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ค ำถำม-ค ำตอบ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย ์

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 

1 การแสดงเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด หรือเลขที่ ใบรับจดแจ้ง บนฉลากเครื่องมือ
แพทย์ ต้องแสดงข้อความว่าอย่างไร 

ให้แสดงเลขท่ีใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือ
เลขที่ ใบรับจดแจ้ง 
ต่อเมื่อท่านได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบ
รับจดแจ้ง แล้ว 
ฉลากภาษาไทย ให้แสดง ค าว่า “ใบอนุญาตที”่ “ใบรับแจ้ง
รายการละเอียดที่” 
หรือ “ใบรับจดแจ้งที”่ ตามด้วย เลขสารบบเครื่องมือแพทย์ ที่
ท่านได้รับ 
ฉลากภาษาไทย ให้แสดง ค าว่า “ใบอนุญาตที”่ “ใบรับแจ้ง
รายการละเอียดที่” 
หรือ “ใบรับจดแจ้งที”่ ตามด้วย เลขสารบบเครื่องมือแพทย์ ที่
ท่านได้รับ 

2 กรณีท่ีใช้หนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือ
แพทย์เดิมหรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ผลิตเดิมอยู่ โดยยังไม่ได้รับเลขท่ีใบอนุญาตเลขที่ใบ
รับแจ้งรายการละเอียด หรือเลขที่ใบรับจดแจ้งผลิต
หรือน าเช้าต้องท าอย่างไร 

กรณีท่ีใช้หนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์เดิม
หรือใบจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเดิมอยู่ โดยยังไม่ได้
รับเลขท่ีใบอนุญาต เลขท่ีใบรับแจ้ง รายการละเอียด หรือเลขที่
ใบรับจดแจ้งผลิตหรือน าเข้า ให้สามารถเว้นพื้นที่ว่าง ส าหรับ
แสดงเลขท่ีใบอนุญาต เลขท่ีใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือเลขที่
ใบรับจด แจ้งก่อนได้และเม่ือได้รับเลขท่ีใบอนุญาต เลขที่ใบรับ
แจ้งรายการละเอียด หรือ เลขที่ใบรับจดแจ้งแล้ว ให้แสดงเลขที่
ดังกล่าวบนฉลากเครื่องมือแพทย์ทันที 

3 อุปกรณ์เสริม (Accessories) ที่ข้ึนทะเบียนแบบ
รวมกลุ่มกับเครื่องมือแพทย์หลัก ต้องจัดท าฉลาก
เครื่องมือแพทย์หรือไม่ 

1. อุปกรณ์เสริม (Accessories) ที่ข้ึนทะเบียนแบบรวมกลุ่มกับ
เครื่องมือแพทย์ หลัก และบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุรวมกับ
เครื่องมือแพทย์หลัก ไม่ต้องจัดท าฉลาก ส าหรับอุปกรณ์เสริม  
2. อุปกรณ์เสริม (Accessories) ที่ข้ึนทะเบียนแบบรวมกลุ่มกับ
เครื่องมือแพทย์ หลักและมีวัตถุประสงค์ขายแยกจากเครื่องมือ
แพทย์หลักด้วย ต้องจัดท าฉลาก ส าหรับอุปกรณ์เสริมด้วย 

4 การแสดงเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
ต้องแสดงข้อความว่าอย่างไร 

ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านได้ชัดเจน 
ส่วนข้อความที่แสดงให้ดูตามข้อ 3 (3) วรรคสองและวรรคท้าย
ของประกาศฯ ดังนี้ 
1. มีการแสดงข้อความเหล่านี้ในฉลากหรือไม่ หากไม่ได้แสดง ให้
แสดงไว้ที่เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 
 (ค) วัตถุประสงค์การใช้หรือข้อบ่งใช้ 
 (จ) วิธีการใช้ 
 (ซ) ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อ 
กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือร้องเรียน 
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 (ฎ) วิธีการเก็บรักษา 
 (ฏ) ค าเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวัง เพื่อให้การใช้
เครื่องมือแพทย์ เกิดความปลอดภัย (ในกรณีที่มี) 
2. ถ้ามีการใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์ก ากับแทน
ข้อความบนฉลาก และไม่ได้อธิบายความหมายในฉลาก ท่าน
ต้องอธิบายความหมายของตัวย่อหรือสัญลักษณ์นั้นไว้ในเอกสาร
ก ากับเครื่องมือแพทย์ด้วย 
 ทั้งนี ้การแสดงข้อความต้องไม่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง
หรือไม่มีลักษณะโอ้อวดสรรพคุณหรือท าให้เข้าใจผิด ใน
สาระส าคัญ 

5 ฉลากเครื่องมือแพทย์ต้องแสดงบนบรรจุภัณฑ์ขั้นที่
หนึ่ง (Primary Packaging) หรือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่
สอง (Secondary Packaging) 

ขึ้นอยู่กับว่า ท่านได้ขายเครื่องมือแพทย์ให้กับผู้ซื้อในภาชนะ
บรรจุรูปแบบใด ก็ให้ท าฉลากให้ครบถ้วนที่ภาชนะบรรจุนั้น ซึ่ง
ต้องจัดท าฉลากในบริเวณท่ีเห็นได้ โดยง่าย และสามารถอ่านได้
ชัดเจน 

6 ประเทศผู้ผลิต ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเมือง 
สามารถแสดงชื่อ 
ย่อของประเทศหรือเมืองนั้นๆ ได้หรือไม่ 

สามารถแสดงชื่อย่อของประเทศหรือเมืองนั้น ๆ ได้ แต่การแสดง
ชื่อย่อของเมืองหรือชื่อประเทศ ต้องเป็นชื่อที่ประชาชนทั่วไป
และสากลเข้าใจได้ เท่านั้นเช่น กรุงเทพมหานคร เป็น กรุงเทพฯ 
หรือ กทม. 
 United States of America เป็น United States หรือ 
America หรือ USA Los Angeles เป็น L.A. 

7 การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์ สามารถจัดท าใน
รูปแบบสติกเกอร์แปะ ทับฉลากเดิมได้หรือไม่ 

สามารถจัดท าฉลากในรูปแบบสติกเกอร์ติดที่ภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ได้ แต่ต้องจัดท าในลักษณะที่ติดแน่นถาวร ไม่เลื่อน
หลุด โดยต้องแสดงข้อความให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศฯ ก าหนด 

8 การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์ส าหรับเครื่องมือ
แพทย์ที่ใช้โดยบุคคล ทั่วไป (Home use) สามารถ
แสดงเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวย่อ ภาษาอังกฤษ ได้
หรือไม่ 

การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์ส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดย
บุคคลทั่วไป สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวย่อ
ภาษาอังกฤษได้ เฉพาะ เลขท่ีหรืออักษร แสดงครั้งที่ผลิต หรือ
รุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจ าเครื่อง (serial number) เท่านั้น 

9 ผู้น าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับยกเว้นการจัดท า
ฉลากหรือเอกสารก ากับ เครื่องมือแพทย์ตาม
กฎหมายของประเทศนั้นๆ ต้องจัดท าฉลาก 
เครื่องมือแพทย์หรือไม่ 

เครื่องมือแพทย์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ต้องจัดท าฉลาก
และเอกสาร ก ากับเครื่องมือแพทย์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง
ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 และ 
ประกาศเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

10 กรณีมีชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่อง
ทางการติดต่อของผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
ต่างประเทศแล้ว ต้องจัดท าเพ่ิมหรือไม่  

ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อ กรณี
ต้องการข้อมูล เพ่ิมเติมหรือร้องเรียน ให้แสดงข้อมูลของผู้ผลิต
หรือผู้น าเข้าที่สามารถติดต่อได้ใน ประเทศไทยด้วย 
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11 ฉลากเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ระบุเลขท่ีใบอนุญาต 

เลขที่ใบรับแจ้ง รายการละเอียด หรือเลขท่ีใบรับจด
แจ้ง ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เมื่อประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2563 มีผลใช้ บังคับแล้ว ต้องท าฉลาก
ย้อนหลังหรือไม่ 

ไม่ต้องท าฉลากย้อนหลังส าหรับเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน าเข้า
ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

12 มีเครื่องมือแพทย์ใดบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง ฉลากและ
เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ดังนี้  
1. เครื่องมือแพทย์ที่มีประกาศก าหนดการแสดงฉลากและ
เอกสารก ากับ เครื่องมือแพทย์ไว้เป็นการเฉพาะ 
2. เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นการผลิตหรือน าเข้าตาม
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
3. เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

13 กรณีเครื่องมือแพทย์มีรายละเอียดบนฉลาก
ครบถ้วนตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง ฉลากและ
เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 แล้ว ต้อง
ท า เอกสารก ากับอีกหรือไม่ 

กรณีมีการแสดงข้อความไว้บนฉลากครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าได้รับ
การยกเว้นไม่ ต้องจัดท าเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 

14 ฉลากเครื่องมือแพทย์สามารถแสดงเป็น
ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 

การแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
1. เครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (Home use) ต้องมี
ฉลากและเอกสารก ากับ เป็นภาษาไทย  
2. เครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (Professional use) ต้องมีฉลากและเอกสารก ากับ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคล
ทั่วไป ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง
ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 แล้ว จะมี
ภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ 

15 เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์สามารถใช้ค าว่า 
“คู่มือการใช้” ได้หรือไม่ 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดนิยาม “เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์” 
หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ท าให้ ปรากฏ
ความหมายด้วยข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่ง
สอดแทรก หรือรวมไว้กับภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุเครื่องมือ
แพทย์นั้น และให้หมายความ รวมถึงคู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์
นั้นด้วย 
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17 การแสดงเอกสารก ากับในรูปแบบคิวอาร์โค้ด หรือ

เว็บไซต์ สามารถใช้ เว็บไซต์ของบริษัทได้หรือไม่ 
การแสดงเอกสารก ากับในรูปแบบคิวอาร์โค้ด หรือเว็บไซต์ ต้อง
เป็นเว็บไซต์ที่มีแต่ ข้อความส าหรับเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์
เท่านั้น 

18 แนวทางการแสดงฉลากของเครื่องมือแพทย์ที่มี
ประกาศฉลากเฉพาะอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ 
กระบอกฉีดยา และกระบอกฉีดอินซูลินปราศจาก
เชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว แต่ประกาศ เฉพาะของ
เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว มิได้ระบุให้ผู้ประกอบการ
ต้องแสดงเลขท่ีขึ้นทะเบียน และช่องทางส าหรับการ
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์และข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม 
เช่นนี้แล้ว ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฉลากฯ พ.ศ. 2563 ควบคู่กับประกาศฉลาก 
เฉพาะไปด้วยหรือไม่อย่างไร 

เครื่องมือแพทย์ที่มีประกาศฉลากเฉพาะ ได้แก่ กระบอกฉีดยา 
และกระบอกฉีดอินซูลิน ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 
ก าหนดการแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุไว้ครอบคลุมแล้ว ดังนั้น 
หากผู้ประกอบการจะแสดง เลขที่ใบรับจดแจ้ง ช่องทางส าหรับ
การร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม ตาม
หัวข้อที่ก าหนดในประกาศ ฉลากฯ พ.ศ. 2563 ก็สามารถกระท า
ได้ 

ระบบ electronics 
19 ระบบ E-submission ปัจจุบันสามารถยื่นค าขอได้

ถึง เมื่อใด เช่น เครื่องมือแพทย์ class 2,3,4 ที่จะ
บังคับใช้ตามกฎหมายใหม่ในวันที่ 15 ก.พ. 64 
แสดงว่าสามารถยื่น e-submission ระบบเก่า ได้ถึง
วัน ที่ 14 ก.พ. 64 ใช่หรือไม่ 

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

20 ระบบ Pre-submission บังคับต้องยื่นทุกตัวหรือไม่ 
หรือยื่นตามความสมัครใจ 

ปัจจุบันทุกค าขอต้องยื่นค าขอในระบบ Presubmission แต่ 
การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้  
1. เฉพาะเครื่องมือแพทย์class 2,3,4 และ class 1 sterile + 
measurement จะต้องผ่านการพิจารณา จากเจ้าหน้าที่ 1.1 
การยืนยัน classification และ grouping 1.2 การตรวจเอกสาร
ในระบบ e – submission  
2. เครื่องมือแพทย์class 1 non sterile + non 
measurement ต้องยื่น Pre-submission และมี ทางเลือกให้
ผู้ประกอบการดังนี้  
2.1 ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตามข้ันตอน ข้อ 1.1 
และ 1.2 2.2 พิจารณาด้วยวิธี Auto approval (สามารถ 
พิจารณาได้บางกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางกองจะ ประชาสัมพันธ์
ต่อไป)   
3. ยื่นค าขอในระบบ Pre-submission เครื่องมือแพทย์ส าหรับ
สัตว์พิจารณาด้วยวิธีAuto approval 
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21 ระหว่างที่ยื่นค าขอในระบบ Pre-submission และ

ยังไม่ได้ W ยังผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ได้ เหมือนเดิมหรือไม่ 

ส าหรับผู้ประกอบการรายเดิม (มีหนังสือรับรอง ประกอบการ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการที่
ยังไม่สิ้นอายุ) เมือ่ยื่น ค าขอในระบบ Pre-submission จะมีการ
ติดสถานะ W ทันทีและสามารถผลิตหรือน าเข้า ผลิตภัณฑ์ได้เลย 
โดยการติดสถานะ W จะสิ้นสุดเมื่อ  
(1) เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอจนแล้วเสร็จ ได้ใบจดแจ้งเครื่องมือ
แพทย์/ใบรับแจ้งรายการละเอียด เครื่องมือแพทย์/ใบอนุญาต
เครื่องมือแพทย์ 
(2) เจ้าหน้าที่คืนค าขอ (กรณีที่หนังสือรับรอง ประกอบการ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ผลิตยังไม่สิ้นอายุ สามารถยื่นค าขอเข้าระบบใหม่ได้) เมื่อได้ รับ
การยนืยันการจัด rule แ ล ะ class เครื่องมือแพทย์ในระบบ 
Pre–submission แล้ว ผู้ประกอบการจะต้องมายื่นเอกสารใน
ระบบ E– Submission ภายใน 60 วันท าการ หากไม่สามารถ
ยื่นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระบบจะยกเลิกค าขออัตโนมัติ 
และการติดสถานะ W ของผู้ประกอบการรายเดิมจะถูกยกเลิก 
ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ จะไม่มีการติด สถานะ W โดย
ต้องยื่นค าขอ ในระบบ Pre – submission ทุกราย และ
เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา ค าขอจนแล้วเสร็จ ได้ใบจดแจ้งเครื่องมือ
แพทย์/ ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์/ ใบอนุญาต
เครื่องมือแพทย์แล้วจึงสามารถผลิตหรือ น าเข้าได้ 

22 กรณีท่ียื่นค าขอ Pre-submission แล้วได้สถานะ
เลข U ที่มีการติดสถานะ W แล้ว ทางด่านรับทราบ
ตรงนี้แล้ว หรือไม่ แล้วสามารถออกของได้ปกติใช่
หรือไม่ 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ประชุมหารือและท าหนังสือแจ้ง
ด่านอาหารและยาให้รับทราบประเด็น ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
หากผู้ประกอบการรายเดิมที่แจ้งความประสงค์ท่ีจะด าเนิน
กิจการต่อไป สามารถยื่นค าขออนุญาต ค าขอแจ้งรายการ
ละเอียด หรือค าขอจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ต่อผู้อนุญาต ก่อนวันที่
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือหนังสือรับรอง
ประกอบการน าเข้าจะสิ้นอายุ เมื่อยื่นค าขอ Pre-submission 
ดังกล่าวแล้ว สามารถด าเนินการ 
ผลิต หรือน าเข้าได้ต่อไปได้แม้ว่าใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต หรือหนังสือรับรองประกอบการ 
น าเข้าจะสิ้นอายุไปแล้ว 

23 ข้อมูลที่กรอกในระบบ Pre - submission ถ้า
ภายหลัง พบว่ามีข้อผิดพลาด เมื่อยื่นเข้าในระบบ  
e-Submission สามารถแก้ได้หรือไม่ เช่น เลข 
GMDN เป็นต้น 

ข้อมูลที่กรอกใน Pre-submission ถ้าภายหลัง พบว่ามี
ข้อผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ เมื่อยื่นเข้า ในระบบ E-
submission แล้ว 
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24 การยื่นฉลากและเอกสารก ากับในระบบ              

e-Submission ต้องเป็นภาษาไทยหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือแพทย์ตามประกาศ กระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการแสดง
ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งหากเป็น
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ โดยบุคคลทั่วไป (Home use medical 
device) ต้องจัดท าฉลากเป็นภาษาไทยและกรณีเครื่องมือแพทย์
ที่มีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ ให้ด าเนินการจัดท า
ฉลากตามประกาศฯ นั้น ๆ 

25 เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ 
และ ต้องน ามาจัดประเภทตามความเสี่ยง ต้องยื่น
ค าขอใน ระบบ Pre-submission เลยหรือไม่ 

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้ รับใบอนุญาต และ ใบอนุญาตยังไม่สิ้น
อายุ สามารถใช้ใบอนุญาตได้ ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ แต่ต้องยื่น
ในระบบ Pre-submission ก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

26 สินค้าท่ีได้รับหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าและ
ยังไม่ หมดอายุ ต้องยื่นค าขอในระบบ Pre-
submission หรือไม่ หรือยื่นเฉพาะสินค้าใหม่ 

เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับหนังสือรับรองประกอบ การน าเข้าและยัง
ไม่หมดอายุ และผู้ประกอบการ มีความประสงค์จะด าเนินการ
การน าเข้าต่อ ให้ยื่น ในระบบ Pre-submission ก่อนหนังสือ
รับรอง ประกอบการน าเข้าสิ้นอายุ 

27 หลังจากวันที่ 15 ก.พ. 64 ผู้ประกอบการรายเดิมที่
มีใบอนุญาตน าเข้าอยู่ ยังสามารถน าของเข้าที่ด่าน
ได้อยู่หรือไม่หรือต้องยื่นค าขอในระบบ Pre-
submission ให้เสร็จก่อนถึงน าเข้าได้ 

หากใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุก็สามารถด าเนินการ 
ต่อไปได้ และหากประสงค์จะด าเนินการน าเข้าต่อต้องมายื่นค า
ขอในระบบ Pre-submission ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

28 คู่มือการจัด CSDT ของผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์ 
ประเภท IVD หรือไม่ 

คู่มือการจัด CSDT ของผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์ ประเภท IVD 
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กองเรียบร้อย แล้ว รายละเอียดให้ดูที่
หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์การ ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท 
IVD” 

29 เครื่องมือแพทย์ class 2,3 ต้องจัดเตรียมเอกสารใน 
รูปแบบ CSDT ในการยื่นค าขอ ขอตัวอย่างในการ 
จัดเตรียม 1 เครื่องมือแพทย์ต่อ class ความเสี่ยง 

ในอนาคตกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะจัดท า ตัวอย่างและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์กอง 

30 ขอทราบข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่าย หลังจากยื่นค าขอใน
ระบบ Pre-submission แล้วจะมีการเก็บค่า
ประเมินเอกสาร วิชาการเลยหรือไม่ 

หลังจากยื่นค าขอในระบบ Pre-submission แล้วยัง ไม่มีการ
เก็บค่าประเมินเอกสารวิชาการ 

31 ตอนยื่นค าขอจ่ายแค่ค่าค าขอหรือไม่ แล้วเมื่อใดจะ 
จ่ายค่าประเมินเอกสารวิชาการ เนื่องจากประกาศ
อัตรา ค่าใช้จ่ายใหม่มีผลบังคับใช้อีก 30 วัน ถ้ายื่น
ในช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบใด 

หากมีความประสงค์จะยื่นก่อนกฎกระทรวงฉบับ ใหม่มีผลบังคับ
ใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 
และช าระ ค่าประเมินเอกสารวิชาการเม่ือเจ้าหน้าที่แจ้งให้ ช าระ
ค่าประเมิน และการเก็บค่าใช้จ่ายขึ้นกับ ช่วงเวลาที่ประกาศมีผล
บังคับใช้ 
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32 เครื่องมือแพทย์ประเภทจดแจ้ง ต้องช าระค่า

ประเมิน เอกสารวิชาการหรือไม่ เนื่องจากใน
ประกาศไม่มีการระบุ ถึงเครื่องมือแพทย์ประเภทจด
แจ้ง 

เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ า ประเภทที่ 1 เป็นเครื่องมือ
แพทย์ที่ต้องจดแจ้งไม่ต้องช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการ แต่มี
ค่าตรวจสอบค าขอจดแจ้ง ทั้งนี้ สามารถศึกษาค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินได้ตามร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

32 อยากทราบรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารใน
หัวข้อ ต่าง ๆ 

รายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารในหัวข้อต่างๆ รายละเอียดให้
ดูที่หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์เตรียม ความพร้อมการก ากับดูแล
เครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง ” 

33 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 ก็ได้ 

34 หนังสือ Declaration of conformity, Letter of 
Authorization.for.Authorized.Representatives 
ในส่วนของรายการเครื่องมือแพทย์สามารถออกรวม
เลย หรือไม่ หรือต้องออกเป็นรายค าขอตามที่ 
Grouping 

เพ่ือให้ชัดเจนควรออกเป็นรายค าขอตามท่ี Grouping 

35 การจดแจ้งเครื่องมือแพทย์มีทั้งแบบ partial 1 และ 
2 หรือไม่ 

การจดแจ้งเครื่องมือแพทย์มีแบบ partial 1 แบบเดียว 

36 เอกสารชี้แจงรายการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการจด
แบบรวมกลุ่ม เป็นเอกสารที่กองก าหนดแบบฟอร์ม 
หรือให้ ผู้ประกอบการจัดท าด้วยตนเอง 

ให้ผู้ประกอบการจัดท าด้วยตนเอง 

37 เอกสารตามหัวข้อต่าง ๆ ต้องจัดท าโดยใคร และ 
ต้องผ่านการรับรองหรือไม่ 

เอกสารตามหัวข้อต่าง ๆ ต้องจัดท าโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
(Product owner) หรือผู้ผลติ (manufacturer) เท่านั้น และไม่
ต้องมีการผ่านการ รับรองจากหน่วยงานอื่น 

38 เอกสารจากต่างประเทศทั้งหมด ถ้าได้รับมาสามารถ
ยื่นได้ เลยไม่ต้องน าไปแปลใช่หรือไม่ 

หากเอกสารที่สอบถามเป็นการยื่นเอกสารในรูปแบบ CSDT และ
เอกสารจากต่างประเทศนั้นเป็น ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องแปล แต่
หากเป็นภาษาอ่ืนต้อง ด าเนินการแปล 

39 ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่อยากจะขึ้นทะเบียน
เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยง class 2,3,4 ซึงไม่ได้มี
ประกาศเฉพาะสามารถยื่นแบบ partial 2 ได้
หรือไม่ 

สามารถยื่นแบบ partial 2 ได้ในสามปีแรกหลังจากประกาศมีผล
บังคับใช้ 

40 หากผู้ประกอบการรายเดิมมีความพร้อมยื่นเอกสาร
ตาม CSDT ของผลิตภัณฑ์ สามารถยื่นได้เลยหรือไม่ 
และหากยื่นได้เลย วันหมดอายุจะเป็นวันหมดอายุ
เดิมของ CFS หรือเป็นวันหมดอายุใหม่หลังได้รับ
การอนุมัติ 

สามารถยื่นได้เลยหากมีความพร้อมโดยวันหมดอายุจะเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือ แพทย์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบอนุญาตจะมีอายุ 5 ปี 
นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือ 
ใบอนุญาต ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี 
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41 เครื่องมือแพทย์ทุก class ไม่ต้องใช้ Certificate of 

Free sale เป็นเอกสารประกอบยื่นค าขอใช่หรือไม่ 
เครื่องมือแพทย์ทุกประเภทความเสี่ยง ไม่ต้องแนบ หนังสือ
รับรองการขาย (Certificate of free sale) 

42 กฎหมายนี้บังคับใช้กับการน าเข้าเครื่องมือแพทย์
เพ่ือท าการวิจัยในคนด้วยหรือไม่ 

การน าเข้าเครื่องมือแพทย์เพ่ือท าการวิจัยในคนให้ ด าเนินการ
ตามประกาศ สธ. ตามมาตรา 27 (5) 

43 การผลิตถุงมือเพ่ือการส่งออกยังต้องจดทะเบียน
สถาน ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์เหมือนเดิม
หรือไม่ 

การผลิตเครื่องมือแพทย์ยังต้องจดทะเบียนสถาน ประกอบการ
ผลิตเครื่องมือแพทย์ ทั้งผลิตเพ่ือขายใน ประเทศ และผลิตเพ่ือ
ส่งออก 

44 ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ าหน่าย เช่น ร้านขาย
เครื่องมือแพทย์ ร้านขายยาจะต้องปฏิบัติอย่างไร
บ้าง สามารถตรวจสอบความถูกต้องว่าผู้ผลิตหรือผู้
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ได้ท าถูกต้องตามกฎหมาย
ใหม่แล้ว 

สามารถขอดูใบรับจดแจ้ง ใบรับแจ้งรายการ ละเอียด หรือ
ใบอนุญาต ผลิตหรือน าเข้าของผู้ประกอบการได้ 
- ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าจะต้องจัดท าฉลากเครื่องมือแพทย์ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์หรือ
ประกาศท่ีก าหนดการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือ
แพทย์ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อฆ่ำเชื้อส ำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือ
แพทย์ 

45 สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งหน่วยใน
ภาชนะบรรจุเดียวกันได้หรือไม่ 
เช่น 
- ไม้พันสาลี 2 ไม้ ในภาชนะบรรจุเดียวกัน 
- แอลกอฮอล์ 2 แผ่น ในภาชนะบรรจุเดียวกัน 

ไม่ได้เนื่องจากนิยามตามประกาศข้อ 1 ระบุให้ชนิดของบรรจุ
ภัณฑ์เป็น 1 หน่วย ต่อ 1 การใช้งาน (Unit dose /Single 
dose /Individual packaging) ดังนั้น ต้องบรรจุ 1 ไม้ต่อ 1 
บรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุ 1 แผ่น ต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ 

46 สามารถใส่ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น สารฆ่าเชื้อ สาร
แต่งสี/กลิ่น สารกันเสีย ในผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ 

 ไม่ได้เนื่องจากนิยามตามประกาศข้อ 1 ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ความเข้มข้นตั้งแต่ 70% โดยปรมิาตร 
(Volume by volume) ขึ้นไปและน้ า * เท่านั้น * ไม่มี
ข้อก าหนดเรื่องชนิดของน้ าที่ใช้ 

47 ประกาศก าหนดที่ให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 
70% โดยปริมาตร หากเทียบเป็น %โดยน้ าหนักจะ
มีค่าเท่าไรจึงจะสามารถขึ้นทะเบียน เป็นเครื่องมือ
แพทย์ได้ 

ปริมาณแอลกอฮอล์70% โดยปริมาตร (Volume by volume) 
เท่ากับ 62.4% โดย น้ าหนัก (Weight by weight) จึงสามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ 

48 ถ้าใส่ส่วนประกอบที่เป็นแอลกอฮอล์เพียงชนิดเดียว 
เช่น  
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล 
70% โดยปริมาตร  
- เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล 70% โดย
ปริมาตร ชนิดใดชนิดหนึ่งกับน้ าสามารถข้ึนทะเบียน
เป็นเครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่ 

สามารถใช้แอลกอฮอล์เพียงชนิดเดียวได้แต่ต้องเป็นชนิดที่ระบุไว้
ในประกาศ ได้แก่ 
 - ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl 
alcohol หรือ isopropanol)  
- เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ 
ethanol) จึงจะสามารถข้ึนทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ 
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49 หากต้องการข้ึนทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์

สามารถใช้แอลกอฮอล์มากกว่า 1 ชนิดรวมกันได้
หรือไม่ 

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

50 สามารถใช้เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์หรือเอ็น-โพรพา
นอล (n-propyl alcohol หรือ n-propanol) เป็น
ส่วนประกอบได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศข้อ 1 ระบุชนิดของแอลกอฮอล์เป็น 
- เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ 
ethanol) - ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอล 
(isopropyl alcohol หรือ isopropanol) 

51 การรับรองคุณภาพการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์จะต้อง
ผ่านมาตรฐานที่ก าหนด (PIC/s, GMP, ISO 13485) 
ทั้งหมดหรือไม่ 

ไม่ต้องผ่านมาตรฐาน PIC/s, GMP และ ISO 13485 ครบทุก
มาตรฐาน แต่ต้องผ่าน มาตรฐานการผลิตเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ได้แก่ PIC/s, GMP หรือ ISO 13485 

52 หากการผลิตไม่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดในประกาศ สามารถใช้มาตรฐานอย่างอ่ืนได้
หรือไม่ 

ไม่ได้ 

53 หากสถานที่ผลิตมีระดับความสะอาดของห้อง 
Clean room ที่ class 8 ตาม มาตรฐาน 
ISO14644-1 จะเทียบเท่ากับระดับความสะอาด
ตามท่ีก าหนดใน ประกาศได้หรือไม่ 

 ได ้

54 ห้องปลอดเชื้อ (clean room) ที่ระดับความสะอาด
ไม่น้อยกว่า class 100,000 ต้องครอบคลุมทั้งส่วน
กระบวนการผลิตใช่หรือไม่ 

 ไม่ใช่ เนื่องจาก Clean room ก าหนดเฉพาะบริเวณที่มีการ
บรรจุผลิตภัณฑ์เท่า 

55 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะต้องมี
ผลทดสอบอะไร 

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา (Microbiological 
Attributes) และผลการทดสอบความคงสภาพ (Stability) 

56 หากต้องการข้ึนทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนด มาตรฐานในต ารายาด้วย
หรือไม่ 

ใช่ผลิตภัณฑ์ยังต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อก าหนดในต ารายา
ที่รัฐมนตรีประกาศ ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

57 ในการทดสอบความคงสภาพและสมบัติทางจุล
ชีววิทยา หากไม่ได้ใช้ มาตรฐานที่ก าหนดใน
ประกาศ (ASEAN guideline) สามารถใช้มาตรฐาน
อ่ืน ได้หรือไม่ อย่างไร 

มาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น 
ISO, ICH เป็นต้น 

58 การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สามารถส่ง
ทดสอบได้ที่ใด 

1.ส่งทดสอบได้ที่บริษัทเอกชนที่สามารถปฏิบัติตาม ASEAN 
guideline หรือมาตรฐาน ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 
หรือ  
2.ทดสอบท่ีสถานที่ผลิต (In house method) หากสามารถ
ปฏิบัติตาม ASEAN guideline หรือมาตรฐานระดับประเทศ
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หรือระหว่างประเทศ 

59 หากใช้มาตรฐานอ่ืนในการทดสอบความคงสภาพ
และสมบัติทางจุลชีววิทยา จะต้องยื่นเอกสารอะไร 

1. ผลการทดสอบความคงสภาพ ผลการทดสอบคุณสมบัติทาง
จุลชีววิทยา และวิธีการ ทดสอบ พร้อมทั้งเปรียบเทียบวิธีการ
ทดสอบและวิธีมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศ(Gap analysis)  
2. ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ท าการทดสอบ 

60 การส่งออกผลิตภัณฑ์จะต้องท าตามมาตรฐานที่
ก าหนดในประกาศด้วย หรือไม่และหากมาตรฐานที่
ก าหนดในประกาศไม่ตรงกับของคู่สัญญา ต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้แต่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของ คู่สัญญา 

61 ในฉลากท่ีมีชื่อส่วนประกอบจ าเป็นต้องระบุชนิด
แอลกอฮอล์หรือไม่ 

ต้องระบุชื่อและความเข้มข้นของส่วนประกอบทั้งหมด 

62 หากไม่ได้แสดงข้อความดังต่อไปนี้  
- ส าหรับฆ่าเชื้อบนผิวหนัง เช็ดรอบแผลและ
เครื่องมือแพทย์  
- ใช้ได้ครั้งเดียว  
- ใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้น  
- สารไวไฟ เก็บให้พ้นไฟหรือเปลวไฟ  
- ห้ามน าไปใช้ถ้าซองบรรจุช ารุดหรือฉีกขาด บน
ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุในประกาศ ขอแสดง
รายละเอียดดังกล่าวเฉพาะใน เอกสารก ากับ
เครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศข้อ 5 ได้ก าหนดข้อความที่ต้องระบุ
ไว้บนฉลากและภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อความดังกล่าว
ด้วย จึงต้องระบุข้อความดังกล่าวบนฉลาก ภาชนะบรรจุภัณฑ์
และเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 

63 ถ้าระบุข้อความครบถ้วนตามประกาศข้อ 5(1) และ 
5(2) จะต้องท าเอกสาร ก ากับเครื่องมือแพทย์อีก
หรือไม่ 

ไม่ต้องท าเนื่องจากตามข้อ 5 ของประกาศระบุว่าหากแสดง
ข้อความครบถ้วนตาม ประกาศข้อ 5(1) และ 5(2) แล้วไม่ต้อง
จัดท าเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ก็ได้ 

64 หากผู้น าเข้าใช้ระยะเวลาจัดท าฉลากภาชนะบรรจุ
เกิน 30 วันหลังจากท่ี ผลิตภณัฑ์ได้รับการตรวจ
ปล่อยก่อนน าเข้า จะต้องท าอย่างไร 

ต้องท าหนังสือขอขยายเวลาในการท าฉลาก 

65 สามารถยื่นฉลากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนยื่นใบ
แจ้งรายการละเอียด เครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่ 

 ได ้

66 สามารถยื่นเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนวัน ประกาศบังคับใช้ได้
หรือไม่ 

 ได ้

67 มีการก าหนดรูปแบบในการท าเอกสารก ากับ
เครื่องมือแพทย์หรือไม่ 

ไม่มีการก าหนดรูปแบบในการท าเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์
แต่ต้องมีข้อความ ที่ต้องระบุตามประกาศให้ครบถ้วน 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
68 หากประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ alcohol 

pad ซึ่งยังไม่เคยข้ึน ทะเบียนกับอย.จะมีข้ันตอน
และเอกสารส าหรับการขอขึ้นทะเบียนอย่างไร 

1. กรณีไม่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ต้องยื่นค าขอ จดทะเบียนสถานประกอบการ 
ขอบข่าย 18776 : Towelettes Surface Disinfection หรือ
กลุ่ม nursing services  
2. หลังจากได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ จึงยื่นค าขอใบรับแจ้งรายการละเอียด
ผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ขณะนี้ ก าลังจัดท าคู่มือแนว 
ทางการจัดเตรียมเอกสารของผลิตภัณฑ์ 

69 ถ้าผู้ประกอบการมีเอกสารการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
ต้องการขึ้นทะเบียน เป็นเครื่องมือแพทย์ จะต้องท า
อย่างไร 

1. กรณีไม่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ต้องยื่นค าขอ 
จดทะเบียนสถานประกอบการ ขอบข่าย 18776 : Towelettes 
Surface Disinfection หรือกลุ่ม nursing services 
2. หลังจากได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ จึงยื่นค าขออนุญาตน าเข้า โดยมีเอกสาร
ดังนี้ 
"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 

70 ถ้าผู้ประกอบการมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ผลิตหรือน าเข้า เครื่องมือแพทย์ ต้องการข้ึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือแพทย์ จะต้อง ท า
อย่างไร 

1. ไม่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้า
ใหม่ แต่ต้องตรวจสอบ ขอบข่ายหรือกลุ่มในใบจดทะเบียนว่า
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ใน ขอบข่าย 
18776 : Towelettes Surface Disinfection หรือกลุ่ม 
nursing services หากไม่ครอบคลุม ต้องขอเพ่ิมขอบข่ายหรือ
กลุ่มส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่หากขอบข่าย หรือกลุ่ม
ครอบคลุมแล้ว ไม่ต้องยื่นขอเพ่ิมขอบข่ายหรือกลุ่ม 2. ยื่นค าขอ
ใบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ใหม่ทุกรายที่เข้าข่ายตาม
นิยามของ ประกาศฉบับนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 

71 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ มีวันหมดอายุหรือไม่ 

มีวันหมดอายุซึ่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือ
แพทย์มีอายุ 5 ปี นับตามปีปฏิทิน เช่น ออกใบจดทะเบียนวันที่ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
10 พ.ย. 2562 จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (นับปี 2562 
เป็นปีที่ 1) 

72 การขอใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการกี่วัน 

กรณีขอใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต 
- 30 วันท าการ กรณีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(นับจากวันที่ช าระค่าตรวจประเมินสถานประกอบการตาม
มาตรา 44) 
- 40 วันท าการ กรณีนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(นับจากวันที่ช าระค่าตรวจประเมินสถานประกอบการตาม
มาตรา 44) 
กรณีขอใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้า 
- 12 วันท าการ (นับจากวันที่ช าระค่าตรวจประเมินสถาน
ประกอบการตามมาตรา 44 

73 จะขอใบจดแจ้งรายการละเอียด เครื่องมือแพทย์ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการกี่วัน 

กรณีผลิตและน าเข้า ใช้ระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้ 
 - 90 วันท าการ กรณีต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ  
- 45 วันท าการ กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ 

74 ใบรับแจ้งรายการละเอียดตามวรรคสองมีอายุสองปี
นับจากวันที่ออก ใบรับแจ้งรายการละเอียด 
หลังจากใบรับแจ้งรายการละเอียดดังกล่าว 
หมดอายุผู้ประกอบการต้องด าเนินการอย่างไร 

ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าทีป่ระสงค์จะประกอบกิจการต่อไป มายื่น
ค าขอแจ้งรายการ ละเอียดตามกฎกระทรวง การแจ้งรายการ
ละเอียดและการออกใบแจ้งรายการละเอียดผลิต เครื่องมือ
แพทย์พ.ศ.2555 หรือกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและ
การออกใบแจ้ง รายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์พ.ศ.
2555 

75 ผลิตภัณฑ์ฯ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้
น าเข้าต้องแจ้งรายการ ละเอียด ผู้ประกอบการต้อง
ยื่นเอกสารอะไร เพ่ือขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

ขณะนี้ ก าลังจัดท าคู่มือเอกสารและแนวทางในการยื่นขอขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว 

76 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ผลิตเครื่องมือแพทย์ และผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว (กรณีไม่ต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

แจ้งรายการละเอียด  
 - ค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 100 
บาท  
 - ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 5,000 
บาท * ภายใน 2 ปีหลังจาก 11 มีนาคม 2563 ผู้ประกอบการ
ต้องยื่นเอกสารเพ่ือประเมิน พร้อม จ่ายค่าประเมินค าขอแจ้ง
รายการละเอียดผลิต เครื่องมือแพทย์(ประเภทที่ 2) ค าขอละ 
38,000 บาท 
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77 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ

ผลิตเครื่องมือ แพทย์แต่ไม่เคยผลิตผลิตภัณฑ์นี้ 
(กรณีต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

สถานประกอบการ  
- ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 100 บาท 
 - ค่าประเมินเพ่ือเพ่ิมขอบข่ายการผลิตเครื่องมือแพทย์ ค าขอละ 
32,000 บาท  
แจ้งรายการละเอียด  
- ค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 100 
บาท  
- ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 5,000 
บาท  
- ค่าประเมินค าขอแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ 
(ประเภทที่ 2) ค าขอละ 38,000 บาท 

78 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์(กรณีไม่ต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

แจ้งร ายก ารละเอียด  
- ค าขอแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 100 
บาท  
- ใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 
10,000 บาท * ภายใน 2 ปีหลังจาก 11 มีนาคม 2563 
ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารเพ่ือประเมิน พร้อมจ่ายค่าประเมิน
ค าขอแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครื่องมือแพทย์(ประเภทที่ 2) 
ค าขอละ 38,000 บาท 

79 ผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
น าเข้าเครื่องมือ แพทย์แต่ไม่เคยผลิตผลิตภัณฑ์นี้ 
(กรณีต้องเพ่ิมขอบข่าย) 

สถำนประกอบกำร 
- ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการน าเข้าเครื่องมือ แพทย์ฉบับละ 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 

80 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดที่ผลิตหรือน าเข้าก่อนวันที่ 
11 มีนาคม 2563 สามารถขายได้จนถึงวันหมดอายุ 
แม้ว่าประกาศจะบังคับใช้แล้วใช่หรือไม่ 

ใช่ เนื่องจากประกาศข้อ 9 วรรค 4 ระบุว่า สามารถขายต่อไปได้
จนกว่าผลิตภัณฑ์ จะหมดอายุ หรือมีค าสั่งให้ระงับการขาย
ผลิตภัณฑ์นั้น 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
81 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็น

ส่วนประกอบ เพ่ือฆ่าเชื้อ ส าหรับมนุษย์ สัตว์ และ
เครื่องมือแพทย์ โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการ 
ละเอียด มีความผิดหรือไม่ อย่างไร 

มีความผิดตามมาตรา 87 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์
ตามมาตรา 6 (1) (ข) โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดตาม
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 20 วรรค หนึ่ง แล้วแต่กรณี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

82 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จด
ทะเบียนสถานประกอบการ มีความผิดหรือไม่ 
อย่างไร 

มีความผิดตามมาตรา 85 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์
โดยไม่จดทะเบียน สถานประกอบการตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

83 ผู้ใดไม่จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือ
แพทย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เรื่อง ผลิตภัณฑ์
ที่มี แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพ่ือฆ่าเชื้อ
ส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือ แพทย์ มีความผิด
หรือไม่ อย่างไร 

มีความผิดตามมาตรา 103 ผูร้ับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการ
ละเอียดซึ่งผลิตหรือน าเข้า เครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท  
บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาทถ้วน  
ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินห้าหมื่นบาท 

84 ผู้ใดไม่จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือ
แพทย์ ซึ่งแสดงอายุการใช้ ค าเตือน ข้อห้ามใช้ หรือ
ข้อควรระวังในการใช้ตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบ เพ่ือฆ่าเชื้อส าหรับมนุษย์ สัตว์ และ
เครื่องมือแพทย์ มีความผิดหรือไม่ อย่างไร 

มีความผิดตามมาตรา 104 ผูร้ับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการ
ละเอียดซึ่งผลิตหรือน าเข้า เครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(13) 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการหรือผู้จดแจ้งซึ่งผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ตาม มาตรา 6 (13) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
บุคคลตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาทถ้วน 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
85 แบบฟอร์มต่าง ๆ ใช้กรณีใดบ้าง สถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ 

- ขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ : แบบ 
ส.ผ.1 
- ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ : 
แบบ ส.ผ.2 
- ต้องการย้ายสถานที่ผลิต หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ :  ส.ผ.
3 
- ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังของสถานที่ผลิตหรือ
เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ : ส.ผ.3 
- เพ่ิมเติมขอบข่าย / เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการ : ส.ผ.4 
- เปลี่ยนแปลงเลขที่/ชื่อถนน/แขวง/เขต/รหัสไปรษณีย์/
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร (กรณีสถานท่ีตั้งอยู่ที่เดิม) : ส.ผ.4 
- ใบจดทะเบียนสถานประกอบการช ารุด /หาย ต้องการขอรับใบ
แทน : ส.ผ.5  
สถำนประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์  
- ขอจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ : แบบ 
ส.น.1 
- ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 
: แบบ ส.น.2 
- ต้องการย้ายสถานที่น าเข้า หรือเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ : 
ส.น. 3 
- ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังของสถานที่น าเข้าหรือ
เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ : ส.น. 3 
- เพ่ิมเติมขอบข่าย / เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการ : ส.ผ.4 
- เปลี่ยนแปลงเลขที่/ชื่อถนน/แขวง/เขต/รหัสไปรษณีย์/
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร (กรณีสถานที่ตั้งอยู่ที่เดิม) : ส.ผ.4 
- ใบจดทะเบียนสถานประกอบการช ารุด /หาย ต้องการขอรับใบ
แทน : ส.ผ.5  

86 การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

ค่าธรรมเนียมค าขอจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับละ 100
บาท ค่าธรรมเนียมใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับละ 
1,000 บาท 

87 อายุของใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ มีอายุกี่ปี 

5 ปี 

88 ถ้าเอกสารยังไม่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย ใน
ประเทศที่ออก CFS ต้องด าเนินการอย่างไร 

ให้น าไปรับรองโดยสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร CFS 
ฉบับนั้น และให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรอง
ลายเซ็นในเอกสารด้วย 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
89 การยื่นหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์หาก CFS ไม่ได้ระบุ Brand สินค้าจะท า
อย่างไร 

 - ให้หน่วยงานรัฐ Chamber of commerce หรือ 
Association เป็นผู้ออกหนังสือชี้แจง โดยอ้างอิง CFS เดิม No…
ลงวันที่ ....ออกโดยหน่วยงาน .... อธิบายว่า สินค้าใดบ้างมีชื่อ 
Brand สินค้าอะไรและน าไปผ่านการรับรองโดยสถานทูตไทย
ประจ าประเทศนั้น ๆ 
- ถ้าหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถออกหนังสือได้ ให้
บริษัทตาม CFS ออกหนังสือชี้แจง โดยอ้างอิง CFS เดิม No…ลง
วันที่ ....ออกโดยหน่วยงาน .... อธิบายว่า สินค้าใดบ้างมีชื่อ 
Brand สินค้าอะไร  โดยใช้ Chamber of commerce หรอื 
Association รับรองข้อความ "Certified true and correct 
content " และน าไปผ่านการรับรองโดยสถานทูตไทยประจ า
ประเทศ นั้น ๆ  

90 บริษทัสามารถชี้แจงรายละเอียดอะไรได้บ้างใน CFS   - Model C97code โดยชี้แจงแบบ 1 รายการใน Code ต่อ 1 
รายละเอียด (one by one) คือ หากใน CFS ไม่ได้ระบุรุ่นมา 
ระบุเพียงชื่อ สามารถให้บริษัทออกหนังสือชี้แจงโดยอ้างอิงเลขที่ 
CFS เดิม และบอกว่า สินค้ามีรุ่นอะไร เช่น สินค้า A model 
123 และผ่านการรับรองโดย Notaryกรณีถ้าสินค้า 1ชื่อมีหลาย 
Model ย่อมต้องแจงโดยหน่วยงานรัฐ Chamber of 
commerce หรือ Association และน าไปผ่านการรับรองโดย
สถานทูตไทยประจ าประเทศนั้น ๆ 
 - การชี้แจง สี Size packaging ของสินค้า CFS เช่น รุ่น A มีสี
เขียว สีชมพู และผ่านการรับรองโดย Notary 
 - accessories ของสินค้า สามารถให้บริษัทผู้ผลิตตามCFS 
ออกหนังสือชี้แจง โดยอ้างอิง CFS เดิมที่ออก และชี้แจงว่า 
สินค้านั้น ๆมี Spare parts/accessoriesอะไรบ้าง (ซึ่งจะต้องมี
เอกสารยืนยันการเป็นส่วนประกอบของสินค้า นั้น ๆ จริง เช่น 
User manualจากนั้นให้รับรองโดยหน่วยงานรัฐ Chamber of 
commerce, Association หรือ Notary อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
ทั้งนี้ บริษัทผู้น าเข้าต้องรับรองในหนังสือว่า "รายการ
ส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์หลัก
ที่ระบุในหนังสือรับรองการขายฉบับที่อ้างถึง" 

91 หนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์
หมดอายุ หรือยังไม่ได้ขอหนังสือรับรองฯ แต่ได้
สั่งซื้อสินค้ามาแล้ว โดยสินค้าดังกล่าวติดอยู่ที่ด่านฯ 
ต้องท าอย่างไร 

ตามหลักการแล้วก่อนสั่งสินค้าจะต้องได้รับหนังสือรับรอง
ประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ก่อนที่จะด าเนินการสั่งสินค้า 
มิฉะนั้นจะต้องถูกด าเนินคดีหรือส่งกลับ 

92 การยื่นขอหนังสือรับรองประกอบการน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ทั่วไป จะต้องใช้เวลาด าเนินการกี่วัน 

กรณียื่นค าขอน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 1 รายการใช้เวลา 1 วัน 
กรณียื่นขอน าเข้าเครื่องมือแพทย์มากกว่า 1 รายการใช้เวลา 4-5 
วัน 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
93 กรณีใน CFS ไม่ระบุภาวะขายได้ในประเทศผู้ผลิต

ต้องท าอย่างไร 
ให้หน่วยงานรัฐชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องการขายหรือขอ CFS ใหม่ที่
ระบุการขาย หรือใช้หนังสือรับรองการขายจากประเทศอ่ืนมาใช้
ประกอบ ไม่สามารถให้ Chamber of commerce หรือ 
Association ในประเทศผู้ผลิตท าหนังสือชี้แจงว่าสินค้านี้ขายได้
ในประเทศนั้น ๆ  

94 การยื่นขออนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องเตรียม
เอกสารอะไรบ้าง ยุ่งยากหรือไม่ 

หากมีการเตรียมเอกสารให้พร้อมและปฏิบัติตามขั้นตอนก็จะยื่น
ขออนุญาตได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนี้ 
 - ใบควบคุมกระบวนงาน แบบตรวจรับค าขอ และแบบลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหนังสือรับรองประกอบการน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ 
 - หนังสือของผู้น าเข้า ขอให้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย 
 - หนังสือรับรองการขาย พร้อมส าเนา 2 ชุด 
 - ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ จากกระทรวง
พาณิชย์ที่แสดงวัตถุประสงค์และออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
พร้อมลงนมมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ 
 - หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจกับผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 - แคตตาล็อกหรือฉลาก 
 - ส าเนาเอกสารใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ 

95 การขออนุญาตหน้ากากอนามัย จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

หน้ากากอนามัยทีต้องน าข้า เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องอนุญาต
จดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ และขอ
หนังสือรับรองประกอบการน าเข้า เนื่องจากจัดเป็นเครื่องมือ
แพทย์ทั่วไป ส่วนหน้ากากอนามัยที่ผลิตเอง จะต้องขออนุญาต
จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ก่อนจะท า
การผลิต 

 


