
1/8 
 

 

คู่มือสําหรับประชาชน: การวนิิจฉัยผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน:การวินิจฉยัผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตั ิ  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครืองมือแพทย์พ.ศ.2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพือบริการประชาชน  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 10 วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน8  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 13  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 5  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การวินิจฉยัผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ 30/04/2015 13:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเครืองมือแพทย์ 

อาคาร 2  ชนั 4   กระทรวงสาธารณสขุ ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบรีุ จ. นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7149 

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. พระราชบญัญัตเิครืองมือแพทย์พ.ศ. 2551 

2.หน้าทีของผู้ ยืนคําขอ/ผู้มาติดตอ่ต้องปฏิบตั ิ

  2.1ต้องมีความรู้ความเข้าใจและศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้อง

กบัเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอวินิจฉยัผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ 

 2.2ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของเอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉยัผลิตภณัฑ์ 

  2.3การกลา่วอ้างตา่งๆต้องมีเอกสารและหลกัฐานสนบัสนนุเช่นสรรพคณุข้อบ่งใช้และประโยชน์คณุภาพมาตรฐานเป็น

ต้น 

 2.4 ตรวจสอบเอกสารและข้อมลูรายละเอียดของเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนตามข้อกําหนดของเอกสาร

ประกอบการพิจารณาวินิจฉยัผลิตภณัฑ์ 

  2.5 สามารถชีแจงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ทีประสงคจ์ะยืนตามข้อกําหนด

ของเอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉยัผลิตภณัฑ์ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ ยืนคําขอ/ผู้มาติดตอ่

ยืนเอกสารเพือขอให้วินิจฉยั

ผลิตภณัฑ์ 

(2) เจ้าหน้าทีพิจารณาและ

ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง

ครบถ้วนจากนนัเจ้าหน้าที

ธรุการกลุม่ออกใบสงัชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอ 

(3) ผู้ ยืนคําขอนําใบสงัชําระ

ฯไปชําระเงินทีห้องการเงิน

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบ็ดเสร็จ 

(4) ผู้ ยืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัร

0.5 วนัทํา

การ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(หากผู้ยืนคําขอไม่

สามารถแก้ไขหรือ

ยืนเอกสาร

หลกัฐานเพิมเติม

ได้ในขณะนนัให้

เจ้าหน้าทีทํา

บนัทึกความ

บกพร่องและ

รายการเอกสาร

หรือหลกัฐานที

จะต้องยืนเพิมเติม

พร้อมทงักําหนด

ระยะเวลาทีผู้ ยืน

คําขอจะต้อง
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

รับคําขอ ณ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

 

 

 
 

ดําเนินการแก้ไข

หรือยืนเอกสาร

หลกัฐานเพิมเติม

ไว้ในแบบบนัทึก

ความบกพร่องโดย

ให้เจ้าหน้าทีและผู้

ยืนคําขอลงนามไว้

ในบนัทึกนนัแล้ว

มอบสําเนาบนัทึก

ความบกพร่อง

ดงักลา่วให้ผู้ยืนคํา

ขอ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ

บนัทึกข้อมลูและออก

หนงัสือรับรองการวินิจฉยั

ผลิตภณัฑ์พร้อมเสนอเพือ

ลงนาม 
 

7.5 วนัทํา

การ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ตรวจสอบผลการวินิจฉยั

และลงนามในหนงัสือ

รับรองการวินิจฉยั

ผลิตภณัฑ์ 
 

2 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

4) 

- 
 

1) เจ้าหน้าทีธรุการกลุม่แจ้ง

ผู้ ยืนคําขอเพือทราบผลการ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

2) ผู้ ยืนคําขอนําบตัรรับคํา

ขอมาแสดง ณ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์เพือให้

15 นาที กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

(ระยะเวลาขนึกบั

การดําเนินการ

ของผู้ยืนคําขอ) 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าทีธรุการกลุม่ออก

ใบสงัชําระคา่ธรรมเนียม

หนงัสือรับรองฯจากนนัผู้ยืน

คําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม

มาขอรับหนงัสือฯจาก

เจ้าหน้าทีธรุการกลุม่ 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 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

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบควบคมุ

กระบวนงานการ

พิจารณาวินิจฉยั

ผลิตภณัฑ์

เครืองมือแพทย์ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

แบบตรวจรับคํา

ขอพิจารณา

วินิจฉยั

ผลิตภณัฑ์

เครืองมือแพทย์ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือขอให้

พิจารณาวินิจฉยั

ผลิตภณัฑ์

เครืองมือแพทย์ 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 

เอกสาร

ประกอบการ

พิจารณาวินิจฉยั

ผลิตภณัฑ์ 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้กระทํา

การแทน (กรณี

ใช้ยืนครังเดียว

ติดอากรแสตมป์ 

10 บาทและกรณี

ทีใช้ยืนหลายครัง

มีอาย ุ1 ปีติด

อากรแสตมป์ 30 

บาทสามารถใช้

สําเนาที

เจ้าหน้าทีรับรอง

แล้วมาแสดง)

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

- 1 0 ฉบบั (กรณีตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

สําเนา 1 ฉบบั) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจทีลง

นามรับรอง

สําเนาถกูต้อง

แล้ว 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอวนิิจฉัยผลิตภัณฑ์ 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) หนังสือรับรองการวนิิจฉัยผลิตภัณฑ์ 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงินศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

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

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเรืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ชนั 1 อาคาร 1 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ(โทรศพัท์ 0 2590 7354-55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556 

/Email : 1556@fda.moph.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองควบคมุเครืองมือแพทย์ชนั 4 อาคาร 2 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ถ. ติวานนท์ อ. เมืองนนทบรีุ จ. นนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ(โทรศพัท์ 0 2590 7149 /โทรสาร 0 2591 8445/ Email : mdcd1988@fda.moph.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ขนัตอนการยืนคําขอการวินิจฉยัผลิตภณัฑ์ 

- 

2) ใบควบคมุกระบวนงานการพิจารณาวินิจฉยัผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ 

- 

3) แบบตรวจรับคําขอพิจารณาวินิจฉยัผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ 

- 

4) หนงัสือขอให้พิจารณาวินิจฉยัผลิตภณัฑ์เครืองมือแพทย์ 

- 

5) เอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉยัผลิตภณัฑ์ 

- 

6) หนงัสือมอบอํานาจ 

- 

19. หมายเหตุ 

1. ผู้ประกอบการยืนคําขอให้เจ้าหน้าทีพิจารณาเบืองต้นกอ่นลงรับคําขอ 

2. เวลาดําเนินการทีกําหนดไมร่วมระยะเวลาทีผู้ รับบริการใช้ในการชําระคา่ธรรมเนียมและมารับเอกสารและขนึกบั 

- ระบบบนัทึกข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นปกต ิ

- มีจํานวนเจ้าหน้าทีทีสามารถปฏิบตังิานในขณะนนัเพียงพอ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วนัทําการ หมายถงึ กรณีไมส่ง่ผู้ เชียวชาญ คณะทํางาน หรือคณะอนกุรรมการ 

 

 

 

 

 

วันทีพมิพ์ 22/06/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย ภาวิณี สง่เสริม 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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ขั้นตอนการยื่นคําขอการวินิจฉัยผลิตภัณฑ 
 

 
 

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน 

2.กรอกคําขอและเตรยีมเอกสารหลักฐาน )ตามท่ีระบุในคูมือสําหรับประชาชน(  

3. ยื่นคําขอและเอกสารท่ีกองควบคุมเครื่องมือแพทย 

4 .เจาหนาที่
ตรวจสอบคํา

ขอ และ
เอกสาร 

4 .2 ออกใบรับคําขอ 

4 .2.1 เจาหนาที่พิจารณา
อนุญาต /ไมอนุญาต  

4 .2.2 นําบัตรรับคําขอมาแสดง  
ณ กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย 
เพื่อใหเจาหนาที่ออกใบส่ังชําระ

คาธรรมเนียม แลวนํามารับหนังสือ
รับรองฯ 

 

4.1 เจาหนาที่บันทึกขอบกพรอง+
กําหนดระยะเวลาการแกไข พรอมลง

นามรับทราบรวมกัน  
)ผูยื่น &จนท(. ไมครบถวน 

/ไมถกูตอง  

ตาม Checklist 

ครบถวนถกูตอง 

ตาม Checklist 

4 .1.2 ผูยื่นคําขอแกไขขอบกพรองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

4 .1.3  

เจาหนาที่ตรวจสอบ 

การแกไข 

แกไขครบถวนถูกตองตาม
บันทกึขอบกพรอง  

ระยะเวลาการพิจารณา
ตามทีก่ําหนดในคูมือ
สําหรับประชาชนสําหรับ
คําขอนั้นๆ 

หมายเหตุ :- 

1) การพิจารณาวินจิฉัยผลิตภัณฑ กรณีไมสงผูเชี่ยวชาญ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ ระยะเวลา 10 วันทําการ 

 

 


