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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่ 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) กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี ่ยวกับเครื ่องมื อแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
3) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื ่องโรคหรื ออำกำรของโรคทีห่ ำ้ มโฆษณำ
4) ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื ่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงือ่ นไขกำรโฆษณำเครื ่องมื อ
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
5) ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยขัน้ ตอนและวิ ธีกำรอนุญำตและให้ควำมเห็นเกี ่ยวกับกำร
โฆษณำผลิ ตภัณฑ์สขุ ภำพ พ.ศ.๒๕๔๑
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานางานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง
กาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่ 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
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
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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
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ เช่น การเปลี่ยนสถานที่ตงั ้ เลขหมายโทรศัพท์ของผู้แทนจาหน่าย ฯลฯ ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตยื่นคาขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์ (แบบฆพ. 4)
(รายการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต้ องเป็ นส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญเช่น
- การเปลี่ยนสถานที่ตงั ้
- การเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ของผู้แทนจาหน่าย
- การเปลี่ยนตาแหน่งของรูปภาพและตัวอักษร
- การเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร
- การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ )
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

การตรวจสอบเอกสาร (1) ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการโฆษณา
(2) เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
เอกสารให้ ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ประเมินความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องตาม
กฎหมาย

ระยะ
ส่ วนงำน /
เวลำ
หน่ วยงำนที่
ให้ บริกำร รับผิดชอบ
3 ชัว่ โมง กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
3 วัน -กลุม่ งานนิติการ
-กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข

หมำยเหตุ

กรณีคาขอไม่ถกู ต้ อง
หรื อเอกสารไม่ครบ
ถ้ วนเจ้ าหน้ าที่แจ้ ง
ผู้ยื่นคาขอแก้ ไขหรื อ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะ
เวลำ
ให้ บริกำร

2 วัน
ทาการ

3)

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต

4)

การแจ้ งผลพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณา เพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป

150 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สานัก
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
เอกสำร หน่ วยนับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
กรณีหนังสือมอบอานาจ
บุคคล
การค้ า
ฉบับจริง พร้ อมแนบ
รายละเอียดวัตถุประสงค์
แนบท้ ายซึง่ ออกมาแล้ ว
ไม่เกิน 6 เดือน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

3)

หนังสือมอบ
อานาจแต่งตังผู
้ ้
ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการ
โฆษณาเครื่ องมือ
แพทย์
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา

4)

กรมการปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
2

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

หน่ วยนับ
เอกสำร

0

1

ชุด

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบ
อานาจรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
ใช้ หนังสือมอบอานาจ
ใหม่หรื อใช้ ฉบับสาเนาที่
ได้ รับการตรวจสอบจาก
เจ้ าหน้ าที่แล้ วก็ได้ (ติด
อากรแสตมป์ 30 บาท)
ติดอากรแสตมป์ 30
บาท

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคาขอแก้
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใน
ใบอนุญาต
โฆษณาเครื่ องมือ
แพทย์
(แบบฆพ. 4)
สาเนา
ใบอนุญาต

ฉบับ

หมำยเหตุ
ลงนามโดยผู้ได้ รับมอบ
อานาจตามหนังสือมอบ
อานาจและแต่งตังผู
้ ้
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตโฆษณา
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ที่

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
โฆษณาเครื่ องมือ
แพทย์ (ฆพ. 2)
รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
แก้ ไขเปลี่ยน
แปลงของเครื่ อง
มือแพทย์
หนังสือมอบ
อานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา (กรณี
บุคคลธรรมดา)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

2

0

ชุด

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

ติดอากรแสตมป์ 30
บาท

16. ค่ ำธรรมเนียม
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)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
-
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

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

