






ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ฉบับที ่ 1  พ.ศ.  2563 

เรื่อง  การก าหนดสนิค้าควบคุมเพิ่มเติม 
 
 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  53  พ.ศ.  2562  เรื่อง   
การก าหนดสินค้าและบริการควบคุม  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕62  ก าหนดสินค้าควบคุม   
46  รายการ  และบริการควบคุม  6  รายการ  ไปแล้ว  นั้น 

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าสถานการณ์
และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จ าเป็นจะต้องเพ่ิมเติมการก าหนดสินค้าควบคุม   เพ่ือดูแลป้องกัน 
การก าหนดราคาซื้อ  ราคาจ าหน่าย  หรือการก าหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
ราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดว้ยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่   

ข้อ ๒ ให้สินค้าดังต่อไปนี้  เป็นสินค้าควบคุม 
(1) หน้ากากอนามัย   
(2) ใยสังเคราะห์  Polypropylene  (Spunbond)  เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ 
(4) เศษกระดาษ  และกระดาษที่น ากลับมาใช้ได้อีก 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓

























แนวทางการขออนุญาตผ่อนผันการนำเข้าหน้ากากอนามัยมาใช้ส่วนบุคคล 
เฉพาะที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ (ไม่ควบคุมหน้ากากผ้า และหน้ากากฟองน้ำ)  

 
ประเภทการนำเข้า การดำเนินการ เอกสารที่ต้องใช้ 

๑. นำเข้ามาจำหนา่ย โปรดติดต่อกอง
เครื่องมือแพทย์ สนง.
คณะกรรมการอาหาร
และยา 

 

๒. นำเข้ามาในนาม
บุคคล เพื่อใช้สอยส่วน
บุคคล 

ยื่นผ่อนผัน ณ ด่าน
อาหารและยา ปริมาณที่
ผ่อนผันคือจำนวนที่ใช้
ในเวลา ๖ เดือนได้คือ 
๑๘๐ ชิน้ต่อคน (ห้าม
นำเข้ามาเพ่ือใช้ส่วนตัว
อีกภายในระยะเวลา         
๖ เดือน) 

 - หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของผู้นำเข้าระบุนำเข้ามา
เพ่ือใช้ส่วนบุคคล มิได้นำมาเพ่ือจำหน่ายหรือเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด 
- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซน็ต์รับรองสำเนา 
- หนงัสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มากระทำการผ่อนผนั
ด้วยตนเอง) 

๓. นำเข้ามาในนาม
บริษัทเพื่อใช้กับพนักงาน
ภายในบริษัทตน 

ให้ยื่นผ่อนผัน ณ ด่าน
อาหารและยา จำนวนที่
ผ่อนผันได้คือ ๑๘๐ ชิ้น
ต่อพนักงาน ๑ คน  

- หนงัสือชี้แจงวัตถุประสงค์จากบริษัทผู้นำระบุนำเข้ามา
เพ่ือใช้กับพนักงานภายในบริษัทตนเอง มิได้นำมาเพ่ือ
จำหน่ายหรือเพ่ือประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด พร้อม
ทั้งให้รายลายเอียด ชื่อ นามสกลุ รหัสพนักงานหรือเลข
บัตรประจำตัวประชาชน ของพนักงานที่จะได้รับมอบ
หน้ากาก (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท) 
- สำเนาบัตรพนักงาน หรือ สำเนาบัตรประจำตวั
ประชาชน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา 
- หนงัสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มากระทำการผ่อนผนั
ด้วยตนเอง) 

แหล่งที่มา: ด่านอาหารและยา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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Conditions that deliveries of FFP2 and FFP3 face masks must fulfill in order to be 

released 
 

Version 20200326 

 
 

Face masks for protection against the coronavirus 
 
There are different types of face masks: the surgical and respiratory protection masks, so-called “dust 
masks”. 
 
If they are surgical or medical masks (see example below), you will find additional information at the 
FAMHP (www.fagg.be). 

 
 

If they are respiratory protection masks, so-called “dust masks”, these are personal protective equipment 
(PPE). 
 

 

 
 

A personal protective equipment is designed and manufactured to be worn or held by one person to 
protect against one or more risks to that person's health or safety. 
A PPE face mask protects the user against pathogens that can be spread through the air. Standard EN 149: 
2001 + A1: 2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - 
Requirements, tests, marking” (types FFP1, FFP2 and FFP3). 
 

The applicable regulation for placing PPEs on the market is European Regulation 2016/425. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425


You can find more information about this regulation on our website: 

https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-et/reglementations-
specifiques/equipements-de-protection/securite-des-equipements-de 

 
For PPE masks, documents such as the EU declaration of conformity and the EU-type examination 
certificate issued by a notified body must be present in order to demonstrate the conformity of the 
products. 

In view of the exceptional situation, we take into account deviations from these rules for CE marking and 
conformity assessment as described in European Recommendation 2020/403 of the European 
Commission of 13 March 2020 on conformity assessment and market surveillance procedures in the 
context of the Covid-19 threat 

We can exceptionally accept masks that do not bear the CE marking, provided it is ensured that such 
products are made available only during the current crisis and do not enter regular distribution channels. 

For the evaluation of the conformity assessment certification of mouth masks, we also exceptionally take 
into account certification or test reports according to equivalent international standards. 

These alternative standards can be: 

 European Union: EN 149+A1:2009  FFP2 en FFP3 
 Australia: AS/NZS 1716:2012  P3, P2 
 Brazil: ABNT/NBR 13698:2011  PFF3, PFF2 
 China: GB 2626-2006  KN100, KP100, KN95, KP95 

 Japan: JMHLW Notification 214, 2018  DS/DL3, DS/DL2 
 Korea: KMOEL-2017-64  Special, 1st Class 
 Mexico: NOM-116-2009  N100, P100, R100, N99, P99, R99, N95, P95, R95 

 USA: 42 CFR 84  N100, P100, R100, N99, P99, R99, N95, P95, R95 

This list can also be found on: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-

alternate-strategies.html 

Conformity can be demonstrated by test reports or by a certificate from a third party. If sufficiently 
documented (certificates, test reports according to a standard, accredited laboratory and all documents 
can be linked to the batch or goods concerned), this can be accepted as an alternative. 

We are aware that Chinese face masks are currently being tested by Chinese inspection bodies / 
laboratories according to European Standard EN 149. Normally, this can only be done by European 
notified bodies, but if the inspection body figures on the following list from the Chinese authorities, we will 

accept these certificates: 

https://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/04/896740.shtml 

Certificates from laboratories that are NOT on the list will NOT be accepted. 

  

https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-et/reglementations-specifiques/equipements-de-protection/securite-des-equipements-de
https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-et/reglementations-specifiques/equipements-de-protection/securite-des-equipements-de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.079.01.0001.01.ENG
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-strategies.html
https://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/04/896740.shtml


 

Which documents should definitely be present ? 

 

For face masks with CE marking: 

EU declaration of conformity 

EU type examination certificate, issued by a notified body competent for PPE-masks 

 

For mouth masks without CE marking 

Certificate from a third party body. (certificates, test reports according to a standard, accredited 

laboratory,…) 

Mention of the alternative standard used 

 

Deliveries not provided with these documents will NOT BE RELEASED  

 

It must be possible to link all the documents to the products in an unambiguous way  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
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