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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลติและใบอนุญาตนําเข้าเครืองมือแพทย์ ตาม

พระราชบัญญัตเิครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิตและใบอนญุาตนําเข้าเครืองมือแพทย์ ตามพระราชบญัญัติ

เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด

ระยะเวลาการปฎิบตัราชการเพือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ   4 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน 8  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 48  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิตและใบอนญุาตนําเข้าเครืองมือแพทย์ ตาม

พระราชบญัญัติเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ กองควบคมุเครืองมือแพทย์ 

อาคาร 2  ชนั 4  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถ. ติวานนท์  อ. เมืองนนทบรีุ      

จ. นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7242, 0 2590 7243, 0 2590 7244/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด)  

ตงัแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทียง) 

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

1. กฎกระทรวงการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตผลิตเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/1.PDF 

 

2. กฎกระทรวงการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตนําเข้าเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/5.PDF 

 

3. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตผลิตเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/39.PDF 

 

4. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนญุาตและการออก

ใบอนญุาตนําเข้าเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/40.PDF 

 

หมายเหต ุ: ผู้ ยืนคําขอต้องยืนคําขอก่อนวนัทีใบอนญุาตสินอาย ุโดยสามารถยืนคําขอได้ภายในระยะเวลา 90 วนัก่อนวนั

สินอาย ุและเพือให้สามารถดําเนินการตอ่อายไุด้ทนัก่อนวนัสินอาย ุผู้ ยืนคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ควรยืนคําขอก่อนวนัที

ใบอนญุาตสินอาย ุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั หากยืนคําขอก่อนวนัทีใบอนญุาตสินอาย ุ7 วนั ระยะเวลาดําเนินการจะ

เพิมขนึโดยใช้เวลาไมน้่อยกวา่ 2 เท่าจากเดิม 

 

5. หน้าทีของผู้ ยืนคําขอ/ ผู้มาติดตอ่ ต้องปฏิบตัิ  

 

5.1 ต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้าเครืองมือแพทย์ ซึงระบเุครืองมือแพทย์หรือขอบขา่ย

เครืองมือแพทย์ทีต้องขอรับใบอนญุาต 

 

5.2 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนข้อกําหนดตามกฎหมายที

เกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอฯ อย่างเข้าใจ ชดัเจน 

5.3 ต้องจดัทําและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามข้อกําหนดของแบบคําขอ พร้อมทงัจดัทําสารบญัรายการเอกสาร 

 

5.4 การกลา่วอ้างตา่งๆ ต้องมีเอกสารและหลกัฐานสนบัสนนุ เช่น สรรพคณุ ข้อบ่งใช้และประโยชน์ คณุภาพมาตรฐาน 

เครืองหมายสญัลกัษณ์ เป็นต้น 



3/14 
 

 

5.5 สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ข้อมลูรายละเอียดของเครืองมือแพทย์ทีประสงคจ์ะยืนคําขอตามแบบตรวจรับ     

คําขอ 

 

5.6 สามารถชีแจงให้ข้อมลูรายละเอียดเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกบัเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนคําขอตอ่เจ้าหน้าที

ได้อย่างเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 

 

ขนัตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อ

บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทงันี ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าทีจะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานทีต้องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด

ในบนัทึกดงักลา่ว มิเช่นนนัจะถือวา่ผู้ ยืนคําขอละทิงคําขอ โดยเจ้าหน้าทีและผู้ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนาม

บนัทึกดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน

อนญุาตภายในเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้มาติดตอ่ขอรับบตัรลําดบั 

(บตัรคิว) เพือพบเจ้าหน้าที 
 

 กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

2 คําขอตอ่วนั      

(1 รายตอ่ 1 คําขอ) 

โดยสามารถยืนได้

ตงัแตเ่ดือนตลุาคม

ถึงธนัวาคม ของ     

ทกุปี 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืนคําขอ 

ชีแจงและอธิบาย

รายละเอียดของเอกสาร

หลกัฐานของเครืองมือ

แพทย์ทีจะยืนคําขอกบั

เจ้าหน้าทีตามหวัข้อในแบบ

คําขอ 

 กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

ระยะเวลาขนึกบั    

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน   

คําขอ ในการให้

ข้อมลูรายละเอียด 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอฯและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

ภายในระยะเวลาทีกําหนด

และบนัทึกผลการตรวจสอบ

ในแบบตรวจรับและแจ้งผล

การตรวจสอบ 

1 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

กรณีคําขอถกูต้องและ

เอกสารหลกัฐานครบถ้วน 

ให้ดําเนินการตงัแต ่         

ข้อ 6. ข้อ 7. ข้อ 8.  .... 

 กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

5) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีคําขอไมถ่กูต้อง หรือ

เอกสารไมค่รบถ้วน          

แจ้งผู้ ยืนคําขอ 

   (ก) ผู้ ยืนคําขอสามารถ

แก้ไขหรือยืนเอกสาร

เพิมเตมิได้ในขณะนนั         

ให้ดําเนินการตามข้อ 6.   

ข้อ 7. และข้อ 8. 

   (ข) หากผู้ยืนคําขอไม่

สามารถแก้ไขหรือยืน

เอกสารหลกัฐานเพิมเติมได้

ในขณะนนั ให้เจ้าหน้าทีทํา

บนัทึกความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรือ

หลกัฐานทีจะต้องยืน

เพิมเตมิ พร้อมทงักําหนด

ระยะเวลาทีผู้ ยืนคําขอ

 กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือ

ยืนเอกสารหลกัฐานเพิมเติม

ไว้ในแบบบนัทึกความ

บกพร่อง (ไมเ่กิน 5 วนัทํา

การ) โดยให้เจ้าหน้าทีและ 

ผู้ ยืนคําขอลงนามไว้ใน

บนัทึกนนั แล้วมอบสําเนา

บนัทึกความบกพร่อง

ดงักลา่วให้ผู้ยืนคําขอ 

6) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอพบเจ้าหน้าที

ธรุการเพือออกใบสงัชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอและ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 

 กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

ระยะเวลาขนึกบั     

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน  

คําขอ 

7) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอนําใบสงัชําระฯ 

เพือชําระเงินทีห้องการเงิน 

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบ็ดเสร็จ 

 สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

ระยะเวลาขนึกบั    

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน  

คําขอ 

8) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม

มาให้เจ้าหน้าทีธรุการ      

เพือขอรับบตัรรับคําขอ      

(จะระบวุนัแล้วเสร็จของ    

การพิจารณาคําขอ) 

 กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

ระยะเวลาขนึกบั    

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืน  

คําขอ 

9) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ 

และบนัทึกข้อมลูและออก

ใบอนญุาต พร้อมเสนอ

ผู้อํานวยการกองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ลงนาม

1 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตามลําดบั 

10) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ผู้อนญุาตลงนาม 

ตามลําดบั 

2 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

11) 

- 
 

เจ้าหน้าทีธรุการแจ้งผู้ ยืน       

คําขอเพือทราบผลการ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

 กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   4 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 0 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรอง 

นิติบคุคล 

กรมพฒันา     

ธรุกิจการค้า 

0 1 ฉบบั สําเนาหนงัสือจด

ทะเบียนกระทรวง

พาณิชย์ ซึงออกไม่

เกิน 6 เดือน ทีมีการ

ลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตผลิต หรือ 

นําเข้าเครืองมือแพทย์  

กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั แบบคําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตผลิต

เครืองมือแพทย์  
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(แล้วแตก่รณี) (แบบ ผ.พ. ๒)  

หรือ  แบบคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาต

นําเข้าเครืองมือ

แพทย์ (แบบ น.พ. 

๒) 

2) 

กรณีการขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตฯ ทีออกก่อน

กฎกระทรวงการขอ

อนญุาตและการออก

ใบอนญุาตผลิต

เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 

2555 และกฎกระทรวง

การขออนญุาตและการ

ออกใบอนญุาตนําเข้า

เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 

2555  มีผลบงัคบัใช้  

ให้ใช้เอกสารดงันี 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

(ก) ใบอนญุาตตวัจริง 

หรือใบแทนใบอนญุาต 

กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

(ข) เอกสารหลกัฐาน

เพิมเตมิเกียวกบัความ

ปลอดภยัของเครืองมือ

แพทย์ทีขอตอ่อายุ

เพือให้สอดคล้องกบั

กฎกระทรวงการขอ

อนญุาตและการออก

- 1 0 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาตผลิต/นําเข้า

เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 

2555 ได้แก ่

5) 

- บทสรุปทีเกียวกบั

เครืองมือแพทย์ 

Executive Summary) 

ให้จดัทําเป็นภาษาไทย 

- 1 0 ฉบบั กรณีใบอนญุาต

นําเข้าเครืองมือ

แพทย์ ให้แนบ

เอกสารหลกัฐาน

อ้างอิงในแตล่ะ

หวัข้อข้างต้น     

ซึงจดัทําเป็น

ภาษาองักฤษจาก

ผู้ผลิตหรือเจ้าของ

เครืองมือแพทย์ที

นําเข้านนัๆ และ

ลงนามรับรอง

ความถกูต้องของ

เอกสารหลกัฐาน

ไว้ด้วย 

6) 

-หลกัการสําคญั

เกียวกบัความปลอดภยั

และสมรรถนะการ

ทํางานของเครืองมือ

แพทย์และวิธีการแสดง

ถึงความสอดคล้อง 

(Essential Principles 

of Safety and 

Performance of 

Medical Device and 

- 1 0 ฉบบั กรณีใบอนญุาต

นําเข้าเครืองมือ

แพทย์ ให้แนบ

เอกสารหลกัฐาน

อ้างอิงในแตล่ะ

หวัข้อข้างต้น ซึง

จดัทําเป็น

ภาษาองักฤษจาก

ผู้ผลิตหรือเจ้าของ

เครืองมือแพทย์ที
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

Method used to 

demonstrate 

conformity) ให้จดัทํา

เป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้ 

นําเข้านนัๆ และ

ลงนามรับรอง

ความถกูต้องของ

เอกสารหลกัฐาน

ไว้ด้วย 

7) 

-เอกสารสรุปการทวน

สอบและการตรวจสอบ

ความถกูต้องของการ

ออกแบบ (Summary of 

Design Verification 

and Validation 

Documents)  ให้จดัทํา

เป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้ 

- 1 0 ฉบบั กรณีใบอนญุาต

นําเข้าเครืองมือ

แพทย์ ให้แนบ

เอกสารหลกัฐาน

อ้างอิงในแตล่ะ

หวัข้อข้างต้น ซึง

จดัทําเป็น

ภาษาองักฤษจาก

ผู้ผลิตหรือเจ้าของ

เครืองมือแพทย์ที

นําเข้านนัๆ และ

ลงนามรับรอง

ความถกูต้องของ

เอกสารหลกัฐาน

ไว้ด้วย 

8) 

-การวิเคราะห์ความ

เสียง (Risk Analysis)   

ให้จดัทําเป็นภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษก็ได้ 

- 1 0 ฉบบั กรณีใบอนญุาต

นําเข้าเครืองมือ

แพทย์ ให้แนบ

เอกสารหลกัฐาน

อ้างอิงในแตล่ะ

หวัข้อข้างต้น      

ซึงจดัทําเป็น

ภาษาองักฤษจาก
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ผลิตหรือเจ้าของ

เครืองมือแพทย์ที

นําเข้านนัๆ และ

ลงนามรับรอง

ความถกูต้องของ

เอกสารหลกัฐาน

ไว้ด้วย 

9) 

- หนงัสือรับรองระบบ

คณุภาพการผลิต (GMP 

or quality system 

certificate)  เฉพาะ

กรณีใบอนญุาตนําเข้า

เครืองมือแพทย์ หรือที

ระบเุฉพาะไว้ใน

ประกาศเครืองมือแพทย์ 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

- หนงัสือรับรองการขาย

เครืองมือแพทย์ 

(certificate of free 

sale)  เฉพาะกรณี

ใบอนญุาตนําเข้า

เครืองมือแพทย์ 

- 1 0 ฉบบั - 

11) 

- วิธีการทําลาย  การทํา

ให้เสือมคณุภาพ และ

การขจดัของเสียที

เกิดขนึภายหลงัการใช้

(ถ้ามี)  ให้จดัทําเป็น

ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษก็ได้ 

- 1 0 ฉบบั กรณีใบอนญุาต

นําเข้าเครืองมือ

แพทย์ ให้แนบ

เอกสารหลกัฐาน

อ้างอิงในแตล่ะ

หวัข้อข้างต้น ซึง

จดัทําเป็น
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ภาษาองักฤษจาก

ผู้ผลิตหรือเจ้าของ

เครืองมือแพทย์ที

นําเข้านนัๆ และ

ลงนามรับรอง

ความถกูต้องของ

เอกสารหลกัฐาน

ไว้ด้วย 

12) 

กรณีการขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตฯ ทีออกตาม

กฎกระทรวงการขอ

อนญุาตและการออก

ใบอนญุาตผลิต

เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 

2555 และกฎกระทรวง

การขออนญุาตและการ

ออกใบอนญุาตนําเข้า

เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 

2555 มีผลบงัคบัใช้  ให้

ใช้เอกสารดงันี 

- 1 0 ฉบบั - 

13) 

(ก) ใบอนญุาตตวัจริง 

หรือใบแทนใบอนญุาต 

กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

14) 

สําเนาใบจดทะเบียน

สถานประกอบการผลิต

เครืองมือแพทย์ ทีมีการ

ลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

0 1 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

15) 

หนงัสือมอบอํานาจให้

เป็นผู้ดําเนินกิจการ 

(ตามใบจดทะเบียน

สถานประกอบการผลิต

หรือนําเข้าเครืองมือ

แพทย์) พร้อมสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชน

ของผู้มอบและผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั - 

16) 

หนงัสือมอบอํานาจให้

เป็นผู้ยืนคําขอ พร้อม

สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้มอบ

และผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอต่ออายุใบอนุญาตฯ                                                             

 ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท   (หนึงร้อยบาทถว้น) 

หมายเหตุ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม ชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

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

การชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

2) ใบอนุญาตผลิตเครืองมือแพทย์ 

 ค่าธรรมเนียม ฉบับละ  10,000 บาท    (หนึงหมืนบาทถว้น) 

หมายเหตุ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม ชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

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

การชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

3) ใบอนุญาตนําเข้าเครืองมือแพทย์  

 ค่าธรรมเนียม ฉบับละ  20,000 บาท    (สองหมืนบาทถว้น) 

หมายเหตุ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม ชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ
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เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตงัแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พกัเทียง) โดยมีระยะเวลาทีใชใ้น

การชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์จดัการเรืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ชนั 1 อาคาร 1 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอ

เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ 0 2590 7354 - 55 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น 1556 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรสาร 0 2590 1556 

หมายเหตุ - 

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

หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น 1111 

หมายเหตุ - 

7) ช่องทางการร้องเรียน กองควบคมุเครืองมือแพทย์ ชนั 4 อาคาร 2 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7245 โทรสาร  

0 2591 8445 

หมายเหตุ - 

8) 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) แบบ ผพ.2 

- 

2) แบบ นพ. 2 

- 

3) การขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิตและใบอนญุาตนําเข้าเครืองมือแพทย์ 
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- 

 

19. หมายเหตุ 

**งานบริการนี ผา่นการดําเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว** 

1. เวลาดําเนินการทีกําหนด ไมร่วมระยะเวลาทีผู้ รับบริการใช้ในการชําระคา่ธรรมเนียมและมารับเอกสาร และขนึกบั 

- ระบบบนัทึกข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นปกต ิ

- มีจํานวนเจ้าหน้าทีทีสามารถปฏิบตังิานในขณะนนัเพียงพอ 

 

2. กระบวนงานทีเกียวข้อง: 

- การตอ่อายใุบอนญุาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต นําเข้าเครืองมือแพทย์ 

 

(**)เหตผุลและข้อจํากดั 

 เนืองจากเอกสารหลกัฐานเกียวกบัเครืองมือแพทย์มีข้อมลูรายละเอียดจํานวนมากและมีความซบัซ้อนทางวิชาการ    

และเทคโนโลยี ประกอบกบัต้องมีเอกสารหลกัฐานทีมีความสอดคล้องด้านความปลอดภยัและความเสียงของเครืองมือ

แพทย์ตามข้อกําหนดของ AEC จึงจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพือเป็นการอํานวยความสะดวกใน      

การตรวจสอบความครบถ้วนและถกูต้องของคําขอและเอกสารหลกัฐานให้สามารถพิจารณาภายในระยะเวลาทีกําหนด

เมือยืนคําขอ จึงแนะนําให้ผู้มาติดตอ่นําเอกสารหลกัฐานให้แก่เจ้าหน้าทีเพือตรวจสอบเบืองต้น โดยเจ้าหน้าทีจะแจ้ง     

ผลการตรวจสอบเบืองต้นให้ทราบภายในระยะเวลาไมเ่กิน 60 วนัทําการ 

 

 

วันทีพมิพ์ 18/06/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย ณฐัธิชา สปุารา 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


