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สารบัญ 

คูมือประชาชน ฉบับผูประกอบการดานผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทย   หนา 
 

 การขออนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 
 ความหมายและประเภทของเคร่ืองมือแพทย 
 กรณีใดบางท่ีตองขออนุญาต 
 กรณีไหนบางท่ีไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต 
 ถาจะมาขออนุญาตตองมีคุณสมบัติอยางไร 
 ตองเตรียมตัวอยางไร 
 ยื่นคําขอไดท่ีไหน 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 

 1. การขอวินิจฉัยผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 
 2. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย 
 3. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขา 
 4. การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย ตามพระราชบัญญัติ 
 เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
 5. การขอแจงรายการละเอียดผลิตและแจงรายการละเอียดนําเขาเครื่องมือแพทย 
 ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
 6. การขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 
 7. การขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทยเพื่อการสงออก ตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติ 
 เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
 8. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย 
 9. การขอหนังสือรับรองเพื่อการสงออกเครื่องมือแพทย 

 ขอพึงปฏิบัติหลังไดรับอนุญาตสถานที่ผลิต 
 ติดตอสอบถาม 
 เอกสารแนบทาย 
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ความหมายของเครื่องมือแพทย 

 เครื่องมือแพทย หมายความวา 

(1) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุที่ใชใสเขาไปในรางกายมนุษยหรือสัตว นํ้ายาที่ใชตรวจใน
หองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอื่นใด ที่ผูผลิตมุงหมายเฉพาะ สําหรับใชอยางหน่ึง
อยางใดดังตอไปน้ี ไมวาจะใชโดยลําพัง ใชรวมกันหรือใชประกอบกับสิ่งอื่นใด 

ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามกฎหมายวาดวยการน้ัน หรือ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข) วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษยหรือสัตว 
ค) วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษยหรือสัตว 
ง) ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง พยุง คํ้า หรือจุนดานกายวิภาค หรือกระบวนการทาง

สรีระของรางกายมนุษยหรือสัตว 
จ) ประคับประคองหรือชวยชีวิตมนุษยหรือสัตว 
ฉ) คุมกําเนิด หรือชวยการเจริญพันธุของมนุษยหรือสัตว 
ช) ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษยหรือสัตว 
ซ) ใหขอมูลจากการตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยหรือสัตว เพื่อวัตถุประสงคทางการแพทย

หรือการวินิจฉัย 
ฌ) ทําลายหรือฆาเช้ือสําหรับเครื่องมือแพทย 

(2) อุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุตามขอ (1) 
(3) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเปนเครื่องมือแพทย 

ผลสัมฤทธ์ิตามความมุงหมายของสิ่งที่กลาวถึงตาม ( 1) ซึ่งเกิดข้ึนในรางกายมนุษยหรือสัตว ตองไมเกิดจาก
กระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุมกันหรือปฏิกิริยาเผาผลาญใหเกิดพลังงานเปนหลัก 
 

ประเภทของเครื่องมือแพทย 

 การจัดประเภทเครื่องมือแพทยของประเทศไทยในปจจุบัน แบงตามระดับการควบคุมเปน 3 ระดับ ไดแก 
(1) เครื่องมือแพทยที่ไดรับอนุญาต ไดแก ถุงยางอนามัย ถุงบรรจุโลหิตมนุษย* ถุงมือสําหรับการ

ศัลยกรรม เลนสสัมผัส ชุดตรวจที่เกี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวี* 

(2) เครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายการละเอียด ไดแก เครื่องใชหรือผลิตภัณฑที่ใชเพื่อกายภาพบําบัด 
เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอลในรางกาย เตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย เครื่องหรือ
อุปกรณที่ใชภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเตานม ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ 
ผลิตภัณฑที่มีสมบัติหนืดสําหรับใชในกระบวนการผาตัดตา* 

(3) เครื่องมือแพทยที่ไมใชเครื่องมือแพทยที่ไดรับอนุญาตหรือเครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายการละเอียด
(เครื่องมือแพทยทั่วไป) ไดแก เครื่องมือแพทยนอกเหนือจาก 2 ขอขางตน 

หมายเหตุ * หมายถึง เครื่องมือแพทยที่ตองไดรับใบอนุญาตขาย 
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กรณีใดบางที่ตองขออนุญาต 
1. การผลิต 
2. การนําเขา 
3. การขาย 
4. การโฆษณา 

 

กรณีไหนบางที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต 
  

• การยกเวนตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี 34) พ.ศ. 2549เรื่อง กําหนดเครื่องมือ
แพทยที่หามนําเขาหรือขาย 
1) เครื่องมือแพทยที่เปนสวนประกอบ สวนควบ อุปกรณ หรือช้ินสวนของเครื่องมือแพทยที่ไม

อาจแยกใชเปนเอกเทศได สําหรับใชควบคูหรือซอมแซมเครื่องมือแพทย 
2) เครื่องมือแพทยที่ใชเปนสวนประกอบ สวนควบ อุปกรณหรือช้ินสวนในการผลิตเครื่องมือ

แพทย หรือใชประกอบในการผลิตยาโดยผูรับอนุญาตผลิตยาในประเทศ 
3) เครื่องมือแพทยที่ใชในการผลิตเพื่อสงออก  
4) เครื่องมือแพทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชเฉพาะตัว หรือเพื่อเปนตัวอยาง หรือเพื่อการศึกษา 

หรือเพื่อการวิจัย หรือเพื่อการวิเคราะห หรือเพื่อการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานใน
ปริมาณเทาที่จําเปน 

5) เครื่องมือแพทยที่นําเขามาเพื่อซอมแซมหรือสอบเทียบความถูกตองและสงกลับออกนอก
ราชอาณาจักร หรือการนําเครื่องมือแพทยที่สงไปซอมแซมหรือสอบเทียบความถูกตองยัง
นอกราชอาณาจักรและนํากลับเขามาในราชอาณาจักร 

6) เครื่องมือแพทยที่บริจาคใหแกหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ปองกัน ชันสูตร บําบัดโรค หรือ
ฟนฟูสมรรถภาพ หรือใหแกสภากาชาดไทย หรือองคกรสาธารณกุศลอื่นที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใหความเห็นชอบ 

7) เครื่องมือแพทยที่นําเขาเพื่อใชในหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ปองกัน ชันสูตร บําบัดโรค หรือ
ฟนฟูสมรรถภาพ หรือสภากาชาดไทย 

8) เครื่องมือแพทยที่สามารถแสดงคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาใหนําเขาได 
 

• การยกเวนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 17 (พ.ศ.2538) เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการแจงรายการละเอียดเคร่ืองมือแพทยท่ีไดรับการยกเวนตามมาตรา 17 
1) กระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน ชันสูตร บําบัดโรค หรือฟนฟูสมรรถภาพ และ

สภากาชาดไทยที่จะผลิต นําเขา หรือขาย 
2) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะหรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภสําหรับผูปวยเฉพาะราย หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะรายที่จะผลิต 
3) ผูผลิต หรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพื่อใชเฉพาะตัว หรือเพื่อเปนตัวอยาง หรือเพื่อใชใน

การศึกษาวิจัย วิเคราะห หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานในปริมาณเทาที่จําเปน 
4) ผูผลิต หรือนําเขาเครื่องมือแพทยเพื่อเปนตัวอยางในการขออนุญาต 
5) ผูผลิตเครื่องมือแพทยเพื่อเปนตัวอยางในการสงออก 
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ถาจะมาขออนุญาตตองมีคุณสมบัติอยางไร 

• สําหรับคําขอจดทะเบียนสถานประกอบการเคร่ืองมือแพทย 
1) เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ  
2) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ  
3) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  
4) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอา

การกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย 
พ.ศ.2551 เวนแตไดพนโทษมาแลวเกินสองปกอนวันขอจดทะเบียน 

6) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
7) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
8) มีสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเขาเครื่องมือแพทยและอุปกรณที่ใชในการผลิต การเก็บและการ

ควบคุมหรือรักษาคุณภาพเครื่องมือแพทยที่มีลักษณะและจํานวนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
9) ไมใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจอยางเดียวหรือคลายคลึงกับช่ือที่ใชในการประกอบ

พาณิชยกิจของผูจดทะเบียนสถานประกอบการซึ่งอยูในระหวางถูกพักใชใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ หรือถูกเพิกถอนใบประกอบการจดทะเบียนสถานประกอบการยังไมครบหน่ึงป 

10)ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักใชใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติน้ี 
11)ไมเคยถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตถูกเพิกถอน

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการแลวเกินสองปกอนวันขอจดทะเบียนสถานประกอบการ 

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอจดทะเบียนสถานประกอบการ ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปน
ผูดําเนินกิจการตองมีคุณสมบัติตาม 2) และ 3) และไมมีลักษณะตองหามตาม 4) 5) 6) 7) 10) หรือ 11)
  

• สําหรับคําขออนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย 
1) เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตขาย  
2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ

เครื่องมือแพทยขางตน ตามขอ 2) 3) 4) 5) 6) และ 7) 
3) ไมใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจอยางเดียวหรือคลายคลึงกับช่ือที่ใชในการประกอบ

พาณิชยกิจของผูจดทะเบียนสถานประกอบการหรือผูรับอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกพักใชใบ
จดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบประกอบการจดทะเบียน
สถานประกอบการหรือใบอนุญาตยังไมครบหน่ึงป 

4) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  
5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวเกินสอง

ปกอนวันย่ืนคําขออนุญาต 
6) มีระบบคุณภาพการขายตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
7) มีผูควบคุมการขาย ในกรณีที่เปนเครื่องมือแพทยที่ตองจัดใหมีผูควบคุมการขาย  

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม 2) และไมมีลักษณะตองหามตาม 4) และ 5) ดวย 
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ตองเตรียมตัวอยางไร 

 

1)ควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายเครื่องมือแพทย ตลอดจนขอกําหนดตามกฎหมายตางๆ อยางเขาใจ 
ชัดเจน 

2)ควรศึกษาการจัดทําและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอกําหนดหรือสารบัญรายการเอกสารของแตละ
แบบคําขอ  

3)ควรศึกษาขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยที่ประสงคจะย่ืนคําขอตามแบบตรวจรับคําขอ 
และสามารถช้ีแจงใหขอมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทย ตอเจาหนาที่ได
อยาง ชัดเจน ครบถวน รวมถึงการกลาวอางตางๆ ตองมีเอกสารและหลักฐานสนับสนุน เชน สรรพคุณ ขอ
บงใชและประโยชน คุณภาพมาตรฐาน เครื่องหมายสัญลักษณ เปนตน 

4) กรณีมีขอสงสัยใหสอบถามที่ศูนยใหคําปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ หรือโทรศัพทสอบถาม 

 
ยื่นคําขอไดที่ไหน 
 
1) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เฉพาะการขออนุญาตใบโฆษณาเครื่องมือแพทยภายในจังหวัดน้ันๆ 

และการขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย 
3) ย่ืนคําขอทางอินเทอรเน็ต (E-Submission) ดูรายละเอียดคําขอที่เปดใหบริการ หรือย่ืนคําขอไดที่เว็บไซต 

QR code 
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ข้ันตอนการดําเนินการ 
 
 

1. การขอวินิจฉัยผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทย 
 

 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นคําขอ 
(1) ผูย่ืนคําขอ/ผูมาติดตอ ย่ืนเอกสารเพื่อขอใหวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ 
(2) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
คําขอ 
(3) ผูย่ืนคําขอชําระเงินที่หองการเงินศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ แลวนําสําเนาใบเสร็จมาแนบ
กับคําขอฯ 
(4) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบนัดพบเจาหนาที่             

15นาที 100 บาท 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวิชาการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 
(1) กรณี เอกสารถูกตองครบถวน 
    เจาหนาที่ธุรการกลุมออกใบนัดรับผลและแจงผูย่ืนคํา
ขอใหทราบรวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ตองชําระ 
(2) กรณี เอกสารไมถูกตองครบถวน 
    นักวิชาการระบุขอบกพรองหรือแกไขลงในบันทึก
ความบกพรอง จากน้ันเจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูย่ืนคํา
ขอใหมาลงช่ือรับทราบขอบกพรอง แลวมอบสําเนา
ดังกลาวใหแกผูย่ืนคําขอ 

10วันทําการ - 

กองควบคุม 
เครื่องมือ
แพทย 

 
3. การพิจารณาเอกสาร 

เจาหนาที่พิจารณาคําขอบันทึกขอมูลและออกหนังสือ
รับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑพรอมเสนอลงนาม 
(1) กรณี ไมสงผูเช่ียวชาญ คณะทํางาน หรือ
คณะอนุกรรมการ 
(2) กรณี สงผูเช่ียวชาญ คณะทํางาน หรือ
คณะอนุกรรมการ 

 
 
 
7.5วันทําการ 
87.5วันทํา

การ 

 
 
 

3,000 บาท 
38,000 

บาท 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ตรวจสอบผลการวินิจฉัยและลงนามในหนังสือรับรองการ
วินิจฉัยผลิตภัณฑ 

2วันทําการ - 

5. การรับเอกสาร 
(1) เจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูย่ืนคําขอเพื่อทราบผลการ

15นาที 500 บาท 
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑ
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

พิจารณาแลวเสร็จ 
(2) ผูย่ืนคําขอนําใบนัดรับผลมาแสดงตอเจาหนาที่ณ 
ศูนยผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 
(3) เจาหนาที่ธุรการกองออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ จากน้ันผูย่ืนคําขอนําสําเนามาขอรับ
หนังสือฯ  

สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 
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2. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย 
 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนที่ศูนยบริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center) 
(2) เจาหนาที่ศูนยบริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม 
(3) นําใบสั่งชําระคาธรรมเนียมจายที่ศูนยบริการสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
(4) นําคําขอไปพบเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนที่ศูนยใหคําปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ อาคาร 6 
ช้ัน 5 

3.5 ช่ัวโมง 100 บาท 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาหารและยา 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
(1) เจาหนาที่ศูนยใหคําปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอ 
(2) เจาหนาที่ออกใบกําหนดคาใชจายที่จองจัดเก็บตาม 
ม.44 ใหไปชําระที่ธนาคาร 
(3) นําหลักฐานการชําระเงินมาพบเจาหนาที่ศูนยให
คําปรึกษาผลิตภัณฑสุขภาพอาคาร 6 ช้ัน 5 เพื่อนัดวัน
ตรวจประเมินสถานที ่
(หมายเหตุ: (คําขอที่ไมถูกตองครบถวนเจาหนาที่จะออก
บันทึกความบกพรองฯและใหมาแกไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง
โดยไมนัดเวลาหากไมสามารถแกไขขอบกพรองใหแลว
เสร็จทันกําหนดเจาหนาที่จะทําการอนุมัติคืนคําขอ)) 

3.5 ช่ัวโมง 
32,000 

บาท 

กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

3. การพิจารณา 
(1) เจาหนาที่กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาดไปตรวจ
ประเมินสถานที่ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จดทะเบียนสาถนประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย  
(2) เจาหนาที่กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาดแจงผลการ
ตรวจประเมินสถานที ่
(หมายเหตุ: (คาใชจายในการเดินทางและคาที่พักของ
คณะผูตรวจประเมิน ใหผูย่ืนคําขอเปนผูรับผิดชอบ)) 

กรุงเทพ/
ปริมณฑล 
24 วันทํา

การ 
ตางจังหวัด
34 วันทํา

การ 

- 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาหนาที่กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาดดําเนินการ
จัดทําใบจดทะเบียนสถานประกอบการและเสนอผูมี
อํานาจพิจารณาลงนามตามลําดับ 

4 วันทํา
การ 

- 
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
(1) พบเจาหนาที่ตามใบนัดรับเรื่อง โดยนําใบนัดรับเรื่องม
ติดตอที่ ศูนยบริกการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center) 
(2) เจาหนาที่ศูนยใหบริกการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center) ออกใบสั่งชําระคาใบจดทะเบีย 
(3) นําใบสงชําระไปชําระเงินที่ ศูนยใหบริกการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) และนําใบเสร็จ
มารับใบจดทะเบียน 

1 วันทํา
การ 

1,000 บาท 
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3. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขา 
 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
(1) ย่ืนคําขอรับรองการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
นําเขาเครื่องมือแพทย พรอมเอกสาร หลักฐานที่ OSSC 
(2) เจาหนาที ่OSSC บันทึกขอมูลในระบบและออกใบสั่ง
ชําระคาธรรมเนียมคําขอ 
(3) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร  
• กรณีครบถวนและถูกตอง เจาหนาที่จะดําเนินการข้ันตอน
ตอไป 
• กรณีไมครบถวน และ/หรือไมถูกตอง เจาหนาที่จะทําการ
บันทึกความบกพรองและเอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติม พรอม
กําหนดระยะเวลาใหแกไขภายใน 10 วัน ทั้งน้ีหากเกิน 10 
วัน เจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอ  

0.5 วันทํา
การ 

100 บาท 

กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

 

2. การพิจารณา 
(1) ผูย่ืนคําขอชําระคาตรวจประเมินเอกสาร (Review 
Desktop) 
(2) เจาหนาที่ประเมินเอกสาร หากตองตรวจสถาน
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย จะแจงใหผูย่ืนคําขอ
ทราบ  
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาการดําเนินการตรวจสถานที่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 30 วันทําการ ตางจังหวัด 45 วัน
ทําการ ซึ่งคาใชจายในการเดินทางและคาที่พักของคณะ
ผูตรวจประเมินใหผูย่ืนคําขอเปนผูรับผิดชอบ)) 

10วัน 
ทําการ 

12,000 
บาท 

3. การพิจารณา 
(1) กรณีตองไปตรวจสถานประกอบการนําเขาเครื่องมือ
แพทย เจาหนาที่จะทําการนัดหมายลวงหนา 
(2) กรณีไปตรวจสถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย
แลวพบขอบกพรอง 
• พบขอบกพรองเล็กนอยผูย่ืนคําขอตองสงเอกสารแกไข
ภายในระยะเวลา 30 วัน 
• พบขอบกพรองสําคัญผูย่ืนคําขอตองสงเอกสารแกไข
ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยเจาหนาที่จะทําการตรวจ
ประเมินซ้ําอีกครั้ง ณ สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือ
แพทย 
 

2วันทําการ - 



 

คู่มือประชาชน ฉบบัผู้ประกอบการด้านผลติภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ปรับปรุงลา่สดุวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 12 
 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
(1) จัดทําบันทึกเสนอผลการพิจารณาและใบจดทะเบียน
สถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยใหผูมีอํานาจลง
นาม 
• กรณีผลการพิจารณาอนุญาต เจาหนาที่จะแจงผูย่ืนคํา
ขอรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขาเครื่องมือ
แพทย  
• กรณีผลการพิจารณาไมอนุญาต เจาหนาที่จะจัดทํา
หนังสือแจงไมอนุญาต พรอมระบุเหตุผล 

2วันทําการ - 

5. การรับเอกสาร 
(1) เจาหนาที่ธุรการ OSSC ออกใบสั่งชําระคาใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย  
(2) ผูย่ืนคําขอนําใบเสร็จชําระคาใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยมาย่ืนใหเจาหนาที่
ธุรการ OSSC และรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
นําเขาเครื่องมือแพทย 

0.5วันทํา
การ 

1,000 บาท 
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4. การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตนําเขาเคร่ืองมือแพทย ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย 
พ.ศ. 2551 
 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นคําขอ 
1.1 ผูมาติดตอ ดําเนินการย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน
ตามหัวขอในแบบคําขอตอเจาหนาที่ธุรการ ที่ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ และรับใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ   
1.2 ผูมาติดตอ ชําระคาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
และย่ืนสําเนาใบเสร็จตอเจาหนาที่ธุรการ เพื่อขอรับใบนัด
พบเจาหนาที ่
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูมาติดตอ/ ผูย่ืนคําขอ  

- 100บาท - 

2. การตรวจสอบเบ้ืองตน 
เจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับความถูกตองของคํา
ขอ และความครบถวนของเอกสารภายในระยะเวลาที่
กําหนด บันทึกผล การตรวจสอบในแบบตรวจรับและแจง
ผลการตรวจสอบ 

- - - 

3. การชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 
ผูย่ืนคําขอ เขาพบเจาหนาที่เพื่อช้ีแจงและอธิบาย
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานของเครื่องมือแพทยตาม
หัวขอในแบบคําขอตามวันที่ระบุในไวใบนัดพบเจาหนาที่  
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอในการช้ีแจง และ
อธิบายใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยที่ย่ืน
คําขอ 

- - - 

4. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีคําขอถูกตองและเอกสารหลักฐานครบถวน  
ใหดําเนินการตามขอ 6. 

- - - 

5. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีคําขอไมถูกตอง หรือเอกสารไมครบถวน  
 (ก) หากผูย่ืนคําขอสามารถแกไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติม
ไดในขณะน้ัน ใหดําเนินการตามขอ 6. 
(ข) หากผูย่ืนคําขอไมสามารถแกไขหรือย่ืนเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ใหเจาหนาที่ทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองย่ืน
เพิ่มเติม พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผูย่ืนคําขอจะตอง

- - - 
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ดําเนินการแกไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไวในแบบ
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานที่จะตอง
ย่ืนเพิ่มเติม (ไมเกิน 10 วันทําการ) โดยใหเจาหนาที่และผู
ย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกน้ัน แลวมอบสําเนาบันทึก
ดังกลาวใหผูย่ืนคําขอ 

6. การพิจารณาสงผูเชี่ยวชาญ 
เจาหนาที่พิจารณาความถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร และแจงใหผูย่ืนคําขอรับทราบถึงการ
พิจารณาสงผูเช่ียวชาญประเมินเอกสารหลักฐาน  
(ก) กรณีสงผูเช่ียวชาญ ใหดําเนินการต้ังแตขอ 7. 
(ข) กรณีไมสงผูเช่ียวชาญ ใหดําเนินการต้ังแตขอ 8. 
 

10วันทําการ - 
กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

7. การชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ 
7.1) ผูย่ืนคําขอ พบเจาหนาที่ธุรการเพื่อรับใบสั่งชําระคา
ประเมินเอกสารทางวิชาการ 
7.2) ผูย่ืนคําขอนําใบสั่งชําระคาประเมินเอกสารทาง
วิชาการ เพื่อชําระเงินที่หองการเงิน และย่ืนสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาประเมินเอกสารทางวิชาการ ตอเจาหนาที่
ธุรการ เพื่อขอรับใบนัดรับผล 
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอ 

- 

เครื่องมือแพทย
ประเภทที่ 4 

88,000 บาท 
เครื่องมือแพทย
ประเภทที่ 3 

63,000 บาท 
เครื่องมือแพทย

ประเภทที่ 
238,000 

บาท 
เครื่องมือแพทย
ประเภทที่ 1 

25,000 บาท 

- 

8. การพิจารณา 
เจาหนาที่พิจารณาคําขอ บันทึกขอมูลและเสนอเพื่อลงนาม
ตามลําดับ 
หมายเหตุ: รวมระยะเวลาการประเมินเอกสารทางวิชาการ
ของผูเช่ียวชาญ 

77.5วันทํา
การ 

- 
กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

 
9. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผูอนุญาตลงนามตามลําดับ 
2.5 วันทํา

การ 
- 

10. การรับทราบผลการพิจารณา 
เจาหนาที่ธุรการแจงผูย่ืนคําขอเพื่อทราบผลการพิจารณา
แลวเสร็จ 
 

- - - 
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11. การรับผลการพิจารณา 
11.1) ผูย่ืนคําขอ ย่ืนใบนัดรับผลตอเจาหนาที่ธุรการกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทยเพื่อรับใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
11.2) ผูย่ืนคําขอ ชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่หอง
การเงิน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
11.3) ผูย่ืนคําขอ นําสําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตมาขอรับใบอนุญาตจากเจาหนาที่ธุรการ 
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอ 

- 

ใบอนุญาตผลิต
10,000 บาท 

ใบอนุญาต
นําเขา 

20,000 บาท 

- 
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5. การขอแจงรายการละเอียดผลิตและแจงรายการละเอียดนําเขาเคร่ืองมือแพทยตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย พ.ศ. 2551 

 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
1. การยื่นคําขอ 

1.1) ผูมาติดตอ/ผูย่ืนคําขอ ดําเนินการย่ืนคําขอ และเอกสารหลักฐานตาม
หัวขอในแบบคําขอ ตอเจาหนาที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือแพทย ที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ และรับใบสั่งชําระคาธรรมเนียมคําขอ  
1.2) ผูมาติดตอ/ผูย่ืนคําขอ ชําระคาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ และย่ืนสําเนาใบเสร็จดังกลาวตอ
เจาหนาที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือแพทย เพื่อขอรับใบนัดพบเจาหนาที ่
หมายเหตุ: กรณีผูมาติดตอ/ผูย่ืนคําขอไมสามารถมาตามนัดในใบนัดพบ
เจาหนาที่ได ใหแจงลวงหนากอนถึงวันนัด 3 วันทําการ 

- 100 บาท - 

2. การตรวจสอบเบ้ืองตน 
เจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับความถูกตองของคําขอฯ และความ
ครบถวนของเอกสารภายในระยะเวลาที่กําหนด และบันทึกผลการตรวจสอบใน
แบบตรวจรับ และแจงผลการตรวจสอบเบื้องตน 

- - - 

3. การชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 
ผูย่ืนคําขอเขาพบเจาหนาที่ เพื่อช้ีแจง และอธิบายรายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานของเครื่องมือแพทยตามหัวขอในแบบคําขอ ตามวันที่ระบุไวในใบนัด
พบเจาหนา 
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอในการช้ีแจง และอธิบายใหขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยที่ย่ืนคําขอ 

- - - 

4. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีคําขอถูกตอง และเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน  
ใหดําเนินการต้ังแตขอ 6.เปนตนไป 

- - - 

5. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีคําขอไมถูกตอง หรือเอกสารไมถูกตองครบถวนแจงผูย่ืนคําขอ 
(ก) กรณีผูย่ืนคําขอสามารถแกไข หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ให
ดําเนินการตามขอ 6.เปนตนไป 
(ข) กรณีผูย่ืนคําขอไมสามารถแกไข หรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดใน
ขณะน้ัน ใหเจาหนาที่ทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที
จะตองย่ืนเพิ่มเติม พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการ
แกไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ไมเกิน 10 วันทําการ) โดยใหเจาหนาที่
และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกน้ัน แลวมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูย่ืนคําขอ 

- - - 

6. การพิจารณาสงผูเชี่ยวชาญ 10วันทํา - กอง
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
เจาหนาที่พิจารณาคําขอ และพิจารณาสงผูเช่ียวชาญ 

    (ก) กรณีเจาหนาที่พิจารณาสงผูเช่ียวชาญใหดําเนินการต้ังแตขอ 7.เปนตน
ไป 

    (ข) กรณีไมสงตรวจประเมินหลักการทางวิชาการ ใหดําเนินการต้ังแตขอ8.
เปนตนไป 

การ ควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

7. การชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ 
7.1) ผูย่ืนคําขอ พบเจาหนาที่ธุรการเพื่อรับใบสั่งชําระคาประเมินเอกสารทาง
วิชาการ 
7.2) ผูย่ืนคําขอนําใบสั่งชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ เพื่อชําระเงินที่
หองการเงิน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ และย่ืนสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาประเมินเอกสารทางวิชาการ ตอเจาหนาที่ธุรการ เพื่อขอรับใบ
นัดรับผล (จะระบุวันแลวเสร็จของการพิจารณาคําขอ) 
หมายเหตุ: - ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอ 

- 

เครื่องมือ
แพทย

ประเภทที่ 4 
88,000 

บาท 
เครื่องมือ
แพทย

ประเภทที่ 3 
63,000 

บาท 
เครื่องมือ
แพทย

ประเภทที่ 2 
38,000 

บาท 
เครื่องมือ
แพทย

ประเภทที่ 1 
25,000 

บาท 

- 

9. การพิจารณา 
เจาหนาที่พิจารณาคําขอ บันทึกขอมูลและออกใบรับแจงรายการละเอียด 
พรอมเสนอเพื่อลงนามตามลําดับ 
หมายเหตุ: -รวมระยะเวลาในการประเมินเอกสารทางวิชาการของผูเช่ียวชาญ 

77.5 วัน
ทําการ 

- 
กอง

ควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

 
10. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผูอนุญาตลงนาม ตามลําดับ 
2.5 วัน
ทําการ 

- 

11. การรับทราบผลการพิจารณา 
เจาหนาที่ธุรการแจงผูย่ืนคําขอเพื่อทราบผลการพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 

- - - 
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
12. การรับผลการพิจารณา 

11.1) ผูย่ืนคําขอย่ืนใบนัดรับผลตอเจาหนาที่ธุรการเพื่อรับใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมใบรับแจงรายการละเอียด 
11.2) ผูย่ืนคําขอ ชําระเงินคาธรรมเนียมใบรับแจงรายการละเอียดที่หอง
การเงิน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
11.3) ผูย่ืนคําขอ นําสําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมใบรับแจงรายการ
ละเอียดมาขอรับใบรับแจงรายการละเอียด 
จากเจาหนาที่ธุรการ 
หมายเหตุ: - ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอ 

- 

ใบรับแจง
รายการ

ละเอียดผลิต 
5,000 บาท 
ใบรับแจง
รายการ
ละเอียด
นําเขา 

10,000 
บาท 

- 
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6. การขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเคร่ืองมือแพทย 
 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
) 1.1.ผูย่ืนคําขอติดตอเจาหนาที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือ

แพทย เพื่อออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียมคําขอหนังสือ
รับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 

 1.2.ผูย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมคําขอหนังสือรับรอง
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยที่ฝายการคลัง (OSSC) 

 1.3.ผูย่ืนคําขอกดบัตรคิวณ เคานเตอรประชาสัมพันธ (OSSC) 
 1.4.เจาหนาที่พิจารณาและตรวจสอบเอกสารตามลําดับ

คิวใหถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

) หมายเหตุ: กรณีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน ให
เจาหนาที่บันทึกความบกพรองในแบบตรวจรับคําขอและ
ลงนาม มอบสําเนาใหผูย่ืนคําขอ 

 1.5.ผูย่ืนคําขอบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศกองควบคุม
เครื่องมือแพทยเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบวาสอดคลองกับ
เอกสารคําขอ พรอมทั้งออกใบนัดรับผล 

 
 

 
30 นาที 

 
 
 

 
120 นาที 

 
 
 

 
90 นาที 

100 บาท 

กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

 
 

2.  การพิจารณาคําขอ 
 2.1. เจาหนาที่พิจารณาความถูกตองและครบถวนตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนดไว 

 2.2. เจาหนาที่ธุรการกลุมบันทึกขอมูลและออกหนังสือ
รับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 

4 วันทํา
การ 

- 

3. การลงนามหรือคณะกรรมการมีมติ 
ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาลงนามในหนังสือตามลําดับข้ัน และ
ผานข้ันตอนทางสารบรรณ 

180 นาที 
 

- 

4. การรับหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเคร่ืองมือแพทย 
4.1.ผูย่ืนคําขอติดตอเจาหนาที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือ
แพทยและนําใบนัดรับผลมาแสดง เพื่อใหเจาหนาที่ออก
ใบสั่งชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองประกอบการนําเขา
เครื่องมือแพทย 
 
4.2.ผูย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองประกอบกา
นําเขาเครื่องมือแพทยที่ฝายการคลัง (OSSC) 

15 นาที 

กรณีไมเกิน 
10 รายการ 

ฉบับละ 
1,000 บาท 
กรณีมากกวา 
10 รายการ 

ฉบับละ 
2,000 บาท 
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4.3.ผูย่ืนคําขอติดตอเจาหนาที่ธุรการกองควบคุมเครื่องมือ
แพทยและนําใบเสร็จคาธรรมเนียมหนังสือรับรอง
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยแสดงตอเจาหนาที่ เพื่อ
รับหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 
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7. การขออนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทยเพ่ือการสงออกตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย 
พ.ศ. 2551 

 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นคําขอ 
1.1 ผูมาติดตอดําเนินการย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน
ตามหัวขอในแบบคําขอตอเจาหนาที่ธุรการ ที่ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ และรับใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ   
1.2 ผูมาติดตอ ชําระคาธรรมเนียมคําขอที่หองการเงิน 
และย่ืนสําเนาใบเสร็จตอเจาหนาที่ธุรการ เพื่อขอรับใบนัด
พบเจาหนาที ่
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูมาติดตอ/ ผูย่ืนคําขอ  

- 100 บาท - 

2. การตรวจสอบเบ้ืองตน 
เจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับความถูกตองของ 
คําขอและความครบถวนของเอกสาร บันทึกผล  
การตรวจสอบในแบบตรวจรับและแจงผลการตรวจสอบ 

- - - 

3. การชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 
ผูย่ืนคําขอ เขาพบเจาหนาที่เพื่อช้ีแจงและอธิบาย
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานของเครื่องมือแพทยตาม
หัวขอในแบบคําขอตามวันที่ระบุในไวใบนัดพบเจาหนาที่  
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอในการช้ีแจง และ
อธิบายใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยที่ย่ืน
คําขอ 

- - - 

4. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีคําขอถูกตองและเอกสารหลักฐานครบถวนใหดําเนินกา
ตามขอ 6. 

- - - 

5. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีคําขอไมถูกตอง หรือเอกสารไมครบถวน  
(ก) หากผูย่ืนคําขอสามารถแกไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะน้ัน ใหดําเนินการตามขอ 6. 
(ข) หากผูย่ืนคําขอไมสามารถแกไขหรือย่ืนเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ใหเจาหนาที่ทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองย่ืน
เพิ่มเติม พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผูย่ืนคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไวในแบบ
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานที่จะตอง

- - - 
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ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ย่ืนเพิ่มเติม (ไมเกิน 10 วันทําการ) โดยใหเจาหนาที่และผู
ย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกน้ัน แลวมอบสําเนาบันทึก
ดังกลาวใหผูย่ืนคําขอ 

6. การพิจารณา 
เจาหนาที่พิจารณาคําขอ บันทึกขอมูลและเสนอเพื่อลงนาม
ตามลําดับ 

3.5 วันทํา
การ 

- 
กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย 

 
7. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผูอนุญาตลงนามตามลําดับ 
1.5 วันทํา

การ 
- 

8. การรับทราบผลการพิจารณา 
เจาหนาที่ธุรการแจงผูย่ืนคําขอเพื่อทราบผลการพิจารณา
แลวเสร็จ 

- - - 

9. การรับผลการพิจารณา 
11.1) ผูย่ืนคําขอ ย่ืนใบนัดรับผลตอเจาหนาที่ธุรการกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทยเพื่อรับใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ 
11.2) ผูย่ืนคําขอ ชําระเงินคาธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ              
ที่หองการเงิน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
11.3) ผูย่ืนคําขอ นําสําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ มาขอรับหนังสือรับรองฯ จากเจาหนาที่
ธุรการ 
หมายเหตุ: ระยะเวลาข้ึนกับผูย่ืนคําขอ 

- 
ฉบับละ 

1,000 บาท 
- 
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8. การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย 
 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นคําขอ 
(1) ผูย่ืนคําขอ/ผูมาติดตอ ย่ืนเอกสารเพื่อขออนุญาต
โฆษณาเครื่องมือแพทย 
(2) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียมคําข 
(3) ผูย่ืนคําขอชําระเงินที่หองการเงินศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จแลวนําสําเนาใบเสร็จมาแนบกับคําขอฯ 
(4) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบนัดพบเจาหนาที่             

15 นาที 100 บาท 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวิชาการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 
(1) กรณี เอกสารถูกตองครบถวน 
    เจาหนาที่ธุรการกลุมออกใบนัดรับผลและแจงผูย่ืนคํา
ขอใหทราบรวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ตองชําระ 
(2) กรณี เอกสารไมถูกตองครบถวน 
นักวิชาการระบุขอบกพรองหรือแกไขลงในบันทึกความบกพร  
จากน้ันเจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูย่ืนคําขอใหมาลงช่ือรับทร
ขอบกพรองแลวมอบสําเนาดังกลาวใหแกผูย่ืนคําขอ 

10 วันทํา
การ 

- 

กองควบคุม 
เครื่องมือ
แพทย 

 
3. การพิจารณาเอกสาร 

เจาหนาที่พิจารณาคําขอ บันทึกขอมูล และออกใบอนุญาตโฆ 
(1) กรณี ไมสงผูเช่ียวชาญคณะทํางาน หรือ
คณะอนุกรรมการ 
(2) กรณี สงผูเช่ียวชาญ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ 

 
 
5 วันทําการ 

 
30 วันทําการ 

20,000 
บาท 

(เฉพาะกรณี
สง

ผูเช่ียวชาญ) 
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจาหนาที่เสนอเพื่อลงนามในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือ
แพทยตามลําดับ 

4 วันทํา
การ 

- 

5. การรับเอกสาร 
(1) เจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูย่ืนคําขอเพื่อทราบผลการ
พิจารณาแลวเสร็จ 
(2) ผูย่ืนคําขอนําใบนัดรับผลมาแสดงตอเจาหนาที่ณ 
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 
(3) เจาหนาที่ธุรการกองออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย จากน้ันผูย่ืนคําขอนํา
สําเนามาขอรับใบอนุญาตฯ  

15 นาที 

การโฆษณา 
บนสิ่งของ
แจก 200 

บาท 
การโฆษณา

อื่นๆ  
1,000 บาท 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 
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9. การขอหนังสือรับรองเพ่ือการสงออกเคร่ืองมือแพทย 
 แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองใช QR code 

ลําดับ ประเภทข้ันตอน 
ระยะเวลา 
ใหบริการ 

คาธรรมเนียม 
(ถามี) 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การยื่นคําขอ 
(1) ผูย่ืนคําขอ/ผูมาติดตอ ย่ืนเอกสารเพื่อขอหนังสือ
รับรองการสงออกเครื่องมือแพทย 
(2) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียมคําข 
(3) ผูย่ืนคําขอชําระเงินที่หองการเงินศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จแลวนําสําเนาใบเสร็จมาแนบกับคําขอฯ 
(4) เจาหนาที่ธุรการกองฯ ออกใบนัดพบเจาหนาที่             

15 นาที 100 บาท 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวิชาการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 
(1) กรณี เอกสารถูกตองครบถวน 
    เจาหนาที่ธุรการกลุมออกใบนัดรับผลและแจงผูย่ืนคํา
ขอใหทราบรวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ตองชําระ 
(2) กรณี เอกสารไมถูกตองครบถวน 
นักวิชาการระบุขอบกพรองหรือแกไขลงในบันทึกความบกพร  
จากน้ันเจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูย่ืนคําขอใหมาลงช่ือรับทร
ขอบกพรองแลวมอบสําเนาดังกลาวใหแกผูย่ืนคําขอ 

1.5 ช่ัวโมง - 

กองควบคุม 
เครื่องมือ
แพทย 

 
3. การพิจารณาเอกสาร 

เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ พิมพหนังสือ 
รับรองการสงออก 

2 ช่ัวโมง - 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาหนาที่เสนอเพื่อลงนามในหนังสือรับรองการสงออก
เครื่องมือแพทย 

2 ช่ัวโมง - 

5. เจาหนาท่ีธุรการกองตรวจสอบความเรียบรอย  
ประทับตรา และเตรียมจายเรื่อง 

30 นาที - 

6. การรับเอกสาร 
(1) เจาหนาที่ธุรการกลุมแจงผูย่ืนคําขอเพื่อทราบผลการ
พิจารณาแลวเสร็จ 
(2) ผูย่ืนคําขอนําใบนัดรับผลมาแสดงตอเจาหนาที่ณ 
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 
(3) เจาหนาที่ธุรการกองออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย จากน้ันผูย่ืนคําขอนํา
สําเนามาขอรับใบอนุญาตฯ  

15 นาที 500 บาท 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
(OSSC) 
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แผนภาพขั้นตอนดําเนินการโดยรวม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code 
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ขอพึงปฏิบัติหลังไดรับอนุญาต 

(1) สถานประกอบการ 
- หากตองการเลิกกิจการที่ไดรับการจดทะเบียน ไดรับอนุญาตหรือไดแจงรายการละเอียดไว ใหแจงเลิก

กิจการ โดยย่ืนแบบ ล.พ.1 
- หากไมตองการตออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจงรายการละเอียด หรือ

ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุ ใหย่ืนแบบ ล.พ.2 
(2) ผูผลิต ผูนําเขาเครื่องมือแพทย 

- ตองจัดทําบันทึกการผลิต หรือนําเขา และการขายเก็บไว ณ สถานที่ผลิต นําเขา หรือขาย และรายงาน
การผลิต หรือการนําเขา และการขายเครื่องมือแพทย สงตอผูอนุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแตละป 

- หากมีผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยหรือผลอันไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนจากผูบริโภคให
จัดทํารายงาน และรายงานการดําเนินการแกไข (FSCAs) ตอศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(3) ผูผลิตเครื่องมือแพทยที่ไดรับหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทยเพื่อการสงออก (ผ.อ.1)  
- ตองจัดทํารายงานการผลิตสงตอผูอนุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแตละป 

(4) ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย 
- ตองจัดทํารายงานการขายสงตอผูอนุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแตละป 
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ทานสามารถติดตอสอบถามหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 

ประเภทงาน ฝายใหคําแนะนํา 
(เบอรติดตอ) 

ติดตามเร่ือง 
(เบอรติดตอ) 

E-mail 

ใบอนุญาตผลิต นําเขา
เครื่องมือแพทย 

025907242 
0 2590 7243 

025907242 
0 2590 7243 

mdcd1988@fda.moph.go.th 

ใบรับแจงรายการละเอียดผลิต 
นําเขาเครื่องมือแพทย 

025907243 
0 2590 7244 
0 2590 7248 
02 590 7148 

025907243 
0 2590 7244 
0 2590 7248 
0 2590 7148 

หนังสือรับรองประกอบการ
นําเขาเครื่องมือแพทย 

025907247 
0 2590 7248 

025907247 
0 2590 7248 

ใบอนุญาตโฆษณา 025907148 025907148 
ใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต นําเขา
เครื่องมือแพทย 

025907280 02590 7280 

การวินิจฉัยผลิตภัณฑ 025907149 025907149 

 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Submission) 

ประเภทงาน เบอรโทรศัพท e-Mail 
e-Submission 02590 7148 mdcd1988@fda.moph.go.th 

 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยไดที ่

QR code 

เพื่อไมเปนการเสียเวลาควรศึกษารายละเอียดเบื้องตนกอนการขอคําแนะนําหรือสอบถาม

เพิ่มเติม 


