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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื ่องกํ าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขการโฆษณาเครื ่องมื อ
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
3) พ.ร.บ. เครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
4) คําสัง่ คณะกรรมการอาหารและยา ที ่ 548/2551 เรื ่อง มอบอํานาจเลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา ตาม
กฎหมายว่าด้วยเครื ่ องมื อแพทย์ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: จังหวัดพะเยา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานางานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง
กาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
4 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ 1) สถานที ใ่ ห้บริ การ สําหรับการโฆษณาทางสื อ่ ที ่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที จ่ งั หวัดพะเยา ยกเว้นการ
โฆษณาทางสื ่อโทรทัศน์ :
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมื อง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 5440 9145
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์สญ
ู หายถูกทาลายหรื อชารุดให้ ผ้ รู ับอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
ยื่นคาขอรับใบแทนโฆษณาภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ทราบถึงการสูญหายถูกทาลาย หรื อชารุด ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่ องมือแพทย์ที่ออกให้ ใหม่จะใช้ เลขที่เดิมโดยมีคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ ที่ด้านบน แต่จะเปลี่ยนวันที่ระบุเป็ น วัน เดือน
ปี ที่ออกใบแทนใบอนุญาต
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
(1) ผู้ยื่นคาขอยื่นแบบคาขอรับ 1 วันทาการ กลุม่ งาน
ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
คุ้มครอง
เครื่ องมือแพทย์ (แบบฆพ. 3)
ผู้บริโภคและ
(2) เจ้ าหน้ าที่พิจารณาละ
เภสัช
ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ อง
สาธารณสุข/
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์และ
สานักงาน
เงื่อนไข
สาธารณสุข
(3) เจ้ าหน้ าที่ออกใบสัง่ ชาระ
จังหวัดพะเยา
ค่าธรรมเนียมคาขอและนา
ใบสัง่ ชาระค่าธรรมเนียมไป
ชาระเงินที่งานการเงิน
(4) ผู้ยื่นคาขอนาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตรคาขอ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้ บริการ

หมายเหตุ

(กรณีเอกสาร
ประกอบคาขอไม่
ถูกต้ องหรื อเอกสาร
ไม่ครบถ้ วนเจ้ าหน้่ าที่
แจ้ งผู้ยื่นคาขอแก้ ไข
หรื อยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
หากผู้ยื่นไม่สามารถ
แก้ ไขหรื อยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้
ในขณะนันเจ้
้ าหน้ าที่
ทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการ
เอกสารหลักฐานที่
จะต้ องยื่นเพิ่มเติม
พร้ อมทังก
้ าหนด
ระยะเวลาที่ผ้ ยู ื่นคา
ขอจะต้ องดาเนินการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แก้ ไขหรื อยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมไว้ ในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้
ยื่นคาขอลงนามไว้ ใน
บันทึกนันและมอบ
้
สาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่า
ให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ)
2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล /
1 วันทาการ
พิจารณาเอกสาร และจัดทาใบ
แทนใบอนุญาตโฆษณา
เครื่ องมือแพทย์

กลุม่ งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

-

3)

การลงนาม

เสนอผู้มีอานาจ ลงนาม

1 วันทาการ กลุม่ งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

-
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ที่
4)

ประเภทขัน้ ตอน
การแจ้ งผลการ
พิจารณา

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
1 วันทาการ กลุม่ งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้ บริการ
เจ้ าหน้ าที่แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ ออกใบสั่ง
ชาระค่าธรรมเนียม และจ่าย
ใบอนุญาต

(ระยะเวลาขึ ้นกับการ
ดาเนินการของผู้ยื่น
คาขอ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วันทาการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 4 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
พร้ อม
วัตถุประสงค์แนบ
ท้ ายและออกมา
ไม่เกิน 6 เดือน

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอรับใบ
แทนใบอนุญาต
โฆษณาเครื่ องมือ
แพทย์ (แบบฆพ.
3)

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

5/7

ที่
2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับแจ้ งความว่า สถานีตารวจ
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่ องมือแพทย์
สูญหาย (กรณีสญ
ู
หาย)
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่ องมือแพทย์ที่
เหลืออยู่ (กรณีถกู
ทาลายหรื อชารุด)
หนังสือมอบ
อานาจเป็ นผู้ยื่นคา
ขอ

1

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ าน
ใบทะเบียน
พาณิชย์

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

(กรณีใช้ สาเนา
จะต้ องยังไม่
หมดอายุและมี
ลายเซนต์ของเจ้ า
หน้ ารับรอง)
(ของผู้มอบและรับ
มอบอานาจ)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) คาขออื่นๆ
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
2) ใบแทนใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนี ยมที ่ งานการเงิ น ชัน้ 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)

(กรณีผ้ รู ับอนุญาต
เป็ นบุคคล
ธรรมดา)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ 0 5440 9199
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ -ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.
พะเยา 56000 โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
-ทางไปรษณีย์ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.
เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดารงธรรม
- ทางอินเทอร์เน็ต www.phayao.go.th/au/pyocomplain/
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ - เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ สายด่วน 1111
- ทางไปรษณีย์ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
- ทางอินเทอร์เน็ต www.1111.go.th
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฆพ. 3
2)
การกรอกแบบ ฆพ. 3
3)
คูม่ ือการกรอก แบบฆพ. 3
4)
แบบตรวจรับคาขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
5)
ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
6)
หนังสือมอบอานาจและแต่งตังผู
้ ้ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิตบิ คุ คล)
7)
หนังสือมอบอานาจเกี่ยวการอนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบคุ คล)
8)
หนังสือมอบอานาจและแต่งตังผู
้ ้ ดาเนินกิจการเกียวกับการอนุญาตโฆษณา (กรณีบคุ คลธรรมดา)
9)
ขันตอนการยื
้
่นคาขออนุญาตด้ านการโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
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วิธีการยื่นคาขอเกี่ยวกับการอนุญาตโฆษณา
1.

ศึกษารายละเอียดในคู่มือสาหรับประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์
2. กรอกคาขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับคาขอ Checklist

4. ยื่นคาขอที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (One Stop Service Center: OSSC)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ในวันและเวลาราชการ)
ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม/
checklist

5. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาขอและ
เอกสาร

ถูกต้องตามchecklist

5.2เจ้าหน้าที่ออกบัตรรับคาขอและ
ใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม

5.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ไข
พร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน
(เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ)
5.1.1มอบสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง
ให้ผู้ยื่นคาขอ

5.1.2ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและนามา
ยื่นใหม่

แก้ไขครบถ้วนถูกต้องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

แก้ไขไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/
เกินระยะเวลาที่กาหนด

/เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต 5.2.2
ไม่อนุญาต

5.2.3แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
ภายใน วัน 7หากล่าช้ากว่ากาหนด
จะแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าทุก วัน 7
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

5.1.3 คืนคาขอให้ผู้มายื่น

หมายเหตุ : 1. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
1.1กรณีไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญ
1.2กรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ
2. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ผู้ยื่นคาขอชาระเงิน 5.2.1
ค่าธรรมเนียมคาขอที่งานการเงิน
และนาสาเนาใบเสร็จมายื่นเพื่อขอ
บัตรรับคาขอ

:
:
:
:

7
21
4
5

วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาดาเนินการ ให้ผู้มา
ยื่นติดต่อยื่นบัตรรับคาขอและชาระ
ค่าธรรมเนียม
สื่อของแจก 200 บาท
สื่ออืน่ ๆ 1,000 บาท
ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา 200 บาท

