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COVID-19: The Challenges and Opportunities of Medical device and Healthcare Sector: 
โอกาสและความท้าทายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 



หัวข้อการบรรยาย 

 Overview กฎหมายเครื่องมือแพทย์ และ timeline การใช้บังคับ  
 ร่างกฎกระทรวง  4 ฉบับ  
 ร่างประกาศ สธ. เรื่อง  ก าหนดลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์บางประการที่ไม่ต้องขออนุญาต  และ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทยโ์ดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย.์..  
 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

• การแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์  
• การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียน และระบบจัดการข้อร้องเรียน 

  ร่างประกาศ อย. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่า 
     เครื่องมือแพทย์ของตนมีคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
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Overview กฎหมายเครื่องมือแพทย์  
และ timeline การใช้บังคับ 
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พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551  

และพระราชบัญญัติเครือ่งมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 

กฎหมายรอง (กฎหมายลูก) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

กฎกระทรวง 
(4 ฉบับ) 

ประกาศกระทรวง  
( 48 ฉบับ) 

ประกาศ คกก. & อย. 
(17 ฉบับ) 

กฎหมายหลัก 

คาดว่ามีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่ ต.ค./พ.ย. 2563 เป็นต้นไป 
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กฎกระทรวง 

ค่าธรรมเนียม อนุญาต แจ้งรายการละเอียด จดแจ้ง 

ป.สธ.             
ฉลาก/เอกสารก ากับ 

ป.สธ. กลุ่ม คพ. 
อนุญาต 

ป.สธ. กลุ่ม คพ.  
แจ้งรายการละเอียด 

ป.สธ. กลุ่ม คพ.     
จดแจ้ง 

ป.อย  
• ก าหนดแบบฯ 

ป.อย ก าหนดแบบฯ 

ป.อย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ป.อย หลักเกณฑ์การต่ออาย ุ
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ป.อย  
• ก าหนดแบบฯ 



 Oct Oct - Dec Nov   -   Dec Jan   -   April May   -   Sep 

ป.สธ. ก าหนดมาตรการ 

- คพ.ที่ขายแก่ผู้บริโภคที่มีใบสั่งฯ 

- คพ.ที่มีผู้ควบคุมการผลติ น าเข้า ขาย 

- คพ.ที่ห้ามขายตรง 

- การประกอบเพ่ือการติดตั้งคพ. 

ใช้บังคับ 
ป.สธ. 
ฉลาก 

ป.สธ. 
GMP 
GDP 
GIP 
GCP 

- ป.สธ. ม.27 (1) – (4) 
- ป.อย หลักเกณฑโ์ฆษณา(new) 

ป.สธ ก าหนดกลุ่ม คพ. จดแจ้ง 
/แจ้งรายการละเอียด/อนุญาต ฉ.2  

กฎกระทรวง 
- ค่าธรรมเนียม 
- อนุญาต 
- แจ้งรายการละเอียด 
- จดแจ้ง 

ป.สธ ห้ามขาย  
powdered  

surgical gloves 

-ป.สธ. โฆษณา 2 ฉบับ 
- ป.สธ. ฉลาก 
- ป.สธ. ระบบข้อร้องเรียน 
- ป.อย. เอกสารวิชาการ 

ป. อย ก าหนดแบบ 
ตามกฎกระทรวงจดแจ้ง/ 

แจ้งรายการละเอียด/
อนุญาต 

ค่าใช้จ่ายและค่าข้ึนบัญชี 
- อัตราจัดเก็บค่าใช้จ่าย/ขึ้นบัญช ี

- อัตราสูงสุดค่าใช้จ่าย/ขึ้นบัญช ี

- หลักเกณฑ์การรับ จ่ายเงินฯ 

2020 2021 
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Timeline 2020-2021 

- ป.สธ. บันทึกและรายงาน 
- ป.คกก. ตรวจคุณสมบัติทายาท 
- ป.อย. เลิกกิจการ 



การก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสู่ตลาด 
แบ่งตามระดับการควบคุมตามความเสี่ยง 

Q4 2020... 

การอนุญาต การแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง 
Class 4 Class 2 และ 3 Class 1 + คพ.สัตว์ 

ยื่นแบบ Listing ยื่นแบบ CSDT 

Self-declaration 
• เอกสารแสดงการทดสอบความปราศจากเชื้อ  

กรณีเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ 

• เอกสารแสดงการทดสอบหรือการสอบเทียบ  
กรณีเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส าหรับการวัด 

ผปก.รายเดิม ต้องย่ืนค าขอตามที่ประกาศกระทรวงก าหนด 
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเลขาธิการอาจก าหนดให้ไม่ต้องแจ้งข้อมูล หลักฐานได้ 

ผปก.รายเดิม ต้องยื่นค าขอ 
 ผลิต         ภายใน 1 ปี 
น าเข้า        ตาม ประกาศ สธ. ก าหนด + 
 ก่อน Cer. หมดอายุ 

ผปก.รายเดิม ต้องยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามประกาศ สธ  



ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กลุ่มเคร่ืองมือแพทย์หรือเคร่ืองมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าตอ้งไดร้ับอนุญาต (ฉบับที่ 2) 

บทเฉพาะกาล 

ผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

ผลิตเครื่องมือแพทย ์

ให้ยื่นค าขอ 

อนุญาต 
ภายใน  

360 วัน* 

ผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

น าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

ให้ยื่นค าขอ 

อนุญาต 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ภายใน  
360 วัน* 

เมื่อยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาแล้ว  
ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่า 

จะมีค าสั่งไมอ่นุญาต 

หมายเหตุ * อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กลุ่มเคร่ืองมือแพทย์หรือเคร่ืองมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าตอ้งแจง้รายการละเอียด (ฉบับที่ 2) 

ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้า 
• ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม 
• ถุงยางอนามัย 
• เลนส์สัมผัส 

ให้ยื่นค าขอ 

แจ้งรายการละเอียด 

ก่อนวันที ่
ใบอนุญาต 
สิ้นอายุ 

บทเฉพาะกาล 

หมายเหตุ ให้ถือว่าเอกสารประกอบค าอนุญาตที่ได้ยื่น
ไว้แล้ว เป็นรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ตาม
กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับ
แจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ. 2563 โดยอนุโลม 

ผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

ผลิตเครื่องมือแพทย ์

ให้ยื่นค าขอ 

แจ้งรายการละเอียด 

ภายใน  
360 วัน* 

ผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

น าเข้าเครื่องมือแพทย์ 
ให้ยื่นค าขอ 

แจ้งรายการละเอียด 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ภายใน  
360 วัน* 

เมื่อยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาแล้ว  
ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่า 

จะมคี าสั่งไม่รับแจ้งรายการละเอียด 

หมายเหตุ * อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กลุ่มเคร่ืองมือแพทย์หรือเคร่ืองมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าตอ้งจดแจง้ (ฉบับที่ 2) 

บทเฉพาะกาล 

ผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

ผลิตเครื่องมือแพทย์ 

ให้ยื่นค าขอ 

แจ้งรายการละเอียด 

ภายใน  
360 วัน* 

ผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการ 

น าเข้าเครื่องมือแพทย์ 
ให้ยื่นค าขอ 

แจ้งรายการละเอียด 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ก่อน  
cer หมดอาย*ุ 

เมื่อยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาแล้ว  
ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่า 

จะมคี าสั่งไม่รับจดแจ้ง  

หมายเหตุ * อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ร่างกฎกระทรวง  4 ฉบับ 
• กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเครือ่งมือแพทย์   
• กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้า 

เครื่องมือแพทย์  
• กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลติหรอืน าเขา้เครื่องมือแพทย์ 
• กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  
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สรุปสาระส าคัญ  
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

การพิจารณาค าขอ เมื่อช าระค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอภายใน 300 วัน 

- กรณีอนุญาต ให้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 60 วัน และให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตภายใน 7 วัน  
- กรณีไม่อนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งและสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 

ผู้ประสงค์ผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6 (1) (ก) ให้ยื่นค าขออนุญาต พร้อมด้วยข้อมูล  
เอกสารหรือหลักฐาน* 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

การต่ออายุใบอนุญาต - ให้ยื่นค าขอก่อนก่อนวันสิ้นอายุ และช าระค่าธรรมเนียม 

12 

 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555 และ
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555 



กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 

- กรณีได้รับอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ถือว่าได้รับอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาต 
- กรณีประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ให้ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  

- ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน โดยต้องส่งคืนใบอนุญาตที่ช ารุด หรือหลักฐานการแจ้งความ 
แล้วแต่กรณี 

13 

สรุปสาระส าคัญ  
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 



ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 ให้คงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ค าขอที่ยื่นตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นค าขอตาม
กฎกระทรวงนี ้

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

 ให้ด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก หากยังไม่สามารถด าเนินการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขอ ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ หรือ
สถานที่อื่นที่เลขาธิการก าหนด 

14 

กฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรอืน าเขา้เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

บทเฉพาะกาล 

การยื่นค าขอและการอนุญาต 



สรุปสาระส าคัญ  
กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

การพิจารณาค าขอ เมื่อช าระค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอภายใน 250 วัน 

- กรณีรับแจ้งรายการละเอียด ให้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายการละเอียดภายใน 60 วัน  
  และให้ผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งรายการละเอียดภายใน 7 วัน  
- กรณีไม่รับแจ้งรายการละเอียด ให้มีหนังสือแจ้งและสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 

การต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียด - ให้ยื่นค าขอก่อนก่อนวันสิ้นอายุ และช าระค่าธรรมเนียม 

ผู้ประสงค์ผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6 (1) (ข) ให้ยื่นค าขอแจ้งรายการละเอียด 
พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน* 
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 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต 
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียด 
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบรับแจ้งรายการละเอียด 

- กรณีได้รับอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ถือว่าได้รับอนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใบรับแจ้งรายการละเอียด 
- กรณีประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ให้ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งรายการละเอียด 

ใบรับแจ้งรายการละเอียดสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  

- ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียดภายใน 15 วัน โดยต้องส่งคืนใบรับแจ้งรายการละเอียด     
ที่ช ารุด หรือหลักฐานการแจ้งความ แล้วแต่กรณี 

16 

สรุปสาระส าคัญ  
กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 



ใบรับแจ้งรายการละเอียด ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 ให้คงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ค าขอที่ยื่นตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ 
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บทเฉพาะกาล 

 ให้ด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก หากยังไม่สามารถด าเนินการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขอ ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ หรือ
สถานที่อื่นที่เลขาธิการก าหนด 

การยื่นค าขอและ 
การรับแจ้งรายการละเอียด 

สรุปสาระส าคัญ  
กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 



สรุปสาระส าคัญ 
กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

การพิจารณาค าขอ เมื่อช าระค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอภายใน 200 วัน 

- กรณีรับจดแจ้ง ให้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งภายใน 60 วัน  และให้ผู้อนุญาตออกใบรับแจ้งรายการ
ละเอียดภายใน 7 วัน  
- กรณีไม่รับจดแจ้ง ให้มีหนังสือแจ้งและสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 

ผู้ประสงค์ผลติหรอืน าเขา้เครือ่งมือแพทย์ตามมาตรา 6 (1) (ค) ให้ยื่นค าขอจดแจ้งพร้อมด้วยข้อมูล  
เอกสารหรือหลักฐาน* 
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ให้ด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก หากยังไม่สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขอ   
ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ หรือสถานที่อื่นที่เลขาธิการก าหนด 

การยื่นค าขอและการจดแจ้ง 
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บทเฉพาะกาล 

 ค าขอที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้ในการน าเขา้เครื่องมือแพทย์และการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองต่อพนกังานเจ้าหนา้ที ่ณ ด่านอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคบัและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผูอ้นุญาต ให้ถือว่าเป็นค าขอ
ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ค าขอตามวรรคหนึง่ มีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาต 
มีอ านาจสั่งให้ผู้ขอจดแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมหรือสง่ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติมได้ตามความ
จ าเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

สรุปสาระส าคัญ 
กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 
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บทเฉพาะกาล 

 หนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ซึ่งออกให้ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้ในการน าเข้า
เครื่องมือแพทย์และการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหนังสือ
รับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ ด่านอาหารและยา พ .ศ .  ๒๕๕๐ ตั้ งแต่วันที่
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือรับรองนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกยกเลิก 

สรุปสาระส าคัญ 
กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 



ตารางเปรียบเทียบ ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน* ประกอบค าขอ ตามกฎกระทรวง  
การจดแจ้ง การแจ้งรายการละเอียด การขออนุญาต 

หัวข้อ รายการเอกสารหลักฐานตามกฎกระทรวง 
การจดแจ้ง 
(Listing) 

การแจ้งรายการละเอียด  
และการขออนุญาต 

(CSDT) 

1 เลขที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์   

2 หนังสือแสดงว่าผู้ขอแจ้งรายการละเอียด ผู้ขออนุญาต หรือผู้จดแจ้งเป็นผู้ได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจการจากนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต หรือผู้จดแจ้ง 

  

3 เอกสารแสดงชื่อและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์    

4 ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์   

5 ข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์  

6 ข้อมูลการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือรายละเอียดเจ้าของผลิตภัณฑ์   

7 บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  
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หัวข้อ รายการเอกสารหลักฐานตามกฎกระทรวง 
การจดแจ้ง 
(Listing) 

การแจ้งรายการละเอียด 
และการขออนุญาต 

(CSDT) 

8 เอกสารแสดงประวัติการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ ในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนใน
ต่างประเทศ 

 

9 เอกสารแสดงการทดสอบความปราศจากเชื้อ ในกรณีผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์
ปราศจากเชื้อ 

 

10 เอกสารแสดงการทดสอบหรือการสอบเทียบ ในกรณีผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ใช้
ส าหรับการวัด 

 

11 เอกสารแสดงหลักการส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการท างานของ
เครื่องมือแพทย์และวิธีการที่แสดงถึงความสอดคล้อง 

 

12 เอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ  

13 เอกสารแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

14 เอกสารแสดงวิธีการท าลาย การท าให้สิ้นสภาพ หรือการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลัง
การใช ้
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หัวข้อ รายการเอกสารหลักฐานตามกฎกระทรวง 
การจดแจ้ง 
(Listing) 

การแจ้งรายการละเอียด 
และการขออนุญาต 

(CSDT) 

15 หนังสือรับรองระบบคุณภาพ  

16 หนังสือรับรองวัตถุประสงค์การใช้ ข้อบ่งใช้ การบรรจุ หนังสือรับรองฉลาก และวิธีการใช้
งานของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

 

17 หนังสือรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์   

18 หนังสือรับรองแสดงประวัติการจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์  

19 หนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์  

20 หลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ใน
ต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง 

 

21 หนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทน ในกรณียื่นค าขอน าเข้า 
เครื่องมือแพทย์ 

  

22 เอกสารชี้แจงรายการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการจดทะเบียนแบบรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ 
(ในกรณีที่มี) 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 24 



ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม
เดิม 

ค่าธรรมเนียม 
ใหม ่

1 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต ฉบับละ 
1,000 บาท 

2,000  บาท 

2 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้า ฉบับละ 4,000  บาท 

3 ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 10,000 บาท 10,000  บาท 

4 ใบอนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 20,000 บาท 20,000  บาท 

5 ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ     1,000  บาท 1,000  บาท 

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 
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ล าดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

เดิม 
ค่าธรรมเนียม

ใหม ่
6 ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 

(ก) การโฆษณาบนสิ่งของที่แจก (Gimmick) ฉบับละ 200  บาท 500  บาท 

(ข) การโฆษณาอื่น ๆ ฉบับละ 1,000  บาท 2,000  บาท 

7 ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 5,000  บาท 5,000  บาท 

8 ใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเครือ่งมือแพทย์ ฉบับละ 10,000  บาท 10,000  บาท 

9 ใบรับจดแจ้งผลิตเครือ่งมือแพทย์ ฉบับละ - 1,000  บาท 

10 ใบรับจดแจ้งน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ - 2,000  บาท 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 26 

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 



ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม
เดิม 

ค่าธรรมเนียม
ใหม่ 

11 หนังสือรับรอง 

(ก) หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต การน าเข้า หรือ
การขายเครื่องมือแพทย ์ ฉบับละ 1,000  บาท 1,000  บาท 

(ข) หนังสือรับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์และหนังสือรับรอง
สูตรหรือส่วนประกอบเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 500  บาท 500  บาท 

(ค) หนังสือรับรองการส่งออก หนังสือรับรองผู้ผลิต หนังสือรับรองแหล่งก าเนิด 

     1) ตั้งแต่ 1 – 50 รายการ ฉบับละ 

500  บาท 

 500  บาท 

     2) ตั้งแต่ 51 – 500 รายการ ฉบับละ 1,000  บาท 

     3) เกิน 500 รายการ ฉบับละ 3,000  บาท 

(ง) หนังสือรับรองฉลากหรือเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 1,000  บาท 1,000  บาท 

(จ) หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ฉบับละ 1,000  บาท 1,000  บาท 

(ฉ) หนังสือรับรองอื่น ๆ ฉบับละ - 500  บาท 

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 



ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
เดิม 

ค่าธรรมเนียม
ใหม่ 

12 
ใบรับรองการประเมินเครือ่งมือแพทย์ตาม
มาตรา 22 

ฉบับละ 1,000  บาท 1,000  บาท 

13 

ใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบแทน
ใบอนุญาต ใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียด  
ใบแทนใบรับรองการประเมินเครือ่งมือแพทย์
ตามมาตรา 22 และใบแทนหนังสือรับรอง 

ฉบับละ 200  บาท 500  บาท 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 28 

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 



ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม
เดิม 

ค่าธรรมเนียม
ใหม ่

14 ค าขอจดทะเบียนสถานประกอบการ ฉบับละ 100  บาท 100  บาท 

15 ค าขออนุญาต ฉบับละ 100  บาท 1,000  บาท 

16 ค าขอแจ้งรายการละเอียด ฉบับละ 100  บาท 1,000  บาท 

17 ค าขอจดแจ้ง ฉบับละ - 500  บาท 

18 ค าขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต น าเข้า ขาย 
หรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ 

ฉบับละ 100  บาท 500  บาท 

19 ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ    

ฉบับละ 100  บาท 100  บาท 

20 ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต หรือ
รายการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

ฉบับละ 100  บาท 500  บาท 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 29 



ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม
เดิม 

ค่าธรรมเนียม
ใหม่ 

21 ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งรายการละเอียด
หรือรายการอื่น ๆ ที่ได้รับแจ้งรายการละเอียด 

ฉบับละ 100  บาท 500  บาท 

22 การต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการเท่ากับ 
ค่าธรรมเนียมใบจดทะเบียนสถานประกอบการประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 

23 การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
24 การต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดเท่ากับค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายการละเอียด 

ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
25 การต่ออายุใบรับจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ - 500  บาท 
26 การต่ออายุใบรับจดแจ้งน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ - 1,000  บาท 
27 ค าขออื่น ๆ ฉบับละ 100 -ไม่ม ี

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 30 



ร่างประกาศ สธ.  
เรื่อง   ก าหนดลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์บางประการที่ไม่ต้องขออนุญาต   
เรื่อง   หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต  

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 31 



ต้องเป็นเครือ่งมือแพทย์ที่ผู้ผลิต
และผู้น าเขา้ปฏิบัติตาม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์บางประการที่ไม่ต้องขออนุญาต  

เครื่องมือแพทย์ที่มีการโฆษณาโดยแสดงข้อความเฉพาะ 
• ชื่อทางการค้า หรือ 
• เครื่องหมายการค้า หรือ 
• ตราสัญลักษณ์ทางการค้า 

เครื่องมือแพทย์ที่มีการโฆษณาโดยแสดงข้อความเฉพาะ 
• ชื่อทางการค้า หรือ 
• เครื่องหมายการค้า หรือ 
• ตราสัญลักษณ์ทางการค้า 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอ
อนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 

มาตรา 15 (จดทะเบียนสถานประกอบการ) 
มาตรา 17 (ขออนุญาตผลิต/น าเขา้) 
มาตรา 19 (แจ้งรายการละเอียดหรือจดแจ้งผลติ/น าเข้า) 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 32 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรง 

ต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 

เครื่องมือแพทย์ตามประกาศนี้ 

• ได้รับอนุญาตให้ผลิต/น าเข้า/ขาย 
• ได้รับยกเว้นผลิต/น าเข้า/ขาย ตามมาตรา  27 (1) 

(2) (3) (4) (5) (6) (8) 
• อยู่ในระหว่างการท าวิจัยตามมาตรา 27 (5)  

สื่อที่ใช้ในการโฆษณาต้องเป็นสื่อที่สามารถ
จ ากัดการเข้าถึงได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น 

• สิ่งพิมพ์ 
• วีดทิัศน์ 
• โทนศัพท ์
• ดิจิทัล 
• สื่ออื่นๆ ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 33 



ผู้โฆษณาต้องแสดงข้อความหรือเสียงในสื่อที่ใช้ใน
การโฆษณาว่า “โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการ
ยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต” ให้ชัดเจน 

และแจ้งการโฆษณาดังกล่าวตาม แบบ จ.ฆ. ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบ จ.ฆ. 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 34 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 35 



“เครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (Home use medical device)”  
เครื่องมือแพทย์ที่มีจุดมุ่งหมายให้สามารถน าไปใช้ได้โดยบุคคลทั่วไป (lay 

users) ณ สถานที่ซึ่งไม่มีลักษณะ หรือสภาพแวดล้อมเป็นสถานพยาบาล เช่น บ้านพัก
อาศัย หรือเครื่องมือแพทย์ที่บุคคลากรทางการแพทย์สั่งใช้ส าหรับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยนอก
สถานพยาบาล  และให้รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้ทั้งในและนอก
สถานพยาบาล 

เครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

(Professional use medical device) 

           เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช้โดยบุคคลทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายให้ใช้
เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 36 



(1) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป ต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน  

(2) เครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข    
ต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่านได้ชัดเจน   

   ให้ผู้จดทะเบียน ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้ง ซึ่งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ จัดให้มีฉลาก
เครื่องมือแพทย์ เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ แล้วแต่กรณี ตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ การ
แสดงข้อความต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือไม่มีลักษณะโอ้อวดสรรพคุณหรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ  

   การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต แจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง ให้ปฏิบัติดังนี้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 37 



     การแสดงเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ตามข้อ 4 สามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบกระดาษ หรือวัตถุอื่นใด        
ที่ท าให้ปรากฏความหมายด้วยข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะ
หรือหีบห่อที่บรรจุเครื่องมือแพทย์นั้น และใหหมายความรวมถึงคมูือการใช้เครื่องมือแพทย์นั้นด้วย 

วัตถุอื่นใดตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง การแสดงเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

โดยบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ซีดีรอม เว็บไซต ์คิวอาร์โค้ด  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 38 



     ให้เครื่องมือแพทย์ตามรายการดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากและเอกสาร
ก ากับเครื่องมือแพทย์ตามข้อ 3 และข้อ 4 

(1) เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการผ่าตัดที่ออกแบบหรือผลิตให้สามารถใช้ซ้ าได้  

(2) เครื่องมือแพทย์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดว่าไม่ต้องแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 

เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้    

การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์ (ค) และ (ง) สามารถแสดงเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษก็ได้   

(ก) ชื่อผลิตภัณฑ์  
(ข) ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า แล้วแต่กรณี   ในกรณีเป็นผู้น าเข้า ให้แสดงชื่อสถานที่ผลิต 
     หรือชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ เมือง และประเทศ 
(ค) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต  หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจ าเครื่อง (serial number) 
(ง) เดือน ปี หรือปี เดือน ที่ผลิตหรือหมดอาย ุ
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      ให้ผู้รับอนุญาต หรือผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งซึ่งน าเข้าเครื่องมือแพทย์ ในขณะ
ที่น าเข้า ณ ด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ต้องแสดงฉลากโดยระบุข้อความเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย 

 ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาต หรือ ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้งจะต้องจัดท าฉลาก เอกสาร
ก ากับเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องแล้วเสร็จก่อนขาย ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ได้ตรวจปล่อยให้น าเข้า 

ชื่อผลิตภัณฑ์ /ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต ในกรณีเป็นผู้น าเข้า ให้แสดงชื่อสถานที่ผลิต หรือชื่อเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ เมือง และประเทศ /เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต  หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจ าเครื่อง 
(serial number)/เดือน ปี หรือปี เดือน ที่ผลิตหรือหมดอายุ เพ่ือการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 
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    ประกาศฉบับนี้ไม่บังคับแก่ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) เครื่องมือแพทย์ที่มีประกาศก าหนดการแสดงฉลากและเอกสารก ากับ
เครื่องมือแพทย์ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

(2) เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นการผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(3) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน าเข้าเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร  

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 360 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

      ในกรณีที่มีปัญหาว่าเครื่องมือแพทย์นั้นที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป หรือใช้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย ์
และสาธารณสุข หรือการพิจารณาตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการมีอ านาจวินิจฉัยและค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด       

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียนและ 
ระบบจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต น าเข้า หรือขาย  

เพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียนและระบบจัดการข้อร้องเรียน 

ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต น าเข้า หรือขาย เพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 

(1) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน 

(2) จัดท าบันทึกข้อร้องเรียนและเก็บบันทึกข้อร้องเรียน 

(3) จัดท าระบบจัดการข้อร้องเรียน และแยกประเภทของข้อร้องเรียน  

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือผู้จดแจ้ง  

- เก็บเป็นเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ณ สถานที่ผลิต น าเข้า หรือขาย 
- ให้เก็บมากกว่าอายุการใช้งาน 1 ปี และไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ผลิต 
- กรณีไม่ก าหนดอายุการใช้งาน ให้เก็บไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ผลิต 
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บันทึกข้อร้องเรียนต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อผู้ร้องเรียน 
2. วันที่ร้องเรียน 
3. ช่องทางการร้องเรียน เช่น จุดบริการ โทรศัพท์    
    โทรสาร เฟซบุ๊ก ไลน์ คิวอาร์โค้ด และอื่นๆ 
4. รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ร้องเรียน 
5. เรื่องที่ร้องเรียนพร้อมระบุรายละเอียด 
6. ผลสรุปเรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวกับการท างานอัน 
    ผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือเหตุการณ์อัน 
    ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค หรือเรื่องอื่นๆ 
7. การจัดการข้อร้องเรียน 
8. ประเมินผลและปิดข้อร้องเรียน 

- ชื่อเครื่องมือแพทย์ 
- ข้อบ่งใช้หรือวัตถุประสงค์การใช้งาน 
- เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือรุ่นที่ผลิต  
  หรือรหัสประจ าเครื่อง (serial number) 
- เลขที่แคตตาล็อก (Cat. No./Part No.) ในกรณีที่มี 
- รุ่นของซอฟต์แวร์หรือแบบ (Model No.) ในกรณีที่
มี 
- ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เกีย่วข้องที่ใช้ร่วม ในกรณีที่
มี 
- จ านวนเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มี 
- ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต 
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    การจัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน เพื่อการตรวจสอบ สามารถจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเก็บไว้ ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า แล้วแต่กรณี  
     เป็นระยะเวลามากกว่าอายุการใช้งาน 1 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ผลิต เว้นแต่เครื่องมือแพทย์นั้นไม่มี
ก าหนดอายุการใช้งานให้จัดเก็บเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ผลิต 

ต้องส่งมอบรายงานสรุปบันทึกข้อร้องเรียน ให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ  
• กรณีที่มีการร้องขอ ต้องส่งมอบข้อมูลภายใน 30 วัน  
• กรณีเร่งด่วนหรือกรณีที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตต้องส่งมอบข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมง 

ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียนและระบบจัดการข้อร้องเรียน 

ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต น าเข้า หรือขาย เพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่าเครื่องมือแพทย์ของตน            

 มีคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพื่อการตรวจสอบหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ พ.ศ. 2563 

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ/ผู้รับอนุญาต/ผู้แจ้งรายการละเอียด/ผู้จดแจ้ง  

จัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการ 

- เก็บเป็นเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ณ สถานที่ผลิตหรือน าเข้า 

ส่งมอบข้อมูลเอกสารทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที ่

- กรณีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิต/น าเข้า/ขาย ให้แสดงข้อมูลเอกสารทางวิชาการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
- กรณีเจ้าหน้าที่ร้องขอให้ส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ให้เก็บข้อมูลเอกสารทางวิชาการไว้ กรณีเครื่องมือแพทย์ยกเลิกการวางจ าหน่าย 

- กรณีเครื่องมือแพทย์ไม่ก าหนดวันหมดอายุ ให้เก็บไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ผลิต 
- กรณีเครื่องมือแพทย์ก าหนดวันหมดอายุ ให้เก็บไม่น้อยกว่า 1 ปีนับแต่วันหมดอายุ   

กรณีเอกสารมีรายละเอียดเดียวกับเอกสารที่ได้รับจดแจ้ง/แจ้งรายการละเอียด/อนุญาต ถือว่ามีข้อมูลเอกสารตามประกาศนี้ 
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รายการข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือแพทย์ประเภทที ่

1 2 3 4 

1 สถานการณ์ขึ้นทะเบียน ได้แก่ ส าเนาใบอนุญาต หรือส าเนาใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือส าเนา
ใบรับจดแจ้ง หรือส าเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

2 ชื่อเครื่องมือแพทย์หรือกลุ่มเครื่องมือแพทย์ (ชื่อสามัญและชื่อการค้า) 

3 รหัสสากลเครื่องมือแพทย์ 

4 ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 

5 ชื่อและที่ตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์/ผู้รับผิดชอบในการวางสินค้าในท้องตลาด 

6 บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ (executive summary) 

7 หลักการส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการท างานของเครื่องมือแพทย์ และวิธีการที่
แสดงถึงความสอดคล้อง (Essential Principles of Safety and Performance of Medical 
Device and method used to demonstrate conformity) 

ข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย ์

ต้องจัดให้มี กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 47 



รายการข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือแพทย์ประเภทที ่

1 2 3 4 

8 รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ (device description) 
(1) ลักษณะทั่วไป และหลักการท างาน (device description and features) 
(2) วัตถุประสงค์การใช้ 
(3) ข้อบ่งใช้ 
(4) ค าแนะน าการใช้ 
(5) การเก็บรักษา 
(6) อายุการใช้งาน (ถ้ามี) 
(7) ข้อห้ามใช้ ค าเตือน ข้อควรระวัง (ถ้ามี) 
(8) ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ (ถ้ามี) 
(9) การรักษาด้วยทางเลือกอื่น (ถ้ามี) 
(10) รายละเอียดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครือ่งมือแพทย์ 
(11) ข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product specification) 

ข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ 
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รายการข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือแพทย์ประเภทที ่

1 2 3 4 

9 เอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ  (summary of 
design verification and validation documents) 

10 
ผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ (test report) Batch record / Lot release และบันทึก
คุณภาพที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีมาตรฐานตามมาตรา 6 (4) 

11 ฉลาก (device labeling) 

12 เอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ (ถ้ามี) 

13 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) 

14 ข้อมูลผู้ผลิต (manufacturer information) 

15 หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต (ถ้ามี) 

ข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย ์

ต้องจัดให้มี กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 49 



รายการข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือแพทย์ประเภทที ่

1 2 3 4 

16 หนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทน (Letter of authorization for 
authorized representatives) (กรณีผู้น าเข้า) 

17 วิธีการท าลาย การท าให้สิ้นสภาพ และการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ (ถ้ามี) 

18 
รายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภค และรายงานการด าเนินการแก้ไขตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (ถ้ามี) 

ข้อมูลเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย ์

ต้องจัดให้มี 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 50 



ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ดังต่อไปนี้ 
• กรณีเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นก าหนด 270 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเป็นต้นไป   13 มิถุนายน 63 
• กรณีเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ 4 ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นก าหนด 360 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเป็นต้นไป   11 กันยายน 63 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่า 

เครื่องมือแพทย์ของตนมีคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย  
เพื่อการตรวจสอบหรอืส่งให้แก่เจ้าหนา้ทีเ่มื่อร้องขอ พ.ศ. 2563 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 51 
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THANK YOU  
for your  

ATTENTION 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
Medical Device Control Division 


