
1/20 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ

โฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ พ.ศ.2541 

 

2) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง โรคหรืออาการของโรคทีห่า้มโฆษณา 

 

4) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

5) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 70  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 140  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 62  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 16/07/2015 10:10  
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11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง   

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง 92000/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ ย่ืนคําขอควรทราบข้อปฏิบตั ิดงันี ้

 

 1.1 ผู้ใดประสงค์จะทําการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือประโยชน์ทางการค้า ไมว่า่จะแสดงสรรพคณุ คณุประโยชน์ 

คณุภาพ มาตรฐาน ปริมาณ สว่นประกอบของเคร่ืองมือแพทย์หรือไมก็่ตาม ต้องรับอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์จาก

ผู้อนญุาตก่อน จงึจะทําการโฆษณาได้ 

 

 1.2เคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะทําการโฆษณาต้องผลิต / นําเข้า อยา่งถกูต้องตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

    1.2.1 ผู้ผลิต / ผู้ นําเข้า ภายในประเทศ จะต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นําเข้า จากสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

 

    1.2.2เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องขอรับใบอนญุาต ต้องได้รับใบอนญุาตผลิต/นําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ซึง่ระบช่ืุอเคร่ืองมือ

แพทย์ตรงตามท่ีต้องการโฆษณา ดงันี ้(1)ถงุยางอนามยั (2)ถงุมือสําหรับการศลัยกรรม (3)ถงุบรรจโุลหิต (4)ชดุตรวจท่ี

เก่ียวข้องกบัการติดเชือ้เอชไอวี (5)เลนส์สมัผสั 

 

   1.2.3เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องแจ้งรายการละเอียด ต้องได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต/นําเข้า ซึง่ระบช่ืุอเคร่ืองมือ

แพทย์ตรงตามท่ีต้องการโฆษณา ดงันี ้(1)เคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เพ่ือกายภาพบําบดั (2)เคร่ืองตรวจวดัระดบัหรือ

ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย (3)เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย (4)เคร่ืองหรืออปุกรณ์ท่ีใช้เสริมภายนอกเพ่ือเสริม

หรือกระชบัเต้านม (5)ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสมบตัิหนืดสําหรับใช้ในกระบวนการผ่าตดัตา (6)ชดุทดสอบสารแอมแฟตามีนใน
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ปัสสาวะ 

 

    1.2.4 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องมีมาตรฐาน ดงันี ้(1)กระบอกฉีดยาผา่นผิวหนงัปราศจากเชือ้ชนิดใช้ได้ครัง้เดียว 

(2)กระบอกฉีดยาอินซูลินผา่นผิวหนงัปราศจากเชือ้ชนิดใช้ได้ครัง้เดียว (3)ถงุมือสําหรับการตรวจโรค 

 

   1.2.5 เคร่ืองมือแพทย์อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชเ่คร่ืองมือแพทย์ตามข้อ 1.2.2 - 1.2.4 ต้องได้รับหนงัสือประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือ

แพทย์ 

 

 1.3. เคร่ืองมือแพทย์ท่ีห้ามทําการโฆษณาคือ 

 

   1.3.1 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีห้ามผลิต นําเข้า ขาย 

 

    1.3.2เคร่ืองมือแพทย์ปลอม ผิดมาตรฐาน เส่ือมคณุภาพ ไมป่ลอดภยัในการใช้ ผลิตหรือนําเข้าไมต่รงตามท่ีได้รับ

อนญุาตหรือแจ้งรายการละเอียด หรือ เคร่ืองมือแพทย์ใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถกูเพิกถอน 

 

 1.3. ใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับจะมีอายไุมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัท่ีอนญุาตหรือตามท่ีระบใุนใบอนญุาต 

ทัง้นี ้ต้องโฆษณาได้เฉพาะข้อความตามท่ีได้รับอนญุาต หากโฆษณาแตกตา่งไปถือว่าไมไ่ด้รับอนญุาต และต้องแสดง

เลขท่ีใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ในทกุส่ือ (ยกเว้นส่ือของแจก ของชําร่วย) 

 

 1.4 ผู้ ย่ืนคําขอ/ผู้มาติดตอ่ควรทําความเข้าใจ ศกึษาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัการย่ืนคําขอ เอกสารประกอบการ

พิจารณา และสามารถตอบข้อซกัถามของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีนํามาใช้ประกอบการการพิจารณา รวมถึงเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้อยา่งเข้าใจ ชดัเจน ครบถ้วน 

 

 1.5 ให้จดัทําข้อความโฆษณาแยกตามประเภทของส่ือ เชน่ 

 

    - สิ่งพิมพ์ แสดงเฉพาะตวัอกัษรหรือแสดงทัง้ภาพและตวัอกัษร โดยให้แสดงภาพร่างในลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษร

เหมือนท่ีจะใช้โฆษณาจริง 

 

    - วิทยกุระจายเสียง มีการแสดงเฉพาะเสียง โดยให้แสดงสคริปต์ท่ีมีคําบรรยายเสียงและคําพดูประกอบ 

 

   - โทรทศัน์ ให้แสดงทัง้ตวัอกัษร ภาพ และเสียง ให้แสดงสตอร่ีบอร์ดท่ีมีภาพ (ภาพจริงหรือภาพร่าง) คําบรรยาย
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ประกอบภาพ คําบรรยายเสียง และคําพดูประกอบ 

 

   - อินเทอร์เน็ต มีการแสดงภาพ ตวัอกัษร หรือแสดงทัง้ภาพ ตวัอกัษรและเสียง โดยให้แสดงภาพ(ภาพร่างหรือภาพจริง)

ในลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษรเหมือนท่ีจะใช้โฆษณาจริง หากมีเสียงให้แสดงสคริปต์ท่ีมีคําบรรยายและคําพดูประกอบ 

 

    - สิ่งของสําหรับแจก (Gimmick) มีการแสดงเฉพาะตวัอกัษร หรือมีการแสดงทัง้ภาพและตวัอกัษร ให้แสดงภาพร่างใน

ลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษรเหมือนท่ีใช้โฆษณาจริง พร้อมแนบรายการสิ่งของสําหรับแจกท่ีประสงค์จะขอโฆษณา 

 

2.หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 

 ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ พ.ศ. 2553(รายละเอียดตาม link)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/143/13.PDF 

 

   2.1 เง่ือนไขการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  

 

     2.1.1. การใช้ภาษา ต้องถกูต้องตรงตามหลกัภาษาไทย ตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีหรือตามพจนานกุรมฉบบั

ราชบญัฑิตยสถาน (รวมถึงคําท่ีถอดความมาจากภาษาองักฤษด้วย) 

 

     2.2.2. แสดงช่ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีถกูต้องอยา่งน้อย 1 ครัง้ หรือ 1 แหง่ โดยใช้ช่ือสามญัหรือช่ือการค้า 

 

     2.2.3. การโฆษณาคณุประโยชน์ คณุภาพ ปริมาณ มาตรฐาน สว่นประกอบ หรือแหลง่กําเนิดต้องเป็นจริง 

 

     2.2.4. แสดงแหลง่ท่ีมาของเคร่ืองมือแพทย์ จะเป็นผู้ผลิต นําเข้า ขาย ก็ได้ พร้อมแสดงท่ีอยู่และเลขหมายโทรศพัท์ 

 

     2.2.5. เคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับใบอนญุาตหรือรับแจ้งรายการละเอียดให้แสดงเลขท่ี ในข้อความโฆษณา 

 

     2.2.6. การใช้คําว่า (ใหม)่ให้ใช้ได้กบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีวางจําหนา่ยไมเ่กิน 1 ปี 

 

     2.2.7. การใช้คําว่า (ทัว่โลก)ต้องมีหลกัฐานแสดงการจําหนา่ย ไมน้่อยกวา่ 20 ประเทศ (ไมน้่อยกวา่ 3 ทวีป) 

 

     2.2.8. การโฆษณาวิธีการใช้ ต้องชดัเจน เข้าใจง่าย ปฏิบตัติามได้อยา่งถกูต้อง 
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     2.2.9. การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีหรือต้องแสดงคําเตือน ข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวงัในการใช้ไว้ในฉลากหรือ

เอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์ ให้แสดงข้อความ อา่นคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์ก่อนใช้ และ

รายละเอียดของคําเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวงั แล้วแตก่รณี และต้องแสดงให้ผู้บริโภคสามารถอา่น รับทราบ เข้าใจได้

ง่ายและชดัเจน ดงันี ้

 

        - ส่ือสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตท่ีไมมี่เสียงแสดงข้อความด้วยตวัอกัษรขนาด1/4 ของตวัอกัษรท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีเป็น

สาระสําคญัแตต้่องไมน้่อยกวา่ 2 มม. สีตดักบัสีพืน้ 

 

        - ปา้ยโฆษณา แสดงข้อความด้วยตวัอกัษรขนาด 1/3 ของอกัษรท่ีสงูท่ีสดุ สีตดักบัสีพืน้ 

 

        - ส่ือวิทยกุระจายเสียง ต้องแสดงในสว่นเสียงให้ฟังชดัเจนทกุพยางค์และใช้ความเร็วและจงัหวะในการพดู

เชน่เดียวกบัข้อความท่ีโฆษณา 

 

        - ส่ือวิทยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ตท่ีมีเสียง ให้แสดงในสว่นเสียงให้ชดัเจนทกุพยางค์ และ

แสดงเป็นอกัษรลอย ขนาด 1/25 สว่นของจอภาพ สีตดักบัสีพืน้ 

 

        - ส่ืออ่ืน ๆ แล้วแตก่รณี ต้องแสดงตามความเหมาะสม 

 

    2.2.10. การโฆษณาต้องไมข่ดักบักฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

    2.2.11. การอ้างอิงรายงานทางวิชาการ ผลการศกึษาวิจยั สถิติ การรับรองของสถาบนัใด ๆ และการยืนยนัข้อเท็จจริง

เพ่ือสนบัสนนุการโฆษณา ต้องเป็นไปตามหลกัสากล และแสดงหลกัฐานทางวิชาการซึง่เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ โดย 

 

         - เป็นไปตามหลกัวิชาการ และเอกสารอ้างอิงต้องระบผุู้ ทําวิจยัและผู้สนบัสนนุเงินทนุ (ถ้ามี) 

 

         - เอกสารทางวิชาการ เชน่ บทความ ผลการวิจยั ผลการทดลอง ผลการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของเคร่ืองมือ

แพทย์ 

 

         - หนงัสือรับรอง เชน่ จากหนว่ยงานของรัฐ สถาบนัเอกชนท่ีรัฐรับรอง หรือผู้ เช่ียวชาญท่ีผู้อนญุาตเห็นชอบ 
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    2.2.12. ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีโฆษณาต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน สมดลุ และไมก่่อให้เกิดการเข้าใจผิด 

 

    2.2.13. การโฆษณาเคร่ืองหมายรับรอง หรือการรับรองใด ๆ ต้องมีหลกัฐานแสดงว่าได้รับการรับรองจริง และต้องแนบ

หลกัฐานการได้รับความยินยอมให้ใช้ตราสญัลกัษณ์มาด้วย 

 

    2.2.14. การโฆษณาบนสิ่งของแจกหรือของชําร่วย ให้แสดงเฉพาะช่ือเคร่ืองมือแพทย์ แตช่ื่อหรือเคร่ืองหมายหรือตรา

สญัลกัษณ์ของบริษัทฯ ด้วยก็ได้ 

 

    2.2.15. การโฆษณาโดยให้สิทธิประโยชน์ตา่งๆ ต้องระบเุง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ให้ชดัเจน  

 

3.ข้อห้ามในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

 

  3.1. ห้ามโฆษณาคณุประโยชน์ คณุภาพ ปริมาณ มาตรฐาน สว่นประกอบหรือแหลง่กําเนิดท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 

 

     3.1.1 การโฆษณาท่ีมีลกัษณะโอ้อวดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากความเป็นจริง 

 

 เชน่ การใช้คําวา่ ยอด ยอดเย่ียม พิเศษ วิเศษ ดีเลิศ ดีท่ีสดุ เด็ดขาด หายขาด หายห่วง ฉบัพลนั ทนัใจ ศกัดิส์ิทธ์ิ 

มหศัจรรย์ ปลอดภยั ฉับพลนั ทนัใจ ปลอดภยัท่ีสดุ เหมาะสมท่ีสดุ เป็นหนึง่ ท่ีหนึง่ ท่ีสดุ แนน่อน เหนือกวา่ พิชิตโรคร้าย 

หมดกงัวล มัน่ใจ โอกาสอยา่งนีมี้ไมบ่อ่ยนกั ไมทํ่าให้เกิดอาการแพ้ ไมมี่ผลข้างเคียง หรือใช้คําหรือข้อความ ภาพ หรือ

เสียงอ่ืนใดท่ีมีความหมายทํานองเดียวกนั 

 

     3.1.2 การโฆษณาแสดงรายละเอียดเกินกวา่ท่ีระบใุนฉลากหรือเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์จากผู้ผลิต 

 

  3.2. การรับรองหรือยกย่องคณุประโยชน์ของเคร่ืองมือแพทย์โดยบคุคลหนึง่บคุคลใดไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

  3.3.การจดัให้มีรางวลัด้วยการเส่ียงโชคด้วยวิธีใด ๆ 

 

  3.4. การโฆษณาวา่สามารถปอ้งกนั บําบดั บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณา ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด ดงันี ้

 

      - มะเร็ง เบาหวาน โรคทางจิตเวช โรคความดนัโลหิต โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หวัใจและหลอดเลือด ปอด
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ม้าม ตบั ไต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

 

 - อมัพฤกษ์ อมัพาต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั) 

 

 - เอดส์ (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาถงุยางอนามยัในการปอ้งกนัโรคเอดส์

ตอ่ประชาชน) 

 

  3.5. การแสดงข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคญัของเคร่ืองมือแพทย์ 

 

  3.6. การโฆษณาช่ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีโอ้อวด เป็นเท็จ หลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือ ทําให้เข้าใจผิด หรือขดัตอ่ศีลธรรม

หรือขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

 

  3.7. การโฆษณาท่ีไมส่ภุาพสําหรับสาธารณชน หรือท่ีเป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิด

กฎหมาย หรือขดัตอ่ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย หรือนําไปสูค่วามเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาต ิ

หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่สงัคมเป็นสว่นรวม 

 

  3.8. การโฆษณาท่ีจะทําให้เกิดความแตกแยก หรือเส่ือมความสามคัคี ในหมูป่ระชาชน 

 

  3.9.การโฆษณาท่ีชกันําให้ผู้บริโภคไปรับบริการ หรือมีการใช้เคร่ืองมือแพทย์ด้วยตนเองอยา่งพร่ําเพร่ือเกินความจําเป็น

หรือไมเ่หมาะสม จนอาจได้รับอนัตรายจากการใช้หรือทําให้เกิดความเข้าใจวา่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นประจํา 

 

  3.10. การโฆษณาท่ีกระทําด้วยวิธีการอนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ร่างกาย หรือจิตใจอนัอาจก่อให้เกิดความรําคาญ

แก่ผู้บริโภค 

 

  3.11. การโฆษณาท่ีเป็นการทบัถม หรือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือแพทย์ของผู้ประกอบการรายอ่ืน ยกเว้น การ

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ของตนเอง หรือกรณีเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ ทัง้นีต้้องไมร่ะบช่ืุอเคร่ืองมือแพทย์หรือ

เทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์ผู้ อ่ืน 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอ ย่ืนคําขอ

โฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

(2) เจ้าหน้าท่ีพิจารณา

เอกสารให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธุรการกอง

รับคําขอ/ออกบตัรรับเร่ือง/

ออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอ(100 

บาท)  

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัร

รับคําขอ ณ จดุบริการ กอง

ควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(กรณีคําขอไม่

ถกูต้องหรือ

เอกสารไม่

ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ ย่ืน

คําขอแก้ไขหรือย่ืน

เอกสารเพิ่มเตมิได้

ในขณะนัน้ หากผู้

ย่ืนคําขอไม่

สามารถแก้ไขหรือ

ย่ืนเอกสาร

หลกัฐานเพิ่มเตมิ

ได้ในขณะนัน้ ให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน

คําขอทําบนัทกึ

ความบกพร่อง 

โดยให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึก

นัน้ แล้วมอบ

สําเนาบนัทกึ

ความบกพร่อง

ดงักลา่วให้กบัผู้

ย่ืนคําขอ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาคําขอ 

บนัทกึข้อมลู และออก

ใบอนญาตโฆษณา 

 

4 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(หากพบว่าต้องใช้

ความเช่ียวชาญ

ประกอบการ

พิจารณาข้อความ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 โฆษณาในเชิงลกึ 

ต้องใช้เวลา

เพิ่มเตมิในการ

ดําเนินการสง่เร่ือง

ให้ผู้ เช่ียวชาญ

พิจารณาอีก 13 

วนัทําการ) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอเพ่ือลงนาม

ในใบอนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ตามลําดบั 
 

2 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

ผู้ ย่ืนคําขอนําบตัรรับคําขอ

มารับเร่ืองท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียม และผู้

ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม

ฯ มาขอรับใบอนญุาต

โฆษณาจากเจ้าหน้าท่ี 
 

15 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ระยะเวลาขึน้อยู่

กบัการดําเนินการ

ของผู้ ย่ืนคําขอ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 0 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ (พร้อม

วตัถปุระสงค์แนบ

ท้าย และเอกสาร

มีอายไุมเ่กิน 6 

เดือน นบัแตว่นัท่ี

ออก) 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (แนบสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้องให้

ครบถ้วน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบควบคมุ

กระบวนงาน 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
แบบตรวจรับคํา

ขอ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

3) 
ใบแสดงข้อมลู กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

แบบคําขอ

อนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

(แบบ ฆพ.1) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั (ลงนามโดยผู้

ได้รับมอบอํานาจ

แตง่ตัง้ให้เป็นผู้

ดําเนินกิจการ

เก่ียวกบัการขอ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนญุาตโฆษณา 

(ตามหนงัสือมอบ

อํานาจ แบบท่ี 1)) 

5) 

ข้อความโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

- 2 1 ชดุ (ลงนามโดยผู้

ได้รับมอบอํานาจ

แตง่ตัง้ให้เป็นผู้

ดําเนินกิจการ

เก่ียวกบัการขอ

อนญุาตโฆษณา 

(ตามหนงัสือมอบ

อํานาจ แบบท่ี 1(

นิตบิคุล) หรือแบบ

ท่ี 3 (บคุคล

ธรรมดา)) 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจและ

แตง่ตัง้ผู้ ดําเนิน

กิจการเก่ียวกบั

การขออนญุาต

โฆษณา 

- 1 0 ฉบบั (ตามแบบฟอร์ม

หนงัสือมอบ

อํานาจแบบท่ี 1 

ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท) 

7) 

หนงัสือมอบ

อํานาจเก่ียวกบั

การขออนญุาต

โฆษณา 

- 1 0 ฉบบั (ตามแบบฟอร์ม

หนงัสือมอบ

อํานาจแบบท่ี 2 

(กรณีผู้ รับมอบ

อํานาจแตง่ตัง้ผู้

ดําเนินกิจการ

เก่ียวกบัการ

โฆษณาไมม่าย่ืน

คําขอด้วยตนเอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท ) 

8) 

หนงัสือมอบ

อํานาจเก่ียวกบั

การขออนญุาต

โฆษณา 

- 1 0 ฉบบั (ตามแบบฟอร์ม

หนงัสือมอบ

อํานาจแบบท่ี 3 

กรณีบคุคล

ธรรมดา ตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท) 

9) 

สําเนาใบจด

ทะเบียนสถาน

ประกอบการ

ผลิต/นําเข้า 

เคร่ืองมือแพทย์ 

(ถ้ามี) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

0 1 ฉบบั ((หากผู้แทน 

(agency) เป็นผู้

ย่ืน ไมต้่องแนบ

เอกสารใบจด

ทะเบียนสถาน

ประกอบการผลิต/ 

นําเข้าเคร่ืองมือ

แพทย์)) 

10) 

สําเนา 

ใบอนญุาต / ใบ

รับแจ้งรายการ

ละเอียด / 

หนงัสือ

ประกอบการ

นําเข้า (แล้วแต่

กรณี) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

0 1 ฉบบั - 

11) 

สําเนา ฉลาก / 

เอกสารกํากบั

เคร่ืองมือแพทย์ / 

คูมื่อการใช้ จาก

ผู้ผลิต 

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

12) 

เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารทาง

วิชาการ / สําเนา

ใบอนญุาต

โฆษณาเดมิพร้อม

ข้อความโฆษณา

แนบท้ายท่ีเคย

ได้รับอนญุาต) 

13) 

ใบแสดงข้อมลูคํา

ขอโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

14) 

เอกสารอ่ืน ๆ - 0 1 ฉบบั (เชน่ ผลวิเคราะห์

จากหนว่ยงาน

ตา่งๆ / หนงัสือ

รับรองคําแปล / 

หนงัสือรับรองการ

จดัรายการ

สง่เสริมการขาย / 

หนงัสือรับรองอ่ืน 

ๆ/ ผลการวิจยั 

ฯลฯ ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขออนุญาต 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระ

ค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

2) ใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  (การโฆษณาบนส่ิงของท่ีแจก) 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
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หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระ

ค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

3) ใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  (การโฆษณาอืน ๆ) 

 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระ

ค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

หมายเหตุ (ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบา้นควน อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น อ.ย. โทรศพัท์  กด  1556 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น อ.ย. โทรศพัท์  กด  1556 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ฆพ. 1 

- 

 

2) การกรอกแบบ ฆพ. 1 

- 

 

3) คูมื่อการกรอกแบบ ฆพ. 1 

- 

 

4) ใบควบคมุกระบวนงาน การอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
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- 

 

5) แบบตรวจรับคําขอเก่ียวกบัการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

- 

 

6) หนงัสือมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิตบิคุคล) 

- 

 

7) หนงัสือมอบอํานาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิตบิคุคล) 

- 

 

8) หนงัสือมอบออํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

 

9) ใบแสดงข้อมลูของคําขอโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

- 

 

10) ขัน้ตอนการย่ืนคําขออนญุาตด้านการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

ตวัอยา่งการแสดงคําเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวงั 

 

1. เคร่ืองมือแพทย์ทัว่ไป  ระบ ุอ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์ก่อนใช้ หรือNotice the warnings 

on the label and accompanying documents before use 

 

2. ถงุยางอนามยั       ระบสุวมถงุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ 

 

3. ถงุยางอนามนัยท่ีมีสารเบนโซเคน ระบ ุควรใช้ผลิตภณัฑ์นีด้้วยความระมดัระวงัในกรณีท่ีคณุและคูข่องคณุมีอาหารแพ้

ยาชาสําหรับทาเฉพาะท่ี สารกนัแดด กลุม่ยาซลัฟา หรือยาย้อมผม 
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4. เคร่ืองชว่ยฟัง       ระบ ุก่อนใช้เคร่ืองชว่ยฟัง ต้องปรึกษาแพทย์หรือนกัแก้ไขการได้ยิน 

 

5. คอนแทคเลนส์  

 

 คําเตือน- การใช้เลนส์สมัผสัโดยเฉพาะการใช้ผิดวิธี มีความเส่ียงตอ่การอกัเสบหรือการติดเชือ้ของดวงตา อาจรุนแรงถึง

ขัน้สญูเสียสายตาอยา่งถาวรได้ 

 

 ข้อห้ามใช้- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสันานเกินระยะเวลาท่ีกําหนด- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสัร่วมกบับคุคลอ่ืน- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสัทกุ

ชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใสน่อนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทําความสะอาดทกุวนั 

 

 ข้อควรระวงั- ผู้ ท่ีมีสภาวะของดวงตาผิดปกต ิเช่น ต้อเนือ้ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวตอ่ความรู้สกึลดลง ตาแห้ง 

กระพริบตาไมเ่ตม็ท่ีไมค่วรใช้เลนส์สมัผสั 

 

         - ควรเปล่ียนตลบัใสเ่ลนส์สมัผสัทกุสามเดือน- ไมค่วรใสเ่ลนส์สมัผสัขณะวา่ยนํา้ เพราะอาจทําให้เกิดการตดิเชือ้ท่ี

ตาได้- ล้างมือฟอกสบูใ่ห้สะอาดทกุครัง้ก่อนสมัผสัเลนส์ 

 

         - หากเกิดอาการผิดปกต ิเชน่ เจ็บ หรือปวดตาเป็นอยา่งมากร่วมกบัอาการแพ้แสง ตามวั นํา้ตาไหลมากหรือตา

แดงให้หยดุใช้เลนส์สมัผสัทนัที และรีบพบจกัษุแพทย์โดยเร็วห้ามใช้เลนส์สมัผสัถ้าภาชนะบรรจอุยูใ่นสภาพชํารุดหรือถกู

เปิดก่อนใช้งาน 

 

         - ควรใช้นํา้ยาล้างเลนส์สมัผสัท่ีใหมแ่ละเปล่ียนนํา้ยาฆา่เชือ้โรคสําหรับเลนส์สมัผสัทกุครัง้ท่ีแชเ่ลนส์สมัผสัและแม้

ไมไ่ด้ใสเ่ลนส์สมัผสั ควรเปล่ียนนํา้ยาใหมใ่นตลบัทกุวนั 

 

การระบคํุาว่าตลอดวนั  

 

ต้องมีคําแนะนําเพ่มิเตมิว่า - ไมค่วรใช้เกิน 12 ชัว่โมงตอ่วนั 

 

ชนิดใช้งานได้ไมเ่กิน 1 เดือน 

 

เพิ่มเตมิข้อควรระวงั - ห้ามใช้เลนส์สมัผสัถ้าภาชนะบรรจอุยูใ่นสภาพชํารุดหรือถกูเปิดก่อนใช้งาน 
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            - ควรใช้นํา้ยาล้างเลนส์สมัผสัท่ีใหมแ่ละเปล่ียนนํา้ยาฆา่เชือ้สําหรับเลนส์สมัผสัทกุครัง้ท่ีแชเ่ลนส์สมัผสัและแม้ได้

ได้ใสเ่ลยส์สมัผสั ควรเปล่ียนนํา้ยาใหมใ่นตลบัทกุวนั 

 

6. เคร่ืองตรวจวดัระดบันํา้ตาลในเลือด ระบ ุสําหรับผู้ มีภาวะเบาหวาน 

 

             - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เคร่ืองและไมค่วรใช้ข้อมลูท่ีได้จากการตรวจวดันีใ้นการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสัง่ยา

ด้วยตนเอง 

 

             - ก่อนใช้เคร่ืองตรวจระดบันํา้ตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกํากบัเคร่ืองและปฏิบตัิตามทกุครัง้ 

 

             - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมลูเฉพาะเก่ียวกบัระดบันํา้ตาลในเลือดโปรดติดตอ่แพทย์หรือบคุลากรทาง

การแพทย์ 

 

7. แผน่เจลลดไข้ ระบ ุ- ห้ามใช้บริเวณตาและรอบดวงตา บริเวณท่ีเป็นลมพิษ ผ่ืนแดง มีอาการระคายเคืองหรือมี

บาดแผล 

 

               -ถ้ามีไข้สงูควรใช้ร่วมกบัยาลดไข้หรือปรึกษาแพทย์ และไมค่วรใช้ในเดก็อายต่ํุากวา่ 2 ปี 

 

8. เทอร์มอมิเตอร์ ทัง้แบบอินฟราเรดและแบบปกติ ระบ ุไมค่วรวดัอณุหภมูิร่างกายชว่ง 30 นาที หลงัจากรับประทาน

อาหาร ออกกําลงักายหรืออาบนํา้ 

 

9. แปรงสีฟันแบตเตอรร่ีสําหรับเดก็ ระบ ุ(1) การใช้งานสําหรับเดก็ควรอยูใ่นการดแูลของผู้ปกครอง  

 

                          (2)ใช้สําหรับเดก็อายมุากกวา่ 3 ปี  

 

                          (3)หลีกเล่ียงการล้างด้ามแปรงผา่นนํา้โดยตรง 

 

10. เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องแจ้งรายกาะละเอียด ระบ ุแล้วกรณี (ตามเอกสารกํากบัเคร่ืองมือแพทย์) 

 

                                 -ใช้แทนการออกกําลงักายไมไ่ด้ 
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11. เม็ดฟู่ ทําความสะอาดฟันปลอม ระบหุ้ามด่ืมนํา้แชฟั่นปลอมหรือใช้แทนนํา้ยาบ้วนปาก ห้ามนําเม็ดฟู่ เข้าปาก 

 

12. ครีมติดฟันปลอด ระบหุากมีปัญหาเก่ียวกบัการติดฟันปลอม ควรปรึกษาทนัตแพทย์ 

 

13. เคร่ืองเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน  ระบ ุ-ผู้จะใช้เคร่ืองได้ต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

 

         - ออกซิเจนท่ีได้จากเคร่ืองจะทําให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึน้ แตไ่มไ่ด้เป็นอปุกรณ์ในการชว่ยชีวิต ในกรณี

ผู้ ท่ีต้องการบําบดัโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอนัตรายได้ ดงันัน้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญก่อนใช้เคร่ือง 

 

         - เน่ืองจากออกซิเจนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดงันัน้ควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไมเ่หมาะสําหรับ

นําไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพ่ือใช้ในการดมยาสลบ 

 

         - ห้ามสบูบหุร่ี หรือผู้ อ่ืนท่ีสบูบหุร่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคร่ืองในขณะท่ีมีการเปิดใช้งาน 

 

 

 

ตวัอยา่งข้อความท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

 

การใช้คําหรือข้อความว่า 

 

ยอด ดีเลิศ หายหว่ง มหศัจรรย์เป็นหนึง่ เหนือกวา่ ยอดเย่ียม ดีท่ีสดุ ฉับพลนั ปลอดภยั ท่ีหนึง่ พิชิตโรคร้าย พิเศษ 

เดด็ขาด ทนัใจ ปลอดภยั ท่ีสดุ ท่ีสดุ หมดกงัวล วิเศษ หายขาด ศกัดิส์ิทธ์ิ เหมาะสมท่ีสดุ แนน่อน 

 

มัน่ใจ โอกาสอยา่งนีมี้ไมบ่อ่ยนกั ไมทํ่าให้เกิดอาการแพ้ ไมมี่ผลข้างเคียง หรือการใช้ภาพหรือเสียงอ่ืนใดท่ีมีความหมาย

ทํานองเดียวกนั 

 

 

 

ตวัอยา่งลกัษณะภาพหรือการโฆษณาท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
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-     ใช้เคร่ืองมือแพทย์นีแ้ล้วมีผลทําให้นํา้หนกัลดลง รูปร่างดีขึน้ 

 

-     เชิญร่วมสง่ฉลากผลิตภณัฑ์เพ่ือชิงโชคชงิรางวลั 

 

-     ภาพบคุคลถือ จบั หรือชีไ้ปท่ีเคร่ืองมือแพทย์ 

 

- สญัลกัษณ์ ชนิูว้โปง้ นิว้ชี ้ช ู2 นิว้ (สญัลกัษณ์ของชยัชนะ) ทํามือเป็นรูปโอเค หรือภาพกดไลค์ 

 

- ภาพเคร่ืองหมายถกู ยกเว้นการรับประกนัสินค้า 

 

- บคุคลหนึง่บคุคลใดกลา่วถึงสรรพคณุ ข้อบง่ใช้ ข้อดี ของเคร่ืองมือแพทย์ 

 

- ระบช่ืุอบคุคล ตําแหนง่ ท่ีเป็นท่ีรู้จกั 

 

- การให้รางวลัจากการสุม่ เช่น สุม่จากการสง่ sms ฉลาก ฯลฯ โดยไมไ่ด้ใช้ความสามารถของผู้สง่ 

 

- ภาพผู้หญิงแตง่กายไมส่ภุาพ เชน่ เห็นร่องอก 

 

- มีการจดัรายการสง่เสริมการขายแตไ่มร่ะบรุะยะเวลาการจดัรายการ วิธีการ สถานท่ี และราคาของสมนาคณุ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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