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ข้อ Question Answer 
1. กำรมอบอ ำนำจเพื่อเข้ำใช้ระบบ Electronic 
1.1 การยื่นค าขอในระบบ Electronics (Pre–submission 

และ E–submission) ต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจเพ่ือเปิด
สิทธิ์ในการยื่นค าขอฉบับใหม่ด้วยหรือไม่ หรือสามารถยื่น
ในระบบ E-submission เดิมที่มีอยู่ได้ หากต้องใช้หนังสือ
มอบอ านาจแบบใหม่ ขอให้ลงแบบฟอร์มใน website กอง
ด้วย 

ในการยื่นค าขอในระบบ Electronic แบบใหม่   
ต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจเพ่ือเปิดสิทธิ์ ในการ 
ยื่นค าขอฉบับใหม่ด้วย รายละเอียดตาม 
https://qrgo.page.link/N5Aeu 

 
2. ระบบ Electronics (Pre–submission และ E–submission) 

2.1 ระบบ E-submission ปัจจุบันสามารถยื่นค าขอได้ถึง
เมื่อใด เช่น เครื่องมือแพทย์ class 2,3,4 ที่จะบังคับใช้ตาม
กฎหมายใหม่ในวันที่ 15 ก.พ. 64 แสดงว่าสามารถยื่น e-
submission ร ะ บ บ เ ก่ า ไ ด้ ถึ ง วั น ที่  14 ก . พ  64  
ใช่หรือไม ่

ระบบ e-submission ปัจจุบัน  
เครื่องมือแพทย์ class 2,3,4 สามารถยื่นค าขอได้ถึง 
วันที่ 14 ก.พ.64  
เครื่องมือแพทย์ class 1+สัตว์ สามารถยื่นค าขอได้
ถึงวันที่ 16 มี.ค.64 

2.2 ระบบ Pre-submission บังคับต้องยื่นทุกตัวหรือไม่   
หรือยื่นตามความสมัครใจ 

ปัจจุบันทุกค าขอต้องยื่ น ค าขอในระบบ Pre-
submission แต่ ก า ร พิ จ า รณาจาก เจ้ าหน้ าที่  
แบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้ 
1. เฉพาะเครื่องมือแพทย์ class 2,3,4 และ class 1 
sterile+measurement จะต้องผ่านการพิจารณา
จากเจ้าหน้าที่  
1.1 การยืนยัน classification และ grouping 
1.2 การตรวจเอกสารในระบบ e – submission 
2. เครื่ อ งมื อแพทย์  class 1 non sterile + non 
measurement ต้องยื่น  Pre-submission และมี
ทางเลือกให้ผู้ประกอบการดังนี้ 
2.1 ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตามข้ันตอน
ข้อ 1.1 และ 1.2  
2.2 พิจารณาด้วยวิธี  Auto approval (สามารถ
พิจารณาได้บางกลุ่มผลิตภัณฑ์  ซึ่ งทางกองจะ 
ประชาสัมพันธ์ต่อไป) 

https://qrgo.page.link/N5Aeu
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3. ยื่นค าขอในระบบ Pre-submission เครื่องมือ
แพทย์ส าหรับสัตว์ พิจารณาด้วยวิธี Auto approval  

2.3 ระหว่างที่ยื่นค าขอในระบบ Pre-submission และยังไม่ได้ 
W ยั งผลิตหรือน า เข้ าผลิตภัณฑ์ เครื่ องมือแพทย์ ได้
เหมือนเดิมหรือไม ่

ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยเดิม (มีหนังสือรับรอง
ประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการที่ยังไม่สิ้นอายุ) เม่ือยื่น 
ค ำขอในระบบ Pre-submission จะมีกำรติด
สถำนะ W ทันที และสามารถผลิตหรือน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ได้เลย โดยการติดสถานะ W จะสิ้นสุดเมื่อ 
 (1) เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอจนแล้วเสร็จ ได้ใบจด
แจ้งเครื่องมือแพทย์/ใบรับแจ้งรายการละเอียด
เครื่องมือแพทย์/ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 
 (2) เจ้าหน้าที่คืนค าขอ (กรณีที่หนังสือรับรอง
ประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการผลิตยังไม่สิ้นอายุ  
สามารถยื่นค าขอเข้าระบบใหม่ได้) 
เ มื่ อ ได้ รั บกา รยื นยั นการจั ด  rule และ  class 
เครื่องมือแพทย์ในระบบ Pre–submission แล้ว
ผู้ ประกอบการจะต้องมายื่น เอกสาร ในระบบ  
E– Submission ภายใน 60 วันท าการ หากไม่
สามารถยื่นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระบบจะ
ยกเลิกค าขออัตโนมัติ และการติดสถานะ W ของ
ผู้ประกอบการรายเดิมจะถูกยกเลิก 
ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ จะไม่มีกำรติด
สถำนะ W โดยต้องยื่นค ำขอ  ในระบบ Pre – 
submission ทุกราย และเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา 
ค าขอจนแล้วเสร็จ ได้ใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์/ 
ใบรับแจ้ งรายการละเ อียด เครื่ อ งมื อแพทย์ /
ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ แล้วจึงสามารถผลิตหรือ
น าเข้าได้ 

2.4 กรณีที่ยื่นค าขอ Pre-submission แล้วได้สถานะเลข U  
ที่มีการติดสถานะ W แล้ว ทางด่านรับทราบตรงนี้แล้ว
หรือไม่ แล้วสามารถออกของได้ปกติใช่หรือไม ่

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ประชุมหารือและท า
หนังสือแจ้งด่านอาหารและยาให้รับทราบประเด็น
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  หากผู้ประกอบการรายเดิมที่
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แจ้งความประสงค์ที่จะด าเนินกิจการต่อไป สามารถ
ยื่นค าขออนุญาต ค าขอแจ้งรายการละเอียด หรือ 
ค าขอจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ต่อผู้อนุญาต ก่อนวันที่ 
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือหนังสือ
รับรองประกอบการน าเข้าจะสิ้นอายุ เมื่อยื่นค าขอ 
Pre-submission ดังกล่าวแล้ว สามารถด าเนินการ
ผลิตหรือน าเข้าได้ต่อไปได ้แม้ว่าใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต หรือหนังสือรับรองประกอบการ
น าเข้าจะสิ้นอายุไปแล้ว 

2.5 ข้อมูลที่กรอกในระบบ Pre - submission ถ้าภายหลัง
พบว่ามีข้อผิดพลาด เมื่อยื่นเข้าในระบบ E-submission 
สามารถแก้ได้หรือไม่ เช่น เลข GMDN เป็นต้น 

ข้อมูลที่ กรอกใน Pre-submission ถ้าภายหลั ง
พบว่ามีข้อผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ เมื่อยื่นเข้า
ในระบบ E-submission แล้ว 

2.6 การยื่นฉลากและเอกสารก ากับในระบบ E-submission 
ต้องเป็นภาษาไทยหรือไม่  
 

ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือแพทย์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งหากเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้
โดยบุคคลทั่ว ไป (Home use medical device) 
ต้องจัดท าฉลากเป็นภาษาไทยและกรณีเครื่องมือ
แพทย์ที่มีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ 
ให้ด าเนินการจัดท าฉลากตามประกาศฯ นั้น ๆ 

2.7 เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ และ
ต้องน ามาจัดประเภทตามความเสี่ยง ต้องยื่นค าขอใน
ระบบ Pre-submission เลยหรือไม ่

เครื่ องมือแพทย์ที่ ต้ อง ได้ รั บ ใบอนุญาต  และ
ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ สามารถใช้ใบอนุญาตได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ แต่ต้องยื่นในระบบ Pre-
submission ก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ   

2.8 สินค้าที่ได้รับหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าและยังไม่
หมดอายุ ต้องยื่นค าขอในระบบ Pre-submission หรือไม่ 
หรือยื่นเฉพาะสินค้าใหม่ 

เครื่องมือแพทย์ที่ ได้รับหนังสือรับรองประกอบ 
การน าเข้าและยังไม่หมดอายุ และผู้ประกอบการ 
มีความประสงค์จะด าเนินการการน าเข้าต่อ ให้ยื่น  
ในระบบ Pre-submission ก่อนหนั งสือรับรอง
ประกอบการน าเข้าสิ้นอายุ  

2.9 หลังจากวันที่  15 ก.พ. 64 ผู้ประกอบการรายเดิมที่มี
ใบอนุญาตน าเข้าอยู่ ยังสามารถน าของเข้าที่ด่านได้อยู่หรือไม่ 

หากใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุก็สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้  และหากประสงค์จะด าเนินการน าเข้าต่อ 
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หรือต้องยื่นค าขอในระบบ Pre-submission ให้เสร็จก่อนถึง
น าเข้าได้ 

ต้องมายื่นค าขอในระบบ Pre-submission ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

3. กำรจัดอบรมและคู่มือต่ำงๆ 

3.1 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ จะมีการจัดอบรมก่อนการยื่น ค า
ขอในระบบ Pre-submission และ E-submission หรือไม่  

มีการจัดอบรม โดยมูลนิธิ อย. และขอให้ติดตาม
ประชาสัมพันธ์การอบรมกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
อย่างต่อเนื่อง หรือติดตาม YouTube channel: 
ThaiFDA MDCD  

3.2 มีคู่มือการจัด CSDT ของผลิตภัณฑ์ เครืองมือแพทย์
ประเภท IVD หรือไม่  

คู่มือการจัด CSDT ของผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์
ประเภท IVD เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กองเรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดให้ดูที่หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์การ
ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD” 

3.3 เครื่องมือแพทย์ class 2 ,3 ต้องจัดเตรียมเอกสารใน
รูปแบบ CSDT ในการยื่นค าขอ ขอตัวอย่ างในการ
จัดเตรียม 1 เครื่องมือแพทย์ต่อ class ความเสี่ยง 

ในอนาคตกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะจัดท า
ตัวอย่างและเผยแพร่ทางเว็บไซต์กอง 

4. ค่ำใช้จ่ำย 

4.1 ขอทราบข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่าย หลังจากยื่นค าขอในระบบ 
Pre-submission แล้วจะมีการเก็บค่าประเมินเอกสาร
วิชาการเลยหรือไม ่

หลังจากยื่นค าขอในระบบ Pre-submission แล้วยัง
ไม่มีการเก็บค่าประเมินเอกสารวิชาการ 

4.2 ตอนยื่นค าขอจ่ายแค่ค่าค าขอหรือไม่  แล้วเมื่ อใดจะ 
จ่ายค่าประเมินเอกสารวิชาการ เนื่องจากประกาศอัตรา
ค่าใช้จ่ายใหม่มีผลบังคับใช้อีก 30 วัน ถ้ายื่น ในช่วงนี้
ค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบใด 

หากมีความประสงค์จะยื่นก่อนกฎกระทรวงฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง 
ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 และช าระ 
ค่าประเมินเอกสารวิชาการเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้
ช าระค่าประเมิน และการเก็บค่าใช้จ่ายขึ้นกับ
ช่วงเวลาที่ประกาศมีผลบังคับใช้ 

4.3 เครื่องมือแพทย์ประเภทจดแจ้ง ต้องช าระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการหรือไม่ เนื่องจากในประกาศไม่มีการระบุ
ถึงเครื่องมือแพทย์ประเภทจดแจ้ง 

เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ า ประเภทที่ 1 เป็น
เ ครื่ อ งมื อแพทย์ ที่ ต้ อ งจดแจ้ ง  ไม่ ต้ อ งช า ร ะ 
ค่าประเมินเอกสารวิชาการ แต่มีค่าตรวจสอบค าขอ
จดแจ้ง   ทั้งนี้  สามารถศึกษาค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินได้ตามร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เ รื่ อ ง  ค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ จ ะ จั ด เ ก็ บจ ากผู้ ยื่ น ค า ขอ 
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ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. .... 

5. รำยละเอียดกำรจัดเตรียมและกำรยื่นเอกสำรประกอบค ำขอ  

5.1 อยากทราบรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารในหัวข้อ
ต่างๆ  
 

รายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารในหัวข้อต่างๆ 
รายละเอียดให้ดูที่หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์เตรียม
ความพร้อมการก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ตามความ
เสี่ยง ” 

5.2 การระบุ class ใน DOC template ให้ระบุ class เป็น 
 A B C D หรือ 1,2,3,4   

DOC template สามารถระบุ class เป็น A B C D 
หรือ 1,2,3,4    

5.3 ห นั ง สื อ  Declaration of conformity, Letter of 
Authorization.for.Authorized.Representatives ใ น
ส่วนของรายการเครื่องมือแพทย์สามารถออกรวมเลย
หรือไม ่หรือต้องออกเป็นรายค าขอตามที่ Grouping 

เ พ่ื อ ให้ ชั ด เจนควรออกเป็ นรายค าขอตามที่  
Grouping 

5.4 การจดแจ้งเครื่องมือแพทย์มีทั้งแบบ partial 1 และ 2 
หรือไม ่

การจดแจ้ ง เครื่ อ งมื อแพทย์ มี แบบ  partial 1  
แบบเดียว 

5.5 เอกสารชี้แจงรายการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการจดแบบ
รวมกลุ่ม เป็นเอกสารที่กองก าหนดแบบฟอร์ม หรือให้
ผู้ประกอบการจัดท าด้วยตนเอง 

ให้ผู้ประกอบการจัดท าด้วยตนเอง 

5.6 เอกสารตามหัวข้อต่างๆ ต้องจัดท าโดยใคร และ ต้องผ่าน
การรับรองหรือไม่ 

เอกสารตามหัวข้อต่างๆ ต้องจัดท าโดยเจ้าของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( Product owner) ห รื อ ผู้ ผ ลิ ต 
(manufacturer) เท่านั้น และไม่ต้องมีการผ่านการ
รับรองจากหน่วยงานอื่น  

5.7 เอกสารจากต่างประเทศทั้งหมด ถ้าได้รับมาสามารถยื่นได้
เลยไม่ต้องน าไปแปลใช่หรือไม ่
 

หากเอกสารที่สอบถามเป็นการยื่นเอกสารในรูปแบบ 
CSDT และ เอกสารจากต่ า งประ เทศนั้ น เป็ น
ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องแปล แต่หากเป็นภาษาอ่ืนต้อง
ด าเนินการแปล 

5.8 ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่อยากจะขึ้นทะเบียนเครื่องมือ
แพทย์ความเสี่ยง class 2,3,4 ซึงไม่ได้มีประกาศเฉพาะ 
สามารถยื่นแบบ partial 2 ได้หรือไม ่ 

สามารถยื่นแบบ partial 2 ได้ ในสามปีแรกหลังจาก
ประกาศมีผลบังคับใช้  

5.9 หากผู้ประกอบการรายเดิมมีความพร้อมยื่นเอกสารตาม 
CSDT ของผลิตภัณฑ์ สามารถยื่นได้เลยหรือไม่ และหาก

ส ามา รถยื่ น ไ ด้ เ ล ย  ห ากมี ค ว ามพร้ อม  โ ดย 
วันหมดอายุจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใบรับแจ้ง

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/L3Publicize.aspx?RootFolder=/sites/Medical/News/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20(%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/L3Publicize.aspx?RootFolder=/sites/Medical/News/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20(%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/L3Publicize.aspx?RootFolder=/sites/Medical/News/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20(%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)


ค ำถำมที่พบบ่อย 

ข้อ Question Answer 
ยื่นได้เลย วันหมดอายุจะเป็นวันหมดอายุเดิมของ CFS 
หรือเป็นวันหมดอายุใหม่หลังได้รับการอนุมัติ 

รายการละเอียด และใบอนุญาตจะมีอายุ 5 ปี  
นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี 

5.10 เครื่ องมือแพทย์ทุก  class ไม่ต้ อง ใช้  Certificate of 
Freesale เป็นเอกสารประกอบยื่นค าขอใช่หรือไม ่

เครื่องมือแพทย์ทุกประเภทความเสี่ยง ไม่ต้องแนบ
หนังสือรับรองการขาย (Certificate of free sale) 

6. อ่ืนๆ  

6.1 กฎหมายนี้ บังคับใช้กับการน าเข้าเครื่องมือแพทย์เพ่ือท า
การวิจัยในคนด้วยหรือไม่ 

การน าเข้าเครื่องมือแพทย์เพ่ือท าการวิจัยในคนให้
ด าเนินการตามประกาศ สธ. ตามมาตรา 27 (5)  

6.2 การผลิตถุงมือเพ่ือการส่งออกยังต้องจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์เหมือนเดิมหรือไม่  

การผลิตเครื่องมือแพทย์ยังต้องจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ทั้งผลิตเพื่อขายใน
ประเทศ และผลิตเพื่อส่งออก 

6.3 ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ าหน่าย เช่น ร้านขายเครื่องมือ
แพทย์ ร้านขายยาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องว่าผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ได้ท าถูกต้องตามกฎหมายใหม่แล้ว 

- สามารถขอดูใบรับจดแจ้ง ใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด หรือใบอนุญาต ผลิตหรือน าเข้า ของ
ผู้ประกอบการได้ 
- ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าจะต้องจัดท าฉลากเครื่องมือ
แพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและ
เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ หรือประกาศที่
ก าหนดการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือ
แพทย์ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  


