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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบแทนใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

3) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานํางานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  4 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 4  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 4  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 1  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 16/07/2015 15:55  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ระยะเวลาให้บริการข้ึนกบัแต่ละจงัหวดั) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีท่ีใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์สญูหาย ถกูทําลายหรือชํารุด ให้ผู้ รับอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ย่ืนคํา

ขอรับใบแทนโฆษณาภายใน15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหาย ถกูทําลายหรือชํารุด ใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ออกให้ใหมจ่ะใช้เลขท่ีเดมิ โดยมีคําวา่ &quot;ใบแทน&quot;กํากบัไว้ท่ีด้านบน แตจ่ะระบวุนั เดือน ปี ท่ีออกใบ

แทนใบอนญุาต 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ ย่ืนคําขอ ย่ืนแบบคํา

ขอรับใบแทนใบอนญุาต

โฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

(แบบ ฆพ. 3) 

(2) เจ้าหน้าท่ีพิจารณาละ

ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไข 

(3) เจ้าหน้าท่ีธุรการออก

ใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนียมคํา

ขอและนําใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียมไปชําระเงินท่ี

ห้องการเงิน 

(4) ผู้ ย่ืนคําขอนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรคํา

ขอท่ี One Stop Service 

Center (OSSC) 
 

1.45 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(กรณีเอกสาร

ประกอบคําขอไม่

ถกูต้องหรือ

เอกสารไม่

ครบถ้วน เจ้าหน่้า

ท่ีแจ้งผู้ ย่ืนคําขอ

แก้ไขหรือย่ืน

เอกสารเพิ่มเตมิได้

ในขณะนัน้ หากผู้

ย่ืนไมส่ามารถ

แก้ไขหรือย่ืน

เอกสารหลกัฐาน

เพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ 

เจ้าหน้าท่ีทํา

บนัทกึความ

บกพร่องและ

รายการเอกสาร

หลกัฐานท่ีจะต้อง

ย่ืนเพิ่มเตมิ พร้อม
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทัง้กําหนด

ระยะเวลาท่ีผู้ ย่ืน

คําขอจะต้อง

ดําเนินการแก้ไข

หรือย่ืนเอกสาร

เพิ่มเตมิไว้ในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่อง โดย

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน

คําขอลงนามไว้ใน

บนัทกึนัน้ และ

มอบสําเนาบนัทึก

ความบกพร่องดงั

กลา่ให้กบัผู้ ย่ืนคํา

ขอ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู / นกั

วิชการพิจารณาเอกสาร / 

เจ้าหน้าท่ีออกใบแทน

ใบอนญุาตโฆษณา

เคร่ืองมือแพทย์ 
 

2 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบ

ความถกูต้อง เพ่ือเสนอลง

นามตามลําดบั 
 

1.5 วนัทํา

การ 

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

ย่ืนคําขอนําบตัรคํารับขอมา

แสดงท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังตาม

วนัท่ีระบ ุเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

45 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ระยะเวลาขึน้กบั

การดําเนินการ

ของผู้ ย่ืนคําขอ) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียม และผู้ ย่ืนคํา

ขอนําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

คา่ธรรมเนียมฯ มาขอรับใบ

แทนใบอนญุาตโฆษณา

จากเจ้าหน้าท่ี 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   4 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 0 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอรับใบ

แทนใบอนญุาต

โฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ (แบบ 

ฆพ. 3) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบรับแจ้งความ

วา่ใบอนญุาต

กองบญัชาการ

ตํารวจนครบาล 

1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์สญูหาย 

(กรณีสญูหาย) 

3) 

ใบอนญุาต

โฆษณาเคร่ืองมือ

แพทย์ท่ีเหลืออยู ่

(กรณีถกูทําลาย

หรือชํารุด) 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจเป็นผู้ ย่ืน

คําขอ 

กองควบคมุ

เคร่ืองมือแพทย์ 

0 1 ฉบบั (กรณีใช้สําเนา

จะต้องยงัไม่

หมดอายแุละมี

ลายเซนต์ของเจ้า

หน้ารับรอง) 

5) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (ของผู้มอบและรับ

มอบอํานาจ) 

6) 

ใบทะเบียน

พาณิชย์ 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีผู้ รับอนญุาต

เป็นบคุคล

ธรรมดา) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คาํขออ่ืน ๆ 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระ

ค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

2) ใบแทนใบอนุญาต 
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 ค่าธรรมเนียม 200 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) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง   

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบา้นควน อําเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง 92000 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น อย. 

หมายเหตุ (สายด่วน อ.ย. โทรศพัท์  กด  1556) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หมายเหตุ (ชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000/โทรศพัท์ 0 

2590 7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ฆพ. 3 

- 

 

2) การกรอก ฆพ. 3 

- 

 

3) คูมื่อการกรอก แบบ ฆพ. 3 

- 

 

4) แบบตรวจรับคําขอเก่ียวกบัการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
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- 

 

5) ใบควบคมุกระบวนงาน การอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

- 

 

6) หนงัสือมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิตบิคุคล) 

- 

 

7) หนงัสือมอบอํานาจเก่ียวการอนญุาตโฆษณา (กรณีนิติบคุคล) 

- 

 

8) หนงัสือมอบอํานาจและแตง่ตัง้ผู้ ดําเนินกิจการเกียวกบัการอนญุาตโฆษณา (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

 

9) ขัน้ตอนการย่ืนขออนญุาตโฆษณา 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


