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ค�ำน�ำ
ปัจจุบนั เครือ่ งมือแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยการกับกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวนั้น รวมไปถึงการก�ากับดูแลการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ด้วย
โดยเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงรูปแบบในการโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เป็นอย่างมาก เป็นยุคของการสือ่ สารแบบไร้พรมแดน การส่งต่อข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วรูปแบบการสือ่ สารมีหลาย
รูปแบบ ท�าให้เกิดความหลากหลายตามสื่อชนิดต่างๆ ในการโฆษณามากยิ่งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดที่ ๗ การโฆษณา และหมวดที่ ๑๒ บทก�าหนดโทษ มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ที่ผู้ประกอบการทั้งในส่วนของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้น�าเข้า ผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย
รวมถึงตัวแทนโฆษณา มีส่วนรับผิดชอบในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ของตนเอง ควรมีความเข้าใจในความหมาย
ความส�าคัญ การปฏิบัติตามก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง และ
ทราบถึงบทก�าหนดโทษที่ผู้โฆษณาจะได้รับหากมีการฝ่าฝืน
ผูจ้ ดั ท�าจึงได้ทา� การรวบรวม โดยการสรุปในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ โู้ ฆษณาควรทราบ เช่น ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลา
การด�าเนินการ ค่าธรรมเนียม เอกสารที่ต้องใช้ ข้อห้ามในการโฆษณา การแสดงค�าเตือนฯลฯ โดยย่อ ส่วนรายละเอียดของ
กฎหมาย ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดท�าได้ท�างานรวบรวมไว้ในภาคผนวก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการยื่นค�าขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่มนี้ จะช่วย
ให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ๕
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
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สารบัญ
ค�าน�า
ขั้นตอนการยื่นค�าขออนุญาตด้านการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ระยะเวลาการด�าเนินการและค่าธรรมเนียม
เอกสารประกอบการยื่นค�าขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
- ค�าขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ.1)
- ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ.3)
- ค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ.4)
ข้อห้ามในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ตัวอย่างการแสดงค�าเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง
ข้อก�าหนดตามประกาศฯ ในการแสดงค�าเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ในแต่ละสื่อโฆษณา
ตัวอย่างข้อความ ลักษณะภาพหรือการโฆษณาที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
แบบฟอร์มใบควบคุมกระบวนงานการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ภาคผนวก
ก. กฎหมายและค�านิยามที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ข. ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2553
ค. ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2541
ง. ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2548
จ. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา
ฉ. กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552
ช. ตัวอย่างโฆษณาที่ได้รับอนุญาตและเผยแพร่แล้ว
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ขั้นตอนการยื่นค�าขออนุญาตด้านการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
1. ศึกษารายละเอียดในคู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
2. กรอกค�าขอและเตรียมเอกสารประกอบค�าขอ
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับค�าขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (Check List)
4. รับบัตรคิวและยื่นค�าขอพร้อมเอกสารประกอบที่ห้อง 401 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4 อาคาร 2
ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเวลาท�าการ
ไม่ครบถ้วน/ถูกต้องตาม
Checklist

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค�าขอและเอกสาร

5.2 เจ้าหน้าที่ธุรการออกบัตร
รับค�าขอและใบสั่งช�าระ
ค่าธรรมเนียมค�าขอ (100 บาท)

5.1 เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อบกพร่อง + ก�าหนดระยะ
เวลา การแก้ไข พร้อมลงนาม
รับทราบร่วมกัน
(เจ้าหน้าที่+ผู้ยื่น)
5.1.1 เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต

ครบถ้วน/ถูกต้องตาม
Checklist

5.2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต
แก้ไขครบถ้วนถูกต้องตาม
บันทึกข้อบกพร่อง ภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

5.1.2 ผู้ยื่นค�าขอแก้ไข
ข้อบกพร่องภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด

5.2.2 แจ้งผลเมื่อพิจารณาแล้ว
เสร็จภายใน 7 วัน หากล่าช้า
กว่าก�าหนดจะแจ้งเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ

5.1.3 เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการแก้ไข

5.1.4 ส่งคืนค�าขอ
หมายเหตุ 1) การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
1.1 กรณีไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญ
1.2 กรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ
2) การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
3) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาการพิจารณา
ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือประชาชน
ส�าหรับค�าขอนั้นๆ

10
30
4
5

วันท�าการ
วันท�าการ
วันท�าการ
วันท�าการ

5.2.3 ยื่นบัตรรับค�าขอและ
ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- สื่อของแจก (200 บาท)
- สื่ออื่นๆ (1,000 บาท)
- แก้ไขเปลี่ยนแปลง (0 บาท)
- ใบแทน (200 บาท)
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ระยะเวลาการด�าเนินการและค่าธรรมเนียม
ในการยื่นค�าขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ระยะเวลาการด�าเนินการ
การอนุญาตโฆษณา þ ไมสงผูเชี่ยวชาญ 10 วันท�าการ
þ สงผูเชี่ยวชาญ/ตรวจสถานที่ 30 วันท�าการ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโฆษณา 5 วันท�าการ
การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณา 4 วันท�าการ
ค่าธรรมเนียม
ค�าขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 100 บาท / ค�าขอ
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์  การโฆษณาบนสิ่งของที่แจก 200 บาท /ใบอนุญาต
 การโฆษณาอื่นๆ 1000 บาท/ใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 200 บาท / ใบอนุญาต
สถานที่ติดต่อ
กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 5
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2590-7148
โทรสาร 0-2591-8445
www.fda.moph.go.th
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เอกสำรประกอบกำรยื่นค�ำขอเกี่ยวกับกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
ตำรำงแสดงรำยกำรเอกสำร
ค�าขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบฆพ.1)
รายการเอกสาร

จ�านวน

หมายเหตุ

1. แบบค�ำขออนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (แบบฆพ.1)
- ขอรับแบบค�ำขอโฆษณำเครื่องมือแพทย์ ได้ที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) หรือกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
นนทบุรี หรือดำว์นโหลดจำกเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th
- กรอกข้อควำมและลงนำมผู้ยื่นค�ำขออนุญำตให้สมบูรณ์
- สื่อโฆษณำต่ำงประเภทกัน เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ให้ยื่นค�ำขออนุญำตโฆษณำแยกกัน

1 ชุด

ลงนำมโดย ผู้ด�ำเนินกิจกำร

2. ข้อควำมโฆษณำเครื่องมือแพทย์ ให้จัดท�ำข้อควำมโฆษณำแยกตำมประเภท
ของสื่อ เช่น

2 ชุด

ลงนำมโดย ผู้ด�ำเนินกิจกำร
(ตำมใบมอบอ�ำนำจแบบที่ 1)

เพิ่มเติม
1 ชุด

เพื่อประกอบกำรอ้ำงอิง
และท�ำกำรอ้ำงอิงเอกสำร
มำให้ครบถ้วน (รับรอง
ส�ำเนำถูกต้องของเอกสำร
ประกอบกำรอ้ำงอิงโดย
ผู้ยื่นค�ำขอ/ผู้ด�ำเนินกิจกำร)

ประเภทของสื่อ

รูปแบบการแสดงของสื่อ การแสดงข้อความโฆษณา

สิ่งพิมพ์

แสดงเฉพำะตัวอักษร หรือ ให้แสดงภำพร่ำงในลักษณะ
แสดงทั้งภำพและตัวอักษร ที่ภำพและตัวอักษรเหมือน
ที่จะใช้โฆษณำจริง

วิทยุกระจำยเสียง

มีกำรแสดงเฉพำะเสียง

ให้แสดงสคริปต์ที่มีค�ำ
บรรยำยเสียงและค�ำพูด
ประกอบ

โทรทัศน์

แสดงทั้งตัวอักษร
ภำพและเสียง

ให้แสดงสตรอรี่บอร์ดที่มีภำพ
ค�ำบรรยำยประกอบ เสียง
ประกอบและค�ำพูดประกอบ

อินเทอร์เน็ต

มีกำรแสดงภำพ
ตัวอักษร หรือ
มีกำรแสดงทั้งภำพ
ตัวอักษรและเสียง

ให้แสดงภำพร่ำงในลักษณะที่
ภำพและตัวอักษรเหมือนที่จะ
ใช้โฆษณำจริง หำกมีเสียงให้
แสดงสคริปต์ที่มีค�ำบรรยำย
และค�ำพูดประกอบ

สิ่งของส�ำหรับแจก
(Gimmick)

มีกำรแสดงเฉพำะตัว
ให้แสดงภำพร่ำงในลักษณะ
อักษร หรือมีกำรแสดงทั้ง ที่ภำพและตัวอักษรเหมือน
ภำพและตัวอักษร
ที่จะใช้โฆษณำจริง พร้อม
แนบรำยกำรสิ่งของส�ำหรับ
แจกที่ประสงค์จะขอโฆษณำ

(ตำมใบมอบอ�ำนำจ แบบที่ 1)

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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รายการเอกสาร

หมายเหตุ

3. หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของหรือผู้แทนของกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
กรณีนิติบุคคล
- ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด
ออกมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบอ�ำนำจ แบบที่ 1 (แต่งตั้งผู้ด�ำเนินกิจกำร) และแบบที่ 2
(กรณีผู้ด�ำเนินกำรไม่มำยื่นค�ำขอด้วยตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ฉบับละ 30 บำท)
พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน ผู้มอบอ�ำนำจและ
ผู้รับมอบอ�ำนำจ
กรณีบุคคลธรรมดา
- ส�ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ/ใบทะเบียนพำณิชย์ ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน
- หนังสือมอบอ�ำนำจ แบบที่ 3 (กรณีไม่มำด้วยตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ฉบับละ
30 บำท) พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้องส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน
ผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบอ�ำนำจ

1 ชุด หำกต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่รับรอง
ส�ำเนำของหนังสือมอบอ�ำนำจที่
ได้รับกำรตรวจสอบแล้ว ให้ถ่ำย
ส�ำเนำหนังสือมอบอ�ำนำจมำ
เพิ่มเติม (สำมำรถใช้ประกอบกำร

4. ส�ำเนำใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร ผลิต/น�ำเข้ำ เครื่องมือแพทย์ (ถ้ำมี)

1 ชุด ไม่ต้องแนบกรณีที่ผู้โฆษณำ
มิใช่ผู้น�ำเข้ำหรือผู้ผลิต

5. ส�ำเนำ ใบอนุญำต/ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด/หนังสือรับรองประกอบกำรน�ำ
เข้ำ (แล้วแต่กรณี)

1 ชุด

6. ส�ำเนำ ฉลำก/เอกสำรก�ำกับเครื่องมือแพทย์/คู่มือกำรใช้ จำกผู้ผลิต

1 ชุด

7. เอกสำรอ้ำงอิง (ถ้ำมี)

1 ชุด

8. ใบแสดงข้อมูลค�ำขอโฆษณำเครื่องมือแพทย์

1 ชุด

9. เอกสำรอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองค�ำแปล/หนังสือรับรองกำรจัดรำยกำรส่งเสริม
กำรขำย/ หนังสือรับรองอื่นๆ ฯลฯ

1 ชุด

10. คํารับรองการยินยอมใหเผยแพรขอมูลการโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

1 ชุด

(หำกเอเยนซี่เป็นผู้ยื่นไม่ต้องมี)

(เอกสำรทำงวิชำกำร/ส�ำเนำใบอนุญำตโฆษณำเดิมพร้อมข้อควำมโฆษณำที่เคยได้รับ)
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จ�านวน

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ยื่นค�ำขอเกี่ยวกับโฆษณำเครื่องมือ
แพทย์ได้ 1 ปี)

เอกสารประกอบการยื่นค�าขอเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)
ตารางแสดงรายการเอกสาร
ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ.3)
รำยกำรเอกสำร

จ�ำนวน

หมำยเหตุ

1. แบบค�ารับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ.3)
- ขอรับแบบค�าขอ ได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service Center) หรือกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี หรือ
ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th
- กรอกข้อความและลงนามผู้ยื่นค�าขอให้สมบูรณ์

2 ชุด ลงนามโดย ผู้ด�าเนินกิจการ
(ตามใบมอบอ�านาจแบบที่ 1)

2. ● กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย แนบ
- ใบรับแจ้งความว่าใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์สูญหายของ
สถานีต�ารวจท้องที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย
● กรณีที่ใบอนุญาตนั้นถูกท�าลายบางส่วนหรือช�ารุดในสาระส�าคัญ แนบ
- ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่

1 ชุด

1 ชุด
3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้แทนของ
การโฆษณาเครื่องมือแพทย์
กรณีนิติบุคคล
- ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบอ�านาจ แบบที่ 1 (แต่งตั้งผู้ด�าเนินกิจการ) และแบบที่ 2
(กรณีผดู้ า� เนินการไม่มายืน่ ค�าขอด้วยตนเอง) (ติดอากรแสตมป์ฉบับละ 30 บาท)
พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ผู้มอบอ�านาจ
และผู้รับมอบอ�านาจ
กรณีบุคคลธรรมดำ
- ส�าเนาใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์ ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชน
- หนังสือมอบอ�านาจ แบบที่ 3 (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) (ติดอากรแสตมป์
ฉบับละ 30 บาท) พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
ผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ
หรือใช้ส�ำเนำหนังสือมอบอ�ำนำจเดิมที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่
มำแล้วไม่เกิน 1 ปี

หากต้องการให้เจ้าหน้าที่
รับรองส�าเนาของหนังสือมอบ
อ�านาจที่ได้รับการตรวจสอบ
แล้ว ให้ถ่ายส�าเนาหนังสือ
มอบอ�านาจมาเพิ่มเติม
(สามารถใช้ประกอบการยื่น
ค�าขอเกี่ยวกับโฆษณาเครื่อง
มือแพทย์ได้ 1 ปี)

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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เอกสำรประกอบกำรยื่นค�ำขอเกี่ยวกับกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
ค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ.4)
รายการเอกสาร

จ�านวน

1. แบบค�ำขอแกไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
(แบบ ฆพ.4)
- ขอรับแบบค�ำขอ ได้ที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service Center) หรือกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ นนทบุรี หรือดำว์นโหลดจำก
เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th
- กรอกข้อควำมและลงนำมผู้ยื่นค�ำขอให้สมบูรณ์
- ข้อควำมโฆษณำที่ท�ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมลงนำมผู้ยื่นค�ำขอให้
สมบูรณ์

2 ชุด

2. ส�ำเนำใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (ฆ.พ.2)

1 ชุด

ลงนำมโดย ผู้ด�ำเนินกิจกำร
(ตำมใบมอบอ�ำนำจแบบที่ 1)

3. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือแพทย์ (ที่ไม่ใช่สำระ
ส�ำคัญ)
- กำรเปลี่ยนต�ำแหน่งของรูปภำพ และตัวอักษร
- กำรเปลี่ยนสี เปลี่ยนขนำดของตัวอักษร
- กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
- ฯลฯ

กรอกรำยละเอียดใน
แบบ ฆพ.4

4. เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
4.1 หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของหรือผู้แทนของกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
กรณีนิติบุคคล
- ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด
ออกมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบอ�ำนำจ แบบที่ 1 (แต่งตั้งผู้ด�ำเนินกิจกำร) และแบบที่ 2
(กรณีผู้ด�ำเนินกำรไม่มำยื่นค�ำขอด้วยตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ฉบับละ 30 บำท)
พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน ผู้มอบอ�ำนำจและ
ผู้รับมอบอ�ำนำจ
กรณีบุคคลธรรมดา
- ส�ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ/ใบทะเบียนพำณิชย์ ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว
ประชำชน
- หนังสือมอบอ�ำนำจ แบบที่ 3 (กรณีไม่มำด้วยตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ฉบับ
ละ 30 บำท) พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้องส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน ผู้มอบ
อ�ำนำจและผู้รับมอบอ�ำนำจ
หรือใช้ส�าเนาหนังสือมอบอ�านาจเดิมที่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มา
แล้วไม่เกิน 1 ปี

1 ชุด หำกต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่
รับรองส�ำเนำของหนังสือมอบ
อ�ำนำจที่ได้รับกำรตรวจสอบ
แล้ว ให้ถ่ำยส�ำเนำหนังสือ
มอบอ�ำนำจมำเพิ่มเติม
(สำมำรถใช้ประกอบกำรยื่น
ค�ำขอเกี่ยวกับโฆษณำเครื่อง
มือแพทย์ได้ 1 ปี)

5. คํารับรองการยินยอมใหเผยแพรขอมูลการโฆษณา

1 ชุด

4.2 ฉลำก เอกสำรก�ำกับเครื่องมือแพทย์ (ถ้ำมี)
4.3 หนังสือรับรองกำรเปลี่ยนแปลงจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย (ถ้ำมี)
4.4 .........................
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หมายเหตุ

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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ไม่สุภำพ (ป.3.9)

ก่อให้เกิดควำมแตกแยก (ป.3.10)

ชักน�ำให้ไปรับบริกำรหรือ
ใช้พร�่ำเพรื่อเกินควำมจ�ำเป็น
(ป.3.11)

โฆษณำโดยวิธีที่เป็น
อันตรำย (ป.3.12)

ทับถมเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ของผู้อื่น (ป.3.13)

ใช้ชื่อที่โอ้อวด เป็นเท็จ
หลอกลวง ขัดต่อศีลธรรม (ป.3.8)

หมายเหตุ

สำมำรถป้องกัน บ�ำบัด
บรรเทำรักษำโรคที่ห้ำมโฆษณำ
ตำมประกำศฯ
(ม.49(4), ป.3.6)

จัดให้มีรำงวัลโดยกำรเสี่ยงโชค
(ม.49(3),ป.3.5)

รับรอง ยกย่องคุณประโยชน์
โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ม.59(2) ป.3.4)

แสดงคุณประโยชน์
คุณภำพ ปริมำณ มำตรฐำน
ส่วนประกอบหรือแหล่งก�ำเนิด
ที่เป็นเท็จหรือเกินจริง
(ม.59(1) ป.3.3)

ป. ย่อมำจำก ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ม. ย่อมำจำก มำตรำ ตำมควำมใน พรบ. เครื่องมือแพทย์ 2551

ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
ในสำระส�ำคัญ (ม.49(5), ป.3.7)

ข้อห้ามใน
การโฆษณา
เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์ที่ห้ำมผลิต น�ำเข้ำและขำย (ม.46, 56)

ข้อห้ำมในกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์

ตัวอย่างการแสดงค�าเตือนในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด
เครื่องมือแพทย์

การแสดงค�าเตือน

เครื่องมือแพทย์ทั่วไป

อ่านค�าเตือนในฉลากและเอกสารก�ากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ หรือ “Notice the
warnings on the label and accompanying documents before use”
กรณีหน้าโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษ

ถุงยางอนามัย

สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ถุงยางอนามัยที่มีสารเบนโซเคน

ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังในกรณีที่คุณและคู่ของคุณมีอาการ
แพ้ยาชาส�าหรับทาเฉพาะที่ สารกันแดด กลุ่มยาซัลฟา หรือยาย้อมผม

เครื่องช่วยฟัง

ก่อนใช้เครื่องช่วยฟัง ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือนักแก้ไขการได้ยิน

เม็ดฟู่ท�าความสะอาดฟันปลอม

ห้ามดื่มน�้าแช่ฟันปลอมหรือใช้แทนน�้ายาบ้วนปาก ห้ามน�าเม็ดฟู่เข้าปาก

ครีมยึดฟันปลอม

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดฟันปลอม ควรปรึกษาทันตแพทย์

คอนแทคเลนส์

ค�าเตือน
การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือ
การติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่ก�าหนด
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม
ควรถอดล้างท�าความสะอาดทุกวัน
ข้อควรระวัง
- ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตา ไวต่อความ
รู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส
- ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
- ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน�้า เพราะอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
- ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์
- หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง
ตามัว น�า้ ตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สมั ผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
- ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพช�ารุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน
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หากมีการใช้ค�าว่า “ตลอดวัน”
ต้องมีค�าแนะน�าเพิ่มเติมว่า

- ไม่ควรใช้เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

ข้อควรระวังเพิ่มเติมส�าหรับ
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้
ไม่เกิน 1 เดือน

- ควรใช้น�้ายาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน�้ายาฆ่าเชื้อโรคส�าหรับเลนส์สัมผัส
ทุกครั้งที่แช่ลงเลนส์สัมผัสและแม้ไม่ได้ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน�้ายาใหม่ในตลับ
ทุกวัน

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์

การแสดงค�าเตือน

เครื่องตรวจวัดระดับน�้าตาลใน
เลือด

ส�าหรับผู้มีภาวะเบาหวาน
ค�าเตือน
- ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้
ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง
- ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน�้าตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารก�ากับเครื่องและ
ปฏิบัติตามทุกครั้ง
- หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน�้าตาลในเลือด
โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

แผ่นเจลให้ความเย็น

- ห้ามใช้บริเวณตาและรอบดวงตา บริเวณที่เป็นลมพิษ ผื่นแดง มีอาการ
ระคายเคืองหรือมีบาดแผล
- ถ้ามีไข้สูงควรใช้ร่วมกับยาลดไข้หรือปรึกษาแพทย์ และไม่ควรใช้ในเด็ก
อายุต�่ากว่า 2 ปี

เทอร์โมมิเตอร์ ทั้งแบบอินฟราเรด ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกก�าลังกาย
และแบบปกติ
หรืออาบน�้า
แปรงสีฟันแบตเตอรี่ส�าหรับเด็ก

1. การใช้งานส�าหรับเด็ก ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
2. ใช้ส�าหรับเด็กอายุมากกว่า 3 ปี
3. หลีกเลี่ยงการล้างด้ามแปรงผ่านน�้าโดยตรง

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการ ให้ระบุแล้วแต่กรณี อาจมีค�าเตือน/ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ เฉพาะแล้วแต่ชนิด
ละเอียด
เครือ่ งมือแพทย์
- ใช้แทนการออกก�าลังกายไม่ได้
เม็ดฟู่ท�าความสะอาดฟันปลอม

ห้ามดื่มน�้าแช่ฟันปลอมหรือใช้แทนน�้ายาบ้วนปาก ห้ามน�าเม็ดฟู่เข้าปาก

ครีมติดฟันปลอม

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดฟันปลอม ควรปรึกษาทันตแพทย์

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของ
ออกซิเจน

- ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับค�าแนะน�าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะท�าให้มีปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็น
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในกรณีผู้ที่ต้องการบ�าบัดโดยการให้ออกซิเจน อาจมี
อันตรายได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
- เนือ่ งจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเผาไหม้ ดังนัน้ ควรเก็บให้หา่ งจากความร้อน
หรือเปลวไฟ ไม่เหมาะส�าหรับน�าไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพือ่ ใช้ในการดมยาสลบ
- ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน

โฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

- ระบุ“อ่านค�าเตือนในฉลากและเอกสารก�ากับเครื่องมือแพทย์”
- ระบุ น�าเข้า/จัดจ�าหน่าย/ผลิตโดย บริษัท....ที่อยู่....โทร....
- ไม่จ�าเป็นต้องระบุเลขที่ใบอนุญาต/แจ้งรายการละเอียด

โฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

- ระบุ “โฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข”
โดยไม่บังคับสี ต�าแหน่งหรือขนาดของตัวอักษร
คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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ข้อก�ำหนดตำมประกำศฯ ในกำรแสดงค�ำเตือน ข้อห้ำมใช้
ข้อควรระวัง ในแต่ละสื่อโฆษณำ
สื่อโฆษณา

ข้อก�าหนด

สิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ทไม่มี
เสียง

มีขนำดตัวอักษรไม่น้อยกว่ำ 1/4 ของขนำดตัวอักษรที่เป็นสำระส�ำคัญ แต่
ต้องมีควำมสูงไม่ต�่ำกว่ำ 2 มิลลิเมตร สีตัดกับสีพื้น รูปแบบอ่ำนง่ำย ชัดเจน

ป้ำยโฆษณำ

มีขนำดตัวอักษรไม่น้อยกว่ำ 1/3 ของขนำดตัวอักษรสูงสุด สีตัดกับสีพื้น

วิทยุกระจำยเสียง

ใช้จังหวะและควำมเร็วในกำรพูดเช่นเดียวกับข้อควำมโฆษณำ

วิทยุโทรทัศน์

มีขนำดตัวอักษรไม่น้อยกว่ำ 1/25 ส่วนของควำมสูงของจอภำพและ
ขึ้นเป็นอักษรลอยไม่น้อยกว่ำ 5 วินำที สีตัดกับสีพื้น

สื่ออื่นๆ

แล้วแต่กรณี

ตัวอย่ำง กำรระบุหมำยเหตุในหน้ำโฆษณำเครื่องมือแพทย์
ล�าดับ
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กรณี

ข้อเสนอแนะ

1

ต้องกำรเปลี่ยนหน้ำโฆษณำ
จำกแนวตั้งเป็นแนวนอน

“ขอรับรองว่ำเมื่อมีกำรโฆษณำจริงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นแนวนอน/
แนวตั้ง แต่ภำพ ข้อควำมและควำมหมำยจะยังคงเดิมทุกประกำร”

2

มีกำรเปลี่ยนแปลงสีใหม่

“สีของภำพอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแต่ภำพ ข้อควำมและ
ควำมหมำยจะยังคงเดิมทุกประกำร”

3

โฆษณำโปรโมชั่นทำงแคตตำ
ล็อกแต่ไม่สำมำรถระบุระยะ
เวลำจัดรำยกำรลงไปในหน้ำ
โฆษณำนั้นๆ ได้

“ระยะเวลำที่จัดรำยกำรจะปรำกฏในหน้ำหลักของแคตตำล็อก
ซึ่งเป็นเล่มเดียวกับหน้ำโฆษณำ”

4

มีกำรจัดเรียงข้อควำมใหม่

ไม่อนุญำต

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ตัวอย่ำงข้อควำม ลักษณะภำพหรือกำรโฆษณำที่ไม่อนุญำต
ในกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
- กำรใช้ค�ำหรือข้อควำมเกี่ยวกับคุณประโยชน์ คุณภำพ ปริมำณ มำตรฐำน ส่วนประกอบ หรือแหล่งก�ำเนิดของ
เครื่องมือแพทย์ในท�ำนองโอ้อวดเกินจริง เช่น ยอด ดีเลิศ หายห่วง มหัศจรรย์ เป็นหนึ่ง เหนือกว่า ยอดเยี่ยม
ดีที่สุด ฉับพลัน ปลอดภัย ที่หนึ่ง พิชิตโรคร้าย พิเศษ เด็ดขาด ทันใจ ปลอดภัยที่สุด ที่สุด หมดกังวล วิเศษ
หายขาด ศักดิส์ ทิ ธิ์ เหมาะสมทีส่ ดุ แน่นอน มัน่ ใจ โอกาสอย่างนีม้ ไี ม่บอ่ ยนัก ไม่ทา� ให้เกิดอาการแพ้ ไม่มผี ลข้างเคียง
หรือกำรใช้ภำพหรือเสียงอื่นใดที่มีควำมหมำยท�ำนองเดียวกัน
- ใช้เครื่องมือแพทย์นี้แล้วมีผลท�ำให้น�้ำหนักลดลง รูปร่ำงดีขึ้น
- เชิญร่วมส่งฉลำกผลิตภัณฑ์เพื่อชิงโชค ชิงรำงวัล
- จัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรชิงโชค ชิงรำงวัล
- ภำพบุคคลถือ จับ หรือชี้ไปที่เครื่องมือแพทย์
- สัญลักษณ์ชูนิ้วโป้ง นิ้วชี้ ชู 2 นิ้ว (สัญลักษณ์ของชัยชนะ) ท�ำมือเป็นรูปโอเคหรือภำพกดไลค์
- ภำพเครื่องหมำยถูก (ยกเว้นกำรรับประกันสินค้ำ)
- บุคคลหนึ่งบุคคลใดกล่ำวถึงสรรพคุณข้อบ่งใช้ ข้อดีของเครื่องมือแพทย์
- ระบุชื่อบุคคล ต�ำแหน่งที่เป็นที่รู้จัก
- กำรให้รำงวัลจำกกำรสุ่ม เช่น สุ่มจำกกำรส่ง sms ฉลำก ฯลฯ โดยไม่ได้ใช้ควำมสำมำรถของผู้ส่ง
- ภำพผู้หญิงแต่งกำยไม่สุภำพ เช่น เห็นร่องอก โป๊ เปลือย
- มีกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย แต่ไม่ระบุระยะเวลำกำรจัดรำยกำร วิธีกำร สถำนที่ และรำคำของสมนำคุณ
- เปรียบเทียบ ทับถม ผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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ใบควบคุมกระบวนงาน
การอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

วันที่รับ/คืนเรื่อง...............................................
เวลา..............................................................น.
เลขที่รับ/คืนเรือ่ ง.............................................
ผู้รับ/คืนเรื่อง...................................................

 การอนุญาตโฆษณา  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโฆษณา

 การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณา  อื่น ๆ..................................................
กรณี  ไม่สง่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ/คณะทํางาน  ส่งผู้เชีย่ วชาญ/คณะทํางาน
บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ยื่นคําขอ..……………………………………………ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………..…………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
การรับคําขอ
ตรวจสอบเอกสาร
รับเรื่องวันที่………………………………………...เวลา.…………น.
รับวันที…่ ……………………………...………..เวลา……………น.
ตรวจสอบแล้วเสร็จวันที…่ …………………..……..เวลา……...…..น.
ลงเลขรับแล้วเสร็จวันที…่ ……………..………..เวลา…………....น.
คืนเรื่องวันที…่ ……………………….…………เวลา……………น.
ผลการตรวจสอบ  รับเรื่อง  ไม่รับเรื่อง
เจ้าหน้าที่ธรุ การกอง พ……………………………………………………………..
ผู้ตรวจประเมิน Pre……………………………………………………………….
ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาเอกสาร
ส่งเรื่องวันที…่ ………………………………….…เวลา……………น.
รับเรื่องวันที่…………………………..................….เวลา………..…น.
รับเรื่องที่พจิ ารณาแล้วเสร็จวันที…่ ……………..…เวลา…...…...…..น.
พิจารณาแล้วเสร็จวันที่…………………………..…เวลา……....…..น.
ผู้ตรวจประเมินPre…………………………………………………………………
ผู้ตรวจประเมิน Pre……………………………………………..…….…………….
ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาคําชี้แจงเพิ่มเติม
ชี้แจงเพิ่มเติม (ตามความเห็น ผชช./คณะทํางาน)
ส่งเรื่องวันที…่ ………………………………….…เวลา……………น.
แจ้งผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงวันที…่ ………………เวลา…………...น.
ผู้ประกอบการดําเนินการชี้แจงวันที…่ ………………………เวลา……….…..น. รับเรื่องที่พจิ ารณาแล้วเสร็จวันที…่ ……………..…เวลา…...…...…..น.
ผู้ตรวจประเมินPre…………………………………………………………………
ผู้ตรวจประเมิน Pre………………………………………………………………...
การพิจารณาเอกสาร
รับเรื่องวันที่…………………………………………เวลา………………น.
พิจารณาแล้วเสร็จวันที่………………………………เวลา……….....…..น.
ผู้ตรวจประเมินPre…………………………………………………......................
การตรวจสอบเอกสาร
รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวันที่……………………………………………..เวลา………………...น.
ตรวจสอบแล้วเสร็จวันที…่ ………………………………………………………เวลา…………………น.
หัวหน้ากลุ่ม Pre…………………………………………………………………………………………..
การเสนอผลการพิจารณา
รับเรื่องจากกลุม่ Pre วันที…่ ………………………..เวลา………………..น.
เสนอ ผอ. ลงนามวันที่……………………………...เวลา………………...น. รับเรือ่ งคืนวันที…่ ……………………..เวลา……………..……..น.
ออกเลขและส่งเรือ่ งออกจากกองวันที่………………เวลา……………..…น.
เจ้าหน้าที่ธรุ การกอง พ.……………………………………………………………………..
เสนอ เลขาธิการฯลงนามวันที…่ ……………………เวลา………………...น. ส่งเรื่องกลับกอง พ. วันที่……………….เวลา……………………น.
เจ้าหน้าที่ธรุ การกอง พ………………………………………………………………………
การออกเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา
รับเรื่องคืนวันที่…..………………………………....เวลา………………….…น.
ออกเลขทีใ่ บอนุญาตวันที…่ ……………..………... .เวลา……………………น.
เจ้าหน้าที่ธรุ การกลุ่ม…………………………………………………………………...…..
การเตรียมส่งมอบใบอนุญาตโฆษณา
แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้ผปู้ ระกอบการวันที่…………………………………....เวลา……………..…......น.
เจ้าหน้าที่ธรุ การกอง พ……………………………………………………………………..
สรุปเวลาที่ใช้จริง (วันทําการ)
เวลาที่กําหนด
เวลาที่ใช้จริง
หมายเหตุ
การอนุญาตโฆษณา
10
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโฆษณา
5
เวลาที่กําหนด
การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
4
เวลาที่ใช้จริง
กรณีสง่ ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน
30
อื่น ๆ
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แบบตรวจรับคําขอ
เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์

วันที่รับ/คืนเรื่อง.................................เวลา.............น.
 เลขที่รับเรื่อง.......................................................
 เลขที่คืนเรื่อง......................................................
ผู้รับ/คืนเรื่อง............................................................

ชื่อผู้ยื่นคําขอ (นิติบุคคล/ บุคคลธรรมดา)................................................................................................ ชื่อผูด้ ําเนินกิจการ................................................................................
 ขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.1) ( ขอใหม่  มีแนวเรื่องเดิม เลขที่ ฆพ..............................................................................................................................)
 ขอรับใบแทน (ฆพ.3) ฆพ. เลขที.่ ..……………………………………. …… ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฆพ.4) ฆพ. เลขที่...……………..……………………………………………………………….
ชื่อเครื่องมือแพทย์ ...............................................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 1
ผลการตรวจประเมิน
ผลการตรวจเอกสาร
การตรวจรับเอกสาร
มี
ไม่
ม
ี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1. คําขอ ฆพ.1 เอกสารแนบ (1) ฆพ.3 เอกสารแนบ (3)  ฆพ.4 เอกสารแนบ (4)
2.หน้าโฆษณา รวม ………..หน้า [(1) (จํานวน 3 ชุด)] [(3) สําเนา(ถ้ามี)] [(4) จํานวน 2 ชุด]
3.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด/ร้าน) จากกระทรวงพาณิชย์ (1) (3) (4)
4. หนังสือมอบอํานาจและแต่งตั้งผู้ดําเนินกิจการพร้อมอากรแสตมป์ (1) (3) (4)
5. หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ย่นื คําขอ (กรณีผู้ดําเนินการในข้อ 4 ไม่ใช่ผู้ย่นื คําขอ)พร้อมอากรแสตมป์ (1) (3) (4)
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (1) (3) (4)
7.สําเนาใบอนุญาตฯ/ ใบรับแจ้งรายการละเอียดฯ/ หนังสือประกอบการนํา เข้าเครื่อง มือ แพทย์ท่วั ไป แล้วแต่กรณี (1)
8.เอกสารเพิ่มเติมกรณีการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ท่ผี ลิตในประเทศ (1)
- สําเนาบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
- รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต(กรรมวิธีการผลิต มาตรฐานหรือข้อกําหนดเฉพาะ การควบคุมคุณภาพ)
9.ฉลาก และเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์หรือคู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิต(1)
10.เอกสารอ้างอิงสนับสนุนข้อความที่ขอโฆษณา/ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคําขอ (1) (4)
11.ใบแสดงข้อมูลคําขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (กรณีขอใบอนุญาตโฆษณา) (1)
12.สําเนาใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นําเข้าเครื่องมือแพทย์ (1) (3) (4)
13.ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ หรือสําเนา หรือส่วนที่ยังเหลืออยู่ (3) (4)
14.ใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์สูญหาย (3)
15.คํารับรองการยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลการโฆษณา
ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดเอกสารตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับไว้เรียบร้อย แล้ว และขอรับรองว่าเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................................ผู้ดําเนินกิจการ/ผู้ยื่นคําขอ
(............................................................................) วันที่…………………….….

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบเอกสาร  เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  เอกสารไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้อง และต้องคืนเอกสารทัง้ หมด ต้องแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารตามบันทึกข้อบกพร่องดังนี้
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................นักวิชาการ/ ผู้ตรวจประเมิน ลงชื่อ....................................................ผู้ดําเนินกิจการ/ผู้ยื่นคําขอ
วันที่…………………………………
(................................................) แก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วภายในวันที่.....................................................
(................................................)
ส่วนที่ 3 กรณีส่งเอกสารเพื่อตรวจประเมิน/ ขอความเห็น
ความเห็นของ
 ผู้เชี่ยวชาญ
 คณะทํางาน
 คณะอนุกรรมการ
 เห็นชอบทั้งหมด  เห็นชอบโดยมีเงื่อนไข………………………..…………………
 ไม่เห็นชอบเนื่องจาก………………………………..…………………………………….
ได้ดาํ เนินการตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการแล้ว
ลงชื่อ …………………………….…………………..…..ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………………………….….)
วันที…่ ………………………..……...
ที่ สธ 1002.….……../............
เรียน ผู้อํานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
เพื่อพิจารณาลงนาม

 ในแบบความเห็นการตรวจประเมินคําขอฯ

 ในแบบตรวจรับคําขอฯ พร้อมสําเนา
 ในสําเนาใบอนุญาตโฆษณาฯ ฆพ.2
 ในสําเนาแบบ ฆพ.3 และสําเนาใบแทนใบอนุญาตฯ
 ในสําเนาแบบ ฆพ.4
 ในสําเนาหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต
เพื่อเสนอเลขาธิการฯ ลงนาม จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ……………………...……….………………
(……………………………..….…….…....)
วันที่………………………………

ส่วนที่ 4 การพิจารณา
 กลุ่มฯ ขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ
สรุปผลการตรวจประเมิน
 อนุญาต  อนุญาตโดยมีเงื่อนไข………………………………
 ไม่อนุญาต เนือ่ งจาก………………………………..………………
ลงชื่อ …………………………….………………..…ผู้ตรวจประเมิน
(………………………………………………..)
วันที่…………………………….…….

ที่ สธ 1002.…….…../...........
เรียน เลขาธิการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
 ในแบบความเห็นการตรวจประเมินคําขอฯ
 ในแบบตรวจรับคําขอฯ
 ในใบอนุญาตโฆษณาฯ ฆพ.2 พร้อมสําเนา
 ในแบบ ฆพ.3 และใบแทนใบอนุญาตฯ
 ในแบบ ฆพ.4
 ในหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตพร้อมสําเนา
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ ……………………………...............................
(…..………………………………………......)
วันที…่ ……………………………

ลงนามแล้ว

ลงชื่อ ……………….….………………….….........
(…..…………………………………...…....)
วันที…่ ………………………………
F-M2-36 (02-1/07/59) หน้าที่ 1/1
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คํารับรอง

การยินยอมให้เผยแพร่ขอ้ มูลการโฆษณา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่............เดือน...........................พ.ศ.................
คํารับรองของ.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....การยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลการโฆษณา...............................................................................................
ต่อหน้า...............................................................................................................................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้า...................................................อายุ...........ปี เชื้อชาติ.................สัญชาติ.....................
เป็น  ผู้รับมอบอํานาจ  ผู้ดําเนินกิจการ ของสถานที่.............................................................................
ชื่อ....................................................................ตั้งอยู่ที่...........................ซอย....................................................
ถนน.....................................................หมู่ที่..........................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์...........................................สถานที่ใกล้เคียง..................................เขตสถานีตํารวจ............................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอให้การว่า วันนี้ข้าพเจ้าผู้ได้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อข้างต้นเพื่อแสดงความ
ยินยอมเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลการโฆษณาของเครื่องมือแพทย์เลขรับคําขอที่...............................................
ดังนี้
 ยินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลการโฆษณาหลังจากที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว
 ไม่ยินยอมให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ข้อมูลการโฆษณาหลังจากที่
ได้รับอนุญาตแล้ว เนื่องจาก
 เป็นความลับทางการค้า ตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
 เป็นลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
 เป็นสิทธิบตั ร ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
โดยผู้ยื่นคําขออนุญาตโฆษณาจะต้องส่งมอบเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ยินยอมให้
เผยแพร่ข้อมูลการโฆษณาดังกล่าว ประกอบการยื่นขออนุญาตโฆษณาด้วย
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คําให้การของข้าพเจ้าทั้งหมดให้การด้วยความสมัครใจและเป็นความสัตย์
จริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามที่ได้ให้ถ้อยคําไว้แล้วทุกประการ จึงลายมือชื่อเป็นสําคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้ถ้อยคํา
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(.......................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน

ลงชื่อ...................................................พยาน
F-M2-81 (00-1/07/59) หน้าที่ 1/1
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คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

แบบ ฆพ.1

ค�าขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เลขรับที่...........................................................................
วันที่.................................................................................
ผู้รับเรื่อง..........................................................................
ผู้ตรวจเรื่อง......................................................................
วันที่.................................................................................

เขียนที่…………………….……………………..........……………..
วันที่ ………….….…………………………………....……………….
ข้ำพเจ้ำ (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน)………………………………………………………………ตั้งอยู่เลขที่ ……………….............................……………………
ซอย/ตรอก ………………………………....…… ถนน ………..………………..…… ต�ำบล/แขวง ………………………………….............................
อ�ำเภอ …………………………..…. จังหวัด …..………………………………โทรศัพท์/โทรสำร.............……................................……….…………
โดยมี ………………………..…………………..……………….…………………….....................……….เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอ�ำนำจแทนนิติบุคคล
ขออนุญำตโฆษณำต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อ (ผลิตภัณฑ์) ………………………………...………………………………………………………………............................……………...........…….
ใบอนุญำตฯ/ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดฯ/หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำ เลขที่ …..……………...…………...……………………...........
ชื่อผู้ผลิต/น�ำเข้ำ ……………………………………………..……………………………………....................………………………………………...........
ชื่อเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ………………….………………………….....................................……………………………………………………...............
2. สื่อโฆษณำ  สิ่งพิมพ์ ประเภท  หนังสือพิมพ์  นิตยสำร  วำรสำร/หนังสือ  แผ่นพับ
 รูปลอก
 แผ่นป้ำย  โปสเตอร์
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................
 วิทยุกระจำยเสียง  เครื่องขยำยเสียง ใช้เวลำนำน............................................นำที
 วิทยุโทรทัศน์
 วีดีทัศน์
 ภำพยนตร์ ใช้เวลำนำน.........................นำที
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………..……………………………………………….....………………………..
3. โฆษณำต่อ  ประชำชนทั่วไป
 ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  อื่นๆ……................……….
4. ได้แนบเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตโฆษณำดังนี้
 หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของหรือผู้แทนเจ้ำของสินค้ำที่โฆษณำ
 กรณีนิติบุคคล: ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด หนังสือมอบอ�ำนำจ
ส�ำเนำบัตรประจ�ำประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจ แลผู้รับมอบอ�ำนำจ (ถ้ำมี) หรือ
 กรณีบุคคลธรรมดำ:ส�ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ/ใบทะเบียนพำณิชย์ ส�ำเนำบัตรประชำชนและส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
 ข้อควำมโฆษณำ และส�ำเนำคู่ฉบับ รวม……………………. หน้ำ
 ภำพร่ำงและข้อควำม
 บทโฆษณำ  ภำพร่ำง ค�ำบรรยำยและเสียง  อื่นๆ…...................................
 ส�ำเนำใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต/น�ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ (ถ้ำมี)
 ส�ำเนำใบอนุญำต/ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด/หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำ แล้วแต่กรณี
 ส�ำเนำฉลำกและเอกสำรก�ำกับเครื่องมือแพทย์ (หรือคู่มือกำรใช้) จำกผู้ผลิต
 เอกสำรอ้ำงอิง (ถ้ำมี)
 เอกสำรวิชำกำร จ�ำนวน…………........…หน้ำ
 ใบอนุญำตและข้อควำมโฆษณำที่เคยได้รับอนุญำต………….เรื่อง/…...........…..หน้ำ
 อื่น ๆ คือ……………………………………………………………………............................................................……………………….
ลำยมือชื่อ................…….………………………………….. ผู้ยื่นขออนุญำต
(……………………..……….......………………..)
คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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แบบ ฆพ.2

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ใบอนุญำตเลขที่ ฆพ.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.............................................................................................................................................................................
โดย ......................................................................................................................................................................................
ที่ตั้ง/ที่อยู่เลขที่ .................................................................................................................................. หมู่ที่ ........................
ซอย............................................................................................ ถนน .................................................................................
ต�ำบล/แขวง............................................................................... อ�ำเภอ/เขต .......................................................................
จังหวัด ...................................................................................โทรศัพท์ ...........................................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้โฆษณำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ทำงสื่อ .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ตำมเลขรับค�ำขออนุญำตโฆษณำที่ ...........................................................................วันที่ ...................................................
อนุญำตให้โฆษณำได้ตำมเอกสำรข้อควำมโฆษณำที่แนบท้ำยใบอนุญำตนี้ จ�ำนวน ............................................หน้ำ
โดยมีเงื่อนไขตำมรำยละเอียดด้ำนหลังของใบอนุญำตฉบับนี้
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ..................... เดือน ............................................. พ.ศ. ..............................
ให้ไว้ ณ วันที่ ............... เดือน .............................................. พ.ศ. ..............................
(ลำยมือชื่อ) .............................................................................
ต�ำแหน่ง ............................................................................
ผู้อนุญำต
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คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เงื่อนไขการโฆษณา มีดังนี้:1. อนุมัติเฉพำะข้อควำมและภำพที่ไม่ได้ขีดฆ่ำ
2. ในเวลำไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่อนุญำต
3. ภำยในเวลำก่อนมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร ใบอนุญำต
แบบแจ้งรำยกำรละเอียด หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉลำกและ
เอกสำรก�ำกับเครื่องมือแพทย์แตกต่ำงไปจำกเดิม ที่มีผลต่อข้อควำมหรือภำพที่โฆษณำ
4. ข้อควำมและภำพที่โฆษณำต้องตรงตำมที่ได้รับอนุญำต ถ้ำโฆษณำแตกต่ำงไปจำกนี้
ถือว่ำข้อควำมและภำพทั้งหมดไม่ได้รับอนุญำต
5. ให้แสดงข้อควำมเลขที่ใบอนุญำตโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต
6. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบอนุญำตนี้ได้หำกมี
เหตุผลอันจ�ำเป็น ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539
7. เงื่อนไขอื่นๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในเอกสำรข้อควำมโฆษณำ

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
โทรศัพท์ 0-2590-7148
โทรสำร 0-2591-8445

FDA No. :

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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เงื่อนไขการโฆษณา มีดังนี้:1. อนุมัติเฉพำะข้อควำมและภำพที่ไม่ได้ขีดฆ่ำ
2. ในเวลำไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่อนุญำต
3. ภำยในเวลำก่อนมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร ใบอนุญำต
แบบแจ้งรำยกำรละเอียด หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉลำกและ
เอกสำรก�ำกับเครื่องมือแพทย์แตกต่ำงไปจำกเดิม ที่มีผลต่อข้อควำมหรือภำพที่โฆษณำ
4. ข้อควำมและภำพที่โฆษณำต้องตรงตำมที่ได้รับอนุญำต ถ้ำโฆษณำแตกต่ำงไปจำกนี้
ถือว่ำข้อควำมและภำพทั้งหมดไม่ได้รับอนุญำต
5. ให้แสดงข้อควำมเลขที่ใบอนุญำตโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต
6. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบอนุญำตนี้ได้หำกมี
เหตุผลอันจ�ำเป็น ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539
7. เงื่อนไขอื่นๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในเอกสำรข้อควำมโฆษณำ
8. ให้โฆษณำเฉพำะในสื่อที่เผยแพร่โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
โทรศัพท์ 0-2590-7148
โทรสำร 0-2591-8445
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คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

FDA No. :

แบบ ฆพ.3

ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เลขรับที่...........................................................................
วันที่........................................ เวลำ ...............................
ผู้รับเรื่อง..........................................................................
ผู้ตรวจเรื่อง......................................................................
วันที่.................................................................................

เขียนที่…………………….……………………..........……………..
วันที่ ………….….……เดือน…………………………….............… พ.ศ. ………….......….
1. ข้ำพเจ้ำ (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน)………………………………………………………........................................................................………
ตั้งอยู่เลขที่ ……………….............................…………………… ตรอก/ซอย …….…………………………....…… ถนน ………..………………..……
หมู่ที่............................ต�ำบล/แขวง ………………………………….............................อ�ำเภอ/เขต..............…………................…………..….
จังหวัด …..………………………………รหัสไปรษณีย์.............……...................เลขหมำยโทรศัพท์ ......................................……….…………
โดยมี ………………………..…………………..……………….…………………เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอ�ำนำจแทนนิติบุคคล อำยุ...................... ปี
อยู่บ้ำนเลขที่.......................................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน................................................
หมู่ที่............................ต�ำบล/แขวง ………………………………….............................อ�ำเภอ/เขต..............…………................…………..….
จ�ำงหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.............................................. เลขหมำยโทรศัพท์...............................................
2. ข้ำพเจ้ำขอรับแทนใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ตำมใบอนุญำตที่ ...........................................................................
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ................. ใบอนุญำตสิ้นอำยุวันที่ วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .................
ส�ำหรับเครื่องมือแพทย์ชื่อ.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
เนื่องจำกใบอนุญำตฉบับเดิม  สูญหำย  ถูกท�ำลำย  ช�ำรุด  อื่นๆ.............................................................
3. พร้อมกับค�ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วย คือ
(1) ใบรับแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์สูญหำยของสถำนีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญำตนั้นสูญหำย ใน
กรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย
(2) ใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่ ในกรณีที่ใบอนุญำตนั้นถูกท�ำลำยบำงส่วนหรือช�ำรุดในสำระส�ำคัญ
(3) เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ).................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ)..................................................................ผู้ยื่นค�ำขอ
(...................................................................)
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมำย / ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
ที่ สธ 1002.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ .................. เดือน .........................................พ.ศ. ....................

 อนุญำต
 ไม่อนุญำตให้มีกำรออกใบแทนใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
 อื่นๆ ...............................................................................................................................................................................

ลำยมือชื่อ................…….…………………………................………........
ต�ำแหน่ง……………………..……….......……………….............................
คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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แบบ ฆพ.4
เลขรับที่...........................................................................
วันที่........................................ เวลำ ...............................
ผู้รับเรื่อง..........................................................................
ผู้ตรวจเรื่อง......................................................................
วันที่.................................................................................

ค�าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
เขียนที่…………………….……………………..........……………..
วันที่ …………เดือน…………............……………… พ.ศ. ………….......….
1. ข้ำพเจ้ำ (บริษัท/ห้ำง/ร้ำน)………………………………………………………........................................................................………
ตั้งอยู่เลขที่ ……………….............................…………………… ตรอก/ซอย …….…………………………....…… ถนน ………..………………..……
หมู่ที่............................ต�ำบล/แขวง ………………………………….............................อ�ำเภอ/เขต..............…………................…………..….
จังหวัด …..………………………………รหัสไปรษณีย์.............……...................เลขหมำยโทรศัพท์ ......................................……….…………
โดยมี ………………………..…………………..……………….……........……………เป็นเจ้ำของ/ผู้รับมอบอ�ำนำจแทนนิติบุคคล อำยุ...............ปี
อยู่บ้ำนเลขที่.......................................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน................................................
หมู่ที่............................ต�ำบล/แขวง ………………………………….............................อ�ำเภอ/เขต..............…………................…………..….
จ�ำงหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.............................................. เลขหมำยโทรศัพท์...............................................
2. ข้ำพเจ้ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ที่ ..........................................................
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ................. ใบอนุญำตสิ้นอำยุวันที่ วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .................
ส�ำหรับเครื่องมือแพทย์ชื่อ.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
โดยมีรำยละเอียดในกำรแก้ไขดังนี้ ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
3. พร้อมกับค�ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วย คือ
(1) ส�ำเนำใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.2)
(2) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือแพทย์
(3) เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ)..................................................................ผู้ยื่นค�ำขอ
(...................................................................)
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมำย / ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
ที่ สธ 1002.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ .................. เดือน .........................................พ.ศ. ....................

 อนุญำต
 ไม่อนุญำตให้มี่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นในใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์
 อื่นๆ ...............................................................................................................................................................................

(ลำยมือชื่อ)...............…….…………………………................………........
ต�ำแหน่ง...................................................................................

24

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

แบบที่ 1
(ตัวอย่างเฉพาะกรณีนิติบุคคลตั้งผู้ด�าเนินกิจการด้วย)

หนังสือมอบอ�านาจและแต่งตั้งผู้ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
ติดอำกร
แสตมป์
30 บำท

ท�ำที่ ……………………………………........……
วันที่ ….….. เดือน …………… พ.ศ. …..……….
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ ……………………………………………………………………….……......................................(ชื่อนิติบุคคล)
ส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ …….………………………………………………… ตรอก/ซอย …………….………..........………….........................…..
ถนน …………………………………… หมู่ที่ …..………. ต�ำบล/แขวง ………………………………………………………....................................…….
อ�ำเภอ/เขต …………………………..……. จังหวัด …………..……………………………… โทร ………….………......................………….............…..
โดยมี …………………………………………………………………………………………………………………………….............................................……...
เป็นผู้มีอ�ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล ปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพำณิชย์ เลขที่
……………………………………………………….……… ลงวันที่ …………………..……………........................…............……… ขอมอบอ�ำนำจและ
แต่งตั้งให้ ………………………………………………………............................………………............…………………….. อำยุ ………………………. ปี
สัญชำติ …………………. เชื้อชำติ …………...…..… อยู่บ้ำนเลขที่ ………..……………..…….. หมู่ที่ ………………..............................……...….
ตรอก/ซอย ………………............…..……… ถนน …………………..………….. ต�ำบล/แขวง ….………..……………...................……………….....
อ�ำเภอ/เขต …………………............…….… จังหวัด ………………………………………….... โทร. ……….………………........................……………
บัตรประจ�ำตัวประชำชน …………………………………………………….………. เลขที่ ………………............…......................……………………...
ออกให้ ณ…………………………………………………………………..........……… เมื่อวันที่ ……………..................…….............……………………...
เป็นผู้ด�ำเนินกิจกำรและมีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กำรขออนุญำตโฆษณำ ลงนำมในค�ำขออนุญำตโฆษณำ ยืน่ ค�ำขออนุญำต..(ระบุชอื่ ประเภทผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
หรือระบุวำ่ เครือ่ งมือแพทย์ แล้วแต่กรณี).. และให้มอี ำ� นำจแก้ไขเพิม่ เติมเอกสำร รับรองเอกสำร รับเอกสำรคืน รับใบอนุญำต ตลอด
จนด�ำเนินกำรอื่นใดที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกำรขออนุญำตโฆษณำดังกล่ำวจนเสร็จกำร
ข้อ 2. กำรมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้ใช้ได้แต่งแต่วันที่ …….....…… เดือน …………………...................……
พ.ศ. ………… จนถึงวันที่ …………. เดือน ………………….. พ.ศ. …………… (กรณีต้องกำรระบุระยะเวลำ หรือใช้ข้อควำมว่ำ “ ใช้ได้
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง” กรณีต้องกำรมอบอ�ำนำจตลอดไป)
กิจกำรใดที่ …..…(ระบุชอื่ ผูร้ บั มอบอ�ำนำจ)…......... ผูร้ บั มอบอ�ำนำจให้เป็นผูด้ ำ� เนินกำรได้กระท�ำไปตำมขอบเขตแห่งหนังสือ
มอบอ�ำนำจฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ โดยเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูก้ ระท�ำด้วยตนเองทัง้ สิน้ เพือ่ เป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)..………………………….………........ผู้มอบอ�ำนำจ
(…..…………………………………....)
(ลงชื่อ)……………………………........………ผู้รับมอบอ�ำนำจ
ประทับตรำ
(…..…………………………………....)
ส�ำคัญของ
(ลงชื
อ
่
)………………………….….…….........…พยำน
นิติบุคคล
(…..…………………………………....)
(ลงชื่อ)……………………………..…….......…พยำน
(…………………..…………………....)
หมายเหตุ ตัวอย่ำงหนังสือมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนินกิจกำรฉบับนี้ใช้เป็นแนวทำงท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนิน
กิจกำร ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนข้อควำมในข้อ 1 และ 2 ได้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม และถ้ำผู้มอบอ�ำนำจต้อง
ลงนำม 2 คน ก็ให้เพิ่มช่องผู้มอบอ�ำนำจตำมควำมจ�ำเป็น.2255
คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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แบบที่ 2

(ตัวอย่างเฉพาะกรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ�านาจ)

หนังสือมอบอ�านาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
ติดอำกร
แสตมป์
30 บำท

ท�ำที่ …………………………………………
วันที่ ….….. เดือน …………… พ.ศ. …..……….
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ ……………………………………………………………………….….....................................…...(ชื่อนิติบุคคล)
ส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ …….………………………………………………… ตรอก/ซอย …………….……………................................…………..
ถนน …………………………………… หมู่ที่ …..………. ต�ำบล/แขวง …………………………...................................……………………….………….
อ�ำเภอ/เขต …………………………..……. จังหวัด …………..……………………………… โทร ………….…………...................................…………..
โดยมี ……………………………………………………………………………………………………………….............................................…………………...
เป็นผู้มีอ�ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล ปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพำณิชย์ เลขที่
……………………………………………………….……… ลงวันที่ …………………..…………....................................…………… ขอมอบอ�ำนำจและ
แต่งตั้งให้ ………………………………………………………………………………………........................................…….. อำยุ ………………………. ปี
สัญชำติ …………………. เชื้อชำติ …………...…..… อยู่บ้ำนเลขที่ ………..……………..…….. หมู่ที่ ……..............................…………...……….
ตรอก/ซอย ………………..................…..……… ถนน …………………...............………….. ต�ำบล/แขวง ….………..……………………...………..
อ�ำเภอ/เขต …………….................………….… จังหวัด ……………………………...................…………….... โทร. ……….……………………………
บัตรประจ�ำตัวประชำชน …………………………………………………….………. เลขที่ ……………..................................…………………………...
ออกให้ ณ………………………………………………………………...……….......... เมื่อวันที่ …………………...............................……………………...
เป็นผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้เป็นผู้ยื่นขอค�ำขออนุญำตโฆษณำเกี่ยวกับ (ระบุชื่อประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หรือระบุว่ำเครื่องมือแพทย์
แล้วแต่กรณี)..ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ข้อ 2. ให้มีอ�ำนำจลงนำมแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสำร รับรองเอกสำร รับเอกสำรคืน รับใบอนุญำต ตลอดจนด�ำเนินกำรอื่นใด
ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกำรขออนุญำตโฆษณำดังกล่ำวจนเสร็จกำร
ข้อ 3. กำรมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้ใช้ได้แต่งแต่วันที่ ………… เดือน ………………........................………
พ.ศ. ………… จนถึงวันที่ …………. เดือน ………………….. พ.ศ. …………… (กรณีต้องกำรระบุระยะเวลำ หรือใช้ข้อควำมว่ำ “ ใช้ได้
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง” กรณีต้องกำรมอบอ�ำนำจตลอดไป)
กิจกำรใดที่ ….3…(ระบุชื่อผู้รับมอบอ�ำนำจ)…..… ผู้รับมอบอ�ำนำจให้เป็นผู้ด�ำเนินกำรได้กระท�ำไปตำมขอบเขตแห่งหนังสือ
มอบอ�ำนำจฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ โดยเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูก้ ระท�ำด้วยตนเองทัง้ สิน้ เพือ่ เป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)......………………………….………..... ผู้มอบอ�ำนำจ
(…..…………………………………......)
(ลงชื
อ
่
)…………………………….……........…
ผู้รับมอบอ�ำนำจ
ประทับตรำ
(…..…………………………………......)
ส�ำคัญของ
(ลงชื่อ)………………………….….………....... พยำน
นิติบุคคล
(…..………………………………..…....)
(ลงชื่อ)……………………………..………....... พยำน
(…………………..…………………......)
หมายเหตุ ตัวอย่ำงหนังสือมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนินกิจกำรฉบับนี้ใช้เป็นแนวทำงท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนิน
กิจกำร ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนข้อควำมในข้อ 1 และ 2 ได้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม และถ้ำผู้มอบอ�ำนำจต้อง
ลงนำม 2 คน ก็ให้เพิ่มช่องผู้มอบอ�ำนำจตำมควำมจ�ำเป็น
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(ตัวอย่างกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้มอบอ�านาจ)

แบบที่ 3

หนังสือมอบอ�านาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
ติดอำกร
แสตมป์
30 บำท

ท�ำที่ …………………………………………
วันที่ ….….. เดือน …………… พ.ศ. …..……….
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ ……………………………………………………………………….….....................................…...(ชื่อนิติบุคคล)
ส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ …….………………………………………………… ตรอก/ซอย …………….……………................................…………..
ถนน …………………………………… หมู่ที่ …..………. ต�ำบล/แขวง …………………………...................................……………………….………….
อ�ำเภอ/เขต …………………………..……. จังหวัด …………..……………………………… โทร ………….…………...................................…………..
โดยมี ……………………………………………………………………………………………………………….............................................…………………...
เป็นผู้มีอ�ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล ปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพำณิชย์ เลขที่
……………………………………………………….……… ลงวันที่ …………………..…………....................................…………… ขอมอบอ�ำนำจและ
แต่งตั้งให้ ………………………………………………………………………………………........................................…….. อำยุ ………………………. ปี
สัญชำติ …………………. เชื้อชำติ …………...…..… อยู่บ้ำนเลขที่ ………..……………..…….. หมู่ที่ ……..............................…………...……….
ตรอก/ซอย ………………..................…..……… ถนน …………………...............………….. ต�ำบล/แขวง ….………..……………………...………..
อ�ำเภอ/เขต …………….................………….… จังหวัด ……………………………...................…………….... โทร. ……….……………………………
บัตรประจ�ำตัวประชำชน …………………………………………………….………. เลขที่ ……………..................................…………………………...
ออกให้ ณ………………………………………………………………...……….......... เมื่อวันที่ …………………...............................……………………...
เป็นผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้เป็นผูย้ นื่ ขอค�ำขออนุญำตโฆษณำเกีย่ วกับ… (ระบุชอื่ ประเภทผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์หรือระบุวำ่ เครือ่ งมือแพทย์
แล้วแต่กรณี)... ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ข้อ 2. ให้มอี ำ� นำจลงนำมแก้ไขหรือเพิม่ เติมเอกสำร รับรองเอกสำร รับเอกสำรคืน รับใบอนุญำต ตลอดจนด�ำเนินกำรอืน่ ใด
ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกำรขออนุญำตโฆษณำดังกล่ำวจนเสร็จกำร
ข้อ 3. กำรมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้ใช้ได้แต่งแต่วันที่ ………… เดือน …….......................…………………
พ.ศ. ………… จนถึงวันที่ …………. เดือน ………………….. พ.ศ. …………… (กรณีต้องกำรระบุระยะเวลำ หรือใช้ข้อควำมว่ำ “ ใช้ได้
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง” กรณีต้องกำรมอบอ�ำนำจตลอดไป)
กิจกำรใดที่ ….3…(ระบุชอื่ ผูร้ บั มอบอ�ำนำจ)…......… ผูร้ บั มอบอ�ำนำจให้เป็นผูด้ ำ� เนินกำรได้กระท�ำไปตำมขอบเขตแห่งหนังสือ
มอบอ�ำนำจฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ โดยเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูก้ ระท�ำด้วยตนเองทัง้ สิน้ เพือ่ เป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)..………………………….………........ ผู้มอบอ�ำนำจ
(.…..…………………………………....)
(ลงชื่อ)…………………………….………....... ผู้รับมอบอ�ำนำจ
ประทับตรำ
(…..……………………………….…....)
ส�ำคัญของ
(ลงชื่อ)………………………….….….......……พยำน
นิติบุคคล
(…..…………………………………....)
(ลงชื่อ)……………………………..….......……พยำน
(…………………..…………………....)
หมายเหตุ ตัวอย่ำงหนังสือมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนินกิจกำรฉบับนี้ใช้เป็นแนวทำงท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจและแต่งตั้งผู้ด�ำเนิน
กิจกำร ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนข้อควำมในข้อ 1 และ 2 ได้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม และถ้ำผู้มอบอ�ำนำจต้อง
ลงนำม 2 คน ก็ให้เพิ่มช่องผู้มอบอ�ำนำจตำมควำมจ�ำเป็น
คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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ใบแสดงข้อมูลของค�าขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เลขรับที่ AD………….…………..

1. ผู้ยื่นค�าขอ
รหัสผู้ยื่นค�ำขอ…………............………
ค�ำน�ำหน้ำ  บุคคลธรรมดำ ร้ำน  ห้ำงหุ้นส่วน  ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด  บริษัทจ�ำกัด  บริษัทจ�ำกัด(มหำชน)
(ชื่อภำษำไทย) …………………………………………………………………………..…………………................................................……..…………
 เดิม (ตอบข้อ 2)
 เปลี่ยนแปลง (ให้กรอกรำยละเอียดด้วย)
ที่อยู่
เลขที…่ ……………….…………….. หมู…่ ………………………….............................. ซอย……..................…………………………………….…….
ถนน………………………………………ต�ำบล/แขวง……………………….............……อ�ำเภอ/เขต…………...........................……….……………
จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์…………………..……….............................................
โทรศัพท์…………………………………………………………………โทรสำร……………………………………………
2. สถานะ  ผู้น�ำเข้ำ  ผู้ผลิต  ผู้ขำย  เจ้ำของสินค้ำ  ตัวแทนโฆษณำ
3. ชื่อผู้ด�าเนินกิจการ หรือผู้รับมอบอ�ำนำจ นำย / นำง / นำงสำว………........................……………………………………………………..….
โทรศัพท์………………………………………..โทรสำร…………............……………………
4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขอโฆษณา
4.1 ชื่อเครื่องมือแพทย์ (ภำษำไทย)…………………………………...................................…………………………………………………………
(ภำษำอังกฤษ)……………………………………………………………..............................………………………………
 เลขที่ใบส�ำคัญ ( ใบอนุญำต / ใบแจ้งรำยกำรละเอียด / หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำ) ….................…………………………
 กรณีเครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศ ผลิตโดย……………………................................………………………………………
รหัสเครื่องมือแพทย์ (xxxxx)………...........……ชื่อทั่วไป………………………………………………………………….
4.2 ชื่อเครื่องมือแพทย์ (ภำษำไทย)……………………………………….....……………………………………………………
(ภำษำอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขทีใ่ บส�ำคัญ ( ใบอนุญำต / ใบแจ้งรำยกำรละเอียด / หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำ) …………………....................…………
 กรณีเครือ่ งมือแพทย์ทวั่ ไปทีผ่ ลิตในประเทศ ผลิตโดย……………...................................………………………………………………
รหัสเครื่องมือแพทย์ (xxxxx)…………...........…ชื่อทั่วไป………………………......…………………………………….
4.3 ชื่อเครื่องมือแพทย์ (ภำษำไทย)……………………………………………………………………………………….....……
(ภำษำอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขที่ใบส�ำคัญ ( ใบอนุญำต / ใบแจ้งรำยกำรละเอียด / หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำ) ………….................…………………
 กรณีเครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศ ผลิตโดย……………………………………………………………................................
รหัสเครื่องมือแพทย์ (xxxxx)…………...........…ชื่อทั่วไป………………………......…………………………………….
4.4 ชื่อเครื่องมือแพทย์ (ภำษำไทย)………………………………………….....…………………………………………………
(ภำษำอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขที่ใบส�ำคัญ ( ใบอนุญำต / ใบแจ้งรำยกำรละเอียด / หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำ) …….................………………………
 กรณีเครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศ ผลิตโดย…………….………………………………………………...............................
รหัสเครื่องมือแพทย์ (xxxxx)…………...........…ชื่อทั่วไป………………………......…………………………………….
4.5 ชื่อเครื่องมือแพทย์ (ภำษำไทย)…………………………………………………………………………………….....………
(ภำษำอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
 เลขที่ใบส�ำคัญ ( ใบอนุญำต / ใบแจ้งรำยกำรละเอียด / หนังสือประกอบกำรน�ำเข้ำ) ………………..................……………
 กรณีเครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศ ผลิตโดย…………………………………………………………...................................
รหัสเครื่องมือแพทย์ (xxxxx)…………...........…ชื่อทั่วไป………………………......…………………………………….
5. ข้อความโฆษณา
รวม .........…………………หน้ำ
….…………………………….… ผู้ติดต่อ โทร......……………………………..
.....………………………………. ผู้รับเรื่อง วันที่……../………./….....………
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คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

กฎหมำยและค�ำนิยำมที่เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์
ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
.......................................................

หมวดที่ ๗ การโฆษณา จ�ำนวน ๕ มำตรำ ได้แก่
๑. มำตรำ ๕๖ ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ ๖ (๑๑) หรือเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ ๔๖
กล่ำวคือ ห้ำมโฆษณำเครื่องมือแพทย์ที่ห้ำมผลิต น�ำเข้ำ หรือขำย ดังต่อไปนี้
- เครื่องมือแพทย์ปลอม
- เครื่องมือแพทย์ผิดมำตรฐำน
- เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภำพ
- เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้
- เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน�ำเข้ำไม่ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตหรือแจ้งรำยกำรละเอียด
- เครื่องมือแพทย์ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดถูกเพิกถอน
๒. มำตรำ ๕๗ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๕๖ กำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับใบอนุญำตจำก ผู้อนุญำตก่อน
ใบอนุญำตโฆษณำให้มีอำยุไม่เกินสำมปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต
กำรขออนุญำต กำรออกใบอนุญำตและอำยุใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ผู้อนุญำตก�ำหนด ทั้งนี้ผู้อนุญำตจะก�ำหนดเงื่อนไขเฉพำะ
๓. มำตรำ ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญำตโฆษณำสุญหำยถูกท�ำลำยหรือช�ำรุด ให้ผู้รับอนุญำตโฆษณำยื่นขอรับใบแทน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท�ำลำยหรือช�ำรุด
๔. มำตรำ ๕๙ กำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์ ต้อง
(๑) ไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภำพ ปริมำณ มำตรฐำน ส่วนประกอบหรือแหล่งก�ำเนิดของ เครื่องมือแพทย์
อันเป็นเท็จหรือเกินควำมจริง
(๒) ไม่แสดงกำรรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๓) ไม่จัดให้มีรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
(๔) ไม่แสดงคุณประโยชน์วำ่ สำมำรถป้องกัน บ�ำบัด บรรเทำ รักษำโรคทีห่ ำ้ มโฆษณำตำมทีร่ ฐั มนตรีประกำศก�ำหนด
(๕) ไม่แสดงข้อควำมที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
๕. มำตรำ ๖๐ ในกรณีที่ผู้อนุญำตเห็นว่ำกำรโฆษณำมำตรำ ๕๗ หรือมำตรำ ๕๙ ให้ผู้อนุญำตมีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขข้อควำมหรือวิธีกำรในกำรโฆษณำ
(๒) ห้ำมกำรใช้ข้อควำมหรือวิธีกำรบำงอย่ำงที่ปรำกฏในกำรโฆษณำ
(๓) ระงับกำรโฆษณำนั้น
ค�ำสั่งตำมวรรคหนึ่ง ผู้อนุญำตจะสั่งให้โฆษณำเผยแพร่ข้อมูลด้วยก็ได้
หมวดที่ ๑๒ บทก�าหนดโทษ จ�ำนวน ๔ มำตรำ ได้แก่
๑. มำตรำ ๑๑๕ ผู้ใดโฆษณำเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ ๖ (๑๑) หรือเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ ๔๖ (๑) (๒)
(๓) (๔) หรือ (๖) อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๖ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ�ำ
ทัง้ ปรับผูใ้ ด้โฆษณำเครือ่ งมือแพทย์ตำมมำตรำ ๔๖ (๕) อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๖ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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๒. มำตรำ ๑๑๖ ผู้ใดโฆษณำเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๓. มำตรำ ๑๑๗ ผู้ใดโฆษณำเครื่องมือแพทย์โดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๙ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๔. มำตรำ ๑๑๘ ผูโ้ ฆษณำผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมค�ำสัง่ ของผูอ้ นุญำตตำมมำตรำ ๖๐ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และปรับเป็นรำยวันอีกวันละหนึ่งพันบำทจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ค�านิยามที่เกี่ยวข้อง
“เครื่องมือแพทย์” หมำยควำมว่ำ
(๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้ำไปในร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์ น�้ำยำที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมำยเฉพำะส�ำหรับใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ไม่ว่ำจะใช้โดยล�ำพัง
ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด
(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชำชีพเวชกรรมประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ประกอบ
วิชำชีพทันตกรรม ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ�ำบัด ปละประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น หรือประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขอื่นตำมที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด
(ข) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตำม บ�ำบัด บรรเทำ หรือรักษำ โรคของมนุษย์หรือสัตว์
(ค) วินิจฉัย ติดตำม บ�ำบัด บรรเทำ หรือรักษำกำรบำดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์
(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค�้ำ หรือจุนด้ำนกำยวิภำคหรือกระบวนกำรทำงสรีระของ
ร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์
(จ) ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์
(ฉ) คุมก�ำเนิด หรือช่วยกำรเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์
(ช) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยควำมทุพพลภำพหรือพิกำรของมนุษย์หรือสัตว์
(ซ) ให้ข้อมูลจำกกำรตรวจสิ่งส่งตรวจจำกร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์หรือ
กำรวินิจฉัย
(ฌ) ท�ำลำยหรือฆ่ำเชื้อส�ำหรับเครื่องมือแพทย์
(๒) อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตำม (๑)
(๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดว่ำเป็นเครื่องมือแพทย์
ผลสัมฤทธิ์ตำมควำมมุ่งหำยของสิ่งที่กล่ำวถึงตำม (๑) ซึ่งเกิดขึ้นในร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์ ต้องไม่เกิดจำก
กระบวนกำรทำงเภสัชวิทยำ วิทยำภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยำเผำผลำญให้เกิดพลังงำนเป็นหลัก
“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ท�ำ ประกอบ ประดิษฐ์ แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ ปรับปรุง แปรสภำพ ดัดแปลง หรือท�ำให้
ปรำศจำกเชื้อ
“ผู้อนุญาต” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำมอบหมำย
“โฆษณา” หมำยควำมว่ำ กำรกระท�ำไม่ว่ำโดยวิธีใดๆ ให้ประชำชนเห็นได้ยินหรือข้อควำมเพื่อประโยชน์
ในทำงกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำยด้วย
“ข้อความ” หมำยควำมรวมถึงกำรกระท�ำให้ปรำกฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภำพ ภำพยนตร์ แสง เสียง
เครื่องหมำยหรือกำรกระท�ำอย่ำงใดๆ ที่ท�ำให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้
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“ฉลาก” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมใดๆ ซึง่ แสดงไว้ทเี่ ครือ่ งมือแพทย์ ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุเครือ่ งมือแพทย์
“เอกสารก�ากับเครือ่ งมือแพทย์” หมำยควำมว่ำกระดำษหรือวัตถุอนื่ ใดทีท่ ำ� ให้ปรำกฏควำมหมำยด้วยข้อควำมใดๆ
อันเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับภำชนะหรือหีบห่อที่บรรจุเครื่องมือแพทย์นั้น และให้หมำยควำม
รวมถึงคู่มือกำรใช้เครื่องมือแพทย์นั้นด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรัฐ
“การส่งเสริมการขาย” หมำยควำมว่ำ กำรให้ข้อมูล กำรชักชวน หรือกำรกระท�ำโดยวิธีใดๆ เพื่อชักน�ำให้เกิด
กำรขำย
“สถานพยาบาล” หมำยควำมว่ำ สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลและสถำนพยำบำลสัตว์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลสัตว์ และให้หมำยควำมรวมถึงสถำนพยำบำลและสถำนพยำบำลสัตว์ของหน่วยงำนของรัฐ
ด้วย
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ�ำบัด ผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขอื่น ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด
“ผูร้ บั อนุญาต” หมำยควำมว่ำ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตนิ ี้ ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลเป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำต
ให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ด�ำเนินกิจกำรด้วย
“ผู้แจ้งรายการละเอียด” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในกรณี ที่
นิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ด�ำเนิน
กิจกำรด้วย
“ผูจ้ ดทะเบียนสถานประกอบการ” หมำยควำมว่ำ ผูไ้ ด้รบั ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลเป็นผูไ้ ด้รบั ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรให้หมำยควำมรวมถึงผูซ้ งึ่ นิตบิ คุ คลแต่งตัง้ หรือมอบหมำยให้
เป็นผู้ด�ำเนินกิจกำรด้วย
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้
การโฆษณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนําไปสู่การใช้เครื่องมือแพทย์
ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง มาตรา ๕๗ วรรคสาม และมาตรา ๕๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย
อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะผู้ อ นุ ญ าต
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบ
ข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขายด้วย
“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให้ปรากฏด้ว ยตัว อักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ
ภาพยนตร์ แสง เสีย ง เครื่องหมายหรือการกระทําอย่างใด ๆ ที่ทํ าให้ บุคคลทั่ว ไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้
“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักชวน หรือการกระทําโดยวิธีใด ๆ
เพื่อชักนําให้เกิดการขาย
“สื่อโฆษณา” หมายความถึง สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น
(๑) สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (เช่น แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารทั่วไป
วารสารทางการแพทย์ แผ่นป้ายโฆษณา โปสเตอร์ รูปลอก ฯลฯ)
(๒) วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์
(๓) วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ เคเบิลทีวี โทรสาร วีดิทัศน์
(๔) สื่อดิจิทัล (เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ)
(๕) การโฆษณาบนสิ่งของหรือพาหนะ
(๖) วัสดุและสื่ออื่น ๆ
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้กับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ โดย
๒.๑ ผู้ประสงค์จะโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
จากผู้อนุญาตก่อนและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ผู้อนุญาตกําหนด โดยใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ให้มีอายุไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ คําขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1)
และใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 2) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒.๒ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตโฆษณาเครื่ อ งมื อแพทย์ สู ญหาย ถูก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด
ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 2) ที่ออก
ให้ใหม่จะใช้เลขที่ใบอนุญาตเดิม โดยมีคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ที่ด้านบน และจะระบุวัน เดือน ปี
ที่ออกใบแทนใบอนุญ าตโฆษณา พร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุญาต ทั้งนี้ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 3) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยการอนุญาตจะแสดงไว้ใน
ท้ายคําขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา พร้อมออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาให้
๒.๓ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เช่น การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง เลขหมายโทรศัพ ท์ของผู้แ ทน
จํา หน่ าย ฯลฯ ให้ผู้ รับ อนุ ญ าตโฆษณาเครื่อ งมื อ แพทย์ ยื่น คํ าขอแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ดใน
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 4) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยการอนุญาต
ให้ ใ ช้ก ารสลั ก หลัง ใบอนุ ญ าตโฆษณาเครื่อ งมื อแพทย์ หรือ การลงนามอนุ ญาตในเอกสารแนบท้ า ย
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ หรือการลงนามอนุญาตในท้ายคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฯ ก็ได้
๒.๔ ก่อนยื่นคําขออนุญาตและรับใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ผู้ขออนุญาต
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตและค่าธรรมเนีย มใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๓ ลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่อนุญาต
๓.๑ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย
๓.๒ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ เครื่องมือแพทย์ปลอม
๓.๒.๒ เครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน
๓.๒.๓ เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภาพ
๓.๒.๔ เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้
๓.๒.๕ เครื่องมือแพทย์ที่ผลิต หรือนําเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้ง
รายการละเอียด
๓.๒.๖ เครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถูกเพิกถอน
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๓.๓ การโฆษณาคุณ ประโยชน์ คุณ ภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่ว นประกอบหรือ
แหล่งกําเนิด ของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนหรือมี
ลักษณะหลอกลวงหรือปกปิดความจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทําโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม เช่น
๓.๓.๑ การโฆษณาที่มีลักษณะโอ้อวดหรือก่อให้เกิด ความเข้าใจผิดจากความ
เป็นจริง เช่ น การใช้คํา หรือข้ อความว่ า ยอด ยอดเยี่ ย ม พิเศษ วิเศษ ดี เลิศ ดีที่ สุด เด็ ด ขาด
หายขาด หายห่วง ฉับพลัน ทันใจ ศักดิ์สิท ธิ์ มหัศจรรย์ ปลอดภัย ปลอดภัย ที่สุด เหมาะสมที่สุด
เป็นหนึ่ง ที่หนึ่ง ที่สุด แน่นอน เหนือกว่า พิชิตโรคร้าย หมดกังวล มั่นใจ โอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อยนัก
ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ ไม่มีผลข้างเคียง หรือใช้คําหรือข้อความ ภาพ หรือเสียงอื่นใดที่มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน
๓.๓.๒ การโฆษณาที่มีก ารแสดงรายละเอีย ดเกินกว่ าที่ระบุ ไว้ในฉลากหรื อ
เอกสารกํากับเครื่องมือ แพทย์จ ากผู้ผลิต เว้น แต่ มีห ลักฐานหรือเอกสารทางวิชาการที่เชื่อ ถือได้ม า
สนับสนุน แต่ทั้งนี้การโฆษณาดังกล่าวจะต้องไม่ใช่รายละเอียดในส่วนของข้อบ่งใช้หรือวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เครื่องมือแพทย์
๓.๔ การโฆษณาแสดงการรั บรองหรื อยกย่อ งคุ ณ ประโยชน์ข องเครื่ อ งมื อ แพทย์
โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
๓.๕ การโฆษณาจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ
๓.๖ การโฆษณาแสดงคุณประโยชน์ว่าสามารถป้องกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรค
หรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๓.๗ การโฆษณาแสดงข้ อความที่ก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด ในสาระสํ าคัญเกี่ย วกั บ
เครื่องมือแพทย์
๓.๘ การโฆษณาชื่ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ โ อ้อ วด เป็ น เท็ จ หลอกลวงให้ เกิ ด ความ
หลงเชื่อ ทําให้เข้าใจผิดหรือขัดต่อศีลธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๓.๙ การโฆษณาที่ ไม่สุภาพสํา หรับสาธารณชน หรือที่ เป็นการสนับ สนุน โดยตรง
หรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
๓.๑๐ การโฆษณาที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ความแตกแยก หรื อ เสื่ อ มเสี ย ความสามั ค คี
ในหมู่ประชาชน
๓.๑๑ การโฆษณาที่ ชั กนํ า ให้ ผู้บ ริ โ ภคไปรั บ บริ ก าร หรื อ มีก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ แพทย์
ด้วยตนเองอย่างพร่ําเพรื่อเกินความจําเป็นหรือไม่เหมาะสม จนอาจได้รับอันตรายจากการใช้หรือทําให้เกิด
ความเข้าใจว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นประจํา

34

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

๓.๑๒ การโฆษณาที่กระทําด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือ
จิตใจหรืออันอาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้บริโภค
๓.๑๓ การโฆษณ าที่ เ ป็ น การทั บ ถมหรื อ เปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งมื อ แ พท ย์
ของผู้ประกอบการรายอื่น ยกเว้น การเปรีย บเทีย บกับผลิต ภัณ ฑ์ของตนเอง หรือกรณีเปรีย บเทีย บ
ในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ต้องไม่ระบุชื่อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น
ข้อ ๔ เงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
๔.๑ การใช้ภาษารวมถึงการถอดความมาจากภาษาต่างประเทศ ต้องถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย ตัวสะกดและการันต์ต้องถูกต้องตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีหรือตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในกรณีโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ผู้ขออนุญาต
โฆษณาจัดทําคําแปลทั้งฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีคํารับรองคําแปลจากหน่ว ยงานรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่รัฐรับรอง
๔.๒ การแสดงชื่อ เครื่ อ งมือ แพทย์ ใ ห้ร ะบุ ชื่อ เครื่ อ งมือ แพทย์ ที่ ถูก ต้ องอย่ างน้ อ ย
๑ ครั้งหรือ ๑ แห่ง โดยใช้ชื่อสามัญหรือชื่อทางการค้าที่ตรงตามใบอนุญาต หรื อใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด หรือหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์
จากผู้ผลิต แล้วแต่กรณี
๔.๓ การโฆษณาคุ ณ ประโยชน์ คุ ณ ภาพ ปริ ม าณ มาตรฐาน ส่ ว นประกอบ
หรือแหล่งกําเนิด ของเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นความจริง หรือตรงตามใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการ
ละเอียดหรือฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิต แล้วแต่กรณี
๔.๔ ให้แ สดงแหล่งกําเนิด หรือที่มาของเครื่องมือแพทย์ โดยอาจแสดงแหล่งผลิต
นําเข้าหรือขาย แล้ว แต่กรณี พร้อมที่อยู่และเบอร์โ ทรศัพ ท์ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต ภายใต้
ลิขสิทธิ์ของบริษัทต่างประเทศ หรือเป็นการว่าจ้างผลิต ให้ระบุแหล่งผลิตและประเทศที่ผลิตให้ชัดเจน
๔.๕ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดแล้ว
ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือเลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด แล้วแต่กรณี
๔.๖ การโฆษณาว่าเป็นสินค้าใหม่นั้น ให้ใช้สําหรับเครื่องมือแพทย์ที่เริ่มวางจําหน่าย
ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี
๔.๗ การโฆษณาที่ทําให้เข้าใจว่าเครื่องมือแพทย์นั้นมีจําหน่ายทั่วโลก ต้องมีหลักฐาน
แสดงการจําหน่ายเครื่องมื อแพทย์นั้น ๆ ในประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ประเทศ และมีการ
จําหน่ายในทวีปต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ทวีป
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๔.๘ การโฆษณาวิธีการใช้ ต้องระบุอย่างชั ดเจน เข้าใจได้ง่ าย เพื่อ ให้ผู้บริโ ภค
หรือผู้ใช้เครื่องมือแพทย์สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
๔.๙ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่มีหรือที่ต้องแสดงคําเตือน ข้อห้ามใช้หรือข้อควร
ระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ ให้แสดงข้อความ “อ่านคําเตือนในฉลาก
และเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้” และให้แสดงรายละเอียดของคําเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง
ตามความจํา เป็น ในแต่ล ะกรณี (เช่น มีค วามเสี่ย งจากการใช้ไ ม่ไ ด้ผ ลหรือ อาจเกิด อัน ตราย
หรือเกิดผลข้างเคียงได้) ที่ผู้บริโ ภคสามารถอ่าน รับทราบ หรือเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ทั้งนี้ต้องมี
ความเหมาะสมกับสื่อโฆษณาที่ขออนุญาตด้วย โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๔.๙.๑ สื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีเสียง ให้แสดงข้อความด้วยตัวอักษร
ที่มีสีตัดกับสีพื้น มีรูปแบบและขนาดที่อ่านได้ง่าย ชัดเจน โดยมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔
ของขนาดตัวอักษรของข้อความที่เป็นสาระสําคัญ แต่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๔.๙.๒ ป้ายโฆษณา ให้ใช้ตัวอักษรที่เห็นและอ่านได้ง่าย ชัดเจน มีสีตัดกับสีพื้น
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของขนาดตัวอักษรสูงสุด
๔.๙.๓ สื่อวิทยุกระจายเสีย ง ต้องแสดงในส่วนเสีย งโฆษณาให้ฟังได้ชัดเจน
ทุกพยางค์ โดยใช้ความเร็วและจังหวะในการพูดเช่นเดียวกับข้อความที่โฆษณา
๔.๙.๔ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ตที่มีเสียง
ให้แสดงในส่ว นเสีย งโฆษณาที่ฟังได้ชัด เจนทุกพยางค์ และให้แ สดงข้อความเป็น อักษรลอย (Super)
ในเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วินาที ข้อความต้องแสดงด้วยตัวอักษรที่มีสีตัดกับสีพื้น มีรูปแบบและขนาด
ที่อ่านได้ง่าย ชัดเจนโดยมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๒๕ ส่วนของขนาดความสูงของจอภาพ
๔.๙.๕ สื่ออื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องแสดงตามข้อ ๔.๙.๑
หรือ ๔.๙.๒ หรือ ๔.๙.๓ หรือ ๔.๙.๔ ให้เหมาะสม แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ข้อความที่แสดงรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๙.๑ หรือ ๔.๙.๒ หรือ
๔.๙.๓ หรือ ๔.๙.๔ ด้วย แล้วแต่กรณี
๔.๑๐ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค การประกอบโรคศิ ลป สถานพยาบาล การประกอบวิ ชาชี พ ต่ า ง ๆ
ทางการแพทย์ หรือกรณีการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมอยู่ด้วย เช่น อาหาร ยา
เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย ชิ้นโฆษณาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วแต่กรณี
๔.๑๑ การอ้างอิงรายงานทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันใด ๆ
และการยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งเพื่อสนับสนุนการโฆษณา ต้องเป็นไปตามหลักสากลและแสดง
หลักฐานทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดย
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๔.๑๑.๑ การอ้ า งอิ ง เพื่ อ พิ สู จ น์ ห รื อ สนั บ สนุ น ข้ อ ความที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณา
ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และเอกสารอ้างอิงดังกล่าวต้องระบุผู้ทําวิจัยและผู้สนับสนุนเงินทุน (ถ้ามี)
๔.๑๑.๒ เอกสารอ้างอิงที่นํามาใช้ ได้แก่
(๑) เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความ ผลการวิจัย ผลการทดลอง
หรือผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา
ที่มี ความชํา นาญในแขนงวิช าการที่ เกี่ ย วข้ องตามที่ สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาเห็ น ชอบ
หรือที่มีการตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องไม่มี
การยกย่องเครื่องมือแพทย์ที่โฆษณานั้นเป็นการเฉพาะ หรือ
(๒) หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันเอกชนที่รัฐรับรอง
หรือผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศหรือต่างประเทศตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ
๔.๑๒ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่โฆษณาต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมดุล และไม่
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ทั้งข้อความต้องเหมาะสม สื่อสารได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
๔.๑๓ การโฆษณาเครื่องหมายหรือการรับรองต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิต ภัณ ฑ์อุตสาหกรรม การรับรองระบบคุณ ภาพการผลิต ฯลฯ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับการ
รับรองจริง ส่วนการนําเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานใด ๆ มาใช้ประกอบการโฆษณา
ผู้ขออนุญาตจะต้องแนบหลักฐานการได้รับความยินยอมจากหน่วยงานนั้น ๆ มาด้วย
๔.๑๔ การโฆษณาบนสิ่งของสําหรับแจกหรือของชําร่วย (Gimmicks) ให้แสดงเฉพาะชื่อ
เครื่องมือแพทย์ แต่ทั้งนี้ จะมีชื่อหรือเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทด้วยก็ได้
๔.๑๕ การโฆษณาให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องระบุเงื่อนไขและรายละเอียดของสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ต้องระบุสถานที่ วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ให้สิทธิประโยชน์นั้น ๆ
ราคาสินค้า/บริการหรือสิทธิประโยชน์ที่ให้ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ หน้าที่ของผู้รับอนุญาตโฆษณา
๕.๑ โฆษณาเฉพาะข้ อ ความตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ถ้ า โฆษณาแตกต่ า งไปจากนี้
ให้ถือว่าการโฆษณาทั้งหมดนั้นไม่ได้รับอนุญาต
๕.๒ แสดงเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อโฆษณาทุกชนิด ที่ได้รับอนุญาตให้ ชัดเจน
ยกเว้นการโฆษณาบนสิ่งของสําหรับแจกหรือของชําร่วย
๕.๓ โฆษณาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่อนุญาต หรือตามที่ระบุใน
ใบอนุญาต เว้นแต่
๕.๓.๑ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบรับแจ้ง
รายการละเอียดหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ เช่น มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉลาก
หรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์หรือมีรายละเอีย ดที่แตกต่างไปจากเดิมในสาระสําคัญจนไม่สามารถ
ใช้ข้อความโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ฯลฯ โดยให้อายุใบอนุญาตโฆษณาสิ้นสุดลงนับจากวัน ที่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
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๕.๓.๒ กรณีที่ใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาตนําเข้า ใบอนุญาตขาย ใบรับแจ้ง
รายการละเอีย ด หรือหนั งสือรั บรองประกอบการนํ าเข้า เครื่อ งมือ แพทย์ หรื อใบจดทะเบีย นสถาน
ประกอบการถูกเพิกถอน โดยให้อายุใบอนุญาตโฆษณาสิ้นสุดลงนับจากวันที่เอกสารดังกล่าวถูกเพิกถอน
๕.๓.๓ กรณีที่ใบอนุญาตขายเครื่องมือ แพทย์ต ามมาตรา ๖ (๓) สิ้นอายุ
โดยให้อายุใบอนุญาตโฆษณาสิ้นสุดลงนับจากวันที่ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ สิ้นอายุ
๕.๓.๔ เอกสารการรั บรองระบบคุ ณ ภาพหรือ เครื่อ งหมายต่า ง ๆ สิ้ น อายุ
ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน โดยให้อายุใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์สิ้นสุดลงนับจากวันที่เอกสารดังกล่าว
สิ้นอายุ ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน แล้วแต่กรณี
๕.๔ การโฆษณาที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อบุค ลากรทางการแพทย์ ให้โ ฆษณา
ได้เฉพาะในสื่ อที่เผยแพร่โ ดยตรงต่อผู้ ประกอบโรคศิ ลป ผู้ประกอบวิช าชีพเวชกรรม การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เทคนิค การแพทย์ กายภาพบําบัด การสัต วแพทย์ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ
๕.๕ เงื่อนไขการโฆษณาให้ครอบคลุมถึงการจํากัดชนิดสื่อ เวลาและสถานที่ที่ โฆษณา
รวมทั้งการจํากัดชนิดเครื่องมือแพทย์หรือลักษณะการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เหมาะสมหรือที่ห้าม
โฆษณาทางสื่อต่อประชาชนทั่วไปด้วย
๕.๖ ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณาหรือที่ผู้อนุญาต
กําหนดเป็นการเฉพาะสําหรับเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ
ข้อ ๖ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตโฆษณานี้ได้
หากมีเหตุผลอันควรหรือมีความจําเป็น ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกําหนดเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
๗.๒ ห้ามการใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
๗.๓ ระงับการโฆษณานั้น
ทั้งนี้ ผู้อนุญาตสามารถสั่งให้มีการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมไปกับคําสั่งตาม ๗.๑
๗.๒, ๗.๓ ได้
ข้อ ๘ การยื่นคําขอตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานี้ ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สําหรับในจังหวัดอื่น ให้ยื่น
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งท้องที่ที่สื่อการโฆษณานั้น ตั้งอยู่และให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าว
เป็นการอนุญาตครอบคลุมในเขตพื้นที่ที่สื่อการโฆษณานั้นเผยแพร่ไปถึงด้วย
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ข้อ ๙ การโฆษณาที่ได้รับความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงโฆษณา
ต่อไปได้ภายในเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
ข้อ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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(ส�าเนา)

ระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ว่ำด้วยขั้นตอนและวิธีกำรอนุญำตและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. 2541
..................................................................................................

เพือ่ ให้กำรด�ำเนินงำนเกีย่ วกับกำรขออนุญำต กำรอนุญำตและกำรให้ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกันกำรลัดขั้นตอน
หรือกำรปลอมแปลงเอกสำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยขั้นตอนและวิธีกำรอนุญำต และ
ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2541”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดอืน่ ใดทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ ยกเลิก และใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่” หมำยควำมว่ำ นักวิชำกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรที่ได้รับมอบหมำยจำก ผู้อ�ำนวยกำรกองให้ปฏิบัติ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตโฆษณำ
“ผู้ขออนุญาต” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ขออนุญำตโฆษณำ หรือขอควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ
“ผู้ยื่นขออนุญาต” ให้หมำยควำมรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนำจให้เป็นผู้ยื่นค�ำขออนุญำตโฆษณำ หรือ
ขอควำมเห็นต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำด้วย
“อนุญาตโฆษณา” ให้หมำยควำมรวมถึงกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรโฆษณำด้วย
“ใบอนุญาตโฆษณา” ให้หมำยควำมรวมถึงใบอนุญำตโฆษณำผลิตภัณฑ์สขุ ภำพและหนังสือให้ควำมเห็นเกีย่ วกับ
กำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง
“ค�าขออนุญาตโฆษณา” ให้หมำยควำมรวมถึงค�ำขอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรโฆษณำด้วย
“ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ให้หมำยควำมถึง ยำ อำหำร เครื่องมือแพทย์ เครื่องส�ำอำง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท
และยำเสพติดให้โทษ
ข้อ 5 กำรอนุญำตโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนคณะ กรรกำรอำหำรและยำ ให้
ปฏิบัติตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 6 กำรอนุญำตโฆษณำมีขั้นตอนและวิธีกำรดังนี้
6.1 เมื่อผู้ขออนุญำตยื่นเรื่องที่กองที่รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจควำมถูกต้องของเอกสำร
ถ้ำเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วน ให้ลงชื่อรับรองแล้วลงรับเรื่อง
กรณีที่เจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำเอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้คืนเรื่องแก่ผู้ขออนุญำต เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติม
เอกสำรหลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงรับเรื่อง
6.2 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ลงรับเรื่องแล้ว ให้ส่งเรื่องให้นักวิชำกำรและให้ด�ำเนินกำรดังนี้
กรณีทคี่ วรอนุญำตให้นกั วิชำกำรเสนอควำมเห็นพร้อมใบอนุญำต และเอกสำรแนบท้ำยผ่ำนหัวหน้ำกลุม่ งำน
หัวหน้ำส่วน (ถ้ำมี) และผู้อ�ำนวยกำรกอง ตำมล�ำดับ เพื่อเสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พิจำรณำสั่งกำร
กรณีที่มีปัญหำทำงเทคนิค ปัญหำทำงวิชำกำรหรือมีควำมเห็นแย้ง หรือมีปัญหำอื่นใด ให้หัวหน้ำกลุ่มงำน
หรือหัวหน้ำส่วน (ถ้ำมี) น�ำเสนอผู้อ�ำนวยกำรกอง พิจำรณำเสนอผู้เชี่ยวชำญ คณะท�ำงำนหรือคณะอนุกรรมกำร (ถ้ำมี)
เพื่อให้ควำมเห็นตำมควำมเหมำะสม
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กรณีที่เห็นควรไม่อนุญำต หรือกรณีอุทธรณ์ให้นักวิชำกำรเสนอผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มงำน หัวหน้ำส่วน (ถ้ำมี)
ผู้อ�ำนวยกำรกองและผู้เชี่ยวชำญตำมล�ำดับ เพื่อเสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำสั่งกำร แล้วแจ้ง
ผู้ขออนุญำตทรำบ
กำรพิจำรณำอนุญำตให้โฆษณำให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และข้อบังคับว่ำด้วย
ผลิตภัณฑ์สุขภำพนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
6.3 แบบใบอนุญำตและกำรรับรองเอกสำรแนบท้ำยให้ใช้ตำมแบบและวิธีกำรรับรอง ตำมที่ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรอำหำรและยำให้ควำมเห็นชอบ
6.4 เมื่อผู้รับอนุญำตได้ลงนำมและลงวันที่อนุญำต ให้เจ้ำหน้ำที่ออกใบอนุญำตและลงทะเบียนคุมต่อไป
ข้อ 7 เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรยื่นขออนุญำตโฆษณำ ได้แก่
7.1 แบบค�ำขออนุญำตโฆษณำ ให้ใช้ตำมแบบที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำให้ควำมเห็นชอบ
7.2 หนังสือมอบอ�ำนำจซึง่ ปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย ในกรณีทผี่ ขู้ ออนุญำตมอบอ�ำนำจให้บคุ คลอืน่ เป็นผูย้ นื่
ขออนุญำตแทน
7.3 ส�ำเนำหนังสือรับรองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือ ส�ำเนำหนังสือจดทะเบียนพำณิชย์
(ถ้ำมี) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน และส�ำเนำทะเบียนบ้ำน กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ
7.4 ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจและของผู้รับมอบอ�ำนำจ กรณีมีกำรมอบอ�ำนำจให้ยื่นขอ
อนุญำตแทน
7.5 รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏในแบบค�ำขออนุญำตโฆษณำ
ข้อ 8 ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียนรับค�ำขออนุญำตโฆษณำ กำรลงทะเบียนคุมใบอนุญำตโฆษณำ ให้แยกออกจำกระบบงำน
สำรบรรณทั่วไปของกอง และให้ปฏิบัติตำมระเบียบงำนสำรบรรณโดยอนุโลม
ข้อ 9 กำรออกแบบเลขที่ใบอนุญำตโฆษณำให้ใช้อักษรย่อแทนชนิดผลิตภัณฑ์สุขภำพตำมด้วยเลขที่ใบอนุญำต
ทับปี พ.ศ. โดยใช้อักษรย่อก�ำกับเลขที่ใบอนุญำต แยกตำมชนิดของผลิตภัณฑ์สุขภำพดังนี้
9.1 ฆอ. ใช้ส�ำหรับอำหำร
9.2 ฆท. ใช้ส�ำหรับยำที่โฆษณำแก่ประชำชนทั่วไป
9.3 ฆศ. ใช้ส�ำหรับยำที่โฆษณำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ
9.4 ฆพ. ใช้ส�ำหรับเครื่องมือแพทย์
9.5 ฆสต. ใช้ส�ำหรับยำเสพติดให้โทษ
9.6 ฆวจ. ใช้ส�ำหรับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท
กรณีเครื่องส�ำอำง ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสำรบรรณตำมปกติ
ข้อ 10 กำรแก้ไขข้อควำมในกำรอนุญำตทุกขั้นตอนให้กระท�ำโดยวิธีขีดฆ่ำ แล้วเขียนข้อควำมเพิ่มเติมโดยเจ้ำหน้ำที่
ลงชื่อและวันที่ก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่งที่มีกำรแก้ไข ห้ำมใช้น�้ำยำลบค�ำผิดลบข้อควำม
ข้อ 11 กำรขอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรเครื่องส�ำอำงว่ำด้วย
กำรขอควำมเห็นและค่ำป่วยกำรในกำรให้ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรโฆษณำ พ.ศ. 2536 โดยน�ำข้อควำมในระเบียบนีไ้ ปใช้เฉพำะ
ในส่วนที่ไม่ขัดกับระเบียบคณะกรรมกำรเครื่องส�ำอำงดังกล่ำว
ข้อ 12 กรณีมีปัญหำในกำรตีควำมตำมระเบียบนี้ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด
ประกำศ ณ วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2541
ลงชื่อ มงคล ณ สงขลำ
(นำยมงคล ณ สงขลำ)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วาดวยหลักเกณฑการยื่นอุทธรณโฆษณาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๘

เนื่ อ งด ว ยการโฆษณาผลิ ตภั ณฑ อ าหาร ยา และเครื่ อ งมื อ แพทย จะต อ งได รั บ การตรวจ
พิจารณาเพื่ออนุญาต หรือไดรับความเห็นชอบจากผูอนุญาตหรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข กอนจึงจะโฆษณาได ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๘๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ สวนการโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อางผู โ ฆษณาจะต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตามมาตรา ๓๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร ยา
และเครื่องมือแพทย ที่ไมไดรับอนุญาตโฆษณาหรือไดรับอนุญาตโฆษณาไมเปนตามคําขอโฆษณาที่ยื่นไว
หรือไดรับอนุญาตโฆษณาแบบมีเงื่อนไขจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูที่โฆษณา
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ถูกหามโฆษณา หรือแกไขโฆษณาจากคณะกรรมการเครื่องสําอาง ใหมีโอกาสอุทธรณ
การพิจารณาอนุญาตโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยหลักเกณฑ
การยื่นอุทธรณโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ตามคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข
“การอุทธรณโฆษณา” หมายความวา การยื่นคํารองคัดคานหรือรองขอใหพิจารณาทบทวน
หรือใหพิจารณาใหมเกี่ยวกับคําขอโฆษณาที่ผูขออนุญาตโฆษณาไมไดรับอนุญาตโฆษณา หรือไดรับอนุญาต
แบบมีเงื่อนไข หรือไดรับอนุญาตโฆษณาไมเปนไปตามคําขอโฆษณาที่ยื่นไว หรือหามโฆษณา หรือแกไข
การโฆษณา ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย และเครื่องสําอาง นั้น
ขอ ๔ องคประกอบคณะกรรมการ อํานาจหนาที่ใหเปนไปตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๕ การพิจารณาอุทธรณโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย และเครื่องสําอาง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

๕.๑ หลักเกณฑการยื่นขออุทธรณโฆษณา
๕.๑.๑ ผูขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย ที่มี
ความประสงคจะยื่นขออุทธรณโฆษณาตองยื่นอุทธรณเปนหนังสือภายใน ๑๕ วัน ตอกองผลิตภัณฑ
ที่ยื่นคําขอโฆษณาไว นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาตโฆษณา หรือไดรับอนุญาตโฆษณา
ไมเปนไปตามคําขอโฆษณาที่ยื่นไว หรือการไดรับอนุญาตโฆษณาแบบมีเงื่อนไข หากพนกําหนดนี้ จะถือวา
สละสิทธิ์ที่จะอุทธรณ และไมสามารถอุทธรณได
การยื่ นอุ ทธรณ โฆษณาผลิ ตภั ณฑ เครื่ องสํ าอาง ต องยื่ นอุ ทธรณ ต อรั ฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งหามการโฆษณา หรือ
แกไขโฆษณา
๕.๑.๒ ใหผูขออุทธรณโฆษณาจัดเตรียมเอกสาร ไดแก สําเนาหนังสือแจง
การไมอนุญาตโฆษณา หรืออนุญาตโฆษณาที่ไมเปนไปตามคําขอโฆษณาที่ยื่นไว หรืออนุญาตโฆษณา
แบบมีเงื่อนไข สตอรี่บอรด หรือสคริปตบทโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพหรืออื่น ๆ และหนังสือแจงเหตุผล
ที่ยื่นขออุทธรณ จํานวน ๑๕ ชุด สวนเอกสารอื่น ๆ เชน สําเนาหนังสือสําคัญแสดงสถานะของผูขอ
อุทธรณ เอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพ (ถามี) เปนตน ใหจัดเตรียมจํานวน ๒ ชุด
ยื่น ณ กองผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอโฆษณาไว ซึ่งกองจะตองสงขอ มู ลและความเห็นเพิ่มเติม (ถามี )
ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการภายใน ๒ วันทําการ จากนั้น ฝายเลขานุการคณะกรรมการ เปนผูนัดประชุม
โดยเร็วที่สุดและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดใหคณะกรรมการ
๕.๑.๓ ผูที่มายื่นขออุทธรณ หากไมใชผูยื่นขออนุญาตโฆษณาเปนผูยื่นขออุทธรณ
ดวยตนเองจะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากผูนนั้ มายื่นพรอมกับคํารองและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
๕.๑.๔ ผูที่มายื่นขออุทธรณสามารถนําทนายความ ที่ปรึกษาเขาชี้แจงในที่ประชุม
คณะกรรมการ เมื่อถึงวาระการพิจารณาของตนได ถาไดรับแจงและอนุญาต
๕.๑.๕ หลังจากการพิจารณาอุทธรณเสร็จสิ้น ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ
เสนอหนังสือแจงผลการพิจารณาทางไปรษณียดวนพิเศษ และแจงผลการพิจารณาใหกองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภคทราบเพื่อออกหนังสืออนุญาตโฆษณาตอไป โดยใหผูยื่นคําขออุทธรณไปรับใบอนุญาตไดที่
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบดวยกับคําอุทธรณโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร
ยา และเครื่องมือแพทย ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดทําหนังสือรายงาน
โดยผานการตรวจสอบของกลุมกฎหมายอาหารและยาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพิจารณาสั่งการตอไป
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘

ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็ นชอบหรื อไม เห็ นชอบด วยกั บคํ าอุ ทธรณ โฆษณา
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ จัดทําหนังสือรายงาน
โดยผานการตรวจสอบของกลุมกฎหมายอาหารและยาเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุ ข
เปนผูพิจารณาสั่งการตอไป
๕.๒ หลักเกณฑการดําเนินการพิจารณาอุทธรณการโฆษณาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
๕.๒.๑ การพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการอุทธรณจะตอง
ไมขัดตอขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๓๑ พระราชบัญญัติเครื่องสํา อาง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกโดยพระราชบัญญัตินั้ น และอาจพิจารณาตามระเบีย บ
หรือหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพนั้น
๕.๒.๒ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
๕.๒.๓ การพิจารณาอุทธรณของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก
๕.๒.๔ กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยารักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ภักดี โพธิศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

44

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ โ รคหรื อ อาการของโรคของมนุ ษ ย์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ห้ า มโฆษณาคุ ณ ประโยชน์ ข อง
เครื่องมือแพทย์ว่าสามารถป้องกัน บําบัด บรรเทา รักษา
(๑) มะเร็ง
(๒) เบาหวาน
(๓) อัมพฤกษ์ อัมพาต
(๔) โรคทางจิตเวช
(๕) โรคความดันโลหิต
(๖) โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจและหลอดเลือด ปอด ม้าม ตับ ไต
(๗) เอดส์
ความใน (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) ไม่ ใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารโฆษณาซึ่ง กระทํ า โดยตรงต่ อ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ความใน (๗) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
การโฆษณาถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์ต่อประชาชน
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๓ ก

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

กฎกระทรวง

กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบัญ ญัติ เครื่อ งมือ แพทย พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย
ฉบับละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตนําเขาเครื่องมือแพทย
ฉบับละ
๒๐,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย
(ก) การโฆษณาบนสิ่งของที่แจก
(Gimmick)
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(ข) การโฆษณาอื่น ๆ
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
(๖) ใบรับแจงรายการละเอียดผลิต
เครื่องมือแพทย
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(๗) ใบรับแจงรายการละเอียดนําเขา
เครื่องมือแพทย
ฉบับละ
๑๐,๐๐๐ บาท
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๘) หนังสือรับรอง
(ก) หนังสือรับรองประกอบการนําเขา
เครื่องมือแพทย
๑) ไมเกินสิบรายการ
๒) เกินสิบรายการ
(ข) หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต
การนําเขา และการขายเครื่องมือแพทย
(ค) หนังสือรับรองการสงออก หนังสือรับรอง
ผูผลิต หนังสือรับรองแหลงกําเนิด
หนังสือรับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑ
และหนังสือรับรองสูตรหรือ
สวนประกอบเครื่องมือแพทย
(ง) หนังสือรับรองฉลากหรือเอกสาร
กํากับเครื่องมือแพทย
(จ) หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย
เพื่อการสงออก
(๙) ใบรับรองการประเมินเครื่องมือแพทย
ตามมาตรา ๒๒
(๑๐) ใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบรับแจง
รายละเอียด ใบแทนใบรับรอง
การประเมินเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๒๒
และใบแทนหนังสือรับรอง
(๑๑) คําขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
(๑๒) คําขออนุญาต
(๑๓) คําขอแจงรายการละเอียด

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑๔) คําขอยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต
นําเขา ขายหรือสถานที่เก็บรักษา
เครื่องมือแพทย
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๕) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๖) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต หรือรายการอื่น ๆ
ที่ไดรับอนุญาต
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๗) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบรับแจงรายการละเอียดหรือรายการอื่น ๆ
ที่ไดรับแจงรายการละเอียด
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๘) การต อ อายุ ใ บจดทะเบี ย นสถานประกอบการเท า กั บ ค า ธรรมเนี ย มใบจดทะเบี ย น
สถานประกอบการประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ
(๑๙) การตออายุใบอนุญาตเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ
(๒๐) การตออายุใบรับแจงรายการละเอียดเทากับคาธรรมเนียมใบรับแจงรายการละเอีย ด
ประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ
(๒๑) คําขออื่น ๆ
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิทยา แกวภราดัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

