
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดประสงคจ์ะนําเขา้เครือ่งมอืแพทยจ์ะตอ้งดําเนนิการขอจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์และจะตอ้งจัดให ้
มสีถานที ่เก็บรักษาเครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเก็บรักษาคณุภาพเครือ่งมอืแพทย ์ดงันี้ 
 
  (1) สถานทีเ่ก็บเครือ่งมอืแพทยต์อ้งมกีารรักษาความสะอาด จัดใหม้แีสงสวา่ง และการถา่ยเทอากาศเพยีงพอ 
 
 (2) จัดใหม้อีปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเก็บและรักษาคณุภาพของเครือ่งมอืแพทยแ์ตล่ะชนดิ ใหค้งสภาพ และมจํีานวนเพยีงพอกับ
ปรมิาณของเครือ่งมอืแพทย ์
 
 (3) แยกเก็บเครือ่งมอืแพทยแ์ตล่ะชนดิใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
 
 ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอื มคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นตน้เหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้
เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูรั้บบรกิารจะตอ้งดําเนนิการ
แกไ้ข หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูรั้บบรกิารละทิง้คําขอ 
 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนั นับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 
 หนา้ทีข่องผูย้ืน่คําขอ/ ผูม้าตดิตอ่ ตอ้งปฏบิตั ิ
 
 1. ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนขอ้กําหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เครือ่งมอืแพทยท์ีจ่ะยืน่คําขอฯ อยา่งเขา้ใจ ชดัเจน 
 
 2. ตอ้งจัดทําและจัดเตรยีมเอกสารหลกัฐานตามขอ้กําหนดของแบบคําขอ 
 
 3. สามารถตรวจสอบเอกสารและใหข้อ้มลูรายละเอยีดของเครือ่งมอืแพทยท์ีป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอตามแบบตรวจรับคําขอ 
 
 4. สามารถชีแ้จงใหข้อ้มลูรายละเอยีดเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืแพทยท์ีป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดอ้ย่าง
เขา้ใจ ชดัเจน ครบถว้น 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ One Stop Service 
Center: OSSC ถ. ตวิานนท ์ อ. เมอืงนนทบรุ ี      จ. นนทบรุ ี
11000 
โทรศพัท:์ 0 2590 7148 
เวปไซต:์ www.fda.moph.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการชําระเงนิจนถงึ
เวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาผลติภัณฑส์ขุภาพ สาํนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ชัน้ 5 อาคาร 6 ถนนตวิานนท ์ตําบล 
ตลาดขวญั อําเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



โทรศพัท ์0 2590 7280/www.fda.moph.go.th//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

(1) ยืน่คําขอรับรองการขอจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้
เครือ่งมอืแพทย ์พรอ้มเอกสาร หลกัฐานที ่OSSC 
(2) เจา้หนา้ที ่OSSC บนัทกึขอ้มลูในระบบและออกใบสัง่ชาํระ
คา่ธรรมเนยีมคําขอ 100 บาท 
(3) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร  
• กรณีครบถว้นและถูกตอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการ
ขัน้ตอนตอ่ไป 
• กรณีไมค่รบถว้น และ/หรอืไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ะทํา
การบนัทกึความบกพร่องและเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหแ้กไ้ขภายใน 10 วนั ทัง้นีห้ากเกนิ 10 วนั 
เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการคนืคําขอ  
(หมายเหต:ุ (หากแกไ้ขเพิม่เตมิไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ะ
ดําเนนิการคนืคําขอ 
และการนับระยะเวลาปฏบิตัริาชการไมนั่บรวมระยะเวลารอคอย
การแกไ้ขเอกสารของผูย้ืน่คําขอฯ))  

0.5 วนัทําการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

2) การพจิารณา 
(1) ผูย้ืน่คําขอชาํระคา่ตรวจประเมนิเอกสาร (Review Desktop) 
(2) เจา้หนา้ทีป่ระเมนิเอกสาร หากตอ้งตรวจสถานประกอบการ
นําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์จะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอ  
ทราบ  
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาการดําเนนิการตรวจสถานทีใ่นเขต
กรุงเทพและปรมิณฑล 30 วนัทําการ ตา่งจังหวดั 45 วนัทําการ 
ซึง่คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและคา่ทีพั่กของคณะผูต้รวจประเมนิ
ใหผู้ย้ืน่คําขอเป็นผูรั้บผดิชอบ))  

10 วนัทําการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

3) การพจิารณา 
(1) กรณีตอ้งไปตรวจสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์
เจา้หนา้ทีจ่ะทําการนัดหมายลว่งหนา้ 
(2) กรณีไปตรวจสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์แลว้
พบขอ้บกพร่อง 
• พบขอ้บกพร่องเล็กนอ้ย ผูย้ืน่คําขอตอ้งสง่เอกสาร
แกไ้ขภายในระยะเวลา 30 วนั 
• พบขอ้บกพร่องสําคญั ผูย้ืน่คําขอตอ้งสง่เอกสาร
แกไ้ขภายในระยะเวลา 30 วนั โดยเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจ
ประเมนิซ้ําอกีครัง้ ณ สถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์
(หมายเหต:ุ (ผูย้ืน่คําขอฯ ตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและ
คา่ทีพั่กของคณะผูต้รวจประเมนิ และการนับระยะเวลาปฏบิตั ิ
ราชการไมนั่บรวมระยะเวลารอคอยการแกไ้ขเอกสารของผูย้ืน่คํา
ขอฯ))  

2 วนัทําการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
(1) จัดทําบนัทกึเสนอผลการพจิารณาและใบจดทะเบยีนสถาน
ประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทยใ์หผู้ม้อํีานาจลงนาม 
• กรณีผลการพจิารณาอนุญาต เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผูย้ืน่คํา
ขอรับใบจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์ 
• กรณีผลการพจิารณาไมอ่นุญาต เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทํา

2 วนัทําการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
หนังสอืแจง้ไม่อนุญาต พรอ้มระบเุหตผุล 
(หมายเหต:ุ -)  

5) - 
(1) เจา้หนา้ทีธ่รุการ OSSC ออกใบสัง่ชาํระคา่ใบจดทะเบยีน
สถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์1,000 บาท 
(2) ผูย้ืน่คําขอนําใบเสร็จชาํระคา่ใบจดทะเบยีนสถาน
ประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทยม์ายืน่ใหเ้จา้หนา้ทีธ่รุการ 
OSSC และรับใบจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอื
แพทย ์
(หมายเหต:ุ (การนับระยะเวลาปฏบิตัริาชการไมนั่บรวมระยะเวลา
รอคอยการแกไ้ขเอกสารของผูย้ืน่คําขอฯ))  

0.5 วนัทําการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ใบควบคมุกระบวนงาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

2) 
 

แบบตรวจรบัคําขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

3) 
 

คําขอจดทะเบยีนสถานประกอบการ (แบบ ส.น. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

4) 
 

เอกสารแนบทา้ยคําขอจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้
เครือ่งมอืแพทย ์[ระบุวา่ เป็นชือ่สามญัเครือ่งมอืแพทย ์ 
(Common Name)] พรอ้มระบุรหสัสามญัเครือ่งมอืแพทย ์UMDN 
(Universal Medical Device Nomenclature System) หรอื 
GMDN (Global Medical Device Nomenclature) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

รูปถา่ยผูดํ้าเนนิกจิการ 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขนาด 3x4 ซม. (ขนาด 1 นิว้) จํานวน 3 รูป (รูปถา่ยไมเ่กนิ 
6 เดอืน) พรอ้มเขยีนชือ่-นามสกลุ และชือ่นติบิคุคล ตวับรรจง ดา้นหลงั
รูปถา่ย) 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืนพรอ้มรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นผูดํ้าเนนิกจิการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่คําขอ) 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่คําขอ) 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
9) 

 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (ผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีชาวตา่งชาตใิช ้สาํเนาหนังสอืเดนิทางและ 
workpermit พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น(ผูม้อบแลผูร้บัมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีชาวตา่งชาต ิใชส้าํเนาทะเบยีนบา้นของสถานทีต่ัง้
ตามทีร่ะบใุน Workpermit พรอมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูดํ้าเนนิกจิการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ไมเ่กนิ 1 เดอืน (นับจากวนัทีต่รวจจนถงึวนัทีย่ืน่คําขอ)) 

- 

12) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีนํ่าเขา้เครือ่งมอืแพทย ์สถานทีเ่ก็บ
รกัษาเครือ่งมอืแพทย ์และสิง่ปลกูสรา้งทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่คําขอ) 

- 

13) 
 

แผนผงัภายในบรเิวณสถานทีนํ่าเขา้และสถานทีเ่ก็บรกัษา
เครือ่งมอืแพทยท์ีถู่กตอ้งตามมาตราสว่น 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่คําขอ) 

- 

14) 
 

ภาพถา่ยแสดงสถานทีนํ่าเขา้เครือ่งมอืแพทย ์และสถานทีเ่ก็บ
รกัษาเครือ่งมอืแพทย ์ท ัง้ภายนอกและภายใน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่คําขอ) 

- 

15) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นของสํานกังานใหญแ่ละภพ.20 หรอืบตัร
ประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

16) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นของสถานทีนํ่าเขา้เครือ่งมอืแพทยแ์ละสถานที่
เก็บรกัษาเครือ่งมอืแพทย ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คําขอจดทะเบยีนสถานประกอบการ 

(หมายเหต:ุ (ชาํระคา่ธรรมเนยีมทีห่อ้งการเงนิ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑ์
สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30-15.30 น. (พักเทีย่ง)))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2) การตรวจประเมินเพือ่ออกใบจดทะเบียนสถานประการนําเข้า
เครือ่งมอืแพทย ์
(หมายเหต:ุ (ชาํระคา่ตรวจประเมนิ ณ ธนาคารไทยพาณชิย ์กระทรวง
สาธารณสขุ 
 สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตัง้แตเ่วลา 08.30-15.30 น. ))  

 คา่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 
  
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
3) ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์

(หมายเหต:ุ (ชาํระคา่ธรรมเนยีมทีห่อ้งการเงนิ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑ์
สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30-15.30 น. (พักเทีย่ง) ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยจั์ดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระทําผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 
(หมายเหต:ุ (ชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนตวิานนท ์ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000/โทรศพัท ์0 
2590 7354 – 55/สายดว่น 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายดว่น 1111))  

2) กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 410 โทรศพัท ์: 0 2590 
7148 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) รายละเอยีดการจัดทําป้าย 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

เริม่นับระยะเวลาตัง้แตไ่ดรั้บเอกสารทีค่รบถว้นถกูตอ้งจนถงึพจิารณาแลว้เสร็จและบนัทกึขอ้มลูการอนุญาตในระบบสารสนเทศ 
ไมนั่บระยะเวลาการแกไ้ขเอกสารใหส้มบรูณ์หรอืการชีแ้จงขอ้มลูของผูป้ระกอบการ และหรอืพจิารณาจากคณะประเมนิ/
ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2551  
  
2)กฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



  
3)กฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขการจดทะเบยีน สถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์ พ.ศ. 2552  
  
4)ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง กําหนดป�ายแสดงสถานทีผ่ลติ สถานทีนํ่าเขา้ สถานทีข่ายหรอืสถานทีเ่ก็บรักษา
เครือ่งมอืแพทย�  
  
5)ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง สถานทีนํ่าเขา้เครือ่งมอืแพทย ์ 
  
6)ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ระบโุรคทีต่อ้งหา้มสําหรับผูข้อจดทะเบยีนสถานประกอบการ และผูข้ออนุญาตขาย
เครือ่งมอืแพทย ์ 
  
7)ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข
การจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง กําหนดระยะเวลาการ
ปฏบิตัริาชการเพือ่บรกิารประชาชน พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 25 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 30 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 20 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 05/09/2017 11:06 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


