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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดผลติและใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้า

เครืองมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2551 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้าเครืองมือแพทย์

ตามพระราชบญัญัตเิครืองมือแพทย์พ.ศ. 2551 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัเครืองมือแพทย์พ.ศ.2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนด

ระยะเวลาการปฎิบตัิราชการเพือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 4วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน12  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 32  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 5  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้า

เครืองมือแพทย์ตามพระราชบญัญัตเิครืองมือแพทย์พ.ศ. 2551  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการกองควบคมุเครืองมือแพทย์ 

อาคาร 2  ชนั 4  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุถ. ติวานนท์อ. เมืองนนทบรีุจ. 

นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7148, 0 2590 7242, 0 2590 7243, 0 2590 7244, 0 2590 7248 

 

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/13.PDF 

 

2. กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้าเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/17.PDF 

 

3. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการ

ออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/42.PDF 

 

4. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการ

ออกใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้าเครืองมือแพทย์พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/43.PDF 

 

หมายเหต ุ: ผู้ ยืนคําขอต้องยืนคําขอก่อนวนัทีใบรับแจ้งสินอายโุดยสามารถยืนคําขอได้ภายในระยะเวลา 90 วนัก่อนวนั

สินอายแุละเพือให้สามารถดําเนินการตอ่อายไุด้ทนัก่อนวนัสินอายผุู้ ยืนคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ควรยืนคําขอก่อนวนัทีใบรับ

แจ้งสินอายเุป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัหากยืนคําขอก่อนวนัทีใบรับแจ้งรายการละเอียดสินอาย ุ7 วนัระยะเวลา

ดําเนินการจะเพิมจากเดมิเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 เท่า 

 

 

 

5. หน้าทีของผู้ ยืนคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ต้องปฏิบตัิ 

 

5.1 ต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าเครืองมือแพทย์ซึงระบเุครืองมือแพทย์หรือขอบขา่ย

เครืองมือแพทย์ทีต้องขอรับใบรับแจ้ง 
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5.2 ต้องมีความรู้ความเข้าใจและศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้อง

กบัเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอฯอย่างเข้าใจชดัเจน 

 

5.3 ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอพร้อมทงัจดัทําสารบญัรายการเอกสาร 

 

5.4 การกลา่วอ้างตา่งๆต้องมีเอกสารและหลกัฐานสนบัสนนุเช่นสรรพคณุข้อบ่งใช้และประโยชน์คณุภาพมาตรฐาน

เครืองหมายสญัลกัษณ์เป็นต้น 

 

5.5 สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเครืองมือแพทย์ทีประสงคจ์ะยืนคําขอตามแบบตรวจรับคํา

ขอ 

 

5.6 สามารถชีแจงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนคําขอตอ่เจ้าหน้าที

ได้อย่างเข้าใจชดัเจนครบถ้วน 

ขนัตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อ

บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ทงันี ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม/่

 สมบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าทีจะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานทีต้องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและในระยะเวลาทีกําหนดหรือยืนเอกสารเพิมเติมภาย/

ในบนัทึกดงักลา่ว มิเช่นนนัจะถือวา่ผู้ ยืนคําขอละทิงคําขอ โดยเจ้าหน้าทีและผู้ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนาม

บนัทึกดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้มาติดตอ่ขอรับบตัรลําดบั 

(บตัรคิว) เพือพบเจ้าหน้าที 
 

0 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(2 คําขอตอ่วนั (1 

รายตอ่ 1 คําขอ) 

โดยสามารถยืนได้

ตงัแตเ่ดือน

ตลุาคมถึง

ธนัวาคมของทกุปี) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืนคําขอชีแจง 0 วนัทําการ กองควบคมุ (ระยะเวลาขนึกบั
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

และอธิบายรายละเอียดของ

เอกสารหลกัฐานของ

เครืองมือแพทย์ทีจะยืนคํา

ขอกบัเจ้าหน้าทีตามหวัข้อ

ในแบบคําขอ 
 

เครืองมือแพทย์ ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน

คําขอในการให้

ข้อมลู

รายละเอียด) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอฯและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

ภายในระยะเวลาทีกําหนด

และบนัทึกผลการตรวจสอบ

ในแบบตรวจรับและแจ้งผล

การพิจารณา 
 

1 วนัทําการ 

(**) 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีคําขอถกูต้องและ

เอกสารหลกัฐานครบถ้วน

ให้ดําเนินการตงัแตข้่อ 6. 

ข้อ 7. ข้อ 8. 
 

0 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

5) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีคําขอไมถ่กูต้องหรือ

เอกสารไมค่รบถ้วนแจ้งผู้ ยืน

คําขอ 

 (ก) ผู้ ยืนคําขอ

สามารถแก้ไขหรือยืน

เอกสารเพิมเติมได้ใน

ขณะนนัให้ดําเนินการตาม

ข้อ 6. ข้อ 7. และข้อ 8. 

  

 

0 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

((ข) หากผู้ยืนคํา

ขอไมส่ามารถ

แก้ไขหรือยืน

เอกสารหลกัฐาน

เพิมเตมิได้ใน

ขณะนนัให้

เจ้าหน้าทีทํา

บนัทึกความ

บกพร่องและ

รายการเอกสาร



5/14 
 

 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 หรือหลกัฐานที

จะต้องยืนเพิมเติม

พร้อมทงักําหนด

ระยะเวลาทีผู้ ยืน

คําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไข

หรือยืนเอกสาร

หลกัฐานเพิมเติม

ไว้ในแบบบนัทึก

ความบกพร่อง(ไม่

เกิน  วนัทําการ)

โดยให้เจ้าหน้าที

และผู้ยืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนนั

แล้วมอบสําเนา

บนัทกึความ

บกพร่องดงักลา่ว

ให้ผู้ ยืนคําขอ) 

6) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอพบเจ้าหน้าที

ธรุการเพือออกใบสงัชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอและ

คา่ธรรมเนียมใบรับแจ้ง 
 

0 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(ระยะเวลาขนึกบั

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน

คําขอ) 

7) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอนําใบสงัชําระฯ

เพือชําระเงินทีห้องการเงิน

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 

0 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(ระยะเวลาขนึกบั

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน

คําขอ) 

8) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ ยืนคําขอนําสําเนา 0 วนัทําการ กองควบคมุ (ระยะเวลาขนึกบั
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม

มาให้เจ้าหน้าทีธรุการเพือ

ขอรับบตัรรับคําขอ (จะระบุ

วนัแล้วเสร็จของการ

พิจารณาคําขอ) 
 

เครืองมือแพทย์ ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน

คําขอ) 

9) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ

และบนัทึกข้อมลูและออก

ใบรับแจ้งพร้อมเสนอ

ผู้อํานวยการกองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ลงนาม

ตามลําดบั 
 

2 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

10) 
การลงนาม 
 

ผู้อนญุาตลงนามตามลําดบั 
 

1 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

11) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีธรุการแจ้งผู้ ยืนคํา

ขอเพือทราบผลการ

พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

0 นาที กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 0 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ - 0 2 ชดุ (สําเนาหนงัสือจด
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคล ทะเบียนกระทรวง

พาณิชย์ซึงออกไม่

เกิน 6 เดือนทีมี

การลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ่

อายใุบรับแจ้งฯ

ผลิตหรือนําเข้า

เครืองมือแพทย์  

(แล้วแตก่รณี) 

- 0 0 ฉบบั - 

2) 

- คําขอตอ่อายใุบ

รับแจ้งฯผลิต

เครืองมือแพทย์ 

(แบบจ.ผ. ๒) 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

2 0 ฉบบั - 

3) 

- คําขอตอ่อายใุบ

รับแจ้งฯนําเข้า

เครืองมือแพทย์ 

(แบบจ.น. ๒) 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

2 0 ฉบบั - 

4) 

การจดัทํา

เอกสารหลกัฐาน

แนบท้ายคําขอ

เตรียมเอกสาร

อย่างน้อย 2 ชดุ 

- 1 1 ชดุ (กรณีคําขอแจ้ง

รายการละเอียด

นําเข้าเครืองมือ

แพทย์ให้แนบ

เอกสารหลกัฐาน

อ้างอิงในแตล่ะ

หวัข้อซึงจดัทําเป็น
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ภาษาองักฤษและ

ลงนามรับรอง

ความถกูต้องของ

เอกสารหลกัฐาน

โดยผู้ผลิตหรือ

เจ้าของเครืองมือ

แพทย์ทีนําเข้า

นนัๆไว้ด้วย ) 

5) 

- บทสรุปที

เกียวกบั

เครืองมือแพทย์ 

(Executive 

Summary) 

- 1 1 ชดุ (ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทย) 

6) 

- หลกัการสําคญั

เกียวกบัความ

ปลอดภยัและ

สมรรถนะการ

ทํางานของ

เครืองมือแพทย์

และวิธีการแสดง

ถึงความ

สอดคล้อง 

(Essential 

Principles of 

Safety and 

Performance of 

Medical Device 

and Method 

used to 

- 1 1 ชดุ (ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

demonstrate 

conformity) 

7) 

- เอกสารสรุป

การทวนสอบและ

การตรวจสอบ

ความถกูต้องของ

การออกแบบ 

(Summary of 

Design 

Verification and 

Validation 

Documents) 

- 1 1 ชดุ (ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้) 

8) 

- การวิเคราะห์

ความเสียง (Risk 

Analysis) 

- 1 1 ชดุ ( ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้) 

9) 

- ข้อมลูผู้ผลิต 

(manufacturer 

information) 

- 1 1 ชดุ (ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้) 

10) 

- หนงัสือรับรอง

ระบบคณุภาพ

การผลิต (GMP 

or quality 

system 

certificate)  

เฉพาะกรณีใบรับ

แจ้งนําเข้า

เครืองมือแพทย์

หรือทีระบเุฉพาะ

ไว้ในประกาศ

- 1 1 ชดุ - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เครืองมือแพทย์ 

11) 

- หนงัสือรับรอง

การขายเครืองมือ

แพทย์ 

(certificate of 

free sale)  

เฉพาะกรณีใบรับ

แจ้งฯนําเข้า

เครืองมือแพทย์ 

- 1 1 ชดุ - 

12) 

- วิธีการทําลาย

การทําให้เสือม

คณุภาพและการ

ขจดัของเสียที

เกิดขนึภายหลงั

การใช้(ถ้ามี) 

- 1 1 ชดุ (ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้) 

13) 

- รายการอืนๆที

เกียวข้องกบั

เครืองมือแพทย์ 

- 1 1 ชดุ (ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้) 

14) 

ใบรับแจ้งรายการ

ละเอียดผลิตหรือ

ใบรับแจ้งรายการ

ละเอียดนําเข้า

เครืองมือแพทย์

ฉบบัจริงที

หมดอายแุล้ว 

- 1 1 ฉบบั - 

15) 

สําเนาใบจด

ทะเบียนสถาน

ประกอบการผลิต

หรือนําเข้า

- 0 2 ชดุ - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เครืองมือแพทย์ที

มีการลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

16) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้เป็นผู้

ดําเนินกิจการ 

(ตามใบจด

ทะเบียนสถาน

ประกอบการผลิต

หรือนําเข้า

เครืองมือแพทย์) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจ 

- 1 1 ชดุ - 

17) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้เป็นผู้

ยืนคําขอพร้อม

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจ 

- 1 1 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอต่ออายุใบรับแจ้งฯ 

หมายเหตุ ((หนึงร้อยบาทถว้น)  ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงินศนูย์บริการ
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ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตงัแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พกัเทียง) โดยมี

ระยะเวลาทีใชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

2) ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลติเครืองมือแพทย์ 

หมายเหตุ ((หา้พนับาทถว้น)  ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงินศูนย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตงัแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พกัเทียง) โดยมี

ระยะเวลาทีใชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

3) ใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้าเครืองมือแพทย์ 

หมายเหตุ ((หนึงหมืนบาทถว้น)  ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงินศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตงัแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พกัเทียง) โดยมี

ระยะเวลาทีใชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเรืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ชนั 1 อาคาร 1 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอ

เมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ 0 2590 7354 - 55 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนสายดว่น 1556 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนโทรสาร 0 2590 1556 

หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนE-mail address: 1556@fda.moph.go.th 

หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนสายดว่น 1111 

หมายเหตุ- 

7) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเครืองมือแพทย์ชนั 4 อาคาร 2 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาถนน

ติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7245 โทรสาร 0 2591 

8445 
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หมายเหตุ- 

8) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คําขอตอ่อายใุบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครืองมือแพทย์ 

- 

 

2) คําขอตอ่อายใุบรับแจ้งรายการละเอียดนาเข้าเครืองมือแพทย์ 

- 

 

19. หมายเหตุ 

1. เวลาดําเนินการทีกําหนดไมร่วมระยะเวลาทีผู้ รับบริการใช้ในการชําระคา่ธรรมเนียมและมารับเอกสารและขนึกบั 

    -  ระบบบนัทกึข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นปกต ิ

    -  มีจํานวนเจ้าหน้าทีทีสามารถปฏิบตัิงานในขณะนนัเพียงพอ 

2. กระบวนงานทีเกียวข้อง การตอ่อายใุบอนญุาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต นําเข้าเครืองมือแพทย์ 

 

(**) เหตุผลและข้อจาํกัด 

 เนืองจากเอกสารหลกัฐานเกียวกบัเครืองมือแพทย์มีข้อมลูรายละเอียดจํานวนมากและมีความซบัซ้อนทาง

วิชาการและเทคโนโลยี ประกอบกบัต้องมีเอกสารหลกัฐานทีมีความสอดคล้องด้านความปลอดภยัและความเสียงของ

เครืองมือแพทย์ตามข้อกําหนดของ AEC จึงจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพือเป็นการอํานวยความ

สะดวกในการตรวจสอบความครบถ้วนและถกูต้องของคําขอและเอกสารหลกัฐานให้สามารถพิจารณาภายในระยะเวลา

ทีกําหนดเมือยืนคําขอ จึงแนะนําให้ผู้มาติดตอ่นําเอกสารหลกัฐานให้แก่เจ้าหน้าทีเพือตรวจสอบเบืองต้น โดยเจ้าหน้าที

จะแจ้งผลการตรวจสอบเบืองต้นให้ทราบภายในระยะเวลาไมเ่กิน  วนัทําการ 

วันทีพมิพ์ 04/06/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย สมุนนิติการุญ 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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            วิธีการยื่นคําขอตออายุใบรับแจงรายการละเอียดผลิตหรือนําเขาเคร่ืองมือแพทย 
 

 

 

 
 

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน  

(ตามกลุ่มผลติภัณฑ์หรือการขออนุญาตทีเกียวข้อง) 

2. กรอกคําขอ & เตรียมเอกสารหลักฐาน  
)ตามท่ีระบุในคูมือสําหรับประชาชน(  

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเอง 
ดวยบันทึกตรวจสอบคําขอในแบบตรวจรับคําขอ 

4. รับบัตรคิว และรอพบเจาหนาที ่

5. เจาหนาที่
ตรวจสอบ 
คําขอ & 
เอกสาร 

5.2 ผูย่ืนคําขอชําระ
คาธรรมเนียมคําขอและรับ
บัตรรับคําขอ 

5.2.1 เจาหนาที่พิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาต 

5.2.2 เจาหนาที่แจงผลเม่ือ
พิจารณาแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
หากลาชากวากําหนดจะแจงเหตุ
แหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวา
จะพิจารณาแลวเสร็จ ทาง e-mail 

5.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรอง+
กําหนดระยะเวลาการแกไข พรอม

ลงนามรับทราบรวมกัน  

(ผูย่ืน&เจาหนาที่) 

5.1.1 ออกเลขรับคําขอช่ัวคราว 
(สถานะรอแกไข) 

5.1.2 ผูย่ืนคําขอแกไขขอบกพรองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5.1.3 เจาหนาที่
ตรวจสอบการแกไข 

5.1.4 สงคืนคําขอ 

แกไขครบถวนถูกตองตาม
บันทกึขอบกพรอง ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

 แกไขไมครบถวนถกูตอง 
 เกินระยะเวลาที่กําหนด 

ครบถวนถกูตอง 
ตามแบบตรวจรับคําขอ 

ไมครบถวน 
/ไมถกูตอง  

ตามแบบตรวจรับคําขอ 

ระยะเวลาการพิจารณา
ตามทีก่ําหนดในคูมือ
สําหรับประชาชนสําหรับ
คําขอนั้นๆ 


