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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตขำยเคร่ืองมือแพทย์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  :  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง  :  กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน  :  การขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  :  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
3. ประเภทของงำนบริกำร  :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร  :  อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 
2) กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2552 
3) กฎกระทรวง กำรขออนญุำตและกำรออกใบอนญุำตขำยเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2555 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เร่ือง ชุดตรวจทีเ่ก่ียวข้องกบักำรติดเชื้อเอชไอวี 
5) ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เร่ือง ก ำหนดป้ำยแสดงสถำนทีผ่ลิต สถำนทีน่ ำเข้ำ สถำนทีข่ำยหรือสถำนทีเ่ก็บ

รักษำเคร่ืองมือแพทย์ 
6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เร่ือง ระบโุรคที่ตอ้งหำ้มส ำหรับผูข้อจดทะเบียนสถำนประกอบกำร และผูข้อ

อนญุำตขำยเคร่ืองมือแพทย์ 
7) ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เร่ือง ก ำหนดแบบตำมกฎกระทรวงกำรขออนญุำตและกำรออก

ใบอนญุำตขำยเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2555 
6. ระดับผลกระทบ  :  บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร  :  ภายในจงัหวดันนทบรีุ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ    -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ    - 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน    -  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด    -  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด    -  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
       สถานท่ีให้บริการ  ศูนย์บริกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSSC)  กลุ่มงำน
คุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสำธำรณสขุ ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรีุ  ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
       ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  

ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ผู้ใดประสงค์จะขายเคร่ืองมือแพทย์  ชดุตรวจท่ีเก่ียวข้องกบัการตดิเชือ้เอชไอวี  จะต้องได้รับใบอนญุาตขายเคร่ืองมือ
แพทย์ โดยให้ย่ืนค าขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์ตอ่ผู้อนญุาต 
หน้าท่ีของผู้ ย่ืนค าขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบตัิ 
1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะย่ืนค าขอฯ อยา่งเข้าใจ ชดัเจน 
2. ต้องจดัท าและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อก าหนดของแบบค าขอ 
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะย่ืนค าขอตามแบบตรวจรับค าขอ 
4. สามารถชีแ้จงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีประสงค์จะย่ืนค าขอตอ่เจ้าหน้าท่ี
ได้อยา่งเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขัน้ตอน 

รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร
บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

(1) รับค าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
(2) ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ค าขอและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
 
 
 

2 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

(กรณีค าขอไม่
ถกูต้องหรือเอกสาร
ไมค่รบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ ย่ืน
ค าขอแก้ไขหรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิใน
ขณะนัน้ หากผู้ ย่ืน
ค าขอไมส่ามารถ
แก้ไขหรือย่ืน
เอกสารหลกัฐาน
เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ เจ้าหน้าท่ี
ท าบนัทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลกัฐานท่ี
จะต้องย่ืนเพิ่มเตมิ
พร้อมทัง้ก าหนด
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ที่ 
ประเภท
ขัน้ตอน 

รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร
บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ระยะเวลาท่ีผู้ ย่ืนค า
ขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเตมิไว้
ในแบบบนัทึก
ความบกพร่อง โดย
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน
ค าขอลงนามไว้ใน
บนัทกึนัน้ และมอบ
ส าเนาบนัทกึความ
บกพร่องดงักลา่ว
ให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ) 

2) การพิจารณา
เอกสาร 
 

(1) พิจารณาค าขอ และประเมิน
เอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมิน 

1 วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

 

3) การตรวจสถานท่ี 
 

(1)  เจ้าหน้าท่ีนดัตรวจสถานท่ี
ขายเคร่ืองมือแพทย์ 
(2)  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสถานท่ี
ขายเคร่ืองมือแพทย์ ตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
กรณีไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน แจ้ง
ให้ผู้ ย่ืนค าขอปรับปรุงแก้ไข พร้อม
ทัง้ก าหนดระยะเวลาให้ปรับปรุง
แล้วเสร็จ แล้วให้ผู้ ย่ืนค าขอลง
นามรับทราบในแบบตรวจสถานท่ี 
และมอบส าเนาแบบตรวจสถานท่ี
ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 

1 วนั 
(ไมร่วม
ระยะเวลา
ระหวา่งรอ
นดัตรวจ
สถานท่ี 

และระหวา่ง
การปรับปรุง
แก้ไข) 

 

กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

1.นดัตรวจสถานท่ี
ในวนั เวลาราชการ 
ท่ีผู้ ย่ืนค าขอและ
เจ้าหน้าท่ีมีความ
พร้อมตรงกนั) 
2.ผู้ ย่ืนค าขอแก้ไข
ปรับปรุงตาม
ก าหนดเวลา  
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ที่ 
ประเภท
ขัน้ตอน 

รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร
บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) การพิจารณาผล
ตรวจสถานท่ี 
 

(1) เจ้าหน้าท่ีตรวจผลสถานท่ี 
และออกใบอนญุาตขายเคร่ืองมือ
แพทย์ 
(2) หวัหน้ากลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ
ตรวจสอบความถกูต้อง 
 

2 วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

4) การลงนาม 
 

เสนอนายแพทย์สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ เพ่ือลงนามใน
ใบอนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์  
 

3 วนั ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 

5) การช าระ
คา่ธรรมเนียม
และรับ
ใบอนญุาต 
 

(1) ผู้ ย่ืนค าขอน าส าเนา
ใบอนญุาตไปย่ืนท่ีงานการเงิน 
เพ่ือช าระคา่ธรรมเนียม
ใบอนญุาต  
(2) น าส าเนาใบอนญุาตพร้อม
ใบเสร็จรับเงินมาแสดง ท่ีกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ เพ่ือรับใบอนญุาต 

1 ชัว่โมง งานการเงิน 
 
 
 
กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

(ระยะเวลาขึน้กบั
การด าเนินการของ
ผู้ ย่ืนค าขอ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม    7 วนั 3 ชัว่โมง  (ไมร่วมระยะเวลาระหวา่งรอนดัตรวจสถานท่ี และระหวา่งการ
ปรับปรุงแก้ไข) 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
       ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 0  วนัท าการ 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) หนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคลพร้อม
ระบวุตัถปุระสงค์เก่ียวกบั
การค้าเคร่ืองมือแพทย์ 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชดุ 1. ออกมาไมเ่กิน 6
เดือน 
2. ต้องมีเลขท่ีตัง้
ตรงกบัท่ีระบใุนค า
ขออนญุาตและ
สถานท่ีจริง 
3. ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) ค าขอใบอนญุาตขาย
เคร่ืองมือแพทย์ 
(แบบ ข.พ. 1) 

กองควบคมุ
เคร่ืองมือแพทย์ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

1 0 ฉบบั - 

2) หนงัสือมอบอ านาจและ
แตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการ
ของนิติบคุคล 

- 1 0 ชดุ ตดิอากรแสตมป์ 30 
บาท พยานลงนาม 
2 คน 

3) 1.หนงัสือมอบอ านาจให้
ท าการแทน กรณีท่ีผู้
ด าเนินกิจการไมไ่ด้มา
ตดิตอ่ด้วยตนเอง 

 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 

1 0 ชดุ 1.ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท พยานลง
นาม 2 คน 

2.ผู้ ย่ืนค าขอ
สามารถพิมพ์ขึน้ใช้
เองได้ 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ 1. ของผู้มอบและรับ
มอบอ านาจ พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 
2. กรณีเป็นคน
ตา่งชาติหรือคนตา่ง
ด้าวเตรียมเอกสาร
เพิ่มเตมิ - ส าเนา
หนงัสือเดนิทาง 
(Passport) หรือ
ใบส าคญัประจ าตวั
คนตา่งด้าว (ท่ียงัไม่
หมดอาย)ุ - ส าเนา
ใบอนญุาตการ
ท างาน (work 
permit) - ส าเนา
ทะเบียนท่ีระบุ
สถานท่ีท างานตรง
ตาม work permit 

5) รูปถ่ายของผู้ด าเนิน
กิจการ 

- 3 0 ชดุ (ขนาด 3x4 ซม. 
(ขนาด 1 นิว้) 
จ านวน 3 รูป (รูป
ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 
พร้อมเขียนช่ือ-
นามสกลุ และช่ือนิติ
บคุคล ตวับรรจง 
ด้านหลงัรูปถ่าย) 

6) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ด าเนินกิจการฉบบัจริง 

- 1 0 ชดุ ตรวจมาไมเ่กิน 1 
เดือน  
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

7) ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีขาย/เก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย์ ทกุแหง่ท่ี
ระบใุน แบบค าขอ ข.พ. 1 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ กรณีสถานท่ีเก็บ
รักษาเคร่ืองมือ
แพทย์อยู่คนละแหง่ 
ให้เพิ่มส าเนา
ทะเบียนของสถานท่ี
เก็บรักษาด้วย 

8) หลกัฐานแสดงความเป็น
เจ้าของของสถานท่ีตดิตอ่
และสถานท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย์  

- 0 1 ชดุ พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

9) หนงัสือยินยอมให้ใช้
สถานท่ีตดิตอ่ หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย์ 

- 1 0 ชดุ 1. กรณีสถานท่ี
ตดิตอ่หรือสถานท่ี
เก็บรักษาเคร่ืองมือ
แพทย์ไมใ่ช่
กรรมสิทธ์ิของผู้ ย่ืน
ค าขอ 

2. พยานลงนาม 2 
คน 

10) แผนท่ีตัง้เดินทางจาก
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ ไปยงั
สถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์ 
และสถานท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย์  

- 1 0 ชดุ - 

11) แผนผงัภายในสถานท่ีขาย
เคร่ืองมือแพทย์ และ
สถานท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย์ 

- 1 0 ชดุ พร้อมระบมุาตรา
สว่นให้ชดัเจน และ
ตรงตามสถานท่ี
จริง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

12) รูปภาพสถานท่ีขาย
เคร่ืองมือแพทย์ และ
สถานท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย์ 

- 1 0 ชดุ ตดิหรือพิมพ์ใส่
กระดาษ A4 ให้เห็น
บริเวณตา่งๆ ของ
สถานท่ี 

13) ค ารับรองขนาดป้ายของ
สถานท่ีขายเคร่ืองมือ
แพทย์ และสถานท่ีเก็บ
รักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุ
เคร่ืองมือแพทย์ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

2 0 ชดุ (ตามประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุ เร่ือง 
ก าหนดป้ายแสดง
สถานท่ีผลิต 
สถานท่ีน าเข้า 
สถานท่ีขายหรือ
สถานท่ีเก็บรักษา
เคร่ืองมือแพทย์) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค ำขออนุญำตขำยเคร่ืองมือแพทย์  

ค่ำธรรมเนียม                           100 บำท (หน่ึงร้อยบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ   ช ำระค่ำธรรมเนียมทีง่ำนกำรเงิน ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรีุ ตัง้แต่เวลำ 08.30-15.30 น. 

2) ใบอนุญำตขำยเคร่ืองมือแพทย์ 
ค่ำธรรมเนียม                         1,000 บำท (หน่ึงพันบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ  ช ำระค่ำธรรมเนียมทีง่ำนกำรเงิน ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันนทบรีุ ตัง้แต่เวลำ 08.30-15.30 น. 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)  
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
ท่ีอยู ่ หมู ่2 ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมืองนนทบรีุ  จงัหวดันนทบรีุ 11000   
โทรศพัท์  0 2580 3195, 0 2950 3071-6 ตอ่  118  โทรสาร  0 2580 3195 
โทรหมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ป้ายแสดงสถานท่ีขายและเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์   - 
2) หนงัสือมอบอ านาจและแตง่ตัง้เป็นผู้ด าเนินกิจการ   - 
3) หนงัสือมอบอ านาจให้ท าการแทน   - 
4) ใบรับรองแพทย์   - 
5) แผนท่ี แผนผงัของสถานท่ีขายและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์   - 
6) รูปถ่ายสถานท่ีขายและสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์   - 
7) ขัน้ตอนการย่ืนค าขออนญุาตขายเคร่ืองมือแพทย์   - 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 05/06/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดย reviewer 
จัดท ำโดย อรนชุ  รัตนศกึษา 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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1. ศึกษารายละเอียดในคู่มือส าหรับประชาชน 

2.  กรอกค าขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน (ตามชีรระบมในคู่มือประชาชน)  

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับค าขอ )Checklist) 

4. ยืรนค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ด้วยตนเอง      ชีร 
OSSC ส านักงานสาธารณสมขจังหวัดนนชบมรี 

5. เจ้าหน้าชีรตรวจสอบ
ค าขอและเอกสาร 

 

5.1.1 เจ้าหน้าชีรบันชึกความบกพร่อง และก าหนด
ระยะเวลาแก้ไข 

5.1.2 ให้ผู้รับค าขอลงนามรับชราบ 
5.1.3 มอบส าเนาบันชึกข้อบกพร่องให้ผูย้ืรนค าขอ 

 

5.1.4 ผู้ยืรนค าขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาชีรก าหนดและน ามา

ยืรนใหม ่

5.2.1 รับค าขอ 

5.2.2 เจ้าหน้าชีรพิจารณาค าขอ และ
เอกสารหลักฐาน 

5.2.3 เจ้าหน้าชีรนัดวันและเวลาตรวจ
สถานชีร 

ไม่ครบถ้วน /ไม่ถูกต้องตาม  
checklist 

 

แก้ไขครบถ้วนถูกต้องตามบันชึก
ข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาชีร

ก าหนด 

 

ถูกต้องตามchecklist 

 

5.1.5 คืนค าขอให้ผู้ยืรนค าขอ 

5.2.5 ออกใบอนมญาต 

แก้ไขไม่ครบถ้วน /ไม่ถูกต้อง/  
เกินระยะเวลาชีรก าหนด 

 

วธิกีารยืรนค าขออนมญาตขายเครืรองมอืแพชย์ 

5.2.6 เจ้าหน้าชีร
ตรวจสอบการแก้ไข

ปรับปรมง 
 

5.2.4 เจ้าหน้าชีรตรวจ
สถานชีรตามนัด 

 

5.2.5 1 เจ้าหน้าชีรบันชึกความ
บกพร่อง และก าหนดระยะเวลา

แก้ไข 
5.2.5.2 ใหผู้รั้บค าขอลงนาม

รับชราบ 
5.2.5.3 มอบส าเนาบันชึก
ข้อบกพร่องให้ผูย้ืรนค าขอ 

5.1.4 ผู้ยืรนค าขอแก้ไขข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาชีรก าหนดและน ามายืรนใหม่ 

แก้ไขครบถ้วนถูกต้อง 
เหมาะสมตามมาตรฐาน 

 

5.2.6 ผู้ยืรนค าขอช าระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนมญาต 

แก้ไขไมค่รบถ้วน /ไม่ถูกต้อง/  
เกินระยะเวลาชีรก าหนด 

 

สถานชีรเหมาะสมตามมาตรฐาน 

 

สถานชีรไม่เหมาะสม
ตามมาตรฐาน 

 


