
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบแทนใบจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติหรอืนําเขา้เครือ่งมอื
แพทย ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูจ้ดทะเบยีนสถานประกอบการทีใ่บจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติหรอืนําเขา้เครือ่งมอืแพทยส์ญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุด 
ใหย้ืน่ขอรับใบแทนใบจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติหรอืนําเขา้เครือ่งมอืแพทยภ์ายใน 15 วนันับแตว่นัทีท่ราบถงึการสญู
หาย ถกูทําลายหรอืชํารุด 
 
 
 
 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. สามารถชีแ้จงใหข้อ้มูลรายละเอยีดเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืแพทยท์ีป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอตอ่เจา้หนา้ทีไ่ด ้
อยา่งเขา้ใจ ชดัเจน ครบถว้น 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยบ์รกิารสขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ. ตวิานนท ์อ. เมอืง
นนทบรุ ีจ. นนทบรุ ี11000 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการชําระเงนิจนถงึ
เวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาผลติภัณฑส์ขุภาพ อาคาร 6 ชัน้ 5 สาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง จ.
นนทบรุ ี11000 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการชําระเงนิจนถงึ
เวลา 15.30 น. ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

(1) ยืน่คําขอใบแทนใบจดทะเบยีน (ส.ผ.5, ส.น.5) ที่
ศนูยบ์รกิารสขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) (2) 
เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารสขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center) ออกใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนยีม 100 บาท (3) นําใบสัง่
ชาํระคา่ธรรมเนยีมจ่ายทีศ่นูยบ์รกิารสขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) (4) นําคําขอไปพบเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นทีศ่นูยใ์หคํ้าปรกึษาผลติภัณฑส์ขุภาพ อาคาร 6 
ชัน้ 5 
(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการชําระเงนิ
จนถงึเวลา 15.30 น.))  

2 ชัว่โมง กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
(1) เจา้หนา้ทีศ่นูยใ์หคํ้าปรกึษาผลติภัณฑส์ขุภาพตรวจสอบ
ความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอ 
(2) เจา้หนา้ทีอ่อกใบนัดรับเรือ่ง 
(หมายเหต:ุ (คําขอทีไ่มถ่กูตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะออกบนัทกึ
ความบกพร่องฯและใหม้าแกไ้ขเพิม่เตมิ 1 ครัง้โดยไมนั่ดเวลา
หากไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จทนักําหนด
เจา้หนา้ทีจ่ะทําการอนุมัตคินืคําขอ))  

2 ชัว่โมง กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จา้หนา้ทีก่ลุุม่กํากับดแูลหลงัออกสูต่ลาดดําเนนิการจัดทําใบ
แทนใบจดทะเบยีนสถานประกอบการและเสนอผูม้อํีานาจ
พจิารณาลงนามตามลําดับ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

4) - 
1) พบเจา้หนา้ทีต่ามใบนัดรับเรือ่งโดยนําใบนัดรับเรือ่งมาตดิตอ่
ทีศ่นูยใ์หบ้รกิการผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) (2) เจา้หนา้ทีศ่นูยใ์หบ้รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ออกใบสัง่ชําระคา่ใบ
แทนใบจดทะเบยีนมูลคา่ 200 บาท (3) นําใบสง่ชาํระไปชําระ
เงนิที ่ศนูยใ์หบ้รกิการผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) และนําใบเสร็จมารับใบจดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ ( หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการชําระเงนิ
จนถงึเวลา 15.30 น.))  

3 ชัว่โมง 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) 
 

คําขอรบัใบแทนใบจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอื
แพทย ์(ส.น. 5) หรอื คําขอรบัใบแทนใบจดทะเบยีนสถาน
ประกอบการผลติเครือ่งมอืแพทย ์(ส.ผ. 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

4) 
 

ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการเครือ่งมอืแพทยท์ีเ่หลอือยู ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีใ่บจดทะเบยีนสถานประกอบการนัน้ถูกทําลายบางส�

วนหรอืชาํรุดในสาระสาํคญั) 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

5) 
 

ใบรบัแจง้ความวา่ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการเครือ่งมอืแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสญูหาย ใหแ้จง้ความทีส่ถานตํีารวจทอ้งทีท่ีใ่บจด
ทะเบยีนสถานประกอบการนัน้สญูหาย) 

สาํนักงานตํารวจแหง่ชาต ิ

6) 
 

รูปถา่ยผูดํ้าเนนิกจิการ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขนาด 3x4 ซม. (ขนาด 1 นิว้) จํานวน 3 รูป (รูปถา่ยไมเ่กนิ 
6 เดอืน) พรอ้มเขยีนชือ่-นามสกลุ และชือ่นติบิคุคล ตวับรรจง ดา้นหลงั
รูปถา่ย) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ออกมาไมเ่กนิ 6เดอืน 2. พรอ้มรับรองสําเนาถูกตอ้ง ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเป็นผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่คําขอ) 

- 

9) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ของผูจ้ดทะเบยีนสถานประกอบการ (กรณีบคุคลธรรมดา) 
2 ผูม้อบและผูรั้บมอบ กรณีชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสาร สําเนาหนังสอื
เดนิทาง (Passport) หรอืใบสําคญัประจําตัวคนตา่งดา้ว (ทียั่งไม่
หมดอายุ) สาํเนาใบอนุญาตการทํางาน (work permit) พรอ้มรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง (กรณีเป็นนติบิคุคล)) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.ของผูจ้ดทะเบยีนสถานประกอบการ (กรณีบคุคลธรรมดา) 
2. ผูม้อบและผูรั้บมอบ กรณีชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารสาํเนาทะเบยีนบา้นที่
ระบสุถานทีทํ่างานตรงตาม work permit พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
(กรณีเป็นนติบิคุคล)) 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คําขอรบัใบแทนใบจดทะเบยีนสถานประกอบการเครือ่งมอืแพทย ์

100 บาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2) ใบแทนใบจดทะเบยีนสถานประกอบการเครือ่งมอืแพทย ์200 บาท 
(หมายเหต:ุ (ชาํระคา่ธรรมเนยีมทีห่อ้งการเงนิ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑ์
สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) ตัง้แตเ่วลา 
08.30-15.30 น. โดยมรีะยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระคา่ธรรมเนยีม 15 นาท)ี)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 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) คูม่อืการจดทะเบยีนสถานประกอบการดา้นเครือ่งมอืแพทย ์

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

เริม่นับระยะเวลาตัง้แตไ่ดรั้บเอกสารทีค่รบถว้นถกูตอ้งจนถงึพจิารณาแลว้เสร็จและบนัทกึขอ้มลูการอนุญาตในระบบสารสนเทศ 
ไมนั่บระยะเวลาการแกไ้ขเอกสารใหส้มบรูณ์หรอืการชีแ้จงขอ้มลูของผูป้ระกอบการ และหรอืพจิารณาจากคณะประเมนิ/
ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอใบแทนใบจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติหรอืนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

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

  
1)กฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขการจดทะเบยีน สถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์ พ.ศ. 2552  
  
2)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขการจดทะเบยีน สถานประกอบการผลติเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  
  
3)ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข
การจดทะเบยีนสถานประกอบการนําเขา้เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  
  
4)ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



การจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  
  
5)พ.ร.บ. เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2551  
  
6)กฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2552  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง กําหนดระยะเวลาการ
ปฏบิตัริาชการเพือ่บรกิารประชาชน พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 4.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 3 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 7 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 05/09/2017 15:29 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


