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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนําเข้าเครืองมือแพทย์ ตาม
พระราชบัญญัตเิ ครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนําเข้ าเครืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื องมือแพทย์ พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด
ระยะเวลาการปฎิบตั ราชการเพือบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 4 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 8
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 48
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนําเข้ าเครืองมือแพทย์ ตาม
พระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการกองควบคุมเครื องมือแพทย์
อาคาร 2 ชัน 4 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติ วานนท์ อ. เมืองนนทบุรี
จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7242, 0 2590 7243, 0 2590 7244/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/1.PDF
2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเข้ าเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/061/5.PDF
3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตผลิตเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/39.PDF
4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตนําเข้ าเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2555
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/120/40.PDF
หมายเหตุ : ผู้ยืนคําขอต้ องยืนคําขอก่อนวันทีใบอนุญาตสินอายุ โดยสามารถยืนคําขอได้ ภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวัน
สินอายุ และเพือให้ สามารถดําเนินการต่ออายุได้ ทนั ก่อนวันสินอายุ ผู้ยืนคําขอ/ ผู้มาติดต่อ ควรยืนคําขอก่อนวันที
ใบอนุญาตสินอายุ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากยืนคําขอก่อนวันทีใบอนุญาตสินอายุ 7 วัน ระยะเวลาดําเนินการจะ
เพิมขึนโดยใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าจากเดิม
5. หน้ าทีของผู้ยืนคําขอ/ ผู้มาติดต่อ ต้ องปฏิบตั ิ
5.1 ต้ องได้ รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนําเข้ าเครืองมือแพทย์ ซึงระบุเครืองมือแพทย์หรือขอบข่าย
เครืองมือแพทย์ทีต้ องขอรับใบอนุญาต
5.2 ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐาน ตลอดจนข้ อกําหนดตามกฎหมายที
เกียวข้ องกับเครืองมือแพทย์ทีจะยืนคําขอฯ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน
5.3 ต้ องจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้ อกําหนดของแบบคําขอ พร้ อมทังจัดทําสารบัญรายการเอกสาร
5.4 การกล่าวอ้ างต่างๆ ต้ องมีเอกสารและหลักฐานสนับสนุน เช่น สรรพคุณ ข้ อบ่งใช้ และประโยชน์ คุณภาพมาตรฐาน
เครืองหมายสัญลักษณ์ เป็ นต้น
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5.5 สามารถตรวจสอบเอกสารและให้ ข้อมูลรายละเอียดของเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนคําขอตามแบบตรวจรับ
คําขอ
5.6 สามารถชีแจงให้ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องกับเครืองมือแพทย์ทีประสงค์จะยืนคําขอต่อเจ้ าหน้ าที
ได้ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน ครบถ้ วน
ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
บริการประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว ทังนี ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถือว่าผู้ยืนคําขอละทิงคําขอ โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรือผู้ได้ รบั มอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรือผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
อนุญาตภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มาติดต่อขอรับบัตรลําดับ
(บัตรคิว) เพือพบเจ้ าหน้ าที

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืนคําขอ
ชีแจงและอธิบาย
รายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานของเครืองมือ
แพทย์ทีจะยืนคําขอกับ
เจ้ าหน้ าทีตามหัวข้ อในแบบ
คําขอ

1)

2)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กองควบคุม
2 คําขอต่อวัน
เครืองมือแพทย์ (1 รายต่อ 1 คําขอ)
โดยสามารถยืนได้
ตังแต่เดือนตุลาคม
ถึงธันวาคม ของ
ทุกปี
กองควบคุม
ระยะเวลาขึนกับ
เครืองมือแพทย์ ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ ในการให้
ข้ อมูลรายละเอียด

4/14

ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

3)

การพิจารณา
4)
การตรวจสอบเอกสาร

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 วันทําการ
ถูกต้ องของคําขอฯและ
ความครบถ้ วนของเอกสาร
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
และบันทึกผลการตรวจสอบ
ในแบบตรวจรับและแจ้ งผล
การตรวจสอบ
กรณีคําขอถูกต้ องและ
เอกสารหลักฐานครบถ้ วน
ให้ ดําเนินการตังแต่
ข้ อ 6. ข้ อ 7. ข้ อ 8. ....
กรณีคําขอไม่ถกู ต้ อง หรือ
เอกสารไม่ครบถ้ วน
แจ้ งผู้ยืนคําขอ
(ก) ผู้ยืนคําขอสามารถ
แก้ ไขหรือยืนเอกสาร
เพิมเติมได้ ในขณะนัน
ให้ ดําเนินการตามข้ อ 6.
ข้ อ 7. และข้ อ 8.
(ข) หากผู้ยืนคําขอไม่
สามารถแก้ ไขหรือยืน
เอกสารหลักฐานเพิมเติมได้
ในขณะนัน ให้ เจ้ าหน้ าทีทํา
บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ
หลักฐานทีจะต้ องยืน
เพิมเติม พร้ อมทังกําหนด
ระยะเวลาทีผู้ยืนคําขอ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์
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ที

ประเภทขันตอน

การตรวจสอบเอกสาร
6)
การตรวจสอบเอกสาร
7)
การตรวจสอบเอกสาร
8)

การพิจารณา
9)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

จะต้ องดําเนินการแก้ ไขหรือ
ยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติม
ไว้ ในแบบบันทึกความ
บกพร่อง (ไม่เกิน 5 วันทํา
การ) โดยให้ เจ้ าหน้ าทีและ
ผู้ยืนคําขอลงนามไว้ ใน
บันทึกนัน แล้ วมอบสําเนา
บันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ยู ืนคําขอ
ผู้ยืนคําขอพบเจ้ าหน้ าที
ธุรการเพือออกใบสังชําระ
ค่าธรรมเนียมคําขอและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ยืนคําขอนําใบสังชําระฯ
เพือชําระเงินทีห้ องการเงิน
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ผู้ยืนคําขอนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
มาให้ เจ้ าหน้ าทีธุรการ
เพือขอรับบัตรรับคําขอ
(จะระบุวนั แล้ วเสร็จของ
การพิจารณาคําขอ)
เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคําขอ
1 วันทําการ
และบันทึกข้ อมูลและออก
ใบอนุญาต พร้ อมเสนอ
ผู้อํานวยการกองควบคุม
เครืองมือแพทย์ลงนาม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองควบคุม
ระยะเวลาขึนกับ
เครืองมือแพทย์ ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ระยะเวลาขึนกับ
ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ

กองควบคุม
ระยะเวลาขึนกับ
เครืองมือแพทย์ ผู้มาติดต่อ/ ผู้ยืน
คําขอ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ตามลําดับ
การลงนาม/
ผู้อนุญาตลงนาม
10)
คณะกรรมการมีมติ
ตามลําดับ
เจ้ าหน้ าทีธุรการแจ้ งผู้ยืน
11)
คําขอเพือทราบผลการ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วันทําการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
2 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองควบคุม
เครืองมือแพทย์
กองควบคุม
เครืองมือแพทย์

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
หนังสือรับรอง
นิติบคุ คล

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

1)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสารยืน
ภาครัฐผู้
ที
เพิมเติม
ออกเอกสาร
แบบคําขอต่ออายุ
กองควบคุม
1) ใบอนุญาตผลิต หรือ
เครืองมือ
นําเข้ าเครืองมือแพทย์
แพทย์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

หน่ วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ สําเนาหนังสือจด
ทะเบียนกระทรวง
พาณิชย์ ซึงออกไม่
เกิน 6 เดือน ทีมีการ
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
แบบคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตผลิต
เครืองมือแพทย์
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

(แล้ วแต่กรณี)

2)

3)

4)

กรณีการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ทีออกก่อน
กฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการออก
ใบอนุญาตผลิต
เครืองมือแพทย์ พ.ศ.
2555 และกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตนําเข้ า
เครืองมือแพทย์ พ.ศ.
2555 มีผลบังคับใช้
ให้ ใช้ เอกสารดังนี
(ก) ใบอนุญาตตัวจริง
หรือใบแทนใบอนุญาต
(ข) เอกสารหลักฐาน
เพิมเติมเกียวกับความ
ปลอดภัยของเครืองมือ
แพทย์ทีขอต่ออายุ
เพือให้ สอดคล้ องกับ
กฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการออก

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(แบบ ผ.พ. ๒)
หรือ แบบคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาต
นําเข้ าเครืองมือ
แพทย์ (แบบ น.พ.
๒)
-

กองควบคุม
เครืองมือ
แพทย์
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ใบอนุญาตผลิต/นําเข้ า
เครืองมือแพทย์ พ.ศ.
2555 ได้ แก่
- บทสรุปทีเกียวกับ
เครืองมือแพทย์
Executive Summary)
ให้ จดั ทําเป็ นภาษาไทย

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

5)

6)

-หลักการสําคัญ
เกียวกับความปลอดภัย
และสมรรถนะการ
ทํางานของเครืองมือ
แพทย์และวิธีการแสดง
ถึงความสอดคล้ อง
(Essential Principles
of Safety and
Performance of
Medical Device and

หมายเหตุ

กรณีใบอนุญาต
นําเข้ าเครืองมือ
แพทย์ ให้ แนบ
เอกสารหลักฐาน
อ้ างอิงในแต่ละ
หัวข้ อข้ างต้ น
ซึงจัดทําเป็ น
ภาษาอังกฤษจาก
ผู้ผลิตหรือเจ้ าของ
เครืองมือแพทย์ที
นําเข้ านันๆ และ
ลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของ
เอกสารหลักฐาน
ไว้ ด้วย
กรณีใบอนุญาต
นําเข้ าเครืองมือ
แพทย์ ให้ แนบ
เอกสารหลักฐาน
อ้ างอิงในแต่ละ
หัวข้ อข้ างต้ น ซึง
จัดทําเป็ น
ภาษาอังกฤษจาก
ผู้ผลิตหรือเจ้ าของ
เครืองมือแพทย์ที
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ที

7)

8)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
Method used to
demonstrate
conformity) ให้ จดั ทํา
เป็ นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้
-เอกสารสรุปการทวน
สอบและการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของการ
ออกแบบ (Summary of
Design Verification
and Validation
Documents) ให้ จดั ทํา
เป็ นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้

-การวิเคราะห์ความ
เสียง (Risk Analysis)
ให้ จดั ทําเป็ นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ได้

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
นําเข้ านันๆ และ
ลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของ
เอกสารหลักฐาน
ไว้ ด้วย
กรณีใบอนุญาต
นําเข้ าเครืองมือ
แพทย์ ให้ แนบ
เอกสารหลักฐาน
อ้ างอิงในแต่ละ
หัวข้ อข้ างต้ น ซึง
จัดทําเป็ น
ภาษาอังกฤษจาก
ผู้ผลิตหรือเจ้ าของ
เครืองมือแพทย์ที
นําเข้ านันๆ และ
ลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของ
เอกสารหลักฐาน
ไว้ ด้วย
กรณีใบอนุญาต
นําเข้ าเครืองมือ
แพทย์ ให้ แนบ
เอกสารหลักฐาน
อ้ างอิงในแต่ละ
หัวข้ อข้ างต้ น
ซึงจัดทําเป็ น
ภาษาอังกฤษจาก

10/14

ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

- หนังสือรับรองระบบ
คุณภาพการผลิต (GMP
or quality system
certificate) เฉพาะ
9)
กรณีใบอนุญาตนําเข้ า
เครืองมือแพทย์ หรือที
ระบุเฉพาะไว้ ใน
ประกาศเครืองมือแพทย์
- หนังสือรับรองการขาย
เครืองมือแพทย์
(certificate of free
10)
sale) เฉพาะกรณี
ใบอนุญาตนําเข้ า
เครืองมือแพทย์
- วิธีการทําลาย การทํา
ให้ เสือมคุณภาพ และ
การขจัดของเสียที
11) เกิดขึนภายหลังการใช้
(ถ้ ามี) ให้ จดั ทําเป็ น
ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

ผู้ผลิตหรือเจ้ าของ
เครืองมือแพทย์ที
นําเข้ านันๆ และ
ลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของ
เอกสารหลักฐาน
ไว้ ด้วย
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

กรณีใบอนุญาต
นําเข้ าเครืองมือ
แพทย์ ให้ แนบ
เอกสารหลักฐาน
อ้ างอิงในแต่ละ
หัวข้ อข้ างต้ น ซึง
จัดทําเป็ น
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

กรณีการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ทีออกตาม
กฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการออก
ใบอนุญาตผลิต
เครืองมือแพทย์ พ.ศ.
12)
2555 และกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตนําเข้ า
เครืองมือแพทย์ พ.ศ.
2555 มีผลบังคับใช้ ให้
ใช้ เอกสารดังนี
(ก) ใบอนุญาตตัวจริง
13) หรือใบแทนใบอนุญาต
สําเนาใบจดทะเบียน
สถานประกอบการผลิต
14) เครืองมือแพทย์ ทีมีการ
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

ภาษาอังกฤษจาก
ผู้ผลิตหรือเจ้ าของ
เครืองมือแพทย์ที
นําเข้ านันๆ และ
ลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของ
เอกสารหลักฐาน
ไว้ ด้วย
-

กองควบคุม
เครืองมือ
แพทย์
กองควบคุม
เครืองมือ
แพทย์

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

12/14

ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หนังสือมอบอํานาจให้
เป็ นผู้ดําเนินกิจการ
(ตามใบจดทะเบียน
สถานประกอบการผลิต
15) หรือนําเข้ าเครืองมือ
แพทย์) พร้ อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ
หนังสือมอบอํานาจให้
เป็ นผู้ยืนคําขอ พร้ อม
16) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบ
และผู้รับมอบอํานาจ

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขอต่ ออายุใบอนุญาตฯ
ค่ าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม ชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ น ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตังแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พักเทียง) โดยมีระยะเวลาทีใช้ใน
การชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
2) ใบอนุญาตผลิตเครืองมือแพทย์
ค่ าธรรมเนียม ฉบับละ 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน)
หมายเหตุ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม ชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ น ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตังแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พักเทียง) โดยมีระยะเวลาทีใช้ใน
การชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
3) ใบอนุญาตนําเข้ าเครืองมือแพทย์
ค่ าธรรมเนียม ฉบับละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน)
หมายเหตุ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม ชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ น ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพ
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เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตังแต่ 8:30 น. - 15:30 น. (พักเทียง) โดยมีระยะเวลาทีใช้ใน
การชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์จดั การเรืองร้ องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) ชัน 1 อาคาร 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ 0 2590 7354 - 55
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน สายด่วน 1556
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรสาร 0 2590 1556
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน E-mail address: 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรียน สายด่วน 1111
หมายเหตุ 7) ช่ องทางการร้ องเรียน กองควบคุมเครืองมือแพทย์ ชัน 4 อาคาร 2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7245 โทรสาร
0 2591 8445
หมายเหตุ 8) 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)
แบบ ผพ.2
2)
แบบ นพ. 2
3)
การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนําเข้ าเครืองมือแพทย์
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19. หมายเหตุ
**งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว**
1. เวลาดําเนินการทีกําหนด ไม่รวมระยะเวลาทีผู้รับบริการใช้ ในการชําระค่าธรรมเนียมและมารับเอกสาร และขึนกับ
- ระบบบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นปกติ
- มีจํานวนเจ้ าหน้ าทีทีสามารถปฏิบตั งิ านในขณะนันเพียงพอ
2. กระบวนงานทีเกียวข้ อง:
- การต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิต นําเข้ าเครืองมือแพทย์
(**)เหตุผลและข้ อจํากัด
เนืองจากเอกสารหลักฐานเกียวกับเครืองมือแพทย์มีข้อมูลรายละเอียดจํานวนมากและมีความซับซ้ อนทางวิชาการ
และเทคโนโลยี ประกอบกับต้ องมีเอกสารหลักฐานทีมีความสอดคล้ องด้ านความปลอดภัยและความเสียงของเครืองมือ
แพทย์ตามข้ อกําหนดของ AEC จึงจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพือเป็ นการอํานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบความครบถ้ วนและถูกต้ องของคําขอและเอกสารหลักฐานให้ สามารถพิจารณาภายในระยะเวลาทีกําหนด
เมือยืนคําขอ จึงแนะนําให้ ผ้ มู าติดต่อนําเอกสารหลักฐานให้ แก่เจ้ าหน้ าทีเพือตรวจสอบเบืองต้ น โดยเจ้ าหน้ าทีจะแจ้ ง
ผลการตรวจสอบเบืองต้ นให้ ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันทําการ
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