
 

 

ใบควบคุมกระบวนงาน 

การอนุญาตโฆษณาเครืองมอืแพทย์ 

วนัทีรับ/คืนเรือง............................................... 

เวลา..............................................................น. 

เลขทีรับ/คืนเรือง............................................. 

ผูรั้บ/คืนเรือง................................................... 

 การอนุญาตโฆษณา              การแกไ้ขเปลียนแปลงการโฆษณา            การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณา             อืน ๆ........................................................... 

กรณี   ตรวจสถานที       ส่งผูเ้ชียวชาญ/คณะทาํงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาโฆษณา   (หากไม่เขา้ทงั 2 กรณี ใหข้า้มขนัตอน ผูเ้ชียวชาญ/คณะทาํงาน/

คณะอนุกรรมการพิจารณาโฆษณา   และขนัตอนส่งเรืองให้กลุ่ม Post  ตรวจสถานที)   

บุคคลหรือนิติบุคคลผูย้ืนคาํขอ..………………………………………………………………ชือผลิตภณัฑ…์…………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตรวจสอบเอกสาร 

รับเรืองวนัที………………………………………...เวลา.…………น.          

ตรวจสอบแลว้เสร็จวนัที……………………..……..เวลา……...…..น. 

ผลการตรวจสอบ      รับเรือง     ไม่รับเรือง 

ผูต้รวจประเมิน Pre……………………………………………………………….           

การรับคําขอ 

รับวนัที………………………………...………..เวลา……………น. 

ลงเลขรับแลว้เสร็จวนัที………………..………..เวลา…………....น. 

คืนเรืองวนัที………………………….…………เวลา……………น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกอง พ…………………………………………………………….. 

การพิจารณาเอกสาร 

รับเรืองวนัที………………………….................….เวลา………..…น.          

พิจารณาแลว้เสร็จวนัที…………………………..…เวลา……....…..น. 

ผูต้รวจประเมิน Pre……………………………………………..…….…………….          

แก้ไขเอกสาร 

แจง้ผูป้ระกอบการเพือการแกไ้ขเอกสารวนัที…………………เวลา…………น.         

ผูป้ระกอบการแกไ้ขแลว้เสร็จวนัที……………………………เวลา……...…..น. 

ผูต้รวจประเมิน Pre………………………………………………………………...           

ผู้เชียวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสาร 

ส่งเรืองวนัที…………………………………….…เวลา……………น.          

รับเรืองทีพิจารณาแลว้เสร็จวนัที………………..…เวลา…...…...…..น. 

ผูต้รวจประเมิน Pre……………………………………………………………….           

แก้ไขเอกสาร (ตามความเห็น ผชช./คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการฯ) 

แจง้ผูป้ระกอบการเพือการแกไ้ขเอกสารวนัที…………………เวลา…………...น.         

ผูป้ระกอบการแกไ้ขแลว้เสร็จวนัที……………………………เวลา……….…..น. 

ผูต้รวจประเมิน Pre………………………………………………………………... 

ส่งเรืองให้กลุ่ม Post (ตรวจสถานท)ี 

รับเรืองจากธุรการกองพ. วนัที……………………เวลา………………น.          

ส่งเรืองออกจากกลุ่ม Pre วนัที……………………เวลา…………...…..น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกลุ่ม Pre………………………………………………………….           

กลุ่ม Post (ตรวจสถานท)ี 

รับเรืองจากกลุ่ม Pre. วนัที………………………เวลา………………น.          

ส่งคืน กลุ่ม Pre วนัที……………………………เวลา…………...…..น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกลุ่ม Post…………………………………………………. ……...          

รับเรืองจากกลุ่ม Post (ตรวจสถานท)ี 

รับเรืองจากกอง พ. วนัที……………………………เวลา………..………น.          

ส่งคืนกลุ่ม Pre วนัที……………………………...…เวลา…………....…..น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกลุ่ม Pre…………………………………………………………. 

การพิจารณาเอกสาร 

รับเรืองวนัที…………………………………………เวลา………………น.          

พิจารณาแลว้เสร็จวนัที………………………………เวลา……….....…..น. 

ผูต้รวจประเมิน Pre…………………………………………………....................... 

การตรวจสอบเอกสาร 

รับเรืองจากเจา้หนา้ทีผูพิ้จารณาวนัที……………………………………………..เวลา………………...น. 

ตรวจสอบแลว้เสร็จวนัที…………………………………………………………เวลา…………………น. 

หวัหนา้กลุ่ม Pre………………………………………………………………………………………….. 

การเสนอผลการพิจารณา 

รับเรืองจากกลุ่ม Pre วนัที…………………………..เวลา………………..น.  

เสนอ ผอ. ลงนามวนัที……………………………...เวลา………………...น.  รับเรืองคืนวนัที………………………..เวลา……………..……..น. 

ออกเลขและส่งเรืองออกจากกองวนัที………………เวลา……………..…น.  

เจา้หนา้ทีธุรการกอง พ.…………………………………………………………………….. 

เสนอ เลขาธิการฯลงนามวนัที………………………เวลา………………...น. ส่งเรืองกลบักอง พ. วนัที……………….เวลา……………………น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกอง พ……………………………………………………………………… 

การออกเลขทีใบอนุญาตโฆษณา 

รับเรืองคืนวนัที…..………………………………....เวลา………………….…น.  

ออกเลขทีใบอนุญาตวนัที………………..………... .เวลา……………………น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกลุ่ม…………………………………………………………………...….. 

การเตรียมส่งมอบใบอนุญาตโฆษณา 

แลว้เสร็จพร้อมส่งมอบใหผู้ป้ระกอบการวนัที…………………………………....เวลา……………..…......น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกอง พ…………………………………………………………………….. 

สรุปเวลาทีใช้จริง (วันทําการ) เวลาทกีําหนด เวลาทใีช้จริง 

การอนุญาตโฆษณา 7  

การแกไ้ขเปลียนแปลงการโฆษณา 5  

การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณา 4  

กรณีส่งผูเ้ชียวชาญ/ตรวจสถานที 21  

อืน ๆ       
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หมายเหตุ 

     เวลาทีกาํหนด    

      เวลาทีใชจ้ริง                 

 

 



 

แบบตรวจรับคําขอ 

เกียวกับการโฆษณาเครืองมือแพทย์ 

วนัทีรับ/คืนเรือง.................................เวลา.............น. 

 เลขทีรับเรือง....................................................... 

 เลขทีคืนเรือง...................................................... 

ผู้ รับ/คืนเรือง............................................................ 

ชือผูย้ืนคาํขอ (นิติบุคคล/ บุคคลธรรมดา)................................................................................................ ชือผูด้าํเนินกจิการ................................................................................ 

 ขอใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย ์(ฆพ.1) ( ขอใหม่  มีแนวเรืองเดิม เลขที ฆพ..............................................................................................................................) 

 ขอรับใบแทน (ฆพ.3) ฆพ. เลขที...……………………………………. …… ขอแกไ้ขเปลียนแปลง (ฆพ.4) ฆพ. เลขที...……………..………………………………. 

ชือเครืองมือแพทย ์.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ส่วนที 1 

การตรวจรับเอกสาร 

ผลการตรวจเอกสาร  ผลการตรวจประเมิน 

ม ี 
ไม่ม ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1. คาํขอ ฆพ.1 เอกสารแนบ (1) ฆพ.3 เอกสารแนบ (3)  ฆพ.4 เอกสารแนบ (4)      

2.หนา้โฆษณา รวม ………..หนา้ [(1) (จาํนวน 3 ชุด)] [(3) สําเนา(ถา้มี)] [(4) จาํนวน 2 ชุด]      

3.สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (บริษทั/หา้งหุน้ส่วนจาํกดั/ร้าน) จากกระทรวงพาณิชย ์(1)(3)(4)      

4. หนงัสือมอบอาํนาจและแต่งตงัผูด้าํเนินกจิการพร้อมอากรแสตมป์(1)(3)(4)      

5. หนงัสือมอบอาํนาจใหเ้ป็นผูย้นืคาํขอ (กรณีผูด้าํเนินการในขอ้ 4 ไม่ใช่ผูย้ืนคาํขอ)พร้อมอากรแสตมป์(1)(3)(4)      

6. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ(1)(3)(4)      

7.สําเนาใบอนุญาตฯ/ ใบรับแจง้รายการละเอียดฯ/ หนงัสือประกอบการนาํ เขา้เครือง มือ แพทยท์วัไป แลว้แต่กรณี  (1)      

8.เอกสารเพิมเติมกรณีการโฆษณาเครืองมือแพทยที์ผลิตในประเทศ (1) 

   - สําเนาบนัทึกการตรวจสถานทีผลิตเครืองมือแพทย ์  

   - รายละเอียดเครืองมือแพทยที์ผลิต(กรรมวิธีการผลิต มาตรฐานหรือขอ้กาํหนดเฉพาะ การควบคุมคุณภาพ) 

     

9.ฉลาก และเอกสารกาํกบัเครืองมือแพทยห์รือคู่มือการใชเ้ครืองมือแพทยจ์ากผูผ้ลิต(1)      

10.เอกสารอา้งอิงสนบัสนุนขอ้ความทีขอโฆษณา/ เอกสารอืน ๆ ทีเกยีวขอ้งกบัคาํขอ (1) (4)      

11.ใบแสดงขอ้มูลคาํขอโฆษณาเครืองมือแพทย ์ (กรณีขอใบอนุญาตโฆษณา) (1)      

12.สําเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นาํเขา้เครืองมือแพทย ์(1)(3)(4)      

13.ใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย ์หรือสําเนา หรือส่วนทียงัเหลืออยู่ (3) (4)      

14.ใบแจง้ความกรณีใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทยสู์ญหาย (3)      

1) ขา้พเจา้ขอใหสั้ญญาว่า  จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขต่างๆ  ทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กาํหนดเอกสารตามหลกัเกณฑ ์และเงือนไขการโฆษณาเครืองมือแพทย ์                    

ทีไดรั้บไวเ้รียบร้อย แลว้ 

2) ขา้พเจา้ยินยอมใหค้ณะผูต้รวจประเมินของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานทีเกยีวขอ้งกบัการรับรองการตรวจประเมินสถานประกอบการ เขา้ตรวจสถาน    

      ประกอบการของขา้พเจา้ตามทีไดรั้บการร้องขอ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเอกสาร และขอ้มูลต่าง ๆ  ทีใหไ้วนี้เป็นความจริงทุกประการ           ลงชือ.................................................................................ผูด้าํเนินกจิการ/ผูย้ืนคาํขอ     

                                                                                           (............................................................................) วนัที…………………….…. 

ส่วนที 2  ผลการตรวจสอบเอกสาร    เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง  เอกสารไม่ครบถว้น/  ไม่ถูกตอ้ง และตอ้งคืนเอกสารทงัหมดเพือนาํไปแกไ้ขโดยมีรายละเอียดทีตอ้งแกไ้ข คือ                                 

......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชือ....................................................................นกัวิชาการ/ ผูต้รวจประเมิน        วนัที………………………………… 

        (..................................................................)   

ส่วนที 3 กรณีส่งเอกสารเพือตรวจประเมิน/ ขอความเห็น 

ความเห็นของ         ผูเ้ชียวชาญ           คณะทาํงาน          คณะอนุกรรมการ 

 เห็นชอบทงัหมด       เห็นชอบโดยมีเงือนไข………………………..………………… 

 ไม่เห็นชอบเนืองจาก………………………………..……………………………………. 

ไดด้าํเนินการตามความเห็นของผูเ้ชียวชาญ/ คณะทาํงาน/คณะอนุกรรมการแลว้    

ลงชือ …………………………….…………………..…..ผูต้รวจประเมิน 

          (……………………………………………….….)  

                     วนัที…………………………..……...                    

ส่วนที 4 การพิจารณา 

  กลุ่มฯ ขอความเห็นผูเ้ชียวชาญ/คณะทาํงาน/คณะอนุกรรมการ 

 สรุปผลการตรวจประเมิน 

 อนุญาต       อนุญาตโดยมีเงือนไข……………………………… 

     ไม่อนุญาต เนืองจาก………………………………..……………… 

 ลงชือ …………………………….………………..…ผูต้รวจประเมิน 

           (………………………………………………..)          

                  วนัที…………………………….……. 

ที สธ 1002.….……../............ 
เรียน  ผู้อํานวยการกองควบคุมเครืองมือแพทย์                    
      เพือพิจารณาลงนาม      
 ในแบบความเห็นการตรวจประเมินคาํขอฯ  
 ในแบบตรวจรับคาํขอฯ พร้อมสาํเนา  
 ในสาํเนาใบอนุญาตโฆษณาฯ ฆพ.2 
 ในสาํเนาแบบ ฆพ.3 และสาํเนาใบแทนใบอนุญาตฯ  
 ในสาํเนาแบบ ฆพ.4  
 ในสาํเนาหนงัสือแจง้การไม่อนุญาต  
            เพอืเสนอเลขาธิการฯ ลงนาม จะเป็นพระคุณ   
                                                                         
ลงชือ……………………...……….………………                                                               
   (……………………………..….…….…....)   

 
วนัที………………………………                                    

ที สธ 1002.…….…../........... 
เรียน  เลขาธิการฯ 
           เพอืโปรดพจิารณาลงนาม    
 ในแบบความเห็นการตรวจประเมินคาํขอฯ  
 ในแบบตรวจรับคาํขอฯ  
 ในใบอนุญาตโฆษณาฯ ฆพ.2 พร้อมสาํเนา  
 ในแบบ ฆพ.3 และใบแทนใบอนุญาตฯ  
 ในแบบ ฆพ.4   
 ในหนงัสือแจง้การไม่อนุญาตพร้อมสาํเนา 
         ตอ่ไปดว้ย  จะเป็นพระคุณ   

                                            
ลงชือ ……………………………............................... 

               (…..………………………………………......)       

                     

                        วนัที……………………………… 

                                                                                                           
 

                          ลงนามแลว้ 
 

 

 

 
 

ลงชือ ……………….….………………….….........  

         (…..…………………………………...…....)        

               

                วนัที………………………………… 
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คาํขอแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย์ 

เขียนที ……………………………………………………. 

                     วันที ………….  เดือน…………………….……พ.ศ. ………………. 

1.   ขา้พเจา้ (บริษทั/หา้ง/ร้าน) .......……………………………………………………………………..…………………… 

ตงัอยูเ่ลขที …………………….. ตรอก/ซอย……………………………………ถนน……………………………………………. 

หมู่ที…………………ตาํบล/แขวง……………………………………อาํเภอ/เขต……………………………...………………… 

จงัหวดั…………………….. รหสัไปรษณีย…์……………………เลขหมายโทรศพัท์……………………………………………. 

โดยมี………………………………………………………………….เป็นเจา้ของ/ผูรั้บมอบอาํนาจแทนนิติบุคคล อาย…ุ……ปี  

อยูบ่า้นเลขที………………….. ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน………………………………………….. 

หมู่ที…………………ตาํบล/แขวง……………………………………อาํเภอ/เขต……………………………………………… 

จงัหวดั……………………..รหสัไปรษณีย…์…………………….เลขหมายโทรศพัท์…………………………………………….                                 

2.   ขา้พเจา้ขอแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทยที์…………………..…………..  

ออกให ้ณ วนัที………เดือน…………………พ.ศ. ………ใบอนุญาตสิ นอายวุนัที ……เดือน……………….. พ.ศ…...………                          

สาํหรับเครืองมือแพทยชื์อ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โดยมีรายละเอียดในการแกไ้ขดงันี……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. พร้อมกบัคาํขอนี  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานมาดว้ย  คือ 

(1) สาํเนาใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย ์(ฆพ.2) 

(2) รายละเอยีดเกยีวกบัการแกไ้ขเปลียนแปลงของเครืองมือแพทย ์

(3) เอกสารอนืๆ ทีเกียวขอ้ง (ระบุ)  …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  (ลายมือชือ)……………………………………………. ผูย้นืคาํขอ 

     ( …………………………….…………….. ) 

 หมายเหตุ  :  ใส่เครืองหมาย    ในช่อง     หนา้ขอ้ความทีตอ้งการ 

 

ที สธ 1002.                                                                                      สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

          วนัที…………..เดือน…………………………พ.ศ………………. 

        อนุญาต     ไม่อนุญาตใหมี้การแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดขา้งตน้ในใบอนุญาตโฆษณาเครืองมือแพทย ์

        อืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                 (ลายมือชือ)…………………………………………………  

               ตาํแหน่ง …………………………………………………… 

 

เลขรับที…………………………… 

วนัที……......................เวลา…….... 

ผูรั้บเรือง……………………………. 

ผูต้รวจเรือง…………………………. 

วนัที…………………………………… 

   แบบ ฆพ.4 



                  ใบแสดงข้อมูลของคาํขอโฆษณาเครืองมอืแพทย์                                     เลขรับที AD………….………….. 

 

 1. ผู้ยนืคําขอ                                                                                                            รหสัผูย้นืคาํขอ…………………  

          คาํนาํหนา้  บุคคลธรรมดา  ร้าน   หา้งหุน้ส่วน   หา้งหุน้ส่วนจาํกดั   บริษทัจาํกดั    บริษทัจาํกดั(มหาชน) 
          (ชือภาษาไทย) 

…………………………………………………………………………..……………………………………… 
          ทีอยู ่         เดิม (ตอบขอ้ 2)   เปลียนแปลง (ใหก้รอกรายละเอียดดว้ย) 
          เลขที………………….……………..  หมู่…………………………….. ซอย………………………………………….……. 
          ถนน………………………………………ตาํบล/แขวง……………………………อาํเภอ/เขต………………….…………… 
          จงัหวดั……………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….. 
          โทรศพัท…์………………………………………………………………โทรสาร……………………………………………   

2.   สถานะ     ผูน้าํเขา้    ผูผ้ลิต     ผูข้าย  เจา้ของสินคา้           ตวัแทนโฆษณา 

3.   ชือผู้ดําเนินกิจการ  หรือผู้รับมอบอํานาจ นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………………..…. 

                                                           โทรศพัท…์……………………………………..โทรสาร……………………………… 

 4.   ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทีขอโฆษณา 
4.1 ชือเครืองมือแพทย ์

(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………  
(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………… 

                            เลขทีใบสาํคญั ( ใบอนุญาต / ใบแจง้รายการละเอียด /  หนงัสือประกอบการนาํเขา้) …………………………… 
  กรณีเครืองมือแพทยท์วัไปทีผลิตในประเทศ ผลติโดย…………………………………………………………… 

        รหสัเครืองมือแพทย ์(xxxxx)……………ชือทวัไป…………………………………………………………………. 
4.2 ชือเครืองมือแพทย ์

(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………… 

                            เลขทีใบสาํคญั ( ใบอนุญาต / ใบแจง้รายการละเอียด /  หนงัสือประกอบการนาํเขา้) …………………………… 
  กรณีเครืองมือแพทยท์วัไปทีผลิตในประเทศ ผลิตโดย…………………………………………………………… 

                        รหสัเครืองมือแพทย ์(xxxxx)……………ชือทวัไป……………………………………………………………. 
4.3 ชือเครืองมือแพทย ์

(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………… 

                            เลขทีใบสาํคญั ( ใบอนุญาต / ใบแจง้รายการละเอียด /  หนงัสือประกอบการนาํเขา้) …………………………… 
   กรณีเครืองมือแพทยท์วัไปทีผลิตในประเทศ ผลิตโดย…………………………………………………………… 

                       รหสัเครืองมือแพทย ์(xxxxx)……………ชือทวัไป………………………………………………………………. 
4.4 ชือเครืองมือแพทย ์

(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………… 
       (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………… 

                           เลขทีใบสาํคญั ( ใบอนุญาต / ใบแจง้รายการละเอียด /  หนงัสือประกอบการนาํเขา้) …………………………… 
                                 กรณีเครืองมือแพทยท์วัไปทีผลิตในประเทศ ผลิตโดย…………………………………………………………… 

                       รหสัเครืองมือแพทย ์(xxxxx)……………ชือทวัไป…………………………………………………………………. 
4.5 ชือเครืองมือแพทย ์

(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………  
(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………… 

                           เลขทีใบสาํคญั ( ใบอนุญาต / ใบแจง้รายการละเอียด /  หนงัสือประกอบการนาํเขา้) …………………………… 
   กรณีเครืองมือแพทยท์วัไปทีผลิตในประเทศ ผลิตโดย………………………………………………………… 
รหสัเครืองมือแพทย ์(xxxxx)……………ชือทวัไป…………………………………………………………………… 

      5.    ข้อความโฆษณา  รวม   …………………หนา้ 

 
                                         ……………………………….… ผูติ้ดต่อ   โทร…………………………….. 
     …………………………………. ผูรั้บเรือง วนัที……../………./…………. 


