วนัทําการ 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ พร้อมวตัถปุระสงค์

แนบท้ายและออกมา

ไมเ่กิน 6 เดือน 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอรับใบแทน

ใบอนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

(แบบฆพ. 3) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) ใบรับแจ้งความว่า

ใบอนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์สญู

หาย (กรณีสญูหาย) 

กองบญัชาการตํารวจ

นครบาล 

1 0 ฉบบั - 

3) ใบอนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ท่ี

เหลืออยู่ (กรณีถกู

ทําลายหรือชํารุด) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบอํานาจ

เป็นผู้ ย่ืนคําขอ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

0 1 ฉบบั (กรณีใช้สําเนา

จะต้องยงัไม่

หมดอายแุละมี

ลายเซนต์ของเจ้า

หน้ารับรอง) 

5) สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (ของผู้มอบและรับ

มอบอํานาจ) 

6) ใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีผู้ รับอนญุาต

เป็นบคุคลธรรมดา) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขออ่ืนๆค่าธรรมเนียม 100 บาท 

2) ใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียม  200 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหต(ุชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบุรี 11000/ 

โทรศพัท์ 0 2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/ 

สายด่วน 1111) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 

410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

3) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฆพ. 3 

2) การกรอกแบบ ฆพ. 3 

3) คูมื่อการกรอกแบบฆพ. 3 

4) แบบตรวจรับคําขอเก่ียวกบัการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

5) ใบควบคมุกระบวนงานการอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

6) หนงัสอืมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

7) หนงัสอืมอบอํานาจเก่ียวการอนญุาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

8) 

9) 

หนงัสอืมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการเกียวกบัการอนญุาตโฆษณา (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ขัน้ตอนการยื่นคําขออนญุาตด้านการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

 

 

วันที่พมิพ์ 08/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย กรภทัรตรีสารศรี 

อนุมัติโดย นายพิสทิธ์ิ คงศกัด์ิตระกลู 

เผยแพร่โดย - 

 

mailto:1556@fda.moph.go.th/


6/6 
 

 

5. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร 

 

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชนเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือ
 

2. กรอกคาํขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน 

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอChecklist 

4. รับบัตรควิและย่ืนคําขอที่หอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ในวันและเวลาราชการ) 

5.1.2 ผูย่ืนคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา

ย่ืนใหม 

5.1.3  คืนคําขอใหผูมาย่ืน 

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/  
ไมอนุญาต 

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากลาชากวากําหนด
จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 
 

5.2.4เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผูมา
ยื่นติดตอยื่นบตัรรบัคําขอและชําระ

คาธรรมเนียม 
สื่อของแจก 200 บาท 
สื่ออ่ืน ๆ 1,000 บาท 

ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา 200 บาท 

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/ 
เกินระยะเวลาที่กําหนด 

 

หมายเหตุ :   1. การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย 
   1.1 กรณีไมสงผูเชี่ยวชาญ : 11 วันทําการ 
   1.2 กรณีสงผูเชี่ยวชาญ : 25 วันทําการ 
   2. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย : 11 วันทําการ 
   3.  การขอแกไขเปลี่ยนแปลงละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย  : 11 วันทําการ 
   

5.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรองและ
ระยะเวลาแกไข  

พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 
)เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอ(  

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูย่ืนคําขอ 

5.2 เจาหนาที่ออกบัตรรับคําขอและ
ใบสั่งชําระคาธรรมเนียม 

5.2.1 ผูย่ืนคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ

มาย่ืนเพื่อขอบัตรรับคําขอ 

ไมครบถวน /ไมถูกตองตาม  
checklist 

 

แกไขครบถวนถูกตองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

 

ถูกตองตามchecklist 

 

วิธีการย่ืนคาํขอเก่ียวกับการอนุญาตโฆษณา 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องนําเสนอนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลงนามตอ่ไป 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2552 

3) กฎกระทรวง การขออนญุาตและการออกใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ถงุบรรจุโลหิต พ.ศ. 2556 

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ชุดตรวจทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการติดเชื้อเอชไอวี 

6) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ผลิตภณัฑ์ที่มีสมบติัหนืดสําหรบัใช้ในกระบวนการผา่ตดัตา พ.ศ. 2557 

7) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง กําหนดป้ายแสดงสถานทีผ่ลิต สถานที่นําเขา้ สถานทีข่ายหรือสถานทีเ่ก็บ

รกัษาเคร่ืองมือแพทย์ 

8) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ระบุโรคทีต่อ้งหา้มสําหรบัผูข้อจดทะเบียนสถานประกอบการ และผูข้อ

อนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

9) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 25 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน1  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 
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11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 

410ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(หอ้งการเงิน ฝ่ายการคลงั เปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทีส่ถานประกอบการนัน้ตัง้อยู่/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผู้ใดประสงค์จะขายเคร่ืองมือแพทย์ ดงันี ้ 

 (1)ชุดตรวจท่ีเก่ียวข้องกบัการติดเชือ้เอชไอวี  

 (2)ถงุบรรจุโลหิต  

 (3)ผลติภณัฑ์ท่ีมีสมบติัหนืดสาํหรับใช้ในกระบวนผา่ตดัตา (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558) 

จะต้องได้รับใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ โดยให้ยื่นคําขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ตอ่ผู้อนญุาต 

 

หน้าท่ีของผู้ยื่นคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบติั 

1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะยื่นคําขอฯ อยา่งเข้าใจ ชดัเจน 

2. ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตามแบบตรวจรับคําขอ 

4. สามารถชีแ้จงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตอ่เจ้าหน้าท่ีได้

อยา่งเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอตดิตอ่ขอพบ

เจ้าหน้าท่ี ณ กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าท่ีพจิารณาและ

ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธรุการออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและนํา

ใบสัง่ชําระค่าธรรมเนียมไป

ชําระเงินท่ีห้องการเงิน ท่ี

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั

นครราชสีมา 

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรคําขอท่ี

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 

(5) เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลูและ

จดัทําบนัทึกเสนอกลุม่กํากบั

ดแูลหลงัออกสูต่ลาด เพ่ือตรวจ

สถานท่ี 

 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(กรณีคําขอไม่ถกูต้องหรือ

เอกสารไม่ครบถ้วน 

เจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้ยื่นคําขอ

แก้ไขหรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมในขณะนัน้ หากผู้

ยื่นคําขอไม่สามารถแก้ไข

หรือยื่นเอกสารหลกัฐาน

เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ 

เจ้าหน้าที่ทาํบนัทกึความ

บกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานที่

จะต้องยื่นเพิ่มเติมพร้อมทัง้

กําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคํา

ขอจะต้องดําเนินการแก้ไข

หรือยื่นเอกสารหลกัฐาน

เพิ่มเติมไว้ในแบบบนัทกึ

ความบกพร่อง โดย

เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยื่นคําขอลง

นามไว้ในบนัทกึนัน้ และ

มอบสําเนาบนัทกึความ

บกพร่องดงักล่าวให้กบัผู้ยื่น

คําขอ) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่กํากบัดแูลหลงั

ออกสูต่ลาดรับเร่ือง/ตรวจ

สถานท่ี/พร้อมแจ้ง

ผู้ประกอบการให้แก้ไขสถานท่ี/

แบบแปลนให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

18 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(การตรวจสถานท่ี

พจิารณาจากภาพถ่าย 

กรณีมีข้อสงสยัจะ

ดําเนินการตรวจจาก

สถานท่ีจริง) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การพจิารณา 

 

(1) เจ้าหน้าท่ีกลุม่กํากับดแูล

ก่อนออกสูต่ลาดตรวจผล

สถานท่ีพร้อมบนัทึกข้อมลูและ

ออกใบอนญุาตขายเคร่ืองมือ

แพทย์ 

(2) หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบความ

ถกูต้อง 

 

1 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผุ้บริโภค 

- 

4) การลงนาม 

 

เจ้าหน้าท่ีเสนอเพ่ือลงนามใน

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

ตามลําดบั 

 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผุ้บริโภค 
- 

5) - 

 

ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรรับคําขอมา

แสดงท่ีกองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ตามวนัท่ีระบ ุเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียม และผู้ ย่ืนคําขอ

นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

คา่ธรรมเนียมฯ มาขอรับ

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพย์

จากเจ้าหน้าท่ีธรุการ ณ 

ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบด็เสร็จ 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผุ้บริโภค 
(ระยะเวลาขึน้กบัการ

ดําเนินการของผู้ ย่ืนคํา

ขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 25 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 25 วนัทําการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล กรมพฒันาธรุกิจการค้า 0 1 ชดุ (ออกมาแล้วไม่เกนิ 6 เดือน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบตรวจรับคําขออนญุาต

ขายเคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) ใบควบคมุกระบวนงานการ

ออกใบอนญุาตขาย

เคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) คําขอใบอนญุาตขาย

เคร่ืองมือแพทย์ (แบบ ข.พ. 

1) 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) รูปถ่ายของผู้ดําเนินกิจการ - 3 0 ชดุ (ขนาด 3x4 ซม. (ขนาด 1 

นิว้) จํานวน 3 รูป (รูปถ่ายไม่

เกิน 6 เดือน) พร้อมเขียนชื่อ-

นามสกลุ และชื่อนิติบุคคล 

ตวับรรจง ด้านหลงัรูปถา่ย) 

5) สําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคลพร้อมระบุ

วตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการค้า

เคร่ืองมือแพทย์ 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ ((ออกมาไม่เกิน 6เดือน) และ

ต้องมีเลขที่ตัง้ตรงกบัที่ระบุ

ในคําขออนญุาตขายและ

สถานที่จริง) 

6) หนงัสือมอบอํานาจแตง่ตัง้

และแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการ

ของนิตบิคุคล 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ชดุ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

และประทบัตรา) 

7) สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนและทะเบียนบ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (1. ของผู้มอบและรับมอบ

อํานาจ พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2. กรณีเป็นคนต่างชาติหรือ

คนต่างด้าวเตรียมเอกสาร

เพิ่มเติม - สําเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) หรือ
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ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ใบสําคญัประจําตวัคนต่าง

ด้าว (ที่ยงัไม่หมดอาย)ุ - 

สําเนาใบอนญุาตการทาํงาน 

(work permit) - สําเนา

ทะเบียนที่ระบุสถานทีท่ํางาน

ตรงตาม work permit) 

8) ใบรับรองแพทย์ของผู้ดําเนิน

กิจการฉบบัจริง 

- 1 0 ชดุ (ตรวจมาไม่เกิน 1 เดือน นับ

จากวนัที่ตรวจจนถงึวนัที่มา

ยื่นคําขอ) 

9) แผนท่ีตัง้ของสถานท่ีขาย

เคร่ืองมือแพทย์ และสถานท่ี

เก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

2 0 ชดุ - 

10) แผนผงัภายในสถานท่ีขาย

เคร่ืองมือแพทย์ และสถานท่ี

เก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

 

 

 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

2 0 ชดุ (พร้อมระบุมาตราสว่น

ให้ชดัเจน และตรงตาม

สถานท่ีจริง) 

11) รูปภาพสถานท่ีขายเคร่ืองมือ

แพทย์ และสถานท่ีเก็บรักษา

เคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

2 0 ชดุ - 

12) คํารับรองขนาดป้ายของ

สถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์ 

และสถานท่ีเก็บรักษา

เคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

2 0 ชดุ (ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เร่ือง กําหนด

ป้ายแสดงสถานที่ผลิต 

สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย

หรือสถานที่เก็บรักษา

เคร่ืองมือแพทย)์ 

13) สําเนาทะเบียนบ้านของ

สถานท่ีขาย/เก็บรักษา

เคร่ืองมือแพทย์ ทกุแห่งท่ี

ระบใุน แบบคําขอ ข.พ. 1 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ ((1) กรณีสถานที่เก็บรักษา

เคร่ืองมือแพทย์อยู่คนละแห่ง 

ให้เพิ่มสําเนาทะเบียนของ

สถานที่เก็บรักษาด้วย 

(2) ใช้ประกอบการบนัทกึ

ข้อมลูในระบบสารสนเทศ) 
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ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

14) หนงัสือมอบอํานาจให้เป็นผู้

ย่ืนคําขอหรือตดิตอ่กบั

สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

กองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ 

1 0 ชดุ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียน หรือ

ผู้ดําเนินการไม่สามารถมา

ติดต่อด้วยตวัเอง ) 

15) สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนและทะเบียนบ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียน หรือ

ผู้ดําเนินการไม่สามารถมา

ติดต่อด้วยตวัเอง  ) 

16) หนงัสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี

เพ่ือเก็บรักษาเคร่ืองมือ

แพทย์ 

- 1 0 ชดุ (กรณีมีสถานที่เก็บรักษา

เคร่ืองมือแพทย์ซึง่ไม่ใช่

สถานที่ของตนเอง ) 

17) หลกัฐานแสดงความเป็น

เจ้าของของสถานท่ีเก็บ

รักษาเคร่ืองมือแพทย์ ถ้า

เป็นสําเนาให้รับรองสําเนา

ถกูต้อง        และประทบัตรา 

- 1 0 ชดุ (กรณีมีสถานที่เก็บรักษา

เคร่ืองมือแพทย์ซึง่ไม่ใช่

สถานที่ของตนเอง ) 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขออนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์  

ค่าธรรมเนียม                           100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  

 

2) ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

ค่าธรรมเนียม                         1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถ้วน) 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครรราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหต(ุชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 
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2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 

410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

หมายเหต-ุ 

3) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

หมายเหต-ุ 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ป้ายแสดงสถานท่ีขายและเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

2) หนงัสอืมอบอํานาจและแตง่ตัง้เป็นผู้ ดําเนินกิจการ 

3) หนงัสอืมอบอํานาจเป็นผู้ยื่น 

4) ใบรับรองแพทย์ 

5) แผนท่ี แผนผงัของสถานท่ีขายและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

6) รูปถ่ายสถานท่ีขายและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

7) ขัน้ตอนการยื่นคําขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พมิพ์ 08/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายพิสทิธ์ิ คงศกัด์ิตระกลู  

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอย้ายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ขายเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องนําเสนอนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลงนามตอ่ไป 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2552 

3) กฎกระทรวง การขออนญุาตและการออกใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

4) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 25 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด -  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 

410ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(หอ้งการเงิน ฝ่ายการคลงั เปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 
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2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ รับอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์หรือสถานท่ี

เก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับอนญุาตไว้แล้ว ให้ยื่นคําขอย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีตอ่ผู้อนญุาต 

  ในกรณีท่ีผู้ รับอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ได้ย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์หรือสถานท่ีเก็บ

รักษาเคร่ืองมือแพทย์ไปจากสถานท่ีท่ีได้รับอนญุาตเป็นการชัว่คราวเพราะมีเหตจํุาเป็นเร่งดว่นอนัไม่อาจดําเนินการขอ

อนญุาตได้ ให้แจ้งเป็นหนงัสอืตอ่ผู้อนญุาตภายใน 15 วนั (สบิห้าวนั) นบัแตว่นัท่ีย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานท่ี และให้ถือ

วา่สถานท่ีท่ีย้ายหรือเปลีย่นแปลงสถานท่ี แล้วให้ดําเนินการยื่นคําขอภายใน 90 วนั (เก้าสบิวนั) นบัแตว่นัท่ีแจ้งการย้าย

หรือเปลีย่นแปลงสถานท่ี 

 

หน้าท่ีของผู้ยื่นคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบติั 

  1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะยื่นคําขอฯ อยา่งเข้าใจ ชดัเจน 

  2. ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

  3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตามแบบตรวจ

รับคําขอ 

  4. สามารถชีแ้จงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตอ่

เจ้าหน้าท่ีได้อยา่งเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอตดิตอ่ขอพบ

เจ้าหน้าท่ี ณ ศนูย์บริการ

คุ้มครองผู้บริโภค One Stop 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(กรณีคําขอไม่ถกูต้องหรือ

เอกสารไม่ครบถ้วน 

เจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้ยื่นคําขอ

แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม



3/9 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

Service Center (OSSC) 

(2) เจ้าหน้าท่ีพจิารณาละ

ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธรุการออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและนํา

ใบสัง่ชําระค่าธรรมเนียมไป

ชําระเงินท่ีห้องการเงิน 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั

นครราชสีมา 

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรคําขอท่ี

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 

ในขณะนัน้ หากผู้ยื่นคําขอ

ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่น

เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมได้

ในขณะนัน้ เจ้าหน้าที่ทํา

บนัทกึความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรือหลกัฐาน

ที่จะต้องยืน่เพิ่มเติมพร้อมทัง้

กําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคํา

ขอจะต้องดําเนินการแก้ไข

หรือยื่นเอกสารหลกัฐาน

เพิ่มเติมไว้ในแบบบนัทกึ

ความบกพร่อง โดย

เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยื่นคําขอลง

นามไว้ในบนัทกึนัน้ และ

มอบสําเนาบนัทกึความ

บกพร่องดงักล่าวให้กบัผู้ยื่น

คําขอ) 

2) การตรวจตรวจสถานท่ี 

 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่กํากบัดแูลเขต

พืน้ท่ีรับผดิชอบ/ตรวจสถานท่ี/

พร้อมแจ้งผู้ประกอบการให้

แก้ไขสถานท่ี/แบบแปลนให้

ถกูต้อง 

18 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
(การตรวจสถานที่พิจารณา

จากภาพถ่าย กรณีมีข้อ

สงสยัจะดําเนินการตรวจ

จากสถานที่จริง) 

3) การพจิารณา 

 

(1) เจ้าหน้าท่ีพจิารณาผล

การตรวจสถานท่ีและเสนอ

หวัหน้างานเคร่ืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจผลการ

ตรวจสอบสถานท่ีพร้อมบนัทึก

ข้อมลูและออกใบแนบท้าย

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

1 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
- 

4) การลงนาม 

 

หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบความ

ถกูต้อง เพ่ือเสนอลงนาม

ตามลําดบั 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
- 

5) แจ้งผลการพจิารณา ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรรับคําขอมา

แสดงเพ่ือขอรับใบอนญุาตขาย

จากเจ้าหน้าท่ีธรุการ 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
(ระยะเวลาขึน้กบัการ

ดําเนินการของผู้ยื่นคําขอ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 25 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 25 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ 

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) ใบควบคมุกระบวนงานการย้าย/

เปล่ียนแปลงสถานท่ีขายเคร่ืองมือ

แพทย์ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) แบบตรวจรับคําขอย้าย/เปล่ียนแปลง

สถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) คําขอย้าย เปล่ียนแปลงสถานท่ีขาย

เคร่ืองมือแพทย์หรือสถานท่ีเก็บ

เคร่ืองมือแพทย์ (ข.พ. 4) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ หรือ

ใบแทน 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบอํานาจเป็นผู้ ย่ืนคําขอ

ใบอนญุาตขาย 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั (กรณีใช้สําเนาหนังสือมอบอํานาจ

เป็นผู้ยื่นคําขอ 

- จะต้องลายเซนตข์องเจ้าหน้าที่

กํากบั 

- หนังสือมอบอํานาจยงัไม่

หมดอาย)ุ 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ 

เอกสาร  
หมายเหตุ 

6) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบ

อํานาจ) 

7) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานท่ีขาย

เคร่ืองมือแพย์หรือสถานท่ีเก็บ

เคร่ืองมือแพย์แห่งใหมแ่ละสิง่ปลกู

สร้างท่ีอยู่บริษัทใกล้เคียง 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

2 0 ชดุ - 

8) แผนผงัภายในบริเวณสถานท่ีขาย

เคร่ืองมือแพทย์หรือสถานท่ีเก็บ

เคร่ืองมือแพทย์แห่งใหม่ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

2 0 ชดุ (ถกูต้องตามมาตราส่วน) 

9) รูปถ่ายสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์

หรือสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือแพทย์แห่ง

ใหม่ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

2 0 ชดุ - 

10) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีขาย

เคร่ืองมือแพทย์หรือสถานท่ีเก็บ

เคร่ืองมือแพทย์ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอย้าย หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ขายเคร่ืองมือแพทย์ 

ค่าธรรมเนียม           100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหต(ุชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 

ห้อง 410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

3) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แผนท่ีตัง้ 

2) การจดัทําป้าย 

3) ขัน้ตอนการยื่นคําขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

 

 

 

วันที่พมิพ์ 08/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายพิสทิธ์ิ คงศกัด์ิตระกลู 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปลีย่นแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องเสนอนายแพทย์ลงนามตอ่ไป  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2552 

3) กฎกระทรวง การขออนญุาตและการออกใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

4) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 11 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด -  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด - 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเปลีย่นแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 

410ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7148 เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(หอ้งการเงิน ฝ่ายการคลงั เปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 
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2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ รับอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะเปลีย่นแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

   1. เปลีย่นช่ือสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์ (ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงนิติบุคคล) 

  2.เปลีย่นแปลงผู้ ดําเนินกิจการ 

   3. เปลีย่นแปลงผู้ รับอนญุาตเพ่ือดําเนินกิจการแทน 

   4. เปลีย่นแปลงผู้ควบคมุการขาย 

   5. เปลีย่นแปลงช่ือตวัหรือช่ือสกลุของผู้ รับอนญุาต ผู้ ดําเนินกิจการ หรือผู้ควบคมุการขาย 

   6. เปลีย่นแปลงเลขหมายประจําสถานท่ีขายหรือเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

  7. เปลีย่นแปลง ช่ือถนน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต หรือจงัหวดัของสถานท่ีขายหรือเก็บเคร่ืองมือแพทย์ 

  8. เปลีย่นแปลงขอบขา่ยเคร่ืองมือแพทย์ท่ีขาย 

ให้ยื่นคําขอปลีย่นแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาตตอ่ผู้อนญุาต 

 

หน้าท่ีของผู้ยื่นคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบติั 

 1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะยื่นคําขอฯ อยา่งเข้าใจ ชดัเจน 

 2. ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

 3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตามแบบตรวจ

รับคําขอ 

 4. สามารถชีแ้จงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตอ่

เจ้าหน้าท่ีได้อยา่งเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 

 

  

 



3/7 
 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนคําขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายการใน

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร

ให้ครบถ้วนถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธรุการกองรับคํา

ขอ/ออกบตัรรับเร่ือง/ออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอ 

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรคําขอท่ี 

One Stop Service Center 

(OSSC) 

 

1 ชัว่โมง กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

(กรณีคําขอไม่

ถกูต้องหรือเอกสาร

ไมค่รบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ ย่ืนคํา

ขอแก้ไขหรือย่ืน

เอกสารเพิม่เตมิใน

ขณะนัน้ หากผู้ ย่ืนคํา

ขอไมส่ามารถแก้ไข

หรือย่ืนเอกสาร

หลกัฐานเพิม่เตมิได้

ในขณะนัน้ 

เจ้าหน้าท่ีทําบนัทึก

ความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรือ

หลกัฐานท่ีจะต้องย่ืน

เพิม่เติมพร้อมทัง้

กําหนดระยะเวลาท่ีผู้

ย่ืนคําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือ

ย่ืนเอกสารหลกัฐาน

เพิม่เติมไว้ในแบบ

บนัทึกความบกพร่อง 

โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้

ย่ืนคําขอลงนามไว้ใน

บนัทึกนัน้ และมอบ

สําเนาบนัทึกความ

บกพร่องดงักลา่ว

ให้กบัผู้ ย่ืนคําขอ) 

2) การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลูและออก

ใบแนบท้ายใบอนญุาตขาย

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เคร่ืองมือแพทย์ 

 

3) การลงนาม 

 

หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบความ

ถกูต้อง เพ่ือเสนอลงนาม

ตามลําดบั 

 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
- 

4) แจ้งผลการพจิารณา ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรรับคําขอพบ

เจ้าหน้าท่ีธรุการเพ่ือรับ

ใบอนญุาตขาย 

 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
(ระยะเวลาขึน้กบัผู้

มาตดิตอ่/ผู้ ย่ืนคําขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 11 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 11วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) หนงัสอืรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ใบควบคมุ

กระบวนงานการ

แก้ไขเปล่ียนแปลง

รายการท่ีได้รับ

อนญุาตขายเคร่ืองมือ

แพทย์ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) แบบตรวจรับคําขอ

แก้ไขเปล่ียนแปลง

รายการท่ีได้รับ

อนญุาตขายเคร่ืองมือ

แพทย์ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) คําขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายการ

ในใบอนญุาตขาย

เคร่ืองมือแพทย์ (แบบ 

ข.พ. 5) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) ใบอนญุาตขาย

เคร่ืองมือแพทย์ หรือใบ

แทน 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบอํานาจ

ให้เป็นผู้มาตดิตอ่ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 1 ฉบบั (กรณีใช้สําเนา

จะต้องยงัไม่

หมดอายแุละมี

ลายเซนต์ของเจ้า

หน้ารับรอง) 

6) สําเนาทะเบียนและ

สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้มอบอํานาจ

และรับมอบอํานาจ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

ค่าธรรมเนียม          100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 

น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหต(ุชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 
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2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 

410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

หมายเหต-ุ 

3) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

หมายเหต-ุ 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ขัน้ตอนการยื่นคําขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

 

 

วันที่พมิพ์ 08/0672558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายพิสทิธ์ิ  คงศกัด์ิตระกลู 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน 

2. กรอกคาํขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน )ตามที่ระบุในคูมือประชาชน(  

3 . ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอ )Checklist( 

4 . รับบัตรควิและย่ืนคําขอที่หอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา )ในวันและเวลาทําการ(  

5. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร 

 

5 .1 เจาหนาทีบ่ันทึกขอบกพรอง
และระยะเวลาแกไข  

พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 
)เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอ(  

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูย่ืนคําขอ 

5.1.2 ผูย่ืนคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา

ย่ืนใหม 

5.2 ออกบัตรรับคําขอและใบสัง่ชําระ
คาธรรมเนียม 

5.2.1 ผูย่ืนคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ

มาย่ืนเพื่อขอบัตรรับคําขอ 

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/  
ไมอนุญาต 

ไมครบถวน /ไมถูกตองตาม  

checklist 

 

แกไขครบถวนถูกตองตามบันทึก

ขอบกพรอง ภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

 

ถูกตองตามchecklist 

 

5.1.3 คืนคําขอใหผูมาย่ืน 

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากลาชากวากําหนด

จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน 
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผูมาย่ืน
ติดตอย่ืนบัตรรับคําขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยกับเจาหนาที่  
กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยใหรอรับใบสัง่ชําระคาธรรมเนียม
และชําระเงินคาธรรมเนียมที่ฝายการคลัง และนํา

สําเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียนสถาน
  

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/ 

เกินระยะเวลาที่กําหนด 

 

คาธรรมเนียม : 1 . คาธรรมเนียมคําขอทุกประเภท ฉบับละ 100 บาท  

  2 . ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย ฉบับละ 1,000 บาท  

  3 . ใบแทนใบอนุญาตขาย ฉบับละ 200 บาท  

  4 . ตออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ จะตองชําระทั้งสิ้น 1,100 บาท ดังน้ี  

   4.1 คําขอตออายุ 100 บาท และ 4.2 ใบอนุญาตขาย 1,000 บาท  

ระยะเวลา : ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย  25 วันทําการ 

  ตออายุใบอนุญาตขาย   11 วันทําการ 

  เปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต  11 วันทําการ 

  ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย 25 วันทําการ 

  ใบแทนใบอนุญาตขาย  11 วันทําการ 

 

วิธีการยื่นคําขอเกี่ยวกบัอนญุาตขายเครือ่งมือแพทย 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องนําเสนอนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลงนามตอ่ไป  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

2) กฎกระทรวง การขออนญุาตและการออกใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

3) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2552 

4) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 11 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน1  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 1 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 

410ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7148 เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(หอ้งการเงิน ฝ่ายการคลงั เปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 ) 
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2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผู้ รับอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ให้ยื่นคําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตตอ่ผู้อนญุาตก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อายโุดยสามารถยื่นคําขอได้ภายในระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัสิน้อาย ุและ

เพ่ือให้สามารถดําเนินการตอ่อายไุด้ทนัก่อนวนัสิน้อาย ุผู้ยื่นคําขอ/ผู้มาติดตอ่ควรยื่นคําขอก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อายุ

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

หมายเหต ุ 

1. สามารถตอ่อายใุบอนญุาตขายได้ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม เป็นต้นไป 

2. ในกรณีท่ีย่ืนตอ่อายุในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนธันวาคม ระยะเวลาเวลาดําเนินการอาจเกินกวา่ 15 วนัทําการ 

 

หน้าท่ีของผู้ยื่นคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบติั 

 1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะยื่นคําขอฯ อยา่งเข้าใจ ชดัเจน 

 2. ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

 3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตามแบบตรวจ

รับคําขอ 

 4. สามารถชีแ้จงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตอ่

เจ้าหน้าท่ีได้อยา่งเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอย่ืนคําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร

ให้ครบถ้วนถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธรุการกองรับคํา

ขอ/ออกบตัรรับเร่ือง/ออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอ (100 

บาท) และคา่ใบอนญุาตขาย 

(1,000 บาท) 

(4) ผู้ ย่ืนคําขอ นําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรรับคํา

ขอ 

(5)  หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบ

ความถกูต้อง 

1 ชัว่โมง กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(กรณีคําขอไม่ถกูต้อง หรือ

เอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าทีแ่จ้ง

ผู้ยื่นคําขอแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมในขณะนัน้ หากผู้ยื่นคํา

ขอไม่สามารถแก้ไขหรือยื่น

เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมได้ใน

ขณะนัน้ ให้เจ้าหน้าที่ทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานที่จะต้องยืน่

เพิ่มเติม พร้อมทัง้กําหนด

ระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

หลกัฐานเพิ่มเติมไว้ในแบบบนัทกึ

ความบกพร่อง โดยให้เจ้าหน้าที่

และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน

บนัทกึนัน้ แล้วมอบสําเนาบนัทกึ

ความบกพร่องดงักล่าวให้ผู้ยื่นคํา

ขอ) 

2) การพจิารณา เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลูและสลกั

หลงัใบอนญุาตขาย ตามลําดบั 

 

5 วนัทําการ กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

2) การลงนาม 

 

เจ้าหน้าท่ีเสนอเพ่ือลงนามใน

สลกัหลงัใบอนญุาตขาย 

ตามลําดบั 

 

5 วนัทําการ กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

4) แจ้งผลการพจิารณา ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรรับคําขอมา

แสดงเพ่ือขอรับใบอนญุาตขาย

เคร่ืองมือแพทย์จากเจ้าหน้าท่ี

ธรุการ ณ ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ 

 

1 ชัว่โมง กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(ระยะเวลาขึน้กบัการ

ดําเนินการของผู้ ย่ืนคําขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 11 วนัทําการ 

13. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 11วนัทําการ 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ออกมาแล้วไมเ่กิน 6 

เดือน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน 

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ 

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) ใบควบคมุกระบวนงานการ

ตอ่อาย ุ

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) แบบตรวจรับคําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือ

แพทย์ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) คําขอตอ่อายใุบอนญุาต

ขายเคร่ืองมือแพทย์ (แบบ 

ข.พ. 2) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือ

แพทย์หรือใบแทน 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบอํานาจและ

แตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

6) หนงัสือมอบอํานาจเป็นผู้ ย่ืน

คําขอ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 1 ฉบบั (กรณีใช้สําเนาจะต้องยงั

ไมห่มดอายแุละมี

ลายเซ็นของเจ้าหน้า

รับรอง) 

7) สําเนาทะเบียนและบตัร

ประจําตวัประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้มอบอํานาจและ

รับมอบอํานาจ) 

8) หนงัสือรับรองบริษัท กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 

9) ใบรับรองแพทย์ของผู้ดําเนิน

กิจการ 

- 1 0 ฉบบั (ออกมาแล้วไมเ่กิน 1 

เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจ

จนถึงวนัท่ีมาย่ืนคําขอ) 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอต่ออายุใบอนุญาตขาย (100 บาท) และค่าใบอนุญาตขาย (1,000 บาท) 

รวมทัง้สิน้ 1,100 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบล

ตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

หมายเหต(ุชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 

410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

3) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

  

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอยา่งหนงัสอืมอบอํานาจและแตง่ตัง้เป็นผู้ ดําเนินกิจการ 

2) ตวัอยา่งหนงัสอืมอบอํานาจเป็นผู้ยื่นคําขอ 

3) ขัน้ตอนการยื่นคําขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์- 

 

 

 

วันที่พมิพ์ 08/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายพิสทิธ์ิ คงศกัด์ิตระกลู 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน 

2. กรอกคาํขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน )ตามที่ระบุในคูมือประชาชน(  

3 . ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอ )Checklist( 

4 . รับบัตรควิและย่ืนคําขอที่หอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา )ในวันและเวลาทําการ(  

5. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร 

 

5 .1 เจาหนาทีบ่ันทึกขอบกพรอง
และระยะเวลาแกไข  

พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 
)เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอ(  

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูย่ืนคําขอ 

5.1.2 ผูย่ืนคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา

ย่ืนใหม 

5.2 ออกบัตรรับคําขอและใบสัง่ชําระ
คาธรรมเนียม 

5.2.1 ผูย่ืนคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ

มาย่ืนเพื่อขอบัตรรับคําขอ 

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/ 
ไมอนุญาต 

ไมครบถวน /ไมถูกตองตาม  

checklist 

 

แกไขครบถวนถูกตองตามบันทึก

ขอบกพรอง ภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

 

ถูกตองตามchecklist 

 

5.1.3 คืนคําขอใหผูมาย่ืน 

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากลาชากวากําหนด
จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผูมาย่ืน
ติดตอย่ืนบัตรรับคําขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยกับเจาหนาที่  
กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยใหรอรับใบสัง่ชําระคาธรรมเนียม
และชําระเงินคาธรรมเนียมที่ฝายการคลัง และนํา

สําเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียนสถาน
  

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/ 

เกินระยะเวลาที่กําหนด 

 

คาธรรมเนียม : 1 . คาธรรมเนียมคําขอทุกประเภท ฉบับละ 100 บาท  

  2 . ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย ฉบับละ 1,000 บาท  

  3 . ใบแทนใบอนุญาตขาย ฉบับละ 200 บาท  

  4 . ตออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ จะตองชําระทั้งสิ้น 1,100 บาท ดังน้ี  

   4.1 คําขอตออายุ 100 บาท และ 4.2 ใบอนุญาตขาย 1,000 บาท  

ระยะเวลา : ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย  25 วันทําการ 

  ตออายุใบอนุญาตขาย   11 วันทําการ 

  เปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต  11 วันทําการ 

  ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย 25 วันทําการ 

  ใบแทนใบอนุญาตขาย  11 วันทําการ 

 

วิธีการยื่นคําขอเกี่ยวกบัอนญุาตขายเครือ่งมือแพทย 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับใบแทนใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีต้องนําเสนอนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลงนามตอ่ไป  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

2) กฎกระทรวง การขออนญุาตและการออกใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

3) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2552 

4) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 11 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน1  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 1  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับใบแทนใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 

410ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7148 เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/

ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(หอ้งการเงิน ฝ่ายการคลงั เปิดรบัการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 
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2) สถานที่ให้บริการสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา   

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  กรณีท่ีใบอนญุาตชํารุด สญูหาย หรือถกูทําลาย ให้ผู้ รับอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนญุาตตอ่ผู้อนญุาต โดยให้สง่คืนใบอนญุาตฉบบัเดิมท่ีชํารุดหรือยื่นหลกัฐานการแจ้งความกรณีสญูหายหรือถกู

ทําลายด้วย แล้วแตก่รณี โดยผู้ยื่นคําขอต้องยื่นคําขอรับใบแทนภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหาย ถกูทําลาย

หรือชํารุด 

 

หน้าท่ีของผู้ยื่นคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบติั 

  1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะยื่นคําขอฯ อยา่งเข้าใจ ชดัเจน 

  2. ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

  3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตามแบบตรวจ

รับคําขอ 

  4. สามารถชีแ้จงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะยื่นคําขอตอ่

เจ้าหน้าท่ีได้อยา่งเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

1) ผู้ ย่ืนคําขอตดิตอ่ขอพบ

เจ้าหน้าท่ี ณ กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าท่ีพจิารณาและ

ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไข 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

(กรณีคําขอไมถ่กูต้อง

หรือเอกสารไมค่รบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ ย่ืนคําขอ

แก้ไขหรือย่ืนเอกสาร

เพิม่เติมในขณะนัน้ หาก

ผู้ ย่ืนคําขอไม่สามารถ

แก้ไขหรือย่ืนเอกสาร
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

(3) เจ้าหน้าท่ีธรุการออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียมคําขอและนํา

ใบสัง่ชําระค่าธรรมเนียมไป

ชําระเงินท่ีห้องการเงิน 

สํานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา  

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรคําขอท่ี 

One Stop Service Center 

(OSSC) 

 

หลกัฐานเพิม่เตมิได้ใน

ขณะนัน้ เจ้าหน้าท่ีทํา

บนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานท่ีจะต้องย่ืน

เพิม่เติมพร้อมทัง้กําหนด

ระยะเวลาท่ีผู้ ย่ืนคําขอ

จะต้องดําเนินการแก้ไข

หรือย่ืนเอกสารหลกัฐาน

เพิม่เติมไว้ในแบบบนัทึก

ความบกพร่อง โดย

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอ

ลงนามไว้ในบนัทึกนัน้ 

และมอบสําเนาบนัทึก

ความบกพร่องดงักลา่ว

ให้กบัผู้ ย่ืนคําขอ) 

2) การพจิารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลูและออก

ใบอนญุาต 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

3) การลงนาม 

 

หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบความ

ถกูต้อง เพ่ือเสนอลงนาม

ตามลําดบั 

5 วนัทําการ กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
- 

4) - 

 

ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรคํารับขอมา

แสดงท่ีกองควบคมุเคร่ืองมือ

แพทย์ตามวนัท่ีระบ ุเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียม และผู้ ย่ืนคําขอ

นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

คา่ธรรมเนียมฯ มาขอรับใบแทน

ใบอนญุาตขายจากเจ้าหน้าท่ี

ธรุการ 

1 ชัว่โมง กลุม่งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
(ระยะเวลาขึน้กบัการ

ดําเนินการของผู้ ย่ืนคํา

ขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 11 วนัทําการ 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 11วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน 
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ใบควบคมุกระบวนงานการ

จดัทําใบแทน 

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 1 0 ฉบบั - 

2) แบบตรวจรับคําขอ ใบแทน

ใบอนญุาตผลติ/นําเข้า/ขาย

เคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 1 0 ฉบบั - 

3) คําขอรับใบแทนใบอนญุาต

ขายเคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 1 0 ฉบบั - 

4) ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือ

แพทย์ท่ีเหลืออยู่ 

 

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 1 0 ฉบบั (กรณีชํารุดหรือถกู

ทําลาย) 

5) ใบรับแจ้งความ - 1 0 ชดุ (กรณีสญูหาย ให้แจ้ง

ความที่สถานีตํารวจ

ท้องที่ทีใ่บอนญุาตนัน้

สญูหาย) 

6) รูปถ่ายผู้ดําเนินกิจการ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 3 0 ชดุ - 

7) หนงัสือมอบอํานาจเป็นผู้ ย่ืน

คําขอ 

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 1 0 ชดุ (กรณีใช้สําเนาจะต้องไม่

หมดอายแุละมีลายเซนต์

ของเจ้าหน้าที่รับรอง) 

8) สําเนาทะเบียนบ้านและ

สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (ของผู้มอบอํานาจและ

รับมอบอํานาจ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

ค่าธรรมเนียม                  100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

2) ใบแทนใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แต่เวลา 08.30-

15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

สขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหต(ุชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 

410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

3) ช่องทางการร้องเรียนสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ขัน้ตอนการยื่นคําขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

 

 

วันที่พมิพ์ 08/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายพิสทิธ์ิ คงศกัด์ิตระกลู 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน 

2. กรอกคาํขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน )ตามที่ระบุในคูมือประชาชน(  

3 . ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอ )Checklist( 

4 . รับบัตรควิและย่ืนคําขอที่หอง 410 อาคาร 2 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา )ในวันและเวลาทําการ(  

5. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร 

 

5 .1 เจาหนาทีบ่ันทึกขอบกพรอง
และระยะเวลาแกไข  

พรอมลงนามรับทราบรวมกัน 
)เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอ(  

5.1.1 มอบสําเนาบันทึกขอบกพรอง
ใหผูย่ืนคําขอ 

5.1.2 ผูย่ืนคําขอแกไขขอบกพรอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและนํามา

ย่ืนใหม 

5.2 ออกบัตรรับคําขอและใบสัง่ชําระ
คาธรรมเนียม 

5.2.1 ผูย่ืนคําขอชําระเงิน
คาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ฝายการคลัง และนําสําเนาใบเสร็จ

มาย่ืนเพื่อขอบัตรรับคําขอ 

5.2.2 เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต/ 
ไมอนุญาต 

ไมครบถวน /ไมถูกตองตาม  

checklist 

 

แกไขครบถวนถูกตองตามบันทึก

ขอบกพรอง ภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

 

ถูกตองตามchecklist 

 

5.1.3 คืนคําขอใหผูมาย่ืน 

5.2.3 แจงผลเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากลาชากวากําหนด
จะแจงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ ใหผูมาย่ืน
ติดตอย่ืนบัตรรับคําขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยกับเจาหนาที่  
กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตขาย

เคร่ืองมือแพทยใหรอรับใบสัง่ชําระคาธรรมเนียม
และชําระเงินคาธรรมเนียมที่ฝายการคลัง และนํา

สําเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียนสถาน
  

แกไขไมครบถวน/ไมถูกตอง/ 

เกินระยะเวลาที่กําหนด 

 

คาธรรมเนียม : 1 . คาธรรมเนียมคําขอทุกประเภท ฉบับละ 100 บาท  

  2 . ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย ฉบับละ 1,000 บาท  

  3 . ใบแทนใบอนุญาตขาย ฉบับละ 200 บาท  

  4 . ตออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ จะตองชําระทั้งสิ้น 1,100 บาท ดังน้ี  

   4.1 คําขอตออายุ 100 บาท และ 4.2 ใบอนุญาตขาย 1,000 บาท  

ระยะเวลา : ใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย  25 วันทําการ 

  ตออายุใบอนุญาตขาย   11 วันทําการ 

  เปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต  11 วันทําการ 

  ยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย 25 วันทําการ 

  ใบแทนใบอนุญาตขาย  11 วันทําการ 

 

วิธีการยื่นคําขอเกี่ยวกบัอนญุาตขายเครือ่งมือแพทย 


