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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบ: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชื�อกระบวนงาน: การขอใบแทนหนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครื�องมือแพทย์ พ.ศ.2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที�มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพื�อบริการประชาชน  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  3 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 8  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 17  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 2  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบแทนหนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือ

แพทย์ 21/04/2015 10:12  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อาคาร 5 ชั�น 1 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถ. ติวานนท์ อ.เมืองนนทบรีุ จ. นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7248, 7438, 7420, 7427, 7428  

Website: www.fda.moph.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตั�งแต่เวลา 08:30 - 

15:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ประสงค์จะขอใบแทนหนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ที�ยงัมีอายกุารใช้งานอยู่ มีหลกัเกณฑ์ดงันี � 

หลักเกณฑ์ของผู้ยื�นคาํขอ 

1. ต้องเป็นบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล หรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ที�จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ในประเทศไทย 

2. ต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ กบักองควบคมุเครื�องมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

3. ต้องมีใบแจ้งความวา่หนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์สญูหาย ถกูทําลาย หรือชํารุดจากสถานีตํารวจ

แหง่ท้องที� ที�หนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าฯ สญูหาย ถกูทําลาย หรือชํารุด 

4. ต้องมีสําเนาหนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ที�สญูหาย ถกูทําลาย หรือฉบบัจริงที�ชํารุด (ถ้าไม่มีให้

ดําเนินการทําหนงัสือขอคดัสําเนากบักองควบคมุเครื�องมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

หมายเหต ุ: ผู้ ยื�นคําขอต้องยื�นคําขอรับใบแทนภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที�ได้ทราบถึงการสญูหาย ถกูทําลาย หรือชํารุด 

เงื�อนไขในการยื�นคาํขอ 

- 1 บตัรควิ :1 คําขอ (จํานวนรับคําขอไมเ่กิน 65 คําขอตอ่วนั) 

- 1 วนั :1 บริษัท:3 คําขอ (คิดรวมคําขอเกี�ยวกบัหนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์และคําขออนญุาตผอ่น

ผนัการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ทกุประเภท) 

- ในกรณีที�คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถ

พิจารณาได้ เจ้าหน้าที�จะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องยื�นเพิ�มเตมิ โดยผู้ รับบริการ

จะต้องดําเนินการแก้ไข หรือยื�นเอกสารเพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กําหนดในบนัทกึ มิเชน่นั �นจะถือว่าผู้ รับบริการละทิ �ง

คําขอ 

หมายเหตุ :- ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ�มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที�ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที�ระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

หน้าที�ของผู้ยื�นคาํขอ  

- ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ ยื�นคําขอ กดบตัรควิ

ยื�นคําขอกบัเจ้าหน้าที� 

(2) เจ้าหน้าที� พิจารณาและ

ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง 

3.5 ชั�วโมง กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

(กรณีไมถ่กูต้อง

หรือเอกสารไม่

ครบถ้วน ให้

เจ้าหน้าที�ทํา
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์

และเงื�อนไข 

(3) ผู้ ยื�นคําขอ กดบตัรควิ

ยื�นคําขอ และนําใบสั�งชําระ

คา่ธรรมเนียม ไปชําระเงินที�

ห้องการเงิน (OSSC) 

(4) ผู้ ยื�นคําขอ นําสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน มารับบตัร

รับคําขอ ณ ชอ่งบริการ  
 

บนัทกึความ

บกพร่องและ

รายการเอกสาร

หรือหลกัฐานที�

จะต้องยื�นเพิ�มเตมิ

พร้อมทั �งกําหนด

ระยะเวลาที�ผู้ ยื�น

คําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไข

หรือยื�นเอกสาร

หลกัฐานเพิ�มเตมิ

ไว้ในแบบตรวจ

รับคําขอ โดยให้

เจ้าหน้าที�และผู้ ยื�น

คําขอลงนามไว้ใน

แบบนั �น แล้วมอบ

สําเนาให้ผู้ ยื�นคํา

ขอ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที�พิจารณาคําขอ 

บนัทกึข้อมลูและออก

หนงัสือรับรองประกอบการ

นําเข้าเครื�องมือแพทย์ 

2 วนัทําการ กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าที�เสนอเพื�อลงนาม

ในหนงัสือรับรอง

ประกอบการนําเข้า

เครื�องมือแพทย์ ตามลําดบั 

3 ชั�วโมง 

 

 

กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

- 

4) - 
 

ผู้ ยื�นคําขอนําบตัรรับคําขอ

มาแสดง ณ ช่องบริการ  

ตามวนัที�ระบบุนบตัรรับคํา

15 นาที กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

(ระยะเวลาขึ �นกบั

การดําเนินการ

ของผู้ ยื�นคําขอ) 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ขอ เพื�อให้เจ้าหน้าที�ออก

ใบสั�งชําระคา่ธรรมเนียม

หนงัสือรับรองฯ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   3 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 3 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ออกมาแล้วไม่

เกิน 6 เดือน และ

ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ใบควบคมุ

กระบวนงาน, 

แบบตรวจรับคํา

ขอ และแบบลง

ข้อมลูคอมพิวเต

อร์ โดยมีการแจ้ง

รหสัชื�อสามญั

เครื�องมือแพทย์ที�

นําเข้า 

กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) สําเนาเอกสาร

การจดทะเบียน

สถาน

ประกอบการ

นําเข้าเครื�องมือ

แพทย์ 

 

กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) สําเนาหนงัสือ

รับรอง

ประกอบการ

นําเข้าเครื�องมือ

แพทย์ที�หาย 

(กรณีมีสําเนา

เอกสารอยู ่ถ้าไม่

มีต้องทําหนงัสือ

ถึงผู้ อํานวยการ

กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

ขอคดัลอกสําเนา

เพื�อใช้ดําเนินการ

ตอ่ไป) 

กองควบคมุ

เครื�องมือแพทย์ 

0 3 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) ใบแจ้งความ 

(ระบเุลขที�

หนงัสือรับรอง

ประกอบการ

นําเข้าเครื�องมือ

แพทย์และสาเหตุ

ของการขอใบ

แทน) 

 

กองบญัชาการ

ตํารวจสอบสวน

กลาง 

1 0 ฉบบั (กรณีใช้ฉบบั

สําเนา ให้รับรอง

สําเนาถกูต้องโดย

เจ้าหน้าที�ที�ออก

เอกสาร) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) หนงัสือมอบ

อํานาจให้กระทํา

การแทน  ติด

อากรแสตมป์ 10 

บาท พร้อม

สําเนาบตัร

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจกบั

ผู้ รับมอบอํานาจ 

ที�ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง

แล้ว 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ออกเอกสารเป็น

บริษัทผู้ ยื�นคําขอ) 

6) หนงัสือขอใบ

แทนหนงัสือ

รับรอง

ประกอบการ

นําเข้าเครื�องมือ

แพทย์ 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ออกเอกสารเป็น

บริษัทผู้ ยื�นคําขอ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ - 

2) ใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมที�หอ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) ตั�งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาที�ใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์จดัการเรื�องร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) 

หมายเหตุ (โทรศพัท์ 0 2590 7354-55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 

1556@fda.moph.go.th/อาคาร 1 ชั�น 1 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตําบลตลาด

ขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000) 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองควบคมุเครื�องมือแพทย์ 

หมายเหตุ (โทรศพัท์ 0 2590 7248/โทรสาร 0 2591 8445/E-mail : mdcd1988@fda.moph.go.th/อาคาร 2 

ชั�น 4 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

11000) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มคําขอหนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ 

2) หนงัสือขอใบแทนหนงัสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื�องมือแพทย์ 

3) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที�พมิพ์ 20/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิั �นที� 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย พิมลวรรณ ทนัตวิวฒันานนท์ 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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ขั้นตอนการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 
 

 

2. กรอกคําขอและจัดเตรยีมเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน) 

3. ตรวจเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบตรวจรับคําขอ 

4. กดบัตรคิวเพื่อยื่นคําขอกับเจาหนาที ่

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือประชาชน 

5. ยื่นคําขอและเอกสารที่ชองบริการ 

6. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสาร 

 

6.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรองและ
กําหนดระยะเวลาการแกไข พรอมลงนาม

รับทราบรวมกัน (ผูยื่นและเจาหนาที่) 
พรอมทั้งสงคืนคําขอ 

ไมครบถวน/ 
ไมถูกตอง 

ครบถวน 
ถูกตอง 

6.2 ออกบัตรรับคําขอและ 
ใบสั่งชําระคาธรรมเนยีม 

พรอมกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จในบตัรรับคําขอ 

6.2.1 เจาหนาที่พิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัต ิ

6.2.2 นําบัตรรับคําขอมาแสดง ณ 
ชองบริการ ตามวันที่ระบุ เพื่อให

เจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมแลวนํามารับหนังสือ

รับรองฯ 

ระยะเวลาการ
พิจารณาตามที่
กําหนดในคูมือ
สําหรับประชาชน
สําหรับคําขอนั้น ๆ 

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) การขอเพิ่มเติมรายการเครื่องมอืแพทยและแกไขเปลี่ยนแปลงอื่น 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 
    
 


