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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. เครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
2) ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วยขัน้ ตอนและวิ ธีกำรอนุญำตและให้ควำมเห็นเกี ่ยวกับกำร
โฆษณำผลิ ตภัณฑ์สขุ ภำพ พ.ศ.๒๕๔๑
3) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื ่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงือ่ นไขกำรโฆษณำเครื ่องมื อ
แพทย์พ.ศ. ๒๕๕๓
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื ่องโรคหรื ออำกำรของโรคทีห่ ำ้ มโฆษณำ
5) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี ่ยวกับเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริ การประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
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ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1) ผู้ยื่นคาขอควรทราบข้ อปฏิบตั ดิ งั นี ้
1.1) ผู้ใดประสงค์จะทาการโฆษณาเครื่ องมือแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการค้ าไม่วา่ จะแสดงสรรพคุณคุณประโยชน์
คุณภาพมาตรฐานปริมาณส่วนประกอบของเครื่ องมือแพทย์หรื อไม่ก็ตามต้ องรับอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์จาก
ผู้อนุญาตก่อนจึงจะทาการโฆษณาได้
1.2) เครื่ องมือแพทย์ที่จะทาการโฆษณาต้ องผลิต / นาเข้ าอย่างถูกต้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1.2.1) ผู้ผลิต / ผู้นาเข้ าภายในประเทศจะต้ องได้ รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นาเข้ าจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
1.2.2) เครื่ องมือแพทย์ที่ต้องขอรับใบอนุญาตต้ องได้ รับใบอนุญาตผลิต/นาเข้ าเครื่ องมือแพทย์ซงึ่ ระบุชื่อเครื่ องมือ
แพทย์ตรงตามที่ต้องการโฆษณาดังนี ้
(1) ถุงยางอนามัย
(2) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม
(3) ถุงบรรจุโลหิต
(4) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื ้อเอชไอวี
(5) เลนส์สมั ผัส
1.2.3) เครื่ องมือแพทย์ที่ต้องแจ้ งรายการละเอียดต้ องได้ รับใบรับแจ้ งรายการละเอียดผลิต/นาเข้ าซึง่ ระบุชื่อเครื่ องมือ
แพทย์ตรงตามที่ต้องการโฆษณาดังนี ้
(1) เครื่ องใช้ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อกายภาพบาบัด
(2) เครื่ องตรวจวัดระดับหรื อปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
(3) เต้ านมเทียมซิลิโคนใช้ ฝังในร่างกาย
(4) เครื่ องหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ เสริมภายนอกเพื่อเสริ มหรื อกระชับเต้ านม
(5) ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัตหิ นืดสาหรับใช้ ในกระบวนการผ่าตัดตา
(6) ชุดทดสอบสารแอมแฟตามีนในปัสสาวะ
1.2.4) เครื่ องมือแพทย์ที่ต้องมีมาตรฐานดังนี ้
(1) กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื ้อชนิดใช้ ได้ ครัง้ เดียว
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(2) กระบอกฉีดยาอินซูลินผ่านผิวหนังปราศจากเชื ้อชนิดใช้ ได้ ครัง้ เดียว
(3) ถุงมือสาหรับการตรวจโรค
1.2.5) เครื่ องมือแพทย์อื่นๆที่ไม่ใช่เครื่ องมือแพทย์ตามข้ อ 1.2.2 - 1.2.4 ต้ องได้ รับหนังสือประกอบการนาเข้ าเครื่ องมือ
แพทย์
1.3) เครื่ องมือแพทย์ที่ห้ามทาการโฆษณา คือ
1.3.1) เครื่ องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นาเข้ า ขาย
1.3.2) เครื่ องมือแพทย์ปลอม ผิดมาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผลิตหรื อนาเข้ าไม่ตรงตามที่ได้ รับ
อนุญาตหรื อแจ้ งรายการละเอียดหรื อเครื่ องมือแพทย์ ใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ งรายการละเอียดถูกเพิกถอน
1.4) ใบอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์ที่ได้ รับจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นบั แต่วนั ที่อนุญาตหรื อตามที่ระบุในใบอนุญาต
ทังนี
้ ้ ต้ องโฆษณาได้ เฉพาะข้ อความตามที่ได้ รับอนุญาตหากโฆษณาแตกต่างไป ถือว่าไม่ได้ รับอนุญาตและต้ องแสดง
เลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์ในทุกสื่อ (ยกเว้ นสื่อของแจกของชาร่วย)
1.5) ผู้ยื่นคาขอ/ผู้มาติดต่อควรทาความเข้ าใจศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคาขอเอกสารประกอบการ
พิจารณาและสามารถตอบข้ อซักถามของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับเอกสารที่นามาใช้ ประกอบการการพิจารณา
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้ องอื่นๆได้ อย่างเข้ าใจ ชัดเจน ครบถ้ วน
1.6) ให้ จดั ทาข้ อความโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อ เช่น
- สิ่งพิมพ์ แสดงเฉพาะตัวอักษรหรื อแสดงทังภาพและตั
้
วอักษรโดยให้ แสดงภาพร่างในลักษณะที่ภาพและตัวอักษร
เหมือนที่จะใช้ โฆษณาจริง
- วิทยุกระจายเสียง แสดงเฉพาะเสียงโดยให้ แสดงสคริปต์ที่มีคาบรรยายเสียงและคาพูดประกอบ
2) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่ องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2553(รายละเอียดตาม link)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/143/13.PDF
2.1) เงื่อนไขการโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
2.1.1) การใช้ ภาษาต้ องถูกต้ องตรงตามหลักภาษาไทยตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี หรื อตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัญฑิตยสถาน (รวมถึงคาที่ถอดความมาจากภาษาอังกฤษด้ วย)
2.2.2) แสดงชื่อเครื่ องมือแพทย์ที่ถกู ต้ องอย่างน้ อย 1 ครัง้ หรื อ 1 แห่ง โดยใช้ ชื่อสามัญหรื อชื่อการค้ า
2.2.3) การโฆษณาคุณประโยชน์คณ
ุ ภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรื อแหล่งกาเนิดต้ องเป็ นจริง
2.2.4) แสดงแหล่งที่มาของเครื่ องมือแพทย์จะเป็ นผู้ผลิตนาเข้ าขายก็ได้ พร้ อมแสดงที่อยูแ่ ละเลขหมายโทรศัพท์
2.2.5) เครื่ องมือแพทย์ที่ได้ รับใบอนุญาตหรื อรับแจ้ งรายการละเอียดให้ แสดงเลขที่ในข้ อความโฆษณา
2.2.6) การใช้ คาว่า (ใหม่)ให้ ใช้ ได้ กบั เครื่ องมือแพทย์ที่วางจาหน่ายไม่เกิน 1 ปี
2.2.7) การใช้ คาว่า (ทัว่ โลก)ต้ องมีหลักฐานแสดงการจาหน่ายไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ (ไม่น้อยกว่า 3 ทวีป)
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2.2.8) การโฆษณาวิธีการใช้ ต้องชัดเจนเข้ าใจง่ายปฏิบตั ิตามได้ อย่างถูกต้ อง
2.2.9) การโฆษณาเครื่ องมือแพทย์ที่มีหรื อต้ องแสดงคาเตือนข้ อห้ ามใช้ หรื อข้ อควรระวังในการใช้ ไว้ ในฉลากหรื อ
เอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์ ให้ แสดงข้ อความ “อ่านคาเตือนในฉลากและเอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์ก่อนใช้ ” และ
รายละเอียดของคาเตือนข้ อห้ ามใช้ ข้อควรระวังแล้ วแต่กรณี และต้ องแสดงให้ ผ้ บู ริโภคสามารถอ่านรับทราบเข้ าใจได้ ง่าย
และชัดเจน ดังนี ้
- สื่อสิ่งพิมพ์ แสดงข้ อความด้ วยตัวอักษรขนาด1/4 ของตัวอักษรที่ใหญ่ที่สดุ ที่เป็ นสาระสาคัญแต่ต้องไม่น้อยกว่า
2 มม. สีตดั กับสีพื ้น
- ป้ายโฆษณา แสดงข้ อความด้ วยตัวอักษรขนาด 1/3 ของอักษรที่สงู ที่สดุ สีตดั กับสีพื ้น
- สื่อวิทยุกระจายเสียง แสดงในส่วนเสียงให้ ฟังชัดเจนทุกพยางค์และใช้ ความเร็ วและจังหวะในการพูดเช่นเดียวกับ
ข้ อความที่โฆษณา
2.2.10) การโฆษณาต้ องไม่ขดั กับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
2.2.11) การอ้ างอิงรายงานทางวิชาการผลการศึกษาวิจยั สถิติ การรับรองของสถาบันใดๆและการยืนยันข้ อเท็จจริง
เพื่อสนับสนุนการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักสากลและแสดงหลักฐานทางวิชาการซึง่ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดย
- เป็ นไปตามหลักวิชาการและเอกสารอ้ างอิงต้ องระบุผ้ ทู าวิจยั และผู้สนับสนุนเงินทุน (ถ้ ามี)
- เอกสารทางวิชาการเช่นบทความผลการวิจยั ผลการทดลองผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่ องมือ
แพทย์
- หนังสือรับรองเช่นจากหน่วยงานของรัฐสถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง หรื อผู้เชี่ยวชาญที่ผ้ อู นุญาตเห็นชอบ
2.2.12) ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่โฆษณาต้ องมีความถูกต้ องครบถ้ วนสมดุลและไม่ก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิด
2.2.13) การโฆษณาเครื่ องหมายรับรองหรื อการรับรองใดๆ ต้ องมีหลักฐานแสดงว่าได้ รับการรับรองจริงและต้ องแนบ
หลักฐานการได้ รับความยินยอมให้ ใช้ ตราสัญลักษณ์มาด้ วย
2.2.14) การโฆษณาบนสิ่งของแจกหรื อของชาร่วย ให้ แสดงเฉพาะชื่อเครื่ องมือแพทย์แต่ชื่อหรื อเครื่ องหมายหรื อตรา
สัญลักษณ์ของบริษัทฯด้ วยก็ได้
2.2.15) การโฆษณาโดยให้ สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ต้ องระบุเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ชดั เจน
3) ข้ อห้ ามในการโฆษณาเครื่ องมือแพทย์
3.1) ห้ ามโฆษณาคุณประโยชน์คณ
ุ ภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรื อแหล่งกาเนิดที่เป็ นเท็จหรื อเกินความจริง
3.1.1) การโฆษณาที่มีลกั ษณะโอ้ อวดหรื อก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดจากความเป็ นจริ ง
เช่น การใช้ คาว่า ยอด ยอดเยี่ยม พิเศษ วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สดุ เด็ดขาด หายขาด หายห่วง ฉับพลัน ทันใจ ศักดิส์ ิทธิ์
มหัศจรรย์ ปลอดภัย ฉับพลัน ทันใจ ปลอดภัยที่สดุ เหมาะสมที่สดุ เป็ นหนึง่ ที่หนึง่ ที่สดุ แน่นอน เหนือกว่า พิชิตโรคร้ าย
หมดกังวล มัน่ ใจ โอกาสอย่างนี ้มีไม่บอ่ ยนัก ไม่ทาให้ เกิดอาการแพ้ ไม่มีผลข้ างเคียง หรื อใช้ คาหรื อข้ อความภาพหรื อ
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เสียงอื่นใดที่มีความหมายทานองเดียวกัน
3.1.2) การโฆษณาแสดงรายละเอียดเกินกว่าที่ระบุในฉลากหรื อเอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์จากผู้ผลิต
3.2) การรับรองหรื อยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่ องมือแพทย์โดยบุคคลหนึง่ บุคคลใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
3.3) การจัดให้ มีรางวัลด้ วยการเสี่ยงโชคด้ วยวิธีใด ๆ
3.4) การโฆษณาว่าสามารถป้องกันบาบัดบรรเทารักษาโรคหรื ออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา ตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนดดังนี ้
- มะเร็ง เบาหวาน โรคทางจิตเวช โรคความดันโลหิตโรค หรื ออาการของโรคทางสมองหัวใจและหลอดเลือด ปอด
ม้ าม ตับ ไต (ยกเว้ นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
- อัมพฤกษ์ อัมพาต (ยกเว้ นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด )
- เอดส์ (ยกเว้ นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการโฆษณาถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์
ต่อประชาชน)
3.5) การแสดงข้ อความที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสาคัญของเครื่ องมือแพทย์
3.6) การโฆษณาชื่อเครื่ องมือแพทย์ที่โอ้ อวดเป็ นเท็จหลอกลวงให้ เกิดความหลงเชื่อทาให้ เข้ าใจผิดหรื อขัดต่อศีลธรรม
หรื อขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของไทย
3.7) การโฆษณาที่ไม่สภุ าพสาหรับสาธารณชนหรื อที่เป็ นการสนับสนุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมให้ มีการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อขัดต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทย หรื อนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ หรื ออาจ
ก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม
3.8) การโฆษณาที่จะทาให้ เกิดความแตกแยกหรื อเสื่อมความสามัคคีในหมูป่ ระชาชน
3.9) การโฆษณาที่ชกั นาให้ ผ้ บู ริโภคไปรับบริการหรื อมีการใช้ เครื่ องมือแพทย์ด้วยตนเองอย่างพร่ าเพรื่ อเกินความจาเป็ น
หรื อไม่เหมาะสมจนอาจได้ รับอันตรายจากการใช้ หรื อทาให้ เกิดความเข้ าใจว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ เป็ นประจา
3.10) การโฆษณาที่กระทาด้ วยวิธีการอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรื อจิตใจอันอาจก่อให้ เกิดความราคาญ
แก่ผ้ บู ริโภค
3.1.11) การโฆษณาที่เป็ นการทับถมหรื อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือแพทย์ของผู้ประกอบการรายอื่นยกเว้ นการ
เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรื อกรณีเปรี ยบเทียบในเชิงวิชาการ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ระบุชื่อเครื่ องมือแพทย์หรื อ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ผ้ อู ื่น
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
ที่ ประเภทขัน้ ตอน
เวลำ
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร รับผิดชอบ
1)
การตรวจสอบ
(1) ผู้ยื่นคาขอยื่นคาขอโฆษณา
3 ชัว่ โมง กลุม่ งานคุ้มครอง (กรณีคาขอไม่ถกู ต้ อง
เอกสาร
เครื่ องมือแพทย์
ผู้บริโภคและ
หรื อเอกสารไม่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

ระยะ
เวลำ
ให้ บริกำร

(2) เจ้ าหน้ าที่พิจารณาเอกสารให้
ถูกต้ องครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ประเมินความถูกต้ อง
และสอดคล้ องตามกฎหมาย

5 วัน

3)

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต

2 วัน

4)

การแจ้ งผล
พิจารณา

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการพิจารณา
และออกใบสัง่ ชาระค่าธรรมเนียม
แล้ วแต่กรณี

30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เภสัชสาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
-กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
- งานการเงิน
กลุม่ งานบริหาร
-กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน

หมำยเหตุ

ครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่
แจ้ งผู้ยื่นคาขอแก้ ไข
หรื อยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม
(หากพบว่าต้ องใช้
ความเชี่ยวชาญ
ประกอบการพิจารณา
ข้ อความโฆษณาใน
เชิงลึกต้ องใช้ เวลา
เพิ่มเติมในการ
ดาเนินการส่งเรื่ องให้
สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาพิจารณาอีก
13 วันทาการ)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

ระยะ
เวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
จำนวน หน่ วย
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
เอกสำร
นับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ เอกสำร
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
พร้ อมวัตถุประสงค์แนบท้ าย
บุคคล
การค้ า
และเอกสารมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับแต่วนั ที่ออก)
2)
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
ประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ องให้
ครบถ้ วน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
จำนวน
จำนวน หน่ วย
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
เอกสำร
นับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ เอกสำร
1)
แบบคาขอ
1
0
ฉบับ ลงนามโดยผู้ได้ รับมอบ
อนุญาตโฆษณา
อานาจแต่งตังให้
้ เป็ นผู้
เครื่ องมือแพทย์
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการ
(แบบฆพ.1)
ขออนุญาตโฆษณา
2)
ข้ อความโฆษณา
2
1
ชุด
ลงนามโดยผู้ได้ รับมอบ
เครื่ องมือแพทย์
อานาจแต่งตังให้
้ เป็ นผู้
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตโฆษณา
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ที่
3)

7)

8)

9)

10)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อานาจและ
แต่งตังผู
้ ้ ดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
สาเนาใบจด
ทะเบียนสถาน
ประกอบการ
ผลิต/นาเข้ า
เครื่ องมือแพทย์
(ถ้ ามี)
สาเนา
ใบอนุญาต /
ใบรับแจ้ งรายการ
ละเอียด/หนังสือ
ประกอบการ
นาเข้ า (แล้ วแต่
กรณี)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

หน่ วย
นับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

กรณีผ้ รู ับมอบอานาจแต่งตัง้
ผู้ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการ
โฆษณาไม่มายื่นคาขอด้ วย
ตนเอง ติดอากรแสตมป์
30 บาท
กรณีบคุ คลธรรมดาติดอากร
แสตมป์ 30 บาท

หากผู้แทน (agency) เป็ นผู้
ยื่นไม่ต้องแนบเอกสารใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ
ผลิต/ นาเข้ าเครื่ องมือแพทย์
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ที่
11)

12)

13)

14)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สาเนาฉลาก /
เอกสารกากับ
เครื่ องมือแพทย์ /
คูม่ ือการใช้ จาก
ผู้ผลิต
เอกสารอ้ างอิง
(ถ้ ามี)

ใบแสดงข้ อมูลคา
ขอโฆษณา
เครื่ องมือแพทย์
เอกสารอื่นๆ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

หน่ วย
นับ
เอกสำร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

เอกสารทางวิชาการ/สาเนา
ใบอนุญาตโฆษณาเดิม
พร้ อมข้ อความโฆษณาแนบ
ท้ ายที่เคยได้ รับอนุญาต

เช่นผลวิเคราะห์จาก
หน่วยงานต่างๆ/หนังสือ
รับรองคาแปล/หนังสือ
รับรองการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย/หนังสือ
รับรองอื่นๆ/ผลการวิจยั ฯลฯ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (กำรโฆษณำอืนๆ) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
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2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
ตัวอย่ ำงกำรแสดงคำเตือน ข้ อห้ ำมใช้ ข้ อควรระวัง
เครื่ องมือแพทย์ทวั่ ไป
อ่านคาเตือนในฉลากและเอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์ก่อนใช้ หรื อ
Notice the warnings on the label and accompanying documents before use
ถุงยางอนามัย
สวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์
ถุงยางอนามัยที่มีสารเบนโซเคน ควรใช้ ผลิตภัณฑ์นี ้ด้ วยความระมัดระวังในกรณีที่คณ
ุ และคูข่ องคุณมีอาหารแพ้ ยาชา
สาหรับทาเฉพาะที่สารกันแดดกลุม่ ยาซัลฟาหรื อยาย้ อมผม
เครื่ องช่วยฟั ง
ก่อนใช้ เครื่ องช่วยฟั งต้ องปรึกษาแพทย์หรื อนักแก้ ไขการได้ ยิน
คอนแทคเลนส์
คำเตือน- การใช้ เลนส์สมั ผัสโดยเฉพาะการใช้ ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรื อ
การติดเชื ้อของดวงตาอาจรุนแรงถึงขันสู
้ ญเสียสายตาอย่างถาวรได้
ข้ อห้ ำมใช้ - ห้ ามใส่เลนส์สมั ผัสนานเกินระยะเวลาที่กาหนด- ห้ ามใส่เลนส์สมั ผัส
ร่วมกับบุคคลอื่น- ห้ ามใส่เลนส์สมั ผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ ว่าจะเป็ นชนิดใส่นอนได้
ก็ตามควรถอดล้ างทาความสะอาดทุกวัน
ข้ อควรระวัง- ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติเช่นต้ อเนื ้อต้ อลมตาแดงกระจกตาไวต่อ
ความรู้สกึ ลดลงตาแห้ งกระพริบตาไม่เต็มที่ไม่ควรใช้ เลนส์สมั ผัส
- ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สมั ผัสทุกสามเดือน- ไม่ควรใส่เลนส์สมั ผัสขณะว่ายน ้า
เพราะอาจทาให้ เกิดการติดเชื ้อที่ตาได้ - ล้ างมือฟอกสบูใ่ ห้ สะอาดทุกครัง้ ก่อนสัมผัส
เลนส์
- หากเกิดอาการผิดปกติเช่นเจ็บหรื อปวดตาเป็ นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้ แสงตา
มัวน ้าตาไหลมากหรื อตาแดงให้ หยุดใช้ เลนส์สมั ผัสทันทีและรี บพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
ห้ ามใช้ เลนส์สมั ผัสถ้ าภาชนะบรรจุอยูใ่ นสภาพชารุดหรื อถูกเปิ ดก่อนใช้ งาน
- ควรใช้ น ้ายาล้ างเลนส์สมั ผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคสาหรับเลนส์สมั ผัสทุก
ครัง้ ที่แช่เลนส์สมั ผัส และแม้ ไม่ได้ ใส่เลนส์สมั ผัสควรเปลี่ยนน ้ายาใหม่ในตลับทุกวัน
การระบุคาว่าตลอดวัน
ต้ องมีคำแนะนำเพิ่มเติม - ไม่ควรใช้ เกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้ งานได้ ไม่ เพิ่มเติมข้ อควรระวัง
- ห้ ามใช้ เลนส์สมั ผัสถ้ าภาชนะบรรจุอยูใ่ นสภาพชารุดหรื อถูกเปิ ดก่อนใช้ งาน
เกิน 1 เดือน
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- ควรใช้ น ้ายาล้ างเลนส์สมั ผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน ้ายาฆ่าเชื ้อสาหรับเลนส์สมั ผัสทุก
ครัง้ ที่แช่เลนส์สมั ผัสและแม้ ได้ ได้ ใส่เลยส์สมั ผัสควรเปลี่ยนน ้ายาใหม่ในตลับทุกวัน
เครื่ องตรวจวัดระดับน ้าตาลใน - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เครื่ องและไม่ควรใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการตรวจวัดนี ้ในการ
เลือดระบุสาหรับผู้มีภาวะ
วินิจฉัยรักษาโรคหรื อสัง่ ยาด้ วยตนเอง
เบาหวาน
- ก่อนใช้ เครื่ องตรวจระดับน ้าตาลในเลือดควรอ่านฉลากเอกสารกากับเครื่ องและ
ปฏิบตั ิตามทุกครัง้
- หากมีปัญหาหรื อต้ องการทราบข้ อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน ้าตาลในเลือดโปรด
ติดต่อแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์
แผ่นเจลลดไข้
- ห้ ามใช้ บริเวณตาและรอบดวงตาบริเวณที่เป็ นลมพิษผื่นแดงมีอาการระคายเคือง
หรื อมีบาดแผล
- ถ้ ามีไข้ สงู ควรใช้ ร่วมกับยาลดไข้ หรื อปรึกษาแพทย์และไม่ควรใช้ ในเด็กอายุต่ากว่า
2 ปี
เทอร์ มอมิเตอร์ ทงแบบ
ั้
ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาทีหลังจากรับประทานอาหารออกกาลังกายหรื อ
อินฟราเรดและแบบปกติ
อาบน ้า
แปรงสีฟันแบตเตอรรี่ สาหรับ
- การใช้ งานสาหรับเด็กควรอยูใ่ นการดูแลของผู้ปกครอง
เด็ก
-ใช้ สาหรับเด็กอายุมากกว่า 3 ปี
-หลีกเลี่ยงการล้ างด้ ามแปรงผ่านน ้าโดยตรง
เครื่ องมือแพทย์ที่ต้องแจ้ ง
-ใช้ แทนการออกกาลังกายไม่ได้
รายการละเอียด
- แล้ วแต่กรณีตามความเหมาะสม (ตามเอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์)
เม็ดฟู่ ทาความสะอาดฟั นปลอม ห้ ามดื่มน ้าแช่ฟันปลอมหรื อใช้ แทนน ้ายาบ้ วนปากห้ ามนาเม็ดฟู่ เข้ าปาก
ครี มติดฟั นปลอม
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดฟั นปลอมควรปรึกษาทันตแพทย์
เครื่ องเพิ่มความเข้ มข้ นของ
-ผู้จะใช้ เครื่ องได้ ต้องได้ รับคาแนะนาจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ออกซิเจน
- ออกซิเจนที่ได้ จากเครื่ องจะทาให้ มีประมาณออกซิเจนเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้นแต่ไม่ได้ เป็ น
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในกรณีผ้ ทู ี่ต้องการบาบัดโดยการให้ ออกซิเจนอาจมีอนั ตราย
ได้ ดงั นันควรปรึ
้
กษาแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญก่อนใช้ เครื่ อง
- เนื่องจากออกซิเจนเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดงั นันควรเก็
้
บให้ ห่างจากความร้ อน
หรื อเปลวไฟไม่เหมาะสาหรับนาไปใช้ ผสมก๊ าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ ในการดมยาสลบ
- ห้ ามสูบบุหรี่ หรื อผู้อื่นที่สบู บุหรี่ อยูใ่ นบริเวณใกล้ เครื่ องในขณะที่มีการเปิ ดใช้ งาน
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ตัวอย่ ำงข้ อควำม ลักษณะภำพหรือกำรโฆษณำที่ไม่ อนุญำตในกำรโฆษณำเครื่ องมือแพทย์
- การใช้ คาหรื อข้ อความเกี่ยวกับคุณประโยชน์คณ
ุ ภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรื อแหล่งกาเนิดของเครื่ องมือ
แพทย์ในทานองโอ้ อวดเกินจริง เช่น
ยอด ดีเลิศ หายห่วง มหัศจรรย์ เป็ นหนึง่ เหนือกว่า ยอดเยี่ยม ดีที่สดุ ฉับพลัน ปลอดภัย ที่หนึง่ พิชิตโรคร้ าย พิเศษ
เด็ดขาด ทันใจ ปลอดภัยที่สดุ ที่สดุ หมดกังวล วิเศษ หายขาด ศักดิส์ ิทธิ์ เหมาะสมที่สดุ แน่นอน มัน่ ใจ
โอกาสอย่างนี ้มีไม่บอ่ ยนัก
ไม่ทาให้ เกิดอาการแพ้ ไม่มีผลข้ างเคียง
หรื อการใช้ ภาพหรื อเสียงอื่นใดที่มีความหมายทานองเดียวกัน
- ใช้ เครื่ องมือแพทย์นี ้แล้ วมีผลทาให้ น ้าหนักลดลงรูปร่างดีขึ ้น
- เชิญร่วมส่งฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อชิงโชคชิงรางวัล
- ภาพบุคคลถือจับหรื อชี ้ไปที่เครื่ องมือแพทย์
- สัญลักษณ์ชนู ิ ้วโป้งนิ ้วชี ้ชู 2 นิ ้ว (สัญลักษณ์ของชัยชนะ) ทามือเป็ นรูปโอเคหรื อภาพกดไลค์
- ภาพเครื่ องหมายถูกยกเว้ นการรับประกันสินค้ า
- บุคคลหนึง่ บุคคลใดกล่าวถึงสรรพคุณข้ อบ่งใช้ ข้อดีของเครื่ องมือแพทย์
- ระบุชื่อบุคคลตาแหน่งที่เป็ นที่ร้ ูจกั
- การให้ รางวัลจากการสุม่ เช่นสุม่ จากการส่ง sms ฉลากฯลฯโดยไม่ได้ ใช้ ความสามารถของผู้สง่
- ภาพผู้หญิงแต่งกายไม่สภุ าพเช่นเห็นร่องอก
- มีการจัดรายการส่งเสริมการขายแต่ไม่ระบุระยะเวลาการจัดรายการวิธีการสถานที่และราคาของสมนาคุณ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

09/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

