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ความหมายของเครื่องมือแพทย์ 

 เครื่องมือแพทย์ หมายความว่า 

(1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น ้ายาที่ใช้ตรวจใน
ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะ ส้าหรับใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี  ไม่ว่าจะใช้โดยล้าพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 

ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ้าบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั น หรือ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

ข) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บ้าบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์ 
ค) วินิจฉัย ติดตาม บ้าบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์ 
ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค ้า หรือจุนด้านกายวิภาค หรือกระบวนการทาง

สรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ 
จ) ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ 
ฉ) คุมก้าเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์ 
ช) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์ 
ซ) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

หรือการวินิจฉัย 
ฌ) ท้าลายหรือฆ่าเชื อส้าหรับเครื่องมือแพทย์ 

(2) อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตามข้อ (1) 
(3) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ 

ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ต้องไม่เกิดจาก
กระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันหรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก 
 

ประเภทของเครื่องมือแพทย์ 

 การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน แบ่งตามระดับการควบคุมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
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 (1) เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ถุงยางอนามัย ถุงบรรจุโลหิตมนุษย์* ถุงมือส้าหรับการ
ศัลยกรรม เลนส์สัมผัส ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื อเอชไอวี* 

 (2) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด ได้แก่ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือกายภาพบ้าบัด 
เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย เครื่องหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพ่ือเสริมหรือกระชับเต้านม ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดส้าหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา* 

 (3) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตหรือเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด
(เครื่องมือแพทย์ทั่วไป) ได้แก่ เครื่องมือแพทย์นอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้น 

หมายเหตุ * หมายถึง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตขาย 

กรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาต 
1. การผลิต 
2. การน้าเข้า 
3. การขาย 
4. การโฆษณา 

 

กรณีไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
  

 การยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 เรื่อง ก้าหนดเครื่องมือแพทย์
ที่ห้ามน้าเข้าหรือขาย 
1) เครื่องมือแพทย์ที่เป็นส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์ หรือชิ นส่วนของเครื่องมือแพทย์ที่ไม่

อาจแยกใช้เป็นเอกเทศได้ ส้าหรับใช้ควบคู่หรือซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 
2) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์หรือชิ นส่วนในการผลิตเครื่องมือ

แพทย์ หรือใช้ประกอบในการผลิตยาโดยผู้รับอนุญาตผลิตยาในประเทศ 
3) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก  
4) เครื่องมือแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เฉพาะตัว หรือเพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือเพ่ือการศึกษา 

หรือเพ่ือการวิจัย หรือเพ่ือการวิเคราะห์ หรือเพ่ือการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานใน
ปริมาณเท่าที่จ้าเป็น 

5) เครื่องมือแพทย์ที่น้าเข้ามาเพ่ือซ่อมแซมหรือสอบเทียบความถูกต้องและส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร หรือการน้าเครื่องมือแพทย์ที่ส่งไปซ่อมแซมหรือสอบเทียบความถูกต้องยัง
นอกราชอาณาจักรและน้ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
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6) เครื่องมือแพทย์ที่บริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ชันสูตร บ้าบัดโรค หรือ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือให้แก่สภากาชาดไทย หรือองค์กรสาธารณกุศลอ่ืนที่ส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้ความเห็นชอบ 

7) เครื่องมือแพทย์ที่น้าเข้าเพ่ือใช้ในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ชันสูตร บ้าบัดโรค หรือ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือสภากาชาดไทย 

8) เครื่องมือแพทย์ที่สามารถแสดงคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้น้าเข้าได้ 
 

 การยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2538) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 17 
1) กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน ชันสูตร บ้าบัดโรค หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ

สภากาชาดไทยที่จะผลิต น้าเข้า หรือขาย 
2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ส้าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย หรือผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ส้าหรับสัตว์เฉพาะรายที่จะผลิต  
3) ผู้ผลิต หรือน้าเข้าเครื่องมือแพทย์เพ่ือใช้เฉพาะตัว หรือเพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือเพ่ือใช้ใน

การศึกษาวิจัย วิเคราะห์ หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานในปริมาณเท่าท่ีจ้าเป็น 
4) ผู้ผลิต หรือน้าเข้าเครื่องมือแพทย์เพ่ือเป็นตัวอย่างในการขออนุญาต 
5) ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือเป็นตัวอย่างในการส่งออก 

ถ้าจะมาขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

 ส าหรับค าขอจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ 
1) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 
2) มีอายุไม่ต่้ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
3) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอา

การกระท้าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ.2551 เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วเกินสองปีก่อนวันขอจดทะเบียน 

6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
7) ไม่เป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
8) มีสถานที่ผลิต หรือสถานที่น้าเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การเก็บและการ

ควบคุมหรือรักษาคุณภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะและจ้านวนตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
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9) ไม่ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจอย่างเดียวหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบ
พาณิชยกิจของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ หรือถูกเพิกถอนใบประกอบการจดทะเบียนสถานประกอบการยังไม่ครบหนึ่งปี 

10) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัตินี  
11) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ถูกเพิกถอน

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการแล้วเกินสองปีก่อนวันขอจดทะเบียนสถานประกอบการ 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอจดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ด้าเนินกิจการต้องมีคุณสมบัติตาม 2) และ 3) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 4) 5) 6) 7) 10) หรือ 11)  

 ส าหรับค าขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ 
1) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขาย 
2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ

เครื่องมือแพทย์ข้างต้น ตามข้อ 2) 3) 4) 5) 6) และ 7)  
3) ไม่ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจอย่างเดียวหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบ

พาณิชยกิจของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบ
จดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบประกอบการจดทะเบียน
สถานประกอบการหรือใบอนุญาตยังไม่ครบหนึ่งปี 

4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี  
5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเกินสอง

ปีก่อนวันยื่นค้าขออนุญาต 
6) มีระบบคุณภาพการขายตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
7) มีผู้ควบคุมการขาย ในกรณีที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการขาย 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด้าเนินกิจการต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 2) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 4) และ 5) ด้วย 

ต้องเตรียมตัวอย่างไร 

 

1) ควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนข้อก้าหนดตามกฎหมายต่างๆ อย่างเข้าใจ 
ชัดเจน 

2) ควรศึกษาการจัดท้าและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อก้าหนดหรือสารบัญรายการเอกสารของแต่ละ
แบบค้าขอ  

3) ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่ประสงค์จะยื่นค้าขอตามแบบตรวจรับค้าขอ 
และสามารถชี แจงให้ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ต่อเจ้าหน้าที่ได้
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อย่าง ชัดเจน ครบถ้วน รวมถึงการกล่าวอ้างต่างๆ ต้องมีเอกสารและหลักฐานสนับสนุน เช่น สรรพคุณ ข้อ
บ่งใช้และประโยชน์ คุณภาพมาตรฐาน เครื่องหมายสัญลักษณ์ เป็นต้น 

4) กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถามที่ศูนย์ให้ค้าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือโทรศัพท์สอบถาม 

 
ยื่นค าขอได้ที่ไหน 
 
1) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ส้านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
2) ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เฉพาะการขออนุญาตใบโฆษณาเครื่องมือแพทย์ภายในจังหวัดนั น ๆ 

และการขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ 
3) ยื่นค้าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) ดูรายละเอียดค้าขอที่เปิดให้บริการ หรือยื่นค้าขอได้ที่เว็บไซต์ 

QR code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
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 1. การขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ QR code  

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นค าขอ 
(1) ผู้ยื่นค้าขอ/ผู้มาติดต่อ ยื่นเอกสารเพ่ือขอให้วินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์ 
(2) เจ้าหน้าที่ธุรการกองฯ ออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียม
ค้าขอ 
(3) ผู้ยื่นค้าขอช้าระเงินที่ห้องการเงินศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แล้วน้าส้าเนาใบเสร็จมาแนบ
กับค้าขอฯ 
(4) เจ้าหน้าที่ธุรการกองฯ ออกใบนัดพบเจ้าหน้าที่             

15 นาที 100 บาท 

ศูนยบ์ริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวิชาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
(1) กรณี เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
    เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มออกใบนัดรับผลและแจ้งผู้ยื่นค้า
ขอให้ทราบรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต้องช้าระ 
(2) กรณี เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน 
    นักวิชาการระบุข้อบกพร่องหรือแก้ไขลงในบันทึก
ความบกพร่อง จากนั นเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มแจ้งผู้ยื่นค้า
ขอให้มาลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง แล้วมอบส้าเนา
ดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ 

10 วันท้าการ - 

กองควบคุม 
เครื่องมือ
แพทย์ 

 
3. การพิจารณาเอกสาร 

เจ้าหน้าที่พิจารณาค้าขอบันทึกข้อมูลและออกหนังสือ
รับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์พร้อมเสนอลงนาม 
(1) กรณี ไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญ คณะท้างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ 
(2) กรณี ส่งผู้เชี่ยวชาญ คณะท้างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ 

 
 
 
7.5 วันท้าการ 
87.5 วันท้า

การ 

 
 
 

3,000 บาท 
38,000 บาท 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ตรวจสอบผลการวินิจฉัยและลงนามในหนังสือรับรองการ

2 วันท้าการ - 
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วินิจฉัยผลิตภัณฑ์ 
5. การรับเอกสาร 

(1) เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มแจ้งผู้ยื่นค้าขอเพ่ือทราบผลการ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
(2) ผู้ยื่นค้าขอน้าใบนัดรับผลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ณ ศูนย์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 
(3) เจ้าหน้าที่ธุรการกองออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ จากนั นผู้ยื่นค้าขอน้าส้าเนามาขอรับ
หนังสือฯ  

15 นาท ี 500 บาท 

ศูนยบ์ริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 
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2. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช ้ QR code  

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
(1) ยื่นค้าขอจดทะเบียนที่ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center) 
(2) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) ออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียม 
(3) น้าใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียมจ่ายที่ศูนย์บริการสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
(4) น้าค้าขอไปพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนที่ศูนย์ให้ค้าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 
ชั น 5 

3.5 ชั่วโมง 100 บาท 
ส้านักงาน

คณะกรรมการ
อาหารและยา 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้ค้าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค้าขอ 
(2) เจ้าหน้าที่ออกใบก้าหนดค่าใช้จ่ายที่จ้องจัดเก็บตาม 
ม.44 ให้ไปช้าระที่ธนาคาร 
(3) น้าหลักฐานการช้าระเงินมาพบเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้
ค้าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาคาร 6 ชั น 5 เพ่ือนัดวัน
ตรวจประเมินสถานที่ 
(หมายเหตุ: (ค าขอที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะออก
บันทึกความบกพร่องฯและให้มาแก้ไขเพ่ิมเติม 1 ครั้ง
โดยไม่นัดเวลาหากไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้ว

3.5 ชั่วโมง 32,000 บาท 
กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 
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เสร็จทันก าหนดเจ้าหน้าที่จะท าการอนุมัติคืนค าขอ)) 
3. การพิจารณา 

(1) เจ้าหน้าที่กลุ่มก้ากับดูแลหลังออกสู่ตลาดไปตรวจ
ประเมินสถานที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จดทะเบียนสาถนประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  
(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มก้ากับดูแลหลังออกสู่ตลาดแจ้งผลการ
ตรวจประเมินสถานที่ 
(หมายเหตุ: (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีพักของ
คณะผู้ตรวจประเมิน ให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้รับผิดชอบ)) 

กรุงเทพ/
ปริมณฑล 
24 วันท้า

การ 
ต่างจังหวัด
34 วันท้า

การ 

- 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มก้ากับดูแลหลังออกสู่ตลาดด้าเนินการ
จัดท้าใบจดทะเบียนสถานประกอบการและเสนอผู้มี
อ้านาจพิจารณาลงนามตามล้าดับ 

4 วันท้า
การ 

- 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
(1) พบเจ้าหน้าที่ตามใบนัดรับเรื่อง โดยน้าใบนัดรับเรื่องมา
ติดต่อที่ ศูนย์บริกการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) 
(2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริกการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center) ออกใบสั่งช้าระค่าใบจดทะเบียน 
(3) น้าใบส่งช้าระไปช้าระเงินที่ ศูนย์ให้บริกการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และน้าใบเสร็จ
มารับใบจดทะเบียน 

1 วันท้า
การ 

1,000 บาท 
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3. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้า 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานทีต่้องใช ้ QR code 

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
(1) ยื่นค้าขอรับรองการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
น้าเข้าเครื่องมือแพทย์ พร้อมเอกสาร หลักฐานที่ OSSC 
(2) เจ้าหน้าที่ OSSC บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบสั่ง
ช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ 
(3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
• กรณีครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะด้าเนินการขั นตอน
ต่อไป 
• กรณีไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะท้าการ
บันทึกความบกพร่องและเอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อม
ก้าหนดระยะเวลาให้แก้ไขภายใน 10 วัน ทั งนี หากเกิน 10 
วัน เจ้าหน้าที่จะด้าเนินการคืนค้าขอ  

0.5 วันท้า
การ 

100 บาท 

กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 
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2. การพิจารณา 
(1) ผู้ยื่นค้าขอช้าระค่าตรวจประเมินเอกสาร (Review 
Desktop) 
(2) เจ้าหน้าที่ประเมินเอกสาร หากต้องตรวจสถาน
ประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ จะแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอ
ทราบ  
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาการด าเนินการตรวจสถานที่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 30 วันท าการ ต่างจังหวัด 45 วัน
ท าการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีพักของคณะ
ผู้ตรวจประเมินให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้รับผิดชอบ)) 

10 วัน 
ท้าการ 

12,000 บาท 

3. การพิจารณา 
(1) กรณีต้องไปตรวจสถานประกอบการน้าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ เจ้าหน้าที่จะท้าการนัดหมายล่วงหน้า 
(2) กรณีไปตรวจสถานประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์
แล้วพบข้อบกพร่อง 
• พบข้อบกพร่องเล็กน้อยผู้ยื่นค้าขอต้องส่งเอกสารแก้ไข
ภายในระยะเวลา 30 วัน 
• พบข้อบกพร่องส้าคัญผู้ยื่นค้าขอต้องส่งเอกสารแก้ไข
ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจ
ประเมินซ ้าอีกครั ง ณ สถานประกอบการน้าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ 
 

2 วันท้าการ - 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
(1) จัดท้าบันทึกเสนอผลการพิจารณาและใบจดทะเบียน
สถานประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ให้ผู้มีอ้านาจลง
นาม 
• กรณีผลการพิจารณาอนุญาต เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นค้า
ขอรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการน้าเข้าเครื่องมือ
แพทย์  
• กรณีผลการพิจารณาไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่จะจัดท้า
หนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมระบุเหตุผล 

2 วันท้าการ - 

5. การรับเอกสาร 
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ OSSC ออกใบสั่งช้าระค่าใบจด

0.5 วันท้า
การ 

1,000 บาท 
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ทะเบียนสถานประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์  
(2) ผู้ยื่นค้าขอน้าใบเสร็จช้าระค่าใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์มายื่นให้เจ้าหน้าที่
ธุรการ OSSC และรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
น้าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ. 2551 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ QR code  

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นค าขอ - 100 บาท - 
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1.1 ผู้มาติดต่อ ด้าเนินการยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐาน
ตามหัวข้อในแบบค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และรับใบสั่งช้าระ
ค่าธรรมเนียมค้าขอ   
1.2 ผู้มาติดต่อ ช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอที่ห้องการเงิน 
และยื่นส้าเนาใบเสร็จต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อขอรับใบนัด
พบเจ้าหน้าที่ 
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ้นกับผู้มาติดต่อ/ ผู้ยื่นค าขอ  

2. การตรวจสอบเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของค้า
ขอ และความครบถ้วนของเอกสารภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด บันทึกผล การตรวจสอบในแบบตรวจรับและแจ้ง
ผลการตรวจสอบ 

- - - 

3. การชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 
ผู้ยื่นค้าขอ เข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือชี แจงและอธิบาย
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานของเครื่องมือแพทย์ตาม
หัวข้อในแบบค้าขอตามวันที่ระบุในไว้ใบนัดพบเจ้าหน้าที่  
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ้นกับผู้ยื่นค าขอในการชี้แจง และ
อธิบายให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ยื่น
ค าขอ 

- - - 

4. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีค้าขอถูกต้องและเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ให้ด้าเนินการตามข้อ 6. 

- - - 

5. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีค้าขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารไม่ครบถ้วน  
 (ก) หากผู้ยื่นค้าขอสามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั น ให้ด้าเนินการตามข้อ 6. 
(ข) หากผู้ยื่นค้าขอไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้ในขณะนั น ให้เจ้าหน้าที่ท้าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่น
เพ่ิมเติม พร้อมทั งก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค้าขอจะต้อง
ด้าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไว้ในแบบ
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้อง

- - - 
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ยื่นเพิ่มเติม (ไม่เกิน 10 วันท้าการ) โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นค้าขอลงนามไว้ในบันทึกนั น แล้วมอบส้าเนาบันทึก
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค้าขอ 

6. การพิจารณาส่งผู้เชี่ยวชาญ 
เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของค้าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร และแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอรับทราบถึงการ
พิจารณาส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินเอกสารหลักฐาน  
(ก) กรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ ให้ด้าเนินการตั งแต่ข้อ 7. 
(ข) กรณไีม่ส่งผู้เชี่ยวชาญ ให้ด้าเนินการตั งแต่ข้อ 8. 
 

10 วันท้าการ - 
กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 

7. การช าระค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ 
7.1) ผู้ยื่นค้าขอ พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือรับใบสั่งช้าระค่า
ประเมินเอกสารทางวิชาการ 
7.2) ผู้ยื่นค้าขอน้าใบสั่งช้าระค่าประเมินเอกสารทาง
วิชาการ เพ่ือช้าระเงินที่ห้องการเงิน และยื่นส้าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ ต่อเจ้าหน้าที่
ธุรการ เพื่อขอรับใบนัดรับผล 
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ นกับผู้ยื่นค้าขอ 

- 

เครื่องมือแพทย์
ประเภทที่ 4 
88,000 บาท 

เครื่องมือแพทย์
ประเภทที่ 3 
63,000 บาท 

เครื่องมือแพทย์
ประเภทที่ 

238,000 บาท 
เครื่องมือแพทย์
ประเภทที่ 1 
25,000 บาท 

- 

8. การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่พิจารณาค้าขอ บันทึกข้อมูลและเสนอเพ่ือลงนาม
ตามล้าดับ 
หมายเหตุ: รวมระยะเวลาการประเมินเอกสารทางวิชาการ
ของผู้เชี่ยวชาญ 

77.5 วันท้า
การ 

- 
กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 

 
9. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อนุญาตลงนามตามล้าดับ 
2.5 วันท้า

การ 
- 

10. การรับทราบผลการพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ธุรการแจ้งผู้ยื่นค้าขอเพ่ือทราบผลการพิจารณา
แล้วเสร็จ 
 

- - - 
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11. การรับผลการพิจารณา 
11.1) ผู้ยื่นค้าขอ ยื่นใบนัดรับผลต่อเจ้าหน้าที่ธุรการกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์เพ่ือรับใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
11.2) ผู้ยื่นค้าขอ ช้าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ห้อง
การเงิน ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
11.3) ผู้ยื่นค้าขอ น้าส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตมาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ธุรการ 
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ นกับผู้ยื่นค้าขอ 

- 

ใบอนุญาตผลิต
10,000 บาท 
ใบอนุญาต

น้าเข้า 
20,000 บาท 

- 
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5. การขอแจ้งรายการละเอียดผลิตและแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ QR code 

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
1. การยื่นค าขอ 

1.1) ผู้มาติดต่อ/ผู้ยื่นค้าขอ ด้าเนินการยื่นค้าขอ และเอกสารหลักฐานตาม
หัวข้อในแบบค้าขอ ต่อเจ้าหน้าที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และรับใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ  
1.2) ผู้มาติดต่อ/ผู้ยื่นค้าขอ ช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอที่ห้องการเงิน ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และยื่นส้าเนาใบเสร็จดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อขอรับใบนัดพบเจ้าหน้าที่ 
หมายเหตุ: กรณีผู้มาติดต่อ/ผู้ยื่นค้าขอไม่สามารถมาตามนัดในใบนัดพบ
เจ้าหน้าที่ได้ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด 3 วันท้าการ 

- 100 บาท - 

2. การตรวจสอบเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของค้าขอฯ และความ
ครบถ้วนของเอกสารภายในระยะเวลาที่ก้าหนด และบันทึกผลการตรวจสอบใน
แบบตรวจรับ และแจ้งผลการตรวจสอบเบื องต้น 

- - - 

3. การชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 
ผู้ยื่นค้าขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี แจง และอธิบายรายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานของเครื่องมือแพทย์ตามหัวข้อในแบบค้าขอ ตามวันที่ระบุไว้ในใบนัด
พบเจ้าหน้า 
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ นกับผู้ยื่นค้าขอในการชี แจง และอธิบายให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ยื่นค้าขอ 

- - - 

4. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีค้าขอถูกต้อง และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  

- - - 
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ให้ด้าเนินการตั งแต่ข้อ 6. เป็นต้นไป 
5. การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีค้าขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนแจ้งผู้ยื่นค้าขอ 
(ก) กรณีผู้ยื่นค้าขอสามารถแก้ไข หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมได้ในขณะนั น ให้
ด้าเนินการตามข้อ 6.เป็นต้นไป 
(ข) กรณีผู้ยื่นค้าขอไม่สามารถแก้ไข หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั น ให้เจ้าหน้าที่ท้าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
จะต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั งก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค้าขอจะต้องด้าเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม (ไม่เกิน 10 วันท้าการ) โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค้าขอลงนามไว้ในบันทึกนั น แล้วมอบส้าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ยื่นค้าขอ 

- - - 

6. การพิจารณาส่งผู้เชี่ยวชาญ 
เจ้าหน้าที่พิจารณาค้าขอ และพิจารณาส่งผู้เชี่ยวชาญ 

(ก)    (ก) กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาส่งผู้เชี่ยวชาญให้ด้าเนินการตั งแต่ข้อ 7. เป็นต้น
ไป 

(ข)    (ข) กรณีไม่ส่งตรวจประเมินหลักการทางวิชาการ ให้ด้าเนินการตั งแต่ข้อ8. 
เป็นต้นไป 

10 วันท้า
การ 

- 

กอง
ควบคุม

เครื่องมือ
แพทย์ 

7. การช าระค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ 
7.1) ผู้ยื่นค้าขอ พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือรับใบสั่งช้าระค่าประเมินเอกสารทาง
วิชาการ 
7.2) ผู้ยื่นค้าขอน้าใบสั่งช้าระค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ เพ่ือช้าระเงินที่
ห้องการเงิน ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และยื่นส้าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ ต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อขอรับใบ
นัดรับผล (จะระบุวันแล้วเสร็จของการพิจารณาค้าขอ) 
หมายเหตุ: - ระยะเวลาขึ นกับผู้ยื่นค้าขอ 

- 

เครื่องมือ
แพทย์

ประเภทที่ 4 
88,000 บาท 

เครื่องมือ
แพทย์

ประเภทที่ 3 
63,000 บาท 

เครื่องมือ
แพทย์

ประเภทที่ 2 
38,000 บาท 

เครื่องมือ
แพทย์

ประเภทที่ 1 
25,000 บาท 

- 

9. การพิจารณา 77.5 วัน - กอง
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เจ้าหน้าที่พิจารณาค้าขอ บันทึกข้อมูลและออกใบรับแจ้งรายการละเอียด 
พร้อมเสนอเพ่ือลงนามตามล้าดับ 
หมายเหตุ: -รวมระยะเวลาในการประเมินเอกสารทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญ 

ท้าการ ควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 

 10. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้อนุญาตลงนาม ตามล้าดับ 

2.5 วันท้า
การ 

- 

11. การรับทราบผลการพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ธุรการแจ้งผู้ยื่นค้าขอเพ่ือทราบผลการพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 

- - - 

12. การรับผลการพิจารณา 
11.1) ผู้ยื่นค้าขอยื่นใบนัดรับผลต่อเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือรับใบสั่งช้าระ
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายการละเอียด 
11.2) ผู้ยื่นค้าขอ ช้าระเงินค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ห้อง
การเงิน ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
11.3) ผู้ยื่นค้าขอ น้าส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายการ
ละเอียดมาขอรับใบรับแจ้งรายการละเอียด 
จากเจ้าหน้าที่ธุรการ 
หมายเหตุ: - ระยะเวลาขึ นกับผู้ยื่นค้าขอ 

- 

ใบรับแจ้ง
รายการ

ละเอียดผลิต 
5,000 บาท 
ใบรับแจ้ง
รายการ
ละเอียด
น้าเข้า 

10,000 บาท 

- 
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6. การขอหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ QR code 

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
(1) 1.1.ผู้ยื่นค้าขอติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือ

แพทย์ เพ่ือออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอหนังสือ
รับรองประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

(1) 1.2.ผู้ยื่นค้าขอช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอหนังสือรับรอง
ประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ฝ่ายการคลัง (OSSC) 

(2) 1.3.ผู้ยื่นค้าขอกดบัตรคิว ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (OSSC) 
(3) 1.4.เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบเอกสารตามล้าดับคิว

ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องในแบบตรวจรับค าขอและ
ลงนาม มอบส าเนาให้ผู้ยื่นค าขอ 

(3) 1.5.ผู้ยื่นค้าขอบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ กองควบคุม

 
 

 
30 นาที 

 
 
 

 
120 นาที 

 
 
 

 
90 นาที 

100 บาท 

กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 
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เครื่องมือแพทย์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ
เอกสารค้าขอ พร้อมทั งออกใบนัดรับผล 

2. (4) การพิจารณาค าขอ 
1) 2.1. เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก้าหนดไว้ 

2) 2.2. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบันทึกข้อมูลและออกหนังสือ
รับรองประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

4 วันท้าการ - 

3. การลงนามหรือคณะกรรมการมีมติ 
ผู้ซึ่ งได้รับมอบอ้านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาลงนามในหนังสือตามล้าดับขั น และ
ผ่านขั นตอนทางสารบรรณ 

180 นาท ี
 

- 

4. การรับหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 
4.1.ผู้ยื่นค้าขอติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือ
แพทย์และน้าใบนัดรับผลมาแสดง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออก
ใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองประกอบการน้าเข้า
เครื่องมือแพทย ์
 
4.2.ผู้ยื่นค้าขอช้าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองประกอบการ
น้าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ฝ่ายการคลัง (OSSC) 
4.3.ผู้ยื่นค้าขอติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือ
แพทย์และน้ าใบ เสร็จค่าธรรมเนี ยมหนั งสือรับรอง
ประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
รับหนังสือรับรองประกอบการน้าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

15 นาที 

กรณีไม่เกิน 
10 รายการ 

ฉบับละ 
1,000 บาท 
กรณีมากกว่า 
10 รายการ 

ฉบับละ 
2,000 บาท 
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7. การขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ. 2551 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ QR code 

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นค าขอ 
1.1 ผู้มาติดต่อด้าเนินการยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐาน
ตามหัวข้อในแบบค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และรับใบสั่งช้าระ

- 100 บาท - 
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ค่าธรรมเนียมค้าขอ   
1.2 ผู้มาติดต่อ ช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอที่ห้องการเงิน 
และยื่นส้าเนาใบเสร็จต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อขอรับใบนัด
พบเจ้าหน้าที่ 
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ้นกับผู้มาติดต่อ/ ผู้ยื่นค าขอ  

2. การตรวจสอบเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของ 
ค้าขอ และความครบถ้วนของเอกสาร บันทึกผล  
การตรวจสอบในแบบตรวจรับและแจ้งผลการตรวจสอบ 

- - - 

3. การชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 
ผู้ยื่นค้าขอ เข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือชี แจงและอธิบาย
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานของเครื่องมือแพทย์ตาม
หัวข้อในแบบค้าขอตามวันที่ระบุในไว้ใบนัดพบเจ้าหน้าที่  
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ นกับผู้ยื่นค้าขอในการชี แจง และ
อธิบายให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ยื่น
ค้าขอ 

- - - 

4. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีค้าขอถูกต้องและเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้ด้าเนินการ
ตามข้อ 6. 

- - - 

5. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีค้าขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารไม่ครบถ้วน  
(ก) หากผู้ยื่นค้าขอสามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้
ในขณะนั น ให้ด้าเนินการตามข้อ 6. 
(ข) หากผู้ยื่นค้าขอไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้ในขณะนั น ให้เจ้าหน้าที่ท้าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่น
เพ่ิมเติม พร้อมทั งก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค้าขอจะต้อง
ด้าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไว้ในแบบ
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติม (ไม่เกิน 10 วันท้าการ) โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นค้าขอลงนามไว้ในบันทึกนั น แล้วมอบส้าเนาบันทึก
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค้าขอ 

- - - 

6. การพิจารณา 3.5 วันท้า - กองควบคุม
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เจ้าหน้าที่พิจารณาค้าขอ บันทึกข้อมูลและเสนอเพ่ือลงนาม
ตามล้าดับ 

การ เครื่องมือ
แพทย์ 

 7. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้อนุญาตลงนามตามล้าดับ 

1.5 วันท้า
การ 

- 

8. การรับทราบผลการพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ธุรการแจ้งผู้ยื่นค้าขอเพ่ือทราบผลการพิจารณา
แล้วเสร็จ 

- - - 

9. การรับผลการพิจารณา 
11.1) ผู้ยื่นค้าขอ ยื่นใบนัดรับผลต่อเจ้าหน้าที่ธุรการกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์เพ่ือรับใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ 
11.2) ผู้ยื่นค้าขอ ช้าระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ              
ที่ห้องการเงิน ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
11.3) ผู้ยื่นค้าขอ น้าส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ มาขอรับหนังสือรับรองฯ จากเจ้าหน้าที่
ธุรการ 
หมายเหตุ: ระยะเวลาขึ นกับผู้ยื่นค้าขอ 

- 
ฉบับละ 

1,000 บาท 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือประชาชน ฉบบัผู้ประกอบการ ด้านผลติภณัฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 25 

 

 
8. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ QR code 

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นค าขอ 
(1) ผู้ยื่นค้าขอ/ผู้มาติดต่อ ยื่นเอกสารเพ่ือขออนุญาต
โฆษณาเครื่องมือแพทย์ 
(2) เจ้าหน้าที่ธรุการกองฯ ออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ 
(3) ผู้ยื่นค้าขอช้าระเงินที่ห้องการเงินศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จแล้วน้าส้าเนาใบเสร็จมาแนบกับค้าขอฯ 
(4) เจ้าหน้าที่ธุรการกองฯ ออกใบนัดพบเจ้าหน้าที่             

15 นาที 100 บาท 

ศูนยบ์ริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวิชาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
(1) กรณี เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
    เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มออกใบนัดรับผลและแจ้งผู้ยื่นค้า
ขอให้ทราบรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต้องช้าระ 
(2) กรณี เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน 
    นักวิชาการระบุข้อบกพร่องหรือแก้ไขลงในบันทึกความ
บกพร่อง จากนั นเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มแจ้งผู้ยื่นค้าขอให้มาลงชื่อ
รบัทราบข้อบกพร่องแล้วมอบส้าเนาดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ 

10 วันท้า
การ 

- 

กองควบคุม 
เครื่องมือ
แพทย์ 

 
3. การพิจารณาเอกสาร 

เจ้าหน้าที่พิจารณาค้าขอ บันทึกข้อมูล และออกใบอนุญาตโฆษณา 
(1) กรณี ไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญคณะท้างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ 
(2) กรณี ส่งผู้เชี่ยวชาญ คณะท้างาน หรือคณะอนุกรรมการ 

 
 
5 วันท้าการ 

 
30 วันท้าการ 

20,000 บาท 
(เฉพาะกรณี

ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ) 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือลงนามในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ตามล้าดับ 

4 วันท้าการ - 

5. การรับเอกสาร 
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มแจ้งผู้ยื่นค้าขอเพ่ือทราบผลการ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
(2) ผู้ยื่นค้าขอน้าใบนัดรับผลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ 

15 นาที 

การโฆษณา 
บนสิ่งของ
แจก 200 

บาท 

ศูนยบ์ริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
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ศูนยบ์ริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 
(3) เจ้าหน้าที่ธุรการกองออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ จากนั นผู้ยื่นค้าขอน้า
ส้าเนามาขอรับใบอนุญาตฯ  

การโฆษณา
อ่ืนๆ  

1,000 บาท 

(OSSC) 

 
 
9. การขอหนังสือรับรองเพื่อการสงออกเครื่องมือแพทย์ 

 แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ QR code 

ล้าดับ ประเภทขั นตอน 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นค าขอ 
(1) ผู้ยื่นค้าขอ/ผู้มาติดต่อ ยื่นเอกสารเพ่ือขอหนังสือรับรอง
การส่งออกเครื่องมือแพทย์ 
(2) เจ้าหน้าที่ธรุการกอง ฯ ออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ 
(3) ผู้ยื่นค้าขอช้าระเงินที่ห้องการเงินศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จแล้วน้าส้าเนาใบเสร็จมาแนบกับค้าขอฯ 
(4) เจ้าหน้าที่ธุรการกองฯ ออกใบนัดพบเจ้าหน้าที่             

15 นาที 100 บาท 

ศูนยบ์ริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวิชาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
(1) กรณี เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
    เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มออกใบนัดรับผลและแจ้งผู้ยื่นค้า
ขอให้ทราบรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต้องช้าระ 
(2) กรณี เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน 
    นักวิชาการระบุข้อบกพร่องหรือแก้ไขลงในบันทึกความ
บกพร่อง จากนั นเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มแจ้งผู้ยื่นค้าขอให้มาลงชื่อ
รบัทราบข้อบกพร่องแล้วมอบส้าเนาดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นค้าขอ 

1.5 ชั่วโมง - 

กองควบคุม 
เครื่องมือ
แพทย์ 

 3. การพิจารณาเอกสาร 
เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ พิมพหนังสือ 
รับรองการสงออก 

2 ชั่วโมง - 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือลงนามในหนังสือรับรองการส่งออก
เครื่องมือแพทย์ 

2 ชั่วโมง - 

5. เจาหนาที่ธุรการกองตรวจสอบความเรียบรอย  30 นาที - 
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ประทับตรา และเตรียมจายเรื่อง 
6. การรับเอกสาร 

(1) เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มแจ้งผู้ยื่นค้าขอเพ่ือทราบผลการ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
(2) ผู้ยื่นค้าขอน้าใบนัดรับผลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ 
ศูนยบ์ริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 
(3) เจ้าหน้าที่ธุรการกองออกใบสั่งช้าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ จากนั นผู้ยื่นค้าขอน้า
ส้าเนามาขอรับใบอนุญาตฯ  

15 นาที 500 บาท 

ศูนยบ์ริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 

 
 

แผนภาพขั้นตอนด าเนินการโดยรวม  
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QR Code 
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ข้อพึงปฏิบัติหลังได้รับอนุญาต 

(1) สถานประกอบการ 
- หากต้องการเลิกกิจการที่ได้รับการจดทะเบียน ได้รับอนุญาตหรือได้แจ้งรายการละเอียดไว้ ให้แจ้งเลิก

กิจการ โดยยื่นแบบ ล.พ.1 
- หากไม่ต้องการต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือ

ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ให้ยื่นแบบ ล.พ.2 
(2) ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

- ต้องจัดท้าบันทึกการผลิต หรือน้าเข้า และการขายเก็บไว้ ณ สถานที่ผลิต น้าเข้า หรือขาย และรายงาน
การผลิต หรือการน้าเข้า และการขายเครื่องมือแพทย์ ส่งต่อผู้อนุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี 

- หากมีผลการท้างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ นจากผู้บริโภคให้
จัดท้ารายงาน และรายงานการด้าเนินการแก้ไข (FSCAs) ต่อศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(3) ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือการส่งออก (ผ.อ.1)  
- ต้องจัดท้ารายงานการผลิตส่งต่อผู้อนุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี 

(4) ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ 
- ต้องจัดท้ารายงานการขายส่งต่อผู้อนุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี 
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ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัการขออนุญาตผลิตภัณฑเ์ครื่องมือแพทย์ 

ประเภทงาน ฝ่ายให้ค าแนะน า 
(เบอร์ติดต่อ) 

ติดตามเรื่อง 
(เบอร์ติดต่อ) 

E-mail 

ใบอนุญาตผลิต น้าเข้า
เครื่องมือแพทย์ 

0 2590 7242  
0 2590 7243 

0 2590 7242 
0 2590 7243 

mdcd1988@fda.moph.go.th 

ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต 
น้าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

0 2590 7243 
0 2590 7244 
0 2590 7248  
02 590 7148 

0 2590 7243 
0 2590 7244 
0 2590 7248 
0 2590 7148 

หนังสือรับรองประกอบการ
น้าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

0 2590 7247 
0 2590 7248 

0 2590 7247 
0 2590 7248 

ใบอนุญาตโฆษณา 0 2590 7148 0 2590 7148 
ใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต น้าเข้า
เครื่องมือแพทย์ 

0 2590 7280 0 2590 7280 

การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ 0 2590 7149 0 2590 7149 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) 

ประเภทงาน เบอร์โทรศัพท์ e-Mail 
e-Submission 0 2590 7148 mdcd1988@fda.moph.go.th 
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สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเ์ครื่องมือแพทย์ได้ที่ 

QR code 

เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา ควรศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนการขอค าแนะน าหรือสอบถาม

เพ่ิมเติม 


