1/8

คู่มือสําหรับประชาชน: การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ เครืองมือแพทย์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื องมือแพทย์พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพือบริการประชาชน
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
10 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน8
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 13
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 5
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์ 30/04/2015 13:26
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื องมือแพทย์
อาคาร 2 ชัน 4 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติ วานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7149
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. พระราชบัญญัตเิ ครืองมือแพทย์พ.ศ. 2551
2.หน้ าทีของผู้ยืนคําขอ/ผู้มาติดต่อต้ องปฏิบตั ิ
2.1ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจและศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานตลอดจนข้ อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
กับเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์
2.2ต้ องจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้ อกําหนดของเอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
2.3การกล่าวอ้ างต่างๆต้ องมีเอกสารและหลักฐานสนับสนุนเช่นสรรพคุณข้ อบ่งใช้ และประโยชน์คณ
ุ ภาพมาตรฐานเป็ น
ต้ น
2.4 ตรวจสอบเอกสารและข้ อมูลรายละเอียดของเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนตามข้ อกําหนดของเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
2.5 สามารถชีแจงให้ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องกับเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนตามข้ อกําหนด
ของเอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

(1) ผู้ยืนคําขอ/ผู้มาติดต่อ 0.5 วันทํา
ยืนเอกสารเพือขอให้ วินิจฉัย การ
ผลิตภัณฑ์
(2) เจ้ าหน้ าทีพิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนจากนันเจ้ าหน้ าที
ธุรการกลุม่ ออกใบสังชําระ
ค่าธรรมเนียมคําขอ
(3) ผู้ยืนคําขอนําใบสังชําระ
ฯไปชําระเงินทีห้ องการเงิน
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ
(4) ผู้ยืนคําขอนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

หมายเหตุ

(หากผู้ยืนคําขอไม่
สามารถแก้ ไขหรือ
ยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติม
ได้ ในขณะนันให้
เจ้ าหน้ าทีทํา
บันทึกความ
บกพร่องและ
รายการเอกสาร
หรือหลักฐานที
จะต้ องยืนเพิมเติม
พร้ อมทังกําหนด
ระยะเวลาทีผู้ยืน
คําขอจะต้ อง
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

รับคําขอ ณ กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

ดําเนินการแก้ ไข
หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติม
ไว้ ในแบบบันทึก
ความบกพร่องโดย
ให้ เจ้ าหน้ าทีและผู้
ยืนคําขอลงนามไว้
ในบันทึกนันแล้ ว
มอบสําเนาบันทึก
ความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ยู ืนคํา
ขอ)
-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคําขอ
บันทึกข้ อมูลและออก
หนังสือรับรองการวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์พร้ อมเสนอเพือ
ลงนาม

7.5 วันทํา
การ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ตรวจสอบผลการวินิจฉัย
และลงนามในหนังสือ
รับรองการวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์

2 วันทําการ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

-

-

1) เจ้ าหน้ าทีธุรการกลุม่ แจ้ ง 15 นาที
ผู้ยืนคําขอเพือทราบผลการ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
2) ผู้ยืนคําขอนําบัตรรับคํา
ขอมาแสดง ณ กองควบคุม
เครืองมือแพทย์เพือให้

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

(ระยะเวลาขึนกับ
การดําเนินการ
ของผู้ยืนคําขอ)

2)

3)

4)

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าทีธุรการกลุม่ ออก
ใบสังชําระค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯจากนันผู้ยืน
คําขอนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
มาขอรับหนังสือฯจาก
เจ้ าหน้ าทีธุรการกลุม่

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วันทําการ
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิ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

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

ใบควบคุม
กองควบคุม
กระบวนงานการ เครืองมือแพทย์
พิจารณาวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์
เครืองมือแพทย์

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบตรวจรับคํา
ขอพิจารณา
วินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์
เครืองมือแพทย์
หนังสือขอให้
พิจารณาวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์
เครืองมือแพทย์
เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์
หนังสือมอบ
อํานาจให้ กระทํา
การแทน (กรณี
ใช้ ยืนครังเดียว
ติดอากรแสตมป์
10 บาทและกรณี
ทีใช้ ยืนหลายครัง
มีอายุ 1 ปี ติด
อากรแสตมป์ 30
บาทสามารถใช้
สําเนาที
เจ้ าหน้ าทีรับรอง
แล้ วมาแสดง)
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(กรณีตดิ อากร
แสตมป์ 30 บาท
สําเนา 1 ฉบับ)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจทีลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แล้ ว

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 2)

หนังสือรับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ นศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ตังแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที )

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์จดั การเรืองร้ องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) ชัน 1 อาคาร 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0 2590 7354-55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556
/Email : 1556@fda.moph.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน กองควบคุมเครืองมือแพทย์ชนั 4 อาคาร 2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0 2590 7149 /โทรสาร 0 2591 8445/ Email : mdcd1988@fda.moph.go.th)
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ขันตอนการยืนคําขอการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
2)
ใบควบคุมกระบวนงานการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์
3)
แบบตรวจรับคําขอพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์
4)
หนังสือขอให้ พิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์
5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
6)
หนังสือมอบอํานาจ
19. หมายเหตุ
1. ผู้ประกอบการยืนคําขอให้ เจ้ าหน้ าทีพิจารณาเบืองต้นก่อนลงรับคําขอ
2. เวลาดําเนินการทีกําหนดไม่รวมระยะเวลาทีผู้รับบริการใช้ ในการชําระค่าธรรมเนียมและมารับเอกสารและขึนกับ
- ระบบบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นปกติ
- มีจํานวนเจ้ าหน้ าทีทีสามารถปฏิบตั งิ านในขณะนันเพียงพอ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วันทําการ หมายถึง กรณีไม่สง่ ผู้เชียวชาญ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ

22/06/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ภาวิณี ส่งเสริม
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ
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ขั้นตอนการยื่นคําขอการวินิจฉัยผลิตภัณฑ
1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน
2.กรอกคําขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน (ตามที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน)
3. ยื่นคําขอและเอกสารที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย

4.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรอง+
กําหนดระยะเวลาการแกไข พรอมลง
นามรับทราบรวมกัน
ผูยื่น)&จนท(.

ไมครบถวน
ไมถกู ตอง/

4 .เจาหนาที่
ตรวจสอบคํา
ขอ และ
เอกสาร

ตาม Checklist

4 2.ออกใบรับคําขอ
ครบถวนถูกตอง
ตาม Checklist

4 1.2.ผูยื่นคําขอแกไขขอบกพรองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

4 2.1.เจาหนาที่พิจารณา
อนุญาตไมอนุญาต/
แกไขครบถวนถูกตองตาม
บันทึกขอบกพรอง

4 1.3.
เจาหนาที่ตรวจสอบ
การแกไข

ระยะเวลาการพิจารณา
ตามทีก่ ําหนดในคูมือ
สําหรับประชาชนสําหรับ
คําขอนั้นๆ

4 2.2.นําบัตรรับคําขอมาแสดง
ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย
เพื่อใหเจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม แลวนํามารับหนังสือ
รับรองฯ

หมายเหตุ :1) การพิจารณาวินจิ ฉัยผลิตภัณฑ กรณีไมสงผูเชี่ยวชาญ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ ระยะเวลา 10 วันทําการ

