
Newcode

ชือ่เครือ่งมอื

แพทยท์ี่

ปรากฏบนฉลาก

IDENTIFIER
รหสัผูผ้ลติ

ตา่งประเทศ

ค าอธบิายเพิม่เตมิ

(ถา้ม)ี

คอืรหสั U เดมิ ของเครือ่งมอื

แพทยป์ระเภทหนังสอืรับรอง

ประกอบการน าเขา้ทีเ่คยขึน้

ทะเบยีนไว ้โดยมกีารแสดง

ขอ้มลูในรปูแบบ  

U1MCxxxxxxxxxxxxxxxxx

ชือ่จะตอ้ง

สอดคลอ้งกับ

ฉลาก  กรณีฉลาก

ปรากฏชือ่การคา้

ตอ้งใสช่ือ่การคา้

ดว้ย

คอืสิง่ทีบ่ง่ชีค้วามเป็น

 เครือ่งมอืแพทยแ์ต่

ละรายการ โดยมักอยู่

ในรปูแบบ Catalog 

No., product code, 

material code, part 

No., model, REF item

  เป็นตน้

กรณีผลติจะไมม่ ี

field นีใ้หก้รอก

รายละเอยีดอืน่ ๆ 

เพิม่เตมิของ

เครือ่งมอืแพทย์

กรณีขึน้ทะเบยีนโดยใช้

สทิธิร์ายใหม ่จะไมม่ ีfield 

นีใ้หก้รอก

กรณี IDENTIFIER ไม่

ปรากฏบนฉลาก ไม่

ตอ้งใส่

 กรณีมหีลายขนาด

บรรจใุหล้งขอ้มลูดว้ย

วา่มขีนาดบรรจใุดบา้ง

ค าแนะน าการกรอกขอ้มลูในตาราง (เฉพาะเครือ่งมอืแพทยใ์นกลุม่ NON-IVD)

Single



Newcode

ชือ่เครือ่งมอื

แพทยท์ี่

ปรากฏบนฉลาก

Permissible variant IDENTIFIER
รหสัผูผ้ลติ

ตา่งประเทศ

ค าอธบิายเพิม่เตมิ

(ถา้ม)ี

คอืรหสั U เดมิ ของเครือ่งมอื

แพทยป์ระเภทหนังสอืรับรอง

ประกอบการน าเขา้ทีเ่คยขึน้

ทะเบยีนไว ้โดยมกีารแสดง

ขอ้มลูในรปูแบบ  

U1MCxxxxxxxxxxxxxxxxx

ชือ่จะตอ้ง

สอดคลอ้งกับ

ฉลาก  กรณีฉลาก

ปรากฏชือ่การคา้

ตอ้งใสช่ือ่การคา้

ดว้ย

ลงขอ้มลูPermissible 

variant ตามทีม่รีะบุ

ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา เรือ่ง 

หลักเกณฑใ์นการจัด

กลุม่เครือ่งมอืแพทย์

 พ.ศ. 2561 เชน่ 

Diameter, length, 

shape, size (ไมต่อ้ง

ระบรุายละเอยีดยอ่ย 

เชน่ ขนาด size ขนาด

 length)

คอืสิง่ทีบ่ง่ชีค้วามเป็น 

เครือ่งมอืแพทยแ์ตล่ะ

รายการ โดยมักอยูใ่น

รปูแบบ Catalog No., 

product code, 

material code, part 

No., model, REF item 

 เป็นตน้

ลงรหสั MANUCD 1 

เลข ตอ่ 1 รายการ

ควรลงรายละเอยีด

ของ Permissible 

variant เชน่ ขนาด 

size / รปูแบบ shape, 

ขนาด length เป็นตน้

Family



Newcode

ชือ่เครือ่งมอื

แพทยท์ี่

ปรากฏบนฉลาก

Permissible variant IDENTIFIER
รหสัผูผ้ลติ

ตา่งประเทศ

ค าอธบิายเพิม่เตมิ

(ถา้ม)ี

กรณีขึน้ทะเบยีนโดยใช้

สทิธิร์ายใหม ่จะไมม่ ีfield 

นีใ้หก้รอก

ชือ่ผลติภัณฑค์วร

เหมอืนกันทกุ

รายการ เนื่องจาก 

Family คอื

เครือ่งมอืแพทย์

ชนดิเดยีวกัน ทีม่ ี

Pervissible variant

 ทีย่อมรับได ้

กรณี IDENTIFIER ไม่

ปรากฏบนฉลาก ไม่

ตอ้งใส่

กรณีผลติจะไมม่ ี

field นีใ้หก้รอก

กรณีมหีลายขนาด

บรรจใุหล้งขอ้มลูดว้ย

วา่มขีนาดบรรจใุดบา้ง



Newcode

ชือ่เครือ่งมอื

แพทยท์ี่

ปรากฏบนฉลาก

GMDN

ค าอธบิายชิน้สว่น

ขององคป์ระกอบ

ใน System

IDENTIFIER
รหสัผูผ้ลติ

ตา่งประเทศ

ค าอธบิาย

เพิม่เตมิ(ถา้ม)ี

คอืรหสั U เดมิ ของเครือ่งมอื

แพทยป์ระเภทหนังสอืรับรอง

ประกอบการน าเขา้ทีเ่คยขึน้

ทะเบยีนไว ้โดยมกีารแสดง

ขอ้มลูในรปูแบบ  

U1MCxxxxxxxxxxxxxxxxx

ชือ่จะตอ้ง

สอดคลอ้งกับ

ฉลาก  กรณีฉลาก

ปรากฏชือ่การคา้

ตอ้งใสช่ือ่การคา้

ดว้ย

กรณีเครือ่งมอืแพทย์

แตล่ะรายการม ี

GMDN แยก ใหใ้ส่

เลข GMDN แตล่ะ

รายการ หากไมม่ไีม่

ตอ้งใส่

ใหร้ะบคุ าอธบิาย

ชิน้สว่นของ

องคป์ระกอบใน 

System ดว้ย เชน่ main

 unit, accessories หรอื

 ค าอธบิายทีร่ะบุ

หนา้ทีข่อง

สว่นประกอบนัน้ ๆ

คอืสิง่ทีบ่ง่ชีค้วามเป็น

 เครือ่งมอืแพทยแ์ต่

ละรายการ โดยมักอยู่

ในรปูแบบ Catalog 

No., product code, 

material code, part 

No., model, REF item

 เป็นตน้

ลงรหสั MANU CD 1 

เลข ตอ่ 1 รายการ

กรณีมหีลาย

ขนาดบรรจใุห ้

ลงขอ้มลูดว้ยวา่

มขีนาดบรรจุ

ใดบา้ง

กรณีขึน้ทะเบยีนโดยใช้

สทิธิร์ายใหม ่จะไมม่ ีfield 

นีใ้หก้รอก

กรณี IDENTIFIER ไม่

ปรากฏบนฉลาก ไม่

ตอ้งใส่

กรณีผลติจะไมม่ ี

field นีใ้หก้รอก

System



Newcode

ชือ่เครือ่งมอื

แพทยท์ี่

ปรากฏบนฉลาก

GMDN
ค าอธบิายชิน้สว่น

 ของSystem
Permissible variant IDENTIFIER

รหสัผูผ้ลติ

ตา่งประเทศ

ค าอธบิาย

เพิม่เตมิ(ถา้ม)ี

คอืรหัส U เดมิ ของเครือ่งมอื

แพทยป์ระเภทหนังสอืรับรอง

ประกอบการน าเขา้ทีเ่คยขึน้

ทะเบยีนไว ้โดยมกีารแสดง

ขอ้มลูในรปูแบบ  

U1MCxxxxxxxxxxxxxxxxx

ชือ่จะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัฉลาก  กรณี

ฉลากปรากฏชือ่

การคา้ตอ้งใสช่ือ่

การคา้ดว้ย

กรณีเครือ่งมอืแพทยแ์ต่

ละรายการม ีGMDN แยก

 ใหใ้สเ่ลข GMDN แต่

ละรายการ หากไมม่ไีม่

ตอ้งใส่

ใหร้ะบคุ าอธบิายชิน้สว่น

ขององคป์ระกอบใน 

System ดว้ย เชน่ main 

unit, accessories

ลงขอ้มลู Permissible 

variant ตามทีม่รีะบุ

ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา เรือ่ง หลักเกณฑ์

ในการจัดกลุม่เครือ่งมอื

แพทย ์พ.ศ. 2561 เชน่ 

Diameter, length, 

shape, size (ไมต่อ้งระบุ

รายละเอยีดยอ่ย เชน่ 

ขนาด size ขนาด length)

คอืสิง่ทีบ่ง่ชีค้วามเป็น 

เครือ่งมอืแพทยแ์ตล่ะ

รายการ โดยมักอยูใ่น

รปูแบบ Catalog No., 

product code, material 

code, part No., model, 

REF item เป็นตน้

ลงรหัส MANU CD

 1 เลข ตอ่ 1 

รายการ

ควรลงรายละเอยีดของ

 Permissible variant 

เชน่ ขนาด size / 

รปูแบบ shape, ขนาด 

length เป็นตน้ กรณี

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง

กบัPermissible variant

 ไมต่อ้งกรอก

กรณีขึน้ทะเบยีนโดยใชส้ทิธิ์

รายใหม ่จะไมม่ ีfield นีใ้ห้

กรอก

ชือ่ผลติภัณฑท์ีเ่ป็น 

main product ควรมี

ชือ่ทีเ่หมอืนกนั

กรณีรายการทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัPermissible

 variant ไมต่อ้งกรอก

กรณี IDENTIFIER ไม่

ปรากฏบนฉลาก ไมต่อ้ง

ใส่

กรณีผลติจะไมม่ ี

 field นีใ้หก้รอก

Family of SYSTEM


