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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552
3) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องโรคหรืออำกำรของโรคที่ห้ำมโฆษณำ
4) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรโฆษณำเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2553
5) ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยขั้นตอนและวิธีกำรอนุญำตและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
โฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. 2541
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานางานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น การ
เปลี่ยนสถานที่ตั้ง เลขหมายโทรศัพท์ของผู้แทนจาหน่ายฯลฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 4)
(รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเป็นส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญเช่น
- การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง
- การเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ของผู้แทนจาหน่าย
- การเปลี่ยนตาแหน่งของรูปภาพและตัวอักษร
- การเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร
- การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ )
หมายเหตุ
1) ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ / หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
2) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
3) ให้ตรวจสอบเอกสารสาหรับยื่นคาขอฯตามแบบตรวจสอบคาขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุก
รายการและลงนามรับรอง
4) ผู้ดาเนินกิจการ หรือ ผู้รับมอบอานาจที่มายื่นคาขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคาขอฯ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติ
บุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

(1) ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอ
2 ชั่วโมง
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการโฆษณา
(2) เจ้าหน้าที่พิจารณา
เอกสารให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไข
(3) ชาระค่าธรรมเนียมคาขอ

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

หมำยเหตุ
กรณีคาขอไม่ถูกต้อง
หรือเอกสารไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ
แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมในขณะนั้นหาก
ผู้ยื่นคาขอไม่สามารถ
แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

(100 บาท) ที่ห้องการเงิน
สสจ.สมุทรสงคราม
(4) ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ
รับเงินมารับบัตรรับคาขอ

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม

4)

-

เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ
บันทึกข้อมูล

2 วันทาการ กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อพิจารณา 2 วันทาการ กลุ่มงาน
ลงนามตามลาดับ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม
ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ
15 นาที
กลุ่มงาน
รับเงินคาขอมาแสดงเพื่อรับ
คุ้มครอง
การอนุญาตให้แก้ไข
ผู้บริโภคและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
เภสัช

หมำยเหตุ
หลักฐานเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทา
บันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติมพร้อมทั้ง
กาหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไว้ใน
แบบบันทึกความ
บกพร่องโดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นและมอบ
สาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้กับ
ผู้ยื่นคาขอ
-

-

(ระยะเวลาขึ้นกับการ
ดาเนินการของผู้ยื่นคา
ขอ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ใบอนุญาตโฆษณา

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 0 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
บุคคล
การค้า

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

ฉบับ

หน่วยนับ
เอกสำร

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

3)

หนังสือมอบ
อานาจแต่งตั้งผู้
ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการ
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย์

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
กรณีหนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง) พร้อมแนบ
รายละเอียดวัตถุประสงค์
แนบท้ายซึ่งออกมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบ
อานาจรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ใช้หนังสือมอบอานาจใหม่
หรือใช้ฉบับสาเนาที่ได้รับ
การตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ (ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท)
หากต้องการให้เจ้าหน้าที่
รับรองสาเนาของหนังสือ
มอบอานาจที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วให้ถ่าย
สาเนาหนังสือมอบอานาจ
มาเพิ่มเติม
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ที่

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
ใบควบคุม
กระบวนงาน
แบบตรวจรับคา
ขอ
แบบคาขอแก้
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใน
ใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ (แบบฆพ.
4)

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

สาเนาใบอนุญาต กลุ่มงานคุ้มครอง
โฆษณาเครื่องมือ ผู้บริโภคและเภสัช
แพทย์ (ฆพ. 2)
สาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม
รายละเอียด
เกี่ยวกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงของ
เครื่องมือแพทย์

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

0

1

ชุด

ลงนามโดยผู้ได้รับมอบ
อานาจตามหนังสือมอบ
อานาจและแต่งตั้งผู้
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตโฆษณา
(แบบที่ 1) (กรณีนิติ
บุคคล) หรือ (แบบที่ 3)
กรณีบุคคลธรรมดา
-

2

0

ชุด

-

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(ติดอากรแสตมป์ 30
บาท) หากต้องการให้เจ้า
หนที่รับรองสาเนาของ
หนังสือมอบอานาจที่
ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ให้ถ่ายสาเนาหนังสือมอบ
อานาจมาเพิ่มเติม

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา (กรณี
บุคคลธรรมดา)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(ติดอากรแสตมป์ 30
บาท) หากต้องการให้
เจ้าหน้าที่รับรองสาเนา
ของหนังสือมอบอานาจที่
ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ให้ถ่ายสาเนาหนังสือมอบ
อานาจมาเพิ่มเติม

16. ค่ำธรรมเนียม
1) คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตหรือรำยกำรอื่นๆที่ได้รับอนุญำต
หมำยเหตุ (ชำระค่ำธรรมเนียมที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ตั้งแต่เวลำ 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรชำระค่ำธรรมเนียม 15 นำที)
17. 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
E-mail: 1556@fda.moph.go.th
4) 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)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ฆพ. 4
2)
การกรอก แบบ ฆพ. 4
3)
คู่มือการกรอก แบบ ฆพ. 4
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

แบบตรวจรับคาขอเกี่ยวการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ขั้นตอนการยื่นคาขออนุญาตด้านการโฆษณาเครื่องมือแพทย์

19. หมำยเหตุ
การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข
ปรับปรุงสถานที่หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์
สถานะ
อนุมัติ โดย
จัดทาโดย
เผยแพร่โดย

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

2)เจ้าหน้าที่พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง /
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม
checklist

ครบถ้วนถูกต้องตาม
checklist

2.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ไขพร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน

2.2 ชาระค่าธรรมเนียมคาขอ ทีฝ่ ่ายการเงิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

2.1.1 มอบสาเนาบันทึก
ข้อบกพร่องให้ผู้ยื่นคาขอ

2.1.2 ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและนามายื่นใหม่

3) ผู้ยื่นคาขอนาใบเสร็จ รับเงินมารับใบคาขอที่กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.
สมุทรสงคราม/ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขครบถ้วน /
ถูกต้องตามตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

แก้ไขไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

2.1.3 คืนคาขอผู้มายื่น

3.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต

3.2 แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ หากล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่คมู่ ือกาหนด จะแจ้งเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาดาเนินการ 5 วันทาการ
หมำยเหตุ
1.ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
2.เมื่อครบกาหนดเวลาตามทีร่ ะบุในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ

4) เมื่อครบระยะเวลาดาเนินการให้ผู้ยื่นนา
ใบเสร็จรับเงินยื่นติดต่อขอรับใบอนุญาตขาย
เครื่องมือแพทย์กับเจ้าหน้าที่

