
Assignment 2: Group Work 

HiPPS 12 

การพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาต/
ใบรับรองการน าเข้าเครื่องมือแพทย ์

ให้มีประสทิธิภาพสูงขึ้น 



การขอใบอนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์บางประเภทมีความซ้ าซ้อนกัน  
ต้องขอใบอนุญาตจากหลาย ๆ หน่วยงาน  

1 

แต่ละหน่วยงานใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มการขอใบอนุญาต/ใบรับรองแตกต่างกนั 2 

การพิจารณาออกใบอนุญาต/ใบรับรองใช้ระยะเวลานาน 3 

หน่วยงานที่ต้องยื่นขอใบอนุญาตไม่มีสาขาในภูมิภาคท าให้ผู้ประกอบการ 
ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 

4 

ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 5 

ปัญหาและอุปสรรค 



ปัญหาและอุปสรรค 

ตัวอย่าง ผู้ประกอบการที่ต้องการน าเข้าเครื่อง X-ray  

 ขอใบรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ระยะเวลา 

ในการพิจารณา 5 วัน และก าหนดจ านวนการขอใบรับรองสูงสุด  

65 ค าขอต่อวัน โดยก าหนดให้หนึ่งบริษัทสามารถขอได้ไม่เกิน  

3 ค าขอต่อวัน 

 ขอใบอนุญาตจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติใช้ระยะเวลาในการพิจารณา  

45 วัน แต่ไม่ก าหนดจ านวนการขอใบอนุญาตต่อวัน 

 



ขั้นตอนการขอใบอนุญาต/ใบรับรองส าหรับ
การน าเข้าเครื่องมือแพทย์  

ผู้ประกอบการที่ต้องการน าเข้า
เคร่ือง X-Ray ทางการแพทย์ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ 

ด่านศุลกากร 

ค าขอรับ
ใบรับรอง 

ใบรับรอง 

ใบอนุญาต 

ค าขอรับ
ใบอนุญาต 

ใบรับรอง, ใบอนุญาต, ใบขนสินค้า 



ขั้นตอนการพิจารณาใบอนุญาต/ใบรบัรอง  
ประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย ์

• หากเอกสารไม่ครบถ้วน 
ต้องเดินทางมายื่นเอกสารหลายครั้ง 
• จ ากัดจ านวนรับยื่นเอกสารต่อวัน 

ผู้ประกอบการ 
ย่ืนเอกสาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ออกหนังสือ 
รับรอง 

• ต้องนัดประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณา 

• ต้องเดินทางมารับหนังสือรับรอง 
• ใบรับรองไม่อยู่ในรปูแบบ digital 

• เจ้าหน้าที่อาจไม่มีข้อมูลเพียงพอ 
เพื่อตอบค าถาม 



แนวทางการพัฒนา 

Service 

พัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการ 

Process 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

Position Paradigm 

 
พัฒนากระบวนการ 

ขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 
การน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

GOALS 



 พัฒนากระบวนการให้บริการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ให้สะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการ 
 ผู้ประกอบการสามารถยื่นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ออนไลนท์ี่จุดเดียวส าหรับทุกหน่วยงานที่ต้องขอใบอนุญาต  
(e-submission) 

 แบบฟอร์มในการย่ืนขอใบอนุญาต/ใบรับรองเป็นรูปแบบเดียวกัน 
 ผู้ประกอบการสามารถลงเวลานัดหมายออนไลน์  

(e-appointment) 
 ผู้ประกอบการสามารถติดตามผลการพิจารณาใบอนุญาตออนไลน์ 
 ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

Service 

แนวทางการพัฒนา 



ปรับรูปแบบการสื่อสารข้อมูลกับผู้ประกอบการ 

 มีข้อมูลครบถ้วน แยกตามประเภทของเคร่ืองมือที่ต้องการ 
ขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 

 บอกกระบวนการขอใบอนุญาตที่ชัดเจน บอกเอกสารที่จ าเป็น 
 มีช่องทางในการตอบข้อสงสัยที่หลากหลาย (FAQ หรือ 

Robotic i-Chat หรือ Call Center) 
 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 
 

 
 

Service 

แนวทางการพัฒนา 



 
  พัฒนาให้เป็น National Registry ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถ

ใช้ใบอนุญาตใบเดียวร่วมกันได้ 
 จัดท าระบบฐานข้อมูลร่วมของแต่ละหน่วยงาน 
 เชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  

 มีจัดเก็บใบอนุญาตเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-license) เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ 

  แกก้ฎหมายหรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานใหส้ามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

 

Process 

แนวทางการพัฒนา 



Database 
MOU ระหว่างหน่วยงาน 

รวบรวมข้อมูล 

จัดท าแผน 
ปรับกฎระเบียบ 

เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล 

การพัฒนาฐานขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงาน 

Communication 

ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

จัดท าเว็บไซท ์

แสดงกระบวนการชัดเจน เข้าใจง่าย 

ระบบ Intelligent FAQ 

Robotic i-Chat 

ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร
ข้อมูลกับผู้ประกอบการ 

Application 

ศึกษารูปแบบ ข้อมูล  
และขั้นตอน 

พัฒนา Application ทดลองใช ้

ประชาสัมพันธ์ 

ติดตาม
ประเมินผล 

จัดท า Med Device 
Application 

GOAL: พัฒนากระบวนการขอใบอนุญาต/ใบรับรองการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 



Action Plan/Timeline 

1. การพัฒนาฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ระยะสั้น 
(1-3 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-5 ปี) 

ระยะยาว 
(มากกว่า 5 ปี) 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น MOU  
แผนบูรณาการร่วมกัน เป็นต้น 

2. รวบรวมความต้องการข้อมูลของผู้ประกอบการและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

4. ปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. เช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

6. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 

7. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน 

8. ติดตามประเมนิผล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล 

Database 



2. จัดท า Med Device Application 
ระยะสั้น 
(1-3 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-5 ปี) 

ระยะยาว 
(มากกว่า 5 ปี) 

1. ศึกษารูปแบบการให้บริการ Application ของหน่วยงานต่าง ๆ 

2. ศึกษาข้อมูลและข้ันตอนการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. พัฒนา Med Device Application 

4. ทดลองใช้ Med Device Application และขอความเห็นจาก 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ทดลองให้บุคคลท่ัวไปใช้ 

6. ประชาสัมพันธ์และแนะน าการใช้ Application 

7. ใช้งานจริง 

8. ติดตามประเมนิผล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา Application 

Action Plan/Timeline 
Application 



3. ปรบัปรุงรปูแบบการสื่อสารข้อมูลกับผู้ประกอบการ 
ระยะสั้น 
(1-3 ปี) 

ระยะกลาง 
(3-5 ปี) 

ระยะยาว 
(มากกว่า 5 ปี) 

1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

2. จัดท าเว็บไซด์โดยจัดให้มีข้อมูลครบถ้วน แยกตามประเภทของ
เครื่องมือท่ีต้องการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยค านึงถึง User 
experience 

3. กระบวนการขอใบอนุญาตท่ีชัดเจน เอกสารที่จ าเป็น โดยจัดท า
เป็นรูปแบบ infographic ท่ีเข้าใจง่าย  

4. พัฒนาระบบ FAQ เป็น intelligent FAQ เพื่อให้สามารถค้นหา
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

5. จัดท า Robotic i-Chat เพื่อใช้ในการตอบค าถามและรับข้อ
ร้องเรียน 

Action Plan/Timeline 
Communication 



ตัวช้ีวัด : KPIs 

รายการ ตัวชี้วัด Output Outcome 

1. การพัฒนาฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการ
จัดท า MOU หรือจัดท าฐานข้อมูล
ครบถ้วน 

• ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน เป็นเอกภาพ 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฐานข้อมูล 

• ฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง 
• ลดต้นทุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 
• ลดข้ันตอนการท างาน 

• E-Government 
• พัฒนากระบวนการ

ขอใบอนุญาต/
ใบรับรองการน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

2. จัดท า Med Device 
Application 

• ร้อยละ 50 ของผู้ขอใบอนุญาต/
ใบรับรอง ใช้บริการผ่าน 
Application 

• ผู้ใช้บริการ Application  
อย่างน้อยร้อยละ 80 พึงพอใจ 

• จ านวนข้อร้องเรียนลดลงร้อยละ 50 

• มี Med Device Application 
• ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของภาครัฐ 
• เจ้าหน้าที่มีภาระงานลดลง 
• เป็นต้นแบบเพ่ือน าไปปรบัใช้กับ

กระบวนงานอื่น  

3. ปรับปรุงรูปแบบการ
สื่อสารข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการ 

• จ านวนข้อร้องเรียนลดลงร้อยละ 50 
• จ านวนการตีกลับเอกสารขอ

ใบอนุญาต/ใบรับรองลดลงร้อยละ 
80 

• มีระบบการส่ือสารข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลครบถ้วน 
เข้าใจง่าย 

• ความสะดวกและง่ายในการเข้าถึง
ข้อมูล 



Conclusion 

ผู้ประกอบการท่ีต้องการ
น าเข้าเครื่อง X-Ray ทาง

การแพทย์ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

ส านักงานปรมาณ ู
เพ่ือสันติ 

ด่านศุลกากร 

ขอรับรอง ใบรับรอง 

ใบอนุญาต ขออนุญาต 

ใบรับรอง, ใบอนุญาต,  
ใบขนสินค้า Med Device 

Application 

E-Gov Portal 

ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบสถานะ 

 
การพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาต/ 
ใบรับรองการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 



1.  นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. นายธนวัฒน์ ไทยแก้ว ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3.  นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. นายวีระพงษ์ อูเ๋จริญ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. นางสาวปิยวัลย์ ศรีข า ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

6. นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. นายชลกานต์ เอี่ยมส าอางค์ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

8. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

9. นางสาวภาศิริ มนัสวรกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

10. นางสาวสุธนา ไพสิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รายชื่อสมาชิก 


