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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
2) ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วยขั้นตอนและวิธีกำรอนุญำตและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
โฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. 2541
3) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรโฆษณำเครื่องมือ
แพทย์พ.ศ. 2553
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องโรคหรืออำกำรของโรคที่ห้ำมโฆษณำ
5) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2553
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต. ลำดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงครำม จ. สมุทรสงครำม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป เปิดรับกำรชำระเงินจนถึงเวลำ 15.30 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) หลักเกณฑ์
ผู้ยื่นคำขอควรทรำบข้อปฏิบัติดังนี้
1.1) ผู้ใดประสงค์จะทาการโฆษณาเครื่องมือแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะแสดงสรรพคุณคุณประโยชน์คุณภาพ
มาตรฐานปริมาณส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์หรือไม่ก็ตามต้องรับอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์จาก ผู้อนุญาตก่อนจึง
จะทาการโฆษณาได้
1.2) เครื่องมือแพทย์ที่จะทาการโฆษณาต้องผลิต / นาเข้าอย่างถูกต้องตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.2.1) ผู้ผลิต / ผู้นาเข้าภายในประเทศจะต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต / นาเข้าจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
1.2.2) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องขอรับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตผลิต / นาเข้าเครื่องมือแพทย์ซึ่งระบุชื่อเครื่องมือ
แพทย์ตรงตามที่ต้องการโฆษณาดังนี้
(1) ถุงยางอนามัย
(2) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม
(3) ถุงบรรจุโลหิต
(4) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี
(5) เลนส์สัมผัส
1.2.3) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียดต้องได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต / นาเข้าซึ่งระบุชื่อ
เครื่องมือแพทย์ตรงตามที่ต้องการโฆษณาดังนี้
(1) เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบาบัด
(2) เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
(3) เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
(4) เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้เสริมภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม
(5) ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสาหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา
(6) ชุดทดสอบสารแอมแฟตามีนในปัสสาวะ
1.2.4) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีมาตรฐานดังนี้
(1) กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว
(2) กระบอกฉีดยาอินซูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว
(3) ถุงมือสาหรับการตรวจโรค
1.2.5) เครื่องมือแพทย์อื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ตามข้อ 1.2.2-1.2.4 ต้องได้รับหนังสือประกอบการนาเข้า
เครื่องมือแพทย์
1.3) เครื่องมือแพทย์ที่ห้ำมทำกำรโฆษณำ คือ
1.3.1) เครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นาเข้า ขาย
1.3.2) เครื่องมือแพทย์ปลอม ผิดมาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผลิตหรือนาเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับ
อนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดหรือเครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถูกเพิกถอน
1.4) ใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับจะมีอำยุไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่อนุญำตหรือตำมที่ระบุในใบอนุญำต ทั้งนี้
ต้องโฆษณาได้เฉพาะข้อความตามที่ได้รับอนุญาตหากโฆษณาแตกต่างไป ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตและต้องแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ในทุกสื่อ (ยกเว้นสื่อของแจกของชาร่วย)
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1.5) ผู้ยื่นคำขอ / ผู้มำติดต่อควรทำควำมเข้ำใจศึกษำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยื่นคำขอเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำและสามารถตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารที่นามาใช้ประกอบการการพิจารณา
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน ครบถ้วน
1.6) ให้จัดทำข้อควำมโฆษณำแยกตำมประเภทของสื่อ เช่น
- สิ่งพิมพ์ แสดงเฉพาะตัวอักษรหรือแสดงทั้งภาพและตัวอักษรโดยให้แสดงภาพร่างในลักษณะที่ภาพและตัวอักษร
เหมือนที่จะใช้โฆษณาจริง
- วิทยุกระจำยเสียง แสดงเฉพาะเสียงโดยให้แสดงสคริปต์ที่มีคาบรรยายเสียงและคาพูดประกอบ
- โทรทัศน์ แสดงทั้งตัวอักษรภาพและเสียงให้แสดงสตอรี่บอร์ดที่มีภาพ (ภาพจริงหรือภาพร่าง) คาบรรยายประกอบ
ภาพคาบรรยายเสียงและคาพูดประกอบ
- อินเทอร์เน็ต แสดงภาพตัวอักษรหรือแสดงทั้งภาพตัวอักษรและเสียงโดยให้แสดงภาพ (ภาพร่างหรือภาพจริง) ใน
ลักษณะที่ภาพและตัวอักษรเหมือนที่จะใช้โฆษณาจริงหากมีเสียงให้แสดงสคริปต์ที่มีคาบรรยายและคาพูดประกอบ
- สิ่งของสำหรับแจก (Gimmick) แสดงเฉพาะตัวอักษรหรือมีการแสดงทั้งภาพและตัวอักษรให้แสดงภาพร่างใน
ลักษณะที่ภาพและตัวอักษรเหมือนที่ใช้โฆษณาจริงพร้อมแนบรายการสิ่งของสาหรับแจกที่ประสงค์จะขอโฆษณา
2) หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตาม link) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/143/13.PDF
2.1) เงื่อนไขกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
2.1.1) การใช้ภาษาต้องถูกต้องตรงตามหลักภาษาไทยตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีหรือตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัญฑิตยสถาน (รวมถึงคาที่ถอดความมาจากภาษาอังกฤษด้วย)
2.2.2) แสดงชื่อเครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 ครั้งหรือ 1 แห่ง โดยใช้ชื่อสามัญหรือชื่อการค้า
2.2.3) การโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกาเนิดต้องเป็นจริง
2.2.4) แสดงแหล่งที่มาของเครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้ผลิตนาเข้าขายก็ได้พร้อมแสดงที่อยู่และเลขหมายโทรศัพท์
2.2.5) เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือรับแจ้งรายการละเอียดให้แสดงเลขที่ในข้อความโฆษณา
2.2.6) การใช้คาว่า (ใหม่) ให้ใช้ได้กับเครื่องมือแพทย์ที่วางจาหน่ายไม่เกิน 1 ปี
2.2.7) การใช้คาว่า (ทั่วโลก) ต้องมีหลักฐานแสดงการจาหน่ายไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ (ไม่น้อยกว่า 3 ทวีป)
2.2.8) การโฆษณาวิธีการใช้ต้องชัดเจนเข้าใจง่ายปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
2.2.9) การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่มีหรือต้องแสดงคาเตือนข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสาร
กากับเครื่องมือแพทย์ ให้แสดงข้อความ “อ่านคาเตือนในฉลากและเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้” และรายละเอียด
ของคาเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังแล้วแต่กรณี และต้องแสดงให้ผู้บริโภคสามารถอ่านรับทราบเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ดังนี้
- สื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีเสียง แสดงข้อความด้วยตัวอักษรขนาด 1/4 ของตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดที่เป็น
สาระสาคัญแต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 มม. สีตัดกับสีพื้น
- ป้ายโฆษณา แสดงข้อความด้วยตัวอักษรขนาด 1/3 ของอักษรที่สูงที่สุดสีตัดกับสีพื้น
- สื่อวิทยุกระจายเสียง แสดงในส่วนเสียงให้ฟังชัดเจนทุกพยางค์และใช้ความเร็วและจังหวะในการพูดเช่นเดียวกับ
ข้อความที่โฆษณา
- สื่อวิทยุโทรทัศน์ทางฉายภาพภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตที่มีเสียงให้ แสดงในส่วนเสียงให้ชัดเจนทุกพยางค์และ
แสดงเป็นอักษรลอยขนาด 1/25 ส่วนของจอภาพสีตัดกับสีพื้น
- สื่ออื่นๆแล้วแต่กรณี แสดงตามความเหมาะสม
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2.2.10) การโฆษณาต้องไม่ขัดกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.11) การอ้างอิงรายงานทางวิชาการผลการศึกษาวิจัยสถิติ การรับรองของสถาบันใดๆ และการยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อ
สนับสนุนการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักสากลและแสดงหลักฐานทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดย
- เป็นไปตามหลักวิชาการและเอกสารอ้างอิงต้องระบุผู้ทาวิจัยและผู้สนับสนุนเงินทุน (ถ้ามี)
- เอกสารทางวิชาการเช่นบทความผลการวิจัยผลการทดลองผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์
- หนังสือรับรองเช่นจากหน่วยงานของรัฐสถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง หรือผู้เชี่ยวชาญที่ผู้อนุญาตเห็นชอบ
2.2.12) ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่โฆษณาต้องมีความถูกต้องครบถ้วนสมดุลและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
2.2.13) การโฆษณาเครื่องหมายรับรองหรือการรับรองใดๆ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับการรับรองจริงและต้องแนบ
หลักฐานการได้รับความยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์มาด้วย
2.2.14) การโฆษณาบนสิ่งของแจกหรือของชาร่วย ให้แสดงเฉพาะชื่อเครื่องมือแพทย์แต่ชื่อหรือเครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณ์ของบริษัทฯด้วยก็ได้
2.2.15) การโฆษณาโดยให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องระบุเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
3) ข้อห้ำมในกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
3.1) ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกาเนิดที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
3.1.1) การโฆษณาที่มีลักษณะโอ้อวดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากความเป็นจริง
เช่น การใช้คาว่า ยอด ยอดเยี่ยม พิเศษ วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด เด็ดขาด หายขาด หายห่วง ฉับพลัน ทันใจ ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์
ปลอดภัย ฉับพลัน ทันใจ ปลอดภัยที่สุด เหมาะสมที่สุด เป็นหนึ่ง ที่หนึ่ง ที่สุด แน่นอน เหนือกว่า พิชิตโรคร้ายหมดกังวล
มั่นใจ โอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อยนัก ไม่ทาให้เกิดอาการแพ้ ไม่มีผลข้างเคียง หรือใช้คาหรือข้อความภาพหรือเสียงอื่นใดที่มี
ความหมายทานองเดียวกัน
3.1.2) การโฆษณาแสดงรายละเอียดเกินกว่าที่ระบุในฉลากหรือเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิต
3.2) การรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.3) การจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีใด ๆ
3.4) การโฆษณาว่าสามารถป้องกันบาบัดบรรเทารักษาโรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดดังนี้
- มะเร็ง เบาหวาน โรคทางจิตเวช โรคความดันโลหิตโรค หรืออาการของโรคทางสมองหัวใจและหลอดเลือด ปอดม้าม
ตับ ไต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
- อัมพฤกษ์ อัมพาต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด)
- เอดส์ (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการโฆษณาถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์
ต่อประชาชน)
3.5) การแสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของเครื่องมือแพทย์
3.6) การโฆษณาชื่อเครื่องมือแพทย์ที่โอ้อวดเป็นเท็จหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อทาให้เข้าใจผิดหรือขัดต่อศีลธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3.7) การโฆษณาที่ไม่สุภาพสาหรับสาธารณชนหรือที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิดกฎหมายหรือ
ขัดต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ หรืออาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
3.8) การโฆษณาที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมความสามัคคีในหมู่ประชาชน
3.9) การโฆษณาที่ชักนาให้ผู้บริโภคไปรับบริการหรือมีการใช้เครื่องมือแพทย์ด้วยตนเองอย่างพร่าเพรื่อเกินความจาเป็น
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หรือไม่เหมาะสมจนอาจได้รับอันตรายจากการใช้ หรือทาให้เกิดความเข้าใจว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นประจา
3.10) การโฆษณาที่กระทาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจอันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่
ผู้บริโภค
3.1.11) การโฆษณาที่เป็นการทับถมหรือเปรียบเทียบกับเครื่องมือแพทย์ของผู้ประกอบการรายอื่นยกเว้นการเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือกรณีเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ ต้องไม่ระบุชื่อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ์ผู้อื่น
หมายเหตุ
1) ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ / หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
2) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
3) ให้ตรวจสอบเอกสารสาหรับยื่นคาขอฯตามแบบตรวจสอบคาขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุก
รายการและลงนามรับรอง
4) ผู้ดาเนินกิจการ หรือผู้รับมอบอานาจที่มายื่นคาขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอฯ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติ
บุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
(1) ผู้ยื่นคาขอยื่นคาขอโฆษณา
เครื่องมือแพทย์
(2) เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารให้
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
(3) เจ้าหน้าที่รับคาขอ / ชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอ (100 บาท) ที่
ฝ่ายการเงิน สสจ. สมุทรสงคราม
(4) ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จรับเงินมา
รับบัตรรับคาขอ
ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
3 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ
กรณีคาขอไม่ถูกต้องหรือ
เอกสารไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ
แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
หากผู้ยื่นคาขอไม่
สามารถแก้ไขหรือยื่น
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้นให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ
ทาบันทึกความบกพร่อง
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอบันทึก
ข้อมูลและออกใบอนญาตโฆษณา

4 วัน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

3)

การลงนาม

เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อลงนามใน
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ตามลาดับ

2 วัน

4)

การแจ้งผล
พิจารณา

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จรับเงินมารับ 15 นาที
เรื่องที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
/ ชาระค่าธรรมเนียมและผู้ยื่นคา
ขอนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
มาขอรับใบอนุญาตโฆษณาจาก
เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ

13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 0 วันทาการ
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

หมำยเหตุ
ยื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นแล้วมอบ
สาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้กับผู้
ยื่นคาขอ
หากพบว่าต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญประกอบการ
พิจารณาข้อความ
โฆษณาในเชิงลึกต้องใช้
เวลาเพิ่มเติมในการ
ดาเนินการส่งเรื่องให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีก
13 วันทาการ
-

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการ
ดาเนินการของผู้ยื่นคา
ขอ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสำร

1)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้า

0

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

0

กรมการปกครอง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

ใบควบคุม
กระบวนงาน

2)

แบบตรวจรับคา
ขอ

3)

ใบแสดงข้อมูล

4)

แบบคาขอ
อนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์
(แบบฆพ. 1)

5)

ข้อความโฆษณา
เครื่องมือแพทย์

1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วย
นับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
พร้อมวัตถุประสงค์แนบท้าย
และเอกสารมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับแต่วันที่ออก
ฉบับ
แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องให้
ครบถ้วน

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

1

0

หน่วย
นับ
เอกสำร
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

1

ชุด

ลงนามโดยผู้ได้รับมอบ
อานาจแต่งตั้งให้เป็นผู้ดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตโฆษณา (ตามหนังสือ
มอบอานาจแบบที่ 1)
ลงนามโดยผู้ได้รับมอบ
อานาจแต่งตั้งให้เป็นผู้ดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตโฆษณา (ตามหนังสือ
มอบอานาจแบบที่ 1 (นิติบุ

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร

1)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

หมำยเหตุ
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ที่

6)

7)

8)

9)

10)

11)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
คล) หรือแบบที่ 3 (บุคคล
ธรรมดา)
ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อานาจแบบที่ 1 ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท

หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
สาเนาใบจด
ทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต
/ นาเข้าเครื่องมือ
แพทย์ (ถ้ามี)
สาเนาใบอนุญาต
/ ใบรับแจ้ง
รายการละเอียด /
หนังสือ
ประกอบการ
นาเข้า (แล้วแต่
กรณี)
สาเนาฉลาก /
เอกสารกากับ
เครื่องมือแพทย์ /
คู่มือการใช้จาก
ผู้ผลิต

-

1

0

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

0

1

ฉบับ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อานาจแบบที่ 2 (กรณีผู้รับ
มอบอานาจแต่งตั้งผู้ดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับการโฆษณาไม่
มายื่นคาขอด้วยตนเอง) ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท
ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อานาจแบบที่ 3 กรณีบุคคล
ธรรมดาติดอากรแสตมป์ 30
บาท
หากผู้แทน (agency) เป็นผู้
ยื่นไม่ต้องแนบเอกสารใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ
ผลิต / นาเข้าเครื่องมือแพทย์
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ที่
12)

เอกสารอ้างอิง
(ถ้ามี)

13)

ใบแสดงข้อมูลคา กองควบคุม
ขอโฆษณา
เครื่องมือแพทย์
เครื่องมือแพทย์
เอกสารอื่นๆ
-

14)

1

0

หน่วย
นับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
เอกสารทางวิชาการ / สาเนา
ใบอนุญาตโฆษณาเดิมพร้อม
ข้อความโฆษณาแนบท้ายที่
เคยได้รับอนุญาต
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

เช่นผลวิเคราะห์จาก
หน่วยงานต่างๆ / หนังสือ
รับรองคาแปล / หนังสือ
รับรองการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย / หนังสือ
รับรองอื่นๆ / ผลการวิจัย
ฯลฯ

15. ค่ำธรรมเนียม
1) คำขออนุญำต ค่ำธรรมเนียม 100 บำท
2) ใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (กำรโฆษณำบนสิ่งของที่แจก) ค่ำธรรมเนียม 200 บำท
3) ใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (กำรโฆษณำอื่นๆ) ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท
หมำยเหตุ (ชำระค่ำธรรมเนียมที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตั้งแต่เวลำ 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรชำระค่ำธรรมเนียม 15 นำที)
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร
เลขที่ 202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124
Website: skmo.moph.go.th/skmo/
2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
75000
โทร 034-711 678
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT
3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556
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4)

E-mail: 1556@fda.moph.go.th
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ฆพ. 1
2)
การกรอกแบบ ฆพ. 1
3)
คู่มือการกรอกแบบ ฆพ. 1
4)
ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
5)
แบบตรวจรับคาขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
6)
หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
7)
หนังสือมอบอานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
8)
หนังสือมอบออานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
9)
ใบแสดงข้อมูลของคาขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์
10) วิธีการยื่นคาขออนุญาตด้านการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
18. หมำยเหตุ
ตัวอย่ำงกำรแสดงคำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
เครื่องมือแพทย์ทั่วไป
อ่านคาเตือนในฉลากและเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ หรือ
Notice the warnings on the label and accompanying documents before
use
ถุงยางอนามัย
สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
ถุงยางอนามัยที่มีสารเบนโซเคน ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังในกรณีที่คุณและคู่ของคุณมีอาหารแพ้ยาชา
สาหรับทาเฉพาะที่สารกันแดดกลุ่มยาซัลฟาหรือยาย้อมผม
เครื่องช่วยฟัง
ก่อนใช้เครื่องช่วยฟังต้องปรึกษาแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยิน
คอนแทคเลนส์
คำเตือน
- การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะการใช้ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของ
ดวงตาอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวรได้
ข้อห้ำมใช้
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กาหนด- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตามควรถอดล้างทา
ความสะอาดทุกวัน
ข้อควรระวัง
- ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติเช่นต้อเนื้อต้อลมตาแดงกระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง
ตาแห้งกระพริบตาไม่เต็มที่ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส
- ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
- ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้าเพราะอาจทาให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
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- ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์
- หากเกิดอาการผิดปกติเช่นเจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสงตามัว
น้าตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันทีและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วห้ามใช้
การระบุคาว่าตลอดวัน
เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชารุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่ - ควรใช้น้ายาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ายาฆ่าเชื้อโรคสาหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้ง
เกิน 1 เดือน
ที่แช่เลนส์สัมผัส และแม้ไม่ได้ใส่เลนส์สัมผัสควรเปลี่ยนน้ายาใหม่ในตลับทุกวัน
ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่ำ
- ไม่ควรใช้เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน
เพิ่มเติมข้อควรระวัง
- ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชารุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน
- ควรใช้น้ายาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ายาฆ่าเชื้อสาหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่
แช่เลนส์สัมผัสและแม้ได้ได้ใส่เลยส์สัมผัสควรเปลี่ยนน้ายาใหม่ในตลับทุกวัน
เครื่องตรวจวัดระดับน้าตาลใน - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการ
เลือดระบุสาหรับผู้มีภาวะ
วินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง
เบาหวาน
- ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้าตาลในเลือดควรอ่านฉลากเอกสารกากับเครื่องและปฏิบัติ
ตามทุกครั้ง
- หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้าตาลในเลือดโปรดติดต่อ
แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
แผ่นเจลลดไข้
- ห้ามใช้บริเวณตาและรอบดวงตาบริเวณที่เป็นลมพิษผื่นแดงมีอาการระคายเคืองหรือมี
บาดแผล
- ถ้ามีไข้สูงควรใช้ร่วมกับยาลดไข้หรือปรึกษาแพทย์และไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
เทอร์มอมิเตอร์ทั้งแบบ
ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาทีหลังจากรับประทานอาหารออกกาลังกายหรือ
อินฟราเรดและแบบปกติ
อาบน้า
แปรงสีฟันแบตเตอรรี่สาหรับเด็ก - การใช้งานสาหรับเด็กควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
- ใช้สาหรับเด็กอายุมากกว่า 3 ปี
- หลีกเลี่ยงการล้างด้ามแปรงผ่านน้าโดยตรง
เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้ง
- ใช้แทนการออกกาลังกายไม่ได้
รายการละเอียด
- แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม (ตามเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์)
เม็ดฟู่ทาความสะอาดฟันปลอม - ห้ามดื่มน้าแช่ฟันปลอมหรือใช้แทนน้ายาบ้วนปากห้ามนาเม็ดฟู่เข้าปาก
ครีมติดฟันปลอม
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดฟันปลอมควรปรึกษาทันตแพทย์
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของ
- ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคาแนะนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ออกซิเจน
- ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทาให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็น
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผู้ที่ต้องการบาบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้
ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
- เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือ
เปลวไฟไม่เหมาะสาหรับนาไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
- ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน
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ตัวอย่ำงข้อควำม ลักษณะภำพหรือกำรโฆษณำที่ไม่อนุญำตในกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
- การใช้คาหรือข้อความเกี่ยวกับคุณประโยชน์คุณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกาเนิดของเครื่องมือ
แพทย์ในทานองโอ้อวดเกินจริง เช่น ยอด ดีเลิศ หายห่วง มหัศจรรย์ เป็นหนึ่ง เหนือกว่า ยอดเยี่ยม ดีที่สุด ฉับพลัน
ปลอดภัย ที่หนึ่ง พิชิตโรคร้าย พิเศษ เด็ดขาด ทันใจ ปลอดภัยที่สุด ที่สุด หมดกังวล วิเศษ หายขาด ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสมที่สุด
แน่นอน มั่นใจ โอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อยนัก ไม่ทาให้เกิดอาการแพ้ไม่มีผลข้างเคียง หรือการใช้ภาพหรือเสียงอื่นใดที่มี
ความหมายทานองเดียวกัน
- ใช้เครื่องมือแพทย์นี้แล้วมีผลทาให้น้าหนักลดลงรูปร่างดีขึ้น
- เชิญร่วมส่งฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อชิงโชคชิงรางวัล
- ภาพบุคคลถือจับหรือชี้ไปที่เครื่องมือแพทย์
- สัญลักษณ์ชูนิ้วโป้งนิ้วชี้ชู 2 นิ้ว (สัญลักษณ์ของชัยชนะ) ทามือเป็นรูปโอเคหรือภาพกดไลค์
- ภาพเครื่องหมายถูกยกเว้นการรับประกันสินค้า
- บุคคลหนึ่งบุคคลใดกล่าวถึงสรรพคุณข้อบ่งใช้ข้อดีของเครื่องมือแพทย์
- ระบุชื่อบุคคลตาแหน่งที่เป็นที่รู้จัก
- การให้รางวัลจากการสุ่มเช่นสุ่มจากการส่ง sms ฉลากฯลฯ โดยไม่ได้ใช้ความสามารถของผู้ส่ง
- ภาพผู้หญิงแต่งกายไม่สุภาพเช่นเห็นร่องอก
- มีการจัดรายการส่งเสริมการขายแต่ไม่ระบุระยะเวลาการจัดรายการวิธีการสถานที่และราคาของสมนาคุณ

วันที่พิมพ์
สถานะ
อนุมัติ โดย
จัดทาโดย
เผยแพร่โดย

09/07/58
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร
สุวัสสา สุขเจริญคณา
-
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วิธีกำรยื่นคำขอเกี่ยวกับกำรขออนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
1) ผู้ยื่นคาขอติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค สสจ.สมุทรสงคราม

2) เจ้าหน้าที่พิจารณา / ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง /
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม
checklist

ครบถ้วนถูกต้องตาม
checklist

2.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ไขพร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน

3) ชาระค่าธรรมเนียมคาขอ ที่ห้องการเงิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

2.2 มอบสาเนาบันทึก
ข้อบกพร่องให้ผู้ยื่นคาขอ

2.3 ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและนามายื่นใหม่

4) ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ รับเงินมารับใบคาขอที่กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรสงคราม/
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดทาบันทึกเสนอกลุ่ม
กากับดูแลเพื่อตรวจสถานที่
แก้ไขครบถ้วน / ถูกต้อง
ตามตามระยะเวลาที่
กาหนด
4.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต

แก้ไขไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง
ตามตามระยะเวลาที่
กาหนด
2.4 คืนคาขอผู้มายื่น

4.2 แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ หากล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่คมู่ ือกาหนด จะแจ้งเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดาเนินการ 7 วัน
หมำยเหตุ
1.ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
2.เมื่อครบกาหนดเวลาตามทีร่ ะบุในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ

4.3 เมื่อครบระยะเวลาดาเนินการให้ผู้ยื่นนา
ใบเสร็จรับเงินยื่นติดต่อขอรับใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือแพทย์กับเจ้าหน้าที่

