เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาเข้าเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รบั การยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๒๗
(๑) ถึง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์ประกาศกาหนดให้ผู้ประสงค์จะนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๘)
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การนาเข้าอุปกรณ์เสริมที่ไม่สามารถแยกใช้เป็นเอกเทศ เพื่อใช้ควบคู่หรือใช้ซ่อมแซม
เครื่องมือแพทย์ที่มีการผลิตหรือนาเข้าอยู่ก่อนแล้ว ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน และปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) รายละเอียดส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือแพทย์ เช่น ชื่อการค้า ฉลาก
เอกสารกากับ ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ส่วนประกอบ ลักษณะเฉพาะ (specifications) รายการ
จานวน ชื่อ และที่ตั้งของผู้ผลิต
(๓) หลักฐานที่แสดงว่า เครื่องมือแพทย์ที่มีการผลิตหรือนาเข้าอยู่ก่อนแล้ว ได้รับอนุญาตถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น สาเนาใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้ง หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์
เพื่อการส่งออก เป็นต้น
(๔) ให้ผู้นาเข้าจัดทาและส่งรายงานการนาเข้าตามแบบ ร.ย.พ. ๒ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ภายในปีถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าอุปกรณ์เสริมดังกล่าว
ข้อ ๒ การนาเข้าเครื่องมือแพทย์โดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน และปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) หนังสือจากหน่วยงานภาครัฐแสดงวัตถุประสงค์ในการนาเข้าเพื่อทดสอบหรือสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์
(๓) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่จะทดสอบหรือสอบเทียบ เช่น ชื่อการค้า ฉลาก
เอกสารกากับเครือ่ งมือแพทย์ ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ ส่วนประกอบ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลักษณะเฉพาะ (specifications) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจาเครื่อง
(serial number)
(๔) ให้ผู้นาเข้าจัดทาและส่งรายงานภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นสุดการนามาทดสอบหรือสอบเทียบ
พร้อมแนบหลักฐานการดาเนินการกับเครื่องมือแพทย์ เช่น การส่งกลับไปยังประเทศผู้ผลิต กระบวนการ
หรือวิธีในการทาลาย
ข้อ ๓ การน าเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ โ ดยหน่ ว ยงานอื่ น นอกเหนื อ จากข้ อ ๒ เพื่ อ ทดสอบ
หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน และปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
(๓) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่จะทดสอบหรือสอบเที ยบ เช่น ชื่อการค้า ฉลาก
เอกสารกากับเครือ่ งมือแพทย์ ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ ส่วนประกอบ
ลักษณะเฉพาะ (specifications) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจาเครื่อง
(serial number)
(๔) หนังสือรับรองของผู้นาเข้า ซึ่งระบุว่า จะนาเครื่องมือแพทย์ไปใช้เพื่อทดสอบหรือสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์เท่านั้น
(๕) ให้ผู้นาเข้าจัดทาและส่งรายงานภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิ้นสุดการนามาทดสอบหรือสอบเทียบ
พร้อมแนบหลักฐานการดาเนินการกับเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว เช่น การส่ งกลับไปยังประเทศผู้ผลิต
กระบวนการหรือวิธีในการทาลาย
ข้อ ๔ การน าเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ เ พื่ อ ซ่ อ มแซม ทดสอบหรื อ สอบเที ย บแล้ ว ส่ ง ออก
นอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน และปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่จะซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบ เช่น ชื่อการค้า
ฉลาก เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์
ส่ ว นประกอบ ลั ก ษณะเฉพาะ (specifications) เลขที่ ห รืออั กษรแสดงครั้ งที่ ผลิ ต หรื อ รุ่นที่ผลิต
หรือรหัสประจาเครื่อง (serial number)
(๓) หลั ก ฐานแสดงถึง การแจ้ง ซ่อ ม ทดสอบหรื อ สอบเที ย บเครื่ อ งมื อแพทย์ จ ากผู้ ส่งซ่อม
หรือผู้ส่งสอบเทียบ เช่น รายละเอียดของการชารุดหรือเสียหาย
(๔) ให้ส่งเครื่องมือแพทย์ที่ซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบออกนอกราชอาณาจักรภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ซ่อมแซมเสร็จ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แล้ว
(๕) ให้ ผู้น าเข้าจัดทาและส่งรายงานพร้อมแนบหลักฐานการส่งเครื่องมือแพทย์ที่ซ่อมแซม
ทดสอบหรือสอบเทียบออกนอกราชอาณาจักรต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งออกโดยรายงาน
ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง
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๑) รายการเครื่องมือแพทย์ โดยระบุชื่อเครื่องมือแพทย์ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจาเครื่อง (serial number)
๒) วันที่และประเทศที่ส่งออก วันที่ซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบแล้วเสร็จ
(๖) หนั ง สื อ รั บ รองของผู้ น าเข้ า ซึ่ ง ระบุ ว่ า จะไม่ น าเครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ซ่ อ มแซม ทดสอบ
หรือสอบเทียบดังกล่าวมาขายในประเทศไทย
ข้อ ๕ การน าเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ส่ ง ออกไปเพื่ อ ซ่ อ มแซม ทดสอบหรื อ สอบเที ย บ
นอกราชอาณาจักรแล้วนากลับมาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ส่งออกไปเพื่อซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบ เช่น
ชื่อการค้า ฉลาก เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่ องมือแพทย์
ส่ ว นประกอบ ลั ก ษณะเฉพาะ (specifications) เลขที่ ห รืออั กษรแสดงครั้ งที่ ผลิ ต หรื อ รุ่นที่ผลิต
หรือรหัสประจาเครื่อง (serial number)
(๓) หลักฐานการส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบนอกราชอาณาจักร
(๔) หลั ก ฐานแสดงว่ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ส่ ง ไปซ่ อ มแซม ทดสอบหรื อ สอบเที ย บดั ง กล่ า ว
ได้รับการซ่อมแซม ทดสอบหรือสอบเทียบแล้ว กรณีเครื่องมือแพทย์ที่ส่งไปซ่อมแซม ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ให้แนบหลักฐานแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวได้
ข้อ ๖ การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ปอ้ งกัน ชันสูตร
บาบัดโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือสภากาชาดไทย ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ เช่น ชื่อการค้า ฉลาก เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ ส่วนประกอบ ลักษณะเฉพาะ (specifications)
ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจาเครื่อง
(serial number)
(๓) เอกสารแสดงการบริจาคจากผู้บริจาค
(๔) กรณี ที่ ผู้ รั บบริจ าคไม่ไ ด้เ ป็นผู้ นาเข้าด้วยตนเอง ให้ แ นบหนัง สือ ยืน ยันการรับบริจาค
ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ชันสูตร บาบัดโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือสภากาชาดไทย
(๕) หนั งสือของผู้รับบริจาครับรองคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ของเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับบริจาค
(๖) ผู้นาเข้าหรือผู้บริจาคจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่า การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาค
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในวรรคสอง
การนาเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่เป็นการผูกพันที่จะต้องให้ประโยชน์ในทางการค้าต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
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(ข) ไม่เป็นภาระติดพัน หรือภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อมแซม บารุงรักษา
ทั้งนี้ หากการนาเข้าเครื่ องมือแพทย์เพื่อบริจาคดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
หรือทั้งสองข้อ ให้ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้
ข้อ ๗ การน าเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ เ พื่ อ บริ จ าคให้ แ ก่ อ งค์ ก รสาธารณกุ ศ ลที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน และปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่นาเข้าเพื่อบริจาค เช่น ชื่อการค้า ฉลาก เอกสารกากับ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ภาพหรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่ แ สดงรายละเอี ย ดเครื่ อ งมื อ แพทย์ ส่ ว นประกอบ
ลักษณะเฉพาะ (specifications) ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิต ภัณฑ์ เลขที่หรืออักษรแสดง
ครั้งที่ผลิต หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจาเครื่อง (serial number)
(๓) ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองหรื อ หนั ง สื อ การจดทะเบี ย นองค์ ก รสาธารณกุ ศ ลที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ พร้อมเอกสารแสดงผู้มีอานาจลงนามขององค์กร
(๔) หนั ง สื อ รั บรองของผู้ น าเข้า ซึ่ ง ระบุว่า จะไม่ น าเครื่อ งมื อแพทย์ ที่ นาเข้ าเพื่ อบริจาค
ดังกล่าวไปขายนอกจากจะส่งมอบให้กับผู้รับบริจาค
(๕) เอกสารแสดงการบริจาคจากผู้บริจาค เช่น ชื่อผู้รับบริจาค ชื่อและจานวนเครื่องมือแพทย์
ที่บริจาค
(๖) หนังสือยืนยันการรับบริจาคจากองค์กรสาธารณกุศลที่สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเห็นชอบ กรณีที่ผู้รับบริจาคไม่ได้เป็นผู้นาเข้าด้วยตนเอง
(๗) หนังสือรับรองของผู้รับบริจาคซึ่งระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(ก) การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับบริจาค
(ข) การรับรองว่าจะนาเครื่องมือแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในทางสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกาไร
(๘) ให้ ผู้ น าเข้ า แจ้ ง ผู้ อ นุ ญ าตทราบถึง การส่ ง มอบเครื่ อ งมื อ แพทย์ ดั ง กล่ า วแก่ ผู้ รับ บริจาค
พร้อมแนบหลักฐานการส่งมอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดแล้ว
ข้อ ๘ การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติภายในราชอาณาจักร
ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน และปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ เช่น ชื่อการค้า ฉลาก เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ ส่วนประกอบ ลักษณะเฉพาะ (specifications)
(๓) รายการและจานวนเครื่องมือแพทย์ที่จะนาเข้า และชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์
(๔) หนังสือแสดงความจานงที่ต้องนาเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวไปใช้
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(๕) เอกสารเกี่ ยวกั บการแสดงคุณ ภาพมาตรฐานและความปลอดภั ยของเครื่องมือแพทย์
หรือหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
(๖) ให้ผู้นาเข้าจัดทาและส่งรายงานการขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ประเภทใช้สิ้นเปลือง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นาเข้า โดยรายงานต้องระบุ รายการ จานวนเครื่องมือแพทย์ที่ขายและชื่อผู้ซื้อ
ข้อ ๙ การน าเข้ า อุ ป กรณ์ เ สริ ม ส าหรั บ ผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ เ พื่ อ ส่ ง ออก ให้ ยื่ น ค าขอ
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงการสั่งจ้างผลิตหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าเป็นการผลิต
เพื่อส่งออก
(๓) รายการและจานวนอุปกรณ์เสริมที่จะนาเข้า ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
(๔) กระบวนการผลิตที่มีการนาอุปกรณ์เสริมไปใช้สาหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์นั้น
(๕) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่นาเข้า เช่น ชื่อการค้า ฉลาก เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ ส่วนประกอบ ลักษณะเฉพาะ (specifications) และ
แสดงลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตได้ โดยมีเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวแล้ว
(๖) หนังสือรับรองของผู้ผลิตซึ่งระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(ก) วัตถุประสงค์การนาเข้าอุปกรณ์เสริมสาหรับผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งออก
(ข) การรั บ รองว่ า จะไม่ น าอุ ป กรณ์ เ สริ ม ส าหรั บ ผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ ดั ง กล่ า วมาขาย
ในประเทศไทย
ข้อ ๑๐ การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนโดยใช้
ต้นฉบับหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาของบุคคลอื่น ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) สาเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือสาเนาบัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice)
หรือเอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
(๓) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ เช่น ชื่อการค้า ฉลาก เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ภาพหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ ส่วนประกอบ ลักษณะเฉพาะ (specifications)
(๔) รายการและจานวนเครื่องมือแพทย์ที่จะนาเข้า และชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์
(๕) หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การนาเข้า
(๖) สาเนาหนังสือการจัดตั้งสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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(๗) หนังสือยินยอมจากเจ้าของหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ให้สถานพยาบาล
ใช้หนังสือรับรองนั้นในการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ พร้อมแนบสาเนาหนังสือรับรองประกอบการนาเข้า
เครื่องมือแพทย์นั้น
ข้อ ๑๑ การน าเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ส่ ง ออกไปเพื่ อ จั ด นิ ท รรศการนอกราชอาณาจั ก ร
แล้วนากลับมาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ยื่นคาขอตามแบบ ย.พ. ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ เช่น ชื่อการค้า ฉลาก เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ภาพหรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่ แ สดงรายละเอี ย ดเครื่ อ งมื อ แพทย์ ส่ ว นประกอบ ลั ก ษณะเฉพาะ
(specifications) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจาเครื่อง (serial number)
(๓) หลักฐานการส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปจัดนิทรรศการนอกราชอาณาจักร
(๔) หลักฐานแสดงการเข้าร่วมนิทรรศการ โดยระบุช่วงเวลาและสถานที่จัดนิทรรศการ
ข้อ ๑๒ เมื่ อ ผู้ ป ระสงค์ จ ะน าเข้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ตามประกาศฉบั บ นี้
ได้ ยื่ น คาขอพร้อมเอกสารและหลั กฐานต่อส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว การนาเข้า
เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อ ๑๓ การยื่นคาขอ เอกสารหลักฐานตามประกาศนี้ ให้ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
การส่งรายงานตามประกาศนี้ ให้ยื่น ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือยื่นด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๔ การอนุ ญ าตตามประกาศนี้ ให้ ก ระท าโดยผู้ อ นุ ญ าตลงนามไว้ ใ นแบบ ย.พ.๒
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยารักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหา
ในการพิจารณาอนุญาต ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ ย.พ. ๒
เลขรับที่ ................................……...........
วันที่ .....................................……............
ผู้รับคาขอ .............................……...........
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

คำขอนำเข้ำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๒๗ (๘)
แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ......... เดือน.......................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ...................................................................................................................... อายุ ........................ ปี สัญชาติ......................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ ...............................................................ออกให้ ณ ..................................................................................
ขอนาเข้าเครื่องมือแพทย์ในนามของ [ ] ข้าพเจ้า [ ] นิติบุคคล/หน่วยงาน (ระบุชื่อ) ......................................................................................................
โดยมี ข้าพเจ้า เป็นผู้ดาเนินกิจการ/ดาเนินการ
ที่อยู่ผู้นาเข้า เลขที่ ............................... ตรอก / ซอย ............................. ถนน ................................. หมู่ที่.............ตาบล / แขวง.....................................
อาเภอ / เขต ........................ จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ..............................................
มีรายละเอียดดังนี้
๑. วัตถุประสงค์การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่
ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เลือกเพียงหนึ่งกรณี)
[ ] การนาเข้าอุปกรณ์เสริม เพื่อ  ใช้ควบคู่เครื่องมือแพทย์  ใช้ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
[ ] เพื่อทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานอื่น
[ ] เพื่อซ่อมแซม ทดสอบ หรือสอบเทียบแล้วส่งออกนอกราชอาณาจักร
[ ] การนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ส่งออกไปซ่อมแซม ทดสอบ หรือสอบเทียบนอกราชอาณาจักร แล้วนากลับมาในราชอาณาจักร
[ ] เพื่อบริจาคให้แก่  หน่วยงานของรัฐ  สภากาชาดไทย  องค์กรสาธารณกุศล
[ ] กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติภายในราชอาณาจักร
[ ] การนาเข้าอุปกรณ์เสริมสาหรับผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก
[ ] กรณีนาเข้าของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยใช้ต้นฉบับหนังสือรับรองประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ของบุคคลอื่น
[ ] กรณีนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ส่งไปจัดนิทรรศการนอกราชอาณาจักร แล้วนากลับมาในราชอาณาจักร
๒. ระบุรายการอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือแพทย์ และจานวนที่ขอนาเข้า (หากมีหลายรายการ ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
๓. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ พร้อมหนังสือรับรองมาประกอบการพิจารณา
กรณีเป็นผู้กระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า การนาเข้าอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นการนาเข้า ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ข้างต้นเท่านั้น ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคารับรองที่ได้ให้ไว้ทุกประการ หากดาเนินการฝ่าฝืน ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีรับโทษตามกฎหมายทุกประการ
(ลายมือชื่อ) ............................................................. ผู้ยื่นคาขอ
(..........................................................)
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง [ ]  หน้าข้อความที่ต้องการ
ที่ สธ

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
อนุญาตให้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลายมือชื่อ) .............................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง .........................................................

แบบ ร.ย.พ. ๒

รายงานการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ
ผู้รับรำยงำน
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก)

ชื่อผู้นำเข้ำ....................................................................................................................... ...............................................................เป็นผู้ดำเนินกิจกำร/ดำเนินกำร
ชื่อสถำนที่นำเข้ำ........................................................................................................อยู่เลขที่......................................................ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน...............................................................หมู่ที่....................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์….....................................เลขหมำยโทรศัพท์..............................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์……….………………………………………………………………………..
ได้รับอนุญำตนำเข้ำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๒๗ (๘) ตำมแบบ ย.พ. ๒ ที่ สธ..............................................ลงวันที่.......................................................................
ลำดับที่

ชื่ออุปกรณ์เสริม/เครื่องมือแพทย์

ชื่อและประเทศผู้ผลิต

ชื่อผู้ซื้อ

จำนวน/ปริมำณ
กำรนำเข้ำ

จำนวน/ปริมำณ
กำรขำย

หมำยเหตุ

(ลำยมือชื่อ).....................................................ผู้นำเข้ำ
(.....................................................)

