
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดทำ Declaration of Conformity (DOC) 
 

  



แนวทางการจัดทำ Declaration of Conformity (DOC) 

1. ผู ้จ ัดทำ Declaration of Conformity (DOC) ได ้แก ่ เจ ้าของผลิตภัณฑ์ (Product owner) หรือ ผ ู ้ผลิต 
(Physical manufacturer)  
2. DOC (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หรือหมายเลข 2) ต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ความแตกต่าง
ระหว่างเอกสารหมายเลข 1 และหมายเลข 2 คือ รายละเอียดย่อหน้าแรกเก่ียวกับการอ้างถึงกฎหมาย 

เอกสารหมายเลข 1 เป็นการอ้างถึง the ASEAN Agreement on Medical Device Directive 

 
เอกสารหมายเลข 2 เป็นการอ้างถึง 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 

 
 เงื่อนไขในการเลือกใช้ 

1. เพ่ือให้การจัดทำ Declaration of conformity และ Letter of Authorization for Authorized 
Representatives มีความสอดคล้องกัน อ้างอิงกฎหมายฉบับเดียวกัน ขอให้ใช้เอกสารหมายเลข 2 ในการจัดทำ 
Declaration of conformity เป็นอันดับแรก 
 2. หากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตมีปัญหาไม่สามารถแก้ไขให้อ้างอิงตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เนื่องจากต้องการจัดทำ 
Declaration of conformity ฉบับเดียว ที ่อ้างอิงกฎหมายของอาเซียนเพื ่อให้สามารถยื ่นในประเทศต่างๆ  
ในอาเซียนได้ครบทั้ง 10 ประเทศ สามารถใช้เอกสารหมายเลข 2 ในการจัดทำ Declaration of conformity ได ้
  
  



3. คำแนะนำสำหรับกรอกข้อมูลที่สำคัญ 
3.1 ย่อหน้าแรก  

          We, [name of Product Owner or Physical Manufacturer], as the [Product Owner or 
Physical Manufacturer], ขอให้ระบุเฉพาะชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต โดยไม่ต้องระบุที่อยู่ และแจ้งว่าเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิต หากเป็นทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิต ให้ระบุ  Product Owner หรือ Physical 
Manufacturer หรือ Product Owner and Physical Manufacturer  
     3.2 ชื่อและที่ตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Name and Address of Product Owner) // ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต (Name 
and Address of Physical Manufacturer) // ชื่อและที่ตั้งผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตให้เป็น
ตัวแทนในการวางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด (Name and Address of Authorized Representative) 

- กรณีผลิตและนำเข้าปกติ 
o ชื่อและท่ีตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ (กรณีนำเข้า)  
                                          บริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (กรณีผลิต) 
o ชื่อและท่ีตั้งผู้ผลิต :               บริษัทที่เป็นสถานทีผ่ลิตผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ (กรณีนำเข้า)  
    (เครื่องหลักและ accessories)   บริษัทที่เป็นสถานทีผ่ลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (กรณีผลิต) 
o ชื่อและที่ตั ้งผู ้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในการวาง
จำหน่ายสินค้าในท้องตลาด : บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
ผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในการวางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด (กรณีนำเข้าและผลิต)  

- กรณีเป็นผู้นำเข้าและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่จ้างต่างประเทศผลิต ต้องจัดทำ DOC โดยผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศและมีการแสดงที่ฉลากว่าบริษัทผู ้นำเข้าที่เป็นผู้สั ่งจ้างให้ผลิตเป็น product owner หรือ legal 
manufacture หากไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ขอให้แนบเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น 
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการสั่งจ้างให้บริษัทต่างประเทศเป็นผู้ผลิต เป็นต้น 

o ชื่อและท่ีตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (กรณีนำเข้า)  
o ชื่อและท่ีตั้งผู้ผลิต : บริษัทที่เป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ (กรณีนำเข้า)  
o ชื่อและที่ตั ้งผู ้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในการวาง
จำหน่ายสินค้าในท้องตลาด : บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
ผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในการวางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด (กรณีนำเขา้)  

- กรณีผลิตเพื่อแบ่งบรรจุ 
o ชื่อและท่ีตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ :  บริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (กรณีผลิต) 
o ชื่อและท่ีตั้งผู้ผลิต :  บริษัทที่เป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (กรณีผลิต) 
o ชื่อและที่ตั ้งผู ้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในการวาง
จำหน่ายสินค้าในท้องตลาด : บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
ผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในการวางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด (กรณีผลิต)  

  3.3 หนังสือรับรองการจัดการระบบคุณภาพ Quality Management System Certificate 
            - กรณีผลิตและนำเข้าปกติ ให้ระบุรายละเอียดของหนังสือร ับรองระบบคุณภาพของผู ้ผลิต
ต่างประเทศ (กรณีนำเข้า) หรือผู้ผลิตในประเทศ (กรณีผลิต) ที่ยังไม่หมดอายุ (Physical Manufacturer) ของ
เครื่องหลักและ accessories 



 -  กรณีผลิตเพื ่อแบ่งบรรจุ  ให้ระบุรายละเอียดของหนังสือร ับรองระบบคุณภาพของผู ้ผลิต 
ในประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุ (Physical Manufacturer)  

  3.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ Standard applied ขอให้ระบุรายละเอียดของมาตรฐานที่ใช้สำหรับ
ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

        กรณีที่ไม่ได้เป็นเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศ และไม่มี Standards Applied สำหรับเครื่องมือ
แพทย์หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นการเฉพาะ ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตชี้แจงว่าในประเทศผู้ผลิตหรือเ จ้าของ
ผลิตภัณฑ์นี้ไมจ่ัดเป็นเครื่องมือแพทย์ และให้แสดงวิธีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Quality Control) เพ่ือแสดง
ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตาม product specification เช่น หัวข้อการทดสอบหลังจากผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด
เป็นอย่างน้อย  



(Example) 
DECLARATION OF CONFORMITY 

[To be printed on Company Letterhead of Product Owner or Physical Manufacturer]  
(หัวกระดาษของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต) 

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:   
(ให้กรอกชื่อและที่ตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และต้องสอดคล้องกับชื่อและที่ตั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ระบุในหน้า
คำขอ) 
< 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:  
(ให้กรอกชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต และต้องสอดคล้องกับชื่อและท่ีตั้งผู้ผลิตที่ระบุในตาราง ITEM) 
< Physical Manufacturer who performs the activity of manufacture > 
Name and Address of Authorized Representative:  
(ใหก้รอกชื่อและท่ีตั้งของผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนในการวาง
จำหน่ายสินค้าในท้องตลาด) 
< Local authorized representative responsible for placing the medical device on the market of 
Thailand> 
Medical Device(s):  
(ให้ระบุตรงกับรายการที่ต้องการขึ้นทะเบียน และ accessories ที่ระบุในตาราง ITEM ให้ครบทุกรายการ หาก

มีรุ่นต้องใส่ชื่อรุ่นให้ครบทุกรายการ) 

< e.g. product name and model number> 
Risk Classification: e.g. Class ..., rule ....  
(ให้ระบุความเสี่ยงตามที่ข้ึนทะเบียนในประเทศไทย) 
< Class of Device according to the classification rule, and the rule used to determine the 
classification> 
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Quality Management System Certificate:  
(ให้ระบุรายละเอียดของ หนังสือรับรองระบบคุณภาพของ Physical Manufacturer / ผู้ผลิต) 
< ISO ...... , Certification Body and Certificate Number, issue date, expiry date> 
 
ตัวอย่างการระบุ 
ISO 13485 : …(ใส่ version /ปีของมาตรฐาน เช่น ISO 13485 : 2016)....  
(Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory 
purposes) 
Certification Body :   ........... 
Certificate Number :  123456789 
 issue date : December 16,2020 
 expiry date : December 15,2021 
 
หมายเหตุ :  
หนังสือรับรองระบบคุณภาพดังกล่าวจะต้องเป็นของ Physical Manufacturer / ผู้ผลิต และเอกสารต้องยัง
ไม่หมดอายุ  
Standards Applied: 
 (ให้ระบุรายละเอียดของมาตรฐานที่ใช้สำหรับทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่การระบุเพียง ISO 
13485 ซึ่งเป็นการรับรองระบบคุณภาพการผลิตของโรงงาน)  
< International standards; OR Regional Standard; OR See Attached Schedule for multiple 
standards >  
 
ตัวอย่างการระบ ุ (เป็นการสมมติเลข Standard เท่านั้น เนื่องจากแต่ละผลิตภัณฑ์ มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แตกต่างกัน) 

Standard  Standard name/title 
ISO 12345 : 2015 XXXXXXXXXX (ใส่ชื่อมาตรฐาน) 

 
หมายเหตุ :   
มาตรฐานที ่ระบุควรสอดคล้องกับมาตรฐานที ่ระบุในเอกสาร Essential Requirement / Essential 
Principle หรือเอกสาร technical file  
This declaration of conformity is valid from <Day Month Year> 
Authorized Signatory: 
______________________                                     _____________________ 
Name, Position       Date   
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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 ASEAN Agreement on Medical Device Directive. 
 

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 ..., rule ....  

< Class of Device according to the classification rule, and the rule used to determine the 

classification> 

 

Quality Management System Certificate: (for Physical Manufacturer) 

< ISO ...... , 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 

เอกสารหมายเลข 1 



  

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  

เอกสารหมายเลข 2 


