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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและใหความเห็นเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ.2541
2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการโฆษณาเครื่องมือ
แพทย พ.ศ. 2553
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่หามโฆษณา
4) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2552
5) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กรณีสื่อที่เผยแพรในเขตจังหวัดเชียงใหม ยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน: ติดตอ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสขุ ภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคําขอควรทราบขอปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ผูใดประสงคจะทําการโฆษณาเครื่องมือแพทยเพื่อประโยชนทางการคา ไมวาจะแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน
คุณภาพ มาตรฐาน ปริมาณ สวนประกอบของเครื่องมือแพทยหรือไมก็ตาม ตองรับอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทยจากผู
อนุญาตกอน จึงจะทําการโฆษณาได
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1.2 เครื่องมือแพทยที่จะทําการโฆษณาตองผลิต / นําเขา อยางถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.2.1 ผูผลิต / ผูนําเขา ภายในประเทศ จะตองไดรับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นําเขา จาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.2.2 เครื่องมือแพทยที่ตองขอรับใบอนุญาต ตองไดรบั ใบอนุญาตผลิต/นําเขาเครื่องมือแพทย ซึ่งระบุชื่อ
เครื่องมือแพทยตรงตามที่ตองการโฆษณา ดังนี้ (1)ถุงยางอนามัย (2)ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม (3)ถุงบรรจุโลหิต (4)ชุด
ตรวจที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวี (5)เลนสสัมผัส
1.2.3 เครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายการละเอียด ตองไดรับใบรับแจงรายการละเอียดผลิต/นําเขา ซึ่งระบุ
ชื่อเครื่องมือแพทยตรงตามที่ตองการโฆษณา ดังนี้ (1)เครื่องใชหรือผลิตภัณฑที่ใชเพื่อกายภาพบําบัด (2)เครื่องตรวจวัดระดับ
หรือปริมาณแอลกอฮอลในรางกาย (3)เตานมเทียมซิลิโคนใชฝงในรางกาย (4)เครื่องหรืออุปกรณที่ใชเสริมภายนอกเพื่อเสริม
หรือกระชับเตานม (5)ผลิตภัณฑที่มีสมบัติหนืดสําหรับใชในกระบวนการผาตัดตา (6)ชุดทดสอบสารแอมแฟตามีนในปสสาวะ
1.2.4 เครื่องมือแพทยที่ตองมีมาตรฐาน ดังนี้ (1)กระบอกฉีดยาผานผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชไดครั้ง
เดียว (2)กระบอกฉีดยาอินซูลินผานผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชไดครั้งเดียว (3)ถุงมือสําหรับการตรวจโรค
1.2.5 เครื่องมือแพทยอื่นๆ ที่ไมใชเครื่องมือแพทยตามขอ 1.2.2 - 1.2.4 ตองไดรับหนังสือประกอบการ
นําเขาเครื่องมือแพทย
1.3 เครื่องมือแพทยที่หามทําการโฆษณาคือ
1.3.1 เครื่องมือแพทยที่หามผลิต นําเขา ขาย
1.3.2 เครื่องมือแพทยปลอม ผิดมาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ ไมปลอดภัยในการใช ผลิตหรือนําเขาไมตรง
ตามที่ไดรบั อนุญาตหรือแจงรายการละเอียด หรือ เครื่องมือแพทยใบอนุญาตหรือใบรับแจงรายการละเอียดถูกเพิกถอน
1.4 ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทยที่ไดรับจะมีอายุไมเกิน 3 ป นับแตวันที่อนุญาตหรือตามที่ระบุในใบอนุญาต
ทั้งนี้ ตองโฆษณาไดเฉพาะขอความตามที่ไดรับอนุญาต หากโฆษณาแตกตางไปถือวาไมไดรับอนุญาต และตองแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทยในทุกสื่อ (ยกเวนสื่อของแจก ของชํารวย)
1.5 ผูยื่นคําขอ/ผูมาติดตอควรทําความเขาใจ ศึกษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคําขอ เอกสารประกอบการ
พิจารณา และสามารถตอบขอซักถามของเจาหนาที่เกี่ยวกับเอกสารที่นํามาใชประกอบการการพิจารณา รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวของอื่นๆ ไดอยางเขาใจ ชัดเจน ครบถวน
1.6 ใหจัดทําขอความโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อ เชน
- สิ่งพิมพ แสดงเฉพาะตัวอักษรหรือแสดงทั้งภาพและตัวอักษร โดยใหแสดงภาพรางในลักษณะที่ภาพและ
ตัวอักษรเหมือนที่จะใชโฆษณาจริง
- วิทยุกระจายเสียง มีการแสดงเฉพาะเสียง โดยใหแสดงสคริปตที่มีคําบรรยายเสียงและคําพูดประกอบ
- โทรทัศน ใหแสดงทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง ใหแสดงสตอรี่บอรดที่มีภาพ (ภาพจริงหรือภาพราง) คํา
บรรยายประกอบภาพ คําบรรยายเสียง และคําพูดประกอบ
- อินเทอรเน็ต มีการแสดงภาพ ตัวอักษร หรือแสดงทั้งภาพ ตัวอักษรและเสียง โดยใหแสดงภาพ(ภาพราง
หรือภาพจริง)ในลักษณะที่ภาพและตัวอักษรเหมือนที่จะใชโฆษณาจริง หากมีเสียงใหแสดงสคริปตที่มีคําบรรยายและคําพูด
ประกอบ
- สิ่งของสําหรับแจก (Gimmick) มีการแสดงเฉพาะตัวอักษร หรือมีการแสดงทั้งภาพและตัวอักษร ใหแสดง
ภาพรางในลักษณะที่ภาพและตัวอักษรเหมือนที่ใชโฆษณาจริง พรอมแนบรายการสิ่งของสําหรับแจกที่ประสงคจะขอโฆษณา
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2.หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือ
แพทย พ.ศ. 2553(รายละเอียดตาม link)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/143/13.PDF
เงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย
1) การใชภาษา ตองถูกตองตรงตามหลักภาษาไทย ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีหรือตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัญฑิตยสถาน (รวมถึงคําที่ถอดความมาจากภาษาอังกฤษดวย)
2) แสดงชื่อเครื่องมือแพทยที่ถูกตองอยางนอย 1 ครั้ง หรือ 1 แหง โดยใชชื่อสามัญหรือชื่อการคา
3) การโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน สวนประกอบ หรือแหลงกําเนิดตองเปนจริง
4) แสดงแหลงที่มาของเครื่องมือแพทย จะเปนผูผลิต นําเขา ขาย ก็ได พรอมแสดงที่อยูและเลขหมายโทรศัพท
5) เครื่องมือแพทยที่ไดรับใบอนุญาตหรือรับแจงรายการละเอียดใหแสดงเลขที่ ในขอความโฆษณา
6) การใชคาํ วา (ใหม)ใหใชไดกับเครื่องมือแพทยที่วางจําหนายไมเกิน 1 ป
7) การใชคาํ วา (ทั่วโลก)ตองมีหลักฐานแสดงการจําหนาย ไมนอยกวา 20 ประเทศ (ไมนอยกวา 3 ทวีป)
8) การโฆษณาวิธีการใช ตองชัดเจน เขาใจงาย ปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
9) การโฆษณาเครื่องมือแพทยที่มีหรือตองแสดงคําเตือน ขอหามใชหรือขอควรระวังในการใชไวในฉลากหรือเอกสาร
กํากับเครื่องมือแพทย ใหแสดงขอความ อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยกอนใช และรายละเอียดของ
คําเตือน ขอหามใช ขอควรระวัง แลวแตกรณี และตองแสดงใหผูบริโภคสามารถอาน รับทราบ เขาใจไดงายและชัดเจน ดังนี้
- สื่อสิ่งพิมพและอินเทอรเน็ตที่ไมมเี สียงแสดงขอความดวยตัวอักษรขนาด1/4 ของตัวอักษรที่ใหญที่สุดที่เปน
สาระสําคัญแตตองไมนอยกวา 2 มม. สีตัดกับสีพื้น
- ปายโฆษณา แสดงขอความดวยตัวอักษรขนาด 1/3 ของอักษรที่สูงที่สุด สีตัดกับสีพื้น
- สื่อวิทยุกระจายเสียง ตองแสดงในสวนเสียงใหฟงชัดเจนทุกพยางคและใชความเร็วและจังหวะในการพูดเชนเดียวกับ
ขอความที่โฆษณา
- สื่อวิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร และอินเทอรเน็ตที่มีเสียง ใหแสดงในสวนเสียงใหชัดเจนทุกพยางค และ
แสดงเปนอักษรลอย ขนาด 1/25 สวนของจอภาพ สีตัดกับสีพื้น
- สื่ออื่น ๆ แลวแตกรณี ตองแสดงตามความเหมาะสม
10) การโฆษณาตองไมขัดกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
11) การอางอิงรายงานทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันใด ๆ และการยืนยันขอเท็จจริงเพื่อ
สนับสนุนการโฆษณา ตองเปนไปตามหลักสากล และแสดงหลักฐานทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได โดย
- เปนไปตามหลักวิชาการ และเอกสารอางอิงตองระบุผูทาํ วิจัยและผูสนับสนุนเงินทุน (ถามี )
- เอกสารทางวิชาการ เชน บทความ ผลการวิจัย ผลการทดลอง ผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือ
แพทย
- หนังสือรับรอง เชน จากหนวยงานของรัฐ สถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง หรือผูเชี่ยวชาญที่ผูอนุญาตเห็นชอบ
12) ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่โฆษณาตองมีความถูกตอง ครบถวน สมดุล และไมกอใหเกิดการเขาใจผิด
13) การโฆษณาเครื่องหมายรับรอง หรือการรับรองใด ๆ ตองมีหลักฐานแสดงวาไดรบั การรับรองจริง และตองแนบ
หลักฐานการไดรบั ความยินยอมใหใชตราสัญลักษณมาดวย
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14) การโฆษณาบนสิ่งของแจกหรือของชํารวย ใหแสดงเฉพาะชื่อเครื่องมือแพทย แตชื่อหรือเครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณของบริษัทฯ ดวยก็ได
15) การโฆษณาโดยใหสิทธิประโยชนตางๆ ตองระบุเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ใหชัดเจน
3.ขอหามในการโฆษณาเครื่องมือแพทย
3.1. หามโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน สวนประกอบหรือแหลงกําเนิดที่เปนเท็จหรือเกินความจริง
3.1.1 การโฆษณาที่มีลักษณะโออวดหรือกอใหเกิดความเขาใจผิดจากความเปนจริง
เชน การใชคําวา ยอด ยอดเยี่ยม พิเศษ วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด เด็ดขาด หายขาด หายหวง ฉับพลัน ทันใจ ศักดิ์สิทธิ์
มหัศจรรย ปลอดภัย ฉับพลัน ทันใจ ปลอดภัยที่สุด เหมาะสมที่สุด เปนหนึ่ง ที่หนึ่ง ที่สุด แนนอน เหนือกวา พิชิตโรคราย
หมดกังวล มั่นใจ โอกาสอยางนี้มีไมบอยนัก ไมทําใหเกิดอาการแพ ไมมีผลขางเคียง หรือใชคําหรือขอความ ภาพ หรือเสียง
อื่นใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน
3.1.2 การโฆษณาแสดงรายละเอียดเกินกวาที่ระบุในฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยจากผูผลิต
3.2. การรับรองหรือยกยองคุณประโยชนของเครื่องมือแพทยโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาทางตรงหรือทางออม
3.3. การจัดใหมีรางวัลดวยการเสี่ยงโชคดวยวิธีใด ๆ
3.4. การโฆษณาวาสามารถปองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคที่หามโฆษณา ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ดังนี้
- มะเร็ง เบาหวาน โรคทางจิตเวช โรคความดันโลหิต โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจและหลอดเลือด ปอดมาม
ตับ ไต (ยกเวนการโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
- อัมพฤกษ อัมพาต (ยกเวนการโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด)
- เอดส (ยกเวนการโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาถุงยางอนามัยในการปองกันโรคเอดส
ตอประชาชน)
3.5. การแสดงขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของเครื่องมือแพทย
3.6. การโฆษณาชื่อเครื่องมือแพทยที่โออวด เปนเท็จ หลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อ ทําใหเขาใจผิด หรือขัดตอศีลธรรม
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3.7. การโฆษณาที่ไมสุภาพสําหรับสาธารณชน หรือที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ หรืออาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม
3.8. การโฆษณาที่จะทําใหเกิดความแตกแยก หรือเสื่อมความสามัคคี ในหมูประชาชน
3.9. การโฆษณาที่ชักนําใหผูบริโภคไปรับบริการ หรือมีการใชเครื่องมือแพทยดวยตนเองอยางพร่ําเพรื่อเกินความจําเปน
หรือไมเหมาะสม จนอาจไดรบั อันตรายจากการใชหรือทําใหเกิดความเขาใจวามีความเหมาะสมที่จะใชเปนประจํา
3.10. การโฆษณาที่กระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจอันอาจกอใหเกิดความรําคาญแก
ผูบริโภค
3.11. การโฆษณาที่เปนการทับถม หรือเปรียบเทียบกับเครื่องมือแพทยของผูประกอบการรายอื่น ยกเวน การเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑของตนเอง หรือกรณีเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ตองไมระบุชื่อเครื่องมือแพทยหรือเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑผูอื่น
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12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอ
60 นาที
อนุญาต
2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตอง ครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
(3) เจาหนาที่ออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมคําขอและนํา
ใบสั่งชําระคาธรรมเนียมไป
ชําระเงินที่หองการเงิน
(4) ผูยื่นคําขอนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินมายื่นตอ
เจาหนาที่ผูออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียม

2)

การพิจารณา

(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ 4 วันทําการ
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบอนุญาต

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้น หากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้น ใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนด แลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
(1) จังหวัดไดรับ
มอบอํานาจเฉพาะ
การอนุญาตสื่อ
โฆษณาที่เผยแพร
ในเขตพื้นที่จังหวัด
เทานั้น
2) หากพบวาตอง
ใชความเชี่ยวชาญ
ประกอบการ
พิจารณาขอความ
โฆษณาในเชิงลึก
ตองใชเวลา
เพิ่มเติมในการ
ดําเนินการหารือ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

3 วันทําการ

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณ 30 นาที
ภายใน และออกใบสั่งชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา)
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
บุคคล
การคา

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคลพรอมวัตถุประสงค
แนบทาย เอกสาร
คัดสําเนามาไมเกิน
6 เดือน รับรอง
สําเนาถูกตอง
ประทับตรานิติ
บุคคล กรณีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล)
ฉบับ
(แนบสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน ของผู
มอบอํานาจและ

7/13

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ผูรับมอบอํานาจ
กรณีเปนคนตาง
ดาวใชสาํ เนา
หนังสือเดินทาง
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองให
ครบถวน)

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบคําขอ
กองควบคุม
1
0
อนุญาตโฆษณา เครื่องมือแพทย
เครื่องมือแพทย
(แบบ ฆพ.1)

2)
3)

ใบแสดงขอมูล
กองควบคุม
ของคําขอโฆษณา เครื่องมือแพทย
เครื่องมือแพทย
ขอความโฆษณา เครื่องมือแพทย

1

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคล ผู
ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตโฆษณา
(ตามหนังสือมอบ
อํานาจ แบบที่ 1)
หรือกรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ)
ฉบับ
-

1

1

ชุด

(ลงนามโดยผูไดรับ
มอบอํานาจแตงตั้ง
ใหเปนผูดาํ เนิน
กิจการเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตโฆษณา
(ตามหนังสือมอบ
อํานาจ แบบที่ 1(
นิติบุคล) หรือแบบ
ที่ 3 (บุคคล
ธรรมดา))
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ที่
4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
1
0
อํานาจและ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

5)

หนังสือมอบ
อํานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

-

1

0

6)

หนังสือมอบ
อํานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

-

1

0

7)

สําเนาทะเบียน

กรมการปกครอง

0

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผูขออนุญาต
เปนนิตบิ ุคคล-ตาม
แบบฟอรมหนังสือ
มอบอํานาจแบบที่
1 ติดอากรแสตมป
30 บาท
ประทับตรานิติ
บุคคล กรณีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล)
ฉบับ
(ตามแบบฟอรม
หนังสือมอบอํานาจ
แบบที่ 2 (กรณี
ผูรับมอบอํานาจ
แตงตั้งผูดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการ
โฆษณาไมมายื่นคํา
ขอดวยตนเอง) ติด
อากรแสตมป 30
บาท )
ฉบับ
(ตามแบบฟอรม
หนังสือมอบอํานาจ
แบบที่ 3 กรณี
บุคคลธรรมดา ติด
อากรแสตมป 30
บาท)
ฉบับ
(แนบสําเนา
ทะเบียนบานของผู
มอบและผูรบั มอบ
อํานาจ กรณีเปน
คนตางดาวใช
สําเนาหนังสือให
ทํางานในประเทศ
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองให
ครบถวน)

9/13

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาใบจด
กองควบคุม
0
1
ทะเบียนสถาน
เครื่องมือแพทย
ประกอบการ
ผลิต/นําเขา
เครื่องมือแพทย
(ถามี)

สําเนา ใบอนุญาต
/ ใบรับแจง
รายการละเอียด /
หนังสือ
ประกอบการ
นําเขา (แลวแต
กรณี)
10) สําเนา ฉลาก /
เอกสารกํากับ
เครื่องมือแพทย /
คูมือการใช จาก
ผูผลิต
11) เอกสารอางอิง
(ถามี)

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย

0

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
((หากผูแทน
(agency) เปนผูยื่น
ไมตองแนบเอกสาร
ใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ
ผลิต/ นําเขา
เครื่องมือแพทย))
ฉบับ
-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

12) เอกสารอื่น ๆ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทาง
วิชาการ / สําเนา
ใบอนุญาตโฆษณา
เดิมพรอมขอความ
โฆษณาแนบทายที่
เคยไดรับอนุญาต)
(เชน ผลวิเคราะห
จากหนวยงาน
ตางๆ / หนังสือ
รับรองคําแปล /
หนังสือรับรองการ
จัดรายการสงเสริม
การขาย / หนังสือ
รับรองอื่น ๆ/
ผลการวิจัย ฯลฯ )

ที่
8)

9)
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15. คาธรรมเนียม
1) คําขออนุญาต
คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2)

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย (การโฆษณาบนสิ่งของที่แจก)
คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

3)

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย (การโฆษณาอื่น ๆ)
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน ตั้งแตเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. )

16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม โทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน กองควบคุมเครื่องมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 4 อาคาร 2 หอง
410 โทรศัพท : 0 2590 7148
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ (ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000/โทรศัพท 0 2590
7354 – 55/สายดวน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายดวน 1111)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําอธิบายการกรอกแบบ ฆพ.1
2)
ตัวอยางแบบ ฆพ.1
3)
ตัวอยางใบแสดงขอมูลของคําขอโฆษณาเครื่องมืออพทย
-
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18. หมายเหตุ
1. กรุณาเตรียมเอกสาร ใหครบถวน และถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาต หากเอกสารเปนสําเนา ใหลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการอนุญาตใน
ระบบสารสนเทศไมนบั ระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
3. ตัวอยางการแสดงคําเตือน ขอหามใช ขอควรระวัง
3.1. เครื่องมือแพทยทั่วไป ระบุ อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยกอนใช หรือNotice the
warnings on the label and accompanying documents before use
3.2. ถุงยางอนามัย
ระบุสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
3.3. ถุงยางอนามันยที่มีสารเบนโซเคน ระบุ ควรใชผลิตภัณฑนี้ดวยความระมัดระวังในกรณีที่คุณและคูของคุณมี
อาหารแพยาชาสําหรับทาเฉพาะที่ สารกันแดด กลุมยาซัลฟา หรือยายอมผม
3.4. เครื่องชวยฟง ระบุ กอนใชเครื่องชวยฟง ตองปรึกษาแพทยหรือนักแกไขการไดยิน
3.5. คอนแทคเลนส
คําเตือน- การใชเลนสสัมผัสโดยเฉพาะการใชผิดวิธี มีความเสี่ยงตอการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา
อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาอยางถาวรได
ขอหามใช- หามใสเลนสสัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กาํ หนด- หามใสเลนสสัมผัสรวมกับบุคคลอื่น- หามใส
เลนสสัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแมวาจะเปนชนิดใสนอนไดก็ตาม ควรถอดลางทําความสะอาดทุกวัน
ขอควรระวัง- ผูที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เชน ตอเนื้อ ตอลม ตาแดง กระจกตาไวตอความรูสึกลดลง
ตาแหง กระพริบตาไมเต็มที่ไมควรใชเลนสสัมผัส
- ควรเปลี่ยนตลับใสเลนสสัมผัสทุกสามเดือน- ไมควรใสเลนสสมั ผัสขณะวายน้าํ เพราะอาจทําใหเกิดการติดเชื้อที่ตา
ได- ลางมือฟอกสบูใหสะอาดทุกครั้งกอนสัมผัสเลนส
- หากเกิดอาการผิดปกติ เชน เจ็บ หรือปวดตาเปนอยางมากรวมกับอาการแพแสง ตามัว น้าํ ตาไหลมากหรือตาแดง
ใหหยุดใชเลนสสัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทยโดยเร็วหามใชเลนสสัมผัสถาภาชนะบรรจุอยูในสภาพชํารุดหรือถูกเปดกอน
ใชงาน
- ควรใชน้ํายาลางเลนสสัมผัสที่ใหมและเปลี่ยนน้ํายาฆาเชื้อโรคสําหรับเลนสสัมผัสทุกครั้งที่แชเลนสสัมผัสและแม
ไมไดใสเลนสสัมผัส ควรเปลี่ยนน้ํายาใหมในตลับทุกวัน
การระบุคาํ วาตลอดวัน
ตองมีคําแนะนําเพมเติมวา - ไมควรใชเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน
ชนิดใชงานไดไมเกิน 1 เดือน
เพิ่มเติมขอควรระวัง - หามใชเลนสสัมผัสถาภาชนะบรรจุอยูในสภาพชํารุดหรือถูกเปดกอนใชงาน
- ควรใชน้ํายาลางเลนสสัมผัสที่ใหมและเปลี่ยนน้ํายาฆาเชื้อสําหรับเลนสสัมผัสทุกครั้งที่แชเลนสสัมผัสและแมไดได
ใสเลยสสัมผัส ควรเปลี่ยนน้ํายาใหมในตลับทุกวัน
3.6. เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด ระบุ สําหรับผูมีภาวะเบาหวาน
- ควรปรึกษาแพทยกอนใชเครื่องและไมควรใชขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาดวย
ตนเอง
- กอนใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ควรอานฉลากเอกสารกํากับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง
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- หากมีปญหาหรือตองการทราบขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือดโปรดติดตอแพทยหรือบุคลากรทาง
การแพทย
3.7. แผนเจลลดไข ระบุ - หามใชบริเวณตาและรอบดวงตา บริเวณที่เปนลมพิษ ผื่นแดง มีอาการระคายเคืองหรือมี
บาดแผล
- ถามีไขสูงควรใชรว มกับยาลดไขหรือปรึกษาแพทย และไมควรใชในเด็กอายุต่ํากวา 2 ป
3.8. เทอรมอมิเตอร ทั้งแบบอินฟราเรดและแบบปกติ ระบุ ไมควรวัดอุณหภูมิรางกายชวง 30 นาที หลังจาก
รับประทานอาหาร ออกกําลังกายหรืออาบน้ํา
3.9. แปรงสีฟนแบตเตอรรี่สําหรับเด็ก ระบุ
(1) การใชงานสําหรับเด็กควรอยูในการดูแลของผูปกครอง
(2) ใชสําหรับเด็กอายุมากกวา 3 ป
(3) หลีกเลี่ยงการลางดามแปรงผานน้าํ โดยตรง
3.10. เครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายการละเอียด ระบุ แลวกรณี (ตามเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย
- ใชแทนการออกกําลังกายไมได
3.11. เม็ดฟูทําความสะอาดฟนปลอม ระบุหามดื่มน้ําแชฟนปลอมหรือใชแทนน้ํายาบวนปาก หามนําเม็ดฟูเขาปาก
3.12. ครีมติดฟนปลอด ระบุหากมีปญหาเกี่ยวกับการติดฟนปลอม ควรปรึกษาทันตแพทย
3.13. เครื่องเพิ่มความเขมขนของออกซิเจน ระบุ - ผูจะใชเครื่องไดตองไดรับคําแนะนําจากแพทยผูเชี่ยวชาญ
- ออกซิเจนที่ไดจากเครื่องจะทําใหมีประมาณออกซิเจนเขมขนเพิ่มขึ้น แตไมไดเปนอุปกรณในการชวยชีวิต
ในกรณีผูที่ตองการบําบัดโดยการใหออกซิเจนอาจมีอันตรายได ดังนั้น ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญกอนใชเครื่อง
- เนื่องจากออกซิเจนเปนตัวเรงปฏิกิริยาเผาไหม ดังนั้นควรเก็บใหหางจากความรอนหรือเปลวไฟ ไมเหมาะ
สําหรับนําไปใชผสมกาซไนตรัสออกไซดเพื่อใชในการดมยาสลบ
- หามสูบบุหรี่ หรือผูอื่นที่สูบบุหรี่อยูในบริเวณใกลเครื่องในขณะที่มีการเปดใชงาน
4.ตัวอยางขอความที่ไมอนุญาตในการโฆษณาเครื่องมือแพทย
การใชคําหรือขอความวา
ยอด ดีเลิศ หายหวง มหัศจรรยเปนหนึ่ง เหนือกวา ยอดเยี่ยม ดีที่สุด ฉับพลัน ปลอดภัย ที่หนึ่ง พิชิตโรคราย พิเศษ
เด็ดขาด ทันใจ ปลอดภัย ที่สุด ที่สุด หมดกังวล วิเศษ หายขาด ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสมที่สุด แนนอนมั่นใจ โอกาสอยางนี้มีไม
บอยนัก ไมทําใหเกิดอาการแพ ไมมีผลขางเคียง หรือการใชภาพหรือเสียงอื่นใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน
5.ตัวอยางลักษณะภาพหรือการโฆษณาที่ไมอนุญาตในการโฆษณาเครื่องมือแพทย
- ใชเครื่องมือแพทยนี้แลวมีผลทําใหน้ําหนักลดลง รูปรางดีขึ้น
- เชิญรวมสงฉลากผลิตภัณฑเพื่อชิงโชคชิงรางวัล
- ภาพบุคคลถือ จับ หรือชี้ไปที่เครื่องมือแพทย
- สัญลักษณ ชูนิ้วโปง นิ้วชี้ ชู 2 นิ้ว (สัญลักษณของชัยชนะ) ทํามือเปนรูปโอเค หรือภาพกดไลค
- ภาพเครื่องหมายถูก ยกเวนการรับประกันสินคา
- บุคคลหนึ่งบุคคลใดกลาวถึงสรรพคุณ ขอบงใช ขอดี ของเครื่องมือแพทย
- ระบุชื่อบุคคล ตําแหนง ที่เปนที่รจู ัก
- การใหรางวัลจากการสุม เชน สุมจากการสง sms ฉลาก ฯลฯ โดยไมไดใชความสามารถของผูสง
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- ภาพผูหญิงแตงกายไมสุภาพ เชน เห็นรองอก
- มีการจัดรายการสงเสริมการขายแตไมระบุระยะเวลาการจัดรายการ วิธีการ สถานที่ และราคาของสมนาคุณ

