
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัรองระบบคณุภาพการผลติเครือ่งมอืแพทย ์(GMP) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ประกาศส านักงาน เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีด่ใีนการผลติเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2548 

  

 ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอื มคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นตน้เหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูรั้บบรกิารจะตอ้งด าเนนิการ

แกไ้ข หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูรั้บบรกิารละทิง้ค าขอ 

 

 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนั นับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

 

หนา้ทีข่องผูย้ืน่ค าขอ/ ผูม้าตดิตอ่ ตอ้งปฏบิตั ิ

จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบคณุภาพตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีด่ใีนการผลติเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2548 เป็นอยา่งด ี

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ศนูยบ์รกิารสขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ. ตวิานนท ์อ. เมอืง
นนทบรุ ีจ. นนทบรุ ี11000 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการช าระเงนิจนถงึ
เวลา 15.30 น.))  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ศนูยใ์หค้ าปรกึษาผลติภัณฑส์ขุภาพ อาคาร 6 ชัน้ 5 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการช าระเงนิจนถงึ
เวลา 15.30 น.))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 76 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
(1) ยืน่ค าขอขอรับรองระบบคณุภาพ GMP ทีศ่นูยบ์รกิารสขุภาพ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
(2) เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารสขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center) ออกใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

(3) น าใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนยีมจา่ยทีศ่นูยบ์รกิารสขุภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 

(4) น าค าขอไปพบเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นที่
ศนูยใ์หค้ าปรกึษาผลติภัณฑส์ขุภาพ อาคาร 6 ชัน้ 5 

(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการช าระเงนิ

3.5 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จนถงึเวลา 15.30 น.))  
2) การตรวจสอบเอกสาร 

(1) เจา้หนา้ทีศ่นูยใ์หค้ าปรกึษาผลติภัณฑส์ขุภาพตรวจสอบ

ความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอ 
(2) ผูป้ระกอบการเลอืกรูปแบบการตรวจประเมนิ  

     2.1 กรณีตอ้งการใหต้รวจประมนิเอกสารระบบคณุภาพ

เจา้หนา้ทีอ่อกใบก าหนดคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจัดเก็บตาม ม.44 และ 
ใหไ้ปช าระทีธ่นาคาร  

    2.2 กรณีไมต่อ้งการใหต้รวจประเมนิเอกสารระบบคณุภาพ 
เจา้หนา้ทีจ่ะท าใบก าหนดของการตรวจประเมนิเพือ่ออกหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้า่ยตาม ม.44 และใหไ้ปช าระทีธ่นาคาร 

(3) น าหลักฐานการช าระเงนิมาพบเจา้หนา้ทีศ่นูยใ์หค้ าปรกึษา
ผลติภัณฑส์ขุภาพอาคาร 6 ชัน้ 5 เพือ่นัดวนัตรวจประเมนิ

เอกสารระบบคณุภาพกรณี 2.1 หรอืสถานทีก่รณี 2.2 
(หมายเหต:ุ (ค าขอทีไ่มถ่กูตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะออกบนัทกึ
ความบกพร่องฯและใหม้าแกไ้ขเพิม่เตมิ 1 ครัง้หากไมส่ามารถ
แกไ้ขขอ้บกพร่องใหแ้ลว้เสร็จทนัก าหนดเจา้หนา้ทีจ่ะท าการ
อนุมัตคินืค าขอ))  

3.5 ชัว่โมง กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

3) การพจิารณา 
(1) เจา้หนา้ทีส่ง่เรือ่งใหห้น่วยตรวจประเมนิสถานประกอบการ

พจิารณาเอกสารระบบคณุภาพ 

(2) หน่วยตรวจประเมนิสถานประกอบการสง่ผลการพจิารณา

ดอกสารคณุภาพกลบัใหเ้จา้หนา้ที ่

5 วนัท าการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

4) การพจิารณา 

(1) เจา้หนา้ทีป่ระสานกบัผูป้ระกอบการเพือ่นัดตรวจสถานทีแ่ละ

คา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการตรวจประเมนิ

เพือ่ออกหนังสอืหนังสอืรับรอง GMP 

(2) ผูป้ระกอบการช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บกรณีตรวจเพือ่อก

หนังสอืรับรอง GMP ตาม ม.44 

(3) รับการตรวจประเมนิสถานทีจ่ากหน่วยตรวจสถาน

ประกอบการ 

(4) หน่วยตรวจประเมนิสถานประกอบการสง่ผลการตรวจสถานที่

ใหเ้จา้หนา้ที ่

(หมายเหต:ุ (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและคา่ทีพั่กของคณะ

ผูต้รวจประเมนิ ใหผู้ย้ืน่ค าขอเป็นผูรั้บผดิชอบ)) 

35 วนัท าการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีตกิารพจิารณา 

(1) จัดประชมุคณะท างาน GMP พจิารณาผลการตรวจ

ประเมนิผลตรวจสถานที ่และ/หรอื เอกสารระบบคณุภาพ 
(2) จัดท ารายงานการประชมุสรุปผลการขอรับรองระบบคณุภาพ

เครือ่งมอืแพทย ์GMP 

30 วนัท าการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
(1) เจา้หนา้ทีน่ ารายงานการประชมุมาท าหนังสอืรับรองระบบ

คณุภาพเครือ่งมอืแพทย ์GMP และเสนอผูม้อี านาจอนุมัต ิ
(2) แจง้ผูป้ระกอบการใหม้ารับหนังสอืรับรองระบบคณุภาพ

เครือ่งมอืแพทย ์GMP 

4 วนัท าการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 

6) - 
(1) พบเจา้หนา้ทีต่ามใบนัดรับเรือ่ง โดยน าใบนัดรับเรือ่งมา

ตดิตอ่ที ่ศนูยใ์หบ้รกิการผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) 

(2) เจา้หนา้ทีศ่นูยใ์หบ้รกิการผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One 

Stop Service Center) ออกใบสัง่ช าระคา่ใบจดทะเบยีนมลูคา่ 

1 วนัท าการ กองควบคมุเครือ่งมอื
แพทย ์

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1000 บาท 

(3) น าใบสง่ช าระไปช าระเงนิที ่ศนูยใ์หบ้รกิการผลติภัณฑ์
สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และน าใบเสร็จ

มารับใบจดทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (หอ้งการเงนิ ฝ่ายการคลงั เปิดรับการช าระเงนิ
จนถงึเวลา 15.30 น.))  

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบตรวจรบัค าขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

2) 

 

ใบควบคมุกระบวนงาน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

3) 

 

ค าขอรบัรอง/ตอ่อายรุะบบคณุภาพการผลติเครือ่งมอืแพทย ์

(GMP) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์

4) 

 

ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติเครือ่งมอืแพทย ์() 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

ใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนของนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(1. ออกมาไมเ่กนิ 6เดอืน 
2. พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจใหเ้ป็นผูย้ ืน่ค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค าขอ) 

- 

8) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูม้อบและผูรั้บมอบ กรณีชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสาร ส าเนา

หนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (ทีย่ังไม่

หมดอายุ) ส าเนาใบอนุญาตการท างาน (work permit) พรอ้มรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(ผูม้อบและผูรั้บมอบ 
กรณีชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารส าเนาทะเบยีนบา้นทีร่ะบสุถานทีท่ างานตรง

ตาม work permit พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

10) 

 

ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ก าหนดเครือ่งมอืแพทยแ์ละ

หนว่ยงานภายในสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

 

11) 

 

คูม่อืคณุภาพ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

 

12) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีผ่ลติเครือ่งมอืแพย ์สถานทีเ่ก็บรกัษา
เครือ่งมอืแพทย ์และสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค าขอ) 

- 

13) 
 

แผนภูมแิสดงกรรมวธิกีารผลติโดยสงัเขปตามผลติภณัฑเ์ครือ่งมอื
แพทยท์ีข่อรบัการรบัรอง 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(ผูอ้อกเอกสารเป็นบรษัิทผูย้ืน่ค าขอ) 

- 

14) 
 

มาตรฐานส าหรบัวธิกีารปฏบิตังิานหรอืคูม่อืด าเนนิงานเรือ่ง 
การเฝ้าตดิตามและควบคมุปจัจยัของสภาพแวดลอ้ม, การ

ด าเนนิการผลติและบรกิาร, การบรกิาร ข ัน้ตอนในการวดัและวสัดุ
ทใีช ้(ถา้ม)ี, การตรวจสอบความถูกตอง้ของกระบวนการท าให้

ปราศจากเชือ้, การชีบ้ง่ผลติภณัฑแ์ละสถานการณต์รวจสอบ

ผลติภณัฑ,์ การสอบกลบัได,้ การเก็บรกัษาผลติภณัฑ,์ การ
ควบคมุเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบและทดสอบ, การตรวจ

ตดิตามภายใน, การควบคมุผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด, 
การน ากลบัไปท าใหม,่ การปฏบิตักิารแกไ้ขสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค าขอรบัรองระบบ GMP 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

2) คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูย้ ืน่ค าขอในการะทยวการพจิารณา

อนุญาตผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2560 กรณี 
การตรวจประเมนิเอกสารระบบคณุภาพ (Quality system 
document evaluation/ Paper assessment) 
2.1 เครือ่งมอืแพทยป์ระเภทที ่4 
2.2 เครือ่งมอืแพทยป์ระเภทที ่3 
2.3 เครือ่งมอืแพทยป์ระเภทที ่2 
2.4 เครือ่งมอืแพทยป์ระเภทที ่1 
 (หมายเหต:ุ (ช าระคา่ใชจ้่ายทีธ่นาคาร  ))  

  

 

 
 

คา่ธรรมเนยีม 50,000 บาท 
คา่ธรรมเนยีม 40,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีม 20,000 บาท 
  

3)  คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูย้ ืน่ค าขอในการะทยวการพจิารณา
อนุญาตผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2560 กรณี 
การตรวจประเมนิเพือ่ออกหนงัสอืรบัรองตามหลกัเกณฑ ์GMP 

3.1 สถานทีผ่ลติอยูใ่นไทย 
 

  
 

คา่ธรรมเนยีม 18,000 บาท/คน/วนั 

(รวมแลว้ไมเ่กนิ 360,000 บาท/ค าขอ) 
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 
3.2 สถานทีผ่ลติในตา่งประเทศ 
      3.2.1 สถานทีผ่ลติในกลุม่ประเทศอาเซีย่น 
 
      3.2.2 สถานทีผ่ลติในประเทศอืน่ๆนอกเหนอืจาก 3.2.1 
(หมายเหต:ุ (ช าระคา่ใชจ้่ายทีธ่นาคาร  )) 

  

คา่ธรรมเนยีม 27,000 บาท/คน/วนั 
(รวมแลว้ไมเ่กนิ 540,000 บาท/ค าขอ 

คา่ธรรมเนยีม 36,000 บาท/คน/วนั 
(รวมแลว้ไมเ่กนิ 540,000 บาท/ค าขอ 

4) หนงัสอืรบัรอง GMP 
4.1 ภาษาไทย 

4.2 ภาษาองักฤษ 
(หมายเหตุ: (ช าระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงนิ ศูนยบ์รกิารผลติภัณฑ์
สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) ตัง้แตเ่วลา 
08.30-15.30 น. โดยมรีะยะเวลาทีใ่ชใ้นการช าระคา่ธรรมเนยีม 15 นาท)ี) 

 
คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยจั์ดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

(หมายเหต:ุ (ชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000/โทรศพัท ์0 
2590 7354 – 55/สายดว่น 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายดว่น 1111))  

2) กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย ์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 หอ้ง 410 โทรศพัท ์: 0 2590 

7148 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(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:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 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 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่งแผนผังภายใน/แผนผังอาคารผลติ/กระบวนการผลติ/ระบบบ าบัดน ้าเสยี 
(หมายเหต:ุ -)  

2)   
  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขอรับรองระบบคณุภาพการผลติเครือ่งมอืแพทย ์(GMP) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2551  

2)ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้่ายทีจ่ะจัดเก็บจากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑเ์ครือ่งมอื
แพทย ์พ.ศ.2560 

3)ประกาศส านักงาน เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีด่ใีนการผลติเครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ.2548 

 
 

 
 

 

 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 1 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 2 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 05/09/2017 09:21 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


