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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
2) กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา
4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
5) ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๑
6) คาสั่งคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 548/2551 เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตาม
กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดพะเยา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานางานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการ สาหรับการโฆษณาทางสื่อที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยกเว้นการโฆษณาทาง
สื่อโทรทัศน์ :
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 5440 9145
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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
เช่น การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง เลขหมายโทรศัพท์ของผู้แทนจาหน่าย ฯลฯ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบฆพ. 4)
(รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเป็นส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญเช่น
- การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง
- การเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ของผู้แทนจาหน่าย
- การเปลี่ยนตาแหน่งของรูปภาพและตัวอักษร
- การเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร
- การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ )
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(1) ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอ
1 วันทาการ กลุ่มงาน
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คุ้มครอง
รายละเอียดการโฆษณา
ผู้บริโภคและ
(2) เจ้าหน้าที่พิจารณา
เภสัช
เอกสารให้ถูกต้องตาม
สาธารณสุข/
หลักเกณฑ์และเงือนไข
สานักงาน
(3)เจ้าหน้าที่รับคาขอ/ออก
สาธารณสุข
บัตรรับเรื่อง/ออกใบสั่งชาระ
จังหวัดพะเยา
ค่าธรรมเนียมคาขอ (100
บาท)
(4) ผู้ยื่นคาขอนาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตร
รับคาขอ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

(กรณีคาขอไม่ถูกต้อง
หรือเอกสารไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ
แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมในขณะนั้นหาก
ผู้ยื่นคาขอไม่สามารถ
แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทา
บันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติมพร้อมทั้ง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ
บันทึกข้อมูล และจัดทา
ใบอนุญาต

3)

การลงนาม

เสนอผู้มีอานาจ ลงนาม

4)

แจ้งผลการพิจารณา

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ
อนุญาตทราบ และนาบัตร

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วันทาการ กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
2 วันทาการ กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
1 วันทาการ กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

หมายเหตุ

กาหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมไว้ใน
แบบบันทึกความ
บกพร่องโดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นและมอบ
สาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้กับ
ผู้ยื่นคาขอ)
-

-

(ระยะเวลาขึ้นกับการ
ดาเนินการของผู้ยื่นคา
ขอ)

4/8

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

รับคาขอมาแสดงเพื่อรับ
ใบอนุญาต

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
เอกสาร
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
บุคคล
การค้า

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

3)

หนังสือมอบ
อานาจแต่งตั้งผู้
ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการ
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย์

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
((กรณีหนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง) พร้อมแนบ
รายละเอียดวัตถุประสงค์
แนบท้ายซึ่งออกมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน)
(สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบ
อานาจรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ใช้หนังสือมอบอานาจ
ใหม่หรือใช้ฉบับสาเนาที่
ได้รับการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ ((ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท)
หากต้องการให้เจ้าหน้าที่
รับรองสาเนาของหนังสือ
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร

หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

0

จานวน
เอกสาร
สาเนา

1

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
มอบอานาจที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วให้ถ่าย
สาเนาหนังสือมอบอานาจ
มาเพิ่มเติม))
((ติดอากรแสตมป์ 30
บาท) หากต้องการให้เจ้า
หนที่รับรองสาเนาของ
หนังสือมอบอานาจที่
ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ให้ถ่ายสาเนาหนังสือมอบ
อานาจมาเพิ่มเติม )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบควบคุม
กระบวนงาน
แบบตรวจรับคา
ขอ
แบบคาขอแก้
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใน
ใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ (แบบฆพ.
4)

1

สาเนาใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ (ฆพ. 2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

0

1

ชุด

(ลงนามโดยผู้ได้รับมอบ
อานาจตามหนังสือมอบ
อานาจและแต่งตั้งผู้
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตโฆษณา
(แบบที่ 1) (กรณีนิติ
บุคคล) หรือ (แบบที่ 3)
กรณีบุคคลธรรมดา)
-
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ที่
5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
รายละเอียด
เกี่ยวกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงของ
เครื่องมือแพทย์
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา (กรณี
บุคคลธรรมดา)

2

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

0

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ฉบับ

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

16. ค่าธรรมเนียม
1) คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตหรือรายการอื่นๆที่ได้รับอนุญาต
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (ชาระค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)

17. ช่องทางการร้องเรียน
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
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- ทางอินเทอร์เน็ต www.1111.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฆพ. 4
2)
การกรอก แบบฆพ. 4
3)
คู่มือการกรอก แบบฆพ. 4
4)
แบบตรวจรับคาขอเกี่ยวการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
5)
ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
6)
หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผูำเนิ
้ดิ นกิจการเกี่ยวกับการโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
7)
หนังสือมอบอานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
8)
หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
9)
ขั้นตอนการยื่นคาขออนุญาตด้านการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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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 หากล่าช้ากว่ากาหนด 7
วัน 7 จะแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าทุก
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

5.1.3คืนคาขอให้ผู้มายื่น

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

