
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การวนิจิฉยัผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข ในการยืน่คําขอวนิจิฉยัผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์
1.  พระราชบญัญัตเิครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2551 
2. หนา้ทีข่องผูย้ืน่คําขอ/ผูม้าตดิตอ่ตอ้งปฏบิัต ิ
 2.1 ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจและศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดเอกสารหลกัฐานตลอดจนขอ้กําหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
  กบัผลติภัณฑท์ีต่อ้งการยืน่คําขอวนิจิฉัยผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์
 2.2 ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารหลักฐานตามขอ้กําหนดของเอกสารประกอบการพจิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑ ์
 2.3 การกลา่วอา้งวตัถปุระสงคก์ารใช ้ขอ้บง่ใช ้หรอืคณุภาพมาตรฐานใดๆ ตอ้งมเีอกสารหลักฐานทางวชิาการสนับสนุน 
  และสามารถชีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑท์ีป่ระสงคย์ืน่คําขอฯ เพือ่ประกอบการพจิารณาวนิจิฉัย 
  ผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
1. สถานทีใ่หบ้รกิารยืน่คําขอและรบัผลการพจิารณา 

ศนูยผ์ลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)  
2. สถานทีใ่หบ้รกิารใหคํ้าปรกึษา 

      ศนูยใ์หคํ้าปรกึษา ชัน้ 5 อาคาร 6                              
      ณ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                            
      ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  
      โทรศพัท ์0 2590 7149/ www.fda.moph.go.th 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์                 (ยกเวน้
วนัหยดุทีร่าชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (หยดุพักเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 10 วนัทําการ กรณีไมส่ง่ผูเ้ชีย่วชาญ คณะทํางาน หรอืคณะอนุกรรมการ 
            : 90 วนัทําการ กรณีสง่ผูเ้ชีย่วชาญ คณะทํางาน หรอืคณะอนุกรรมการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การยืน่คําขอ 
(1) ผูย้ืน่คําขอ/ผูม้าตดิตอ่ ยืน่เอกสารเพือ่ขอใหว้นิจิฉัย
ผลติภัณฑ ์
(2) เจา้หนา้ทีธ่รุการกองฯ ออกใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนยีมคําขอ 
(3) ผูย้ืน่คําขอชาํระเงนิทีห่อ้งการเงนิศนูยบ์รกิารผลติภัณฑ์
สขุภาพเบ็ดเสร็จ แลว้นําสาํเนาใบเสร็จมาแนบกบัคําขอฯ 
(4) เจา้หนา้ทีธ่รุการกองฯ ออกใบนัดพบเจา้หนา้ที ่            

15 นาท ี เจา้หนา้ทีก่องควบคมุ
เครือ่งมอืแพทย ์ณ ศนูย์

ผลติภัณฑส์ขุภาพ
เบ็ดเสร็จ (OSSC)  

 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวชิาการตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
(1) กรณี เอกสารถกูตอ้งครบถว้น 
    เจา้หนา้ทีธ่รุการกลุม่ออกใบนัดรับผลและแจง้ผูย้ืน่คําขอ  
    ใหท้ราบรวมถงึคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งชาํระ 
 
(2) กรณี เอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น 
    นักวชิาการระบขุอ้บกพร่องหรอืแกไ้ขลงในบนัทกึ 
    ความบกพร่อง จากนัน้เจา้หนา้ทีธ่รุการกลุม่แจง้ผูย้ืน่คําขอ     
    ใหม้าลงชือ่รับทราบขอ้บกพร่องแลว้มอบสําเนาดงักลา่ว 
    ใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 

 
10 วนัทําการ 

กองควบคมุ 
เครือ่งมอืแพทย ์

3. การพจิารณาเอกสาร 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคําขอบนัทกึขอ้มลูและออกหนังสอืรับรองการ
วนิจิฉัยผลติภัณฑพ์รอ้มเสนอลงนาม 
(1) กรณี ไม่สง่ผูเ้ชีย่วชาญ คณะทํางาน หรอืคณะอนุกรรมการ 
(2) กรณี สง่ผูเ้ชีย่วชาญ คณะทํางาน หรอืคณะอนุกรรมการ 

 
 
 

7.5 วนัทําการ 
87.5 วนัทําการ 

กองควบคมุ 
เครือ่งมอืแพทย ์

4. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ตรวจสอบผลการวนิจิฉัยและลงนามในหนังสอืรับรองการวนิจิฉัย
ผลติภัณฑ ์

2 วนัทําการ กองควบคมุ 
เครือ่งมอืแพทย ์

 
5. การรบัเอกสาร 

(1) เจา้หนา้ทีธ่รุการกลุม่แจง้ผูย้ืน่คําขอเพือ่ทราบผลการ
พจิารณาแลว้เสร็จ 
(2) ผูย้ืน่คําขอนําใบนัดรับผลมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที ่                
ณ ศนูยผ์ลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)  
(3) เจา้หนา้ทีธ่รุการกองออกใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนยีมหนังสอื

15 นาท ี เจา้หนา้ทีก่องควบคมุ
เครือ่งมอืแพทย ์ณ ศนูย์

ผลติภัณฑส์ขุภาพ
เบ็ดเสร็จ (OSSC)  

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
รับรองฯ จากนัน้ผูย้ืน่คําขอนําสําเนามาขอรับหนังสอืฯ  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ หมายเหต ุ: ลําดับที ่1-4 ใชเ้อกสารฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. ใบควบคมุกระบวนงานการพจิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์ กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์
2. แบบตรวจรับคําขอพจิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์ กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์
3. หนังสอืขอใหพ้จิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์ - 
4. เอกสารประกอบการพจิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑ ์ - 
5. 

 
หนังสอืรับรองนติบิคุคล 
สาํเนา 1 ฉบบั ผูม้อํีานาจรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้          
กระทรวงพาณชิย ์

6. 
 

6.1 หนังสอืมอบอํานาจใหก้ระทําการแทน ฉบับจรงิ 1 ฉบับ                                      
-กรณีใชย้ืน่ครัง้เดยีว ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท                           -
กรณีใชย้ืน่หลายครัง้ ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท มอีาย ุ1 ปี พรอ้มสําเนา 1 
ฉบับ ทัง้นี้ สามารถใชส้ําเนาทีเ่จา้หนา้ทีรั่บรองแลว้มาแสดงได)้  
6.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อบและผูรั้บมอบอํานาจ          
ทีรั่บรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

1. คําขอวนิจิฉัยผลติภัณฑ ์ คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
2. หนังสอืรับรองการวนิจิฉัยผลติภัณฑ ์ คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
3. บญัชแีนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้่ายทีจ่ะจัดเก็บจากผูย้ืน่คําขอในกระบวนการพจิารณา

อนุญาตผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2560 
บญัชทีี ่1 การประเมนิเอกสารทางวชิาการ และตรวจสถาน
ประกอบการ รายการ 1(4) การประเมนิตามคําขอหนังสอืรับรองการ
วนิจิฉัยผลติภัณฑก์ารจัดระดับความเสีย่งหรอืการจัดกลุม่เครือ่งมอื
แพทย ์ทีต่อ้งใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิเอกสารวชิาการ 

คําขอละ 38,000 บาท 

บญัชทีี ่2 การพจิารณาหรอืการตรวจสอบใดๆ นอกจากบญัชทีี ่1          
รายการ 3(1) การพจิารณาวนิจิฉัยวา่เป็นเครือ่งมอืแพทยห์รอืไม ่

รายการละ 3,000 บาท 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. ศนูยจั์ดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระทําผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.) 
(หมายเหต ุ: โทรศพัท ์0 2590 7354-55/สายดว่น 1556/โทรสาร 0 2590 1556/ 
E-mail : 1556@fda.moph.go.th 
อาคาร 1 ชัน้ 1 สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000)  

2. กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์
(หมายเหต ุ: โทรศพัท ์0 2590 7149/โทรสาร 0 2591 8445/E-mail : mdcd1988@fda.moph.go.th/อาคาร 2 
ชัน้ 4 สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000) 

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) 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. ขัน้ตอนการยืน่คําขอการวนิจิฉัยผลติภัณฑ ์
2. ใบควบคมุกระบวนงานการพจิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์
3. แบบตรวจรับคําขอพจิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์
4. หนังสอืขอใหพ้จิารณาวนิจิฉัยผลติภัณฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์
5. เอกสารแสดงรายละเอยีดของผลติภัณฑ ์
6. หนังสอืมอบอํานาจ 
7. บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 
8. หนังสอืแจง้เหตแุหง่การคนืคําขอ 

 



หมายเหต ุ
 เริม่นับระยะเวลาตัง้แตไ่ดรั้บเอกสารทีค่รบถว้นถกูตอ้งจนถงึพจิารณาแลว้เสร็จและบนัทกึขอ้มลูการอนุญาตในระบบ
สารสนเทศ ไมนั่บระยะเวลาการแกไ้ขเอกสารใหส้มบรูณ์หรอืการชีแ้จงขอ้มูลของผูป้ระกอบการ และหรอืพจิารณาจากคณะ
ประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชาญ 
 


