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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์พ.ศ. ๒๕๕๓
2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๒
3) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์พ.ศ.๒๕๕๑
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดสระแก้ว
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานางานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 4 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือนจานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ(OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (งานการเงิน เปิดรับการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์สูญหายถูกทาลายหรือชารุดให้ผู้รับอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ยื่นคา
ขอรับใบแทนโฆษณาภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายถูกทาลายหรือชารุดใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ทอี่ อกให้ใหม่จะใช้เลขที่เดิมโดยมีคาว่า“ใบแทน” กากับไว้ที่ด้านบน แต่จะเปลี่ยนวันที่ระบุเป็น วันเดือนปีที่ออกใบ
แทนใบอนุญาต
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

(1) ผู้ยื่นคาขอยื่นแบบคาขอรับ 1.45
ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
ชั่วโมง
เครื่องมือแพทย์ (แบบฆพ. 3)
(2) เจ้าหน้าที่พิจารณาละ
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข
(3) เจ้าหน้าทีอ่ อกใบสั่งชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอและนาใบสั่ง
ชาระค่าธรรมเนียมไปชาระเงินที่
ห้องการเงินที่
(4) ผู้ยื่นคาขอนาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตรคาขอที่
One Stop Service Center
(OSSC)

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่กลุ่มบันทึกข้อมูล /
2 วันทา
นักวิชาการพิจารณาเอกสาร / การ
เจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือแพทย์

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข

3)

การลงนาม

หัวหน้ากลุ่มฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องเพื่อเสนอลงนาม
ตามลาดับ

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

1.5 วันทา
การ

หมายเหตุ
(กรณีเอกสารประกอบ
คาขอไม่ถูกต้องหรือ
เอกสารไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้่าที่แจ้งผู้ยื่นคา
ขอแก้ไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นหากผู้ยื่นไม่
สามารถแก้ไขหรือยื่น
เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
เจ้าหน้าที่ทาบันทึก
ความบกพร่องและ
รายการเอกสาร
หลักฐานที่จะต้องยื่น
เพิ่มเติมพร้อมทั้ง
กาหนดระยะเวลาที่ผู้
ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมไว้
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องโดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นและ
มอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่า
ให้กับผู้ยื่นคาขอ)
-

-
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ที่

4)

ประเภทขั้นตอน

การแจ้งผลการ
พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ยื่นคาขอนาบัตรคารับขอมา
45 นาที
แสดงที่กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ตามวันที่ระบุเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม
และผู้ยื่นคาขอนาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯมา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
จากเจ้าหน้าที่ธุรการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข

หมายเหตุ

(ระยะเวลาขึ้นกับการ
ดาเนินการของผู้ยื่นคา
ขอ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 0 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
บุคคล
การค้า
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้
เพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคาขอรับใบ
แทนใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ (แบบฆพ.
3)
ใบรับแจ้งความว่า

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
พร้อมวัตถุประสงค์
แนบท้ายและ
ออกมาไม่เกิน 6
เดือน

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กองบัญชาการ

1

0

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)
5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้
เพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์สูญ
หาย (กรณีสูญหาย)
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ที่
เหลืออยู่ (กรณีถูก
ทาลายหรือชารุด)
หนังสือมอบอานาจ
เป็นผู้ยื่นคาขอ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ตารวจนครบาล
กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

1

0

ชุด

-

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

(กรณีใช้สาเนา
จะต้องยังไม่
หมดอายุและมี
ลายเซนต์ของเจ้า
หน้ารับรอง)
(ของผู้มอบและรับ
มอบอานาจ)

0

1

ฉบับ

สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

(กรณีผู้รับอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

16. ค่าธรรมเนียม
1) คาขออื่นๆค่าธรรมเนียม 100 บาท
2) ใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมที่ห้องการเงิน)ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการชําระ
ค่าธรรมเนียม 15 นาที)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ(ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000/
โทรศัพท์ 0 2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail :
1556@fda.moph.go.th/
สายด่วน 1111)
2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 4 อาคาร 2 ห้อง
410 โทรศัพท์ : 0 2590 7148
3) ช่องทางการร้องเรียนกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฆพ. 3
2) การกรอกแบบ ฆพ. 3
3) คู่มือการกรอกแบบฆพ. 3
4) แบบตรวจรับคาขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
5) ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
6) หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
7) หนังสือมอบอานาจเกี่ยวการอนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล)
8) หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการเกียวกับการอนุญาตโฆษณา (กรณีบุคคลธรรมดา)
9) ขั้นตอนการยื่นคาขออนุญาตด้านการโฆษณาเครื่องมือแพทย์

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
คู่มือนี้ผ่านกระบวนงานการลดระยะเวลาแล้ว

09/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา
/ แก้ไข (User)
จันทนี สัตยรุ่งเรือง
-
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วิธีการยื่นคาขอเกี่ยวกับการอนุญาตโฆษณา
1.

ศึกษารายละเอียดในคู่มือสาหรับประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

2. กรอกคาขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับคาขอChecklist

4. รับบัตรคิวและยื่นคาขอที่ห้อง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ในวันและเวลาราชการ)

ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตาม/
checklist

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาขอและเอกสาร

ถูกต้องตามchecklist

5.2เจ้าหน้าที่ออกบัตรรับคาขอและ
ใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม

5.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ไข
พร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน
(เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ)

ผู้ยื่นคาขอชาระเงิน 5.2.1
ค่าธรรมเนียมคาขอที่หอ้ งการเงิน
ฝ่ายการคลัง และนาสาเนาใบเสร็จ
มายื่นเพื่อขอบัตรรับคาขอ

5.1.1มอบสาเนาบันทึกข้อบกพร่อง
ให้ผู้ยื่นคาขอ

5.1.2ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและนามา
ยื่นใหม่

แก้ไขครบถ้วนถูกต้องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

ไม่อนุญาต

แก้ไขไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/
เกินระยะเวลาที่กาหนด

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

/เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต 5.2.2

:
:
:
:

7
21
4
5

วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ

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

