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Checklist ส ำหรับตรวจสอบข้อมลู เอกสำรและหลักฐำนทีต่้องย่ืนพร้อมค ำขอ
อนุญำตหรือแจ้งรำยกำรละเอียด ช่องทำง Partial 2 ดังนี ้

1. หน้ำค ำขอ  
หัวข้อ รำยละเอียดกำรพิจำรณำ 

ชื่อภำษำไทย     
และช่ือภำษำอังกฤษ 

- หมายถึง ชื่อที่เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอ 
- ควรมีความสอดคล้องตามฉลาก 
- กรณีมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งสองชื่อต้องมีความสอดคล้องกัน  
- กรณีผลิตภัณฑ์  Home use หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีประกาศฯ เฉพาะ  
ให้ระบุชื่อภาษาไทยที่ปรากฏบนฉลาก โดยระบุชื่อสามัญของเครื่อง ชื่อการค้า 
ชื่อรุ่น ตามล าดับ  
- กรณมีีชื่อการค้า (Brand name) ของผลิตภัณฑ์ปรากฎบนฉลาก ต้องระบุด้วย 
- กรณี ผลิ ตภัณฑ์  Professional use ส าหรั บ เ ครื่ อ งมื อแพทย์ ป ร ะ เภ ท  
Non IVD ไมต่้องระบุชื่อภาษาไทย    
เช่น -    เครื่องวัดความดันโลหิต เอบีซี รุ่น ดีเอฟ – 101 

ABC Blood pressure monitor model DF-101 
     -     ถุงมือส าหรับการตรวจโรค อีโล มัสก ์

Elo Musk Examination Gloves 
- Panda Gastric Decompression Tube 

ชื่อสำมัญเครื่องมือแพทย์ 
(ภำษำอังกฤษ) 

- หมายถึง ชื่อสามัญตาม GMDN  
- ระบุให้สอดคล้องกับ GMDN 
- กรณีท่ีมีหลายเลข GMDN เช่น System ให้ระบตุาม GMDN ของเครื่องหลัก  

ชื่อและท่ีตั้งเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์     

- ระบุให้สอดคล้องกับ DOC หัวข้อ  Name and Address of Product owner 

ข้อบ่งใช้ - ระบุให้สอดคล้องกับฉลากหรือเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์หรือรายละเอียด
เครื่องมือแพทย ์
- กรณีผลิตภัณฑ์เป็นประเภท Home use ให้ระบเุป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
- หากมีทั้ง indication และ intended use ให้ระบุตาม indication (ข้อบ่งใช้)  
หากไม่มี indication ให้ระบตุาม intended use (วัตถุประสงค์การใช้) 

รำยละเอียดเครื่องมือ
แพทย์     

- ระบุลักษณะทั่วไปของเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดที่จ าเป็นเพ่ืออธิบายว่า
เครื่องมือแพทย์ท างานได้อย่างไร ภาพรวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานของเครื่องมือแพทย์  
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หัวข้อ รำยละเอียดกำรพิจำรณำ 
-  กรณีผลิตภัณฑ์ เป็นประเภท Home use  ให้ ระบุ เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 
- ข้อมูลต้องอ้างอิงมาจากเอกสารของผู้ผลิตเป็นหลัก เช่น ข้อมูลรายละเอียด
เครื่องมือแพทย์หรือเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์  

ขอบข่ำยเครื่องมือแพทย์     - ระบุให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และเป็นขอบข่ายที่ระบุอยู่ในใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ 

เลข GMDN - ระบุให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ โดยยึดข้อมูลจาก
https://www.gmdnagency.org/ เป็นหลัก  
- กรณี GMDN มีหลายเลขให้ระบุทุกเลข โดยใส่เครื่องหมาย, ขั้นแต่ละเลข 
- กรณีไม่มีเลข GMDN ให้ใช้เลข GMDN ที่ใกล้เคียงที่สุด ( ส าหรับเครื่องมือ
แพทย์ประเภท Non IVD) 

รูปแบบกำรจัดกลุ่ม     - การจัดกลุ่มต้องสอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ 

ประเภทควำมเสี่ยง     - ความเสี่ยงที่เลือกต้องอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัด
เครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง  
- ความเสี่ยงที่เลือกจะต้องสอดคล้องกับเอกสาร DOC และเอกสารประกอบ 
ค าขออ่ืน ๆ (กรณีท่ีมีการระบุความเสี่ยง)  

 

กำรกรอกข้อมูลรำยกำรเครื่องมือแพทย์ (Template)  

สามารถดูเงื่อนไขการกรอกได้จาก https://bit.ly/3yNWekX 

 

https://www.gmdnagency.org/


Version 2 (2 ส.ค.65) 

2.รำยกำรเอกสำร (ภำษำไทย) ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเตรียมและแนบเอกสำรให้ครบทุกหัวข้อตำมที่ก ำหนด  
ล ำดับ หัวข้อ มี ไม่มี 

1 
 

ฉลำกเครื่องมือแพทย์  Professional use  Home use  
- สามารถดูแนวทางการจัดท าฉลากและเอกสารก ากับได้จาก https://bit.ly/3AxOfdg 

  

- ฉลำกควรมำจำกผู้ผลิต หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และต้องมีรำยละเอียดตำมประกำศฯ ฉลำกและเอกสำร
ก ำกับเครื่องมือแพทย์ หำก ฉลำกผู้ผลิตยังมีไม่ครบทุกหัวข้อ จะต้องจัดท ำเพิ่มเติมให้ครบตำมประกำศฯ  
- กำรแนบฉลำกควรมีกำรชี้บ่งรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังตัวอย่ำงรูปภำพ 
 

 
(1) กรณเีครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (Home use ) ต้องมีฉลากเป็นภำษำไทยที่อ่ำนได้ชัดเจน  
(2) กรณีเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข (Professional use) ต้องมี
ฉลำกเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษที่อ่ำนได้ชัดเจน  
(3) กรณีเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนในรูปแบบจัดกลุ่ม Family / Family of system และมี permissible variant 
เช่น หลาย size หรือ หลาย shape, color สามารถจัดท าฉลากท่ีเป็นตัวแทนได้ และระบุให้ครบทุกรุ่น 
หมำยเหตุ : เครื่องมือแพทย์ต้องมีการแสดงฉลากไว้ที่ผลิตภัณฑ์ หรือภำชนะบรรจุเครื่องมือแพทย์ในบริเวณที่เห็น
ได้โดยง่าย ได้ชัดเจน 

  

รำยละเอียดอย่ำงน้อยที่ต้องแสดงในฉลำก (ทั้ง Home use และ Professional use) 
(ก) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ต้องตรงตามชื่อในรายการ Item ที่ผู้ประกอบการกรอกใน excel)    
(ข) รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็น เช่น ส่วนประกอบส าคัญ หลักการท างาน ประเภท ชนิด    
(ค) วัตถุประสงค์การใช้หรือข้อบ่งใช้ (Intended use or Indication)    
(ง) จ านวน ปริมาณบรรจุหรือปริมาณที่สามารถบรรจุ แล้วแต่กรณี     
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ล ำดับ หัวข้อ มี ไม่มี 
(จ) วิธีการใช้ ยกเว้นกรณีที่เครื่องมือแพทย์มีความชัดเจนในการใช้งานอยู่แล้ว    
(ฉ) ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า โดย 
กรณีผู้ผลิต ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต (ตามใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต) 
กรณีผู้น ำเข้ำ ให้เลือกแสดงดังนี้ 
 แสดงชื่อสถานที่ผลิต เมือง และประเทศที่ผลิต  
 แสดงชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ เมือง ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ และประเทศผู้ผลิต  

  

(ช) เลขที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง  (แสดงเพียงกรอบสัญลักษณ์ อย.)  

 

  

(ซ) ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อ กรณีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือร้องเรียน   
(ฌ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือรุ่นที่ผลิต หรือรหัสประจ าเครื่อง (serial number)    
(ญ)  เดือน ปี หรือปี เดือน ที่ผลิตหรือหมดอายุ (แสดงปีด้วยตัวเลข 4 หลัก)    
(ฎ) วิธีการเก็บรักษา    
(ฏ) ค าเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวัง (ในกรณีท่ีมี)   
หมำยเหตุ ข้อ (ค) (จ) (ซ) (ฎ) และ (ฏ) สามารถเลือกแสดงในฉลาก หรือเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ หรือทั้งสองอย่างก็ได ้

  

2 เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์  Professional use  Home use 
- เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ควรมำจำกผู้ผลิต หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์เป็นหลักและต้องมีรำยละเอียดตำม
ประกำศฯ ฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ หำก เอกสำรก ำกับยังมีไม่ครบทุกหัวข้อ จะต้องจัดท ำเพิ่มเติม
ให้ครบตำมประกำศฯ  
- รำยละเอียดในเอกสำรก ำกับต้องสอดคล้องกับเอกสำรแนบประกอบค ำขอ  
- กำรแนบเอกสำรก ำกับควรมีกำรชี้บ่งรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังตัวอย่ำงรูปภำพ 
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ล ำดับ หัวข้อ มี ไม่มี 

 
(1) กรณเีครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (Home use ) ต้องมเีอกสารก ากับเป็นภำษำไทยที่อ่ำนได้ชัดเจน  
(2) กรณีเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข (Professional use) ต้องมี
เอกสารก ากับเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษที่อ่ำนได้ชัดเจน  
(3) กรณีเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนในรูปแบบจัดกลุ่ม Family / Family of system และมี permissible variant 
เช่น หลาย size หรือ หลาย shape, color สามารถจัดท าเอกสารก ากับที่เป็นตัวแทนได้ และระบุให้ครบทุกรุ่น 
 

รำยละเอียดอย่ำงน้อยที่ต้องแสดงในเอกสำรก ำกับ (เฉพำะ Home use )  
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์   
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เท่าท่ีจ าเป็น เช่น ส่วนประกอบส าคัญ หลักการท างาน ชนิด   
(3) วัตถุประสงค์การใช้    
(4) จ านวน ปริมาณการบรรจุหรือปริมาณที่สามารถบรรจุ   
(5) ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ ค าแนะน าการใช้   
(6) ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่น าเข้า โดย 
กรณีผู้ผลิต ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต (ตามใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต) 
กรณีผู้น ำเข้ำ ให้เลือกแสดงดังนี้ 
 แสดงชื่อสถานที่ผลิต เมือง และประเทศที่ผลิต  
 แสดงชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ เมือง ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ และประเทศผู้ผลิต 

  

(7) วิธีการเก็บรักษา   
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ล ำดับ หัวข้อ มี ไม่มี 
(8) ค าเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวัง (ในกรณีที่มี)   
(9) เดือนปีที่ออกหรือแก้ไขครั้งล่าสุดของเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์หรือรหัสควบคุม เอกสารที่เป็นปัจจุบัน 
 - หากผู้ผลิตต่างประเทศระบุเดือนปีที่ออกหรือแก้ไขครั้งล่าสุดของเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์หรือรหัสควบคุม
เอกสารที่เป็นปัจจุบัน ให้ใช้ตามที่ผู้ผลิตก าหนด 
- หากผู้น าเข้าต้องน ามาเพ่ิมบางหัวข้อ ให้ผู้น าเข้าเป็นผู้ก าหนด 

  

- ข้อ (5) หรือ (7) หากแสดงไว้บนฉลากแล้ว ไม่ต้องแสดงรายละเอียดในเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ได้  
 - กรณีเครื่องมือแพทย์ Home Use มีกำรแสดง ข้อ (1) ถึง (8) ไว้บนฉลำกครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดท าเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ และไม่ต้องมีการแสดงข้อ (9)  

  

3 บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ จัดท ำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต * จึงควรออกเอกสำรโดยหัวบริษัทหรือมี
ลำยเซ็นรับรอง และจัดท ำเป็นภำษำอังกฤษ ยกเว้นกรณีเป็นผู้ผลิตในประเทศไทยสำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำร
จัดท ำเป็นภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษ 

  

(1) สรุปภาพรวมเครื่องมือแพทย์     
อธิบายข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดผลิตภัณฑ์, วัตถุประสงค์การ
ใช้ และข้อบ่งใช้ 

  

(2) ตารางแสดงประวัติการได้รับอนุมัติการข้ึนทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจ าหน่ายในท้องตลาด และประวัติการ
จ าหน่ายในประเทศต่างๆ พร้อมแนบส ำเนำใบรับรองหรือหนังสือแสดงการรับขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วาง
จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศต่าง ๆ ตามที่อ้างอิง 

Reference agency Intended use Indications  Date of 
approval or 
marketing 
clearance 

Launch 
date  

Evidence 

      
 

  

(3) ตารางแสดงรายละเอียดของการถูกเพิกถอน (ถ้ามี) 

Reference 
agency 

Intended use Indications  Date of  
withdrawal 

Reason for rejection 
or withdrawal 

     
 

  

กรณีไม่ท าตามตารางข้อ 2 และ 3 สามารถใช้ตารางต่อไปนี้ได้   
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Reference 
agency 

Intended use Indications  Registration 
status and 

date 

Reason for 
rejection or 

withdrawal (if 
applicable) 

     
 
(4) ตารางแสดงสถานภาพของค าขอขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตเพ่ือวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่อยู่ระหว่างข้ึน
ทะเบียนในต่างประเทศ  

Reference 
agency 

Intended use Indications  Date of registration 

    
 

  

(5) ตารางแสดงรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ (ทั้งเหตุการณ์ที่ร้ายแรง และไม่ร้ายแรง) จากการใช้เครื่องมือ
แพทย์ให้แนบเอกสารระบุรายละเอียดของ AE ตั้งแต่วางขายจนถึงปัจจุบัน  
- หากไม่ม ีAE ต้องมีการรับรองการไม่มี AE ท้ายตาราง 

Description of adverse event Frequency of occurrence  
(number of reports / total units sold)  

in the period of dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy 
  

 

  

 (6) ตารางแสดงรายงาน field safety corrective action (FSCAs) ให้แนบเอกสารระบุรายละเอียดของรายงาน 
FSCAs ตั้งแต่วางขายจนถึงปัจจุบัน  
- หากไม่ม ีFSCA ต้องมีการรับรองการไม่มี FSCA ท้ายตาราง 

Date of FSCA  Reason for FSCA  Countries where FSCA was 
conducted 

   
    

  

(7) ให้แสดงรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ ในกรณีดังต่อไปนี้ มีเซลล์ เนื้อเยื่อหรืออนุพันธ์ของมนุษย์หรือสัตว์ที่ถูก
ท าให้ไม่มีชีวิต (rendered non-viable) ,มีเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออนุพันธ์ของจุลินทรีย์ (microbial) หรือจุลินทรีย์ตัด
แต่งพันธุกรรม (recombinant origin) ,มีส่วนประกอบที่ปล่อยรังสี (irradiating component) ชนิดแตกตัวเป็นอิ
ออน  
- หากไม่มีให้เขียนหัวข้อแล้วระบุ N/A 
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4 รำยละเอียดเครื่องมือแพทย์  จัดท ำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต * จึงควรออกเอกสำรโดยหัวบริษัทหรือมี

ลำยเซ็นรับรอง และจัดท ำเป็นภำษำอังกฤษ ยกเว้นกรณีเป็นผู้ผลิตในประเทศไทยสำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำร
จัดท ำเป็นภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษ  

  

(1) ลักษณะทั่วไปและหลักการท างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- ต้องระบุให้ครบทุกหัวข้อ (ก) -  (ฉ) ส ำหรับเครื่องมือแพทย์ประเภท Non IVD และ(ก) -  (ช) ส ำหรับเครื่องมือ
แพทย์ประเภท IVD  
 หำกไม่มีให้เขียนหัวข้อแล้วระบุ N/A 

  

เครื่องมือแพทย์ประเภท Non IVD 
(ก) ลักษณะของเครื่องมือแพทย์ (A complete description of the medical device) 
(ข) หลักการท างานหรือกลไกการท างาน (Principles of operation or mode of action) 
(ค) ประเภทความเสี่ยงและหลักเกณฑ์การจัดประเภทตามความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอก
ร่างกายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (Risk class and applicable classification rule for the medical 
device) 
(ง) รายละเอียดของอุปกรณ์เสริม (accessories) เครื่องมือแพทย์อ่ืนและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ซึ่งมี
การใช้งานร่วมกับเครื่องมือแพทย์เช่น ผู้ป่วยใส่ขดลวดหรือลิ้นหัวใจจ าเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดร่วมด้วย  เช่น 
warfarin ตามค าแนะน าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (A description of the accessories, other medical devices 
and other products that are not medical devices, which are intended to be used in combination 
with the medical device.)  
(จ) รายละเอียดของรูปทรง รูปร่าง องค์ประกอบ ที่แตกต่างกันของเครื่องมือแพทย์ที่มายื่นค าขออนุญาต  หรือแจ้ง
รายการละเอียด เช่น สี กลิ่น ขนาด (A description or complete list of the various configurations of the 
medical device to be registered.) 
(ฉ ) รายละเอียดของส่วนประกอบส าคัญ (key functional elements) [ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วน (parts) หรือ 
ส่วนประกอบ (components) รวมถึงซอฟต์แวร์ (software) (ถ้ามี)] สูตรการผลิต (formulation) สิ่งที่ประกอบขึ้น 
(composition) และหน้าที่ (function) ทั้งนี้อาจอธิบายโดยการใช้ภาพประกอบ เช่น แผนภาพ (diagrams) ภาพถ่าย
หรือ ภาพวาด (drawings) ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้น 
(A complete description of the key functional elements (e.g. its parts or components, including 
software if appropriate), its formulation, its composition and its functionality Where appropriate, this 
will include labelled pictorial representation (e.g. diagrams, photographs and drawings), clearly 
indicating key parts/components, including sufficient explanation to understand the drawings and 
diagrams  
เครื่องมือแพทย์ประเภท IVD 
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(ก) รายละเอียดทั่วไปของหลักการการตรวจวิเคราะห์หรือหลักการท างานของเครื่องมือแพทย์ 
(ข) รายละเอียดทุกส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ 
     (1) แอนติบอดี (Antibodies), แอนติเจน (Antigens), นิวคลิอิกแอซิดไพรเมอร์ (Nucleic acid primers); 
     (2) น้ ายาบัฟเฟอร์ (Buffers), วัสดุควบคุม (Assay controls) และวัสดุสอบเทยีบ (Calibrators);  
     (3) สารตั้งต้น (Substrates) ที่ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาการจับกันระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี (Antigen-
antibody complexes); และ 
     (4) น้ ายา (Reagents) ที่มาพร้อมกับเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายหรือที่แนะน าให้ใช้ 
(ค) รายละเอียดของการเก็บสิ่งส่งตรวจและการขนส่งวัสดุที่ให้มาพร้อมกับเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกายหรือท่ีแนะน าให้ใช้ 
(ง) ส าหรับวิธีการตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติให้อธิบายรายละเอียดคุณลักษณะการใช้เครื่องมือหรือวัตถุประสงค์การ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
(จ) รายละเอียดหรือรายการทั้งหมดขององค์ประกอบต่างๆ (Configuration) ของเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกายที่ต้องการขออนุญาตและ/หรือแจ้งรายการละเอียดเป็นกลุ่ม (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น กลุ่มของชุดตรวจ
ทดสอบการตั้งครรภ์ (Rapid test) ที่มีองค์ประกอบในหลายคุณลักษณะ เช่น ชนิดแถบทดสอบ (Test strip) หรือ
บรรจุในตลับทดสอบ (Cassette) 
(ฉ) รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ส าหรับ
การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์แหลมช่วยเจาะเลือดปลายนิ้ว (Lancet) (ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์แต่
ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย) ที่ประกอบอยู่ในบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้ในการ
ทดสอบ 
หมายเหตุ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขออนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดของอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
ที่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย 
(ช) ประเภทความเสี่ยงและหลักเกณฑ์การจัดประเภทตามความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอก
ร่างกายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(2) วัตถุประสงค์การใช้ (intended use) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได้    
(3) ข้อบ่งใช้ (Indications) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได ้   

 (4) ค าแนะน าการใช้ (instruction for use) ) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได ้   
(5) การเก็บรักษา (storage) ) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได ้   
(6) อายุการใช้งาน (shelf life) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได้   
(7) ข้อห้ามใช้ (contraindication) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได้   
(8) ค าเตือน (warnings) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได้   
(9) ข้อควรระวัง (precautions) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน IFU ได ้   
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(10) ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ (Potential adverse effects) - สำมำรถอ้ำงอิงรำยละเอียดจำกเอกสำรใน 
IFU ได ้

  

(11) รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ (materials) 
อธิบายรายละเอียดของวัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์และสมบัติทางกายภาพ ที่จ าเป็น
เพ่ือแสดงความสอดคล้องกับหลักการส าคัญ ข้อมูลต้องรวมถึงลักษณะทางเคมีชีวภาพและกายภาพของวัสดุที่ใช้โดย 
ให้แนบข้อมูลดังต่อไปนี้ (ก) รายการวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่สัมผัสโดยตรงกับร่างกายมนุษย์ (เช่น ชั้น
เยื่อบุ) หรือ สัมผัสโดยอ้อม [เช่น กระบวนการน าของเหลวในร่างกายมนุษย์ออกมาไหลเวียนภายนอกร่างกาย] ( A 
List of materials of the medical device making either direct (e.g. with the mucous membrane) or 
indirect contact (e.g., during extracorporeal circulation of body fluids) with a human body;  
(ข) ลักษณะทางเคมีชีวภาพ และกายภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ ไม่ว่าสัมผัสโดยตรง (เช่น ชั้นเยื่อบุ) 
หรือสัมผัสโดยอ้อม (เช่น กระบวนการน าของเหลวในร่างกายมนุษย์ออกมาไหลเวียนภายนอกร่างกาย) (Complete 
chemical, biological and physical characterisation of the materials of the medical device making 
either direct (e.g. mucous membrane) or indirect contact (e.g., during extracorporeal circulation of 
body fluids) with a human body) 
(ค) เครื่องมือแพทย์ที่มุ่งหมายเพ่ือปลดปล่อยรังสีที่มีการแตกตัวเป็นอิออน ต้องมีข้อมูลแหล่งก าเนิดรังสี  (เช่น 
ไอโซโทปรังสี) และวัสดุที่ใช้ส าหรับป้องกันรังสี (shield) ที่ไม่ต้องการให้แผ่กระจายไปยังผู้ป่วย ผู้ใช้และบุคคลอ่ืน ( 
For medical devices intended to emit ionising radiation, information on radiation source (e.g. 
radioisotopes) and the material used for shielding of unintended, stray or scattered radiation from 
patients, users and other persons shall be provide) 

  

(12) ข้อก ำหนดเฉพำะอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (product specification)  
อธิบายรายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับ Product specification ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ อาจมี
การระบุมาตรฐาน และวิธีการทดสอบของแต่ละข้อก าหนด เป็นข้อก าหนดเฉพาะเกี่ยวกับคุณลักษณะการท างานและ
สมรรถนะทางเทคนิคของเครื่องมือแพทย์ตลอด จนความถูกต้อง (accuracy) ความไว (sensitivity) ความจ าเพาะ 
(specificity) ของเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวัด (measuring medical device) และเครื่องมือแพทย์ส าหรับการ
วินิจฉัย (diagnostic medical device) ความน่าเชื่อถือ (reliability) ปัจจัย อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดเฉพาะ
อ่ืนๆ รวมทั้งข้อก าหนดทางเคมีกายภาพ ไฟฟ้า ทางกล ชีวภาพ ซอฟต์แวร์การท าให้  ปราศจากเชื้อ (sterility) ความ
คงสภาพ (stability) การเก็บรักษา (storage) การขนส่ง (transport) และการบรรจุ (packaging) เพ่ือแสดงถึงความ
สอดคล้องกับหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ รายการลักษณะที่ปรากฏ (feature) มิติ(dimensions) และคุณลักษณะการท างาน (performance 
attributes) ของเครื่องมือแพทย์สิ่งที่แตกต่าง (variants) และอุปกรณ์เสริม (accessories) ซึ่งจะปรากฏใน

  



Version 2 (2 ส.ค.65) 

ล ำดับ หัวข้อ มี ไม่มี 
ข้อก าหนดเฉพาะ  ของผลิตภัณฑ์ (product specification) ที่สามารถหาพบได้ ใน เอกสาร เช่นแผ่น พับ 
(brochures)และแคตตาล็อก(catalogues) อาจใช้เป็นข้อมูลแสดงรายละเอียดในหัวข้อนี้ได้ 
กรณี IVD หมายถึง  Analytical Performance, Clinical Performance , Stability test เป็นต้น 
กรณี Non IVD  อาจจัดท าเป็นที่ตารางประกอบด้วย หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การยอมรับ และวิธีทดสอบ เป็นต้น 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับ standard applied, ตาราง essential principle และ test report  

5 เอกสำรแสดงชื่อและที่ตั้งของสถำนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ แผนผัง (Flow chart) ในภำพรวมของกระบวนกำร
ผลิต กำรควบคุม กำรประกอบ กำรทดสอบ finished product กำรบรรจุ กำรติดฉลำก กำรเก็บรักษำ กำรท ำ
ให้ปรำศจำกเชื้อ (ถ้ำมี) และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง และสรุปรำยละเอียดข้อมูลกำรผลิตในแต่ละกระบวนกำรที่
แสดงในแผนผัง  
- กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เพ่ือท าให้เข้าใจกระบวนการ
ผลิต ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของแผนผัง ในภาพรวมของกระบวนการผลิต การควบคุม การประกอบ (assembly) การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การบรรจุการติดฉลาก การเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์การท าให้ปราศจากเชื้อ และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ สามารถพิจารณาได้หากเครื่องมือแพทย์ผลิตจาก
สถานที่ผลิตหลายแห่ง ต้องแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิตของแต่ละสถานที ่ 
- สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ ต้องระบุชื่อสถานที่ออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนสถานที่รับจ้างผลิต
เครื่องมือแพทย์ หากการผลิตท าในสถานที่ผลิตหลายแห่ง ต้องระบุชื่อของสถานที่ผลิตทุกแห่ง พร้อมแนบใบรับรอง
ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System Certificate) ของแต่ละสถานที่  

  

6 เอกสารแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk management file)  ปฏิบัติตามมาตรฐาน ☐ สอดคล้องตาม ISO 
14971:2019, ISO 14971:2007  

☐ สอดคล้องตาม EN ISO 14971:2019 , EN ISO 14971:2012 หากไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศต้องมี
การจัดการความเสี่ยง แต่ไม่ต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14971  
แนบ Risk Management File ซึ่งประกอบด้วย  

☐ แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)  
- Scope ระบุชื่อเครื่องมือแพทย์  
- Product description and Intended use  
- Product Life cycle  
- Risk Management Team  

☐ รายงานการจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis Report)  

  

7 เอกสำรวิธีกำรท ำลำย กำรท ำให้สิ้นสภำพ หรือกำรขจัดของเสียที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรใช้ (ถ้ำมี)   
8 หนังสือรับรองคุณภำพกำรผลิต (ISO 13485 , GMP, ISO 9001 Certificate) 

- ISO 13485 หรือ GMP เครื่องมือแพทย์ (กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์)  
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- ISO 9001 (กรณีไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ) 
ของผู้ผลิต (physical manufacturer) หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่ระบุ facilities site ของสถำนที่ผลิตเครื่องมือ
แพทย์  
 ยังไม่หมดอายุ  
 มีขอบข่ายผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน 
 กรณี single, family หากมีสถานที่ผลิตมากกว่า 1 แห่ง ต้องแนบส าเนา ISO 13485 , GMP, ISO 9001 
Certificate ให้ครบทุกแห่ง 
 กรณี system, family of system (rule 7,8,13,14) หากมีสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์มากกว่า 1 แห่ง ต้อง
แนบส า เนา  ISO 13485 , GMP, ISO 9001 Certificate ให้ ครบทุ กแห่ ง  เ ช่ น  orthopedic implant, dental 
implant เป็นต้น 

9 หนังสือรับรองควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์  
(Declaration of conformity) 
- สามารถดูแนวทางการจัดเตรียมเอกสารตาม https://bit.ly/3ykCGDn 
- รายละเอียดต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์ม Declaration of conformity Template ของกองควบคุมเครื่องมือ
แพทย ์และระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และ accessories ในหน้าค าขอ และหน้ารายการ ITEM ให้ครบทุกรายการ (หน้าค าขอ
ระบุเฉพาะชื่อผลิตภัณฑ์หลักไม่ต้องมีรายการ accessories) 
- ระบชุื่อและท่ีตั้งผู้ผลิต (physical manufacturer) ให้ครบตามท่ีระบุในรายการ ITEM 
-  ถ้ามีหลายๆ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต (Physical Manufacturer) ให้ระบุรวม ๆ กันในหัวข้อ   Name and Address of 
Physical Manufacturer  
- หากไม่สามารถใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกรายการในแบบฟอร์ม เนื่องจากมีรายการเป็นจ านวนมากให้ระบุข้อความ
ว่าตามเอกสารแนบ (see attachment) พร้อมแนบรายการชื่อผลิตภัณฑ์ 
- หากมีรุ่นต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบทุกรายการ  
ตัวอย่ำง  

ชื่อผลิตภัณฑ์ identifier 
  
  
  

- หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันและใช้มาตรฐานเดียวกัน สามารถระบุรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดลง
ใน Declaration of conformity 1 ฉบับได้ 
- Risk classification ต้องระบุ Class 1,2,3,4 กรณีอ้างอิงตามพรบ.เครื่องมือแพทย์ หรือ Class A,B,C,D กรณี
อ้างอิงตาม AMDD และ Rule ที่เก่ียวข้อง 
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- Quality management system ต้องสอดคล้องกับ certificate ที่แนบมา 
- Standard applied (มาตรฐานผลิตภัณฑ์) ต้องสอดคล้องกับ product specification, test report และตาราง 
Essential principle  

10 หนังสือมอบอ ำนำจจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทน ในกรณียื่นค ำขอน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์  (Letter of 
Authorization for Authorized Representatives) 
- รายละเอียดต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์ม Letter of Authorization Template ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
และระบุชื่อผลิตภัณฑ์และ accessories ในหน้าค าขอ และหน้ารายการ ITEM ให้ครบทุกรายการ (หน้าค าขอระบุ
เฉพาะชื่อผลิตภัณฑ์หลักไม่ต้องมีรายการ accessories) 
- หากไม่สามารถใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกรายการในแบบฟอร์ม เนื่องจากมีรายการเป็นจ านวนมากให้ระบุข้อความ
ว่าตามเอกสารแนบ (see attachment)  
- หากมีรุ่นต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบทุกรายการ  
- หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันและใช้มาตรฐานเดียวกัน สามารถระบุรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดลง
ใน Letter of Authorization 1 ฉบับได้ 
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2.รำยกำรเอกสำร (Version ภำษำอังกฤษ) 
ล ำดับ หัวข้อ มี ไม่มี 

1 Label   
2 Instruction for use   
3 Executive Summary   

(1) an overview 
introductory descriptive information on the medical device, the intended 
uses and indications for use of the medical device,  

  

(2) commercial marketing history, a list of countries where the medical 
device is currently marketed is to be provided. The date and country of 
first introduction globally is also to be provided , and copies of certificates 
or approval letters from each reference agency 

Reference 
agency 

Intended 
use 

Indications  Date of 
approval or 
marketing 
clearance 

Launch 
date  

Evidence 

      
 

  

(3) marketing clearance obtained (if any) 

Reference 
agency 

Intended use Indications  Date of  
Withdrawal 

Reason for 
rejection or 
withdrawal 

     
 

  

You can use this table below if you would like to combine table (2) + (3) 

Reference 
agency 

Intended use Indications  Registration 
status and 

date 

Reason for 
rejection or 
withdrawal 

(if 
applicable) 
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(4) The registration status (if any) 

Reference 
agency 

Intended use Indications  Date of 
registration 

    
 

  

(5) For reported adverse events ; summary of reportable adverse events 
(include serious and non serious) for the medical device since its first 
introduction on the global market until now.  
If there have been no adverse events, an attestation that this is the case, 
is required. 

Description of adverse event Frequency of occurrence  
(number of reports / total units sold)  

in the period of dd/mm/yyyy to 
dd/mm/yyyy 

  
 

  

 (6) For field safety corrective action (FSCAs) ; summary of reportable 
FSCAs for the medical device since its first introduction on the global 
market until now.  
If there have been no FSCAs, an attestation that this is the case, is 
required. 
 

 Date of 
FSCA  

Reason for FSCA  Countries where 
FSCA was conducted 

   
    

  

(7) If the medical device contains one or more of the following, a 
description of the following must be provided 
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 • animal or human cells, tissues and/or derivatives thereof, rendered 
non-viable (e.g. porcine heart valves, catgut sutures, etc);  

• cells, tissues and/or derivatives of microbial or recombinant origin (e.g. 
dermal fillers based on hyaluronic acid derived from bacterial 
fermentation processes);  

• irradiating components, ionising (e.g. x-ray) or non-ionising (e.g. lasers, 
ultrasound, etc) 

4 Device description   
(1) Device description and features    
Non IVD 
(a) A complete description of the medical device 
(b) Principles of operation or mode of action) 
(c) Risk class and applicable classification rule for the medical device as 
laid out in the Medical Device Regulations in . Thailand according to the 
Medical Device Act B.E. 2551 (2008) and the amended Medical Device Act 
B.E. 2562 (2019), 2nd edition 
(d) A description of the accessories, other medical devices and other 
products that are not medical devices, which are intended to be used in 
combination with the medical device. 
(e) A description or complete list of the various configurations of the 
medical device to be registered. 
(f) A complete description of the key functional elements (e.g. its parts or 
components, including software if appropriate), its formulation, its 
composition and its functionality Where appropriate, this will include 
labelled pictorial representation (e.g. diagrams, photographs and drawings), 
clearly indicating key parts/components, including sufficient explanation 
to understand the drawings and diagrams  

  

(2) intended use   
(3) Indications    
(4) instruction for use   
(5) storage   
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(6) shelf life   
(7) contraindication   
(8) warnings   
(9) precautions   
(10) Potential adverse effects   
(11)  materials 
A description of the materials of the device and their physical properties 
to the extent necessary to demonstrate conformity with the relevant 
Essential Principles. The information shall include complete chemical, 
biological and physical characterization of the materials of the device  
(a) A List of materials of the medical device making either direct (e.g. with 
the mucous membrane) or indirect contact (e.g., during extracorporeal 
circulation of body fluids) with a human body;  
(b) Complete chemical, biological and physical characterisation of the 
materials of the medical device making either direct (e.g. mucous 
membrane) or indirect contact (e.g., during extracorporeal circulation of 
body fluids) with a human body) 
(c) For medical devices intended to emit ionising radiation, information on 
radiation source (e.g. radioisotopes) and the material used for shielding of 
unintended, stray or scattered radiation from patients, users and other 
persons shall be provide 

  

(12) product specification  
The functional characteristics and technical performance specifications for 
the device including, as relevant, accuracy, sensitivity, specificity of 
measuring and diagnostic medical devices, reliability and other factors; and 
other specifications including chemical, physical, electrical, mechanical, 
biological, software, sterility, stability, storage and transport, and packaging 
to the extent necessary to demonstrate conformity with the relevant 
Essential Principles. 
IVD :  Analytical Performance, Clinical Performance , Stability test etc. 
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Non IVD : The functional characteristics and technical performance 
specifications for the device consist of topic, criteria, method to 
demonstrate conformity with the relevant Essential Principles standard 
applied and test report  

5 Manufacturer Information  
This section should summarize or reference or contain documentation 
related to the manufacturing processes, including quality assurance 
measures, which is appropriate to the complexity and risk class of the 
medical device.  
Manufacturing Process  
Manufacturing process for the medical device should be provided in the 
form of a list of resources and activities that transform inputs into the 
desired output. 

  

6 Risk management file   

☐ ISO 14971:2019/ISO 14971:2007  

☐ EN ISO 14971:2019  
Risk Management File  

☐ Risk Management Plan 
- Scope of medical device  
- Product description and Intended use  
- Product Life cycle  
- Risk Management Team  

☐ Risk Analysis Report  

  

7 Destruction method Termination or Waste disposal document  
(if any) 

  

8 ISO 13485 , GMP, ISO 9001 Certificate 
- ISO 13485 or GMP (Product is medical device in country of product 
owner or physical manufacturer)  
- ISO 9001 (Product is not medical device in country of product owner 
or physical manufacturer)  
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Which product owner or physical manufacturer specified facilities 
manufacture site  
 not expire  
 scope of manufacture medical device  
 In case of single, or family grouping, if the manufacturing sites are more 
than 1 physical manufacturer, a copied of ISO 13485, GMP, ISO 9001 
Certificate must be attached to all manufacturing sites. 
 In case of system, or family of system grouping (rule 7 ,8 ,13 ,14) , if the 
manufacturing sites are more than 1  physical manufacturer, a copied of 
ISO 13485, GMP, ISO 9001. The certificate must be attached to all places 
of manufacturing sites such as the product of orthopedic implant, dental 
implant, etc. 

9 Declaration of conformity 
- Any details must be aligned with the Thailand or AMDD Declaration of 
conformity template of the Medical Device Control Division and specify 
the name of all medical device products and accessories according to the 
item lists in the XML Template. 
- Specify all of the name and address of the physical manufacturer as 
specified in the item lists in the XML Template. 
- If there are many product names that cannot be filled in the one page 
form of the declaration of conformity template, please clarify all of the 
medical devices in the product name list attached. 
- All model names must be entered. (if any) 
Example 

Product 
name 

identifier 

  
  
  

- The list of medical devices mentioned in the same Declaration of 
conformity Letter must have the identical standard apply. 
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- The Risk classification which is represented in the Declaration of 
conformity must follow the risk classification (Class 1/2/3/4) according to 
the Medical Device Act, B.E. 2562 (2019) and its related OR must follow 
the risk classification(Class A/B/C/D) according to the ASEAN Medical 
Device Directive (AMDD).  
- The Quality management system(QMS) must be identical with the QMS 
that represented in the CSDT attached file. 
- The standard applied of the products must complied with their 
specifications, test reports and Essential principles.  

10 Letter of Authorization for Authorized Representatives 
- Any details must be aligned with the Letter of Authorization for 
Authorized Representatives of the Medical Device Control Division and 
specify the name and reference number (if any) of all medical device 
products and accessories according to the item lists in the XML Template. 
- If there are many product names that cannot be filled within one page, 
please clarify all of the medical devices in the product name list 
attached 

  

 


