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ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกับ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
เพื่อฆ่ำเชื้อส ำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ 

วันที่  17  มกรำคม  2563 
 

ผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ/ปริมำณ (ประกำศข้อ 1) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

1 สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งหน่วยในภาชนะบรรจุเดียวกันได้หรือไม่ 
เช่น 
- ไม้พันส าลี 2 ไม้ ในภาชนะบรรจุเดียวกัน 
- แอลกอฮอล์ 2 แผ่น ในภาชนะบรรจุเดียวกัน 

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากนิยามตามประกาศข้อ 1 ระบุให้ชนิดของบรรจุภัณฑ์เป็น 1 หน่วย  
ต่อ 1 การใช้งาน (Unit dose /Single dose /Individual packaging) ดังนั้น ต้องบรรจุ  
1 ไม้ต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุ 1 แผ่น ต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ 

2 สามารถใส่ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น สารฆ่าเชื้อ  สารแต่งสี/กลิ่น  สารกันเสีย
ในผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากนิยามตามประกาศข้อ 1 ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
แอลกอฮอล์ความเข้มข้นตั้งแต่ 70% โดยปริมาตร (Volume by volume) ขึ้นไปและน้ า *
เท่านั้น 
* ไม่มีข้อก าหนดเรื่องชนิดของน้ าที่ใช้ 

3 ประกาศก าหนดที่ให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% โดยปริมาตร        
หากเทียบเป็น %โดยน้ าหนักจะมีค่าเท่าไรจึงจะสามารถข้ึนทะเบียน       
เป็นเครื่องมือแพทย์ได้ 

ตอบ ปริมาณแอลกอฮอล์ 70% โดยปริมาตร (Volume by volume) เท่ากับ 62.4% โดย
น้ าหนัก (Weight by weight) จึงสามารถข้ึนทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ 

4 ถ้าใส่ส่วนประกอบที่เป็นแอลกอฮอล์เพียงชนิดเดียว เช่น 
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล 70% โดยปริมาตร 
- เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล 70% โดยปริมาตร  
ชนิดใดชนิดหนึ่งกับน้ าสามารถข้ึนทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่ 

ตอบ สามารถใช้แอลกอฮอล์เพียงชนิดเดียวได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่ระบุไว้ในประกาศ ได้แก่ 
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol) 
- เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol)  
จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ 

 
 
 



2 
 

ผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ/ปริมำณ (ประกำศข้อ 1) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

5 หากต้องการข้ึนทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ สามารถใช้แอลกอฮอล์มากกว่า 
1 ชนิดรวมกันได้หรือไม่ 

ตอบ ได ้แต่ต้องเป็นชนิดที่ระบุไว้ในประกาศ ซึ่งได้แก่ 
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol) 
- เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) 
และต้องรวมกันได้ความเข้มข้น 70% โดยปริมาตร ขึ้นไป 

6 สามารถใช้เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์หรือเอ็น-โพรพานอล (n-propyl 
alcohol หรือ n-propanol) เป็นส่วนประกอบได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศข้อ 1 ระบชุนิดของแอลกอฮอล์เป็น 
- เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล (ethyl  alcohol  หรือ  ethanol)  
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl  alcohol  หรือ  
isopropanol  
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มำตรฐำนกำรผลิต (ประกำศข้อ 4) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

7 การรับรองคุณภาพการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐานที่ก าหนด 
(PIC/s, GMP, ISO 13485) ทั้งหมดหรือไม่ 

ตอบ ไม่ต้องผ่านมาตรฐาน PIC/s, GMP และ ISO 13485 ครบทุกมาตรฐาน  แต่ต้องผ่าน
มาตรฐานการผลิตเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่  PIC/s, GMP หรือ ISO 13485  

8 หากการผลิตไม่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศ 
สามารถใช้มาตรฐานอย่างอ่ืนได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้ 

9 หากสถานที่ผลิตมีระดับความสะอาดของห้อง Clean room ที่ class 8 ตาม
มาตรฐาน ISO14644-1 จะเทียบเท่ากับระดับความสะอาดตามที่ก าหนดใน
ประกาศได้หรือไม่ 

ตอบ ได้ 

10 ห้องปลอดเชื้อ (clean room) ที่ระดับความสะอาดไม่น้อยกว่า class 
100,000 ต้องครอบคลุมทั้งส่วนกระบวนการผลิตใช่หรือไม่ 

ตอบ ไม่ใช่ เนื่องจาก Clean room ก าหนดเฉพาะบริเวณที่มีการบรรจุผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
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มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ (ประกำศข้อ 3, 4, 8) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

11 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  จะต้องมีผลทดสออะไร ตอบ ผลการทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา  (Microbiological  Attributes)         
และผลการทดสอบความคงสภาพ  (Stability)  

12 หากต้องการข้ึนทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
มาตรฐานในต ารายาด้วยหรือไม่ 

ตอบ ใช่ ผลิตภัณฑ์ยังต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อก าหนดในต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา  

13 ในการทดสอบความคงสภาพและสมบัติทางจุลชีววิทยา  หากไม่ได้ใช้
มาตรฐานที่ก าหนดในประกาศ (ASEAN guideline) สามารถใช้มาตรฐานอ่ืน
ได้หรือไม่  อย่างไร 

ตอบ มาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO, ICH เป็นต้น 

14 การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สามารถส่งทดสอบได้ท่ีใด ตอบ  
1.ส่งทดสอบได้ที่บริษัทเอกชนที่สามารถปฏิบัติตาม ASEAN guideline หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ  หรือ 
2.ทดสอบที่สถานที่ผลิต (In house method) หากสามารถปฏิบัติตาม ASEAN guideline     
หรือมาตรฐานระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ  

15 หากใช้มาตรฐานอ่ืนในการทดสอบความคงสภาพและสมบัติทางจุลชีววิทยา 
จะต้องยื่นเอกสารอะไร 

ตอบ  
1. ผลการทดสอบความคงสภาพ  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา  และวิธีการ
ทดสอบ  พร้อมทั้งเปรียบเทียบวิธีการทดสอบและวิธีมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศ(Gap 
analysis) 
2. ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ท าการทดสอบ 

16 การส่งออกผลิตภัณฑ์จะต้องท าตามมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศด้วย
หรือไม ่และหากมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศไม่ตรงกับของคู่สัญญา     
ต้องด าเนินการอย่างไร 

ตอบ ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ แต่ปฏิบัติตามมาตรฐานของ
คู่สัญญา 
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ฉลำก/เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ (ประกำศข้อ 5, 6, 7, 9) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

17 ในฉลากท่ีมีชื่อส่วนประกอบจ าเป็นต้องระบุชนิดแอลกอฮอล์หรือไม่ ตอบ ต้องระบุชื่อและความเข้มข้นของส่วนประกอบทั้งหมด 

18 หากไม่ได้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ 
- ส าหรับฆ่าเชื้อบนผิวหนัง เช็ดรอบแผลและเครื่องมือแพทย์ 
- ใช้ได้ครั้งเดียว 
- ใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้น 
- สารไวไฟ เก็บให้พ้นไฟหรือเปลวไฟ 
- ห้ามน าไปใช้ถ้าซองบรรจุช ารุดหรือฉีกขาด 
บนผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุในประกาศ  ขอแสดงรายละเอียดดังกล่าวเฉพาะใน
เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศข้อ 5 ได้ก าหนดข้อความที่ต้องระบุไว้บนฉลากและ
ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์   รวมถึงข้อความดังกล่าวด้วย จึงต้องระบุข้อความดังกล่าวบน
ฉลาก ภาชนะบรรจุภัณฑ์และเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 

19 ถ้าระบุข้อความครบถ้วนตามประกาศข้อ 5(1) และ 5(2) จะต้องท าเอกสาร
ก ากับเครื่องมือแพทย์อีกหรือไม่ 

ตอบ ไม่ต้องท า เนื่องจากตามข้อ 5 ของประกาศระบุว่าหากแสดงข้อความครบถ้วนตาม
ประกาศข้อ 5(1) และ 5(2) แล้วไม่ต้องจัดท าเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ก็ได้ 

20 หากผู้น าเข้าใช้ระยะเวลาจัดท าฉลากภาชนะบรรจุเกิน 30 วันหลังจากท่ี
ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจปล่อยก่อนน าเข้า จะต้องท าอย่างไร 

ตอบ ต้องท าหนังสือขอขยายเวลาในการท าฉลาก  

21 สามารถยื่นฉลากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนยื่นใบแจ้งรายการละเอียด
เครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่ 

ตอบ ได้ 

22 สามารถยื่นเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนวัน
ประกาศบังคับใช้ได้หรือไม่ 

ตอบ ได้ 

23 มีการก าหนดรูปแบบในการท าเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์หรือไม่ ตอบ ไม่มีการก าหนดรูปแบบในการท าเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ แต่ต้องมีข้อความ    
ที่ต้องระบุตามประกาศให้ครบถ้วน 
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กำรขึ้นทะเบียนต่ำงๆ (ประกำศข้อ 2, 9) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

24 หากประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ alcohol pad ซึ่งยังไม่เคยข้ึน
ทะเบียนกับอย.จะมีข้ันตอนและเอกสารส าหรับการขอขึ้นทะเบียนอย่างไร 

ตอบ 
1. กรณไีม่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องยื่นค าขอ
จดทะเบียนสถานประกอบการ ขอบข่าย 18776 : Towelettes Surface Disinfection  
หรือกลุ่ม nursing services 
2. หลังจากได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ จึงยื่นค า
ขอใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้  ก าลังจัดท าคู่มือแนว
ทางการจัดเตรียมเอกสารของผลิตภัณฑ์ 

25 ถ้าผู้ประกอบการมีเอกสารการขึ้นทะเบียนต ารับยา ต้องการขึ้นทะเบียน  
เป็นเครื่องมือแพทย์ จะต้องท าอย่างไร 

ตอบ  
1. กรณไีม่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องยื่นค าขอ
จดทะเบียนสถานประกอบการ  ขอบข่าย 18776 : Towelettes Surface Disinfection
หรือกลุ่ม nursing services 
2. หลังจากได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์  
จึงยื่นค าขออนุญาตน าเข้า โดยมีเอกสารดังนี้ 
"กรณีมี PIC/s" 
- ค าขอ น.พ.1 
- ใบรับรองมาตรฐาน PIC/s หรือ ISO 13485 
- ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ 
- ทะเบียนยา 
"กรณีไม่มี PIC/s" 
- ค าขอ น.พ.1 
- ใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485 
- ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ 
- ทะเบียนยา 
หมายเหตุ  สามารถยื่นเอกสารตามข้อ 25  จนถึงวันที่  10 เมษายน 2563 
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กำรขึ้นทะเบียนต่ำงๆ (ประกำศข้อ 2, 9) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

26 ถ้าผู้ประกอบการมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์  ต้องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือแพทย์ จะต้อง
ท าอย่างไร 

ตอบ 
1. ไม่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าใหม่ แต่ต้องตรวจสอบ
ขอบข่ายหรือกลุ่มในใบจดทะเบียนว่าครอบคลุมผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ใน
ขอบข่าย 18776 : Towelettes Surface Disinfection หรือกลุ่ม nursing services 
หากไม่ครอบคลุม ต้องขอเพ่ิมขอบข่ายหรือกลุ่มส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่หากขอบข่าย
หรือกลุ่มครอบคลุมแล้ว ไม่ต้องยื่นขอเพ่ิมขอบข่ายหรือกลุ่ม 
2. ยื่นค าขอใบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ใหม่ทุกรายที่เข้าข่ายตามนิยามของ
ประกาศฉบับนี้จนถึงวันที่  10 เมษายน 2563 

27 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์              
มีวันหมดอายุหรือไม่ 

ตอบ มีวันหมดอายุ ซึ่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์มีอายุ 5 ปี       
นับตามปีปฏิทิน เช่น ออกใบจดทะเบียนวันที่ 10 พ.ย. 2562 จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 
2566 (นับปี 2562 เป็นปีที่ 1)  

28 การขอใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์     
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการกี่วัน 

ตอบ  
กรณีขอใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต 
- 30 วันท าการ กรณีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(นับจากวันที่ช าระค่าตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรา 44) 
- 40 วันท าการ กรณีนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(นับจากวันที่ช าระค่าตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรา 44) 
กรณีขอใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำ 
- 12 วันท าการ (นับจากวันที่ช าระค่าตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรา 44) 

29 กรณีเป็นผู้ประกอบการตามข้อ 24 จะขอใบจดแจ้งรายการละเอียด
เครื่องมือแพทย์ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการก่ีวัน 

ตอบ 
กรณีผลิตและน าเข้า ใช้ระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้ 
- 90 วันท าการ กรณีต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ 
- 45 วันท าการ กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ 
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กำรขึ้นทะเบียนต่ำงๆ (ประกำศข้อ 2, 9) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

30 ใบรับแจ้งรายการละเอียดตามวรรคสองมีอายุสองปีนับจากวันที่ออก       
ใบรับแจ้งรายการละเอียด  หลังจากใบรับแจ้งรายการละเอียดดังกล่าว
หมดอายุ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการอย่างไร 

ตอบ ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป มายื่นค าขอแจ้งรายการ
ละเอียดตามกฎกระทรวง การแจ้งรายการละเอียดและการออกใบแจ้งรายการละเอียดผลิต
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555 หรือกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบแจ้ง
รายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2555 

31 ผลิตภัณฑ์ฯ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องแจ้งรายการ
ละเอียด  ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารอะไร  เพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

ตอบ ขณะนี้  ก าลังจัดท าคู่มือเอกสารและแนวทางในการยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิกำร 
ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

  32.3 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือ
แพทย ์  และผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  (กรณีไม่ต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

ตอบ 
แจ้งรำยกำรละเอียด 
- ค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 100 บาท 
- ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 5,000 บาท 
* ภายใน 2 ปีหลังจาก 11 มีนาคม 2563 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารเพ่ือประเมิน พร้อม
จ่ายค่าประเมินค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิต   เครื่องมือแพทย์ (ประเภทที่ 2) ค าขอละ 
38,000 บาท 

 32.4 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือ
แพทย ์แต่ไม่เคยผลิตผลิตภัณฑ์นี้ (กรณีต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

ตอบ 
สถำนประกอบกำร 
- ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
ฉบับละ 100 บาท 
- ค่าประเมินเพ่ือเพ่ิมขอบข่ายการผลิตเครื่องมือแพทย์  ค าขอละ 32,000 บาท 
แจ้งรำยกำรละเอียด 
- ค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 100 บาท 
- ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 5,000 บาท 
- ค่าประเมินค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ (ประเภทที่ 2) ค าขอละ 
38,000 บาท 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิกำร 
ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

  33.3 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือ
แพทย ์(กรณีไม่ต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

ตอบ 
แจ้งรำยกำรละเอียด 
- ค าขอแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 100 บาท                                                    
- ใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 10,000 บาท                                                              
* ภายใน 2 ปีหลังจาก 11 มีนาคม 2563 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารเพ่ือประเมิน   
พร้อมจ่ายค่าประเมินค าขอแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์ (ประเภทที่ 2)     
ค าขอละ 38,000 บาท 

  34.4 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือ
แพทย ์แต่ไม่เคยผลิตผลิตภัณฑ์นี้ (กรณีต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

ตอบ 
สถำนประกอบกำร 
- ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือ
แพทย ์ฉบับละ 100 บาท 
- ค่าประเมินเพ่ือเพ่ิมขอบข่ายการน าเข้าเครื่องมือแพทย์  ค าขอละ 12,000 บาท 
แจ้งรำยกำรละเอียด 
- ค าขอแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 100 บาท                                                         
- ใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์  ฉบับละ 10,000 บาท                                                                    
- ค่าประเมินค าขอแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์ (ประเภทที่ 2)                                
ค าขอละ 38,000 บาท 
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อ่ืนๆ (ประกำศข้อ 9, 10) 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

35 ประกาศนี้มีบังคับใช้เมื่อไร ตอบ 11 มีนาคม พ.ศ.2563  
36 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดที่ผลิตหรือน าเข้าก่อนวันที่  11  มีนาคม  2563

สามารถขายได้จนถึงวันหมดอายุ  แม้ว่าประกาศจะบังคับใช้แล้วใช่หรือไม่  
ตอบ ใช่ เนื่องจากประกาศข้อ 9 วรรค 4 ระบุว่า สามารถขายต่อไปได้จนกว่าผลิตภัณฑ์  
จะหมดอายุ หรือมีค าสั่งให้ระงับการขายผลิตภัณฑ์นั้น  
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ตัวอย่ำงบทก ำหนดโทษ 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

37 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ  เพ่ือฆ่าเชื้อ
ส าหรับมนุษย์ สัตว์  และเครื่องมือแพทย์    โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด  มีความผิดหรือไม่  อย่างไร 

ตอบ มีความผิดตามมาตรา 87  ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6 (1) (ข)  
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดตามมาตรา 19  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา 20  วรรค
หนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

38 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการ    
มีความผิดหรือไม่  อย่างไร 

ตอบ มีความผิดตามมาตรา 85  ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียน
สถานประกอบการตามมาตรา 15  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ตัวอย่ำงบทก ำหนดโทษ 

ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

39 ผู้ใดไม่จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ  เพ่ือฆ่าเชื้อส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือ
แพทย ์ มีความผิดหรือไม่  อย่างไร 

ตอบ มีความผิดตามมาตรา 103  ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
     ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
     บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 
     บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาทถ้วน 
     ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท  

40 ผู้ใดไม่จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์  ซึ่งแสดงอายุการใช้  
ค าเตือน  ข้อห้ามใช้  หรือข้อควรระวังในการใช้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรื่อง  เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ     
เพ่ือฆ่าเชื้อส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์  มีความผิดหรือไม่  
อย่างไร 

ตอบ มีความผิดตามมาตรา 104  ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดซึ่งผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(13)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
     ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตาม
มาตรา 6 (13)  ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท 
     บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาทถ้วน 

 


