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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองเพือการส่งออกเครืองมือแพทย์ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอหนงัสือรับรองเพือการสง่ออกเครืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกบัเครืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

2) พระราชบญัญติัเครืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  1 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน 21  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 53  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 17  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอหนงัสือรับรองเพือการสง่ออกเครืองมือแพทย์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ กองควบคมุเครืองมือแพทย์  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชนั 4 หอ้ง 

410 ถ. ติวานนท์  อ. เมืองนนทบรีุ จ. นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7148 

เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (หอ้งการเงิน ฝ่ายการคลงั เปิดรับการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หน้าทีของผู้มายืนคําขอ/ผู้มาติดตอ่ทีมีความประสงค์ขอรับหนงัสือรับรองการสง่ออกเครืองมือแพทย์ ต้องปฎิบตัิ ดงันี 

1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายที

เกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ 

2. ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ 

3. สามารถชีแจงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ทีประสงคจ์ะยืนคําขอตอ่เจ้าหน้าที

ได้อย่างเข้าใจ 

 

ทงันี หนงัสือรับรองการสง่ออก หมายถึง 

1. หนงัสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) 

2. หนงัสือรับรองเพือการสง่ออก (Certificate for Exportation) 

3. หนงัสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer) 

4. หนงัสือรับรองแหลง่ผลิต (Certificate of Origin) 

 

โดยผู้ยืนคําขอทีเป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตทีต้องการสง่ผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ไปจําหน่าย

ตา่งประเทศและมีความจําเป็นต้องใช้หนงัสือรับรองเพือการสง่ออก สามารถขอรับหนงัสือรับรองประกอบการสง่ออกได้ 

ดงันี 

1. หนงัสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) 

2. หนงัสือรับรองเพือการสง่ออก (Certificate for Exportation) 

3. หนงัสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer) 

4. หนงัสือรับรองแหลง่ผลิต (Certificate of Origin) 

 

สว่นผู้ ยืนคําขอทีไมไ่ด้เป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิต แตเ่ป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์* หรือเป็นผู้จดทะเบียน

สถานประกอบการนําเข้าเครืองมือแพทย์ ทีต้องการสง่ผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ไปจําหน่ายตา่งประเทศและมีความ

จําเป็นต้องใช้หนงัสือรับรองเพือการสง่ออก สามารถขอรับหนงัสือรับรองประกอบการสง่ออกได้ ดงันี 

1.  หนงัสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) 

2. หนงัสือรับรองเพือการสง่ออก (Certificate for Exportation) 

โดยหนงัสือรับรองการสง่ออกจะระบขุ้อความทีแสดงถึงการเป็นผู้จําหน่ายของผู้ขอรับหนงัสือรับรองเท่านนั 
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* เจ้าของผลิตภณัฑ์ (Product owner) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ซึงเป็น (ก) ผู้ ทีสง่มอบเครืองมือแพทย์

โดยใช้ชือของตนเอง หรือโดยใช้เครืองหมายการค้า ทีมีการออกแบบ มีชือ ทางการค้า หรือชือ หรือเครืองหมายอืนที

ตนเองเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในความควบคมุของตนเอง หรือ (ข) ผู้ ทีรับผิดชอบตอ่การออกแบบ การผลิต การประกอบ 

การดําเนินกระบวนการ การแสดงฉลาก การบรรจ ุหีบห่อ การนํากลบัไปทําใหม ่หรือการดดัแปลงเครืองมือแพทย์ หรือ

ในกิจกรรมทีเป็นการดําเนินการให้บรรลตุามจดุมุง่หมาย ไมว่า่ภารกิจเหลา่นีจะทําโดยบคุคลนนัหรือกระทําในนามของ

บคุคลนนัก็ตาม 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ ยืนคําขอติดตอ่ขอรับ

บตัรลําดบั (บตัรคิว) เพือ

พบเจ้าหน้าทีกองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าทีพิจารณาและ

ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์

และเงือนไข   

(3) ผู้ ยืนคําขอกดบตัรคิวยืน

คําขอ และนําใบสงัชําระ

คา่ธรรมเนียม ไปชําระเงินที

ห้องการเงิน (OSSC) 

(4) ผู้ ยืนคําขอ นําสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน มารับบตัร

รับคําขอ 
 

1.5 ชวัโมง กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(กรณีคําขอไม่

ถกูต้องหรือ

เอกสารไม่

ครบถ้วน 

เจ้าหน้าทีแจ้งผู้ ยืน

คําขอแก้ไขหรือยืน

เอกสารเพิมเติมใน

ขณะนนั หากผู้ยืน

คําขอไมส่ามารถ

แก้ไขหรือยืน

เอกสารหลกัฐาน

เพิมเตมิได้ใน

ขณะนนั 

เจ้าหน้าทีทํา

บนัทึกความ

บกพร่องและ

รายการเอกสาร

หรือหลกัฐานที

จะต้องยืนเพิมเติม

พร้อมทงักําหนด
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาทีผู้ ยืน

คําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไข

หรือยืนเอกสาร

หลกัฐานเพิมเติม

ไว้ในแบบบนัทึก

ความบกพร่อง 

โดยเจ้าหน้าทีและ

ผู้ยืนคําขอลงนาม

ไว้ในบนัทกึนนั 

และมอบสําเนา

บนัทึกความ

บกพร่องดงักลา่ว

ให้กบัผู้ยืนคําขอ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีบนัทึกข้อมลูใน

ระบบสารสนเทศ พิมพ์

หนงัสือรับรองการสง่ออก 
 

2 ชวัโมง กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบ

ความถกูต้อง และเสนอลง

นามตามลําดบัขนั 
 

2 ชวัโมง กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

4) - 
 

เจ้าหน้าทีธรุการกอง

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

ประทบัตราและเตรียมจ่าย

เรือง 
 

30 นาที กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

5) - 
 

ผู้ยืนคําขอนําบตัรรับคําขอ

พบเจ้าหน้าทีธรุการเพือรับ

15 นาที กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(ระยะเวลาขนึกบั

การดําเนินการ



5/10 
 

 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ใบสงัชําระคา่ธรรมเนียมใบ

จดทะเบียนสถาน

ประกอบการ 
 

ของผู้ยืนคําขอ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   1 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 0 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบควบคมุ

กระบวนงาน 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
แบบตรวจรับคํา

ขอ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบแสดงข้อมลู

ของหนงัสือ

รับรองสําหรับ

เครืองมือแพทย์

เพือการสง่ออก 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) หนงัสือคําขอให้ - 1 0 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ออกหนงัสือ

รับรองการ

สง่ออก 

5) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนจาก

กระทรวง

พาณิชย์ 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมติด

อากรแสตมป์ 

หรือสําเนา 

แล้วแตก่รณี 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ

ให้ผู้ อืนกระทําการ

แทน) 

7) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผู้มอบอํานาจและ

รับมอบอํานาจ) 

8) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ผู้มอบอํานาจและ

รับมอบอํานาจ) 

9) 

เอกสาร

ตา่งประเทศ

แสดงความจํานง

ใช้หนงัสือรับรอง

การสง่ออก (ถ้า

มี) 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

สําเนา

ใบอนญุาต หรือ

สําเนาแบบแจ้ง

รายการละเอียด 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

0 1 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือ สําเนาแบบ 

ผ.อ. 1 หรือ 

สําเนาหนงัสือ

รับรอง

ประกอบการ

นําเข้า แล้วแต่

กรณี (ถ้ามี) 

11) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการ

สง่ออกฉบบัเดิม

ทีเคยได้รับ (ถ้า

มี) 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

0 1 ฉบบั - 

12) 

รายละเอียด

เกียวกบัการผลิต

เครืองมือแพทย์ 

(กรณีเครืองมือ

แพทย์ทวัไป) 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั (สําเนาการตรวจ

สถานทีผลิต

เครืองมือแพทย์ 

(ถ้ามี) 

ข้อกําหนดเฉพาะ 

และมาตรฐานของ

เครืองมือแพทย์ 

ผลการตรวจสอบ

คณุภาพ 

ฉลาก และเอกสาร

กํากบัเครืองมือ

แพทย์  

ตวัอย่างภาพหรือ

รูปเครืองมือแพทย์ 

(ถ้ามี)) 

13) 
สําเนาใบจด

ทะเบียนสถาน

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

0 1 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบการ

ผลิต/นําเข้า

เครืองมีแพทย์ 

หรือสําเนา

ใบอนญุาตขาย

เครืองมือแพทย์ 

แล้วแตก่รณี 

14) 

เอกสารแสดงการ

ขายเครืองมือ

แพทย์ในประเทศ

ไทย (กรณี 

Certificate of 

Free Sale หรือ

ต้องการระบวุา่มี

ขายในประเทศ

ไทย) (กรณี

เครืองมือแพทย์

ทวัไป) 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขออืนๆ 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) หนังสือรับรองการส่งออก 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) ตงัแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์จดัการเรืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหตุ (ชนั 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองควบคมุเครืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชนั 4 อาคาร 2 

ห้อง 410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอย่างการเตรียมเอกสารการขอหนงัสือรับรองการสง่ออกเครืองมือแพทย์ 

2) ขนัตอนการยืนคําขอหนงัสือรับรองการสง่ออกเครืองมือแพทย์ 

 

19. หมายเหตุ 

 

วันทีพมิพ์ 24/06/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย กรภทัร  ตรีสารศรี 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 



              ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองการส่งออกเครื่องมือแพทย์ 

 1. ศกึษารายละเอียดในคูม่ือส าหรับประชาชน 

2. กรอกค าขอและเตรียมเอกสารหลกัฐาน (ตามที่ระบใุนคูม่ือประชาชน) 

3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับค าขอ (Checklist) 

4. รับบตัรคิวและยื่นค าขอที่ ห้อง 410 กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ ชัน้ 4 อาคาร 2  
ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในเวลาท าการ 

5. 1 เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อบกพร่อง
และระยะเวลาแก้ไข  

พร้อมลงนามรับทราบร่วมกนั 

5. 2  ออกบตัรรับค าขอและ

ใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนยีม 

5.เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค า

ขอและเอกสาร 

5. 1.1  มอบส าเนาบนัทกึ
ข้อบกพร่องให้ผู้ยื่นค าขอ 

 

5. 1.2  ผู้ยื่นค าขอแก้ไข
ข้อบกพร่องและน ามายื่นใหม ่

 

5. 2.2  เจ้าหน้าที่พิจารณาออก/ไมอ่อกหนงัสอืรับรอง 

5. 2.1  ผู้ยื่นค าขอช าระเงินคา่ธรรมเนียมที่

ฝ่ายการคลงั 100 บาท และน าส าเนา

ใบเสร็จมายื่นเพื่อรับบตัรรับค าขอ 

5. 2.3  แจ้งผลเมือ่พิจารณาแล้วเสร็จเมื่อครบระยะเวลา 
1 วนัท าการ หากลา่ช้ากวา่ก าหนดจะแจ้งเหตแุหง่ความ

ลา่ช้าทกุ 7 วนั จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 

ไม่ครบถ้วน/ 
ไม่ถูกต้องตาม 
checklist 

ครบถ้วน/ 
ถูกต้องตาม 
checklist 

5. 1.3 คืนค าขอให้ผู้ยื่น 
 

ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ 

5. 2.4  เมื่อครบระยะเวลาด าเนินการ ให้ผู้มายื่น
ติดตอ่ขอรับหนงัสอืรับรองทีเ่จ้าหน้าที่ โดยยื่นบตัร
รับค าขอเพื่อขอรับใบสัง่ช าระคา่หนงัสอืรับรองเพื่อ
ไปช าระคา่หนงัสอืรับรองที่ฝ่ายการคลงัฉบบัละ 

500 บาท และน าส าเนาใบเสร็จมารับหนงัสอืรับรอง 

หมายเหตุ : การขอหนงัสอืรับรองการสง่ออกเคร่ืองมือแพทย์ ระยะเวลา 1 วนัท าการ 


