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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำทำงส่ือทั่วไป 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนญุาตโฆษณาขายยาทางส่ือทัว่ไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2) ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ
โฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ พ.ศ.2541 
 

3) ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ.2545 
 

4) ค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ที ่112/2547 เร่ืองมอบอ านาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาตามกฎหมายเฉพาะใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ) 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15  วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [อย.] การขออนญุาตโฆษณาขายยาทางส่ือทัว่ไป 26/03/2015 11:47  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการยืน่ค าขอฯ : ติดต่อ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: 
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OSSC) ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24  ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบรีุ 
11000 โทรศพัท์ 0 2590 7412-4/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หมายเหต-ุ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จปิดรับบตัรคิว เวลา 15.30 น) 
 

2) สถานท่ีให้บริการติดตามสถานะค าขอฯ รับผลการพิจารณา และยืน่หนงัสือมอบอ านาจเก่ียวกบัการขอ
อนญุาตโฆษณา : กลุ่มก ากบัดูแลก่อนออกสู่ตลาด (งานโฆษณายา) /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
 

3) สถานท่ีให้บริการ  กรณีโฆษณายาที่ประสงค์จะเผยแพร่เฉพาะในจงัหวดันนทบรีุ 
 : ติดต่อ   กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ 
 
- ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและให้ความเห็นเก่ียวกบัการโฆษณา
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ พ.ศ. 2541 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1.pdf 
 
- ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_6.pdf 
 
- คูมื่อแนวการโฆษณาขายยาตอ่ประชาชนทัว่ไป 
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http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/FDA%20INDEX.PDF 
 
- ค าแนะน าในการจดัเตรียมหนงัสือมอบอ านาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณาขายยา 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาควบคมุพิเศษ และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law020.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาอนัตรายและฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law021.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาท่ีต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก ากบัยาและข้อความของ
ค าเตือน และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาสามญัประจ าบ้าน และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law023.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองระบตุ ารายา และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law025.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยาสามญัประจ าบ้านแผนปัจจบุนั และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณ และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง โรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณายาวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษาหรือ
ป้องกนั 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณาวา่บ าบดัได้.pdf 
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วิธีกำร 
 
- ย่ืนค าขออนญุาตโฆษณาขายยา หน้าโฆษณา พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาตามคูมื่อการขออนญุาตโฆษณา
ขายยาทางส่ือทัว่ไป ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถกูต้องตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขออนญุาตโฆษณาขายยา 
และลงนามรับรองณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ(One Stop Service Center: OSSC) ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 
เงื่อนไข 
 
- ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับย่ืนขออนญุาตตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขออนญุาตโฆษณาขายยาตามแบบตรวจสอบ
เอกสารค าขออนญุาตโฆษณาขายยาให้ครบถ้วนถกูต้องในทกุรายการและลงนามรับรอง 
 
- กรณีท่ีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขออนญุาตโฆษณาขายยา ให้ย่ืนแก้ไขหรือแนบเอกสาร
ให้ครบถ้วนถกูต้องภายใน 2 วนัท าการ หากเกินระยะเวลาดงักลา่วเจ้าหน้าท่ีจะคืนค าขอดงักล่าว 
 
- ผู้ขออนญุาตโฆษณาหรือผู้ รับมอบอ านาจท่ีมาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัค าขอโฆษณาได้
อยา่งถกูต้องครบถ้วน และมีอ านาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ 
 
- ระยะเวลาด าเนินการ 15 วนัท าการส าหรับค าขอล าดบัท่ี 1-10 ตอ่วนั และค าขอทกุ10 ล าดบัถดัไปจะใช้เวลาพิจารณา
เพิ่มชว่งละ 5 วนัท าการเชน่ ย่ืน 30 ค าขอให้วนัเดียวกนั ค าขอล าดบัท่ี 1-10 จะใช้เวลาพิจารณา15วนัท าการค าขอล าดบั
ท่ี 11-20 จะใช้เวลาพิจารณา 20วนัท าการค าขอล าดบัท่ี 21-30 จะใช้เวลาพิจารณา25วนัท าการไมร่วมกรณีเร่ืองท่ีมี
ปัญหาทางเทคนิค ปัญหาทางวิชาการ หรือมีความเห็นแย้งหรือปัญหาอ่ืนใด หรือเห็นควรไมอ่นมุตัิ/ไมอ่นญุาตซึง่
ด าเนินการตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา วา่ด้วยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและให้ความเห็น
เก่ียวกบัการโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ พ.ศ. 2541และไมร่วมระยะเวลาของผู้ประกอบการและเวลาด าเนินการของ
ไปรษณีย์ 
 
- ขอบเขตของค าวา่ “ปัญหาทางวิชาการ” ของการพิจารณาอนญุาตโฆษณา เชน่ 1. กรณีกลา่วอ้างข้อมลูยาท่ีไม่มีหรือไม่
สอดคล้องกบัข้อมลูยาท่ีได้รับอนญุาตขึน้ทะเบียนยาไว้ 2. กรณีมีกลา่วอ้างข้อความและ/หรือมีการดดัแปลงข้อมลูด้าน 
คณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภยั ความคุ้มคา่ หรือความเหมาะสมจากเอกสารวิชาการ 
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- ขอบเขตของค าวา่ “ปัญหาทางเทคนิค” ของการพิจารณาอนญุาตโฆษณา เชน่ 1. เป็นข้อความโฆษณาท่ีไมมี่ข้อห้าม
หรือข้อก าหนดในหลกัเกณฑ์ฯ แตพ่ิจารณาแล้วอาจมีความไมเ่หมาะสม/ไมถ่กูต้อง/ผิดศีลธรรม/ผิดกฎหมายอ่ืน 2. การ
โฆษณา/ส่ือโฆษณารูปแบบใหม ่เชน่ การโฆษณาขายยาตาม social media ซึง่ยงัไมเ่คยพิจารณาอนญุาตมาก่อน 3. 
ข้อความหรือการโฆษณาท่ีอาจไมจ่ดัเป็นโฆษณาท่ีต้องขออนญุาตตามพรบ.ยา 2510  4. กรณีข้อมลูยา/ข้อมลูผู้ ย่ืนค าขอ 
/ข้อมลูอ่ืนใดในระบบ ต้องแก้ไขหรือไมมี่ในระบบ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนขออนญุาต/ผู้ด าเนิน
กิจการโฆษณา/ผู้ได้รับมอบ
อ านาจ ย่ืนเอกสารท่ี
ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์
สขุภาพเบด็เสร็จ (One 
Stop Service Center: 
OSSC) และตรวจเอกสาร
ตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ค าขออนญุาตโฆษณาขาย
ยาและลงนามรับรอง 
 

0 ชัว่โมง ส านกัยา - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารตาม
แบบตรวจสอบเอกสารค า
ขออนญุาตโฆษณาขายยา
และลงนาม พร้อมออกเลข
รับ 
 

1 วนัท าการ ส านกัยา - 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอฯ 
เบือ้งต้น 
 

6 วนัท าการ ส านกัยา - 

4) การลงนาม 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและ
เสนอผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

5 วนัท าการ ส านกัยา - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

5) การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจพิจารณาและลง
นามอนมุตัิ 
 

2 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- 

6) - 
 

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูและ
แจ้งให้ผู้ ย่ืนขออนญุาต/ผู้
ด าเนินกิจการโฆษณา/ผู้
ได้รับมอบอ านาจรับค าขอ 
 

1 วนัท าการ ส านกัยา - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15   วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว   15 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

2 0 ชดุ (1. กรณีนิตบิคุคล 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนญุาต
โฆษณา หรือ ผู้ รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ส าเนาถกูต้อง" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 

2) ส าเนาทะเบียน กรมการปกครอง 2 0 ชดุ (1.กรณีบคุคล
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บ้าน ธรรมดา 
2.การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนญุาต
โฆษณา หรือ ผู้ รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ส าเนาถกูต้อง" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี ทัง้นีท่ี้อยู่
ต้องตรงกบัท่ีระบุ
ในแบบค าขอ
อนญุาตโฆษณา
ยา) 

3) บตัรประจ าตวั
ประชาชน/ส าเนา
ใบอนญุาต
ท างาน/ส าเนา
หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับ
มอบอ านาจ 

กรมการปกครอง 2 0 ชดุ (การรับรองส าเนา
เอกสารโดย
เจ้าของบตัร หรือ 
ผู้ รับมอบอ านาจท่ี
ได้รับมอบให้ลง
นามรับรองส าเนา
บตัรประชาชน
แทนผู้มอบ โดยใช้
ข้อความ "รับรอง
ส าเนาถกูต้อง" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบค าขอ
อนญุาตโฆษณา
ยา 

ส านกัยา 2 0 ชดุ (1. มีลายเซ็นจริง
ของผู้ ย่ืนค าขอ (ผู้
ขออนญุาต
โฆษณา หรือ ผู้ รับ
มอบอ านาจตาม
แบบ 1) 
2. กรอกข้อมลู
ครบถ้วนทกุหวัข้อ 
กรณีมีการขีด ลบ 
ข้อมลู ให้ผู้ ย่ืนค า
ขอ หรือผู้ รับมอบ
อ านาจ หรือ
เจ้าหน้าท่ี เซ็นช่ือ
ก ากบัพร้อมวนัท่ี 
3. กรณีนิตบิคุคล
ช่ือและท่ีอยู่
ส านกังานต้องตรง
ตามหนงัสือมอบ
อ านาจแบบ 1 
กรณีบคุคล
ธรรมดาช่ือและท่ี
อยูต้่องตรงตาม
ทะเบียนบ้าน 
4. กรณีเป็นการขอ
อนญุาตโฆษณา
ยาหลายต ารับใน
ค าขอโฆษณา
เดียว ต้องระบช่ืุอ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ยาและเลข
ทะเบียนต ารับยา 
หากพืน้ท่ีไมพ่อให้
ระบรุายละเอียด
ดงักลา่วเป็น
เอกสารแนบใน
หน้าถดัไป 
5. กรณีเป็นการ
โฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต ให้
ระบช่ืุอเว็บไซต์) 

2) ข้อความ
โฆษณา/หน้า
โฆษณา พร้อม
ลงนามโดยผู้ขอ
อนญุาตโฆษณา 
หรือ ผู้ รับมอบ
อ านาจ โดยระบุ
ช่ือ นามสกลุ 
และวนัเดือนปี 

- 2 0 ชดุ - 

3) ส าเนาใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับยา 

ส านกัยา 2 0 ชดุ (การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนญุาตโฆษณา 
หรือ ผู้ รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองวา่ตรง
ตามท่ีได้รับ
อนญุาตขึน้
ทะเบียนไว้" ลง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 

4) ส าเนาฉลาก 
ขวด/กลอ่งยา 
ฉบบัท่ีได้รับ
อนญุาตจาก
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านกัยา 2 0 ชดุ (การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนญุาตโฆษณา 
หรือ ผู้ รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองวา่ตรง
ตามท่ีได้รับ
อนญุาตขึน้
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 

5) ส าเนาเอกสาร
ก ากบัยา
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
ฉบบัท่ีได้รับ
อนญุาตจาก
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านกัยา 2 0 ชดุ (การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนญุาตโฆษณา 
หรือ ผู้ รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองวา่ตรง
ตามท่ีได้รับ
อนญุาตขึน้
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 

6) ส าเนาค าขอขึน้
ทะเบียนต ารับยา

ส านกัยา 2 0 ชดุ (1. กรณีหน้า
โฆษณามีการ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ฉบบัท่ีมีเลขรับ
และแก้ไขตรง
ตามท่ีได้รับ
อนญุาตจาก
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

แสดงข้อความ
เก่ียวกบัสตูร/รส/
กลิ่น/ขนาดบรรจ ุ
ซึง่มิได้ระบไุว้ใน
ฉลาก/เอกสาร
ก ากบัยา 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนญุาต
โฆษณา หรือ ผู้ รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
วา่ตรงตามท่ีได้รับ
อนญุาตขึน้
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 

7) ส าเนาเอกสาร
แสดงการแก้ไข
เปล่ียนแปลง
ทะเบียนต ารับยา 
ฉบบัท่ีได้รับ
อนญุาตจาก
ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านกัยา 2 0 ชดุ (1. กรณีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลง
ทะเบียนต ารับยา
ท่ีมีการแสดง
ข้อความการ
เปล่ียนแปลง
ดงักลา่วในหน้า
โฆษณา ให้แนบ
เอกสารการ
อนญุาตให้แก้ไข
เปล่ียนแปลง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ทะเบียนต ารับยา
ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีรายละเอียดการ
อนญุาตและเร่ือง
เดมิท่ีอ้างถึง 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนญุาต
โฆษณา หรือ ผู้ รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
วา่ตรงตามท่ีได้รับ
อนญุาตขึน้
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 

8) ใบสรุปรายการ
เอกสารอ้างอิง 
(กรณีมีการกลา่ว
อ้างในหน้า
โฆษณา) พร้อม
ลงนามโดยผู้ขอ
อนญุาตโฆษณา 
หรือ ผู้ รับมอบ
อ านาจ โดยระบุ
ช่ือ นามสกลุ 
และวนัเดือนปี 

- 2 0 ชดุ - 

9) เอกสารอ้างอิง - 2 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(กรณีมีการกลา่ว
อ้างในหน้า
โฆษณา ให้ระบุ
จดุท่ีมีความ
เช่ือมโยงระหวา่ง
ข้อความโฆษณา
กบัข้อความใน
เอกสารอ้างอิง) 
พร้อมลงนามโดย
ผู้ขออนญุาต
โฆษณา หรือ 
ผู้ รับมอบอ านาจ 
โดยระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี 

10) ส าเนาหนงัสือ
มอบอ านาจ ท่ี
เจ้าหน้าท่ีงาน
โฆษณายาออก
เลขรับแล้ว 

ส านกัยา 2 0 ชดุ (1.ย่ืนขอเลขรับ
หนงัสือมอบ
อ านาจเก่ียวกบั
การขออนญุาต
โฆษณาได้ท่ีกลุม่
ก ากบัดแูลก่อน
ออกสู่ตลาด (งาน
โฆษณายา) 
2.การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนญุาต
โฆษณา หรือ ผู้ รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ส าเนาถกูต้อง" ลง
นาม ระบช่ืุอ 
นามสกลุ และวนั
เดือนปี) 

11) ข้อความ
โฆษณา/หน้า
โฆษณา พร้อม
ลงนามโดยผู้ขอ
อนญุาตโฆษณา 
หรือ ผู้ รับมอบ
อ านาจ โดยระบุ
ช่ือ นามสกลุ 
และวนัเดือนปี 

- 12 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนตวิานนท์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนสายดว่น 1556 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354-55 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสาร 0 2590 1556 
หมายเหตุ- 
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5) ช่องทำงกำรร้องเรียนE-mail : 1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ www.1111.co.th 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้  ปณ.1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนจดุบริการประชาชน 1111 ประต ู4 ท าเนียบรัฐบาล 
หมายเหตุ- 

9) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

10) ช่องทางการร้องเรียน • กรณีโฆษณายาท่ีประสงค์จะเผยแพร่เฉพาะในจงัหวดันนทบรีุ ตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) คูมื่อแนวการโฆษณาขายยาตอ่ประชาชนทัว่ไป 

- 
 

2) ค าแนะน าในการจดัเตรียมหนงัสือมอบอ านาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณาขายยา 
- 
 

3) แบบตรวจสอบเอกสารค าขออนญุาตโฆษณาขายยา 
- 
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19. หมำยเหตุ 
 
หากพบปัญหาในการใช้คูมื่อ หรือลิงค์ไมส่ามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้งงานโฆษณายา หมายเลขโทรศพัท์ 02 590 7201 
หรือ02 590 7168 ; E-mail : drug@fda.moph.go.th 
 
 การนบัระยะเวลา เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต ่ได้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง พิจารณาแล้วเสร็จและบนัทกึข้อมลู
การอนญุาตในระบบสารสนเทศ ไมน่บัรวมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ การแก้ไขเอกสาร  ความไม่
พร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
            เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือนีผ่้ำนกระบวนงำนกำรลดระยะเวลำแล้ว 

แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลำปฏิบัตริำชกำร 

กำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำทำงส่ือทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

1.ระยะเวลาดงักลา่ว ไมร่วมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

2.กรณีผู้ประกอบการไมแ่ก้ไข หรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิในวนัท่ีย่ืนค าขอ จะไมรั่บพิจารณา 

สรุป    5    ขัน้ตอน   รวมระยะเวลำด ำเนินกำร  15  วันท ำกำร 

 

ผูย้ืน่ค ำขอ 

1.เจ้ำหนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร  ตำม
แบบตรวจสอบ เอกส ำรค ำ ขอ
อนุญำตโฆษณำขำยยำ และลงนำม  
พร้อมออกเลขรับ 

ชว่งยืน่ค ำขอ  1 วนัท ำกำร
กำร ;yo 

 

2. เจ้ำหนำ้ทีพ่จิำรณำค ำขอ ฯ 
เบื้องตน้ 

3. เจ้ำหนำ้ทีพ่จิำรณำและเสนอผู้
มีอ ำนำจลงนำม 

5  .เจ้ำหน้ำที่บันททกข้อมูลและแจ้ง
ตห้ผู้ยื่นขออนุญำต /ผู้น ำเนินกำร

โฆษณำ/ผู้บน้รับมอบอ ำนำจรับค ำ
ขอ 

6 วนัท ำกำร 

จำ่ยเรือ่งคนื 

5 วนัท ำกำร 

2  วนัท ำกำร 
4  .ผู้ มี อ ำ น ำ จพิ จ ำ รณำและ     
ลงนำมอนุมัติ 

1 วนัท ำกำร 


