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คู ่ มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ ้ มครองผู ้ บริโภคและเภสั ชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื อกระบวนงาน : การขออนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ ้ มครองผู ้ บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู ่ ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที ให้ อํานาจการอนุญาต หรือที เกี ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
2) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยขั นตอนและวิ ธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกียวกับการ
โฆษณาผลิ ตภัณฑ์ สุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๑
3) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการโฆษณาเครื องมือ
แพทย์พ.ศ. ๒๕๕๓
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื องโรคหรื ออาการของโรคทีห้ามโฆษณา
5) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกับเครื องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นที ให้ บริการ: ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที กําหนดระยะเวลา
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือบริการประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที มากที สุด 0
จํานวนคําขอที น้ อยที สุด 0
10. ชื ออ้ างอิงของคู ่ มือประชาชนการขออนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ถนนอูทอง
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ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
/ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ผู ้ ยื นคําขอควรทราบข้ อปฏิบัติดังนี
1.1) ผู ้ ใดประสงค์จะทําการโฆษณาเครืองมือแพทย์เพือประโยชน์ทางการค้ าไม่ว่าจะแสดงสรรพคุณคุ ณประโยชน์
คุณภาพมาตรฐานปริมาณส่วนประกอบของเครืองมือแพทย์หรือไม่ก็ตามต้ องรับอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์จาก
ผู ้ อนุญาตก่อนจึงจะทําการโฆษณาได้
1.2) เครืองมือแพทย์ทีจะทําการโฆษณาต้ องผลิต / นําเข้าอย่างถูกต้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ องดังนี
1.2.1) ผู ้ ผลิต / ผู ้ นําเข้ าภายในประเทศจะต้ องได้ รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นําเข้ าจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
1.2.2) เครืองมือแพทย์ทีต้ องขอรับใบอนุญาตต้ องได้ รับใบอนุญาตผลิต/นําเข้ าเครืองมือแพทย์ซึงระบุชือเครืองมือ
แพทย์ตรงตามทีต้ องการโฆษณาดังนี
(1) ถุงยางอนามัย
(2) ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม
(3) ถุงบรรจุโลหิต
(4) ชุดตรวจทีเกียวข้ องกับการติดเชื อเอชไอวี
(5) เลนส์สัมผัส
1.2.3) เครืองมือแพทย์ทีต้ องแจ้ งรายการละเอียดต้ องได้รับใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิต/นําเข้ าซึงระบุชือเครืองมือ
แพทย์ตรงตามทีต้ องการโฆษณาดังนี
(1) เครืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ทีใช้ เพือกายภาพบําบัด
(2) เครืองตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
(3) เต้ านมเทียมซิลิโคนใช้ ฝังในร่างกาย
(4) เครืองหรืออุปกรณ์ทีใช้ เสริมภายนอกเพือเสริมหรือกระชับเต้ านม
(5) ผลิตภัณฑ์ทีมีสมบัติหนืดสําหรับใช้ ในกระบวนการผ่าตัดตา
(6) ชุดทดสอบสารแอมแฟตามีนในปั สสาวะ
1.2.4) เครืองมือแพทย์ทีต้ องมีมาตรฐานดั งนี
(1) กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื อชนิดใช้ ได้ ครั งเดียว
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(2) กระบอกฉีดยาอินซูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื อชนิดใช้ ได้ ครั งเดียว
(3) ถุงมือสําหรับการตรวจโรค
1.2.5) เครืองมือแพทย์อืนๆทีไม่ใช่เครืองมือแพทย์ตามข้ อ 1.2.2 - 1.2.4 ต้ องได้ รับหนังสือประกอบการนําเข้ าเครืองมือ
แพทย์
1.3) เครื องมือแพทย์ ที ห้ ามทําการโฆษณาคือ
1.3.1) เครืองมือแพทย์ทีห้ ามผลิต นําเข้ า ขาย
1.3.2) เครืองมือแพทย์ปลอม ผิดมาตรฐาน เสือมคุ ณภาพ ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผลิตหรือนําเข้ าไม่ตรงตามทีได้ รับ
อนุญาตหรือแจ้ งรายการละเอียดหรือเครืองมือแพทย์ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ งรายการละเอียดถูกเพิกถอน
1.4) ใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์ ที ได้ รับจะมีอายุไม่ เกิน 3 ปี นับแต่ วันที อนุญาตหรือตามที ระบุใน
ใบอนุญาต ทั งนีต้ องโฆษณาได้เฉพาะข้ อความตามทีได้รับอนุญาตหากโฆษณาแตกต่างไป ถือว่าไม่ได้ รับอนุญาตและ
ต้ องแสดงเลขทีใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์ในทุกสือ(ยกเว้นสือของแจกของชําร่วย)
1.5) ผู ้ ยื นคําขอ/ผู ้ มาติดต่ อควรทําความเข้าใจศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเกี ยวกับการยื นคําขอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและสามารถตอบข้ อซักถามของเจ้ าหน้ าทีเกียวกับเอกสารทีนํามาใช้ ประกอบการการพิจารณา
รวมถึงเอกสารทีเกียวข้ องอืนๆได้ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน ครบถ้ วน
1.6) ให้ จัดทําข้ อความโฆษณาแยกตามประเภทของสื อ เช่น
- สิ งพิมพ์ แสดงเฉพาะตัวอักษรหรือแสดงทั งภาพและตัวอักษรโดยให้ แสดงภาพร่างในลักษณะทีภาพและตัวอั กษร
เหมือนทีจะใช้ โฆษณาจริง
- วิทยุกระจายเสียง แสดงเฉพาะเสียงโดยให้ แสดงสคริปต์ทีมีคําบรรยายเสียงและคําพูดประกอบ
- โทรทัศน์ แสดงทั งตัวอักษรภาพและเสียงให้ แสดงสตอรีบอร์ดทีมีภาพ(ภาพจริงหรือภาพร่าง) คําบรรยายประกอบ
ภาพคําบรรยายเสียงและคําพูดประกอบ
- อินเทอร์ เน็ต แสดงภาพตัวอักษรหรือแสดงทั งภาพตัวอักษรและเสียงโดยให้ แสดงภาพ(ภาพร่างหรือภาพจริง)ใน
ลักษณะทีภาพและตัวอักษรเหมือนทีจะใช้ โฆษณาจริงหากมีเสียงให้ แสดงสคริปต์ทีมีคําบรรยายและคําพูดประกอบ
- สิ งของสําหรับแจก (Gimmick) แสดงเฉพาะตัวอักษรหรือมีการแสดงทั งภาพและตัวอักษรให้ แสดงภาพร่างใน
ลักษณะทีภาพและตัวอักษรเหมือนทีใช้ โฆษณาจริงพร้ อมแนบรายการสิงของสําหรับแจกทีประสงค์จะขอโฆษณา
2) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการยื นคําขอ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการโฆษณาเครืองมือ
แพทย์ พ.ศ. 2553(รายละเอียดตาม link)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/143/13.PDF
2.1) เงื อนไขการโฆษณาเครื องมือแพทย์
2.1.1) การใช้ ภาษาต้ องถูกต้ องตรงตามหลักภาษาไทยตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีหรือตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัญฑิตยสถาน (รวมถึงคําทีถอดความมาจากภาษาอังกฤษด้ วย)
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2.2.2) แสดงชือเครืองมือแพทย์ทีถูกต้ องอย่างน้ อย 1 ครั งหรือ1 แห่ง โดยใช้ ชือสามัญหรือชือการค้ า
2.2.3) การโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกําเนิดต้ องเป็ นจริง
2.2.4) แสดงแหล่งทีมาของเครืองมือแพทย์จะเป็ นผู ้ ผลิตนําเข้ าขายก็ได้ พร้ อมแสดงทีอยู่และเลขหมายโทรศั พท์
2.2.5) เครืองมือแพทย์ทีได้ รับใบอนุญาตหรือรับแจ้ งรายการละเอียดให้ แสดงเลขทีในข้ อความโฆษณา
2.2.6) การใช้ คําว่า (ใหม่)ให้ ใช้ ได้ กับเครืองมือแพทย์ทีวางจําหน่ายไม่เกิน 1 ปี
2.2.7) การใช้ คําว่า (ทัวโลก)ต้ องมีหลักฐานแสดงการจําหน่ายไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ (ไม่น้อยกว่า 3 ทวีป)
2.2.8) การโฆษณาวิธีการใช้ ต้องชัดเจนเข้ าใจง่ายปฏิบัติตามได้ อย่างถูกต้ อง
2.2.9) การโฆษณาเครืองมือแพทย์ทีมีหรือต้ องแสดงคําเตือนข้ อห้ ามใช้ หรือข้ อควรระวังในการใช้ ไว้ ในฉลากหรือ
เอกสารกํากับเครืองมือแพทย์ ให้ แสดงข้ อความ “อ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครืองมือแพทย์ก่อนใช้” และ
รายละเอียดของคําเตือนข้ อห้ ามใช้ ข้อควรระวังแล้ วแต่กรณี และต้ องแสดงให้ ผู ้ บริโภคสามารถอ่านรับทราบเข้ าใจได้ ง่าย
และชัดเจน ดังนี
- สือสิงพิมพ์และอินเทอร์เน็ตทีไม่มีเสียง แสดงข้ อความด้ วยตัวอักษรขนาด1/4 ของตัวอักษรทีใหญ่ทีสุดทีเป็ น
สาระสําคัญแต่ต้องไม่น้อยกว่า2 มม. สีตัดกับสีพื น
- ป้ายโฆษณา แสดงข้ อความด้ วยตัวอักษรขนาด 1/3 ของอักษรทีสูงทีสุดสีตัดกับสีพื น
- สือวิทยุกระจายเสียง แสดงในส่วนเสียงให้ ฟังชัดเจนทุกพยางค์และใช้ ความเร็วและจังหวะในการพูดเช่นเดียวกับ
ข้ อความทีโฆษณา
- สือวิทยุโทรทัศน์ทางฉายภาพภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตทีมีเสียงให้ แสดงในส่วนเสียงให้ ชัดเจนทุกพยางค์และ
แสดงเป็ นอักษรลอยขนาด 1/25 ส่วนของจอภาพสีตัดกับสีพื น
- สืออืนๆแล้ วแต่กรณี แสดงตามความเหมาะสม
2.2.10) การโฆษณาต้ องไม่ขัดกับกฎหมายอืนๆทีเกียวข้ อง
2.2.11) การอ้ างอิงรายงานทางวิชาการผลการศึกษาวิจัยสถิติ การรับรองของสถาบันใดๆและการยืนยันข้ อเท็จจริง
เพือสนับสนุนการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักสากลและแสดงหลักฐานทางวิชาการซึงเป็ นทียอมรับและเชือถือได้ โดย
- เป็ นไปตามหลักวิชาการและเอกสารอ้ างอิงต้ องระบุผู ้ ทําวิจัยและผู ้ สนับสนุนเงินทุน(ถ้ ามี)
- เอกสารทางวิชาการเช่นบทความผลการวิจัยผลการทดลองผลการตรวจสอบคุ ณภาพมาตรฐานของเครืองมือ
แพทย์
- หนังสือรับรองเช่นจากหน่วยงานของรัฐสถาบันเอกชนทีรัฐรับรอง หรือผู ้เชียวชาญทีผู ้ อนุญาตเห็นชอบ
2.2.12) ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ทีโฆษณาต้ องมีความถูกต้ องครบถ้ วนสมดุลและไม่ก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิด
2.2.13) การโฆษณาเครืองหมายรับรองหรือการรับรองใดๆ ต้ องมีหลักฐานแสดงว่าได้ รับการรับรองจริงและต้ องแนบ
หลักฐานการได้ รับความยินยอมให้ ใช้ ตราสัญลักษณ์มาด้ วย
2.2.14) การโฆษณาบนสิงของแจกหรือของชําร่วย ให้ แสดงเฉพาะชือเครืองมือแพทย์แต่ชือหรือเครืองหมายหรือตรา
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯด้ วยก็ได้
2.2.15) การโฆษณาโดยให้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้ องระบุเงือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ชัดเจน
3) ข้ อห้ ามในการโฆษณาเครื องมือแพทย์
3.1) ห้ ามโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกําเนิดทีเป็ นเท็จหรือเกินความจริง
3.1.1) การโฆษณาทีมีลักษณะโอ้ อวดหรือก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดจากความเป็ นจริง
เช่น การใช้ คําว่า ยอด ยอดเยียม พิเศษ วิเศษ ดีเลิศ ดีทีสุ ด เด็ดขาด หายขาด หายห่วง ฉับพลัน ทันใจ ศักดิ สิทธิ
มหัศจรรย์ ปลอดภัย ฉับพลัน ทันใจ ปลอดภัยทีสุ ด เหมาะสมทีสุด เป็ นหนึง ทีหนึง ทีสุด แน่นอน เหนือกว่า พิชิตโรคร้ าย
หมดกังวล มันใจ โอกาสอย่างนี มีไม่บ่อยนักไม่ทําให้ เกิดอาการแพ้ ไม่มีผลข้ างเคียง หรือใช้ คําหรือข้ อความภาพหรือ
เสียงอืนใดทีมีความหมายทํานองเดียวกัน
3.1.2) การโฆษณาแสดงรายละเอียดเกินกว่าทีระบุในฉลากหรือเอกสารกํากับเครืองมือแพทย์จากผู ้ ผลิต
3.2) การรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครืองมือแพทย์โดยบุคคลหนึงบุคคลใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม
3.3) การจัดให้ มีรางวัลด้ วยการเสียงโชคด้ วยวิธีใด ๆ
3.4) การโฆษณาว่าสามารถป้องกันบําบัดบรรเทารักษาโรคหรืออาการของโรคทีห้ ามโฆษณา ตามทีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดดั งนี
- มะเร็ง เบาหวาน โรคทางจิตเวช โรคความดั นโลหิตโรค หรืออาการของโรคทางสมองหัวใจและหลอดเลือด ปอด
ม้ าม ตับ ไต (ยกเว้ นการโฆษณาโดยตรงต่อผู ้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
- อัมพฤกษ์ อัมพาต (ยกเว้ นการโฆษณาโดยตรงต่อผู ้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู ้ ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด)
- เอดส์ (ยกเว้ นการโฆษณาโดยตรงต่อผู ้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์
ต่อประชาชน)
3.5) การแสดงข้ อความทีก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญของเครืองมือแพทย์
3.6) การโฆษณาชือเครืองมือแพทย์ทีโอ้ อวดเป็ นเท็จหลอกลวงให้ เกิดความหลงเชือทําให้ เข้ าใจผิดหรือขัดต่อศีลธรรม
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3.7) การโฆษณาทีไม่สุภาพสําหรับสาธารณชนหรือทีเป็ นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมให้ มีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย หรือนําไปสู่ความเสือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ หรืออาจ
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม
3.8) การโฆษณาทีจะทําให้ เกิดความแตกแยกหรือเสือมความสามัคคีในหมู่ประชาชน
3.9) การโฆษณาทีชักนําให้ ผู ้ บริโภคไปรับบริการหรือมีการใช้ เครืองมือแพทย์ด้วยตนเองอย่างพรําเพรือเกินความจําเป็ น
หรือไม่เหมาะสมจนอาจได้ รับอันตรายจากการใช้ หรือทําให้ เกิดความเข้ าใจว่ามีความเหมาะสมทีจะใช้ เป็ นประจํา
3.10) การโฆษณาทีกระทําด้ วยวิธีการอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจอันอาจก่อให้ เกิดความรําคาญ
แก่ผู ้ บริโภค
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3.1.11) การโฆษณาทีเป็ นการทับถมหรือเปรียบเทียบกับเครืองมือแพทย์ของผู ้ ประกอบการรายอืนยกเว้นการ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือกรณีเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ ทั งนีต้ องไม่ระบุชือเครืองมือแพทย์หรือ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ผู ้ อืน
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที รับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

(1) ผู ้ ยืนคําขอยืนคําขอโฆษณา 3 ชัวโมง
เครืองมือแพทย์
(2) เจ้ าหน้ าทีพิจารณาเอกสารให้
ถูกต้ องครบถ้ วนตามหลั กเกณฑ์
และเงือนไข
(3) เจ้ าหน้ าทีรับคําขอ/ ชําระ
ค่าธรรมเนียมคําขอ(100 บาท) ที
งานการเงิน สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
(4) ผู ้ ยืนคําขอนําใบเสร็จรับเงินมา
รับบัตรรับคําขอ
ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
(OSSC)

2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคําขอบันทึก 4 วัน
ข้ อมูลและออกใบอนญาตโฆษณา

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ
สสจ.
พระนครศรีอ
ยุธยา

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ
สสจ.

หมายเหตุ

(กรณีคําขอไม่ถูกต้ อง
หรือเอกสารไม่ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งผู ้ ยืนคํา
ขอแก้ ไขหรือยืนเอกสาร
เพิมเติมได้ ในขณะนั น
หากผู ้ ยืนคําขอไม่
สามารถแก้ ไขหรือยืน
เอกสารหลักฐาน
เพิมเติมได้ ในขณะนั น
ให้ เจ้ าหน้ าทีและผู ้ ยืน
คําขอทําบันทึกความ
บกพร่องโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู ้ ยืนคํา
ขอลงนามไว้ ในบันทึก
นั นแล้ วมอบสําเนา
บันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ กับผู ้ ยืนคํา
ขอ)
(หากพบว่าต้ องใช้ ความ
เชียวชาญประกอบการ
พิจารณาข้ อความ
โฆษณาในเชิงลึกต้ องใช้
เวลาเพิมเติมในการ
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

3)

การลงนาม

เจ้ าหน้ าทีเสนอเพือลงนามใน
ใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือ
แพทย์ตามลําดับ

2 วัน

4)

การแจ้ งผล
พิจารณา

ผู ้ ยืนคําขอนําใบเสร็จรับเงินมารับ 15 นาที
เรืองที ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา /ชําระ
ค่าธรรมเนียมและผู ้ยืนคําขอนํา
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมมา
ขอรับใบอนุญาตโฆษณาจาก
เจ้ าหน้ าที ศู นย์บริการผลิตภั ณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
พระนครศรีอ ดําเนินการส่งเรืองให้
ยุธยา
ผู ้ เชียวชาญพิจารณาอีก
13 วันทําการ)
ศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ
สสจ.
พระนครศรีอ
ยุธยา
ศูนย์บริการ (ระยะเวลาขึ นอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์
การดําเนินการของผู ้ ยืน
สุขภาพ
คําขอ)
เบ็ดเสร็จ
สสจ.
พระนครศรีอ
ยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว0 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู ้ ออกเอกสาร

1)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

0

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน หน่ วย
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
สําเนา เอกสาร
1
ชุด
(พร้ อมวัตถุประสงค์แนบ
ท้ ายและเอกสารมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนนับแต่วั นทีออก)
1
ฉบับ
(แนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู ้ มอบอํานาจ
และผู ้ รับมอบอํานาจพร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ องให้
ครบถ้ วน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน หน่ วย
เอกสาร
นับ
สําเนา เอกสาร
0
ฉบับ

15.2) เอกสารอื น ๆ สําหรับยื นเพิ มเติม
ที
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื นเพิ มเติม
ผู ้ ออกเอกสาร
ใบควบคุม
กระบวนงาน

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
แบบตรวจรับคํา ศูนย์บริการ
ขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ใบแสดงข้ อมูล ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
แบบคําขอ
ศูนย์บริการ
อนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เครืองมือแพทย์ เบ็ดเสร็จ สสจ.
(แบบฆพ.1)
พระนครศรีอยุธยา

1

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

ลงนามโดยผู ้ ได้ รับมอบ
อํานาจแต่งตั งให้ เป็ นผู ้
ดําเนินกิจการเกียวกับการ
ขออนุญาตโฆษณา(ตาม
หนังสือมอบอํานาจแบบที
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื นเพิ มเติม
ผู ้ ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วย
นับ
เอกสาร

5)

ข้ อความโฆษณา เครืองมือแพทย์

2

1

ชุด

6)

หนังสือมอบ
อํานาจและ
แต่งตั งผู ้ ดําเนิน
กิจการเกียวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
หนังสือมอบ
อํานาจเกียวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หนังสือมอบ
อํานาจเกียวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
สําเนาใบจด
ทะเบียนสถาน
ประกอบการ
ผลิต/นําเข้ า
เครืองมือแพทย์

1

0

ฉบับ

ศูนย์บริการ
0
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

7)

8)

9)

-

หมายเหตุ
1)
ลงนามโดยผู ้ ได้ รับมอบ
อํานาจแต่งตั งให้ เป็ นผู ้
ดําเนินกิจการเกียวกับการ
ขออนุญาตโฆษณา (ตาม
หนังสือมอบอํานาจแบบที
1(นิติบุคล) หรือแบบที 3
(บุคคลธรรมดา)
ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อํานาจแบบที 1 ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท

ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อํานาจแบบที 2 (กรณีผู ้ รับ
มอบอํานาจแต่งตั งผู ้ ดําเนิน
กิจการเกียวกับการโฆษณา
ไม่มายืนคําขอด้ วยตนเอง)
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อํานาจแบบที 3 กรณีบุคคล
ธรรมดาติดอากรแสตมป์ 30
บาท
หากผู ้ แทน(agency) เป็ นผู ้
ยืนไม่ต้องแนบเอกสารใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ
ผลิต/ นําเข้ าเครืองมือแพทย์
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ที
10)

11)

12)

13)

14)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วย
นับ
เอกสาร

ศูนย์บริการ
0
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

เอกสารทางวิชาการ /
สําเนาใบอนุญาตโฆษณา
เดิมพร้ อมข้ อความโฆษณา
แนบท้ ายทีเคยได้ รับอนุญาต
-

0

1

ฉบับ

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื นเพิ มเติม
ผู ้ ออกเอกสาร
(ถ้ ามี)
สําเนา
ใบอนุญาต /
ใบรับแจ้ งรายการ
ละเอียด /
หนังสือ
ประกอบการ
นําเข้ า (แล้ วแต่
กรณี)
สําเนาฉลาก /
เอกสารกํากับ
เครืองมือแพทย์ /
คู่มือการใช้ จาก
ผู ้ ผลิต
เอกสารอ้ างอิง
(ถ้ ามี)

ใบแสดงข้ อมูลคํา กองควบคุม
ขอโฆษณา
เครืองมือแพทย์
เครืองมือแพทย์
เอกสารอืนๆ
-

หมายเหตุ

เช่นผลวิเคราะห์จาก
หน่วยงานต่างๆ / หนังสือ
รับรองคําแปล / หนังสือ
รับรองการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย/หนังสือ
รับรองอืนๆ/ ผลการวิจัยฯลฯ
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) คําขออนุญาต ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
2) ใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์ (การโฆษณาบนสิ งของที แจก) ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
3) ใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์ (การโฆษณาอืนๆ) ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห้องการเงิ นสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตังแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที 130 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3532 2011
2)

ศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (ชัน 1 ศาลากลางจังหวัด พระนครศรี อยุธยา(อาคาร 4 ชัน) ต.
คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000 โทรศัพท์ :1567)
และ E-mail : DRT-AY@ hotmail.com

3)

ศูนย์ จัดการเรื องร้ องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ศรป.)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ชั น1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556
หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศู นย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก
1)
แบบฆพ. 1
2)
การกรอกแบบฆพ. 1
3)
คู่มือการกรอกแบบฆพ. 1
4)
ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์
5)
แบบตรวจรับคําขอเกียวกับการโฆษณาเครืองมือแพทย์
6)
หนังสือมอบอํานาจและแต่งตั งผู ้ ดําเนินกิจการเกียวกับการขออนุญาตโฆษณา(กรณีนิติบุคคล)
7)
หนังสือมอบอํานาจเกียวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
8)
หนังสือมอบออํานาจและแต่งตั งผู ้ ดําเนินกิจการ(กรณีบุคคลธรรมดา)
9)
ใบแสดงข้ อมูลของคําขอโฆษณาเครืองมือแพทย์
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10)

วิธีการยืนคําขออนุญาตด้ านการโฆษณาเครืองมือแพทย์

19. หมายเหตุ
ตัวอย่ างการแสดงคําเตือน ข้ อห้ามใช้ ข้ อควรระวัง
เครืองมือแพทย์ทัวไป
อ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครืองมือแพทย์ก่อนใช้ หรือ
Notice the warnings on the label and accompanying documents before use
ถุงยางอนามัย
สวมถุงยางอนามัยทุกครั งทีมีเพศสัมพันธ์
ถุงยางอนามัยทีมีสารเบนโซเคน ควรใช้ ผลิตภัณฑ์นี ด้ วยความระมัดระวังในกรณีทีคุ ณและคู่ของคุณมีอาหารแพ้ ยาชา
สําหรับทาเฉพาะทีสารกันแดดกลุ่มยาซัลฟาหรือยาย้ อมผม
เครืองช่วยฟัง
ก่อนใช้ เครืองช่วยฟั งต้ องปรึกษาแพทย์หรือนักแก้ ไขการได้ ยิน
คอนแทคเลนส์
คําเตือน- การใช้ เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะการใช้ ผิดวิธีมีความเสียงต่อการอักเสบหรือ
การติดเชื อของดวงตาอาจรุนแรงถึงขั นสูญเสียสายตาอย่างถาวรได้
ข้ อห้ ามใช้- ห้ ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาทีกําหนด- ห้ ามใส่เลนส์สัมผัส
ร่วมกับบุคคลอืน- ห้ ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ ว่าจะเป็ นชนิดใส่นอนได้
ก็ตามควรถอดล้ างทําความสะอาดทุกวัน
ข้ อควรระวัง- ผู ้ ทีมีสภาวะของดวงตาผิดปกติเช่นต้ อเนื อต้อลมตาแดงกระจกตาไวต่อ
ความรู ้ สึกลดลงตาแห้ งกระพริบตาไม่เต็มทีไม่ควรใช้ เลนส์สัมผัส
- ควรเปลียนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน- ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายนํ า
เพราะอาจทําให้ เกิดการติดเชื อทีตาได้- ล้ างมือฟอกสบู่ให้ สะอาดทุกครั งก่อนสัมผัส
เลนส์
- หากเกิดอาการผิดปกติเช่นเจ็บหรือปวดตาเป็ นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้ แสงตา
มัวนํ าตาไหลมากหรือตาแดงให้ หยุดใช้ เลนส์สัมผัสทันทีและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
ห้ ามใช้ เลนส์สัมผัสถ้ าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชํารุดหรือถูกเปิ ดก่อนใช้ งาน
- ควรใช้ นํ ายาล้ างเลนส์สัมผัสทีใหม่และเปลียนนํ ายาฆ่าเชื อโรคสําหรับเลนส์สัมผัสทุก
ครั งทีแช่เลนส์สัมผัสและแม้ ไม่ได้ ใส่เลนส์สัมผัสควรเปลียนนํ ายาใหม่ในตลับทุกวัน
การระบุคําว่าตลอดวัน
ต้ องมีคําแนะนําเพิมเติมว่า - ไม่ควรใช้ เกิน 12 ชัวโมงต่อวัน
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้ งานได้ ไม่ เพิ มเติมข้ อควรระวัง
- ห้ ามใช้ เลนส์สั มผัสถ้ าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชํารุดหรือถูกเปิ ดก่อนใช้ งาน
เกิน 1 เดือน
- ควรใช้ นํ ายาล้ างเลนส์สัมผัสทีใหม่และเปลียนนํยาฆ่
า าเชื อสําหรับเลนส์สัมผัสทุก
ครั งทีแช่เลนส์สัมผัสและแม้ ได้ ได้ ใส่เลยส์สัมผัสควรเปลียนนํ ายาใหม่ในตลับทุกวัน
เครืองตรวจวัดระดั บนํ าตาลใน - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เครืองและไม่ควรใช้ ข้อมูลทีได้ จากการตรวจวัดนี ในการ
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เลือดระบุสําหรับผู ้ มีภาวะ
เบาหวาน

วินิจฉัยรักษาโรคหรือสังยาด้ วยตนเอง
- ก่อนใช้ เครืองตรวจระดับนํ าตาลในเลือดควรอ่านฉลากเอกสารกํากับเครืองและ
ปฏิบัติตามทุกครั ง
- หากมีปัญหาหรือต้ องการทราบข้ อมูลเฉพาะเกียวกับระดั บนํ าตาลในเลือดโปรด
ติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
แผ่นเจลลดไข้
- ห้ ามใช้ บริเวณตาและรอบดวงตาบริเวณทีเป็ นลมพิษผืนแดงมีอาการระคายเคือง
หรือมีบาดแผล
- ถ้ ามีไข้ สูงควรใช้ ร่วมกับยาลดไข้ หรือปรึกษาแพทย์และไม่ควรใช้ ในเด็กอายุตํากว่า2
ปี
เทอร์มอมิเตอร์ทั งแบบ
ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง30 นาทีหลั งจากรับประทานอาหารออกกําลังกายหรือ
อินฟราเรดและแบบปกติ
อาบนํ า
แปรงสีฟันแบตเตอรรีสําหรับ
- การใช้ งานสําหรับเด็กควรอยู่ในการดูแลของผู ้ ปกครอง
เด็ก
-ใช้ สําหรับเด็กอายุมากกว่า 3 ปี
-หลีกเลียงการล้ างด้ ามแปรงผ่านนํ าโดยตรง
เครืองมือแพทย์ทีต้ องแจ้ ง
-ใช้ แทนการออกกําลังกายไม่ได้
รายการละเอียด
- แล้ วแต่กรณีตามความเหมาะสม (ตามเอกสารกํากับเครืองมือแพทย์)
เม็ดฟู ่ ทําความสะอาดฟันปลอม ห้ ามดืมนํ าแช่ฟันปลอมหรือใช้ แทนนํ ายาบ้ วนปากห้ ามนําเม็ดฟู ่ เข้ าปาก
ครีมติดฟั นปลอม
หากมีปัญหาเกียวกับการติดฟันปลอมควรปรึกษาทันตแพทย์
เครืองเพิมความเข้ มข้ นของ
-ผู ้ จะใช้ เครืองได้ ต้องได้ รับคําแนะนําจากแพทย์ผู ้เชียวชาญ
ออกซิเจน
- ออกซิเจนทีได้ จากเครืองจะทําให้ มีประมาณออกซิเจนเข้มข้ นเพิมขึ นแต่ไม่ได้ เป็ น
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู ้ ทีต้ องการบําบัดโดยการให้ ออกซิเจนอาจมีอั นตราย
ได้ ดังนั นควรปรึกษาแพทย์ผู ้ เชียวชาญก่อนใช้ เครือง
- เนืองจากออกซิเจนเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั นควรเก็บให้ ห่างจากความร้ อน
หรือเปลวไฟไม่เหมาะสําหรับนําไปใช้ ผสมก๊ าซไนตรัสออกไซด์เพือใช้ ในการดมยาสลบ
- ห้ ามสูบบุหรีหรือผู ้ อืนทีสูบบุหรีอยู่ในบริเวณใกล้ เครืองในขณะทีมีการเปิ ดใช้ งาน
ตัวอย่ างข้ อความ ลักษณะภาพหรือการโฆษณาที ไม่ อนุญาตในการโฆษณาเครื องมือแพทย์
- การใช้ คําหรือข้ อความเกียวกับคุ ณประโยชน์คุ ณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกําเนิดของเครืองมือ
แพทย์ในทํานองโอ้ อวดเกินจริง เช่น
ยอด ดีเลิศ หายห่วง มหัศจรรย์ เป็ นหนึง เหนือกว่า ยอดเยียม ดีทีสุด ฉับพลั น ปลอดภัย ทีหนึง พิชิตโรคร้ าย พิเศษ
เด็ดขาด ทันใจ ปลอดภัยทีสุด ทีสุด หมดกังวล วิเศษ หายขาด ศักดิ สิทธิเหมาะสมทีสุด แน่นอน มันใจ
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โอกาสอย่างนี มีไม่บ่อยนัก
ไม่ทําให้ เกิดอาการแพ้ ไม่มีผลข้ างเคียง
หรือการใช้ ภาพหรือเสียงอืนใดทีมีความหมายทํานองเดียวกัน
- ใช้ เครืองมือแพทย์นี แล้ วมีผลทําให้ นํ าหนักลดลงรูปร่างดีขึ น
- เชิญร่วมส่งฉลากผลิตภัณฑ์เพือชิงโชคชิงรางวัล
- ภาพบุคคลถือจับหรือชี ไปทีเครืองมือแพทย์
- สัญลักษณ์ชูนิ วโป้งนิ วชี2ชูนิ ว(สัญลักษณ์ของชัยชนะ) ทํามือเป็ นรูปโอเคหรือภาพกดไลค์
- ภาพเครืองหมายถูกยกเว้ นการรับประกันสินค้ า
- บุคคลหนึงบุคคลใดกล่าวถึงสรรพคุ ณข้ อบ่งใช้ ข้อดีของเครืองมือแพทย์
- ระบุชือบุคคลตําแหน่งทีเป็ นทีรู ้ จัก
- การให้ รางวัลจากการสุ่มเช่นสุ่มจากการส่งsms ฉลากฯลฯโดยไม่ได้ ใช้ ความสามารถของผู ้ ส่ง
- ภาพผู ้ หญิงแต่งกายไม่สภาพเช่
ุ
นเห็นร่องอก
- มีการจัดรายการส่งเสริมการขายแต่ไม่ระบุระยะเวลาการจัดรายการวิธีการสถานทีและราคาของสมนาคุ ณ
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วิธีการยื นคําขอเกี ยวกับการขออนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์
1) ผู ้ ยืนคําขอติดต่อเจ้ าหน้ าที ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
2)เจ้ าหน้ าทีพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง/
ครบถ้ วน ตามหลั กเกณฑ์และเงือนไข
ไม่ครบถ้ วนไม่ถูกต้ องตาม checklist

ครบถ้ วนถูกต้ องตาม checklist

2.1 เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ ไขพร้ อมลงนามรับทราบ

3) ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ ทีห้ องการเงิน
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.2 มอบสําเนาบันทึก
ข้ อบกพร่องให้ ผู ้ ยืนคําขอ

2.3 ผู ้ ยืนคําขอแก้ ไขข้ อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดและนํามายืนใหม่

4) ผู ้ ยืนคําขอนําใบเสร็ จ รับเงินมารับใบคําขอที
ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.

แก้ ไขครบถ้ วน/ถูกต้ อง
ตามตามระยะเวลาที

พระนครศรีอยุธยา/ เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลและ
จัดทําบันทึกเสนอกลุ่มกํากับดูแลเพือตรวจสถานที

กําหนด

แก้ ไขไม่ครบถ้ วนไม่ถูกต้ องตาม

4.1 เจ้ าหน้ าทีพิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาต

ตามระยะเวลาทีกําหนด

2.4 คืนคําขอผู ้ มายืน

สรุป 4 ขั นตอน รวมระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน
หมายเหตุ 1.ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู ้ ประกอบการแก้ ไขหรื อส่งเอกสารเพิมเติม
2.เมือครบกําหนดเวลาตามทีระบุในคู่มือนี แล้ ว หากผู ้ อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้ วเสร็จ
จะแจ้ งเป็ นหนั งสือให้ ผู ้ ยืนคําขอรับทราบแห่งความล่าช้ าทุก7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็จ

4.2 แจ้ งผลเมือพิจารณาแล้ วเสร็จ หากล่าช้ ากว่า
ระยะเวลาทีคู่มือกําหนด จะแจ้ งเหตุแห่งความ
ล่าช้ าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็ จ

4.3 เมือครบระยะเวลาดําเนินการให้ ผู ้ ยืน

นําใบเสร็ จรับเงินยืนติดต่อขอรับใบอนุญาต
โฆษณาเครืองมือแพทย์ กับเจ้ าหน้ าที
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