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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนหนังสือรับรองการผลติเครืองมือแพทย์เพือการส่งออก ตามมาตรา 34  

แห่งพระราชบัญญัติเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอใบแทนหนงัสือรับรองการผลิตเครืองมือแพทย์เพือการสง่ออก ตามมาตรา 34  แห่ง

พระราชบญัญัติเครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

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

ระยะเวลาการปฎิบตัราชการเพือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ5วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอใบแทนหนงัสือรับรองการผลิตเครืองมือแพทย์เพือการสง่ออก ตามมาตรา 34  

แห่งพระราชบญัญัตเิครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการกองควบคมุเครืองมือแพทย์ 

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

จ. นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7242, 0 2590 7243 - 4/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 

 กฎหมาย ประกาศฯ คําสงั ระเบียบ เกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของเครืองมือแพทย์ทีเกียวข้องแตล่ะกรณี 

 ประกาศคณะกรรมการเครืองมือแพทย์ เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการขอผลิตเครืองมือแพทย์เพือการ

สง่ออก พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: ผู้ ยืนคําขอต้องยืนคําขอรับใบแทนภายใน 15 วนันบัแตว่นัทีได้ทราบถงึการสญูหาย ถกูทําลายหรือชํารุด 

 

ขนัตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อ

บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทงันี ในกรณีทีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าทีจะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลกัฐานทีต้องยืนเพิมเติม โดยผู้ยืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด

ในบนัทึกดงักลา่ว มิเช่นนนัจะถือวา่ผู้ ยืนคําขอละทิงคําขอ โดยเจ้าหน้าทีและผู้ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนาม

บนัทึกดงักลา่ว และจะมอบสําเนาบนัทกึความพร่องดงักลา่วให้ผู้ ยืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที 
ประเภท

ขันตอน 

รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผู้มาติดตอ่ขอรับบตัรลําดบั (บตัรคิว) 

เพือพบเจ้าหน้าที 
 

 กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

กําหนด 5 คําขอ

ตอ่วนั(1 รายตอ่ 1 

คําขอ) 

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผู้มาติดตอ่/ ผู้ ยืนคําขอ ชีแจงรายการ

และข้อมลูรายละเอียดของเอกสาร

หลกัฐานของเครืองมือแพทย์ทีจะยืน

คําขอกบัเจ้าหน้าทีตามแบบตรวจ

รับคําขอ 

 กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

ระยะเวลาขนึกบัผู้

มาติดตอ่/ ผู้ ยืนคํา

ขอ ในการให้

ข้อมลูรายละเอียด 

3) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความถกูต้องของ

คําขอฯและความครบถ้วนของ

เอกสารภายในระยะเวลาทีกําหนด

และบนัทึกผลการตรวจสอบในแบบ

ตรวจรับและแจ้งผลการตรวจสอบ 

1 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

- 
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ที 
ประเภท

ขันตอน 

รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

กรณีคําขอถกูต้องและเอกสาร

หลกัฐานครบถ้วน ให้ดําเนินการ

ตงัแต ่ ข้อ 6. ข้อ 7. และข้อ 8. 

 กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

- 

5) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

กรณีคําขอไมถ่กูต้อง หรือเอกสารไม่

ครบถ้วน แจ้งผู้ ยืนคําขอ 

(ก) ผู้ ยืนคําขอสามารถแก้ไขหรือยืน

เอกสารเพิมเติมได้ในขณะนนั ให้

ดําเนินการตามข้อ 6.ข้อ 7. และข้อ 8. 

(ข) หากผู้ยืนคําขอไมส่ามารถแก้ไข

หรือยืนเอกสารหลกัฐานเพิมเติมได้ใน

ขณะนนั ให้เจ้าหน้าทีทําบนัทกึความ

บกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานทีจะต้องยืนเพิมเติม พร้อม

ทงักําหนดระยะเวลาทีผู้ ยืนคําขอ

จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยืน

เอกสารหลกัฐานเพิมเติมไว้ในแบบ

บนัทึกความบกพร่อง(ไมเ่กิน 5 วนัทํา

การ) โดยให้เจ้าหน้าทีและผู้ยืนคําขอ

ลงนามไว้ในบนัทึกนนั แล้วมอบ

สําเนาบนัทึกความบกพร่องดงักลา่ว

ให้ผู้ ยืนคําขอ) 

 กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

 

6) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอพบเจ้าหน้าทีธรุการเพือ

ออกใบสงัชําระคา่ธรรมเนียมคําขอ 
 

 กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

ระยะเวลาขนึกบัผู้

มาติดตอ่/ ผู้ ยืนคํา

ขอ 

7) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอนําใบสงัชําระฯ เพือชําระ

เงินทีห้องการเงิน ศนูย์บริการ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 

 สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

ระยะเวลาขนึกบัผู้

มาติดตอ่/ ผู้ ยืนคํา

ขอ 

8) การตรวจสอบ ผู้ยืนคําขอนําสําเนาใบเสร็จรับเงิน  กองควบคมุ ระยะเวลาขนึกบัผู้
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ที 
ประเภท

ขันตอน 

รายละเอียดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสาร 
 

คา่ธรรมเนียมคําขอมาให้เจ้าหน้าที

ธรุการเพือขอรับบตัรรับคําขอ (จะ

ระบวุนัแล้วเสร็จของการพิจารณาคํา

ขอ) 

เครืองมือ

แพทย์ 

มาติดตอ่/ ผู้ ยืนคํา

ขอ 

9) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอและบนัทึก

ข้อมลู และออกใบแทนฯ พร้อมเสนอ    

เพือลงนามตามลําดบัในใบแทนฯ 
 

2 วนัทําการ กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

- 

10) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มติ 

ผู้อนญุาตลงนาม ตามลําดบั 
 

2 วนัทําการ สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

- 

11) 

- 
 

เจ้าหน้าทีธรุการแจ้งผู้ ยืนคําขอเพือ

ทราบผลการพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

 กองควบคมุ

เครืองมือ

แพทย์ 

- 

12) 

- 
 

ผู้ยืนคําขอนําบตัรรับคําขอและพบ

เจ้าหน้าทีธรุการเพือออกใบสงัชําระ

คา่ธรรมเนียมใบแทนฯ 

 สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

- 

13) 

- 
 

ผู้ยืนคําขอนําใบสงัชําระฯ เพือชําระ

เงินคา่ธรรมเนียมใบแทนฯ 
 

 สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 0 วนัทําการ 

 

 

 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

1 0 ฉบบั สําเนาหนงัสือจด

ทะเบียนกระทรวง

พาณิชย์ ซึงออก

ไมเ่กิน 6 เดือน ที

มีการลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอรับใบ

แทนหนงัสือรับรอง

การผลิตเครืองมือ

แพทย์เพือการ

สง่ออก แบบ  

ผ.อ. ๓ 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

กรณีการขอใบ

แทน ให้เตรียม

เอกสารตามแตล่ะ

กรณี ดงันี  ก) 

หนงัสือรับรองฯ 

สญูหาย  ใช้ใบรับ

แจ้งความจาก

สถานีตํารวจฯ วา่

หนงัสือรับรองนนั

สญูหาย   

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ข) ชํารุดหรือถกู

ทําลายบางสว่น  

ให้สง่มอบหนงัสือ

รับรองฯ สว่นที

เหลืออยู ่

3) 

สําเนาใบจด

ทะเบียนสถาน

ประกอบการผลิต

เครืองมือแพทย์ ที

มีการลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

กองควบคมุ

เครืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้เป็นผู้

ดําเนินกิจการ 

(ตามใบจด

ทะเบียนสถาน

ประกอบการผลิต

เครืองมือแพทย์) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบและผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้เป็นผู้ ยืน

คําขอ พร้อมสําเนา

บตัรประจําตวั

- 1 0 ชดุ - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนของผู้

มอบและผู้ รับมอบ

อํานาจ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขอขอรับใบแทนหนังสือรับรองฯ   

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ100 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) ใบแทนหนังสือรับรองฯ   

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ200 บาท(สองร้อยบาทถว้น) 

หมายเหตุ ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม ชําระค่าธรรมเนียมทีหอ้งการเงิน ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

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

การชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเรืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกียวกบัผลิตภณัฑ์

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

เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนโทรศพัท์ 0 2590 7354 - 55 

หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนสายดว่น 1556 

หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนโทรสาร 0 2590 1556 

หมายเหตุ– 

 

5) ช่องทางการร้องเรียนE-mail address: 1556@fda.moph.go.th 
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หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนสายดว่น 1111 

หมายเหตุ- 

7) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเครืองมือแพทย์ ชนั 4 อาคาร 2 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ถนน

ติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7245 โทรสาร 0 

2591 8445 

หมายเหตุ- 

8) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ผ.อ. ๓ คําขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการผลิตเครืองมือแพทย์เพือการสง่ออก- 

2) การขอใบแทนหนงัสือรับรองการผลิตเครืองมือแพทย์เพือการสง่ออก ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญตัิ

เครืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551- 

19. หมายเหตุ 

1. เวลาดําเนินการทีกําหนด ไมร่วมระยะเวลาทีผู้ รับบริการใช้ในการชําระคา่ธรรมเนียมและมารับเอกสาร และขนึกบั 

- ระบบบนัทึกข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นปกต ิ

- มีจํานวนเจ้าหน้าทีทีสามารถปฏิบตังิานในขณะนนัเพียงพอ 

2. กระบวนงานทีเกียวข้อง: 

ไมมี่กระบวนงานนีในประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดระยะเวลาการปฎิบตัิราชการเพือ

บริการประชาชน พ.ศ. 2557 

 

วันทีพมิพ์ 18/06/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย จิราภา  รักษ์สาคร 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 
 


