
คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 
2) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2555 
3) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2552 
4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2555 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 4 วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน-  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด -  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด -  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ท่ีอยู: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทยใหยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตตอผูอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุโดยสามารถยื่นคําขอไดภายในระยะเวลา 90 วันกอนวันสิ้นอายุ และ



เพ่ือใหสามารถดําเนินการตออายุไดทันกอนวันสิ้นอายุ ผูยื่นคําขอ/ผูมาติดตอควรยื่นคําขอกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุเปน
เวลาไมนอยกวา 30 วัน 
หมายเหตุ  
1. สามารถตออายุใบอนุญาตขายไดตั้งแตเดือนตุลาคม เปนตนไป 
2. ในกรณีท่ียื่นตออายุในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม ระยะเวลาเวลาดําเนินการอาจเกินกวา 15 วันทําการ 
 
หนาท่ีของผูยื่นคําขอ/ ผูมาติดตอ ตองปฏิบัติ 
 1. ตองมีความรู ความเขาใจ และศึกษาขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับเครื่องมือแพทยท่ีจะยื่นคําขอฯ อยางเขาใจ ชัดเจน 
 2. ตองจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอกําหนดของแบบคําขอ 
 3. สามารถตรวจสอบเอกสารและใหขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทยท่ีประสงคจะยื่นคําขอตามแบบตรวจรับคําขอ 
 4. สามารถชี้แจงใหขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือแพทยท่ีประสงคจะยื่นคําขอตอเจาหนาท่ี
ไดอยางเขาใจ ชัดเจน ครบถวน 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตขายเครื่องมือ
แพทย 
(2) เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสารใหครบถวนถูกตอง
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
(3) เจาหนาท่ีรับคําขอ/ออก
บัตรรับเรื่อง/ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ (100 
บาท) และคาใบอนุญาตขาย 
(1,000 บาท) 
(4) ผูยื่นคําขอ นําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตร
รับคําขอ 
(5)  เจาหนาท่ีตรวจสอบ
ความถูกตอง 
 

0.5 วันทํา
การ 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

(กรณีคําขอไม
ถูกตอง หรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาท่ีแจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมใน
ขณะนั้น หากผูยื่น
คําขอไมสามารถ
แกไขหรือยื่น
เอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้น ให
เจาหนาท่ีทําบันทึก
ความบกพรองและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานท่ี
จะตองยื่นเพ่ิมเติม 
พรอมท้ังกําหนด
ระยะเวลาท่ีผูยื่น
คําขอจะตอง



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดําเนินการแกไข
หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมไว
ในแบบบันทึก
ความบกพรอง โดย
ใหเจาหนาท่ีและผู
ยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้น แลว
มอบสําเนาบันทึก
ความบกพรอง
ดังกลาวใหผูยื่นคํา
ขอ) 

2) การลงนาม 
 

เจาหนาท่ีเสนอเพ่ือลงนามใน
สลักหลังใบอนุญาตขาย 
ตามลําดับ 
 

3 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) - 
 

ผูยื่นคําขอนําบัตรรับคําขอ
มาแสดงเพ่ือขอรับใบอนุญาต
ขายเครื่องมือแพทยจาก
เจาหนาท่ี ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
จังหวัดตรัง (One Stop 
Service : OSSC ) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

0.5 ชั่วโมง สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

(ระยะเวลาข้ึนกับ
การดําเนินการของ
ผูยื่นคําขอ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วันทําการ 
 

13. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 0วันทําการ 
 
 
 
 
 
 



14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

0 1 ฉบับ (ออกมาแลวไมเกิน 
6 เดือน) 

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบควบคุม
กระบวนงานการตอ
อายุ 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

1 0 ฉบับ - 

2) แบบตรวจรับคําขอ
ตออายุใบอนุญาต
ขายเครื่องมือแพทย 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

1 0 ฉบับ - 

3) คําขอตออายุ
ใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย 
(แบบ ข.พ. 2) 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

1 0 ฉบับ - 

4) ใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย
หรือใบแทน 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ
และแตงตั้งผูดําเนิน
กิจการ 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

1 0 ฉบับ - 

6) หนังสือมอบอํานาจ
เปนผูยื่นคําขอ 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

1 1 ฉบับ (กรณีใชสําเนา
จะตองยังไม
หมดอายุและมี
ลายเซ็นของเจา
หนารับรอง) 

7) สําเนาทะเบียนและ
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ของผูมอบอํานาจ
และรับมอบ
อํานาจ) 

8) หนังสือรับรอง
บริษัท 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

0 1 ฉบับ - 

9) ใบรับรองแพทย - 1 0 ฉบับ (ออกมาแลวไมเกิน 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผูดําเนินกิจการ 1 เดือน นับจาก
วันท่ีตรวจจนถึง
วันท่ีมายื่นคําขอ) 

 
15. คาธรรมเนียม 
1) คําขอตออายุใบอนุญาตขาย (100 บาท) และคาใบอนุญาตขาย (1,000 บาท) 

รวมท้ังส้ิน 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมท่ีหองการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ตั้งแตเวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาท่ีใชในการชําระคาธรรมเนียม 15 นาที) 

 
16. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เลขท่ี 181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท : 0 7520 5625 

2) ชองทางการรองเรียน สายดวน  อย. : สายดวน อย. 1556 
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111)                   
 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งเปนผูดําเนินกิจการ 
2) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจเปนผูยื่นคําขอ 
3) ข้ันตอนการยื่นคําขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย- 

 
 

18. หมายเหตุ 
- 
 
 

 


