
คูมือสําหรับประชาชน: การขอแกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทยพ.ศ.2551 
2) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับเครื่องมือแพทยพ.ศ. 2552 
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคหรืออาการของโรคท่ีหามโฆษณา 
4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการโฆษณาเครื่องมือ

แพทยพ.ศ. 2553 
5) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยข้ันตอนและวิธีการอนุญาตและใหความเห็นเก่ียวกับการ

โฆษณาผลิตภัณฑสขุภาพพ.ศ.2541 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานํางานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง 

กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน-  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด -  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด-  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ท่ีอยู: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 



12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแกไขปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทยในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญเชนการ
เปลี่ยนสถานท่ีตั้งเลขหมายโทรศัพทของผูแทนจําหนายฯลฯใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย (แบบฆพ. 4) 
(รายการแกไขเปลี่ยนแปลงตองเปนสวนท่ีไมใชสาระสําคัญเชน 
-การเปลี่ยนสถานท่ีตั้ง 
-การเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพทของผูแทนจําหนาย  
-การเปลี่ยนตําแหนงของรูปภาพและตัวอักษร 
-การเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร 
-การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดรายการสงเสริมการขายฯลฯ) 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผูรับอนุญาตยื่นคําขอ
แกไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการโฆษณา 
(2) เจาหนาท่ีพิจารณา
เอกสารใหถูกตองตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไข 
(3)เจาหนาท่ีรับคําขอ/ออก
บัตรรับเรื่อง/ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอ (100 
บาท)  
(4) ผูยื่นคําขอนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบัตร
รับคําขอ 
 

2.3 ชั่วโมง สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

(กรณีคําขอไมถูกตอง
หรือเอกสารไมครบถวน
เจาหนาท่ีแจงผูยื่นคําขอ
แกไขหรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมในขณะนั้นหาก
ผูยื่นคําขอไมสามารถ
แกไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นเจาหนาท่ีทํา
บันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีจะตอง
ยื่นเพ่ิมเติมพรอมท้ัง
กําหนดระยะเวลาท่ีผูยื่น
คําขอจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมไวใน
แบบบันทึกความ
บกพรองโดยเจาหนาท่ี
และผูยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้นและมอบ
สําเนาบันทึกความ
บกพรองดังกลาวใหกับ
ผูยื่นคําขอ) 



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีพิจารณาคําขอ
บันทึกขอมูล 
 

1.5 วันทํา
การ 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

3) การลงนาม 
 

เจาหนาท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา
ลงนามตามลําดับ 
 

3 วันทําการ สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- 

4) - ผูยื่นคําขอนําบัตรคํารับขอ
มาแสดง ณ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
จังหวัดตรัง (One Stop 
Service Center: OSSC) 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง ตามวันท่ีระบุบน
บัตรคําขอเพ่ือรับการ
อนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
ใบอนุญาตโฆษณา 

15 นาที สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

(ระยะเวลาข้ึนกับการ
ดําเนินการของผูยื่นคํา
ขอ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 0 วันทําการ 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

0 1 ฉบับ ((กรณีหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง) พรอมแนบ
รายละเอียดวัตถุประสงค
แนบทายซ่ึงออกมาแลวไม
เกิน 6 เดือน) 

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบ
อํานาจรับรองสําเนา
ถูกตอง) 



ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) หนังสือมอบ
อํานาจแตงตั้งผู
ดําเนินกิจการ
เก่ียวกับการ
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

0 1 ฉบับ (ใชหนังสือมอบอํานาจ
ใหมหรือใชฉบับสําเนาท่ี
ไดรับการตรวจสอบจาก
เจาหนาท่ีแลวก็ได ((ติด
อากรแสตมป 30 บาท) 
หากตองการใหเจาหนาท่ี
รับรองสําเนาของหนังสือ
มอบอํานาจท่ีไดรับการ
ตรวจสอบแลวใหถาย
สําเนาหนังสือมอบอํานาจ
มาเพ่ิมเติม)) 

4) หนังสือมอบ
อํานาจเก่ียวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

0 1 ฉบับ ((ติดอากรแสตมป 30 
บาท) หากตองการใหเจา
หนท่ีรับรองสําเนาของ
หนังสือมอบอํานาจท่ี
ไดรับการตรวจสอบแลว
ใหถายสําเนาหนังสือมอบ
อํานาจมาเพ่ิมเติม ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบควบคุม
กระบวนงาน 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

1 0 ฉบับ - 

2) 
แบบตรวจรับคําขอ กองควบคุม

เครื่องมือแพทย 
1 0 ฉบับ - 

3) 

แบบคําขอแก
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใน
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย                 
(แบบฆพ. 4) 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

2 0 ฉบับ (ลงนามโดยผูไดรับมอบ
อํานาจตามหนังสือมอบ
อํานาจและแตงตั้งผู
ดําเนินกิจการเก่ียวกับ
การขออนุญาตโฆษณา 
(แบบท่ี 1) (กรณีนิติ
บุคคล) หรือ (แบบท่ี 3) 
กรณีบุคคลธรรมดา) 
 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) สําเนาใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย (ฆพ. 2) 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย 

0 1 ชุด - 

5) รายละเอียดเก่ียวกับ
การแกไข
เปลี่ยนแปลงของ
เครื่องมือแพทย 

- 2 0 ชุด - 

6) หนังสือมอบอํานาจ
เก่ียวกับการขอ
อนุญาตโฆษณา 
(กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

- 1 0 ฉบับ ((ติดอากรแสตมป 30 
บาท) หากตองการให
เจาหนาท่ีรับรองสําเนา
ของหนังสือมอบอํานาจท่ี
ไดรับการตรวจสอบแลว
ใหถายสําเนาหนังสือ
มอบอํานาจมาเพ่ิมเติม ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คําขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนๆท่ีไดรับอนุญาต 

หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมท่ีหองการเงิน ตั้งแตเวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาท่ีใชในการชําระ
คาธรรมเนียม 15 นาที) 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เลขท่ี 181 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท : 0 7520 5625 

2) ชองทางการรองเรียน สายดวน อย. : สายดวน อย. 1556 
3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ(เลขท่ี1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.10300/สายดวน 1111/ www.1111.go.th /ตูปณ.1111)                   
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฆพ. 4 
2) การกรอกแบบฆพ. 4 
3) คูมือการกรอกแบบฆพ. 4 
4) แบบตรวจรับคําขอเก่ียวการโฆษณาเครื่องมือแพทย 
5) ใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย 
6) หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดิเนินกิจการเก่ียวกับการโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 



7) หนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคล) 
8) 
9) 

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
ข้ันตอนการยื่นคําขออนุญาตดานการโฆษณาเครื่องมือแพทย 
 

 
 

 
 

 
 


