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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอใบแทนใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ 

2) กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
3) พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : สว่นกลาง, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส าน างานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง 
      ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  พ.ศ.๒๕๕๗  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   4  วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  -  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด -  
 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด  -  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทนใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก เลขที ่90 หมู่ที ่7           
ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 26000 โทรศพัท์ 0 37 386390 ต่อ 107  
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ (หอ้งการเงิน เปิดรับการชําระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  กรณีท่ีใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์สญูหายถกูท าลายหรือช ารุดให้ผู้ รับอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์
ย่ืนค าขอรับใบแทนโฆษณาภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหายถกูท าลายหรือช ารุดใบอนญุาตโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีออกให้ใหมจ่ะใช้เลขท่ีเดมิโดยมีค าวา่“ใบแทน”ก ากบัไว้ท่ีด้านบนแต่จะเปล่ียนวนัท่ีระบเุป็น วนัเดือนปีท่ี
ออกใบแทนใบอนญุาต 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

(1) ผู้ ย่ืนค าขอย่ืนแบบค าขอรับ
ใบแทนใบอนญุาตโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 3) 
(2) เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและ
ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไข 
(3) เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียมค าขอและน า
ใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนียมไป
ช าระเงินท่ีห้องการเงิน 
(4) ผู้ ย่ืนค าขอน าส าเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับบตัรค าขอ
ท่ีกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  
 

1.45 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(กรณีเอกสาร
ประกอบค าขอไม่
ถกูต้องหรือเอกสาร
ไมค่รบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งผู้ ย่ืนค าขอแก้ไข
หรือย่ืนเอกสาร
เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้
หากผู้ ย่ืนไมส่ามารถ
แก้ไขหรือย่ืนเอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้เจ้าหน้าท่ี
ท าบนัทกึความ
บกพร่องและรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ี
จะต้องย่ืนเพิ่มเตมิ
พร้อมทัง้ก าหนด
ระยะเวลาท่ีผู้ ย่ืนค า
ขอจะต้องด าเนินการ
แก้ไขหรือย่ืนเอกสาร
เพิ่มเตมิไว้ในแบบ
บนัทกึความบกพร่อง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ย่ืนค าขอลงนามไว้ใน
บนัทกึนัน้และมอบ
ส าเนาบนัทกึความ
บกพร่องดงักลา่ว
ให้กบัผู้ ย่ืนค าขอ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาเอกสาร 
และออกใบแทนใบอนญุาต
โฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
 

2 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 

3) การลงนาม 
 

หวัหน้ากลุม่งานฯ ตรวจสอบ
ความถกูต้อง เพ่ือเสนอผู้
อนญุาตลงนามตามล าดบั 
 

1.5 วนัท า
การ 

กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 

4) การแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

ผู้ ย่ืนค าขอน าบตัรรับค าขอมา
แสดงท่ีกลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามวนัท่ีระบเุพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียมและผู้ ย่ืนค าขอน า
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน
คา่ธรรมเนียมฯ มาขอรับใบ
แทนใบอนญุาตโฆษณาจาก
เจ้าหน้าท่ี 

45 นาที กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(ระยะเวลาขึน้กบัการ
ด าเนินการของผู้ ย่ืน
ค าขอ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 4 วนัท าการ 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 0วนัท าการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชดุ พร้อม
วตัถปุระสงค์แนบ
ท้ายและออกมา
ไมเ่กิน 6 เดือน 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาตโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ 
(แบบ ฆพ. 3) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1 0 ฉบบั - 

2) ใบรับแจ้งความวา่
ใบอนญุาตโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์สญู
หาย (กรณีสญูหาย) 

สถานีต ารวจภธูร
ในเขตพืน้ท่ี 

1 0 ฉบบั - 

3) ใบอนญุาตโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ท่ี
เหลืออยู ่(กรณีถกู
ท าลายหรือช ารุด) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบอ านาจ
เป็นผู้ ย่ืนค าขอ 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

0 1 ฉบบั (กรณีใช้ส าเนา
จะต้องยงัไม่
หมดอายแุละมี
ลายเซนต์ของเจ้า
หน้ารับรอง) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (ของผู้มอบและรับ
มอบอ านาจ) 

6) ใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีผู้ รับอนญุาต
เป็นบคุคล
ธรรมดา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค าขออ่ืนๆ ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

2) ใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก เลขที ่90 หมู่ 7 ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง 

จงัหวดันครนายก 26000 โทรศพัท์ 037 386390 ต่อ 107 โทรสาร 037 386392-3  
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

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) 

3) ช่องทางการร้องเรียน กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 4 อาคาร 2 
หอ้ง 410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
 
 

mailto:1556@fda.moph.go.th/
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ฆพ. 3 
2) การกรอกแบบ ฆพ. 3 
3) คูมื่อการกรอกแบบ ฆพ. 3 
4) แบบตรวจรับค าขอเก่ียวกบัการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
5) ใบควบคมุกระบวนงานการอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
6) หนงัสือมอบอ านาจและแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิตบิคุคล) 
7) หนงัสือมอบอ านาจเก่ียวการอนญุาตโฆษณา (กรณีนิตบิคุคล) 
8) 
9) 

หนงัสือมอบอ านาจและแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการเกียวกบัการอนญุาตโฆษณา (กรณีบคุคลธรรมดา) 
ขัน้ตอนการย่ืนค าขออนญุาตด้านการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  

 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย นายพศนิ  นิลบดุดา 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค าขอและเอกสาร 

 

1. ศึกษารายละเอียดในคู่มือส าหรับประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ 

2. กรอกค าขอและเตรียมเอกสารหลักฐาน 

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับค าขอ (Checklist) 

4. รับบัตรคิวและยื่นค าขอที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (ในวันและเวลาราชการ) 

5.1.2  ผู้ยื่นค าขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและน ามา

ยื่นใหม ่

5.1.3  คืนค าขอให้ผู้มายื่น 

5.2.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต/
ไม่อนุญาต 

5.2.3  แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
ภายใน 7 วัน  หากล่าช้ากว่าก าหนด

จะแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

5.2.4 เมื่อครบระยะเวลาด าเนินการ ให้ผู้มา
ย่ืนติดต่อย่ืนบัตรรับค าขอและช าระ

ค่าธรรมเนียม 
สื่อของแจก 200 บาท 
สื่ออื่น ๆ 1,000 บาท 

ใบแทนใบอนุญาตโฆษณา 200 บาท 

แก้ไขไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/ 
เกินระยะเวลาที่ก าหนด 

 

หมายเหต ุ :   1. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย ์ : 7 วันท าการ 
   2. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย ์ : 4 วันท าการ 
   3.  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์  : 5 วันท าการ 
   

5.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องและ
ระยะเวลาแก้ไข  

พร้อมลงนามรับทราบร่วมกัน 
(เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ)  

5.1.1  มอบส าเนาบันทึก
ข้อบกพร่องให้ผู้ยื่นค าขอ 

5.2  เจ้าหน้าที่ออกบัตรรับค าขอและ
ใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม 

5.2.1 ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม
ค าขอที่ห้องการเงิน และน าส าเนา
ใบเสร็จมายื่นเพื่อขอบัตรรับค าขอ 

 

ไม่ครบถ้วน /ไม่ถูกต้องตาม  
checklist 

 

แก้ไขครบถ้วนถูกต้องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
 

ถูกต้องตาม checklist 
 

วิธีการย่ืนค าขอเก่ียวกับการอนุญาตโฆษณา 


