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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

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

1) ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ
โฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพพ.ศ.2541 
 

2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการโฆษณาเคร่ืองมือ
แพทย์พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองโรคหรืออาการของโรคทีห่า้มโฆษณา  
 

4) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัเคร่ืองมือแพทย์พ .ศ. ๒๕๕๒ 
 

5) พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์พ.ศ.2551 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชนพ .ศ. ๒๕๕๗  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 70  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 140  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 62  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์วรมนคบส .สสจ.พิจิตร  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรต าบลในเมืองอ าเภอเมืองพิจิตรจงัหวดัพิจิตร 66000 
เบอร์โทรศพัท์ 0 5699 0354 ต่อ 138, 147/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ ย่ืนค าขอควรทราบข้อปฏิบตัดิงันี  ้
 
 1.1 ผู้ใดประสงค์จะท าการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือประโยชน์ทางการค้าไมว่า่จะแสดงสรรพคณุคณุประโยชน์
คณุภาพมาตรฐานปริมาณสว่นประกอบของเคร่ืองมือแพทย์หรือไมก็่ตามต้องรับอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์จากผู้
อนญุาตก่อนจงึจะท าการโฆษณาได้ 
 
 1.2เคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะท าการโฆษณาต้องผลิต / น าเข้าอยา่งถกูต้องตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องดงันี  ้
 
    1.2.1 ผู้ผลิต / ผู้น าเข้าภายในประเทศจะต้องได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต /น าเข้าจากส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 
    1.2.2เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องขอรับใบอนญุาตต้องได้รับใบอนญุาตผลิต /น าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ซึง่ระบช่ืุอเคร่ืองมือแพทย์
ตรงตามท่ีต้องการโฆษณาดงันี ้(1)ถงุยางอนามยั (2)ถงุมือส าหรับการศลัยกรรม (3)ถงุบรรจโุลหิต (4)ชดุตรวจท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตดิเชือ้เอชไอวี (5)เลนส์สมัผสั 
 
   1.2.3เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องแจ้งรายการละเอียดต้องได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต /น าเข้าซึง่ระบช่ืุอเคร่ืองมือ
แพทย์ตรงตามท่ีต้องการโฆษณาดงันี ้(1)เคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เพ่ือกายภาพบ าบดั (2)เคร่ืองตรวจวดัระดบัหรือ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย (3)เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย (4)เคร่ืองหรืออปุกรณ์ท่ีใช้เสริมภายนอกเพ่ือเสริม
หรือกระชบัเต้านม (5)ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสมบตัหินืดส าหรับใช้ในกระบวนการผา่ตดัตา (6)ชดุทดสอบสารแอมแฟตามีนใน
ปัสสาวะ 
 
    1.2.4 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องมีมาตรฐานดงันี ้(1)กระบอกฉีดยาผา่นผิวหนงัปราศจากเชือ้ชนิดใช้ได้ครัง้เดียว 
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(2)กระบอกฉีดยาอินซูลินผา่นผิวหนงัปราศจากเชือ้ชนิดใช้ได้ครัง้เดียว (3)ถงุมือส าหรับการตรวจโรค 
 
   1.2.5 เคร่ืองมือแพทย์อ่ืนๆท่ีไมใ่ชเ่คร่ืองมือแพทย์ตามข้อ 1.2.2 - 1.2.4 ต้องได้รับหนงัสือประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์ 
 
 1.3. เคร่ืองมือแพทย์ท่ีห้ามท าการโฆษณาคือ 
 
   1.3.1 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีห้ามผลิตน าเข้าขาย 
 
    1.3.2เคร่ืองมือแพทย์ปลอมผิดมาตรฐานเส่ือมคณุภาพไมป่ลอดภยัในการใช้ผลิตหรือน าเข้าไมต่รงตามท่ีได้รับ
อนญุาตหรือแจ้งรายการละเอียดหรือเคร่ืองมือแพทย์ใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถกูเพิกถอน  
 
 1.3. ใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับจะมีอายไุมเ่กิน 3 ปีนบัแตว่นัท่ีอนญุาตหรือตามท่ีระบใุนใบอนญุาตทัง้นี ้
ต้องโฆษณาได้เฉพาะข้อความตามท่ีได้รับอนญุาตหากโฆษณาแตกตา่งไปถือวา่ไมไ่ด้รับอนญุาตและต้องแสดงเลขท่ี
ใบอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ในทกุส่ือ (ยกเว้นส่ือของแจกของช าร่วย) 
 
 1.4 ผู้ ย่ืนค าขอ/ผู้มาตดิตอ่ควรท าความเข้าใจศกึษาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัการย่ืนค าขอเอกสารประกอบการ
พิจารณาและสามารถตอบข้อซกัถามของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีน ามาใช้ประกอบการการพิจารณารวมถึงเอกสารท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนๆได้อยา่งเข้าใจชดัเจนครบถ้วน  
 
 1.5 ให้จดัท าข้อความโฆษณาแยกตามประเภทของส่ือเชน่  
 
    - สิ่งพิมพ์แสดงเฉพาะตวัอกัษรหรือแสดงทัง้ภาพและตวัอกัษรโดยให้แสดงภาพร่างในลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษร
เหมือนท่ีจะใช้โฆษณาจริง 
 
    - วิทยกุระจายเสียงมีการแสดงเฉพาะเสียงโดยให้แสดงสคริปต์ท่ีมีค าบรรยายเสียงและค าพดูประกอบ  
 
   - โทรทศัน์ให้แสดงทัง้ตวัอกัษรภาพและเสียงให้แสดงสตอร่ีบอร์ดท่ีมีภาพ (ภาพจริงหรือภาพร่าง) ค าบรรยายประกอบ
ภาพค าบรรยายเสียงและค าพดูประกอบ 
 
   - อินเทอร์เน็ตมีการแสดงภาพตวัอกัษรหรือแสดงทัง้ภาพตวัอกัษรและเสียงโดยให้แสดงภาพ (ภาพร่างหรือภาพจริง)ใน
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ลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษรเหมือนท่ีจะใช้โฆษณาจริงหากมีเสียงให้แสดงสคริปต์ท่ีมีค าบรรยายและค าพดูประกอบ  
 
    - สิ่งของส าหรับแจก (Gimmick) มีการแสดงเฉพาะตวัอกัษรหรือมีการแสดงทัง้ภาพและตวัอกัษรให้แสดงภาพร่างใน
ลกัษณะท่ีภาพและตวัอกัษรเหมือนท่ีใช้โฆษณาจริงพร้อมแนบรายการสิ่งของส าหรับแจกท่ีประสงค์จะขอโฆษณา  
 
2.หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการโฆษณาเคร่ืองมือ
แพทย์พ.ศ. 2553(รายละเอียดตาม link)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/143/13.PDF 
 
   2.1 เง่ือนไขการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
 
     2.1.1. การใช้ภาษาต้องถกูต้องตรงตามหลกัภาษาไทยตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรีหรือตามพจนานกุรมฉบบั
ราชบญัฑิตยสถาน (รวมถึงค าท่ีถอดความมาจากภาษาองักฤษด้วย) 
 
     2.2.2. แสดงช่ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีถกูต้องอยา่งน้อย 1 ครัง้หรือ 1 แหง่โดยใช้ช่ือสามญัหรือช่ือการค้า 
 
     2.2.3. การโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพปริมาณมาตรฐานสว่นประกอบหรือแหลง่ก าเนิดต้องเป็นจริง  
 
     2.2.4. แสดงแหลง่ท่ีมาของเคร่ืองมือแพทย์จะเป็นผู้ผลิตน าเข้าขายก็ได้พร้อมแสดงท่ีอยูแ่ละเลขหมายโทรศพัท์  
 
     2.2.5. เคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับใบอนญุาตหรือรับแจ้งรายการละเอียดให้แสดงเลขท่ีในข้อความโฆษณา  
 
     2.2.6. การใช้ค าวา่ (ใหม)่ให้ใช้ได้กบัเคร่ืองมือแพทย์ท่ีวางจ าหนา่ยไมเ่กิน 1 ปี 
 
     2.2.7. การใช้ค าวา่ (ทัว่โลก)ต้องมีหลกัฐานแสดงการจ าหนา่ยไมน้่อยกวา่ 20 ประเทศ (ไมน้่อยกวา่ 3 ทวีป) 
 
     2.2.8. การโฆษณาวิธีการใช้ต้องชดัเจนเข้าใจง่ายปฏิบตัติามได้อยา่งถกูต้อง  
 
     2.2.9. การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีหรือต้องแสดงค าเตือนข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวงัในการใช้ไว้ในฉลากหรือ
เอกสารก ากบัเคร่ืองมือแพทย์ให้แสดงข้อความอา่นค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากบัเคร่ืองมือแพทย์ก่อนใช้และ
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รายละเอียดของค าเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวงัแล้วแตก่รณีและต้องแสดงให้ผู้บริโภคสามารถอา่นรับทราบเข้าใจได้ง่าย
และชดัเจนดงันี ้
 
        - ส่ือสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตท่ีไมมี่เสียงแสดงข้อความด้วยตวัอกัษรขนาด1/4 ของตวัอกัษรท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีเป็น
สาระส าคญัแตต้่องไมน้่อยกวา่ 2 มม. สีตดักบัสีพืน้ 
 
        - ป้ายโฆษณาแสดงข้อความด้วยตวัอกัษรขนาด 1/3 ของอกัษรท่ีสงูท่ีสดุสีตดักบัสีพืน้ 
 
        - ส่ือวิทยกุระจายเสียงต้องแสดงในสว่นเสียงให้ฟังชดัเจนทกุพยางค์และใช้ความเร็วและจงัหวะในการพดู
เชน่เดียวกบัข้อความท่ีโฆษณา 
 
        - ส่ือวิทยโุทรทศัน์ทางฉายภาพภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตท่ีมีเสียงให้แสดงในสว่นเสียงให้ชดัเจนทกุพยางค์และ
แสดงเป็นอกัษรลอยขนาด 1/25 สว่นของจอภาพสีตดักบัสีพืน้ 
 
        - ส่ืออ่ืนๆแล้วแตก่รณีต้องแสดงตามความเหมาะสม  
 
    2.2.10. การโฆษณาต้องไมข่ดักบักฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
 
    2.2.11. การอ้างอิงรายงานทางวิชาการผลการศกึษาวิจยัสถิตกิารรับรองของสถาบนัใดๆและการยืนยนัข้อเท็จจริงเพ่ือ
สนบัสนนุการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัสากลและแสดงหลกัฐานทางวิชาการซึง่เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้โดย  
 
         - เป็นไปตามหลกัวิชาการและเอกสารอ้างอิงต้องระบผุู้ท าวิจยัและผู้สนบัสนนุเงินทนุ (ถ้ามี) 
 
         - เอกสารทางวิชาการเชน่บทความผลการวิจยัผลการทดลองผลการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของเคร่ืองมือ
แพทย์ 
 
         - หนงัสือรับรองเชน่จากหนว่ยงานของรัฐสถาบนัเอกชนท่ีรัฐรับรองหรือผู้ เช่ียวชาญท่ีผู้อนญุาตเห็นชอบ  
 
    2.2.12. ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีโฆษณาต้องมีความถกูต้องครบถ้วนสมดลุและไมก่่อให้เกิดการเข้าใจผิด  
 
    2.2.13. การโฆษณาเคร่ืองหมายรับรองหรือการรับรองใดๆต้องมีหลกัฐานแสดงวา่ได้รับการรับรองจริงและต้องแนบ
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หลกัฐานการได้รับความยินยอมให้ใช้ตราสญัลกัษณ์มาด้วย  
 
    2.2.14. การโฆษณาบนสิ่งของแจกหรือของช าร่วยให้แสดงเฉพาะช่ือเคร่ืองมือแพทย์แตช่ื่อหรือเคร่ืองหมายหรือตรา
สญัลกัษณ์ของบริษัทฯด้วยก็ได้ 
 
    2.2.15. การโฆษณาโดยให้สิทธิประโยชน์ตา่งๆต้องระบเุง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆให้ชดัเจน  
 
3.ข้อห้ามในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
 
  3.1. ห้ามโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพปริมาณมาตรฐานสว่นประกอบหรือแหลง่ก าเนิดท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง  
 
     3.1.1 การโฆษณาท่ีมีลกัษณะโอ้อวดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากความเป็นจริง  
 
เชน่การใช้ค าวา่ยอดยอดเย่ียมพิเศษวิเศษดีเลิศดีท่ีสดุเดด็ขาดหายขาดหายหว่งฉบัพลนัทนัใจศกัดิส์ิทธ์ิมหศัจรรย์
ปลอดภยัฉบัพลนัทนัใจปลอดภยัท่ีสดุเหมาะสมท่ีสดุเป็นหนึง่ท่ีหนึง่ท่ีสดุแนน่อนเหนือกวา่พิชิตโรคร้ายหมดกงัวลมัน่ใจ
โอกาสอยา่งนีมี้ไมบ่อ่ยนกัไมท่ าให้เกิดอาการแพ้ไมมี่ผลข้างเคียงหรือใช้ค าหรือข้อความภาพหรือเสียงอ่ืนใดท่ีมี
ความหมายท านองเดียวกนั 
 
     3.1.2 การโฆษณาแสดงรายละเอียดเกินกวา่ท่ีระบใุนฉลากหรือเอกสารก ากบัเคร่ืองมือแพทย์จากผู้ผลิต  
 
  3.2. การรับรองหรือยกยอ่งคณุประโยชน์ของเคร่ืองมือแพทย์โดยบคุคลหนึง่บคุคลใดไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  
 
  3.3.การจดัให้มีรางวลัด้วยการเส่ียงโชคด้วยวิธีใดๆ  
 
  3.4. การโฆษณาวา่สามารถป้องกนับ าบดับรรเทารักษาโรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดดงันี ้
 
      - มะเร็งเบาหวานโรคทางจิตเวชโรคความดนัโลหิตโรคหรืออาการของโรคทางสมองหวัใจและหลอดเลือดปอดม้าม
ตบัไต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ) 
 
 - อมัพฤกษ์อมัพาต (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ) 
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 - เอดส์ (ยกเว้นการโฆษณาโดยตรงตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาถงุยางอนามยัในการป้องกนัโรคเอดส์
ตอ่ประชาชน) 
 
  3.5. การแสดงข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคญัของเคร่ืองมือแพทย์  
 
  3.6. การโฆษณาช่ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีโอ้อวดเป็นเท็จหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือท าให้เข้าใจผิดหรือขดัตอ่ศีลธรรม
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
 
  3.7. การโฆษณาท่ีไมส่ภุาพส าหรับสาธารณชนหรือท่ีเป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย
หรือขดัตอ่ศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยหรือน าไปสูค่วามเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาตหิรืออาจ
ก่อให้เกิดผลเสียตอ่สงัคมเป็นสว่นรวม 
 
  3.8. การโฆษณาท่ีจะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเส่ือมความสามคัคีในหมูป่ระชาชน  
 
  3.9.การโฆษณาท่ีชกัน าให้ผู้บริโภคไปรับบริการหรือมีการใช้เคร่ืองมือแพทย์ด้วยตนเองอยา่งพร ่าเพร่ือเกินความจ าเป็น
หรือไมเ่หมาะสมจนอาจได้รับอนัตรายจากการใช้หรือท าให้เกิดความเข้าใจวา่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นประจ า  
 
  3.10. การโฆษณาท่ีกระท าด้วยวิธีการอนัอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพร่างกายหรือจิตใจอนัอาจก่อให้เกิดความร าคาญ
แก่ผู้บริโภค 
 
  3.11. การโฆษณาท่ีเป็นการทบัถมหรือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือแพทย์ของผู้ประกอบการรายอ่ืนยกเว้นการเปรียบเทียบ
กบัผลิตภณัฑ์ของตนเองหรือกรณีเปรียบเทียบในเชิงวิชาการทัง้นีต้้องไมร่ะบช่ืุอเคร่ืองมือแพทย์หรือเทคโนโลยีของ
ผลิตภณัฑ์ผู้ อ่ืน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ ย่ืนค าขอย่ืนค าขอ 3 ชัว่โมง ส านกังาน (กรณีค าขอไม่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

โฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
(2) เจ้าหน้าท่ีพิจารณา
เอกสารให้ถกูต้องครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
(3) เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่
ช าระคา่ธรรมเนียมค าขอ
(100 บาท)  
(4) ผู้ ย่ืนค าขอน าส าเนา
ใบเสร็จรับเงินมารับค า
ขอณกลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร 
 

สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

ถกูต้องหรือ
เอกสารไม่
ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งผู้ ย่ืนค าขอ
แก้ไขหรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้หากผู้
ย่ืนค าขอไม่
สามารถแก้ไขหรือ
ย่ืนเอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเตมิ
ได้ในขณะนัน้ให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืน
ค าขอท าบนัทกึ
ความบกพร่องโดย
ให้เจ้าหน้าท่ีและผู้
ย่ืนค าขอลงนามไว้
ในบนัทกึนัน้แล้ว
มอบส าเนาบนัทกึ
ความบกพร่อง
ดงักลา่วให้กบัผู้
ย่ืนค าขอ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอ
บนัทกึข้อมลูและออก
ใบอนญาตโฆษณา 
 
 

2 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

(หากพบวา่ต้องใช้
ความเช่ียวชาญ
ประกอบการ
พิจารณาข้อความ
โฆษณาในเชิงลกึ
ต้องใช้เวลา
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เพิ่มเตมิในการ
ด าเนินการสง่เร่ือง
ให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาอีก 13 
วนัท าการ) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอเพ่ือลงนาม
ในใบอนญุาตโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ตามล าดบั 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 

4) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลพิจารณา
ให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ
เจ้าหน้าท่ีออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียมและผู้ ย่ืนค า
ขอน าส าเนาใบเสร็จรับเงิน
คา่ธรรมเนียมมาขอรับ
ใบอนญุาตโฆษณา 
 

1 ชัว่โมง ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

(ระยะเวลาขึน้อยู่
กบัการด าเนินการ
ของผู้ ย่ืนค าขอ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชดุ (พร้อม
วตัถปุระสงค์แนบ
ท้ายและเอกสารมี
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อายไุมเ่กิน 6 
เดือนนบัแตว่นัท่ี
ออก) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (แนบส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องให้
ครบถ้วน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบควบคมุ
กระบวนงาน 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
พิจิตร 

1 0 ฉบบั - 

2) 
แบบตรวจรับค า
ขอ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
พิจิตร 

1 0 ฉบบั - 

3) 
ใบแสดงข้อมลู ส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั
พิจิตร 

1 0 ฉบบั - 

4) 

แบบค าขอ
อนญุาตโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ 
(แบบฆพ.1) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
พิจิตร 

1 0 ฉบบั (ลงนามโดยผู้
ได้รับมอบอ านาจ
แตง่ตัง้ให้เป็นผู้
ด าเนินกิจการ
เก่ียวกบัการขอ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนญุาตโฆษณา 
(ตามหนงัสือมอบ
อ านาจแบบท่ี 1)) 

5) 

ข้อความโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ 

- 2 1 ชดุ (ลงนามโดยผู้
ได้รับมอบอ านาจ
แตง่ตัง้ให้เป็นผู้
ด าเนินกิจการ
เก่ียวกบัการขอ
อนญุาตโฆษณา 
(ตามหนงัสือมอบ
อ านาจแบบท่ี 1(
นิตบิคุล) หรือแบบ
ท่ี 3 (บคุคล
ธรรมดา)) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ านาจและ
แตง่ตัง้ผู้ด าเนิน
กิจการเก่ียวกบั
การขออนญุาต
โฆษณา 

- 1 0 ฉบบั (ตามแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบ
อ านาจแบบท่ี 1 
ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท) 

7) 

หนงัสือมอบ
อ านาจเก่ียวกบั
การขออนญุาต
โฆษณา 

- 1 0 ฉบบั (ตามแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบ
อ านาจแบบท่ี 2 
(กรณีผู้ รับมอบ
อ านาจแตง่ตัง้ผู้
ด าเนินกิจการ
เก่ียวกบัการ
โฆษณาไมม่าย่ืน
ค าขอด้วยตนเอง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท ) 

8) 

หนงัสือมอบ
อ านาจเก่ียวกบั
การขออนญุาต
โฆษณา 

- 1 0 ฉบบั (ตามแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบ
อ านาจแบบท่ี 3 
กรณีบคุคล
ธรรมดาตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท) 

9) 

ส าเนาใบจด
ทะเบียนสถาน
ประกอบการ
ผลิต/น าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์ 
(ถ้ามี) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
พิจิตร 

0 1 ฉบบั ((หากผู้แทน 
(agency) เป็นผู้
ย่ืนไมต้่องแนบ
เอกสารใบจด
ทะเบียนสถาน
ประกอบการผลิต/ 
น าเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์)) 

10) 

ส าเนา
ใบอนญุาต / ใบ
รับแจ้งรายการ
ละเอียด / 
หนงัสือ
ประกอบการ
น าเข้า (แล้วแต่
กรณี) 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
พิจิตร 

0 1 ฉบบั - 

11) 

ส าเนาฉลาก / 
เอกสารก ากบั
เคร่ืองมือแพทย์ / 
คูมื่อการใช้จาก
ผู้ผลิต 

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

12) 

เอกสารอ้างอิง 
(ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารทาง
วิชาการ / ส าเนา
ใบอนญุาต
โฆษณาเดมิพร้อม
ข้อความโฆษณา
แนบท้ายท่ีเคย
ได้รับอนญุาต) 

13) 
ใบแสดงข้อมลูค า
ขอโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
พิจิตร 

1 0 ฉบบั - 

14) 

เอกสารอ่ืนๆ - 0 1 ฉบบั (เชน่ผลวิเคราะห์
จากหนว่ยงาน
ตา่งๆ / หนงัสือ
รับรองค าแปล / 
หนงัสือรับรองการ
จดัรายการ
สง่เสริมการขาย / 
หนงัสือรับรอง
อ่ืนๆ/ ผลการวิจยั
ฯลฯ ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค าขออนุญาต 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมช าระค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร
ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 30 นาที) 
 

2) ใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  (การโฆษณาบนสิ่งของที่แจก) 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
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หมายเหตุ (ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมช าระค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร
ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 30 นาที) 
 

3) ใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  (การโฆษณาอืนๆ) 
ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมช าระค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร
ตัง้แต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 30 นาที) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพส านกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 
หมายเหตุ(ชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000/โทรศพัท์ 0 2590 
7354 – 55/สายด่วน 1556/โทรสาร 0 2590 1556/E-mail : 1556@fda.moph.go.th/สายด่วน 1111) 

2) ช่องทางการร้องเรียนกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 4 อาคาร 2 ห้อง 
410 โทรศพัท์ : 0 2590 7148 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองณกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรต าบลในเมืองอ าเภอเมืองพิจิตรจงัหวดัพิจิตร 66000 หรือเบอร์โทรศพัท์ 0 5699 0354 
ตอ่ 138, 147 หรือ E-mail: fdapv66@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฆพ. 1 

- 
 

2) การกรอกแบบฆพ. 1 
- 
 

3) คูมื่อการกรอกแบบฆพ. 1 
- 
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4) ใบควบคมุกระบวนงานการอนญุาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
- 
 

5) แบบตรวจรับค าขอเก่ียวกบัการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
- 
 

6) หนงัสือมอบอ านาจและแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา (กรณีนิตบิคุคล) 
- 
 

7) หนงัสือมอบอ านาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณา  (กรณีนิตบิคุคล) 
- 
 

8) หนงัสือมอบออ านาจและแตง่ตัง้ผู้ด าเนินกิจการ (กรณีบคุคลธรรมดา) 
- 
 

9) ใบแสดงข้อมลูของค าขอโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ 
- 
 

10) ขัน้ตอนการย่ืนค าขออนญุาตด้านการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
ตวัอยา่งการแสดงค าเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวงั  
 
1. เคร่ืองมือแพทย์ทัว่ไประบอุา่นค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากบัเคร่ืองมือแพทย์ก่อนใช้หรือNotice the warnings on 
the label and accompanying documents before use 
 
2. ถงุยางอนามยัระบสุวมถงุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ 
 
3. ถงุยางอนามนัยท่ีมีสารเบนโซเคนระบคุวรใช้ผลิตภณัฑ์นีด้้วยความระมดัระวงัในกรณีท่ีคณุและคูข่องคณุมีอาหารแพ้
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ยาชาส าหรับทาเฉพาะท่ีสารกนัแดดกลุม่ยาซลัฟาหรือยาย้อมผม  
 
4. เคร่ืองชว่ยฟังระบกุ่อนใช้เคร่ืองชว่ยฟังต้องปรึกษาแพทย์หรือนกัแก้ไขการได้ยิน  
 
5. คอนแทคเลนส์ 
 
ค าเตือน- การใช้เลนส์สมัผสัโดยเฉพาะการใช้ผิดวิธีมีความเส่ียงตอ่การอกัเสบหรือการตดิเชือ้ของดวงตาอาจรุนแรงถึงขัน้
สญูเสียสายตาอยา่งถาวรได้ 
 
ข้อห้ามใช้- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสันานเกินระยะเวลาท่ีก าหนด- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสัร่วมกบับคุคลอ่ืน- ห้ามใสเ่ลนส์สมัผสัทกุ
ชนิดเวลานอนถึงแม้วา่จะเป็นชนิดใสน่อนได้ก็ตามควรถอดล้างท าความสะอาดทกุวนั  
 
ข้อควรระวงั- ผู้ ท่ีมีสภาวะของดวงตาผิดปกตเิชน่ต้อเนือ้ต้อลมตาแดงกระจกตาไวตอ่ความรู้สกึลดลงตาแห้งกระพริบตา
ไมเ่ตม็ท่ีไมค่วรใช้เลนส์สมัผสั 
 
         - ควรเปล่ียนตลบัใสเ่ลนส์สมัผสัทกุสามเดือน- ไมค่วรใสเ่ลนส์สมัผสัขณะวา่ยน า้เพราะอาจท าให้เกิดการตดิเชือ้ท่ี
ตาได้- ล้างมือฟอกสบูใ่ห้สะอาดทกุครัง้ก่อนสมัผสัเลนส์ 
 
         - หากเกิดอาการผิดปกตเิชน่เจ็บหรือปวดตาเป็นอยา่งมากร่วมกบัอาการแพ้แสงตามวัน า้ตาไหลมากหรือตาแดงให้
หยดุใช้เลนส์สมัผสัทนัทีและรีบพบจกัษุแพทย์โดยเร็วห้ามใช้เลนส์สมัผสัถ้าภาชนะบรรจอุยูใ่นสภาพช ารุดหรือถกูเปิด
ก่อนใช้งาน 
 
         - ควรใช้น า้ยาล้างเลนส์สมัผสัท่ีใหมแ่ละเปล่ียนน า้ยาฆา่เชือ้โรคส าหรับเลนส์สมัผสัทกุครัง้ท่ีแชเ่ลนส์สมัผสัและแม้
ไมไ่ด้ใสเ่ลนส์สมัผสัควรเปล่ียนน า้ยาใหมใ่นตลบัทกุวนั  
 
การระบคุ าวา่ตลอดวนั 
 
ต้องมีค าแนะน าเพ่มิเตมิวา่ - ไมค่วรใช้เกิน 12 ชัว่โมงตอ่วนั 
 
ชนิดใช้งานได้ไมเ่กิน 1 เดือน 
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เพิ่มเตมิข้อควรระวงั - ห้ามใช้เลนส์สมัผสัถ้าภาชนะบรรจอุยูใ่นสภาพช ารุดหรือถกูเปิดก่อนใช้งาน  
 
            - ควรใช้น า้ยาล้างเลนส์สมัผสัท่ีใหมแ่ละเปล่ียนน า้ยาฆา่เชือ้ส าหรับเลนส์สมัผสัทกุครัง้ท่ีแชเ่ลนส์สมัผสัและแม้ได้
ได้ใสเ่ลยส์สมัผสัควรเปล่ียนน า้ยาใหมใ่นตลบัทกุวนั  
 
6. เคร่ืองตรวจวดัระดบัน า้ตาลในเลือดระบสุ าหรับผู้ มีภาวะเบาหวาน  
 
             - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เคร่ืองและไมค่วรใช้ข้อมลูท่ีได้จากการตรวจวดันีใ้นการวินิจฉยัรักษาโรคหรือสัง่ยา
ด้วยตนเอง 
 
             - ก่อนใช้เคร่ืองตรวจระดบัน า้ตาลในเลือดควรอา่นฉลากเอกสารก ากบัเคร่ืองและปฏิบตัติามทกุครัง้  
 
             - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมลูเฉพาะเก่ียวกบัระดบัน า้ตาลในเลือดโปรดตดิตอ่แพทย์หรือบคุลากรทาง
การแพทย์ 
 
7. แผน่เจลลดไข้ระบ ุ- ห้ามใช้บริเวณตาและรอบดวงตาบริเวณท่ีเป็นลมพิษผ่ืนแดงมีอาการระคายเคืองหรือมีบาดแผล  
 
               -ถ้ามีไข้สงูควรใช้ร่วมกบัยาลดไข้หรือปรึกษาแพทย์และไมค่วรใช้ในเดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ปี 
 
8. เทอร์มอมิเตอร์ทัง้แบบอินฟราเรดและแบบปกตริะบไุมค่วรวดัอณุหภมูิร่างกายชว่ง 30 นาทีหลงัจากรับประทานอาหาร
ออกก าลงักายหรืออาบน า้ 
 
9. แปรงสีฟันแบตเตอรร่ีส าหรับเดก็ระบ ุ(1) การใช้งานส าหรับเดก็ควรอยูใ่นการดแูลของผู้ปกครอง  
 
                          (2)ใช้ส าหรับเดก็อายมุากกวา่ 3 ปี 
 
                          (3)หลีกเล่ียงการล้างด้ามแปรงผา่นน า้โดยตรง 
 
10. เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องแจ้งรายกาะละเอียดระบแุล้วกรณี (ตามเอกสารก ากบัเคร่ืองมือแพทย์) 
 
                                 -ใช้แทนการออกก าลงักายไมไ่ด้ 
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11. เม็ดฟู่ ท าความสะอาดฟันปลอมระบหุ้ามดื่มน า้แชฟั่นปลอมหรือใช้แทนน า้ยาบ้วนปากห้ามน าเม็ดฟู่ เข้าปาก  
 
12. ครีมตดิฟันปลอดระบหุากมีปัญหาเก่ียวกบัการตดิฟันปลอมควรปรึกษาทนัตแพทย์  
 
13. เคร่ืองเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนระบ ุ-ผู้จะใช้เคร่ืองได้ต้องได้รับค าแนะน าจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  
 
         - ออกซิเจนท่ีได้จากเคร่ืองจะท าให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึน้แตไ่มไ่ด้เป็นอปุกรณ์ในการชว่ยชีวิตในกรณี
ผู้ ท่ีต้องการบ าบดัโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอนัตรายได้ดงันัน้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญก่อนใช้เคร่ือง  
 
         - เน่ืองจากออกซิเจนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดงันัน้ควรเก็บให้หา่งจากความร้อนหรือเปลวไฟไมเ่หมาะส าหรับ
น าไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพ่ือใช้ในการดมยาสลบ 
 
         - ห้ามสบูบหุร่ีหรือผู้ อ่ืนท่ีสบูบหุร่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคร่ืองในขณะท่ีมีการเปิดใช้งาน  
 
 
 
ตวัอยา่งข้อความท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
 
การใช้ค าหรือข้อความวา่ 
 
ยอดดีเลิศหายหว่งมหศัจรรย์เป็นหนึง่เหนือกวา่ยอดเย่ียมดีท่ีสดุฉบัพลนัปลอดภยัท่ีหนึง่พิชิตโรคร้ายพิเศษเดด็ขาดทนัใจ
ปลอดภยัท่ีสดุท่ีสดุหมดกงัวลวิเศษหายขาดศกัดิส์ิทธ์ิเหมาะสมท่ีสดุแนน่อน  
 
มัน่ใจโอกาสอยา่งนีมี้ไมบ่อ่ยนกัไมท่ าให้เกิดอาการแพ้ไมมี่ผลข้างเคียงหรือการใช้ภาพหรือเสียงอ่ืนใดท่ีมีความหมาย
ท านองเดียวกนั 
 
 
 
ตวัอยา่งลกัษณะภาพหรือการโฆษณาท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์  
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-     ใช้เคร่ืองมือแพทย์นีแ้ล้วมีผลท าให้น า้หนกัลดลงรูปร่างดีขึน้  
 
-     เชิญร่วมสง่ฉลากผลิตภณัฑ์เพ่ือชิงโชคชิงรางวลั 
 
-     ภาพบคุคลถือจบัหรือชีไ้ปท่ีเคร่ืองมือแพทย์ 
 
- สญัลกัษณ์ชนูิว้โป้งนิว้ชีช้ ู2 นิว้ (สญัลกัษณ์ของชยัชนะ) ท ามือเป็นรูปโอเคหรือภาพกดไลค์ 
 
- ภาพเคร่ืองหมายถกูยกเว้นการรับประกนัสินค้า 
 
- บคุคลหนึง่บคุคลใดกลา่วถึงสรรพคณุข้อบง่ใช้ข้อดีของเคร่ืองมือแพทย์  
 
- ระบช่ืุอบคุคลต าแหนง่ท่ีเป็นท่ีรู้จกั 
 
- การให้รางวลัจากการสุม่เชน่สุม่จากการสง่ sms ฉลากฯลฯโดยไมไ่ด้ใช้ความสามารถของผู้สง่ 
 
- ภาพผู้หญิงแตง่กายไมส่ภุาพเชน่เห็นร่องอก 
 
- มีการจดัรายการสง่เสริมการขายแตไ่มร่ะบรุะยะเวลาการจดัรายการวิธีการสถานท่ีและราคาของสมนาคณุ  
 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิต

รสสจ.สธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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