
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรผลติเครือ่งมอืแพทย ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูข้อจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรผลติเครือ่งมอืแพทยต์อ้งจัดใหม้สีถำนทีผ่ลติ และอปุกรณทีใ่ชใ้นกำรผลติ กำรควบคมุคณุภำพ 

และกำรเก็บรักษำเครือ่งมอืแพทย ์ดงันี้ 

 

(1) สถำนทีผ่ลติเครือ่งมอืแพทยจ์ะตอ้งอยูใ่นท ำเลทีเ่หมำะสม ถกูสขุลักษณะ ไมม่อีำณำเขตตดิตอ่กับแหลง่สกปรก น่ำรังเกยีจ 

หรอืแหลง่ซึง่ส ิง่สกปรกมโีอกำสปนเป้ือนกบัวัตถดุบิหรอืเครือ่งมอืแพทยท์ีผ่ลติแลว้ 

 

(2) โครงสรำ้งของอำคำรสถำนทีผ่ลติเครือ่งมอืแพทยต์อ้งเป็นอำคำรกอ่สรำ้งดว้ยวตัถ ุแข็งแรงถำวร มั่นคง และสำมำรถรักษำ

ควำมสะอำดไดง้่ำยและตอ้งมรีะบบระบำยน ้ำทิง้ กำรก ำจัดสิง่ปฏกิลู กำรรักษำควำมสะอำด กำรถำ่ยเทอำกำศ และควำมปลอดภัย

ตำมจ ำเป็น 

 

(3)อำคำรสถำนทีผ่ลติ บรรจ ุหรอืเก็บเครือ่งมอืแพทยร์วมถงึวัตถดุบิ ตอ้งจัดใหอ้ยูใ่นสภำพทีเ่รยีบรอ้ย สะอำดถูกสขุลกัษณะ 

สำมำรถป้องกนัมใิหแ้มลง สตัว ์หรอืสิง่อืน่เขำ้มำปะปนหรอืปนเป้ือน และจัดใหม้แีสงสวำ่ง กำรถำ่ยเทอำกำศ อยำ่งเหมำะสม

เพยีงพอกอ่กำรปฏบิัตงิำน 

 

(4) ภำยในอำคำรสถำนทีผ่ลติเครือ่งมอืแพทยต์อ้งแบง่เป็นสดัสว่นเหมำะสม สำมำรถป้องกนักำรปนเป้ือนจำกภำยนอก และ

ประกอบดว้ยหอ้งหรอืพืน้ทีต่ำ่ง ๆ ตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรเก็บวตัถดุบิ กำรเก็บบรรจภุัณฑ ์กำรผลติเครือ่งมอืแพย ์กำรควบคมุ

คณุภำพ กำรบรรจหุบีห่อ กำรเก็บเครือ่งมอืแพทยส์ ำเร็จรูป กำรเก็บเครือ่งมอืแพทยบ์กพร่องจำกกำรผลติ หรอืทีเ่รยีกเก็บคนืจำก

ทอ้งตลำด กำรลำ้งท ำควำมสะอำดอปุกรณ์กำรผลติ และอืน่ ๆ 

 

(5) อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรผลติและกำรควบคมุคณุภำพมำตรฐำนตลอดจนกำรเก็บรักษำเครือ่งมอืแพทย ์ตอ้งมี

ลกัษณะและจ ำนวนทีเ่หมำะสม เพยีงพอตอ่กำรใชง้ำน มคีวำมสะอำดและมกีำรป้องกนัไมใ่หป้ะปนหรอืปนเป้ือนกับวัตถหุรอืสิง่

สกปรก ทัง้นี ้ชนดิ ลกัษณะและจ ำนวนเครือ่งมอืดงักลำ่ว อย่ำงนอ้ยใหเ้ป็นไปตำมหลกัวชิำกำรส ำหรับเครือ่งมอืแพทยนั์น้ ๆ หรอื

ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก ำหนด 

 

(6) อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรผลติและกำรควบคมุคณุภำพมำตรฐำนตลอดจนกำรเก็บรักษำเครือ่งมอืแพทยต์ำมขอ้ (5) 

ตอ้งมกีำรดแูล บ ำรุงรักษำ และสอบเทยีบตำมควำมจ ำเป็นเพือ่ใหเ้หมำะสมกับกำรใชง้ำน 

 

 ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น และ/หรอื มคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นตน้เหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูรั้บบรกิำรจะตอ้งด ำเนนิกำร

แกไ้ข หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบันทกึ มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูรั้บบรกิำรละทิง้ค ำขอ 

 

 

 

 หมำยเหต:ุ ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 7 วนั นับแตว่นัพจิำรณำแลว้เสร็จ 

 

หนำ้ทีข่องผูย้ืน่ค ำขอ/ ผูม้ำตดิตอ่ ตอ้งปฏบิตั ิ

 

 1. ตอ้งมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และศกึษำขอ้มลูรำยละเอยีดเอกสำรหลักฐำน ตลอดจนขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เครือ่งมอืแพทยท์ีจ่ะยืน่ค ำขอฯ อยำ่งเขำ้ใจ ชดัเจน 

 

 2. ตอ้งจัดท ำและจัดเตรยีมเอกสำรหลกัฐำนตำมขอ้ก ำหนดของแบบค ำขอ 

 

 3. สำมำรถตรวจสอบเอกสำรและใหข้อ้มลูรำยละเอยีดของเครือ่งมอืแพทยท์ีป่ระสงคจ์ะยืน่ค ำขอตำมแบบตรวจรับค ำขอ 

 



      4. สำมำรถชีแ้จงใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืแพทยท์ีป่ระสงคจ์ะยืน่ค ำขอตอ่เจำ้หนำ้ทีไ่ด ้

อยำ่งเขำ้ใจ ชดัเจน ครบถว้น 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ศนูยบ์รกิำรสขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ถ. ตวิำนนท ์อ. เมอืง
นนทบรุ ีจ. นนทบรุ ี11000 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (หอ้งกำรเงนิ ฝ่ำยกำรคลงั เปิดรับกำรช ำระเงนิจนถงึ
เวลำ 15.30 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ศนูยใ์หค้ ำปรกึษำผลติภัณฑส์ขุภำพ อำคำร 6 ชัน้ 5 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
ถ.ตวิำนนท ์ต.ตลำดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (หอ้งกำรเงนิ ฝ่ำยกำรคลงั เปิดรับกำรช ำระเงนิจนถงึ
เวลำ 15.30 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
(1) ยืน่ค ำขอจดทะเบยีนทีศ่นูยบ์รกิำรสขุภำพเบ็ดเสร็จ (One 

Stop Service Center) 
(2) เจำ้หนำ้ทีศ่นูยบ์รกิำรสขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center) ออกใบสัง่ช ำระคำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 

(3) น ำใบสัง่ช ำระคำ่ธรรมเนยีมจำ่ยทีศ่นูยบ์รกิำรสขุภำพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 

(4) น ำค ำขอไปพบเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นที่
ศนูยใ์หค้ ำปรกึษำผลติภัณฑส์ขุภำพ อำคำร 6 ชัน้ 5 

(หมำยเหต:ุ (หอ้งกำรเงนิ ฝ่ำยกำรคลงั เปิดรับกำรช ำระเงนิ
จนถงึเวลำ 15.30 น.))  

3.5 ชัว่โมง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

(1) เจำ้หนำ้ทีศ่นูยใ์หค้ ำปรกึษำผลติภัณฑส์ขุภำพตรวจสอบ
ควำมถกูตอ้งครบถว้นของค ำขอ 

(2) เจำ้หนำ้ทีอ่อกใบก ำหนดคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่อ้งจัดเก็บตำม ม.44 

จ ำนวน 32,000 บำท ใหไ้ปช ำระทีธ่นำคำร 
(3) น ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำพบเจำ้หนำ้ทีศ่นูยใ์หค้ ำปรกึษำ

ผลติภัณฑส์ขุภำพอำคำร 6 ชัน้ 5 เพือ่นัดวนัตรวจประเมนิ
สถำนที ่

(หมำยเหต:ุ (ค ำขอทีไ่มถ่กูตอ้งครบถว้นเจำ้หนำ้ทีจ่ะออกบนัทกึ
ควำมบกพร่องฯและใหม้ำแกไ้ขเพิม่เตมิ 1 ครัง้โดยไมนั่ดเวลำ
หำกไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จทนัก ำหนด
เจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรอนุมัตคินืค ำขอ))  

3.5 ชัว่โมง กองควบคมุเครือ่งมอื

แพทย ์
 

3) กำรพจิำรณำ 

(1) เจำ้หนำ้ทีก่ลุม่ก ำกับดแูลหลงัออกสูต่ลำดไปตรวจประเมนิ

สถำนที ่ตำมหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรจดทะเบยีนสำ
ถนประกอบกำรผลติเครือ่งมอืแพทย ์(กรุงเทพ/ปรมิณฑล ) 

(2) เจำ้หนำ้ทีก่ลุม่ก ำกับดแูลหลงัออกสูต่ลำดแจง้ผลกำรตรวจ
ประเมนิสถำนที ่

24 วนัท ำกำร กองควบคมุเครือ่งมอื

แพทย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ (คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงและคำ่ทีพั่กของคณะ
ผูต้รวจประเมนิ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอเป็นผูรั้บผดิชอบ))  

4) กำรพจิำรณำ 

(1) เจำ้หนำ้ทีก่ลุม่ก ำกับดแูลหลงัออกสูต่ลำดไปตรวจประเมนิ
สถำนทีต่ำมหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรจดทะเบยีนสำ

ถนประกอบกำรผลติเครือ่งมอืแพทย ์(ตำ่งจังหวดั) 

(2) เจำ้หนำ้ทีก่ลุม่ก ำกับดแูลหลงัออกสูต่ลำดแจง้ผลกำรตรวจ
ประเมนิสถำนที ่

(หมำยเหต:ุ (คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงและคำ่ทีพั่กของคณะ
ผูต้รวจประเมนิ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอเป็นผูรั้บผดิชอบ))  

34 วนัท ำกำร กองควบคมุเครือ่งมอื

แพทย ์
 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจำ้หนำ้ทีก่ลุุม่ก ำกบัดแูลหลงัออกสูต่ลำดด ำเนนิกำรจัดท ำใบจด
ทะเบยีนสถำนประกอบกำรและเสนอผูม้อี ำนำจพจิำรณำลงนำม

ตำมล ำดบั 
(หมำยเหต:ุ -)  

4 วนัท ำกำร กองควบคมุเครือ่งมอื

แพทย ์
 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

(1) พบเจำ้หนำ้ทีต่ำมใบนัดรับเรือ่ง โดยน ำใบนัดรับเรือ่งมำ
ตดิตอ่ที ่ศนูยใ์หบ้รกิกำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center) 

(2) เจำ้หนำ้ทีศ่นูยใ์หบ้รกิกำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service Center) ออกใบสัง่ช ำระคำ่ใบจดทะเบยีนมลูคำ่ 

1000 บำท 
(3) น ำใบสง่ช ำระไปช ำระเงนิที ่ศนูยใ์หบ้รกิกำรผลติภัณฑ์

สขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และน ำใบเสร็จ
มำรับใบจดทะเบยีน 

(หมำยเหต:ุ (หอ้งกำรเงนิ ฝ่ำยกำรคลงั เปิดรับกำรช ำระเงนิ
จนถงึเวลำ 15.30 น.))  

1 วนัท ำกำร กองควบคมุเครือ่งมอื

แพทย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบตรวจรบัค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

2) 

 

ใบควบคมุกระบวนงำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

3) 
 

ค ำขอจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรผลติ (ส.ผ. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

4) 

 

เอกสำรแนบทำ้ยค ำขอจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรผลติ

เครือ่งมอืแพทย ์[ระบุวำ่ เป็นชือ่สำมญัเครือ่งมอืแพทย ์ 
(Common Name)] พรอ้มระบุรหสัสำมญัเครือ่งมอืแพทย ์UMDN 

(Universal Medical Device Nomenclature System) หรอื 

GMDN (Global Medical Device Nomenclature) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ยกตัวอยำ่งรำยกำรเครือ่งมอืแพทยท์ีท่ ำกำรผลติ,ผูอ้อก

เอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 

5) 
 

 

รูปถำ่ยของผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ขนำด 3x4 ซม. (ขนำด 1 นิว้)  รูปถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

 

- 

6) 

 

ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนของนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ออกมำไมเ่กนิ 6เดอืน 

2. พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นผูด้ ำเนนิกจิกำรของนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ผูอ้อกเอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

9) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูย้ ืน่ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูอ้อกเอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

10) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ผูม้อบและผูรั้บมอบ กรณีชำวตำ่งชำต ิใชเ้อกสำร ส ำเนำ

หนังสอืเดนิทำง (Passport) หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว (ทีย่ังไม่

หมดอำย)ุ ส ำเนำใบอนุญำตกำรท ำงำน (work permit) พรอ้มรับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

11) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูม้อบและผูรั้บมอบ 
กรณีชำวตำ่งชำต ิใชเ้อกสำรส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีร่ะบสุถำนทีท่ ำงำนตรง

ตำม work permit พรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

12) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูด้ ำเนนิกจิกำรฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัทีต่รวจจนถงึวนัทีย่ืน่ค ำขอ) 

- 

13) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถำนทีผ่ลติเครือ่งมอืแพย ์สถำนทีเ่ก็บรกัษำ

เครือ่งมอืแพทย ์และสิง่ปลูกสรำ้งทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ผูอ้อกเอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

14) 

 

รำยกำรระบบก ำจดัน ำ้เสยี ขยะมูลฝอยและควบคมุอำกำศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูอ้อกเอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

15) 
 

แผนผงัภำยในบรเิวณสถำนทีผ่ลติและสถำนทีเ่ก็บรกัษำเครือ่งมอื
แพทยท์ีถ่กูตอ้งตำมมำตรำสว่น 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ผูอ้อกเอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

16) 
 

ข ัน้ตอนและกระบวนกำรผลติแตล่ะประเภทของเครือ่งมอืแพทย ์
ระบุเครือ่งมอืแพทยท์ีใ่ชใ้นกำรผลติ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูอ้อกเอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

17) 
 

แผนผงักำรจดัวำงเครือ่งมอื เครือ่งจกัร ทีใ่ชใ้นกำรผลติ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูอ้อกเอกสำรเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค ำขอ) 

- 

18) 

 

1. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน หรอื 2. หนงัสอื

อนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. เฉพำะสถำนประกอบกำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตอ้งควบคมุตำม
พระรำชบญัญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 

2. ตำมพระรำชบัญญัตกิำรนคิมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 
2522) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขอจดทะเบยีน 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 

  
 

2) กำรตรวจประเมนิเพือ่ออกใบจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรผลติ

เครือ่งมอืแพทย ์ทีอ่อกตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ง 
คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ดัเก็บจำกผูย้ ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำต

ผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2560 
(หมำยเหต:ุ (ช ำระคำ่ใชจ้่ำยทีธ่นำคำร  ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 32,000 บำท 

  
 

3) ใบจดทะเบยีนสถำนประกอบกำร 

(หมำยเหต:ุ (ช ำระคำ่ธรรมเนยีมทีห่อ้งกำรเงนิ ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑ์
สขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) ตัง้แตเ่วลำ 
08.30-15.30 น. โดยมรีะยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม 15 นำท)ี)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ 
(หมำยเหต:ุ (ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวญั อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000/โทรศพัท ์0 

2590 7354 – 55/สำยดว่น 1556/โทรสำร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สำยดว่น 1111))  
2) กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 4 อำคำร 2 หอ้ง 410 โทรศพัท ์: 0 2590 

7148 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยำ่งแผนผังภำยใน/แผนผังอำคำรผลติ/กระบวนกำรผลติ/ระบบบ ำบัดน ้ำเสยี 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) รำยละเอยีดกำรจัดท ำป้ำย 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ขัน้ตอนกำรยืน่ค ำขอใบจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรเครือ่งมอืแพทย์ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

เริม่นับระยะเวลำตัง้แตไ่ดรั้บเอกสำรทีค่รบถว้นถกูตอ้งจนถงึพจิำรณำแลว้เสร็จและบนัทกึขอ้มลูกำรอนุญำตในระบบสำรสนเทศ 

ไมนั่บระยะเวลำกำรแกไ้ขเอกสำรใหส้มบรูณ์หรอืกำรชีแ้จงขอ้มลูของผูป้ระกอบกำร และหรอืพจิำรณำจำกคณะประเมนิ/

ผูเ้ชีย่วชำญ 

 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรผลติเครือ่งมอืแพทย ์ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2551  
  

2)กฎกระทรวงก ำหนดคำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  
  

3)กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไขกำรจดทะเบยีน สถำนประกอบกำรผลติเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  

  
4)ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง ก ำหนดป้ำยแสดงสถำนทีผ่ลติ สถำนทีน่ ำเขำ้ สถำนทีข่ำย หรอืสถำนทีเ่ก็บรักษำ
เครือ่งมอืแพทย ์ 
  

5)ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง ระบโุรคทีต่อ้งหำ้มส ำหรับผูข้อจดทะเบยีนสถำนประกอบกำร และผูข้ออนุญำตขำย
เครือ่งมอืแพทย ์ 
  

6)ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง สถำนทีผ่ลติเครือ่งมอืแพทย ์ 
  

7)ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง ก ำหนดแบบตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข
กำรจดทะเบยีนสถำนประกอบกำรผลติเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง ก ำหนดระยะเวลำกำร

ปฏบิตัริำชกำรเพือ่บรกิำรประชำชน พ.ศ. 2557 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 2 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 4 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน 05/09/2017 09:21 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


