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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองเพือการส่ งออกเครืองมือแพทย์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองเพือการส่งออกเครืองมือแพทย์
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกับเครื องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
2) พระราชบัญญัติเครื องมือแพทย์ พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพือบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
1 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 21
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 53
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 17
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองเพือการส่งออกเครืองมือแพทย์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการกองควบคุมเครื องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชัน 4 ห้อง
410 ถ. ติ วานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7148
เวปไซต์: www.fda.moph.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (ห้องการเงิ น ฝ่ ายการคลัง เปิ ดรับการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หน้ าทีของผู้มายืนคําขอ/ผู้มาติดต่อทีมีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการส่งออกเครืองมือแพทย์ ต้ องปฎิบตั ิ ดังนี
1. ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานตลอดจนข้ อกําหนดตามกฎหมายที
เกียวข้ องกับเครืองมือแพทย์
2. ต้ องจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้ อกําหนดของแบบคําขอ
3. สามารถชีแจงให้ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องกับเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนคําขอต่อเจ้ าหน้ าที
ได้ อย่างเข้ าใจ
ทังนี หนังสือรับรองการส่งออก หมายถึง
1. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)
2. หนังสือรับรองเพือการส่งออก (Certificate for Exportation)
3. หนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer)
4. หนังสือรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin)
โดยผู้ยืนคําขอทีเป็ นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตทีต้ องการส่งผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์ไปจําหน่าย
ต่างประเทศและมีความจําเป็ นต้ องใช้ หนังสือรับรองเพือการส่งออก สามารถขอรับหนังสือรับรองประกอบการส่งออกได้
ดังนี
1. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)
2. หนังสือรับรองเพือการส่งออก (Certificate for Exportation)
3. หนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer)
4. หนังสือรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin)
ส่วนผู้ยืนคําขอทีไม่ได้ เป็ นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิต แต่เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์* หรือเป็ นผู้จดทะเบียน
สถานประกอบการนําเข้ าเครืองมือแพทย์ ทีต้ องการส่งผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์ไปจําหน่ายต่างประเทศและมีความ
จําเป็ นต้ องใช้ หนังสือรับรองเพือการส่งออก สามารถขอรับหนังสือรับรองประกอบการส่งออกได้ ดังนี
1. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)
2. หนังสือรับรองเพือการส่งออก (Certificate for Exportation)
โดยหนังสือรับรองการส่งออกจะระบุข้อความทีแสดงถึงการเป็ นผู้จําหน่ายของผู้ขอรับหนังสือรับรองเท่านัน
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* เจ้ าของผลิตภัณฑ์ (Product owner) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผู้ซึงเป็ น (ก) ผู้ทีส่งมอบเครืองมือแพทย์
โดยใช้ ชือของตนเอง หรือโดยใช้ เครืองหมายการค้ า ทีมีการออกแบบ มีชือ ทางการค้ า หรือชือ หรือเครืองหมายอืนที
ตนเองเป็ นเจ้ าของ หรืออยู่ในความควบคุมของตนเอง หรือ (ข) ผู้ทีรับผิดชอบต่อการออกแบบ การผลิต การประกอบ
การดําเนินกระบวนการ การแสดงฉลาก การบรรจุ หีบห่อ การนํากลับไปทําใหม่ หรือการดัดแปลงเครืองมือแพทย์ หรือ
ในกิจกรรมทีเป็ นการดําเนินการให้ บรรลุตามจุดมุง่ หมาย ไม่วา่ ภารกิจเหล่านีจะทําโดยบุคคลนันหรือกระทําในนามของ
บุคคลนันก็ตาม
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

(1) ผู้ยืนคําขอติดต่อขอรับ 1.5 ชัวโมง
บัตรลําดับ (บัตรคิว) เพือ
พบเจ้ าหน้ าทีกองควบคุม
เครืองมือแพทย์
(2) เจ้ าหน้ าทีพิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไข
(3) ผู้ยืนคําขอกดบัตรคิวยืน
คําขอ และนําใบสังชําระ
ค่าธรรมเนียม ไปชําระเงินที
ห้ องการเงิน (OSSC)
(4) ผู้ยืนคําขอ นําสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน มารับบัตร
รับคําขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

หมายเหตุ

(กรณีคําขอไม่
ถูกต้ องหรือ
เอกสารไม่
ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งผู้ยืน
คําขอแก้ ไขหรือยืน
เอกสารเพิมเติมใน
ขณะนัน หากผู้ยืน
คําขอไม่สามารถ
แก้ ไขหรือยืน
เอกสารหลักฐาน
เพิมเติมได้ ใน
ขณะนัน
เจ้ าหน้ าทีทํา
บันทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานที
จะต้ องยืนเพิมเติม
พร้ อมทังกําหนด
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาทีผู้ยืน
คําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไข
หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติม
ไว้ ในแบบบันทึก
ความบกพร่อง
โดยเจ้ าหน้ าทีและ
ผู้ยืนคําขอลงนาม
ไว้ ในบันทึกนัน
และมอบสําเนา
บันทึกความ
บกพร่องดังกล่าว
ให้ กบั ผู้ยืนคําขอ)
-

2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลใน
ระบบสารสนเทศ พิมพ์
หนังสือรับรองการส่งออก

2 ชัวโมง

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้ ากลุม่ ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง และเสนอลง
นามตามลําดับขัน

2 ชัวโมง

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

-

4)

-

เจ้ าหน้ าทีธุรการกอง
ตรวจสอบความเรียบร้ อย
ประทับตราและเตรียมจ่าย
เรือง

30 นาที

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

-

5)

-

ผู้ยืนคําขอนําบัตรรับคําขอ
พบเจ้ าหน้ าทีธุรการเพือรับ

15 นาที

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

(ระยะเวลาขึนกับ
การดําเนินการ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

ใบสังชําระค่าธรรมเนียมใบ
จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ

หมายเหตุ

ของผู้ยืนคําขอ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 0 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)
2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบควบคุม
กระบวนงาน
แบบตรวจรับคํา
ขอ
ใบแสดงข้ อมูล
ของหนังสือ
รับรองสําหรับ
เครืองมือแพทย์
เพือการส่งออก
หนังสือคําขอให้

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ออกหนังสือ
รับรองการ
ส่งออก
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
5) ทะเบียนจาก
กระทรวง
พาณิชย์
หนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
6) อากรแสตมป์
หรือสําเนา
แล้ วแต่กรณี
สําเนาบัตร
7) ประจําตัว
ประชาชน
สําเนาบัตร
8) ประจําตัว
ประชาชน
เอกสาร
ต่างประเทศ
แสดงความจํานง
9)
ใช้ หนังสือรับรอง
การส่งออก (ถ้ า
มี)
สําเนา
ใบอนุญาต หรือ
10)
สําเนาแบบแจ้ ง
รายการละเอียด

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ให้ ผ้ อู ืนกระทําการ
แทน)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ผู้มอบอํานาจและ
รับมอบอํานาจ)

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผู้มอบอํานาจและ
รับมอบอํานาจ)

-

1

0

ฉบับ

-

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

0

1

ฉบับ

-
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

หรือ สําเนาแบบ
ผ.อ. 1 หรือ
สําเนาหนังสือ
รับรอง
ประกอบการ
นําเข้ า แล้ วแต่
กรณี (ถ้ ามี)
สําเนาหนังสือ
รับรองการ
11) ส่งออกฉบับเดิม
ทีเคยได้ รบั (ถ้ า
มี)
รายละเอียด
เกียวกับการผลิต
เครืองมือแพทย์
(กรณีเครืองมือ
แพทย์ทวไป)
ั

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

0

1

ฉบับ

-

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

1

0

ฉบับ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

0

1

ฉบับ

(สําเนาการตรวจ
สถานทีผลิต
เครืองมือแพทย์
(ถ้ ามี)
ข้ อกําหนดเฉพาะ
และมาตรฐานของ
เครืองมือแพทย์
ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ
ฉลาก และเอกสาร
กํากับเครืองมือ
แพทย์
ตัวอย่างภาพหรือ
รูปเครืองมือแพทย์
(ถ้ ามี))
-

12)

13)

สําเนาใบจด
ทะเบียนสถาน

หมายเหตุ
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ประกอบการ
ผลิต/นําเข้ า
เครืองมีแพทย์
หรือสําเนา
ใบอนุญาตขาย
เครืองมือแพทย์
แล้ วแต่กรณี
เอกสารแสดงการ กองควบคุม
ขายเครืองมือ
เครืองมือแพทย์
แพทย์ในประเทศ
ไทย (กรณี
Certificate of
14) Free Sale หรือ
ต้ องการระบุวา่ มี
ขายในประเทศ
ไทย) (กรณี
เครืองมือแพทย์
ทัวไป)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขออืนๆ
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2)

หนังสือรับรองการส่ งออก
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ น ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ตังแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์จดั การเรืองร้ องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ (ชัน 1 อาคาร 1 ถนนติ วานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000/โทรศัพท์ 0
2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองควบคุมเครืองมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน 4 อาคาร 2
ห้ อง 410 โทรศัพท์ : 0 2590 7148
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน 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 ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างการเตรียมเอกสารการขอหนังสือรับรองการส่งออกเครืองมือแพทย์
2)
ขันตอนการยืนคําขอหนังสือรับรองการส่งออกเครืองมือแพทย์
19. หมายเหตุ
24/06/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
กรภัทร ตรีสารศรี
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

ขั้นตอนการยื่นคาขอหนังสือรับรองการส่งออกเครื่องมือแพทย์
1. ศึกษารายละเอียดในคูม
่ ือสาหรับประชาชน

2. กรอกคาขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุในคูม่ ือประชาชน)

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้ วยแบบตรวจรับคาขอ (Checklist)
4. รับบัตรคิวและยื่นคาขอที่ ห้ อง 410 กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ ชัน้ 4 อาคาร 2
ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเวลาทาการ

5. 1 เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อบกพร่อง
และระยะเวลาแก้ ไข
พร้ อมลงนามรับทราบร่วมกัน

ไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้องตาม
checklist

5.เจ้ าหน้ าที่

ครบถ้วน/
ถูกต้องตาม
checklist

5. 2 ออกบัตรรับคาขอและ

ตรวจสอบคา

ใบสัง่ ชาระค่าธรรมเนียม

ขอและเอกสาร

5. 2.1 ผู้ยื่นคาขอชาระเงินค่าธรรมเนียมที่

5. 1.1 มอบสาเนาบันทึก
ข้ อบกพร่องให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ

ฝ่ ายการคลัง 100 บาท และนาสาเนา
ใบเสร็ จมายื่นเพื่อรับบัตรรับคาขอ

5. 1.2 ผู้ยื่นคาขอแก้ ไข
ข้ อบกพร่องและนามายื่นใหม่

5. 2.2 เจ้ าหน้ าที่พิจารณาออก/ไม่ออกหนังสือรับรอง

ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้

5. 1.3 คืนคาขอให้ ผ้ ยู ื่น

5. 2.3 แจ้ งผลเมือ่ พิจารณาแล้ วเสร็ จเมื่อครบระยะเวลา
1 วันทาการ หากล่าช้ ากว่ากาหนดจะแจ้ งเหตุแห่งความ
ล่าช้ าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็ จ
5. 2.4 เมื่อครบระยะเวลาดาเนินการ ให้ ผ้ มู ายื่น
ติดต่อขอรับหนังสือรับรองทีเ่ จ้ าหน้ าที่ โดยยื่นบัตร
รับคาขอเพื่อขอรับใบสัง่ ชาระค่าหนังสือรับรองเพื่อ
ไปชาระค่าหนังสือรับรองที่ฝ่ายการคลังฉบับละ
500 บาท และนาสาเนาใบเสร็ จมารับหนังสือรับรอง

หมายเหตุ : การขอหนังสือรับรองการส่งออกเครื่ องมือแพทย์ ระยะเวลา 1 วันทาการ

