ใบควบคุมกระบวนงาน
การอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์

วันทีรับ/คืนเรื อง...............................................
เวลา..............................................................น.
เลขทีรับ/คืนเรื อง.............................................
ผูร้ ับ/คืนเรื อง...................................................

 การอนุญาตโฆษณา
 การแก ้ไขเปลียนแปลงการโฆษณา
 การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
 อืน ๆ...........................................................
กรณี  ตรวจสถานที  ส่ งผูเ้ ชียวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาโฆษณา (หากไม่เข้าทัง 2 กรณี ให้ขา้ มขันตอน ผูเ้ ชียวชาญ/คณะทํางาน/
คณะอนุกรรมการพิจารณาโฆษณา และขันตอนส่ งเรื องให้กลุ่ม Post ตรวจสถานที)
บุคคลหรื อนิติบุคคลผูย้ ืนคําขอ..………………………………………………………………ชือผลิตภัณฑ์……………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตรวจสอบเอกสาร
การรับคําขอ
รับเรื องวันที………………………………………...เวลา.…………น.
รับวันที………………………………...………..เวลา……………น.
ตรวจสอบแล้วเสร็ จวันที ……………………..……..เวลา……...…..น.
ลงเลขรับแล้วเสร็ จวันที………………..………..เวลา…………....น.
ผลการตรวจสอบ  รับเรื อง  ไม่รับเรื อง
คืนเรื องวันที………………………….…………เวลา……………น.
ผูต้ รวจประเมิน Pre……………………………………………………………….
เจ้าหน้าทีธุรการกอง พ……………………………………………………………..
การพิจารณาเอกสาร
แก้ ไขเอกสาร
รับเรื องวันที………………………….................….เวลา………..…น.
แจ้งผูป้ ระกอบการเพือการแก ้ไขเอกสารวันที…………………เวลา…………น.
พิจารณาแล้วเสร็ จวันที…………………………..…เวลา……....…..น.
ผูป้ ระกอบการแก ้ไขแล้วเสร็ จวันที……………………………เวลา……...…..น.
ผูต้ รวจประเมิน Pre……………………………………………..…….……………. ผูต้ รวจประเมิน Pre………………………………………………………………...
ผู้เชียวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสาร
แก้ ไขเอกสาร (ตามความเห็น ผชช./คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการฯ)
ส่ งเรื องวันที…………………………………….…เวลา……………น.
แจ้งผูป้ ระกอบการเพือการแก ้ไขเอกสารวันที…………………เวลา…………...น.
รับเรื องทีพิจารณาแล้วเสร็ จวันที………………..…เวลา…...…...…..น.
ผูป้ ระกอบการแก ้ไขแล้วเสร็ จวันที……………………………เวลา……….…..น.
ผูต้ รวจประเมิน Pre……………………………………………………………….
ผูต้ รวจประเมิน Pre………………………………………………………………...
ส่ งเรืองให้ กลุ่ม Post (ตรวจสถานที)
กลุ่ม Post (ตรวจสถานที)
รับเรื องจากธุรการกองพ. วันที……………………เวลา………………น.
รับเรื องจากกลุ่ม Pre. วันที………………………เวลา………………น.
ส่ งเรื องออกจากกลุ่ม Pre วันที……………………เวลา…………...…..น.
ส่ งคืน กลุ่ม Pre วันที……………………………เวลา…………...…..น.
เจ้าหน้าทีธุรการกลุ่ม Pre…………………………………………………………. เจ้าหน้าทีธุรการกลุ่ม Post…………………………………………………. ……...
รับเรืองจากกลุ่ม Post (ตรวจสถานที)
การพิจารณาเอกสาร
รับเรื องจากกอง พ. วันที……………………………เวลา………..………น.
รับเรื องวันที…………………………………………เวลา………………น.
ส่ งคืนกลุ่ม Pre วันที……………………………...…เวลา…………....…..น.
พิจารณาแล้วเสร็ จวันที………………………………เวลา……….....…..น.
เจ้าหน้าทีธุรการกลุ่ม Pre…………………………………………………………. ผูต้ รวจประเมิน Pre………………………………………………….......................
การตรวจสอบเอกสาร
รับเรื องจากเจ้าหน้าทีผูพ้ ิจารณาวันที……………………………………………..เวลา………………...น.
ตรวจสอบแล้วเสร็ จวันที …………………………………………………………เวลา…………………น.
หัวหน้ากลุ่ม Pre…………………………………………………………………………………………..
การเสนอผลการพิจารณา
รับเรื องจากกลุ่ม Pre วันที…………………………..เวลา………………..น.
เสนอ ผอ. ลงนามวันที……………………………...เวลา………………...น. รับเรื องคืนวันที………………………..เวลา……………..……..น.
ออกเลขและส่ งเรื องออกจากกองวันที ………………เวลา……………..…น.
เจ้าหน้าทีธุรการกอง พ.……………………………………………………………………..
เสนอ เลขาธิการฯลงนามวันที ………………………เวลา………………...น. ส่ งเรื องกลับกอง พ. วันที……………….เวลา……………………น.
เจ้าหน้าทีธุรการกอง พ………………………………………………………………………
การออกเลขทีใบอนุญาตโฆษณา
รับเรื องคืนวันที…..………………………………....เวลา………………….…น.
ออกเลขทีใบอนุญาตวันที………………..………... .เวลา……………………น.
เจ้าหน้าทีธุรการกลุ่ม…………………………………………………………………...…..
การเตรียมส่ งมอบใบอนุญาตโฆษณา
แล้วเสร็ จพร้อมส่ งมอบให้ผปู ้ ระกอบการวันที…………………………………....เวลา……………..…......น.
เจ้าหน้าทีธุรการกอง พ……………………………………………………………………..
สรุ ปเวลาทีใช้ จริง (วันทําการ)
เวลาทีกําหนด
เวลาทีใช้ จริง
หมายเหตุ
การอนุญาตโฆษณา
7
การแก ้ไขเปลียนแปลงการโฆษณา
5
เวลาทีกําหนด
การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
4
เวลาทีใช้จริ ง
กรณี ส่งผูเ้ ชียวชาญ/ตรวจสถานที
21
อืน ๆ
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แบบตรวจรั บคําขอ
เกียวกับการโฆษณาเครื องมือแพทย์

วันทีรับ/คืนเรื อง.................................เวลา.............น.
 เลขทีรับเรื อง.......................................................
 เลขทีคืนเรื อง......................................................
ผู้รับ/คืนเรื อง............................................................

ชือผูย้ ืนคําขอ (นิติบุคคล/ บุคคลธรรมดา)................................................................................................ ชือผูด้ าํ เนินกิจการ................................................................................
 ขอใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์ (ฆพ.1) ( ขอใหม่  มีแนวเรื องเดิม เลขที ฆพ..............................................................................................................................)
 ขอรับใบแทน (ฆพ.3) ฆพ. เลขที...……………………………………. …… ขอแก ้ไขเปลียนแปลง (ฆพ.4) ฆพ. เลขที...……………..……………………………….
ชือเครื องมือแพทย์ ..........................................................................................................................................................................................................................................
ส่ วนที 1
ผลการตรวจประเมิน
ผลการตรวจเอกสาร
การตรวจรับเอกสาร
มี
ไม่ มี ผ่าน
ไม่ ผ่าน
ถูกต้อง ไม่ ถูกต้อง
1. คําขอ ฆพ.1 เอกสารแนบ (1) ฆพ.3 เอกสารแนบ (3)  ฆพ.4 เอกสารแนบ (4)
2.หน้าโฆษณา รวม ………..หน้า [(1) (จํานวน 3 ชุด)] [(3) สําเนา(ถ้ามี)] [(4) จํานวน 2 ชุด]
3.สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนจํากดั /ร้าน) จากกระทรวงพาณิ ชย์ (1)(3)(4)
4. หนังสื อมอบอํานาจและแต่งตังผูด้ าํ เนินกิจการพร้อมอากรแสตมป์ (1)(3)(4)
5. หนังสื อมอบอํานาจให้เป็นผูย้ นคํ
ื าขอ (กรณี ผดู ้ าํ เนินการในข้อ 4 ไม่ใช่ผยู ้ ืนคําขอ)พร้อมอากรแสตมป์ (1)(3)(4)
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ(1)(3)(4)
7.สําเนาใบอนุญาตฯ/ ใบรับแจ้งรายการละเอียดฯ/ หนังสื อประกอบการนํา เข้าเครื อง มือ แพทย์ทวไป
ั แล้วแต่กรณี (1)
8.เอกสารเพิ มเติมกรณี การโฆษณาเครื องมือแพทย์ทีผลิตในประเทศ (1)
- สําเนาบันทึกการตรวจสถานทีผลิตเครื องมือแพทย์
- รายละเอียดเครื องมือแพทย์ทีผลิต(กรรมวิธีการผลิต มาตรฐานหรื อข้อก ําหนดเฉพาะ การควบคุมคุณภาพ)
9.ฉลาก และเอกสารก ําก ับเครื องมือแพทย์หรื อคู่มือการใช้เครื องมือแพทย์จากผูผ้ ลิต(1)
10.เอกสารอ้างอิงสนับสนุนข้อความทีขอโฆษณา/ เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้องก ับคําขอ (1) (4)
11.ใบแสดงข้อมูลคําขอโฆษณาเครื องมือแพทย์ (กรณี ขอใบอนุญาตโฆษณา) (1)
12.สําเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นําเข้าเครื องมือแพทย์ (1)(3)(4)
13.ใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์ หรื อสําเนา หรื อส่ วนทียังเหลืออยู่ (3) (4)
14.ใบแจ้งความกรณี ใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์สูญหาย (3)
1) ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขต่างๆ ทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก ําหนดเอกสารตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขการโฆษณาเครื องมือแพทย์
ทีได้รับไว้เรี ยบร้อย แล้ว
2) ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผูต้ รวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องก ับการรับรองการตรวจประเมินสถานประกอบการ เข้าตรวจสถาน
ประกอบการของข้าพเจ้าตามทีได้รับการร้องขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ทีให้ไว้นีเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชือ.................................................................................ผูด้ าํ เนินกิจการ/ผูย้ ืนคําขอ
(............................................................................) วันที…………………….….
ส่ วนที 2 ผลการตรวจสอบเอกสาร  เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  เอกสารไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้อง และต้องคืนเอกสารทังหมดเพือนําไปแก ้ไขโดยมีรายละเอียดทีต้องแก ้ไข คือ
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ....................................................................นักวิชาการ/ ผูต้ รวจประเมิน
วันที…………………………………
(..................................................................)
ส่ วนที 3 กรณีส่งเอกสารเพือตรวจประเมิน/ ขอความเห็น
ความเห็นของ  ผูเ้ ชียวชาญ  คณะทํางาน  คณะอนุกรรมการ
 เห็นชอบทังหมด  เห็นชอบโดยมีเงือนไข………………………..…………………
 ไม่เห็นชอบเนืองจาก………………………………..…………………………………….
ได้ดาํ เนินการตามความเห็นของผูเ้ ชียวชาญ/ คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการแล้ว
ลงชือ …………………………….…………………..…..ผูต้ รวจประเมิน
(……………………………………………….….)
วันที…………………………..……...
ที สธ 1002.….……../............
เรียน ผู้อํานวยการกองควบคุมเครืองมือแพทย์
เพือพิจารณาลงนาม
 ในแบบความเห็นการตรวจประเมินคําขอฯ

 ในแบบตรวจรับคําขอฯ พร้อมสําเนา
 ในสําเนาใบอนุญาตโฆษณาฯ ฆพ.2
 ในสําเนาแบบ ฆพ.3 และสําเนาใบแทนใบอนุญาตฯ
 ในสําเนาแบบ ฆพ.4
 ในสําเนาหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต
เพือเสนอเลขาธิการฯ ลงนาม จะเป็ นพระคุณ

ลงชือ……………………...……….………………
(……………………………..….…….…....)
วันที………………………………

ส่ วนที 4 การพิจารณา
 กลุ่มฯ ขอความเห็นผูเ้ ชียวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ
สรุ ปผลการตรวจประเมิน
 อนุญาต  อนุญาตโดยมีเงือนไข………………………………
 ไม่อนุญาต เนืองจาก………………………………..………………
ลงชือ …………………………….………………..…ผูต้ รวจประเมิน
(………………………………………………..)
วันที…………………………….…….

ที สธ 1002.…….…../...........
เรียน เลขาธิการฯ

เพือโปรดพิจารณาลงนาม
 ในแบบความเห็นการตรวจประเมินคําขอฯ
 ในแบบตรวจรับคําขอฯ
 ในใบอนุญาตโฆษณาฯ ฆพ.2 พร้อมสําเนา
 ในแบบ ฆพ.3 และใบแทนใบอนุญาตฯ
 ในแบบ ฆพ.4
 ในหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตพร้อมสําเนา
ต่อไปด้วย จะเป็ นพระคุณ

ลงชือ ……………………………...............................
(…..………………………………………......)
วันที………………………………

ลงนามแล้ว

ลงชือ ……………….….………………….….........
(…..…………………………………...…....)
วันที…………………………………
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แบบ ฆพ.4
เลขรับที……………………………
วันที……......................เวลา……....
ผูร้ ับเรื อง…………………………….
ผูต้ รวจเรื อง………………………….
วันที……………………………………

คําขอแก้ ไขเปลียนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์
เขียนที …………………………………………………….
วันที …………. เดือน…………………….……พ.ศ. ……………….
1. ข้าพเจ้า (บริ ษทั /ห้าง/ร้าน) .......……………………………………………………………………..……………………
ตังอยูเ่ ลขที …………………….. ตรอก/ซอย……………………………………ถนน…………………………………………….
หมู่ที…………………ตําบล/แขวง……………………………………อําเภอ/เขต……………………………...…………………
จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………เลขหมายโทรศัพท์…………………………………………….
โดยมี………………………………………………………………….เป็ นเจ้าของ/ผูร้ ับมอบอํานาจแทนนิติบุคคล อายุ………ปี
อยูบ่ า้ นเลขที………………….. ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน…………………………………………..
หมู่ที…………………ตําบล/แขวง……………………………………อําเภอ/เขต………………………………………………
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….เลขหมายโทรศัพท์…………………………………………….
2. ข้าพเจ้าขอแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์ที…………………..…………..
ออกให้ ณ วันที………เดือน…………………พ.ศ. ………ใบอนุญาตสิ นอายุวนั ที ……เดือน……………….. พ.ศ…...………
สําหรับเครื องมือแพทย์ชือ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขดังนี ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. พร้อมกับคําขอนี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย คือ
(1) สําเนาใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์ (ฆพ.2)
(2) รายละเอียดเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงของเครื องมือแพทย์
(3) เอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง (ระบุ) ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลายมือชือ)……………………………………………. ผูย้ นคํ
ื าขอ
( …………………………….…………….. )
หมายเหตุ : ใส่ เครื องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความทีต้องการ
ที สธ 1002.

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
วันที…………..เดือน…………………………พ.ศ……………….

 อนุญาต  ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดข้างต้นในใบอนุญาตโฆษณาเครื องมือแพทย์
 อืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………….
(ลายมือชือ)…………………………………………………
ตําแหน่ง ……………………………………………………

ใบแสดงข้อมูลของคําขอโฆษณาเครืองมือแพทย์

เลขรับที AD………….…………..

1. ผู้ยนคํ
ื าขอ
รหัสผูย้ นคํ
ื าขอ…………………
คํานําหน้า  บุคคลธรรมดา  ร้าน  ห้างหุน้ ส่ วน  ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด  บริ ษทั จํากัด  บริ ษทั จํากัด(มหาชน)
(ชือภาษาไทย)
…………………………………………………………………………..………………………………………
ทีอยู่
 เดิม (ตอบข้อ 2)
 เปลียนแปลง (ให้กรอกรายละเอียดด้วย)
เลขที………………….…………….. หมู…
่ ………………………….. ซอย………………………………………….…….
ถนน………………………………………ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………….……………
จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………………..
โทรศัพท์…………………………………………………………………โทรสาร……………………………………………
2. สถานะ
 ผูน้ าํ เข้า
 ผูผ้ ลิต
 ผูข้ าย
 เจ้าของสิ นค้า  ตัวแทนโฆษณา
3. ชือผู้ดําเนินกิจการ หรือผู้รับมอบอํานาจ นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………………..….
โทรศัพท์………………………………………..โทรสาร………………………………

4. ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ทีขอโฆษณา
4.1 ชือเครื องมือแพทย์
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขทีใบสําคัญ ( ใบอนุญาต / ใบแจ้งรายการละเอียด / หนังสื อประกอบการนําเข้า) ……………………………
 กรณี เครื องมือแพทย์ทวไปที
ั
ผลิตในประเทศ ผลิตโดย……………………………………………………………
รหัสเครื องมือแพทย์ (xxxxx)……………ชือทัวไป………………………………………………………………….
4.2 ชือเครื องมือแพทย์
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขทีใบสําคัญ ( ใบอนุญาต / ใบแจ้งรายการละเอียด / หนังสื อประกอบการนําเข้า) ……………………………
 กรณี เครื องมือแพทย์ทวไปที
ั
ผลิตในประเทศ ผลิตโดย……………………………………………………………
รหัสเครื องมือแพทย์ (xxxxx)……………ชือทัวไป…………………………………………………………….
4.3 ชือเครื องมือแพทย์
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขทีใบสําคัญ ( ใบอนุญาต / ใบแจ้งรายการละเอียด / หนังสื อประกอบการนําเข้า) ……………………………
 กรณี เครื องมือแพทย์ทวไปที
ั
ผลิตในประเทศ ผลิตโดย……………………………………………………………
รหัสเครื องมือแพทย์ (xxxxx)……………ชือทัวไป……………………………………………………………….
4.4 ชือเครื องมือแพทย์
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขทีใบสําคัญ ( ใบอนุญาต / ใบแจ้งรายการละเอียด / หนังสื อประกอบการนําเข้า) ……………………………
 กรณี เครื องมือแพทย์ทวไปที
ั
ผลิตในประเทศ ผลิตโดย……………………………………………………………
รหัสเครื องมือแพทย์ (xxxxx)……………ชือทัวไป………………………………………………………………….
4.5 ชือเครื องมือแพทย์
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขทีใบสําคัญ ( ใบอนุญาต / ใบแจ้งรายการละเอียด / หนังสื อประกอบการนําเข้า) ……………………………
 กรณี เครื องมือแพทย์ทวไปที
ั
ผลิตในประเทศ ผลิตโดย…………………………………………………………
รหัสเครื องมือแพทย์ (xxxxx)……………ชือทัวไป……………………………………………………………………
5. ข้ อความโฆษณา

รวม …………………หน้า
……………………………….… ผูต้ ิดต่อ โทร……………………………..
…………………………………. ผูร้ ับเรื อง วันที……../………./………….

