
1/13 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางส่ือท่ัวไป 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อท่ัวไป 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

2) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยข้ันตอนและวิธีการอนุญาตและใหความเห็นเก่ียวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ.2541 
 

3) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยหลักเกณฑการโฆษณาขายยา พ .ศ.2545 
 

4) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 112/2547 เรื่องมอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15  วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  1  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 1  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน  การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อท่ัวไป  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ยื่นคําขอฯ : ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ 
เภสัชสาธารณสุข ชั้น 3 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ /ติดตอดวยตนเอง  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 
- ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยข้ันตอนและวิธีการอนุญาตและใหความเห็นเก่ียวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. 2541 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1.pdf 
- ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยหลักเกณฑการโฆษณาขายยา พ .ศ. 2545 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_6.pdf 
- คูมือแนวการโฆษณาขายยาตอประชาชนท่ัวไป 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/FDA%20INDEX.PDF 
- คําแนะนําในการจัดเตรียมหนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาควบคุมพิเศษ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law020.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาอันตรายและฉบับแกไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law021.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาท่ีตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและท่ีเอกสารกํากับยาและขอความของคํา
เตือน และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบาน และฉบับแกไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law023.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายา และฉบับแกไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law025.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนปจจุบัน และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคท่ีหามโฆษณายาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกัน 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรืออาการของโรคท่ีหามโฆษณาวาบําบัดได.pdf 
 
วิธีการ 
- ยื่นคําขออนุญาตโฆษณาขายยา หนาโฆษณา พรอมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาตามคูมือการขออนุญาตโฆษณาขายยา
ทางสื่อท่ัวไป(ยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน) ตรวจสอบเอกสารใหครบถวนและถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขอ
อนุญาตโฆษณาขายยา และลงนามรับรองณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ(One Stop Service Center: OSSC) 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 
เง่ือนไข 
- ใหตรวจสอบเอกสารสําหรับยื่นขออนุญาตตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาตโฆษณาขายยาตามแบบตรวจสอบ
เอกสารคําขออนุญาตโฆษณาขายยาใหครบถวนถูกตองในทุกรายการและลงนามรับรอง  
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- กรณีท่ีเอกสารไมถูกตองครบถวนตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขอฯ และผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ ให
ผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง ตามเวลาท่ีผูประกอบการกําหนดและแจงใหเจาหนาท่ี
ลงนัดไว หากเกินระยะเวลาดังกลาวเจาหนาท่ีจะคืนคําขอ 
 
- ผูขออนุญาตโฆษณาหรือผูรับมอบอํานาจท่ีมายื่นคําขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับคําขอโฆษณาไดอยาง
ถูกตองครบถวน และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได  
 
- ระยะเวลาดําเนินการ 15 วันทําการสําหรับคําขอลําดับท่ี 1-10 ตอวัน และคําขอทุก10 ลําดับถัดไปจะใชเวลาพิจารณาเพ่ิม
ชวงละ 5 วันทําการเชน ยื่น 30 คําขอใหวันเดียวกัน คําขอลําดับท่ี 1-10 จะใชเวลาพิจารณา15วันทําการคําขอลําดับท่ี 11-
20 จะใชเวลาพิจารณา 20วันทําการคําขอลําดับท่ี 21-30 จะใชเวลาพิจารณา25วันทําการไมรวมกรณีเรื่องท่ีมีปญหาทาง
เทคนิค ปญหาทางวิชาการ หรือมีความเห็นแยงหรือปญหาอ่ืนใด หรือเห็นควรไมอนุมัติ /ไมอนุญาตซ่ึงดําเนินการตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยข้ันตอนและวิธีการอนุญาตและใหความเห็นเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพ พ.ศ. 2541 และไมรวมระยะเวลาแกไขเพ่ิมเติมเอกสารของผูประกอบการ 
 
- ขอบเขตของคําวา “ปญหาทางวิชาการของการพิจารณาอนุญาตโฆษณา” เชน 1. กรณีกลาวอางขอมูลยาท่ีไมมีหรือไม
สอดคลองกับขอมูลยาท่ีไดรับอนุญาตข้ึนทะเบียนยาไว 2. กรณีมีกลาวอางขอความและ/หรือมีการดัดแปลงขอมูลดาน 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย ความคุมคา หรือความเหมาะสมจากเอกสารวิชาการ 
 
- ขอบเขตของคําวา “ปญหาทางเทคนิค ของการพิจารณาอนุญาตโฆษณา” เชน 1. เปนขอความโฆษณาท่ีไมมีขอหามหรือ
ขอกําหนดในหลักเกณฑฯ แตพิจารณาแลวอาจมีความไมเหมาะสม/ไมถูกตอง/ผิดศีลธรรม/ผิดกฎหมายอ่ืน 2. การโฆษณา/
สื่อโฆษณารูปแบบใหม เชน การโฆษณาขายยาตาม social media ซ่ึงยังไมเคยพิจารณาอนุญาตมากอน 3. ขอความหรือการ
โฆษณาท่ีอาจไมจัดเปนโฆษณาท่ีตองขออนุญาตตามพรบ .ยา 2510 4. กรณีขอมูลยา/ขอมูลผูยื่นคําขอ /ขอมูลอ่ืนใดในระบบ 
ตองแกไขหรือไมมีในระบบ 
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิอนุญาตโฆษณาขายยาไดเฉพาะ การโฆษณาขายยา ทางสื่อท่ัวไป เฉพาะในเขตจังหวัด
ชัยภูมิยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน 
 กรณียาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ 
   (1)การอนุญาตใหโฆษณาขายยาตามมาตรา 88 ทวิ – เม่ือมีการอนุญาตใหโฆษณาใน (1) ถาการอนุญาตนั้นเปนการ
อนุญาตใหโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ อันเปนท่ีเห็นไดวาสื่อดังกลาวมีการกระจาย
เผยแพรขามเขตรับผิดชอบ ไดโดยสภาพ ใหถือวาการอนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาตครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีท่ีสื่อการโฆษณา
นั้นเผยแพรไปถึงดวย 
 
  (2) การสั่งใหการระงับโฆษณาขายยาท่ีเห็นวาเปนการโฆษณาฝาฝนตามมาตรา 90 ทวิ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ
อํานาจ ยื่นเอกสารท่ี
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
และตรวจเอกสารตามแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ดวยตนเอง 

0 ชั่วโมง ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจเอกสารตาม
แบบตรวจสอบเอกสารคําขอ
อนุญาตโฆษณาขายยาและ
ลงนาม พรอมออกเลขรับ 
 

30 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีพิจารณาคําขอฯ 
เบื้องตน 
 

6 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีพิจารณาและจัดทํา
รางใบอนุญาตเสนอหัวหนา
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
พิจารณา 
 

5 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

จัดทําใบอนุญาต ฉบับจริง 
เพ่ือเสนอ  ลงนาม 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

- 

6) 
การลงนาม 
 

เสนอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ลงนาม 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม

-กรณีผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิไมได
มอบอํานาจให  
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

นพ.สสจ.ชัยภูมิ ใช
เวลา 5 วันทําการ 

7) 

- 
 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลและ
แจงใหผูยื่นขออนุญาต/ผู
ดําเนินกิจการโฆษณา/ผู
ไดรับมอบอํานาจรับคําขอ 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯ สสจ.
ชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15   วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว   15 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

2 0 ชุด (1. กรณีนิติบุคคล 
2. การรับรอง
สําเนาเอกสารโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณา หรือ ผูรับ
มอบอํานาจใช
ขอความ "รับรอง
สําเนาถูกตอง" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป) 

2) 

ทะเบียนบาน กรมการปกครอง 2 0 ชุด (1.กรณีบุคคล
ธรรมดา 
2.การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผูรับมอบ
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจใชขอความ 
"รับรองสําเนา
ถูกตอง" ลงนาม 
ระบุชื่อ นามสกุล 
และวันเดือนป 
ท้ังนี้ท่ีอยูตองตรง
กับท่ีระบุในแบบ
คําขออนุญาต
โฆษณายา) 

3) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน/สําเนา
ใบอนุญาต
ทํางาน/สําเนา
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบ
อํานาจ 

กรมการปกครอง 2 0 ชุด (การรับรองสําเนา
เอกสารโดย
เจาของบัตร หรือ 
ผูรับมอบอํานาจท่ี
ไดรับมอบใหลง
นามรับรองสําเนา
บัตรประชาชน
แทนผูมอบ โดยใช
ขอความ "รับรอง
สําเนาถูกตอง" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ
อนุญาตโฆษณา
ยา 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

2 0 ชุด (1. มีลายเซ็นจริง
ของผูยื่นคําขอ (ผู
ขออนุญาตโฆษณา 
หรือ ผูรับมอบ
อํานาจตามแบบ 1) 
2. กรอกขอมูล
ครบถวนทุกหัวขอ 
กรณีมีการขีด ลบ 
ขอมูล ใหผูยื่นคํา
ขอ หรือผูรับมอบ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจ หรือ
เจาหนาท่ี เซ็นชื่อ
กํากับพรอมวันท่ี 
3. กรณีนิติบุคคล
ชื่อและท่ีอยู
สํานักงานตองตรง
ตามหนังสือมอบ
อํานาจแบบ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา
ชื่อและท่ีอยูตอง
ตรงตามทะเบียน
บาน 
4. กรณีเปนการขอ
อนุญาตโฆษณายา
หลายตํารับในคํา
ขอโฆษณาเดียว 
ตองระบุชื่อยาและ
เลขทะเบียนตํารับ
ยา หากพ้ืนท่ีไมพอ
ใหระบุรายละเอียด
ดังกลาวเปน
เอกสารแนบใน
หนาถัดไป 
5. กรณีเปนการ
โฆษณาทาง
อินเตอรเน็ต ให
ระบุชื่อเว็บไซต) 

2) 

ขอความโฆษณา/
หนาโฆษณา 
พรอมลงนามโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผูรับมอบอํานาจ 
โดยระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป 

- 2 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับยา 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด (การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผูรับมอบ
อํานาจใชขอความ 
"รับรองวาตรง
ตามท่ีไดรับ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนไว" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป) 

4) 

ฉลาก ขวด/กลอง
ยา ฉบับท่ีไดรับ
อนุญาตจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด (การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผูรับมอบ
อํานาจใชขอความ 
"รับรองวาตรง
ตามท่ีไดรับ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนไว" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป) 

5) 

เอกสารกํากับยา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
ฉบับท่ีไดรับ
อนุญาตจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด (การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผูรับมอบ
อํานาจใชขอความ 
"รับรองวาตรง
ตามท่ีไดรับ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนไว" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

คําขอข้ึนทะเบียน
ตํารับยาฉบับท่ีมี
เลขรับและแกไข
ตรงตามท่ีไดรับ
อนุญาตจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด (1. กรณีหนา
โฆษณามีการแสดง
ขอความเก่ียวกับ
สูตร/รส/กลิ่น/
ขนาดบรรจุ ซ่ึงมิได
ระบุไวในฉลาก/
เอกสารกํากับยา 
2. การรับรอง
สําเนาเอกสารโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณา หรือ ผูรับ
มอบอํานาจใช
ขอความ "รับรอง
วาตรงตามท่ีไดรับ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนไว" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป) 

7) 

เอกสารแสดงการ
แกไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตํารับยา 
ฉบับท่ีไดรับ
อนุญาตจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด (1. กรณีมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตํารับยาท่ี
มีการแสดง
ขอความการ
เปลี่ยนแปลง
ดังกลาวในหนา
โฆษณา ใหแนบ
เอกสารการ
อนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตํารับยา
ในสวนท่ีเก่ียวของ
ท่ีรายละเอียดการ
อนุญาตและเรื่อง
เดิมท่ีอางถึง 
2. การรับรอง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาเอกสารโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณา หรอื ผูรับ
มอบอํานาจใช
ขอความ "รับรอง
วาตรงตามท่ีไดรับ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนไว" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป) 

8) 

ใบสรุปรายการ
เอกสารอางอิง 
(กรณีมีการกลาว
อางในหนา
โฆษณา) พรอมลง
นามโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผูรับมอบ
อํานาจ โดยระบุ
ชื่อ นามสกุล และ
วันเดือนป 

- 2 0 ชุด - 

9) 

เอกสารอางอิง 
(กรณีมีการกลาว
อางในหนา
โฆษณา ใหระบุ
จุดท่ีมีความ
เชื่อมโยงระหวาง
ขอความโฆษณา
กับขอความใน
เอกสารอางอิง) 
พรอมลงนามโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผูรับมอบอํานาจ 
โดยระบุชื่อ 

- 2 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามสกุล และ 
วันเดือนป 

10) 

หนังสือมอบ
อํานาจ  

- 2 0 ชุด (1.ยื่นขอเลขรับ
หนังสือมอบอํานาจ
เก่ียวกับการขอ
อนุญาตโฆษณาได
ท่ีกลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด 
(งานโฆษณายา) 
2.การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผูรับมอบ
อํานาจใชขอความ 
"รับรองสําเนา
ถูกตอง" ลงนาม 
ระบุชื่อ นามสกุล 
และวันเดือนป) 

11) 

ขอความโฆษณา/
หนาโฆษณา 
พรอมลงนามโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผูรับมอบอํานาจ 
โดยระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนป 

- 12 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 3 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 379/114 ก ถนนโนนมวง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000  
โทร. 0 4483 6826 – 9 ตอ 301 , 302  หมายเหตุ- 
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2) ชองทางการรองเรียน 6ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ6  5ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
36000  โทรศัพท 0 4481 1573  สายดวน 1567 
หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหมายเหตุ(ช้ัน 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000) หรือโทรศัพท 025907354-55, สายดวน 1556, โทรสาร 025901556 และ       
E-mail : 1556@fda.moph.go.th  
หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือแนวการโฆษณาขายยาตอประชาชนท่ัวไป 
2) คําแนะนําในการจัดเตรียมหนังสือมอบอํานาจเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา 
3) แบบตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาตโฆษณาขายยา 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

คูมือนี้ผานกระบวนงานการลดระยะเวลาแลว 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางส่ือท่ัวไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uหมายเหตุ U – 1.ระยะเวลาดังกลาว ไมรวมระยะเวลารอผูประกอบการแกไข หรือสงเอกสารเพ่ิมเติม  

               2.เม่ือครบกําหนดเวลาตามท่ีระบุไวในคูมือนี้แลว  หากผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จ  จะแจงเปนหนังสือให

ผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

 

Uสรุป    5    ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ  15   วันทําการ 

 

ผูย่ืนคําขอ 

1. ผูรับอนุญาต /ผูรับมอบอํานาจ ยื่น

เอกสารท่ี OSSC และตรวจเอกสาร

ตาม Checklist และแบบตรวจสอบ

การยื่นเอกสารดวยตนเอง 

ชวงย่ืนคําขอ   30 นาที 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ประวัติ 

คุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด ลงขอมูล

และจัดทํารางใบอนุญาต พรอมเอกสาร

ท่ีเก่ียวของ เสนอหัวหนากลุมงาน

คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

พิจารณา 

3. เจาหนาท่ีพิจารณาและจัดทํา

ใบอนุญาตฉบับจริง  เพ่ือเสนอลงนาม 

6 วันทําการ 

จายเรื่องคืน 

5  วันทําการ 

 

5. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลและแจงผล

การพิจารณาใหผูรับอนุญาต/ผูรับมอบ

อํานาจ รับคําขอ 

1 วันทําการ 

 

4. เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิ ลงนาม 

1 วันทําการ 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคําขอ 

ขอมูลและเอกสารตางๆ 

ผูประกอบการประสงคจะ

รับคืนคําขอ 

ครบถวนถูกตอง 

ผูประกอบการประสงคจะยื่นคําขอ 

ใหผูประกอบการดําเนินการแกไขหรือ

เพ่ิมเติมเอกสารใหครบถวนถูกตอง 

ตามเวลาท่ีผูประกอบการกําหนดและ

แจงใหเจาหนาท่ีลงนัดไว 

ไมครบถวนถูกตอง 


