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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใบแทนหนังสือรั บรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน: การขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื องมื อแพทย์ พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพือบริ การประชาชน
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
3 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 8
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 17
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 2
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือ
แพทย์ 21/04/2015 10:12
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service Center) อาคาร 5 ชัน 1
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติ วานนท์ อ.เมื องนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 7248, 7438, 7420, 7427, 7428
Website: www.fda.moph.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 15:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์ทียังมีอายุการใช้ งานอยู่ มีหลักเกณฑ์ดงั นี
หลักเกณฑ์ ของผู้ยืนคําขอ
1. ต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คล หรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ทีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ในประเทศไทย
2. ต้ องจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์ กับกองควบคุมเครื องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
3. ต้ องมีใบแจ้ งความว่าหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์สญ
ู หาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดจากสถานีตํารวจ
แห่งท้ องที ทีหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าฯ สูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ด
4. ต้ องมีสําเนาหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์ทีสูญหาย ถูกทําลาย หรื อฉบับจริ งทีชํารุ ด (ถ้ าไม่มีให้
ดําเนินการทําหนังสือขอคัดสําเนากับกองควบคุมเครื องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
หมายเหตุ : ผู้ยืนคําขอต้ องยืนคําขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุด
เงือนไขในการยืนคําขอ
- 1 บัตรคิว :1 คําขอ (จํานวนรับคําขอไม่เกิน 65 คําขอต่อวัน)
- 1 วัน :1 บริ ษัท:3 คําขอ (คิดรวมคําขอเกียวกับหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์และคําขออนุญาตผ่อน
ผันการนําเข้ าเครื องมือแพทย์ทกุ ประเภท)
- ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่ องของรายการเอกสารหรื อหลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติม โดยผู้รับบริ การ
จะต้ องดําเนินการแก้ ไข หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถือว่าผู้รับบริ การละทิง
คําขอ
หมายเหตุ :- ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
หน้ าทีของผู้ยืนคําขอ
- ต้ องจัดทําและจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานตามข้ อกําหนดของแบบคําขอ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

(1) ผู้ยืนคําขอ กดบัตรคิว 3.5 ชัวโมง
ยืนคําขอกับเจ้ าหน้ าที
(2) เจ้ าหน้ าที พิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ อง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองควบคุม
เครื องมือแพทย์

หมายเหตุ
(กรณีไม่ถกู ต้ อง
หรื อเอกสารไม่
ครบถ้ วน ให้
เจ้ าหน้ าทีทํา
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไข
(3) ผู้ยืนคําขอ กดบัตรคิว
ยืนคําขอ และนําใบสังชําระ
ค่าธรรมเนียม ไปชําระเงินที
ห้ องการเงิน (OSSC)
(4) ผู้ยืนคําขอ นําสําเนา
ใบเสร็ จรับเงิน มารับบัตร
รับคําขอ ณ ช่องบริ การ

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

-

เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคําขอ
2 วันทําการ
บันทึกข้ อมูลและออก
หนังสือรับรองประกอบการ
นําเข้ าเครื องมือแพทย์
เจ้ าหน้ าทีเสนอเพือลงนาม 3 ชัวโมง
ในหนังสือรับรอง
ประกอบการนําเข้ า
เครื องมือแพทย์ ตามลําดับ
ผู้ยืนคําขอนําบัตรรับคําขอ 15 นาที
มาแสดง ณ ช่องบริ การ
ตามวันทีระบุบนบัตรรับคํา

กองควบคุม
เครื องมือแพทย์

หมายเหตุ
บันทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรื อหลักฐานที
จะต้ องยืนเพิมเติม
พร้ อมทังกําหนด
ระยะเวลาทีผู้ยืน
คําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไข
หรื อยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติม
ไว้ ในแบบตรวจ
รับคําขอ โดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืน
คําขอลงนามไว้ ใน
แบบนัน แล้ วมอบ
สําเนาให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ)
-

กองควบคุม
เครื องมือแพทย์

-

กองควบคุม
เครื องมือแพทย์

(ระยะเวลาขึนกับ
การดําเนินการ
ของผู้ยืนคําขอ)
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอ เพือให้ เจ้ าหน้ าทีออก
ใบสังชําระค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 3 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ออกมาแล้ วไม่
เกิน 6 เดือน และ
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบควบคุม
กองควบคุม
กระบวนงาน,
เครื องมือแพทย์
แบบตรวจรับคํา
ขอ และแบบลง
ข้ อมูลคอมพิวเต
อร์ โดยมีการแจ้ ง
รหัสชือสามัญ
เครื องมือแพทย์ที
นําเข้ า

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

2)

สําเนาเอกสาร
การจดทะเบียน
สถาน
ประกอบการ
นําเข้ าเครื องมือ
แพทย์

กองควบคุม
เครื องมือแพทย์

0

3)

สําเนาหนังสือ
รับรอง
ประกอบการ
นําเข้ าเครื องมือ
แพทย์ทีหาย
(กรณีมีสําเนา
เอกสารอยู่ ถ้ าไม่
มีต้องทําหนังสือ
ถึงผู้อํานวยการ
กองควบคุม
เครื องมือแพทย์
ขอคัดลอกสําเนา
เพือใช้ ดําเนินการ
ต่อไป)
ใบแจ้ งความ
(ระบุเลขที
หนังสือรับรอง
ประกอบการ
นําเข้ าเครื องมือ
แพทย์และสาเหตุ
ของการขอใบ
แทน)

กองควบคุม
เครื องมือแพทย์

กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวน
กลาง

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

0

3

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

1

0

ฉบับ

(กรณีใช้ ฉบับ
สําเนา ให้ รับรอง
สําเนาถูกต้ องโดย
เจ้ าหน้ าทีทีออก
เอกสาร)
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ที
5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจให้ กระทํา
การแทน ติด
อากรแสตมป์ 10
บาท พร้ อม
สําเนาบัตร
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจกับ
ผู้รับมอบอํานาจ
ทีลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แล้ ว
หนังสือขอใบ
แทนหนังสือ
รับรอง
ประกอบการ
นําเข้ าเครื องมือ
แพทย์

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้ออกเอกสารเป็ น
บริ ษัทผู้ยืนคําขอ)

0

ฉบับ

(ผู้ออกเอกสารเป็ น
บริ ษัทผู้ยืนคําขอ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอใบแทนหนังสือรั บรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2) ใบแทนหนังสือรั บรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (ชํ าระค่าธรรมเนี ยมที ห้องการเงิ น ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service
Center : OSSC) ตังแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมี ระยะเวลาที ใช้ในการชํ าระค่าธรรมเนี ยม 15 นาที )
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 2590 7354-55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail :
1556@fda.moph.go.th/อาคาร 1 ชัน 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติ วานนท์ ตําบลตลาด
ขวัญ อํ าเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองควบคุมเครื องมือแพทย์
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 2590 7248/โทรสาร 0 2591 8445/E-mail : mdcd1988@fda.moph.go.th/อาคาร 2
ชัน 4 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติ วานนท์ ตํ าบลตลาดขวัญ อําเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี
11000)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์
2)
หนังสือขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้ าเครื องมือแพทย์
3)
หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน
19. หมายเหตุ
20/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
พิมลวรรณ ทันตวิวฒ
ั นานนท์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ
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ขั้นตอนการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย
1. ศึกษารายละเอียดในคูม ือประชาชน

2. กรอกคําขอและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน)

3. ตรวจเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอ

4. กดบัตรคิวเพื่อยื่นคําขอกับเจาหนาที่

5. ยื่นคําขอและเอกสารที่ชองบริการ

6.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรองและ
กําหนดระยะเวลาการแกไข พรอมลงนาม
รับทราบรวมกัน (ผูยื่นและเจาหนาที่)
พรอมทั้งสงคืนคําขอ

6. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร
ไมครบถวน/

ครบถวน
ถูกตอง

ไมถูกตอง

6.2 ออกบัตรรับคําขอและ
ใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
พรอมกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จในบัตรรับคําขอ

6.2.1 เจาหนาที่พิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

หมายเหตุ :1) การขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย
1. กรณีเครื่องมือแพทย 1 รายการ ระยะเวลา 1 วันทําการ
2. กรณีเครื่องมือแพทย มากกวา 1 รายการ แตไมเกิน 100 รายการ ระยะเวลา 4 วันทําการ
3. กรณีเครื่องมือแพทย มากกวา 100 รายการ ระยะเวลา 5 วันทําการ
2) การขอเพิ่มเติมรายการเครื่องมือแพทยและแกไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในหนังสือรับรอง
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย
1. กรณีเครื่องมือแพทย 1 รายการ ระยะเวลา 1 วันทําการ
2. กรณีเครื่องมือแพทย มากกวา 1 รายการ ระยะเวลา 3 วันทําการ
3. กรณีแกไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ระยะเวลา 3 วันทําการ
3) การขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ระยะเวลา 3 วันทําการ

ระยะเวลาการ
พิจารณาตามที่
กําหนดในคูมือ
สําหรับประชาชน
สําหรับคําขอนั้น ๆ

6.2.2 นําบัตรรับคําขอมาแสดง ณ
ชองบริการ ตามวันที่ระบุ เพื่อให
เจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมแลวนํามารับหนังสือ
รับรองฯ

