
เอกสารประกอบคำขอจดแจง (ผูผลิต) ประเภท FULL 

ลำดับ เอกสารประกอบคำขอ เงื่อนไข 

1 ฉลากเคร่ืองมือแพทย (Device Labelling)* ตามประกาศฯ ฉลากและ

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย** 
บังคับแนบ 

2 
เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย* (ถามี) ตามประกาศฯ ฉลากและเอกสาร

กำกับเครื่องมือแพทย 
ไมบังคับแนบ 

3 ขอกาหนดเฉพาะของเคร่ืองมือแพทย (product specifications)** บังคับแนบ 

4 
ลักษณะท่ัวไป และหลักการทำงาน (Device Description and 

features)** 
บังคับแนบ 

5 
รายละเอียดและสมบัติของวัสดุท่ีใชผลิตหรือเปนสวนประกอบของ

เคร่ืองมือแพทย (Materials)** 
บังคับแนบ 

6 Declaration of conformity ตามแบบฟอรม 1** บังคับแนบ 

7 
เอกสารแสดงประวัติการขึ้นทะเบียนในตางประเทศ กรณีมีการขึ้น

ทะเบียนในตางประเทศ 
ไมบังคับแนบ 

8 
เอกสารแสดงการทดสอบความปราศจากเชื้อในกรณีผลิตหรือนำเขา 

คมพ. ปราศจากเชื้อ 
ไมบังคับแนบ 

9 
เอกสารแสดงการทดสอบหรือการสอบเทียบในกรณีผลิตหรือนำเขา 

คมพ.ท่ีใชสาหรับการวัด 
ไมบังคับแนบ 

10 
เอกสารแสดงรายการเครื่องมือแพทยท่ีรวมกลุม และชี้แจงเหตุผลของ

การรวมกลุมเครื่องมือแพทย(ถามี) 
ไมบังคับแนบ 

11 เอกสารแนบอ่ืนๆ 1 ไมบังคับแนบ 

12 เอกสารแนบอ่ืนๆ 2 ไมบังคับแนบ 

13 เอกสารแนบอ่ืนๆ 3 ไมบังคับแนบ 

14 เอกสารแนบอ่ืนๆ 4 ไมบังคับแนบ 

15 เอกสารแนบอ่ืนๆ 5 ไมบังคับแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบคำขอแจงรายการละเอียด (ผูผลิต) ประเภท Partial 2 

ลำดับ เอกสารประกอบคำขอ เงื่อนไข 

1 
ฉลากเคร่ืองมือแพทย (Device Labelling)* ตามประกาศฯ ฉลากและ

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย** 
บังคับแนบ 

2 
เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย* ตามประกาศฯ ฉลากและเอกสารกำกับ

เคร่ืองมือแพทย** 
บังคับแนบ 

3 

บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย** โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ (1) 

อธิบายสรุปภาพรวมของเครื่องมือแพทย (2) ตารางแสดงประวัติการ

ไดรับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตใหวางจำหนายในทองตลาด 

และประวัติการจำหนายในประเทศตางๆ (3) ตารางแสดงรายละเอียด

ของการถูกเพิกถอน (ถามี) (4) ตารางแสดงสถานภาพของคำขอขึ้น

ทะเบียนหรืออนุญาตเพ่ือวางจำหนายผลิตภัณฑในตลาดท่ียังคางอยูหรือ

อยูในระหวางดำเนินการ (ถามี) (5) ตารางแสดงรายงานเหตุการณอันไม

พึงประสงคจากการใชเครื่องมือแพทยใหแนบเอกสารระบุรายละเอียด

ของ AE (6) ตารางแสดงรายงาน field safety corrective action 

(FSCAs) ใหแนบเอกสารระบุรายละเอียดของรายงาน FSCAs (7) ให

แสดงรายละเอียดของเครื่องมือแพทย ในกรณีดังตอไปนี้ มีเซลล 

เนื้อเย่ือหรืออนุพันธของมนุษยหรือสัตวท่ีถูกทำใหไมมีชีวิต (rendered 

non-viable) ,มีเซลล เนื้อเย่ือ หรืออนุพันธของจุลินทรีย (microbial) 

หรือจุลินทรียตัดแตงพันธุกรรม (recombinant origin) ,มีสวนประกอบ

ท่ีปลอยรังสี (irradiating component) ชนิดแตกตัวเปนอิออน 

บังคับแนบ 

4 

รายละเอียดเครื่องมือแพทย** โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ (1) ลักษณะ

ท่ัวไป และหลักการทำงาน (2) วัตถุประสงคการใช (3) ขอบงใช (4) 

คำแนะนำการใช (5) การเก็บรักษา (6) อายุการใช (7) ขอหามใช  (8) 

คำเตือน (9) ขอควรระวัง (10) ผลอันไมพึงประสงคจากการใช (11) การ

รักษาดวยทางเลือกอ่ืน (12) รายละเอียดและสมบัติของวัสดุท่ีใชผลิต

หรือเปนสวนประกอบของเครื่องมือแพทย (13) ขอกำหนดเฉพาะของ

เคร่ืองมือแพทย (product specifications) 

บังคับแนบ 

5 

เอกสารแสดงชื่อและท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทย แผนผัง 

(Flow chart) ในภาพรวมของกระบวนการผลิต การควบคุม การ

ประกอบ การทดสอบ finished product การบรรจุ การติดฉลาก การ

เก็บรักษา การทำใหปราศจากเชื้อ (ถามี) และกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 

และรายละเอียดขอมูลการผลิตในแตละกระบวนการท่ีแสดงในแผนผัง 

หรือแสดงชื่อและท่ีตั้งของเจาของผลิตภัณฑ** 

บังคับแนบ 



6 
เอกสารวิธีการทำลาย การทำใหสิ้นสภาพ หรือการขจัดของเสียท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังการใช (ถามี) 
ไมบังคับแนบ 

7 
หนังสือรับรองคุณภาพการผลิต ISO 13485 หรือGMP เคร่ืองมือแพทย 

(กรณีเปนเครื่องมือแพทยในประเทศผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ** 
บังคับแนบ 

8 
หนังสือรับรองคุณภาพอ่ืน ๆ  เชน ISO 9001 (กรณีไมเปนเครื่องมือ

แพทยในประเทศผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ )** 
บังคับแนบ 

9 Declaration of conformity ตามแบบฟอรม** บังคับแนบ 

10 เอกสารแนบอ่ืนๆ 1 ไมบังคับแนบ 

11 เอกสารแนบอ่ืนๆ 2 ไมบังคับแนบ 

 

เอกสารประกอบคำขออนุญาต (ผูผลิต) ประเภท Partial 2 

ลำดับ เอกสารประกอบคำขอ เงื่อนไข 

1 
ฉลากเคร่ืองมือแพทย (Device Labelling)* ตามประกาศฯ ฉลากและ

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย** บังคบัแนบ 

2 
เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย* ตามประกาศฯ ฉลากและเอกสารกำกับ

เคร่ืองมือแพทย** 
บังคับแนบ 

3 

บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย** โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ (1) 

อธิบายสรุปภาพรวมของเคร่ืองมือแพทย   (2) ตารางแสดงประวัติการ

ไดรับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตใหวางจำหนายในทองตลาด 

และประวัติการจำหนายในประเทศตางๆ (3) ตารางแสดงรายละเอียด

ของการถูกเพิกถอน (ถามี) (4) ตารางแสดงสถานภาพของคำขอขึ้น

ทะเบียนหรืออนุญาตเพ่ือวางจำหนายผลิตภัณฑในตลาดท่ียังคางอยูหรือ

อยูในระหวางดำเนินการ (ถามี)  (5) ตารางแสดงรายงานเหตุการณอัน

ไมพึงประสงคจากการใชเครื่องมือแพทยใหแนบเอกสารระบุรายละเอียด

ของ AE (6) ตารางแสดงรายงาน field safety corrective action 

(FSCAs) ใหแนบเอกสารระบุรายละเอียดของรายงาน FSCAs (7) ให

แสดงรายละเอียดของเครื่องมือแพทย ในกรณีดังตอไปนี้ มีเซลล 

เนื้อเย่ือหรืออนุพันธของมนุษยหรือสัตวท่ีถูกทำใหไมมีชีวิต (rendered 

non-viable) ,มีเซลล เนื้อเย่ือ หรืออนุพันธของจุลินทรีย (microbial) 

หรือจุลินทรียตัดแตงพันธุกรรม (recombinant origin) ,มีสวนประกอบ

ท่ีปลอยรังสี (irradiating component) ชนิดแตกตัวเปนอิออน 

  

บังคับแนบ 

 

4 

รายละเอียดเครื่องมือแพทย** โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ (1) ลักษณะ

ท่ัวไป และหลักการทำงาน (2) วัตถุประสงคการใช (3) ขอบงใช (4) 
บังคบัแนบ 



คำแนะนำการใช (5) การเก็บรักษา (6) อายุการใช (7) ขอหามใช  (8) 

คำเตือน (9) ขอควรระวัง (10) ผลอันไมพึงประสงคจากการใช (11) การ

รักษาดวยทางเลือกอ่ืน (12) รายละเอียดและสมบัติของวัสดุท่ีใชผลิต

หรือเปนสวนประกอบของเครื่องมือแพทย (13) ขอกำหนดเฉพาะของ

เคร่ืองมือแพทย (product specifications) 

5 

เอกสารแสดงชื่อและท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทย แผนผัง 

(Flow chart) ในภาพรวมของกระบวนการผลิต การควบคุม การ

ประกอบ การทดสอบ finished product การบรรจุ การติดฉลาก การ

เก็บรักษา การทำใหปราศจากเชื้อ (ถามี) และกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 

และรายละเอียดขอมูลการผลิตในแตละกระบวนการท่ีแสดงในแผนผัง 

หรือแสดงชื่อและท่ีตั้งของเจาของผลิตภัณฑ** 

บังคับแนบ 

6 
เอกสารรายงานการจัดการความเสี่ยง ใหปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 

14971** 
บังคับแนบ 

7 
เอกสารวิธีการทำลาย การทำใหสิ้นสภาพ หรือการขจัดของเสียท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังการใช (ถามี) 
ไมบังคับแนบ 

8 
หนังสือรับรองคุณภาพการผลิต ISO 13485 หรือGMP เคร่ืองมือแพทย 

(กรณีเปนเครื่องมือแพทยในประเทศผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ** 
บังคับแนบ 

9 
หนังสือรับรองคุณภาพอ่ืน ๆ  เชน ISO 9001 (กรณีไมเปนเครื่องมือ

แพทยในประเทศผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ )** 
บังคับแนบ 

10 Declaration of conformity ตามแบบฟอรม** บังคับแนบ 

11 เอกสารแนบอ่ืนๆ 1 ไมบังคับแนบ 

12 เอกสารแนบอ่ืนๆ 2 ไมบังคับแนบ 

  



 

เอกสารประกอบคำขอแจงรายการละเอียด/ อนุญาต (ผูผลิต) ประเภท FULL 

ลำดับ เอกสารประกอบคำขอ เงื่อนไข 

1 
ฉลากเคร่ืองมือแพทย (Device Labelling) * ตามประกาศฯ ฉลากและ

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย** 
บังคับแนบ 

2 
เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย* ตามประกาศฯ ฉลากและเอกสารกำกับ

เคร่ืองมือแพทย** 
บังคับแนบ 

3 

บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย** โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ (1) 

อธิบายสรุปภาพรวมของเครื่องมือแพทย   (2) ตารางแสดงประวัติการ

ไดรับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตใหวางจำหนายในทองตลาด 

และประวัติการจำหนายในประเทศตางๆ (3) ตารางแสดงรายละเอียด

ของการถูกเพิกถอน (ถามี) (4) ตารางแสดงสถานภาพของคำขอขึ้น

ทะเบียนหรืออนุญาตเพ่ือวางจำหนายผลิตภัณฑในตลาดท่ียังคางอยูหรือ

อยูในระหวางดำเนินการ (ถามี)  (5) ตารางแสดงรายงานเหตุการณอัน

ไมพึงประสงคจากการใชเครื่องมือแพทยใหแนบเอกสารระบุรายละเอียด

ของ AE (6) ตารางแสดงรายงาน field safety corrective action 

(FSCAs) ใหแนบเอกสารระบุรายละเอียดของรายงาน FSCAs (7) ให

แสดงรายละเอียดของเครื่องมือแพทย ในกรณีดังตอไปนี้ มีเซลล 

เนื้อเย่ือหรืออนุพันธของมนุษยหรือสัตวท่ีถูกทำใหไมมีชีวิต (rendered 

non-viable) ,มีเซลล เนื้อเย่ือ หรืออนุพันธของจุลินทรีย (microbial) 

หรือจุลินทรียตัดแตงพันธุกรรม (recombinant origin) ,มีสวนประกอบ

ท่ีปลอยรังสี (irradiating component) ชนิดแตกตัวเปนอิออน 

บังคับแนบ 

4 

รายละเอียดเครื่องมือแพทย** โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ (1) ลักษณะ

ท่ัวไป และหลักการทำงาน (2) วัตถุประสงคการใช (3) ขอบงใช (4) 

คำแนะนำการใช (5) การเก็บรักษา (6) อายุการใช (7) ขอหามใช (8) คำ

เตือน (9) ขอควรระวัง (10) ผลอันไมพึงประสงคจากการใช (11) การ

รักษาดวยทางเลือกอ่ืน (12) รายละเอียดและสมบัติของวัสดุท่ีใชผลิต

หรือเปนสวนประกอบของเครื่องมือแพทย (13) ขอกำหนดเฉพาะของ

เคร่ืองมือแพทย (product specifications) 

บังคับแนบ 

5 

เอกสารแสดงชื่อและท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตเครื่องมือแพทย แผนผัง 

(Flow chart) ในภาพรวมของกระบวนการผลิต การควบคุม การ

ประกอบ การทดสอบ finished product การบรรจุ การติดฉลาก การ

เก็บรักษา การทำใหปราศจากเชื้อ (ถามี) และกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 

และรายละเอียดขอมูลการผลิตในแตละกระบวนการท่ีแสดงในแผนผัง 

หรือแสดงชื่อและท่ีตั้งของเจาของผลิตภัณฑ** 

บังคับแนบ 



6 Essential Principle** บังคับแนบ 

7 Summary Verification & validation** บังคับแนบ 

8 
หนังสือรับรองวัตถุประสงคการใช ขอบงใช การบรรจุ หนังสือรับรอง

ฉลากและวิธีการใชงานของผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ** 
บังคับแนบ 

9 
เอกสารรายงานการจัดการความเสี่ยง ใหปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 

14971** 
บังคับแนบ 

10 
เอกสารวิธีการทำลาย การทำใหสิ้นสภาพ หรือการขจัดของเสียท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังการใช (ถามี) ** 
บังคับแนบ 

11 
หนังสือรับรองคุณภาพการผลิต ISO 13485 หรือGMP เคร่ืองมือแพทย 

(กรณีเปนเครื่องมือแพทยในประเทศผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ** 
บังคับแนบ 

12 
หนังสือรับรองคุณภาพอ่ืน ๆ เชน ISO 9001 (กรณีไมเปนเครื่องมือ

แพทยในประเทศผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ) ** 
บังคับแนบ 

  บังคับแนบ 

13 
หนังสือรับรองแสดงประวัติการจำหนาย คมพ. ของผูผลิตหรือเจาของ

ผลิตภัณฑ** 
 

14 หนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ ** บังคับแนบ 

15 
หลักฐานการอนุญาตจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและอำนาจกำกับดูแลคมพ. 

ในตางประเทศท่ี อย.รับรอง** 
บังคับแนบ 

16 Declaration of conformity ตามแบบฟอรม** บังคับแนบ 

17 เอกสารแนบอ่ืนๆ 1 ไมบังคับ 

18 เอกสารแนบอ่ืนๆ 2 ไมบังคับ 

 


