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คํานํา
จากนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มุงเนนเศรษฐกิจการ
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นับเปนหนึง่ ใน
หนวยงานที่ตอบรับกับนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยมุงเนน
ภาคบริ การและอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ
โดย อย. ไดปรับลดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็ว ปรับกฎระเบียบ
ใหสอดคลองกับสากล อีกทั้ง ยังคงมุง สงเสริ มใหผปู ระกอบการ
ดําเนินการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด

ในขณะเดียวกัน อย. ไดเสนอตอรัฐบาลในการนํามาตรา 44 มาใช เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ทําให อย. สามารถแกไขขอขัดของในการดําเนินงาน
และพัฒนางานพิจารณาอนุญาตใหรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหการขออนุญาตประกอบกิจการหรื อ
ขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่อยู ในความดูแลของ อย. เปนไปอยางราบรื ่ น สะดวก รวดเร็ว
และถูกตองตามกฎหมาย...
อย. จึงไดจัดทํา “คูมือประชาชน ฉบับผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑเครื ่ องมือแพทย” ขึ้น
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเครื ่ องมือแพทย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้
จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ สําหรับใชเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติ ใหสามารถติดตอ อย.
ดวยความมั่นใจ มีความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ
เพื่อผูประกอบการไทยดําเนินธุรกิจในยุค 4.0 อยางแทจริ ง และเกิดผลสัมฤทธิ์ ในทายที่สุด
คือ “ผูบริ โภคปลอดภัย ผูประกอบการกาวไกล ระบบคุมครองสุขภาพไทยยั่งยืน”
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา -
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สารบัญ

แพทย

คูมือประชาชน ฉบับผู ประกอบการดานผลิตภัณฑเครื1องมือ
การขออนุญาตผลิตภัณฑเครื1องมือแพทย
ความหมายของเครื1องมือแพทย

P.6

ประเภทของเครื1องมือแพทย

P.7

กรณี ใดบางที่ตองขออนุญาต

P.8

กรณีไหนบางที่ ไดรับการยกเวน ไมตองขออนุญาต

P.9

ถาจะมาขออนุญาตตองมีคุณสมบัติอยางไร?

P.10

ตองเตรียมตัวอยางไร

P.12

ยื1นคําขอไดที่ ไหน

P.13
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การขอวินิจฉัยผลิตภัณฑเครื1องมือแพทย
2. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื1องมือแพทย
3. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขาเครื1องมือแพทย

P.14
P.16
P.18
P.20
P.22

6. การขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื1องมือแพทย

P.24
P.26

8. การขออนุญาตโฆษณาเครื1องมือแพทย
9. การขอหนังสือรับรองเพื1อการสงออกเครื1องมือแพทย

P.28
P.30
P.33

ติดตอสอบถาม

P.34
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ความหมาย ของ...

เครื1องมือแพทย

เครื1องมือแพทย คือ

1

เครื ่ องมือ เครื ่ องใช เครื ่ องกล วัตถุที่ ใช ใส
เขาไปในรางกายมนุษยหรื อสัตว นํ้ายาที่ ใช
ตรวจในหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร
หรื อวัตถุอื่นใด ที่ผูผลิตมุงหมายเฉพาะ
สําหรับใชอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้ ไมวาจะ
ใชโดยลําพัง ใชรว มกันหรื อใชประกอบกับสิง่ อืน่ ใด

อุปกรณ หรื อสวนประกอบ
ของเครื ่ องมือ เครื ่ องใช
เครื ่ องกล ผลิตภัณฑ หรื อ
วัตถุตามขอ (1)

2

a ประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่น
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
วินจิ ฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรื อ
b รักษาโรคของมนุษยหรื อสัตว
วินจิ ฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรื อรักษา
c การบาดเจ็บของมนุษยหรื อสัตว
d ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง พยุง คํ้า หรื อจุน ดานกายวิภาค
หรื อกระบวนการทางสรี ระของรางกายมนุษยหรื อสัตว

e ประคับประคองหรื อชวยชีวิตมนุษยหรื อสัตว
f คุมกําเนิด หรื อชวยการเจริ ญพันธุของมนุษยหรื อสัตว
g ชวยเหลือหรื อชวยชดเชยความทุพพลภาพหรื อพิการ
ของมนุษยหรื อสัตว

3

h ใหขอ มูลจากการตรวจสิง่ สงตรวจจากรางกายมนุษย

หรื อสัตว เพือ่ วัตถุประสงคทางการแพทยหรื อการวินจิ ฉัย

เครื ่ องมือ เครื ่ องใช เครื ่ องกล ผลิตภัณฑ
หรื อวัตถุอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดวา
เปนเครื ่ องมือแพทย

i ทําลายหรื อฆาเชื้อสําหรับเครื ่ องมือแพทย
ผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายของสิ่งที่กลาวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในรางกายมนุษยหรื อสัตว
ตองไมเกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุมกันหรื อปฏิกิริ ยาเผาผลาญใหเกิดพลังงานเปนหลัก
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ประเภทของ..เครื1องมือแพทย
การจัดประเภทเครื ่ องมือแพทยของประเทศไทยในปจจุบัน
แบงตามระดับการควบคุมเปน 3 ระดับ ไดแก

1.

2. เครื1องม

เครื1องมือแพทย
ที่ตองไดรับอนุญาต

ราย ือแพท
เคร
การ ยท
เครื่ ื ่องใชห ร
ละเอ ี่ตอ
ื
อ
อ
เตาน งตรว ผลติ ภ
งแจ
จ
ณ
ั
ม
ว
ย
ี
เครื่อ เทีย ดั ระด ฑท ี่ ใ
ด
ม
ช
ง
ง
บ
ั
ซ
เ
ชดุ ท หรือ ิลิโค หรื  พอื่ ก

ถุงยางอนามัย
ถุงบรรจุโลหิตมนษุ ย*
ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม
เลนสสัมผัส

ดสอ อปุ กร นใชฝ อปริม ายภ
าพ
ณ
บ
า
ง
ผลิต สารเสพ ท ี่ ใชภ าย ในรางก ณแอลก บาํ บดั
ภัณฑ ติดเ นอกเ าย อฮอ
ลใน
กระ ที่มีค มทแอ พอื่ เสร
รา งก
บวน ุณสม มเฟ ิมหร
าย
ือ
การ บัต
ต
ผาต ิหนืด ามีนใน กระชบั เ
ัดตา สําห ปสส ตา นม
*
รับใ
ช ใน าวะ

ชุดตรวจที่เกี่ยวของกับการ
ติดเชื้อเอชไอวี*

3.
หมายเหตุ : * หมายถึง เครื ่ องมือแพทยที่ตองไดรับใบอนุญาตขาย
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เครื1องมือแพ

ทยทั่วไป

เครื่ องม
เครื่ องมือแพท ือแพทยที่ ไม ใช
ยท
หรื อเครื่ องมือแ ี่ตองไดรับอนญ
ุ าต
รายการละเอียด พทยที่ตองแจง
(เ
ไดแก เครื ่ องมือแครื่ องมือแพทยทั่วไป)
พทยนอกเห
2 ขอขางตน นือจาก

+
A

กรณี ใดบาง

ที่ตองขออนุญาต
B

การผลิต

C

การนําเขา

การขาย

D

การโฆษณา

กรณีไหนบางที่ ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต
แพทยที่นําเขามาเพื่อซอมแซม หรื อ
5. เครืสอบเที่องมืยอบความถู
กตอง และสงกลับออกนอก

่ องมือแพทยที่เปนสวนประกอบ สวนควบ
1.เครือุปกรณ
หรื อชิ้นสวนของเครื ่ องมือแพทย

ราชอาณาจักร หรื อการนําเครื ่ องมือแพทย
ที่สงไปซอมแซม หรื อสอบเทียบความถูกตอง
ยังนอกราชอาณาจักร และนํากลับเขามา
ในราชอาณาจักร

ที่ ไมอาจแยกใชเปนเอกเทศได สําหรับ
ใชควบคูหรื อซอมแซมเครื ่ องมือแพทย

่ องมือแพทยที่ ใชเปน
2.เครืสวนประกอบ
สวนควบ

อุปกรณ หรื อชิ้นสวนในการ
ผลิตเครื ่ องมือแพทย หรื อ
ใชประกอบในการผลิตยา
โดยผูรับอนุญาตผลิตยา
ในประเทศ

ที่ ใช ในการ
3.เครืผลิต่อเพืงมื่ออสแพทย
งออก

ที่บริ จาค
การยกเวนตาม 6. เครืใหแ่อกงมืหนอวแพทย
ยงานของรัฐ
ที่มีหนาที่ปองกัน ชันสูตร
ประกาศกระทรวง บําบัดโรค หรื อฟนฟู
สมรรถภาพ หรื อใหแก
สาธารณสุข
สภากาชาดไทย หรื อ
(ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549
เรื ่ อง กําหนดเครื ่ องมือแพทย
ที่หามนําเขาหรื อขาย

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชเฉพาะตัว หรื อ
4.เครืเพื่อ่อเปงมืนตัอแพทย
วอยาง หรื อเพื่อการศึกษา หรื อเพื่อการวิจัย
หรื อเพื่อการวิเคราะห หรื อเพื่อการทดสอบคุณภาพ
และมาตรฐานในปริ มาณเทาที่จําเปน

องคกรสาธารณกุศลอื่นที่
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาใหความ
เห็นชอบ

งมือแพทยที่นําเขาเพื่อใช ใน
7. เครืหนว่อยงานของรั
ฐที่มีหนาที่ปองกัน
ชันสูตร บําบัดโรค หรื อฟนฟู
สมรรถภาพ หรื อสภากาชาดไทย

่ องมือแพทยทสี่ ามารถแสดงคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ
8. เครืและความปลอดภั
ยทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาใหนาํ เขาได
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กรณีไหนบางที่ ไดรบั การยกเวน
ไมตองขออนุญาต
การยกเวนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2538) เรื ่ อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการแจงรายการละเอียดเครื ่ องมือแพทย
ที่ ไดรับการยกเวนตามมาตรา 17

กระทรวง ทบวง กรม ในหนาทีป่ อ งกัน ชันสูตร บําบัดโรค
หรื อฟน ฟูสมรรถภาพ และสภากาชาดไทยทีจ่ ะผลิต นําเขา หรื อขาย
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ หรื อผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภสําหรับผูปวยเฉพาะราย
หรื อผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะรายที่จะผลิต
ผูผ ลิต หรื อนําเขาเครื ่ องมือแพทยเพือ่ ใชเฉพาะตัวหรื อเพือ่ เปนตัวอยาง
หรื อเพือ่ ใช ในการศึกษาวิจยั วิเคราะห หรื อทดสอบคุณภาพ
และมาตรฐานในปริ มาณเทาทีจ่ าํ เปน

ผูผลิต หรื อนําเขาเครื ่ องมือแพทยเพื่อเปนตัวอยาง
ในการขออนุญาต
ผูผลิตเครื ่ องมือแพทยเพื่อเปนตัวอยาง
ในการสงออก
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ถาจะมาขออนุญาต

ตองมีคุณสมบัตอิ ยาง

ไร?

สําหรับคําขอจดทะเบีย
นสถานประกอบการ
เครื1องมือแพทย
1 เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
2 มีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริ บูรณ
3 มีถิ่นที่อยู ในประเทศไทย
4 ไมเปนบุคคลลมละลาย
ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุกในความผิดทีก่ ฎหมายบัญญัติ
าโดยทุจริ ตเปนองคประกอบ หรื อในความผิดตามพระราชบัญญัติ
5 ใหเครืถ่ออื งมืเอาการกระทํ
อแพทย พ.ศ. 2551 เวนแตไดพน โทษมาแลวเกิน 2 ป กอนวันขอจดทะเบียน
6 ไมเปนบุคคลวิกลจริ ตหรื อคนไรความสามารถหรื อคนเสมือนไรความสามารถ
7 ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
8

มีสถานที่ผลิต หรื อสถานทีน่ าํ เขาเครื ่องมือแพทยและอุปกรณที่ ใช ในการผลิต
การเก็บและการควบคุมหรื อรักษาคุณภาพเครื ่ องมือแพทยที่มี
ลักษณะและจํานวนตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด

9

ไม ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจอยางเดียว หรื อคลายคลึงกับชื่อที่ ใช
ในการประกอบพาณิชยกิจของผูจดทะเบียนสถานประกอบการ ซึ่งอยู ใน
ระหวางถูกพักใช ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ หรื อถูกเพิกถอน
ใบประกอบการจดทะเบียนสถานประกอบการยังไมครบ 1 ป

10

ไมเปนผูอ ยู ในระหวางถูกพักใช ใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

11

ไมเคยถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติน้ี
เวนแตถูกเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการแลวเกิน 2 ป กอนวัน
ขอจดทะเบียนสถานประกอบการ

**ในกรณีนติ ิบุคคลเปนผูขอจดทะเบียนสถานประกอบการ ผูจัดการหรื อผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการตองมี
คุณสมบัติตาม 2) และ 3) และไมมีลักษณะตองหามตาม 4) 5) 6) 7) 10) หรื อ 11)
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ถาจะมาขออนุญาต

ตองมีคุณสมบัตอิ ยางไร?
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สําหรับคําข

2

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
เครื ่ องมือแพทยขางตน ตามขอ 2, 3, 4,
5, 6 และ 7

1

เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับ
ใบอนุญาตขาย

3

ไม ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจอยางเดียวหรื อคลายคลึงกับชื่อที่ ใช ในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูจดทะเบียนสถานประกอบการ หรื อผูรับอนุญาตซึ่งอยู ในระหวางถูกพักใช ใบจดทะเบียน
สถานประกอบการหรื อใบอนุญาต หรื อถูกเพิกถอนใบประกอบการจดทะเบียนสถานประกอบการ
หรื อใบอนุญาตยังไมครบ 1 ป

4

ไมเปนผูอยู ในระหวางถูกพักใช
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี

5

ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี เวนแตถกู เพิกถอน
ใบอนุญาตแลวเกิน 2 ป กอนวันยืน่ คําขออนุญาต

6

มีระบบคุณภาพการขายตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด

7

มีผค ู วบคุมการขาย ในกรณีทเี่ ปน
เครื อ่ งมือแพทยทตี่ อ งจัดใหมผี ค ู วบคุมการขาย

ในกรณีนติ ิบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรื อผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ
ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม 2 และไมมีลักษณะตองหามตาม 4 และ 5 ดวย
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ควรศึกษาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมาย
เครื ่ องมือแพทย ตลอดจนขอกําหนดตาม
กฎหมายตาง ๆ อยางเขาใจ ชัดเจน

ควรศึกษาการจัดทําและจัดเตรี ยมเอกสาร
หลักฐานตามขอกําหนดหรื อสารบัญ
รายการเอกสารของแตละแบบคําขอ

ควรศึกษาขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของ
กับเครื ่ องมือแพทยที่ประสงคจะยื่นคําขอ
ตามแบบตรวจรับคําขอ และสามารถ
ชี้แจงใหขอมูลรายละเอียดเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของกับเครื ่ องมือแพทย
ตอเจาหนาที่ ไดอยางชัดเจน ครบถวน
รวมถึงการกลาวอางตาง ๆ
ตองมีเอกสารและหลักฐานสนับสนุน เชน
สรรพคุณ ขอบงใช และประโยชน
คุณภาพมาตรฐาน เครื ่ องหมาย
สัญลักษณ

กรณีมีขอสงสัยใหสอบถามที่
ศูนยบริ การและใหคําปรึ กษาผลิตภัณฑสุขภาพ
หรื อโทรศัพทสอบถาม

ยื1นคําขอไดที่ ไหน
ศูนยบริ การและใหคําปรึ กษาผลิตภัณฑสุขภาพ
One Stop Service & Consultation Center (OSSC)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

OSSC

A
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
เฉพาะการขออนุญาตใบโฆษณาเครื อ่ งมือแพทย
ภายในจังหวัดนั้น ๆ และการขออนุญาต
ขายเครื ่ องมือแพทย

B
ทางอินเทอรเน็ต (E-Submission)
ดูรายละเอียดคําขอที่เปดใหบริ การ
หรื อยื่นคําขอไดที่เว็บไซต

C
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www.fda.moph.go.th

ขั้นตอนการดําเนินการ

1การขอวินิจฉัยผลิตภัณฑเครื1องมือแพทย
การยื่นคําขอ

ยื่นเอกสารเพื่อขอให
วินจิ ฉัยผลิตภัณฑ

เจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ
ชําระเงินที่หองการเงิน
ศูนยบริ การและใหคําปรึ กษา
ผลิตภัณฑสุขภาพ แลวนํา
สําเนาใบเสร็จมาแนบกับคําขอฯ
เจาหนาที่ออกใบ
นัดพบเจาหนาที่

1

ระยะเวลา : ขึ้นกับผูมาติดตอ/
ผูยื่นคําขอ
คาธรรมเนียม : 100 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษา
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)

นักวิชาการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร

การตรวจสอบเอกสาร

กรณี เอกสารถูกตองครบถวน

เจาหนาทีอ่ อกใบนัดรับผลและแจงผูย นื่ คําขอ
ใหทราบรวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจา ยทีต่ อ งชําระ

ระยะเวลา : 14 วัน (10 วันทําการ)

กรณี เอกสารไมถูกตองครบถวน

นักวิชาการระบุขอ บกพรองหรื อแกไขลงในบันทึก
ความบกพรอง จากนัน้ เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอ
ใหมาลงชือ่ รับทราบขอบกพรอง แลวมอบสําเนา
ดังกลาวใหแกผยู นื่ คําขอ

หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

14
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>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

การพิจารณาเอกสาร
เจาหนาที่พิจารณาคําขอ บันทึกขอมูลและออกหนังสือ
รับรองการวินจิ ฉัยผลิตภัณฑพรอมเสนอลงนาม
กรณี ไมสง ผูเ ชีย่ วชาญ
คณะทํางาน หรื อ
คณะอนุกรรมการ
กรณี สงผูเ ชีย่ วชาญ
คณะทํางาน หรื อ
คณะอนุกรรมการ

3

ระยะเวลา : 10 วัน (7 วันทําการ)

คาธรรมเนียม : 3,000 บาท

QR CODE

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

4

ตรวจสอบผลการวินจิ ฉัยและลงนาม
ในหนังสือรับรอง
การวินจิ ฉัยผลิตภัณฑ
ระยะเวลา : 3 วัน

ระยะเวลา : 115 วัน (82 วันทําการ)

คาธรรมเนียม : 38,000 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

5

การรับเอกสาร

เจาหนาที่แจง
ผูยื่นคําขอเพื่อทราบ
ผลการพิจารณาแลวเสร็จ

ระยะเวลา : 1 วัน

ผูยื่นคําขอนําใบนัดรับผล
มาแสดงตอเจาหนาที่
ณ ศูนยบริ การและใหคําปรึ กษา
ผลิตภัณฑสุขภาพ (OSSC)

คาธรรมเนียม : 500 บาท

เจ า หน า ที่ อ อกใบสั่ ง ชํ า ระ
คาธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
จากนั้ น ผู  ยื่ น คํ า ขอนํ า สํ า เนา
กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย ใบเสร็จมาขอรับหนังสือฯ

15

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :
14 วัน (10 วันทําการ)
กรณีไมสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน
หรื อคณะอนุกรรมการ

119 วัน (85 วันทําการ)
กรณีสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน
หรื อคณะอนุกรรมการ

2

การขอจดทะเบียน

สถานประกอบการผลิตเครื1องมือแพทย
ขั้นตอนการดําเนินการ

การตรวจสอบเอกสาร
ยืน่ คําขอจดทะเบียนทีศ่ นู ยบริ การ
และใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
(OSSC)

เจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม
นําคําขอไปพบเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนที่ศูนยบริ การและ
ใหคําปรึ กษาผลิตภัณฑสุขภาพ
อาคาร 6 ชั้น 5

นําใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียมจาย
ทีศ่ นู ยบริ การและใหคาํ ปรึ กษา
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)

ระยะเวลา : 3.5 ชั่วโมง
คาธรรมเนียม : 100 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคําปรึ กษา
ผลิตภัณฑสุขภาพ (OSSC)

2

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาทีต่ รวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของคําขอ
เจาหนาทีอ่ อกใบกําหนด
คาใชจา ยทีต่ อ งจัดเก็บ
ตาม ม.44 ใหไปชําระที่
ธนาคาร
นําหลักฐานการชําระเงิน
มาพบเจาหนาทีเ่ พือ่ นัด
วันตรวจประเมินสถานที่
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คําขอที่ ไม
ถูกตองครบถวน
เจาหนาที่จะออก
บันทึกความ
บกพรองฯ และให
มาแกไขเพิ่มเติม
1 ครั้ง โดยไมนัด
เวลา หาก
ไมสามารถแกไข
ขอบกพรองให
แลวเสร็จทัน
กําหนดเจาหนาที่
จะทําการอนุมัติ
คืนคําขอ




1

ระยะเวลา :
3.5 ชั่วโมง

คาธรรมเนียม :
32,000 บาท
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุม
เครื ่ องมือแพทย

>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

การพิจารณา
เจาหนาที่กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาดไปตรวจ
ประเมินสถานที่ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื ่ องมือแพทย

3



คาใชจา ยในการเดินทางและคาทีพ่ กั ของคณะผูต รวจประเมิน ใหผยู นื่ คําขอเปนผูร บั ผิดชอบ

ระยะเวลา : 33 วัน (23 วันทําการ) (กทม. / ปริ มณฑล)
: 47 วัน (33 วันทําการ) (ตางจังหวัด)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พบเจาหนาที่ตามใบนัดรับเรื ่ อง โดยนําใบนัดรับเรื ่ องมาติดตอ
ที่ ศูนยบริ การและใหคําปรึ กษาผลิตภัณฑสุขภาพ (OSSC)

เจาหนาทีศ่ นู ยบริการและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ออกใบสัง่ ชําระคาใบจดทะเบียน
นําใบสัง่ ชําระไปชําระเงินที่ ศูนยบริการและใหคาํ ปรึกษา
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ และนําสําเนาใบเสร็จมารับใบจดทะเบียน
ระยะเวลา : 2 วัน

การลงนาม /
คณะกรรมการมีมติ

4

เจาหนาที่กลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาดแจงผล
การตรวจประเมินสถานที่

คาธรรมเนียม : 1,000 บาท

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย
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5

QR CODE

เจ า หน า ที่ ก ลุ  ม กํ า กั บ ดู แ ล
หลังออกสูตลาดดําเนินการ
จัดทําใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการและเสนอ
ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
ตามลําดับ
ระยะเวลา : 6 วัน (4 วันทําการ)
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :
42 วัน (30 วันทําการ)
กรณีเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล

56 วัน (40 วันทําการ)

กรณีนอกเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล

3

การขอจดทะเบียนสถานประกอบการ

นําเขาเครื1องมือแพทย
ขั้นตอนการดําเนินการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอรับรองการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
นําเขาเครื ่ องมือแพทย พรอมเอกสารหลักฐานที่
ศูนยบริ การและใหคําปรึ กษาผลิตภัณฑสุขภาพ

เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบและออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

1

กรณีครบถวนและถูกตอง เจาหนาทีจ่ ะดําเนินการขัน้ ตอนตอไป
กรณีไมครบถวน หรื อไมถกู ตอง เจาหนาทีจ่ ะทําการบันทึก
ความบกพรองและเอกสารทีต่ อ งยืน่ เพิม่ เติม พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหแกไขภายใน 14 วัน (10 วันทําการ) ทัง้ นีห้ ากเกิน
14 วัน (10 วันทําการ) เจาหนาทีจ่ ะดําเนินการคืนคําขอ

ระยะเวลา : 0.5 วัน

คาธรรมเนียม : 100 บาท

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ

การพิจารณา

ผูยื่นคําขอชําระคาตรวจประเมินเอกสาร (Review Desktop)
เจาหนาทีป่ ระเมินเอกสาร หากตองตรวจสถานประกอบการ
นําเขาเครื ่องมือแพทย จะแจงใหผยู นื่ คําขอทราบ

ระยะเวลาการดําเนินการตรวจสถานที่ ในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล 42 วัน (30 วันทําการ)
ตางจังหวัด 63 วัน (45 วันทําการ) ซึ่งคาใชจายในการเดินทางและคาที่พักของ
คณะผูตรวจประเมินใหผูยื่นคําขอเปนผูรับผิดชอบ





ระยะเวลา : 10 วัน (7 วันทําการ) คาธรรมเนียม : 12,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย
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>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

3

QR CODE

การพิจารณา
กรณีตองไปตรวจสถานประกอบการนําเขาเครื ่ องมือแพทย เจาหนาที่จะทําการนัดหมายลวงหนา
กรณีไปตรวจสถานประกอบการนําเขาเครื ่ องมือแพทยแลวพบขอบกพรอง
พบขอบกพรองเล็กนอย ผูยื่นคําขอตองสงเอกสารแกไขภายในระยะเวลา 42 วัน (30 วันทําการ)
พบขอบกพรองสําคัญ ผูย นื่ คําขอตองสงเอกสารแกไขภายในระยะเวลา 42 วัน (30 วันทําการ) โดยเจาหนาที่
จะทําการตรวจประเมินซํา้ อีกครัง้ ณ สถานประกอบการนําเขาเครื ่องมือแพทย

ระยะเวลา : 3 วัน คาธรรมเนียม : ไมมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

5 การรับเอกสาร

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําบันทึกเสนอผลการพิจารณาและ
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขา
เครื ่ องมือแพทย ใหผูมีอํานาจลงนาม

4

กรณีผลการพิจารณาอนุญาต เจาหนาทีจ่ ะแจงผูย นื่
คํ า ขอรั บ ใบจดทะเบี ย นสถานประกอบการนํ า เข า
เครื ่ องมือแพทย
กรณีผลการพิจารณาไมอนุญาต เจาหนาทีจ่ ะจัดทํา
หนังสือแจงไมอนุญาต พรอมระบุเหตุผล

ระยะเวลา : 3 วัน คาธรรมเนียม : ไมมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 17 วัน (12 วันทําการ)
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เจาหนาทีอ่ อกใบสัง่ ชําระคา
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
นําเขาเครื ่องมือแพทย
ผูย นื่ คําขอนําสําเนาใบเสร็จชําระคา
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขา
เครื ่องมือแพทยมารับใบจดทะเบียน
สถานประกอบการนําเขาเครื ่องมือแพทย

ระยะเวลา : 0.5 วัน
คาธรรมเนียม : 1,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

4

การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาต

นําเขาเครื1องมือแพทย

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การยื่นคําขอ

ิ 1องมือแพทย พ.ศ. 2551
ตามพระราชบัญญัตเครื

ยืน่ คําขอและเอกสารหลักฐานตามหัวขอในแบบคําขอ
ตอเจาหนาที่ ทีศ่ นู ยบริการและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑ
สุขภาพ และรับใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียมคําขอ
ชําระคาธรรมเนียมคําขอทีห่ อ งการเงิน ศูนยบริ การ
และใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ และยืน่ สําเนา
ใบเสร็จตอเจาหนาที่ เพือ่ ขอรับใบนัดพบเจาหนาที่
ระยะเวลาขึ้นกับผูมาติดตอ/ผูยื่นคําขอ

เจาหนาทีต่ รวจสอบเบือ้ งตนเกีย่ วกับความถูกตอง
ของคําขอ และความครบถวนของเอกสารภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด บันทึกผล การตรวจสอบ
ในแบบตรวจรับและแจงผลการตรวจสอบ





2. การตรวจสอบเบื้องตน

คาธรรมเนียม : 100 บาท
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ

3. การชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน

ผูย นื่ คําขอ เขาพบเจาหนาทีเ่ พือ่ ชีแ้ จงและอธิบายรายละเอียดของเอกสารหลักฐานของเครื ่องมือแพทยตามหัวขอใน
แบบคําขอตามวันทีร่ ะบุไวในใบนัดพบเจาหนาที่
ระยะเวลาขึน้ กับผูย นื่ คําขอในการชีแ้ จง และอธิบายใหขอ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับเครื ่ องมือแพทยทยี่ นื่ คําขอ





4. การตรวจสอบเอกสาร
กรณีคาํ ขอถูกตองและเอกสารหลักฐานครบถวนใหดาํ เนินการตามขอ 6.

5. การตรวจสอบเอกสาร
กรณีคาํ ขอไมถกู ตอง หรื อเอกสารไมครบถวน

a

หากผูยื่นคําขอสามารถแกไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้น ใหดําเนินการตามขอ 6.

b

หากผูย นื่ คําขอไมสามารถแกไขหรื อยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมได ในขณะนัน้
ใหเจาหนาที่ทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่
จะตองยื่นเพิ่มเติม พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขหรื อยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไว ในแบบบันทึก
ความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานที่จะตองยื่นเพิ่มเติม
ไมเกิน 14 วัน (10 วันทําการ) โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้น แลวมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูยื่นคําขอ
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>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

6. การพิจารณาสงผูเชี่ยวชาญ
เจาหนาทีพ่ จิ ารณาความถูกตองของคําขอและความครบถวน
ของเอกสาร และแจงใหผยู นื่ คําขอรับทราบถึงการ
พิจารณาสงผูเ ชีย่ วชาญประเมินเอกสารหลักฐาน

QR CODE

a กรณีสงผูเชี่ยวชาญ ใหดําเนินการตั้งแตขอ 7.
b กรณีไมสงผูเชี่ยวชาญ ใหดําเนินการตั้งแตขอ 8.

ระยะเวลา : 14 วัน (10 วันทําการ) คาธรรมเนียม : ไมมี หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

7. การชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ
ผูย นื่ คําขอพบเจาหนาที่ เพือ่ รับใบสัง่ ชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ
ผูย นื่ คําขอนําใบสัง่ ชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ เพือ่ ชําระเงินทีห่ อ งการเงิน และยืน่ สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ระยะเวลาขึ้นกับผูยื่นคําขอ
คาประเมินเอกสารทางวิชาการ ตอเจาหนาที่ เพือ่ ขอรับใบนัดรับผล




คาธรรมเนียม
เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 4 : 88,000 บาท เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 3 : 63,000 บาท
เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 2 : 38,000 บาท เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 1 : 25,000 บาท

การรั บ ทราบผล
การลงนาม
9. (คณะกรรมการมี
10.
การพิจารณา
มติ)

8. การพิจารณา

เจาหนาทีพ่ จิ ารณาคําขอ บันทึกขอมูล
และเสนอเพือ่ ลงนามตามลําดับ

ผูอ นุญาตลงนามตามลําดับ

รวมระยะเวลาการประเมินเอกสารทาง
วิชาการของผูเชี่ยวชาญ





ระยะเวลา : 108 วัน (77 วันทําการ)
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย
ผูย นื่ คําขอ ยืน่ ใบนัดรับผลตอ
เจาหนาที่ เพือ่ รับใบสัง่ ชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอ
เพือ่ ทราบผลการพิจารณา
แลวเสร็จ

11. การรับผลการพิจารณา

ผูย นื่ คําขอ ชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทีห่ อ งการเงิน

ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ

ผูย นื่ คําขอ นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตมาขอรับใบ
อนุญาตจากเจาหนาที่

ระยะเวลาขึ้นกับผูยื่นคําขอ
คาธรรมเนียม : ใบอนุญาตผลิต 10,000 บาท | ใบอนุญาตนําเขา 20,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย




ระยะเวลา : 4 วัน (3 วันทําการ)
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่ องมือแพทย

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :

56 วัน (40 วันทําการ) กรณีไมสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน หรื อคณะอนุกรรมการ
126 วัน (90 วันทําการ) กรณีสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน หรื อคณะอนุกรรมการ
280 วัน (200 วันทําการ) กรณีเปนเครื ่องมือแพทยทเี่ พิง่ มีการประกาศบังคับใช หรื อเครื ่องมือแพทยใหม
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5

การขอแจงรายการละเอียดผลิตและแจงรายการละเอียด

นําเขาเครื1องมือแพทย

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การยื่นคําขอ

ตามพระราชบัญญัติเครื1องมือแพทย พ.ศ. 2551

2. การตรวจสอบเบื้องตน

เจาหนาทีต่ รวจสอบเบือ้ งตนเกีย่ วกับความถูกตอง
ของคําขอ และความครบถวนของเอกสารภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด และบันทึกผลการตรวจสอบใน
แบบตรวจรับ และแจงผลการตรวจสอบเบือ้ งตน

ยืน่ คําขอ และเอกสารหลักฐานตามหัวขอใน
แบบคําขอ ตอเจาหนาที่ ทีศ่ นู ยบริ การและให
คําปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ และรับใบสัง่ ชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ
ชําระคาธรรมเนียมคําขอทีห่ อ งการเงิน ศูนยบริ การและ
ใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ และยืน่ สําเนาใบเสร็จ
ดังกลาวตอเจาหนาที่ เพือ่ ขอรับใบนัดพบเจาหนาที่

3.

ผูย นื่ คําขอเขาพบเจาหนาที่ เพือ่ ชีแ้ จง และอธิบาย
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานของ
เครื ่องมือแพทยตามหัวขอในแบบคําขอ
ตามวันทีร่ ะบุไวในใบนัดพบเจาหนาที่

กรณีผูมาติดตอ/ผูยื่นคําขอไมสามารถมาตามนัดในใบนัดพบ
เจาหนาที่ ได ใหแจงลวงหนากอนถึงวันนัด 3 วัน





ระยะเวลาขึน้ กับผูม ายืน่ คําขอ / ผูม าติดตอ
คาธรรมเนียม : 100 บาท

ระยะเวลาขึน้ กับผูย นื่ คําขอในการชีแ้ จง
และอธิบายใหขอ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับ
เครื ่ องมือแพทยที่ยื่นคําขอ



หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริการและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ



4.

การชี้แจงรายละเอียด
ของเอกสารหลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร
กรณีคาํ ขอถูกตอง และเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน ใหดาํ เนินการตัง้ แตขอ 6. เปนตนไป

5.

การตรวจสอบเอกสาร
กรณีคาํ ขอไมถกู ตอง หรื อเอกสารไมถกู ตองครบถวนแจงผูย นื่ คําขอ

a
b

กรณีผูยื่นคําขอสามารถแกไข หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมได ในขณะนั้น
ใหดําเนินการตามขอ 6. เปนตนไป
กรณีผย ู นื่ คําขอไมสามารถแกไข หรื อยืน่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมไดในขณะนัน้
ใหเจาหนาทีท่ าํ บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรื อหลักฐานทีจ่ ะตองยืน่
เพิม่ เติม พรอมทัง้ กําหนดระยะเวลาทีผ่ ย ู นื่ คําขอจะตองดําเนินการแกไขหรื อยืน่
เอกสารหลักฐานเพิม่ เติม ไมเกิน 14 วัน (10 วันทําการ) โดยใหเจาหนาทีแ่ ละ
ผูย นื่ คําขอลงนามไวในบันทึกนัน้ แลวมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผย ู นื่ คําขอ
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6.
a
b

การพิจารณา
สงผูเชี่ยวชาญ

เจาหนาทีพ่ จิ ารณาคําขอ
และพิจารณาสงผูเ ชีย่ วชาญ
กรณีเจาหนาที่พิจารณาสงผูเชี่ยวชาญ
ใหดําเนินการตั้งแตขอ 7. เปนตนไป
กรณีไมสง ตรวจประเมินหลักการทางวิชาการ
ใหดาํ เนินการตัง้ แตขอ 8. เปนตนไป

ระยะเวลา : 14 วัน (10 วันทําการ)
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

QR CODE

7. การชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ
ผูย นื่ คําขอ พบเจาหนาทีเ่ พือ่ รับใบสัง่ ชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ
ผูย นื่ คําขอนําใบสัง่ ชําระคาประเมินเอกสารทางวิชาการ เพือ่ ชําระเงินทีห่ อ งการเงิน ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑ
สุขภาพ และยืน่ สําเนาใบเสร็จรับเงินคาประเมินเอกสารทางวิชาการตอเจาหนาทีเ่ พือ่ ขอรับใบนัดรับผล
ระยะเวลาขึ้นกับผูยื่นคําขอ





คาธรรมเนียม : เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 4 : 88,000 บาท
เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 3 : 63,000 บาท
เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 2 : 38,000 บาท
เครื ่ องมือแพทยประเภทที่ 1 : 25,000 บาท

8. การพิจารณา

9.

เจาหนาทีพ่ จิ ารณาคําขอ บันทึกขอมูล
และออกใบรับแจงรายการละเอียด
พรอมเสนอเพือ่ ลงนามตามลําดับ

ผูอ นุญาตลงนาม ตามลําดับ
ระยะเวลา : 4 วัน (3 วันทําการ)
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

รวมระยะเวลาในการประเมินเอกสารทาง
วิชาการของผูเชี่ยวชาญ





ระยะเวลา : 108 วัน (77 วันทําการ)
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

การลงนาม

(คณะกรรมการมีมติ)

บทราบผล
10. การรั
การพิจารณา

เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอ
เพือ่ ทราบผลการพิจารณาแลวเสร็จ

11. การรับผลการพิจารณา
ผูย นื่ คําขอ ชําระเงินคาธรรมเนียมใบรับแจงรายการละเอียด

ผูย นื่ คําขอ นําสําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
ใบรับแจงรายการละเอียดมาขอรับใบรับแจงรายการละเอียด

คาธรรมเนียม : ไมมี
ใบรับแจงรายการละเอียดผลิต
: 5,000 บาท
ใบรับแจงรายการละเอียดนําเขา
: 10,000 บาท


ระยะเวลาขึ้นกับผูยื่นคําขอ



ผูย นื่ คําขอยืน่ ใบนัดรับผลตอเจาหนาทีเ่ พือ่ รับใบสัง่ ชําระ
คาธรรมเนียมใบรับแจงรายการละเอียด

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย
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ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :
56 วัน (40 วันทําการ)
กรณีไมสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน
หรื อคณะอนุกรรมการ
126 วัน (90 วันทําการ)
กรณีสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน
หรื อคณะอนุกรรมการ
280 วัน (200 วันทําการ)

กรณีเปนเครื ่องมือแพทยทเี่ พิง่ มีการ
ประกาศบังคับใช หรื อเครื ่องมือแพทยใหม

6

การขอหนังสือรับรองประกอบการ

นําเขาเครื1องมือแพทย

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การตรวจสอบเอกสาร
ผูย นื่ คําขอติดตอเจาหนาที่ เพือ่ ออกใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียม
คําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื ่องมือแพทย
ผูย นื่ คําขอชําระคาธรรมเนียมคําขอหนังสือรับรองประกอบ
การนําเขาเครื ่องมือแพทยทหี่ อ งการเงิน ศูนยบริ การ
และใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ผูย นื่ คําขอกดบัตรคิว ณ เคานเตอรประชาสัมพันธ OSSC
เจาหนาทีพ่ จิ ารณาและตรวจสอบเอกสารตามลําดับคิวให
ถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรณีเอกสารไมถูกตองหรื อไมครบถวน ใหเจาหนาที่
บันทึกความบกพรองในแบบตรวจรับคําขอและลงนาม
มอบสําเนาใหผูยื่นคําขอ
ผูย นื่ คําขอบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย เพือ่ ใหเจาหนาทีต่ รวจสอบวา
สอดคลองกับเอกสารคําขอ พรอมทัง้ ออกใบนัดรับผล





ระยะเวลา : 0.5 วัน คาธรรมเนียม : 100 บาท
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ

2. การพิจารณาคําขอ
เจาหนาทีพ่ จิ ารณาความถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑ
และเงือ่ นไขทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไว
เจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูลและออกหนังสือรับรองประกอบการ
นําเขาเครื ่องมือแพทย
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ระยะเวลา : 4 วัน
คาธรรมเนียม : ไมมี
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

QR CODE

3. การลงนามหรื อคณะกรรมการมีมติ
ผูซ งึ่ ไดรบั มอบอํานาจลงนามในหนังสือตามลําดับขัน้

ระยะเวลา : 0.5 วัน
คาธรรมเนียม : ไมมี
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

การรับหนังสือรับรอง
4. ประกอบการนําเขา
เครื ่ องมือแพทย
ผูย นื่ คําขอติดตอเจาหนาทีแ่ ละนําใบนัดรับผล
มาแสดง เพือ่ ใหเจาหนาทีอ่ อกใบสัง่ ชําระ
คาธรรมเนียมหนังสือรับรองประกอบการนําเขา
เครื ่องมือแพทย
ผูย นื่ คําขอชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรอง
ประกอบการนําเขาเครื ่องมือแพทย
ผูย นื่ คําขอติดตอเจาหนาทีแ่ ละนําสําเนาใบเสร็จ
คาธรรมเนียมหนังสือรับรองประกอบการนําเขา
เครื ่องมือแพทยแสดงตอเจาหนาที่ เพือ่ รับ
หนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื ่องมือแพทย
คาธรรมเนียม : กรณีไมเกิน 10 รายการ ฉบับละ 1,000 บาท

กรณีมากกวา 10 รายการฉบับละ 2,000 บาท

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน
กรณีเครื ่องมือแพทย 1 รายการ ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน
กรณีเครื ่องมือแพทย มากกวา 1 รายการ แตไมเกิน 100 รายการ ระยะเวลาดําเนินการ 4 วัน
กรณีเครื ่องมือแพทย มากกวา 100 รายการ ระยะเวลาดําเนินการ 5 วัน
25

7

การขออนุญาตผลิตเครื1องมือแพทย

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การยื่นคําขอ

ตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติเครื1องมือแพทย พ.ศ. 2551

ยืน่ คําขอและเอกสารหลักฐานตามหัวขอในแบบคําขอตอ
เจาหนาที่ ทีศ่ นู ยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
และรับใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียมคําขอ
ชําระคาธรรมเนียมคําขอทีห่ อ งการเงิน ศูนยบริ การและให
คําปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ และยืน่ สําเนาใบเสร็จตอเจาหนาที่
เพือ่ ขอรับใบนัดพบเจาหนาที่
ระยะเวลาขึน้ กับผูม าติดตอ/ผูย นื่ คําขอ
คาธรรมเนียม : 100 บาท




เพื1อการสงออก

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ

2.

การตรวจสอบเบื้องตน

เจาหนาทีต่ รวจสอบเบือ้ งตนเกีย่ วกับความถูกตองของ
คําขอ และความครบถวนของเอกสาร บันทึกผล
การตรวจสอบในแบบตรวจรับและแจงผลการตรวจสอบ

3.

5. การตรวจสอบเอกสาร

กรณีคาํ ขอไมถกู ตอง หรื อเอกสารไมครบถวน
หากผูย นื่ คําขอสามารถแกไขหรื อยืน่ เอกสาร
เพิม่ เติมไดในขณะนัน้ ใหดาํ เนินการตามขอ 6.

การชี้แจงรายละเอียด
ของเอกสารหลักฐาน

a.

ผูย นื่ คําขอ เขาพบเจาหนาทีเ่ พือ่ ชีแ้ จงและอธิบายรายละเอียด
ของเอกสารหลักฐานของเครื ่องมือแพทยตามหัวขอในแบบ
คําขอตามวันทีร่ ะบุไวในใบนัดพบเจาหนาที่
ระยะเวลาขึน้ กับผูย นื่ คําขอในการชีแ้ จง และอธิบายใหขอ มูลรายละเอียด
เกีย่ วกับเครื ่องมือแพทยทยี่ นื่ คําขอ





4.

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีคาํ ขอถูกตองและเอกสารหลักฐานครบถวนใหดาํ เนินการ
ตามขอ 6.

26

ย นื่ คําขอไมสามารถแกไขหรื อยืน่ เอกสารหลักฐาน
b.หากผู
เพิม่ เติมไดในขณะนัน้ ใหเจาหนาทีท่ าํ บันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรื อหลักฐานทีจ่ ะตอง
ยืน่ เพิม่ เติม พรอมทัง้ กําหนดระยะเวลาทีผ่ ยู นื่ คําขอ
จะตองดําเนินการแกไขหรื อยืน่ เอกสารหลักฐาน
เพิม่ เติมไวในแบบบันทึกความบกพรองและรายการ
เอกสารหลักฐานทีจ่ ะตองยืน่ เพิม่ เติม ไมเกิน 14 วัน
(10 วันทําการ) โดยใหเจาหนาทีแ่ ละผูย นื่ คําขอ
ลงนามไวในบันทึกนัน้ แลวมอบสําเนาบันทึกดังกลาว
ใหผยู นื่ คําขอ

>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

6.

การพิจารณา

เจาหนาทีพ่ จิ ารณาคําขอ บันทึกขอมูลและเสนอเพือ่ ลงนามตามลําดับ

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

ระยะเวลา : 3 วัน

7. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูอ นุญาตลงนามตามลําดับ

8.

ระยะเวลา : 2 วัน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ :
กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

การรับทราบผลการพิจารณา

เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอเพือ่ ทราบผลการพิจารณาแลวเสร็จ

9.

การรับผลการพิจารณา

ผูย นื่ คําขอ ยืน่ ใบนัดรับผลตอเจาหนาทีเ่ พือ่ รับใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียม
หนังสือรับรองฯ
ผูย นื่ คําขอ ชําระเงินคาธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ ทีห่ อ งการเงิน
ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ผูย นื่ คําขอ นําสําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ
มาขอรับหนังสือรับรองฯ
ระยะเวลาขึน้ กับผูย นื่ คําขอ
คาธรรมเนียม : ฉบับละ 1,000 บาท
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย




ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน
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QR CODE

8

การขออนุญาตโฆษณา

เครื1องมือแพทย

ขั้นตอนการดําเนินการ

1.

การยื่นคําขอ

ยืน่ เอกสารเพือ่ ขออนุญาตโฆษณาเครื ่องมือแพทย
เจาหนาทีอ่ อกใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียมคําขอ
ผูย นื่ คําขอชําระเงินทีห่ อ งการเงิน ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษา
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ แลวนําสําเนาใบเสร็จมาแนบกับคําขอฯ
เจาหนาทีอ่ อกใบนัดพบเจาหนาที่

คาธรรมเนียม : ฉบับละ 100 บาท
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)

2.

การตรวจสอบเอกสาร

นักวิชาการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร

กรณี เอกสารถูกตองครบถวน

อกใบนัดรับผลและแจงผูย นื่ คําขอใหทราบ
a. เจรวมถึาหนงาคทีาอ่ธรรมเนี
ยมและคาใชจา ยทีต่ อ งชําระ

กรณี เอกสารไมถกู ตองครบถวน

ขอ บกพรองหรื อแกไขลงในบันทึกความบกพรอง
b. นัจากนักวิชาการระบุ
น้ เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอใหมาลงชือ่ รับทราบขอบกพรอง
แลวมอบสําเนาดังกลาวใหแกผย ู นื่ คําขอ

ระยะเวลา : 14 วัน (10 วันทําการ) คาธรรมเนียม : ไมมี
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย
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>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

3.

QR CODE

การพิจารณาเอกสาร

เจาหนาทีพ่ จิ ารณาคําขอ บันทึกขอมูล และออกใบอนุญาตโฆษณา

เ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน หรื อคณะอนุกรรมการ
a. กรณี ไมส-ง ผูระยะเวลา
: 7 วัน (5 วันทําการ) ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน หรื อคณะอนุกรรมการ
b. กรณี-สงระยะเวลา
: 35 วัน (25 วันทําการ) -

คาธรรมเนียม : 20,000 บาท (เฉพาะกรณีสง ผูเ ชีย่ วชาญ)
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

4.

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

เจาหนาทีเ่ สนอเพือ่ ลงนามในใบอนุญาตโฆษณาเครื ่องมือแพทยตามลําดับ

ระยะเวลา : 6 วัน (4 วันทําการ)
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

5.

การรับเอกสาร

เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอเพือ่ ทราบผล
การพิจารณาแลวเสร็จ
ผูย นื่ คําขอนําใบนัดรับผลมาแสดงตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)
เจาหนาทีอ่ อกใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตโฆษณาเครื ่องมือแพทย จากนัน้ ผูย นื่ คําขอนําสําเนาใบเสร็จมาขอรับใบอนุญาตฯ
การโฆษณาบนสิง่ ของแจก 200 บาท | การโฆษณาอืน่ ๆ 1,000 บาท

ระยะเวลา : 1 วัน





หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 14 วัน (10 วันทําการ) กรณีไมสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน หรื อคณะอนุกรรมการ
42 วัน (30 วันทําการ) กรณีสง ผูเ ชีย่ วชาญ คณะทํางาน หรื อคณะอนุกรรมการ
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9

การขอหนังสือรับรองเพื1อการสงออก

เครื1องมือแพทย

ขั้นตอนการดําเนินการ

1.

การยื่นคําขอ

ยืน่ เอกสารเพือ่ ขอหนังสือรับรองการสงออกเครื ่องมือแพทย
เจาหนาทีอ่ อกใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียมคําขอ
ผูย นื่ คําขอชําระเงินทีห่ อ งการเงิน ศูนยบริ การและให
คําปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ แลวนําสําเนาใบเสร็จ
มาแนบกับคําขอฯ
เจาหนาทีอ่ อกใบนัดพบเจาหนาที่
ระยะเวลาขึน้ กับผูย นื่ คําขอ / ผูม าติดตอ คาธรรมเนียม : 100 บาท
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)

2.

การตรวจสอบเอกสาร

นักวิชาการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร
กรณี เอกสารถูกตองครบถวน

อกใบนัดรับผลและแจงผูย นื่ คําขอใหทราบ
a. เจรวมถึาหนงาคทีาอ่ธรรมเนี
ยมและคาใชจา ยทีต่ อ งชําระ

3.

กรณี เอกสารไมถกู ตองครบถวน

ขอ บกพรองหรื อแกไขลงในบันทึกความบกพรอง
b. นัจากนักวิชาการระบุ
น้ เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอใหมาลงชือ่ รับทราบขอบกพรอง

การพิจารณาเอกสาร

เจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
พิมพหนังสือรับรองการสงออก

แลวมอบสําเนาดังกลาวใหแกผย ู นื่ คําขอ

ระยะเวลา : 4 ชัว่ โมง คาธรรมเนียม : ไมมี
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

ระยะเวลา : 3 ชัว่ โมง คาธรรมเนียม : ไมมี
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย
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>>>แบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่ตองใช>>>

4.

QR CODE

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาหนาทีเ่ สนอเพือ่ ลงนามในหนังสือรับรองการสงออกเครื ่องมือแพทย

ระยะเวลา : 1 ชัว่ โมง

5.

คาธรรมเนียม : ไมมี หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

เจาหนาที่ตรวจสอบความเรี ยบรอย
ประทับตรา และเตรี ยมจายเรื ่อง

ระยะเวลา : 1 ชัว่ โมง คาธรรมเนียม : ไมมี หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครื ่องมือแพทย

6. การรับเอกสาร
a. เจาหนาทีแ่ จงผูย นื่ คําขอเพือ่ ทราบผลการพิจารณาแลวเสร็จ
ย นื่ คําขอนําใบนัดรับผลมาแสดงตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริ การ
b. ผูและให
คาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)
c.

เจาหนาทีอ่ อกใบสัง่ ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตโฆษณา
เครื ่องมือแพทย จากนัน้ ผูย นื่ คําขอนําสําเนาใบเสร็จมาขอรับใบอนุญาตฯ

ระยะเวลา : 1 ชัว่ โมง คาธรรมเนียม : 500 บาท
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ : ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึ กษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วัน
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แผนภาพขัน้ ตอนดําเนินการโดยรวม
QR CODE

ศึกษารายละเอียดในคูม อื สําหรับประชาชน
(ตามกลุม ผลิตภัณฑหรื อการขออนุญาตทีเ่ กีย่ วของ)

กรอกคําขอ & เตรี ยมเอกสารหลักฐาน
(ตามทีร่ ะบุในคูม อื สําหรับประชาชน)

QR CODE

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองดวยแบบบันทึกการตรวจรับคําขอ
ยืน่ เอกสารทีช่ อ งบริ การ ณ ศูนยบริ การและใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)
ชําระคาธรรมเนียมคําขอ 100 บาท
เจาหนาทีอ่ อกใบนัดพบเจาหนาที่
เจาหนาตรวจสอบคําขอ & เอกสาร

เจาหนาทีบ่ นั ทึกขอบกพรอง + กําหนดระยะเวลาการแกไข
พรอมลงนามรับทราบรวมกัน (ผูย นื่ & เจาหนาที)่

กรณีตอ งสงผูเ ชีย่ วชาญประเมินเอกสารทางวิชาการ

เจาหนาทีต่ รวจสอบการแกไข

ชําระคาใชจา ยประเมินเอกสารทางวิชาการ

สงคืนคําขอ

เจาหนาทีพ่ จิ ารณาอนุญาต / ไมอนุญาต
แจงผลเมือ่ พิจารณาแลวเสร็จภายใน 7 วัน
หากลาชากวากําหนด จะแจงเหตุแหงความลาชา
ทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จทาง e-mail
(ตามทีแ่ จงไวในใบนัดพบเจาหนาที)่

กรณีอนุญาต ใหรบั ใบอนุญาต ณ ศูนยบริ การ
และใหคาํ ปรึกษาผลิตภัณฑสขุ ภาพ (OSSC)
หรื อกองควบคุมเครื ่องมือแพทย

ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
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ิ งั ไดร บั อนุญาต
ขอพงึ ปฏบิ ตั หล
สถานประกอบการ
หากตองการเลิกกิจการที่ ไดรบั การจดทะเบียน ไดรบั อนุญาตหรื อไดแจง
รายการละเอียดไว ใหแจงเลิกกิจการ โดยยืน่ แบบ ล.พ.1
หากไมตอ งการตออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรื อ
ใบรับแจงรายการละเอียด หรื อผูอ นุญาตไมอนุญาตใหตอ อายุ ใหยนื่ แบบ ล.พ.2

ผูผ ลิต ผูน าํ เขาเครื ่องมือแพทย
ตองจัดทําบันทึกการผลิต หรื อนําเขา และการขายเก็บไว ณ สถานทีผ่ ลิต
นําเขา หรื อขาย และรายงานการผลิต หรื อการนําเขา และการขาย
เครื ่องมือแพทย สงตอผูอ นุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแตละป
หากมีผลการทํางานอันผิดปกติของเครื ่องมือแพทยหรื อผลอันไมพงึ
ประสงคทเี่ กิดขึน้ จากผูบ ริ โภคใหจดั ทํารายงาน และรายงานการดําเนินการ
แกไข (FSCAs) ตอศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผูผ ลิตเครื ่องมือแพทยที่ ไดรบั หนังสือรับรอง
การผลิตเครื ่องมือแพทยเพือ่ การสงออก (ผ.อ.1)
ตองจัดทํารายงานการผลิตสงตอผูอ นุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของแตละป
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ผูร บั อนุญาตขาย
เครื ่องมือแพทย
ตองจัดทํารายงานการขายสงตอ
ผูอ นุญาตภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของแตละป

ทานสามารถติดตอสอบถาม หากมีขอ สงสัย
เกีย่ วกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเครื1องมือแพทย
ประเภทงาน
ใบอนุญาตผลิต
นําเขาเครื ่ องมือแพทย
ใบรับแจงรายการละเอียด
ผลิต นําเขาเครื ่ องมือแพทย

ฝายใหคาํ แนะนํ(เบอราและติ
ดตามเรื1อง
ตดิ ตอ)
0 2590 7242
0 2590 7148

0 2590 7243

หนังสือรับรองประกอบ
การนําเขาเครื ่ องมือแพทย

0 2590 7247

ใบอนุญาตโฆษณา

0 2590 7148

ใบจดทะเบียน
สถานประกอบการผลิต
นําเขาเครื ่ องมือแพทย

0 2590 7280

การวินจิ ฉัยผลิตภัณฑ

0 2590 7149

E-mail : mdcd1988@fda.moph.go.th
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0 2590 7243
0 2590 7244

0 2590 7248

0 2590 7248

หากมีขอ สงสัยเกีย่ วกับการขออนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Submission)
e-Submission

Tel. 0 2590 7148

Email: mdcd1988@fda.moph.go.th

สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับการขออนุญาตผลิตภัณฑเครื1องมือแพทยไดที่

เพื่ อ ไม เ ป น การเสี ย เวลา ควรศึ ก ษารายละเอี ย ดเบื้ อ งต น
กอนการขอคําแนะนําหรือสอบถามเพิม่ เติม
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