
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอในระบบ E – submission 

Revision 2 

 

  



ประวัติการแก้ไข (Revision History) 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อเอกสาร รายละเอียดที่แก้ไข วันที่เผยแพร่ 

1. แนวทางจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นคำขอในระบบ  
E - submission 
 

-  9 มกราคม 2565 

2. แนวทางจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นคำขอในระบบ  
E – submission Revision 2 
 

1. เพ่ิมรายละเอียดและแนวทางการจัด
ฉลากและเอกสารกำก ับเคร ื ่องมือ
แพทย ์
2. เพ่ิมคำถามจำนวน 2 ข้อ คือ 
    - การรวมกลุ่มแบบ family 
    - การขอสำเนาหนังสือร ับรองการ
ผลิตของ accessories 
 

31 มกราคม 
2565 

 

  



แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ E – Submission  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้อง
สอดคล้องกัน  
 
 
 
 

กรอก email , และเบอร์โทรศัพท ์

- Home use หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประกาศฯ 
เฉพาะ ใหร้ะบุชื่อภาษาไทยที่ปรากฏบนฉลาก 
โดยระบุช่ือสามัญของเครื่อง ชื่อการค้า ชื่อรุ่น 
ตามลำดับ (ไม่บังคับให้ใส่ Brand หน้าชื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่หน้าคำขอและรายการ ITEM) 
- Professional use ไม่ต้องระบุชื่อภาษาไทย    

สอดคล้องตรงตามฉลาก, รายการ ITEM, 
Declaration of conformity (DOC) และ Letter of 
authorization (LOA) 
(หากจัดกลุ่มแบบ system / set ชื่ออาจไม่ตรงกันได้) 
 

ระบุให้สอดคล้องกับ GMDN 

ระบุให้สอดคล้องกับ DOC หัวข้อ  
Name and Address of Product 
Owner 

ระบุใหส้อดคล้องกับฉลาก 

หรือเอกสารกำกับ 

ระบลุักษณะทั่วไปของเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดท่ีจำเป็นเพื่อ
อธิบายว่าเครื่องมือแพทย์ทำงานได้อย่างไร ภาพรวมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องมือแพทย์   
 

ระบุให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และเป็นขอบข่ายท่ีระบอุยู่ใน
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบุเลข GMDN หรือ Global Medical Device Nomenclature ซึ่งเป็นรหัส
สากลที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนด และจำแนกชื่อของเครื่องมือแพทย์ 
(generic name) อย่างจำเพาะเจาะจง สามารถค้นหาเลขดังกล่าวได้จากการ
สอบถามจากผู้ผลิตจากตางประเทศ หรือค้นหาในเว็บไซต์ 
www.gmdnagency.org 
 

ข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ประกอบการพิจารณาคำขอ/เอกสาร 

เลือกว่าผู้ใช้เครื่องมือแพทย์อยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ Home use หรือ Professional use 
Home use : เครื่องมือแพทย์ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้สามารถนำไปใช้ได้โดยบุคคลทั่วไป ณ สถานที่ซ่ึงไม่มีลักษณะ 
หรือสภาพแวดล้อมเป็นสถานพยาบาล เช่น บ้านพักอาศัย หรือเครื่องมือแพทย์ท่ีบุคลากรทางการแพทย์สั่งให้
ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยนอกสถานพยาบาล และเครื่องมือแพทย์ที่มีจุดมุ่งหมายใช้ทั้งในและนอกสถานพยาบาล 
Professional use : เครื่องมือแพทย์ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ใช้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เลือกชนิดเครื่องมือแพทย์ว่าเป็น IVD หรือ Non-IVD หรือ เครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์ 
IVD : In Vitro Diagnostic  หมายถึง เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย เช่น ชุดทดสอบการ
ตั้งครรภ์ ชุดทดสอบในปัสสาวะ ชุดทดสอบภาวะเจริญพันธุ์ เป็นต้น 
Non IVD : Non- In Vitro Diagnostic  หมายถึง เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกาย เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต, สายสวนหัวใจ, เตียงผู้ป่วย, รากฟันเทียม เป็นต้น 
เครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์ : เครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์หมายถึง เครื่องมือแพทย์ท่ีผู้ผลิตมุ่งหมายเพื่อใช้
สำหรับสัตว์เท่านั้น 

http://www.gmdnagency.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

เลือกการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ จาก 6 ประเภทดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์เดี่ยว (Single)        
2. ระบบ (System)                 
3. ตระกูล (Family)                 
4. ชุด (Set) 
5. ชุดตรวจวินิจฉัย (IVD Test Kit)  

6. กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD Cluster) 

สามารถศึกษารายละเอียดการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ได้จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ 

 

ระบปุระเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ประกอบด้วย ประเภท(Class) และ หลักเกณฑ์(Rule) 

การจัดประเภทความเสี่ยงมีหลายปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ สามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือ

หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง 

เลือกว่าคำขออยู่ในโครงการ Thailand FDA - HSA Singapore Regulatory Reliance หรือไม่ โครงการนี้
เป็นการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องขออนุญาต (เครื่องมือแพทย์ class 4) 
ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะประเมินสมรรถนะการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องมือ
แพทย์โดยอ้างอิงผลการประเมินความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงาน 
Health Science Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์  
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ HSA – Thai FDA Regulatory Reliance Program 
 1. เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ข้ึนทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  
 2. เป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์
สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (Non-IVD) ที่มีความเสี่ยง class 4 หรือ D เท่านั้น 
สามารถศ ึกษารายละเอ ียด เพ ิ ่มเต ิมได ้จากโครงการ Thailand FDA - HSA Singapore Regulatory 
Reliance 
 
 

https://bit.ly/3GM5pU7
https://bit.ly/3GM5pU7
https://bit.ly/3q3a9xM
https://bit.ly/3q3a9xM
https://bit.ly/328Z8mj
https://bit.ly/328Z8mj


  

  เลือกว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้หรือไม่ หากไม่ได้อยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์เหล่านี้ ไม่ต้องกดเลือก 



 

  

 

 

 

 

 

 

- ในรายการ ITEM ให้

ระบุคำอธิบายชิ้นส่วน

ขององค์ประกอบใน 

System ด้วย เช่น 

main unit, 

accessories  

- identifier ให้

กรอก model หรือ 

code ผลิตภัณฑ์ 

หากไม่มีชื่อรุ่นหรือ 

code ผลิตภัณฑ์ไม่

ต้องใส ่

 

 

- สถานที่ผลิตให้กรอกท่ีตั้ง

สถานที่ผลิตให้ครบถ้วน 

System 

Family 

-  family ในตาราง ITEM ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ต้องเหมือนกันทุกรายการ 

- family of system ในตาราง 

ITEM ชื่อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น main 

product มีชื่อทีเ่หมือนกันหรือ

คล้ายกับชื่อผลิตภัณฑ์ในหน้าคำขอ 

 

- Permissible variant ให้กรอก 

Permissible variant ตามท่ีมีระบุ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2561 เช่น size , 

color  

 

 

 



รายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารแนบในระบบ E - submission 

1. ฉลากเครื่องมือแพทย์ (Device Labelling) ตามประกาศฯ ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ 
    แนวทางการจัดทำ  
    - ขอให้แนบฉลากจากผู้ผลิตต่างประเทศและในประเทศ และ 
    - ฉลากที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง
ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำเป็น Art work ฉลากกล่องบรรจุภัณฑ์ 
(secondary packaging) ที่ใช้ติดบนกล่องผลิตภัณฑ์ ให้ครบทุกรายการหรือทุก model ที่ยื่นคำขอ หรือ
จัดทำ artwork ฉลากที่เป็นตัวแทนฉลาก แล้วใส่ชื่อรุ่นหรือ model ทั้งหมด 
    แบ่งเป็น 2 กรณ ี
     - Home use: จัดทำเป็นภาษาไทยให้สอดคล้องตามหัวข้อที่กฏหมายกำหนด 
     - Professional use: จัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้สอดคล้องตามหัวข้อที่กฏหมายกำหนด 
     โดยเนื้อหาที่จัดทำอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดที่สอดคล้องตามประกาศฯ ฉลากและเอกสารกำกับ
เครื่องมือแพทย์ โดยนำรายละเอียดมาจากฉลากผู้ผลิต, user manual, Device description ใน Common 
Submission Dossier Template (CSDT) ศึกษาแนวทางการจัดทำฉลากเพิ่มเติมที่แนวทางการจัดทำฉลาก
และเอกสารกำกับ  
    - Template การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์ แสดงเลขท่ีใบสำคัญบนฉลากเฉพาะเลข 12 หลักในกรอบ 
อย. โดยไม่ต้องแสดงข้อความกำกับ ทั้งฉลากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
    ตัวอย่าง Template art work ฉลากเครื่องมือแพทย์  

 
หมายเหตุ : - การแสดงข้อความใน  (ค)  (จ)  (ซ)  (ฎ)  และ  (ฏ)  หากไม่สามารถแสดงบนฉลากได้  ให้แสดงไว้ในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยแ์ทน  
              - การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์สำหรับ Home use ตาม (ฌ) สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวย่อภาษาอังกฤษได้  
              - การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์สำหรับ Professional use ตาม (ฌ) และ (ญ) สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวย่อ
ภาษาอังกฤษได้  
              - การแสดงฉลากเครื่องมือแพทย์สำหรับ Professional use ถ้ามีการใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์กำกับแทนข้อความ  
ต้องอธิบายความหมายของตัวย่อ หรือสัญลักษณ์น้ันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไว้ในฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ด้วย 
 

https://bit.ly/33CPl9b
https://bit.ly/33CPl9b
https://bit.ly/3s5Lud2
https://bit.ly/3s5Lud2


2. เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ ตามประกาศฯ ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์  
    พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดนิยาม “เอกสารกำกับเครื่องมือ
แพทย์” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื ่นใดที่ทำให้ ปรากฏความหมายด้วยข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์ ซึ่งสอดแทรก หรือรวมไว้กับภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุเครื่องมือแพทย์นั้น และให้หมายความ 
รวมถึงคู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์นั้นด้วย     
    เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น ลักษณะเครื่องมือ
แพทย์ วัตถุประสงค์การใช้ ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้งาน คำเตือน ข้อควรระวัง ฯลฯ ที่แนบใส่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ 
   แนวทางการจัดทำ      
    - ขอให้แนบเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตต่างประเทศและในประเทศ และ 
    - เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื ่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื ่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำเป็น Art work 
เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ ให้ครบทุกรายการหรือทุก model ที่ยื ่นคำขอ หรือจัดทำ artwork ที่เป็น
ตัวแทนเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ แล้วใส่ชื่อรุ่นหรือ model ทั้งหมด หากเป็นfamily/system/set อาจใช้
เอกสารกำกับรวมได้ 
     แบง่เป็น 2 กรณ ี
     - Home use : จัดทำเปน็ภาษาไทยให้สอดคล้องตามหัวข้อที่กฏหมายกำหนด 
     - Professional use : อย่างน้อยต้องมีเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาอังกฤษที่อ่านได้ชัดเจน 
     โดยเนื้อหาที่จัดทำสำหรับ home use อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดที่สอดคล้องตามประกาศฯ ฉลาก
และเอกสารกำกับเคร ื ่องมือแพทย์  โดยนำรายละเอียดมาจากฉลากผู ้ผล ิต , user manual, Device 
description ใน Common Submission Dossier Template (CSDT) ศึกษาแนวทางการจัดทำเอกสาร
กำกับเครื่องมือแพทยเ์พ่ิมเติมที่แนวทางการจัดทำฉลากและเอกสารกำกับ  
ตัวอย่าง Template art work เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ 

 
หมายเหตุ : - หากมกีารแสดงข้อความใน  (๕)  หรือ  (๗)  ไว้บนฉลากแล้ว ไม่ต้องแสดงรายละเอียดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ได้  
              - หากมีการแสดงข้อความใน (๑) ถึง (๘) ไว้บนฉลากครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้อง จัดทำเอกสารกำกับ
เครื่องมือแพทย์ และไมต่้องมีการแสดง (๙) เดือนปีท่ีออกหรือแก้ไขครั้งล่าสุดของเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์หรือรหัสควบคุมเอกสาร
ท่ีเป็นปัจจุบัน 

https://bit.ly/33CPl9b
https://bit.ly/33CPl9b
https://bit.ly/3s5Lud2


         

 
3. บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ (Executive Summary) (จัดทำโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์) 
    จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีผลิตในประเทศสามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดทำเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ  สามารถศึกษารายละเอียดการจัดทำบทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมได้ที่แนวทางการ
จัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (non – in 
vitro diagnostic medical device ) สำหรับการยื่นคำขออนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์   
    3.1 อธิบายสรุปภาพรวมของเครื่องมือแพทย์ (overview) 

แนวทางการจัดทำ 
    อธิบายข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ วัตถุประสงค์และข้อบ่งใช้ หรือลักษณะเฉพาะ
รูปแบบใหม่ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การใช้ ข้อบ่งใช้และเนื้อหาของบทสรุปเครื่องมือ
แพทย์ต้องมีรายละเอียดเหมือนกับหัวข้อรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ (Device Description)  

3.2 ตารางแสดงประวัติการได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาด และ
ประวัติการจำหน่ายในประเทศต่างๆ  

แนวทางการจัดทำ 
อธิบายรายละเอียดข้อมูลดังนี้ ชื่อ 1) ชื่อประเทศ 2) วัตถุประสงค์การใช้ 3) ข้อบ่งใช้ 4) วัน เดือน ปี ที่ได้รับ

อนุมัติการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่าย 5) วัน เดือน ปี ที่เริ่มจำหน่าย 6) เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน และ
แนบสำเนาใบรับรองหรือหนังสือแสดงการรับขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศ
ต่างๆ 

ตัวอย่าง Template ตารางแสดงประวัติการได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่ายใน
ท้องตลาด และประวัติการจำหน่ายในประเทศต่างๆ 

Reference 
agency 

Intended 
use 

Indications  Date of 
approval or 
marketing 
clearance 

Launch 
date  

Evidence 

      

 
  

https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
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3.3 ตารางแสดงรายละเอียดของการถูกเพิกถอน (ถ้ามี) 
แนวทางการจัดทำ 
อธิบายรายละเอียดข้อมูลดังนี้1) ประเทศ 2) วัตถุประสงค์การใช้ 3) ข้อบ่งใช้ 4) วันเดือนปีที่ถูกเพิกถอน  

5) เหตุผลในการเพิกถอน 
ตัวอย่าง Template ตารางแสดงรายละเอียดของการถูกเพิกถอน 

Reference 
agency 

Intended use Indications  Date of  
withdrawal 

Reason for 
rejection or 
withdrawal 

     

    3.4 ตารางแสดงสถานภาพของคำขอขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตเพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ยัง
ค้างอยู่หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ (ถ้ามี) 
     อธิบายรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 1) ประเทศ 2) วัตถุประสงค์การใช้ 3) ข้อบ่งใช้ 4) วันเดือนปีที่ยื่นคำขอ 
    ตัวอย่าง Template ตารางแสดงสถานภาพของคำขอขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตเพื่อวางจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ยังค้างอยู่หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ 

Reference 
agency 

Intended use Indications  Date of registration 

    

 
    
  



   3.5 ตารางแสดงรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์ให้แนบเอกสารระบุ
รายละเอียดของ AE  

แนวทางการจัดทำ 
    อธิบายรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 1) รายละเอียดของเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์  
2) ความถี่ของเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ (จำนวนรายงาน/จำนวนที่จำหน่ายทั้งหมด) ในช่วงตั้งแต่ 
วันเดือนปี ถึงวันเดือนปี 
   ตัวอย่าง Template ตารางแสดงรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์ให้แนบ
เอกสารระบุรายละเอียดของ AE  

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

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

  
  
กรณีไม่มีให้ระบุข้อความรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่า “ไม่มีรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ไว้ท้ายตาราง 

    3.6 ตารางแสดงรายงาน field safety corrective action (FSCAs) ให้แนบเอกสารระบุรายละเอียด
ของรายงาน FSCAs  

แนวทางการจัดทำ 
    อธิบายรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 1) วันเดือนปีที่ทำ FSCAs 2) การดำเนินการแก้ไขพร้อมเหตุผลประกอบการ
ทำ FSCAs 3) ประเทศท่ีมีการทำ FSCAs  
   ตัวอย่าง Template ตารางแสดงรายงาน field safety corrective action (FSCAs) ให้แนบเอกสาร
ระบุรายละเอียดของรายงาน FSCAs  

Date of FSCA 
Reason for FSCA 
Countries where 

FSCA was 
conducted  

Date of FSCA Reason for FSCA 
Countries where FSCA was 

conducted  

Date of FSCA Reason for 
FSCA Countries where 
FSCA was conducted  

   
   
กรณีไม่มีให้ระบุข้อความรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่า “ไม่มีรายงาน field safety corrective action 

(FSCAs) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ไว้ท้ายตาราง 
  



4.รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ (Device Description) (จัดทำโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์) 
      จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีผลิตในประเทศสามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดทำเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ  สามารถศึกษารายละเอียดการจัดทำรายละเอียดเครื่องมือแพทย์เพ่ิมเติมได้ที่แนวทางการจัดเตรียม
เอกสารสำหรับเครื ่องมือแพทย์ที ่ไม่ใช่เครื ่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย  (non – in vitro 
diagnostic medical device ) สำหรับการยื่นคำขออนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์   

    4.1 ลักษณะทั่วไป และหลักการทำงาน (Device description and features)  
    แนวทางการจัดทำ 
    อธิบายลักษณะทั่วไปของเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายว่าเครื่องมือแพทย์ทำงานได้  
อย่างไร แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือแพทย์ วัสดุที่เป็นส่วนประกอบ (component 
materials) และ อุปกรณ์เสริม (accessories) ที่ใช้ในการทำงานของเครื ่องมือแพทย์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ 
(packaging) อธิบายรายละเอียดของ ส่วนประกอบ (component) วัสดุ (materials) หรือสาร (ingredient) 
ที่เก่ียวข้องกับการทำงานของเครื่องมือแพทย์ทั้งนี้อาจ อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ เช่น แผนภาพ (diagrams) 
ภาพถ่าย (photographs) หรือภาพวาด (drawings) ตามความเหมาะสม  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย
ลักษณะทั่วไป และหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์  

    4.2 วัตถุประสงค์การใช้ (Intended use)  
    แนวทางการจัดทำ     
    อธิบายการใช้งานเครื่องมือแพทย์ตามความมุ่งหมายของเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งระบุอยู่ในคำแนะนำการใช้ 
และความสามารถในการทำงานของเครื่องมือแพทย์ (functional capability)  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย
วัตถุประสงค์การใช้ของเครื่องมือแพทย์   

    4.3 ข้อบ่งใช้ (Indications)  
    แนวทางการจัดทำ     
    อธิบายรายละเอียดของโรคหรือภาวะของโรค ซึ่งใช้เครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัย บำบัด ป้องกัน รักษา 
หรือบรรเทา และรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายซึ่งต้องใช้งานเครื่องมือแพทย์ 
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย
ข้อบ่งใช้ของเครื่องมือแพทย์   
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    4.4 คำแนะนำการใช้ (Instructions for use)  
    แนวทางการจัดทำ     
    อธิบายข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับขั้นตอน (procedures) วิธีการ (methods) ความถี่ในการใช้ (frequency) 
ระยะเวลาในการใช้ (duration) ปริมาณ (quantity) และวิธีการเตรียม (preparation) เพื่อให้สามารถใช้
เครื่องมือแพทย ์
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย
คำแนะนำการใช้ของเครื่องมือแพทย์  

    4.5 การเก็บรักษา (Storage condition)  
    แนวทางการจัดทำ          
    อธิบายข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อป้องกันการ  
เสื่อมสภาพจากแสง ความชื้น อุณหภูมิหรือสภาวะอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีการสังเกตและบันทึกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม    
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย
การเก็บรักษาของเครื่องมือแพทย์  

    4.6 อายุการใช้ (Shelf life)  
    แนวทางการจัดทำ          
    อธิบายอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ 
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย
อายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์  

    4.7 ข้อห้ามใช ้(Contraindications)  
    แนวทางการจัดทำ              
    อธิบายรายละเอียดของโรคหรือภาวะของโรค และกลุ่มผู้ป่วยที่ ไม่ควรใช้เครื่องมือแพทย์นี้ในการวินิจฉัย 
บำบัด บรรเทาหรือรักษา ทั้งนี้ข้อห้ามใช้เป็นเงื่อนไขว่าไม่ควรใช้เครื่องมือแพทย์เพราะมีความเสี่ยงต่ออันตราย
ที่เกิดจากการ ใช้มากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย 
ข้อห้ามใช้ของเครื่องมือแพทย์  

     
  



    4.8 คำเตือน (Warnings)  
    แนวทางการจัดทำ              
    อธิบายข้อมูลการแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นอันตราย (Hazard) ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบก่อนการใช้เครื่องมือแพทย์  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย 
คำเตือนของเครื่องมือแพทย์  

    4.9 ข้อควรระวัง (Precautions)  
    แนวทางการจัดทำ                 
    อธิบายข้อมูลการเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการ
ใช้ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงผลต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้งานซึ่งอาจไม่มีผลถึงแก่ชีวิตหรือ
บาดเจ็บร้ายแรงแต่เพื่อให้ ผู้ใช้ระมัดระวัง นอกจากนี้อาจรวมถึงการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงผลอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้งานเครื่องมือแพทย์หรือ การใช้งานผิดวิธีหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ (misuse) และจำเป็นต้อง
ดูแลเป็นพิเศษเพ่ือหลีกเลี่ยงผลอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย 
ข้อควรระวังของเครื่องมือแพทย์  

    4.10 ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ (Potential adverse effects)  
    แนวทางการจัดทำ                 
    อธิบายผลอันไม่พึงปรารถนาที่ร้ายแรง (เช่น ตาย บาดเจ็บ หรืออาการอันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง) ที่อาจ
เกิดกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้งาน หรือผลข้างเคียงจากการใช้เครื่องมือแพทย์ภายใต้ภาวะการใช้งานปกติ  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย 
ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ของเครื่องมือแพทย์  

    4.11 การรักษาด้วยทางเลือกอ่ืน (Alternative therapy)  
    แนวทางการจัดทำ                 
    อธิบายการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นทางเลือกอื่นที่มุ่งหมายสำหรับการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา  
หรือรักษา โรคหรือภาวะของโรคเช่นเดียวกับเครื่องมือแพทย์  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย 
การรักษาด้วยทางเลือกอ่ืนของเครื่องมือแพทย์  

     
  



    4.12 รายละเอียดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ (Materials)  
    แนวทางการจัดทำ                 
    อธิบายรายละเอียดของวัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์และสมบัติทางกายภาพ   
ที่จำเป็นเพื่อแสดงความสอดคล้องกับหลักการสำคัญ ข้อมูลต้องรวมถึงลักษณะทางเคมีชีวภาพและกายภาพ
ของวัสดุที่ใช้ โดยชี้แจงว่าแต่ละส่วนประกอบทำจาก material อะไร เช่น ตัวเครื่องหลักทำจากวัสดุ PVC , 
สารหรือวัตถุดิบในการผลิต, สูตรส่วนประกอบ 
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย 
รายละเอียดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ของเครื่องมือแพทย์  

    4.13 ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ (product specifications)  
    แนวทางการจัดทำ                 
    อธิบายรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product specification ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
อาจมีการระบุมาตรฐาน และวิธ ีการทดสอบของแต่ละข้อกำหนด โดยเป็นข้อกำหนดเฉพาะเกี ่ยวกับ
คุณลักษณะการทำงานและสมรรถนะทางเทคนิคของเครื่องมือแพทย์ตลอดจนความถูกต้อง (accuracy) ความ
ไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) ของเครื ่องมือแพทย์สำหรับการวัด (measuring medical 
device) และเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย (diagnostic medical device) ความน่าเชื่อถือ (reliability) 
ปัจจัย อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเฉพาะอ่ืนๆ  
    เอกสารแนบ 
    เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual หรือแผ่น
พับ (brochures) และแคตตาล็อก (catalogues) ที่อธิบาย Product specification ของเครื่องมือแพทย ์
5. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ แผนผัง (Flow chart) ในภาพรวมของกระบวนการผลิต  
การควบคุม การประกอบ การทดสอบ finished product การบรรจุ การติดฉลาก การเก็บรักษา การทำ
ให้ปราศจากเชื้อ (ถ้ามี) และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดข้อมูลการผลิตในแต่ละกระบวนการ
ที่แสดงในแผนผัง หรือแสดงช่ือและท่ีตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
    แนวทางการจัดทำ 
    จัดทำแผนผัง (Flow chart) ในภาพรวมของกระบวนการผลิต การควบคุม การประกอบ  การทดสอบ 
finished product การบรรจุ การติดฉลาก การเก็บรักษา การทำให้ปราศจากเชื้อ (ถ้ามี) และกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง และรายละเอียดข้อมูลการผลิตในแต่ละกระบวนการที่แสดงในแผนผัง  หรือแสดงชื่อและที่ตั้งของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ 
    เอกสารแนบ 
    แผนผัง (Flow chart) ในภาพรวมของกระบวนการผลิต การควบคุม การประกอบ การทดสอบ finished 
product การบรรจุ การติดฉลาก การเก็บรักษา การทำให้ปราศจากเชื้อ (ถ้ามี) และกระบวนการที่เก่ียวข้อง   



6. Essential principle  
    เป็นเอกสารแสดงหลักการสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทํางานของเครื่องมือแพทย์และ
วิธีการที่แสดงถึงความสอดคล้อง  
    แนวทางการจัดทำ 
    จัดทำตามตารางแสดงความสอดคล้องกับหลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงาน
ของเครื่องมือแพทย์ (Essential Principles of Safety and Performance of Medical Device) ตามตาราง 
ASEAN Medical Device Directive , EU , ส ิงคโปร ์  ฯลฯ  สามารถศ ึกษารายละเอ ียดการจ ัดทำตาราง 
Essential principle เพิ่มเติมได้ที่แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์
สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (non – in vitro diagnostic medical device ) สำหรับการยื่นคำขออนุญาต 
หรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์   
      ตัวอย่าง Template ตาราง Essential principle  

Essential Principles Applicable 
to the 
device 

Method of 
Conformity 

Identity of 
Specific 

Documents 
1. Medical devices shall be designed 
and manufactured in such a way that, 
when used under the conditions and for 
the purposes intended and, where 
applicable, by virtue of the technical 
knowledge, experience, education or 
training of intended users, they will not 
compromise the clinical condition or the 
safety of patients, or the safety and 
health of users or, where applicable, 
other persons, provided that any risks 
which may be associated with the use 
of the medical device for its intended 
purpose constitute acceptable risks 
when weighed against the intended 
benefits to the patient and ……..   

Yes ISO 13485:2016 
Medical devices-
Quality 
management 
systems 
 

Certificates No. 
Q1Nxxxx 
 

    สามารถดาวน์โหลดตาราง Essential principle ได้ที่ ตาราง Essential Principles 

 

  

https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/320WFuD
https://bit.ly/320WFuD


7. Summary of Verification and Validation  
    เอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ ( summary of design 
verification and validation documents) ของผลิตภัณฑ์ เช่น   
    - การศึกษาก่อนการทดลองทางคลินิก (Pre-clinical studies) ที่ต้องมีผลการทดสอบของ physical test, 
chemical test และ biocompatibility ของผลิตภัณฑ์ 
    - หลักฐานทางคลินิก (Clinical Evidence) ได้แก่ Clinical Evaluation Report และ Clinical data 
    สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือ
แพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (non – in vitro diagnostic medical device ) สำหรับการยื่นคำขอ
อนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ (สำหรับเครื่องมือแพทย์ Non IVD) และแนวทางการจัดเตรียม
เอกสารสำหรับเครื ่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย  (In vitro diagnostic medical devices) 
สำหรับการยื่นคำขออนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ (สำหรับเครื่องมือแพทย์ IVD) 
    เอกสารแนบ  
    Test report ของผลการทดสอบของ physical test, chemical test และ biocompatibility และ 
 Clinical Evaluation Report และ Clinical data ของผลิตภัณฑ์  
  

https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3F0QmWe
https://bit.ly/3EdYtO9
https://bit.ly/3EdYtO9


8. หนังสือรับรองวัตถุประสงค์การใช้ ข้อบ่งใช้ การบรรจุ หนังสือรับรองฉลาก และวิธีการใช้งานของผู้ผลิต
หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
  แนวทางการจัดทำ 
    จัดทำหนังสือรับรองวัตถุประสงค์การใช้ ข้อบ่งใช้ การบรรจุ หนังสือรับรองฉลากและวิธีการใช้งานของ
ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมี่รายละเอียดเนื้อหาตามแบบฟอร์มของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
    ตัวอย่าง Template หนังสือรับรองวัตถุประสงค์การใช้ ข้อบ่งใช้ การบรรจุ หนังสือรับรองฉลากและ
วิธีการใช้งานของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์  

Declaration Letter 

[To be printed on Company Letterhead of Applicant] 

Medical Devices Control Division 

Thai Food and Drug Administration 

Ministry of Public Health 

[Date] 

Dear Sir/Madam, 

I, [name of Company] , as the product owner of the medical device( s)  stated below, hereby 

to certified that;  

All aspects of device quality including intended use, indication, packaging, labelling, instruction 

for use, for supply in Thailand are identical as that approved by the reference agency. 

Yours Sincerely, 

[Signature] 

[Full Name and Title of Senior Company Official] 

[Company stamp] 

ดาวน์โหลด template แบบฟอร์มได้ที่Marketing History Declaration Template and Safety 

Declaration Template 

  
 
 

https://bit.ly/3BLbrBG
https://bit.ly/3BLbrBG


9. เอกสารรายงานการจัดการความเสี่ยง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14971  
    แนวทางการจัดทำ  
    ให้จัดทำในรูปแบบของรายงานการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Report) โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ISO 14971:2007 Medical Devices - Application of Risk management to Medical 
Devices ได้แก่  
    (1) แผนการจัดการความเสี่ยง  
    (2) การจัดการความเสี่ยง  
    (3) รายงานการจัดการความเสี่ยง  
    สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือ
แพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (non – in vitro diagnostic medical device ) สำหรับการยื่นคำขอ
อนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ 
10. เอกสารวิธีการทำลาย การทำให้สิ้นสภาพ หรือการขจัดของเสียท่ีเกิดขึ้นภายหลังการใช้ (ถ้ามี) 
     แนวทางการจัดทำ 
     เอกสารวิธีการทำลาย การทำให้สิ้นสภาพ หรือการขจัดของเสียที่เกิดข้ึนภายหลังการใช้ 
     เอกสารแนบ 
     เอกสารจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ หรือ user manual ที่อธิบาย
วิธีการทำลาย การทำให้สิ้นสภาพ หรือการขจัดของเสียที่เกิดข้ึนภายหลังการใช้ 
11. หนังสือรับรองคุณภาพการผลิต 
     11. 1 หนังสือรับรองคุณภาพการผลิต ISO 13485 หรือ GMP เครื่องมือแพทย์ (กรณีเป็นเครื่องมือ
แพทย์ในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์) 
     11.2 หนังสือรับรองคุณภาพอื่น ๆ เช่น ISO 9001 (กรณีไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ในประเทศผู้ผลิตหรือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ) 
     เอกสารแนบ 
    - สำเนาหนังสือรับรอง ISO 13485 หรือ GMP เครื่องมือแพทย์ หรือ ISO 9001 ที่ยังไม่หมดอายุ และมี
ขอบข่ายที่อย่างน้อยแสดงว่าสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน 
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12. หนังสือรับรองแสดงประวัติการจำหน่าย คมพ. ของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
    แนวทางการจัดทำ 
    จัดทำหนังสือแสดงประวัติการจำหน่าย คมพ. ของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดเนื้อหาตาม
แบบฟอร์มของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์ และ accessories ใน
หน้าคำขอ และหน้ารายการ ITEM ให้ครบทุกรายการ  
    - หากไม่สามารถใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกรายการในแบบฟอร์ม เนื่องจากมีรายการเป็นจำนวนมากให้ระบุ
ข้อความว่าตามเอกสารแนบ (see attachment) 
   - หากมีรุ่นต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบทุกรายการ  
    ตัวอย่าง Template หนังสือรับรองแสดงประวัติการจำหน่าย คมพ. ของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

Marketing History Declaration Template 
(To be printed on Company Letterhead of Applicant) 
Medical Devices Control Division 
Thai Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health 
[Date] 
Dear Sir/Madam, 
I, [name of Company], as the product owner of the medical device(s) stated below, hereby 
declare that the medical devices have been marketed in the two independent reference 
regulatory agencies’ jurisdictions for at least one year. The first dates of market introduction 
in [jurisdiction/country] and [jurisdiction/country] were [mm/yyyy] and [mm/yyyy] 
respectively  
This declaration shall apply to the following medical device(s): 
[List containing product names of medical devices] 
I, the applicant, am aware that making a declaration which I know to be false is an offence 
under the Medical Device Act (B.E.2008), Medical Device Act (2nd edition B.E.2562) and other 
applicable laws that may be in forced. I acknowledge that any non-compliance with any 
registration condition issued by the Thai Food and Drug Administration in relation to medical 
devices registered with the Medical Device Control Division may result in the suspension or 
cancellation of the medical devices registration. 
Yours Sincerely, 
[Signature] 
[Full Name and Title of Senior Company Official] 
[Company stamp]  

ดาวน์โหลด template แบบฟอร์มได้ที่Marketing History Declaration Template and Safety Declaration 

Template 
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13. หนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
    แนวทางการจัดทำ 
    จัดทำหนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดเนื้อหาตาม
แบบฟอร์มของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์ และ accessories ใน
หน้าคำขอ และหน้ารายการ ITEM ให้ครบทุกรายการ  
    - หากไม่สามารถใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกรายการในแบบฟอร์ม เนื่องจากมีรายการเป็นจำนวนมากให้ระบุ
ข้อความว่าตามเอกสารแนบ (see attachment) 
   - หากมีรุ่นต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบทุกรายการ  
    ตัวอย่าง Template หนังสือรับรองแสดงความปลอดภัยของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

Safety Declaration Template 
[To be printed on Company Letterhead of Applicant] 
Medical Devices Control Division 
Thai Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health 
[Date] 
Dear Sir/Madam, 
I, [name of Company] , as the product owner of the medical device( s)  stated below, hereby 
declare that there are no safety issues globally associated with the use of the medical 
device( s)  when used as intended by the Product Owner, in the last one year from  
[dd/mm/yyyy]: 
(  ) No reported deaths; 
(  ) No reported serious deterioration in the state of health1 of any person; and 
( ) No open field safety corrective actions (including recalls) at the point of submission of this 
application. 
This declaration is made with respect to the following medical device(s). 
[List containing product names of medical devices] 
I, the applicant, am aware that making a declaration which I know to be false is an offence 
under the Medical Device Act (B.E.2008), Medical Device Act (2nd edition B.E.2562) and other 
applicable laws that may be in forced.  I acknowledge that any non- compliance with any 
registration condition issued by the Thai Food and Drug Administration in relation to medical 
devices registered with the Medical Device Control Division may result in the suspension or 
cancellation of the medical devices registration. 
Yours Sincerely, 
[Signature] 
[Full Name and Title of Senior Company Official] 
[Company stamp] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
1 Serious deterioration in the state of health, in relation to a person means:  ( a)  a life-
threatening illness or injury suffered by that person; (b)  a permanent impairment of a bodily 
function of that person; (c)  any permanent damage to any part of that person’s body; or (d) 
a condition requiring medical or surgical intervention to prevent any such permanent 
impairment or damage. 
 
 

ดาวน์โหลด template แบบฟอร์มได้ที่Marketing History Declaration Template and Safety Declaration 

Template 
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14. หลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลคมพ.ในต่างประเทศที่ อย.รับรอง 
     เอกสารแนบ 
     สำเนาใบรับรองหรือหนังสือแสดงการรับขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศ
ต่างๆ 
15. Declaration of conformity 
    จัดทำ Declaration of conformity ที่มีรายละเอียดเนื้อหาตามแบบฟอร์ม Declaration of conformity 
Template ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และ accessories ในหน้าคำขอ และหน้า
รายการ ITEM ให้ครบทุกรายการ  
    - หากไม่สามารถใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกรายการในแบบฟอร์ม เนื่องจากมีรายการเป็นจำนวนมากให้ระบุ
ข้อความว่าตามเอกสารแนบ (see attachment)  
    - หากมีรุ่นต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบทุกรายการ  
    - หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันและใช้มาตรฐานเดียวกัน  สามารถระบุรายชื่อผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดลงใน Declaration of conformity 1 ฉบับได้ 
    ตัวอย่าง Template Declaration of conformity 

DECLARATION OF CONFORMITY 
[To be printed on Company Letterhead of Product Owner or Physical Manufacturer] 

We, [name of Product Owner or Physical Manufacturer], as the [Product Owner or Physical 
Manufacturer], hereby declare that the below mentioned devices have been classified 
according to the classification rules and conform to the Essential Principles for Safety and 
Performance 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. 
Name and Address of Product Owner:  
< Product Owner who is responsible for medical device according to the definition of ASEAN 
Agreement on Medical Device Directive > 
Name and Address of Physical Manufacturer:  
< Physical Manufacturer who performs the activity of manufacture > 
Name and Address of Authorized Representative:  
< Local authorized representative responsible for placing the medical device on the market 
of Thailand> 
Medical Device(s):  
< e.g. product name and model number> 
Risk Classification: e.g. Class B, rule  
< Class of Device according to the classification rule, and the rule used to determine the 
classification> 
Quality Management System Certificate: (for Physical Manufacturer) 
< Certification Body and Certificate Number, issue date, expiry date> 
Standards Applied: (for Medical Devices) 
< International standards; OR Regional Standard; OR See Attached Schedule for multiple 
standards >  
This declaration of conformity is valid from <Day Month Year> 
Authorized Signatory: 
______________________                                     _____________________ 
Name, Position       Date 
 
 
 

ศึกษาแนวทางการจัดทำ Declaration of conformity เพ่ิมเติมทีแ่นวทางการจัดทำ DOC 
ดาวน์โหลด template แบบฟอร์มได้ที ่Declaration of conformity  
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16. Letter of authorization 
     จัดทำ Letter of authorization ที ่มีรายละเอียดมีเนื ้อหาตามแบบฟอร์ม Letter of Authorization 
Template ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และระบุชื่อผลิตภัณฑ์และ accessories ในหน้าคำขอ และหน้า
รายการ ITEM ให้ครบทุกรายการ  
     - หากไม่สามารถใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกรายการในแบบฟอร์ม เนื่องจากมีรายการเป็นจำนวนมากให้
ระบุข้อความว่าตามเอกสารแนบ (see attachment)  
     - หากมีรุ่นต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบทุกรายการ  
     - หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันและใช้มาตรฐานเดียวกัน สามารถระบุรายชื่อผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดลงใน Letter of Authorization 1 ฉบับได้ 
    ตัวอย่าง Template Letter of authorization 

Letter of Authorization for Authorized Representatives 
[To be printed on Company Letterhead of Product Owner] 
Medical Device Control Division 
Thai Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health 
[Date] 
Dear Sir/Madam, 
Subject: Letter of Authorization for [name of Registrant] 
We, [name of Product Owner], as the Product Owner, hereby authorize [name of Registrant], 
as the Registrant to prepare and submit applications for the evaluation and registration of 
medical devices to the Thai Food and Drug Administration on our behalf.  
This authorization shall apply to the following medical devices: 
[product names and model number of medical devices] 
We also authorize [name of Registrant] to make declarations and to submit documents on 
our behalf, regarding the above medical devices, in support of this application. These 
declarations and submissions are made pursuant to the requirements of the Medical Device 
Act B.E. 2551 (2008), the amended Medical Device Act B.E. 2562 (2nd edition) and any other 
applicable laws that may also be in force. 
This authorization shall remain in effect until our notification to the Thai Food and Drug 
Administration in writing that the authorization is revoked.  
We undertake to provide post-market support and assistance to the Registrant as may be 
required in relation to any matter involving the above medical devices. 
We acknowledge that any non-compliance with any registration condition issued by the Thai 
Food and Drug Administration in relation to medical devices registered with the Medical Device 
Control Division may result in the suspension or cancellation of the medical device registration.   
We agree to assist the Thai Food and Drug Administration with any request for information on 
the above medical devices. 
Yours Sincerely, 
[Signature] 
[Full Name and Title of Senior Company Official] 
[Company stamp] 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด template แบบฟอร์มได้ที่ Letter of authorization 
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17. เอกสารแสดงการทดสอบความปราศจากเชื้อในกรณีผลิตหรือนำเข้า คมพ. ปราศจากเชื้อ 
     เอกสารแนบ  
     ผลการทดสอบความปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ท่ียื่นทุกรายการ หรือผลการทดสอบความปราศจากเชื้อที่
เป็นตัวแทนผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
18. เอกสารแสดงการทดสอบหรือการสอบเทียบในกรณีผลิตหรือนำเข้า คมพ.ที่ใช้สำหรับการวัด 
     เอกสารแนบ  
     ผลการทดสอบหรือรายงานผลการสอบเทียบที่มีผลสรุปว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการทดสอบ และหนังสือ
บริษัทชี้แจงเกณฑ์การตัดสินผลสรุปของผลที่ผ่านการทดสอบ 
  



19. เอกสารแสดงรายการเครื่องมือแพทย์ท่ีรวมกลุ่ม และช้ีแจงเหตุผลของการรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ 
(ถ้ามี) 
     แนวทางการจัดทำ 
     จัดทำเอกสารแสดงรายการเครื่องมือแพทย์ที่รวมกลุ่ม และชี้แจงเหตุผลของการรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์  
ที่มีรายละเอียดมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มเอกสารแสดงรายการเครื่องมือแพทย์ที่รวมกลุ่ม และชี้แจงเหตุผลของ
การรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
    ตัวอย่าง Template เอกสารแสดงรายการเครื่องมือแพทย์ที่รวมกลุ่ม และช้ีแจงเหตุผลของการ
รวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์  

(หัวกระดาษบริษัท) 
 เขียนที่.................................... 

วันที่................................................... 
เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลของการรวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอก  
       ร่างกาย 
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางรายการ item 
  ข้าพเจ้า ..................................................................................เป็นผู้ดำเนินกิจการในนาม
บริษัท........................... ได้ยื่นคำขอ จดแจ้ง/ แจ้งรายการละเอียด/อนุญาต ผลิตภัณฑ์ ..........................  
.(ชื่อผลิตภัณฑ์)..........................โดยมีการรวมกลุ่มเครื่องมือแพท์และเหตุผลของการรวมกลุ่มดังนี ้
 ระบบ (System) เนื่องจากอยู่ภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner) เดียวกัน โดยมีข้อบ่งใช้เพ่ือให้
ทำงานร ่วมกันโดยส่วนประกอบสามารถทำงานร ่วมกันโดยจัดจำหน่ายในชื ่อของระบบ ( System) 
...............................ที ่ม ีการระบุว ่า “มีว ัตถุประสงค์การใช้สำหรับระบบ  (SYSTEM) นั ้น” ในฉลาก  
เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ โบรชัวร์ หรือแค็ตตาล็อก   
 หลายระบบยื่นรวมแบบตระกูล (Family of System) ประกอบด้วย....(จำนวน)..................system
ส ่ วนประกอบหล ักท ี ่ ย ื ่ นรวมก ัน  ม ีความหลากหลายท ี ่ ยอมร ับ ได ้  ( Permissible variants)  คือ 
.......................................  
 ตระกูล (Family) เนื่องจากอยู่ภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner) เดียวกัน มีวัตถุประสงค์
เดียวกัน ทุกรายการเป็นเครื ่องมือแพทย์ประเภท และหลักเกณฑ์เดียวกัน และอยู ่ภายใต้ชื ่อผลิตภัณฑ์ 
(Medical Device Proprietary Name) หรือชื่อการค้า (Brand name) เดียวกัน โดยมีส่วนประกอบหลักที่
ยื่นรวมกัน มีความหลากหลายที่ยอมรับได้ (Permissible variants) คือ .......................................  
 ชุด (Set) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกันและอยู่ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ (Medical 
Device Proprietary Name) หรือชื่อการค้า (Brand name) เดียวกัน และมีข้อบ่งใช้ให้ทำงานร่วมกันเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้ 
  ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
        (....................................)  
                                                                                        ผู้ดำเนินกิจการ 
                       
ดาวน์โหลด template แบบฟอร์มได้ทีห่นังสือชี้แจง grouping  

https://bit.ly/3BLbrBG


คำถาม 

1. แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการทีย่ื่นคำขอนำเข้าแบบ single แต่มีสถานที่ผลิตมากกว่า 1 แห่ง ใน 1 คำขอ  
ตอบ  แนวทางการปฏิบัติของการยื่นคำขอแบบ single แต่มีสถานที่ผลิตมากกว่า 1 แห่ง ใน 1 คำขอ ต้องยื่น 
Process validation เพื ่อยืนยันว่าแต่ละผู ้ผลิตมีวัตถุดิบ เกรด กระบวนการผลิตเหมือนกัน และผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยเหมือนกันของแต่ละผู้ผลิต หากเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้
ระบุสถานทีผู่้ผลิตให้ครบทุกแห่งใน ISO 13485 ฉบับเดียวกัน  
2. ผู้ประกอบการเป็นผู้นำเข้าทีจ่้างผู้ผลิตต่างประเทศเป็น OEM และ rebrand ใหม่ และรายละเอียดของ
เอกสารที่ใช้ย่ืนคำขอ 
ตอบ - เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นคำขอต้องเป็นชื่อที่ rebrand ใหม ่ได้แก่ บทสรุปเครื่องมือแพทย์, รายละเอียด
เครื่องมือแพทย,์ ฉลาก และเอกสารกำกับ, LOA ทีเ่จ้าของผลิตภัณฑ์จัดทำ, DOC ที่ผู้ผลิตจัดทำ  
       - เอกสารหลักฐานที ่เป็นชื ่ออื ่นที ่ไม่ใช่ช ื ่อที่ rebrand ใหม่ เช่น ผลทดสอบทาง pre-clinical และ 
clinicalสามารถอ้างอิงชื่อเดิมได้ เป็นต้น  
       - ให้ผู้ผลิตทำหนังสือชี้แจงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ rebrand และผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงมีความ identical with 
เหมือนกัน 
3. การจัดทำ LOA ของผู้นำเข้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ตอบ หากผู้นำเข้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ LOA ต้องจัดทำโดยบริษัทของผู้นำเข้า และให้ผู้นำเข้ามอบอำนาจให้
ตัวเอง โดยฉลากอาจมีการแสดงสัญลักษณ์ผู้นำเข้าเป็นบริษัท product owner หรือ legal manufacture 
หากไม่พบสัญลักษณ์ที ่แสดงว่าบริษัทผู ้นำเข้าเป็น product owner หรือ legal manufacture ต้องยื่น
เอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น สัญญาการว่าจ้างการเป็นผู้ผลิต เป็นต้น 
4. การรวมกลุ่มแบบ family 
ตอบ เครื่องมือแพทย์ (main product) ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเดียวกันหรือผลิตโดยหลายแหล่งผลิต แต่อยู่ภายใต้
เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน และมีสำเนา ISO 13485 ของแต่ละแหล่งผลิต สามารถยื่นคำขอรวมกลุ่มเป็น 
family และไม่ต้องขอ process validation  
       สำหรับ accessories ที่ผลิตมาจากหลายแหล่งผลิต สามารถจัดรวมกลุ่มเป็น family ได้ และต้องแนบ
สำเนา ISO 13485 ของแหล่งผลิต accessories เช่นกัน 
5. การขอสำเนาหนังสือรับรองการผลิตของ accessories 
ตอบ คำขอที่มีการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์แบบ system ที่ประกอบด้วยเครื่องมือแพทย์ main product และ 
accessories ให้แนบเฉพาะสำเนา ISO 13485 ของ main product เท่านั้น  เนื่องจากหากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มี ISO 
13485 ของ main product  เรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบ accessories ที่ว่าจ้างให้ผลิตอยู่แล้ว  

 


