
คูมือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองเพ่ือการสงออกเครื่องมือแพทย 

หนวยงานท่ีใหบริการ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หนาท่ีของผูมายื่นคําขอ/ผูมาติดตอท่ีมีความประสงคขอรับหนังสือรับรองการสงออกเครื่องมือแพทย ตองปฎิบัติ 

ดังนี้ 

1. ตองมีความรู ความเขาใจ และศึกษาขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานตลอดจนขอกําหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับเครื่องมือแพทย 

2. ตองจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอกําหนดของแบบคําขอ 

3. สามารถชี้แจงใหขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือแพทยท่ีประสงคจะยื่นคําขอตอ 

เจาหนาท่ีไดอยางเขาใจ 

ท้ังนี้ หนังสือรับรองการสงออก หมายถึง 

1. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) 

2. หนังสือรับรองเพ่ือการสงออก (Certificate for Exportation) 

3. หนังสือรับรองผูผลิต (Certificate of Manufacturer) 

4. หนังสือรับรองแหลงผลิต (Certificate of Origin) 

โดยผูยื่นคําขอท่ีเปนผูจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตท่ีตองการสงผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยไปจําหนายตาง

ประเทศและมีความจําเปนตองใชหนังสือรับรองเพ่ือการสงออก สามารถขอรับหนังสือรับรองประกอบการสงออกได

ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) 

2. หนังสือรับรองเพ่ือการสงออก (Certificate for Exportation) 

3. หนังสือรับรองผูผลิต (Certificate of Manufacturer) 

4. หนังสือรับรองแหลงผลิต (Certificate of Origin) 

สวนผูยื่นคําขอท่ีไมไดเปนผูจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต แตเปนเจาของผลิตภัณฑ* หรือเปนผูจดทะเบียน

สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ท่ีตองการสงผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยไปจําหนายตางประเทศและ 

มีความจําเปนตองใชหนังสือรับรองเพ่ือการสงออก สามารถขอรับหนังสือรับรองประกอบการสงออกได ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) 

2. หนังสือรับรองเพ่ือการสงออก (Certificate for Exportation) 



โดยหนังสือรับรองการสงออกจะระบุขอความท่ีแสดงถึงการเปนผูจําหนายของผูขอรับหนังสือรับรองเทานั้น 

* เจาของผลิตภัณฑ (Product owner) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูซ่ึงเปน (ก) ผูท่ีสงมอบ 

เครื่องมือแพทยโดยใชชื่อของตนเอง หรือโดยใชเครื่องหมายการคา ท่ีมีการออกแบบ มีชื่อทางการคา หรือชื่อ หรือ

เครื่องหมายอ่ืนท่ีตนเองเปนเจาของ หรืออยูในความควบคุมของตนเอง หรือ (ข) ผูท่ีรับผิดชอบตอการออกแบบ  

การผลิต การประกอบ การดําเนินกระบวนการ การแสดงฉลาก การบรรจุ หีบหอ การนํากลับไปทําใหม หรือ 

การดัดแปลง เครื่องมือแพทย หรือในกิจกรรมท่ีเปนการดําเนินการใหบรรลุตามจุดมุงหมาย ไมวาภารกิจเหลานี้จะทํา

โดยบุคคลนั้นหรือกระทําในนามของบุคคลนั้นก็ตาม 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการสําหรับย่ืนคําขอและรับผลการพิจารณา 

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center: OSSC) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                           

ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

โทรศัพท 0 2590 7416/ www.fda.moph.go.th 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร                  

(ยกเวนวันหยุดท่ีราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:30 น. (หยุดพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการสําหรับขอคําปรึกษา 

ศูนยใหคําปรึกษา ชั้น 5 อาคาร 6                          

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                           

ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

โทรศัพท 0 2590 7625/ www.fda.moph.go.th 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร                  

(ยกเวนวันหยุดท่ีราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:30 น. (หยุดพักเท่ียง) 

 สถานท่ีใหบริการในสวนภูมิภาค 

สํานักงานสาธารณสุขในแตละจังหวัด 

(หมายเหตุ : ระยะเวลาใหบริการข้ึนกับแตละจังหวัด) 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร                  

(ยกเวนวันหยุดท่ีราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:30 น. (หยุดพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วันทําการ  

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1. การย่ืนคําขอ 

(1) ผูยื่นคําขอ/ผูมาติดตอ ยืน่เอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองการ

สงออกเคร่ืองมือแพทย 

(2) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบสั่งชาํระคาธรรมเนียมคําขอ 

(3) ผูยื่นคําขอชําระเงินที่หองการเงินศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพ

เบ็ดเสร็จ แลวนําสําเนาใบเสร็จมาแนบกับคําขอฯ 

(4) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบนัดพบเจาหนาที่             

 

15 นาท ี

เจาหนาที่กองควบคุม

เคร่ืองมือแพทย ณ ศูนย

ผลิตภัณฑสุขภาพ

เบ็ดเสร็จ (OSSC)  

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

นักวิชาการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 

(1) กรณี เอกสารถูกตองครบถวน 

    เจาหนาที่ธุรการกลุมออกใบนัดรับผลและแจงผูยื่นคําขอ  

    ใหทราบรวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ตองชําระ 

(2) กรณี เอกสารไมถูกตองครบถวน 

    นักวิชาการระบุขอบกพรองหรือแกไขลงในบันทึก 

    ความบกพรอง จากนัน้เจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูยื่นคําขอ     

    ใหมาลงชื่อรับทราบขอบกพรองแลวมอบสําเนาดังกลาว 

    ใหแกผูยื่นคําขอ 

 

1.5 ชั่วโมง  

กองควบคุม 

เคร่ืองมือแพทย 

3. การพิจารณาเอกสาร 

เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ พิมพหนังสือ 

รับรองการสงออก 

 

2 ชั่วโมง 

กองควบคุม 

เคร่ืองมือแพทย 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจาหนาที่เสนอเพื่อลงนามในหนังสือรับรองการสงออกเคร่ืองมือ

แพทย 

 

2 ชั่วโมง 

กองควบคุม 

เคร่ืองมือแพทย 

 

5. เจาหนาท่ีธุรการกองตรวจสอบความเรียบรอย  

ประทับตรา และเตรียมจายเรื่อง 

30 นาท ี กองควบคุม 

เคร่ืองมือแพทย 

6. การรับเอกสาร 

(1) เจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูยืน่คําขอเพื่อทราบผลการพิจารณา

แลวเสร็จ 

(2) ผูยื่นคําขอนําใบนัดรับผลมาแสดงตอเจาหนาที่                 

ณ ศูนยผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)  

(3) เจาหนาที่ธุรการกองออกใบสั่งชาํระคาธรรมเนียมใบอนุญาต

โฆษณาเคร่ืองมือแพทย จากนัน้ผูยื่นคําขอนาํสาํเนามาขอรับ

ใบอนุญาตฯ  

 

15 นาท ี

เจาหนาที่กองควบคุม

เคร่ืองมือแพทย ณ ศูนย

ผลิตภัณฑสุขภาพ

เบ็ดเสร็จ (OSSC)  

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) ใบควบคุมกระบวนงาน ฉบับจริง 1 ฉบับ กองควบคุมเครื่องมือแพทย 

2) แบบตรวจคําขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ กองควบคุมเครื่องมือแพทย 

3) ใบแสดงขอมูล ฉบับจริง 1 ฉบับ กองควบคุมเครื่องมือแพทย 

4) หนังสือคําขอใหออกหนังสือรับรองการสงออก ฉบับจริง 1 ฉบับ กองควบคุมเครื่องมือแพทย 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

5) ขอความโฆษณาเครื่องมือแพทย ฉบับจริง 2 ชุด สําเนา 1 ขุด 

(หมายเหตุ : ลงนามโดยผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการ

เก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา ตามหนังสือมอบอํานาจแบบท่ี 1 นิติ

บุคคล หรือแบบท่ี 3 บุคคลธรรมดา) 

- 

6) หนังสือรับรองนิติบุคคล สําเนา 1 ชุด 

(หมายเหตุ : พรอมวัตถุประสงคแนบทาย และเอกสารมีอายุไมเกิน  

6 เดือน นับแตวันท่ีออก) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

7) หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการเก่ียวกับการขออนุญาต

โฆษณา ฉบับจริง 1 ฉบับ 

(หมายเหตุ : ตามแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจแบบท่ี 1 ติดอากร

แสตมป 30 บาท) 

- 

8) หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา ฉบับจริง 1 ฉบับ 

(หมายเหตุ : ตามแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจแบบท่ี 2 กรณีมอบ

อํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการเก่ียวกับการโฆษณาไมมายื่นคําขอดวย

ตนเอง ติดอาการแสตมป 30 บาท) 

- 

9) หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา ฉบับจริง 1 ฉบับ 

(หมายเหตุ : ตามแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจแบบท่ี 3 กรณีบคุคล

ธรรมดา ติดอากรแสตมป 30 บาท) 

- 

10) บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา 1 ฉบับ 

(หมายเหตุ : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน) 

กรมการปกครอง 

11) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นําเขาเครื่องมือแพทย (ถามี) 

สําเนา 1 ฉบับ 

(หมายเหตุ : หากผูแทน agency เปนผูยื่น ไมตองแนบเอกสารใบจด

ทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นําเขาเครื่องมือแพทย) 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย 

12) เอกสารตางประเทศแสดงความจํานงใชหนังสือรับรองการสงออก (ถามี) 

ฉบับสําเนา 1 ฉบับ 

- 

13) สําเนาใบอนุญาต หรือสําเนาแบบแจงรายการละเอียด หรือ สําเนา 

แบบ ผ.อ. 1 หรือ สําเนาหนังสือรับรองประกอบการนําเขา แลวแต 

กรณี (ถามี) สําเนา 1 ฉบับ 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย 

14) สําเนาหนังสือรับรองการสงออกฉบับเดิมท่ีเคยไดรับ (ถามี) 

สําเนา 1 ฉบับ 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย 

15) รายละเอียดเก่ียวกับการผลิตเครื่องมือแพทย (กรณีเครื่องมือแพทย กองควบคุมเครื่องมือแพทย 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

ท่ัวไป) ฉบับสําเนา 1 ฉบับ 

(หมายเหตุ: สําเนาการตรวจสถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทย (ถามี) 

ขอกําหนดเฉพาะ และมาตรฐานของเครื่องมือแพทย ผลการ 

ตรวจสอบคุณภาพฉลาก และเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย 

ตัวอยางภาพหรือรูปเครื่องมือแพทย (ถามี)) 

16) เอกสารแสดงการขายเครื่องมือแพทยในประเทศไทย (กรณี Certificate 

of Free Sale หรือตองการระบุวามีขายในประเทศไทย) 

(กรณีเครื่องมือแพทยท่ัวไป) ฉบับสําเนา 1 ฉบับ 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม  

1. คําขออ่ืนๆ 

(หมายเหตุ : ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน ศูนยบริการผลิตภัณฑ

สุขภาพเบ็ดเสร็จ ตั้งแต 08:30 น. – 15:30 น. (พักเที่ยง) โดยมีระยะเวลาที่

ใชในการชําระคาธรรมเนียม 15นาที) 

คาธรรมเนียม 100 บาท 

2. หนังสือรับรองการสงออก 

(หมายเหตุ : ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน ศูนยบริการผลิตภัณฑ 

สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ตั้งแตเวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาที่ใชในการชําระคาธรรมเนียม 

15 นาที) 

 

คาธรรมเนียม 500 บาท 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1. ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) 

(หมายเหตุ : โทรศัพท 0 2590 7354-55/สายดวน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/ 

E-mail : 1556@fda.moph.go.th 

อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000)  

2. กองควบคุมเครื่องมือแพทย 

(หมายเหตุ : โทรศัพท 0 2590 7149/โทรสาร 0 2591 8445/E-mail : mdcd1988@fda.moph.go.th/

อาคาร 2 ชั้น 4 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000) 

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

(หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1. ตัวอยางการเตรียมเอกสารการขอหนังสือรับรองการสงออกเครื่องมือแพทย 

2. ข้ันตอนการยื่นคําขอหนังสือรับรองการสงออกเครื่องมือแพทย 

3. ใบควบคุมกระบวนงาน การขอหนังสือรับรองการสงออกเครื่องมือแพทย 

4. แบบตรวจรับคําขอเก่ียวกับการขอหนังสือรับรองการสงออกเครื่องมือแพทย 

5. หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

6. หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 

7. หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

8. ใบแสดงขอมูลของคําขอหนังสือรับรองการสงออกเครื่องมือแพทย 

9. บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองยื่นเพ่ิมเติม 

10. หนังสือแจงเหตุแหงการคืนคําขอ 

 

หมายเหตุ 

 เริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารท่ีครบถวนถูกตองจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการอนุญาตในระบบ

สารสนเทศ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ และหรือพิจารณาจาก

คณะประเมิน/ผูเชี่ยวชาญ 

 

 


