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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำทำงสื่อทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัต ิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2541 
3) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 
4) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112/2547 เรื่องมอบอ านาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง สว่นภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2557  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย  / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15  วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  1  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 1  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1 
202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น. 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1.หลักเกณฑ์ 
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2541 
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http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1.pdf 
 
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_6.pdf 
 
- คู่มือแนวการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/FDA%20INDEX.PDF 
 
- ค าแนะน าในการจัดเตรียมหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาควบคุมพิเศษ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law020.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาอันตรายและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law021.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาที่ต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก ากับยาและข้อความของค า
เตือน และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจ าบ้าน และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law023.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุต ารายา และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law025.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณายาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกัน 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาว่าบ าบัดได้.pdf 
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 2.วิธีกำร 
- ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาขายยา หน้าโฆษณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตามคู่มือการขออนุญาตโฆษณาขายยา
ทางสื่อทั่วไป (ยกเว้นการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์) ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอ
อนุญาตโฆษณาขายยา และลงนามรับรอง ณ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 
 3.เงื่อนไข 
- ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นขออนุญาตตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขออนุญาตโฆษณาขายยาตามแบบตรวจสอบ
เอกสารค าขออนุญาตโฆษณาขายยาให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรายการและลงนามรับรอง 
 
- กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอฯ และผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นค าขอ ให้
ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่ผู้ประกอบการก าหนดและแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ลงนัดไว้ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค าขอ 
 
- ผู้ขออนุญาตโฆษณาหรือผู้รับมอบอ านาจที่มายื่นค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค าขอโฆษณาได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ 
 
- ระยะเวลาด าเนินการ 15 วันท าการ ส าหรับค าขอล าดับที่ 1-10 ต่อวัน และค าขอทุก10 ล าดับถัดไปจะใช้เวลาพิจารณาเพ่ิม
ช่วงละ 5 วันท าการ เช่น ยื่น 30 ค าขอให้วันเดียวกัน ค าขอล าดับที่ 1-10 จะใช้เวลาพิจารณา 15 วันท าการ ค าขอล าดับที่ 
11-20 จะใช้เวลาพิจารณา 20 วันท าการ ค าขอล าดับที่ 21-30 จะใช้เวลาพิจารณา 25 วันท าการ ไม่รวมกรณีเรื่องที่มีปัญหา
ทางเทคนิค ปัญหาทางวิชาการ หรือมีความเห็นแย้งหรือปัญหาอื่นใด หรือเห็นควรไม่อนุมัติ / ไม่อนุญาตซึ่งด าเนินการตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2541 และไม่รวมระยะเวลาแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารของผู้ประกอบการ 
 
- ขอบเขตของค าว่า “ปัญหาทางวิชาการของการพิจารณาอนุญาตโฆษณา” เช่น 1. กรณีกล่าวอ้างข้อมูลยาที่ไม่มีหรือไม่
สอดคล้องกับข้อมูลยาที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนยาไว้ 2. กรณีมีกล่าวอ้างข้อความและ / หรือมีการดัดแปลงข้อมูลด้าน 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย ความคุ้มค่า หรือความเหมาะสมจากเอกสารวิชาการ 
 
- ขอบเขตของค าว่า “ปัญหาทางเทคนิค ของการพิจารณาอนุญาตโฆษณา” เช่น 1. เป็นข้อความโฆษณาที่ไม่มีข้อห้ามหรือ
ข้อก าหนดในหลักเกณฑ์ฯ แต่พิจารณาแล้วอาจมีความไม่เหมาะสม / ไม่ถูกต้อง / ผิดศีลธรรม / ผิดกฎหมายอื่น 2. การ
โฆษณา / สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ เช่น การโฆษณาขายยาตาม social media ซึ่งยังไม่เคยพิจารณาอนุญาตมาก่อน 3. 
ข้อความหรือการโฆษณาที่อาจไม่จัดเป็นโฆษณาท่ีต้องขออนุญาตตาม พรบ. ยา 2510 4. กรณีข้อมูลยา / ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ /
ข้อมูลอ่ืนใดในระบบต้องแก้ไขหรือไม่มีในระบบ 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามอนุญาตโฆษณาขายยาได้เฉพาะ การโฆษณาขายยา ทางสื่อทั่วไป เฉพาะในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม ยกเว้นการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ 
 กรณยีาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ 
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   (1) การอนุญาตให้โฆษณาขายยาตามมาตรา 88 ทวิ – เมื่อมีการอนุญาตให้โฆษณาใน (1) ถ้าการอนุญาตนั้นเป็น
การอนุญาตให้โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ์ อันเป็นที่เห็นได้ว่าสื่อดังกล่าวมีการกระจาย
เผยแพร่ข้ามเขตรับผิดชอบ ได้โดยสภาพ ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ที่สื่อการโฆษณา
นั้นเผยแพร่ไปถึงด้วย 
  (2) การสั่งให้การระงับโฆษณาขายยาที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาฝ่าฝืนตามมาตรา 90 ทวิ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต / ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นเอกสารที่กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภค 
และตรวจเอกสารตามแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ด้วยตนเอง 

0 ชั่วโมง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตาม
แบบตรวจสอบเอกสารค าขอ
อนุญาตโฆษณาขายยาและ
ลงนาม พร้อมออกเลขรับ 
 

30 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอฯ 
เบื้องต้น 
 

6 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณาและจัดท า
ร่างใบอนุญาตเสนอหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
พิจารณา 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

จดัท าใบอนุญาต ฉบับจริง 
เพ่ือเสนอ ลงนาม 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

6) 
การลงนาม 
 

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม ลง

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

กรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัด
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

นาม 
 

เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

สมุทรสงครามไม่ได้
มอบอ านาจให้ นพ.
สสจ. ใช้เวลา 5 วัน
ท าการ 

7) 

- 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาต / ผู้
ด าเนินกิจการโฆษณา / ผู้
ได้รับมอบอ านาจรับค าขอ 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
สสจ.
สมุทรสงคราม 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วันท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2 0 ชุด 1. กรณีนิติบุคคล 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือผู้รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ส าเนาถูกต้อง" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี 

2) 

ทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 2 0 ชุด 1.กรณีบุคคล
ธรรมดา 
2.การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือผู้รับมอบ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองส าเนา
ถูกต้อง" ลงนาม 
ระบุชื่อ นามสกุล 
และวันเดือนปี 
ทั้งนี้ที่อยู่ต้องตรง
กับท่ีระบุในแบบ
ค าขออนุญาต
โฆษณายา 

3) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน / 
ส าเนาใบอนุญาต
ท างาน / ส าเนา
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบ
อ านาจ 

กรมการปกครอง 2 0 ชุด การรับรองส าเนา
เอกสารโดย
เจ้าของบัตร หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจที่
ได้รับมอบให้ลง
นามรับรองส าเนา
บัตรประชาชน
แทนผู้มอบ โดยใช้
ข้อความ "รับรอง
ส าเนาถูกต้อง" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอ
อนุญาตโฆษณา
ยา 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

2 0 ชุด 1. มีลายเซ็นจริง
ของผู้ยื่นค าขอ (ผู้
ขออนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจตามแบบ 1) 
2. กรอกข้อมูล
ครบถ้วนทุกหัวข้อ 
กรณีมีการขีด ลบ 
ข้อมูล ให้ผู้ยื่นค า
ขอ หรือผู้รับมอบ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ านาจ หรือ
เจ้าหน้าทีเ่ซ็นชื่อ
ก ากับพร้อมวันที่ 
3. กรณีนิติบุคคล
ชื่อและท่ีอยู่
ส านักงานต้องตรง
ตามหนังสือมอบ
อ านาจแบบ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา
ชื่อและท่ีอยู่ต้อง
ตรงตามทะเบียน
บ้าน 
4. กรณีเป็นการขอ
อนุญาตโฆษณายา
หลายต ารับในค า
ขอโฆษณาเดียว 
ต้องระบุชื่อยาและ
เลขทะเบียนต ารับ
ยา หากพ้ืนที่ไม่พอ
ให้ระบุรายละเอียด
ดังกล่าวเป็น
เอกสารแนบใน
หน้าถัดไป 
5. กรณีเป็นการ
โฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ตให้ระบุ
ชื่อเว็บไซต์ 

2) 

ข้อความโฆษณา / 
หน้าโฆษณา 
พร้อมลงนามโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
โดยระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี 

- 2 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองว่าตรง
ตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี 

4) 

ฉลาก ขวด / 
กล่องยา ฉบับที่
ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองว่าตรง
ตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี 

5) 

เอกสารก ากับยา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
ฉบับที่ได้รับ
อนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองว่าตรง
ตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6) 

ค าขอขึ้นทะเบียน
ต ารับยาฉบับที่มี
เลขรับและแก้ไข
ตรงตามที่ได้รับ
อนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด 1. กรณีหน้า
โฆษณามีการแสดง
ข้อความเก่ียวกับ
สูตร/รส/กลิ่น/
ขนาดบรรจุ ซึ่งมิได้
ระบุไว้ในฉลาก /
เอกสารก ากับยา 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือผู้รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ว่าตรงตามที่ได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี 

7) 

เอกสารแสดงการ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนต ารับยา 
ฉบับที่ได้รับ
อนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชุด 1. กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนต ารับยาที่
มีการแสดง
ข้อความการ
เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในหน้า
โฆษณาให้แนบ
เอกสารการ
อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนต ารับยา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่รายละเอียดการ
อนุญาตและเรื่อง
เดิมที่อ้างถึง 
2. การรับรอง
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ว่าตรงตามที่ได้รับ
อนุญาตขึน้
ทะเบียนไว้" ลง
นาม ระบุชื่อ 
นามสกุล และวัน
เดือนปี 

8) 

ใบสรุปรายการ
เอกสารอ้างอิง 
(กรณีมีการกล่าว
อ้างในหน้า
โฆษณา) พร้อมลง
นามโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือผู้รับมอบ
อ านาจ โดยระบุ
ชื่อ นามสกุล และ
วันเดือนปี 

- 2 0 ชุด - 

9) 

เอกสารอ้างอิง 
(กรณีมีการกล่าว
อ้างในหน้า
โฆษณา ให้ระบุ
จุดที่มีความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ข้อความโฆษณา
กับข้อความใน
เอกสารอ้างอิง) 
พร้อมลงนามโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
โดยระบุชื่อ 

- 2 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นามสกุล และวัน
เดือนปี 

10) 

หนังสือมอบ
อ านาจ  

- 2 0 ชุด 1.ยื่นขอเลขรับ
หนังสือมอบอ านาจ
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตโฆษณาได้
ที่กลุ่มก ากับดูแล
ก่อนออกสู่ตลาด 
(งานโฆษณายา) 
2.การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองส าเนา
ถูกต้อง" ลงนาม 
ระบุชื่อ นามสกุล 
และวันเดือนปี 

11) 

ข้อความโฆษณา /
หน้าโฆษณา 
พร้อมลงนามโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณาหรือ ผู้รับ
มอบอ านาจ โดย
ระบุชื่อ นามสกุล 
และวันเดือนปี 

- 12 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร  

เลขที่ 202 ม.3  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124  
Website: skmo.moph.go.th/skmo/  
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2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม 
ชั้น  1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
โทร 034-711 678 
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT 

3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556 
E-mail: 1556@fda.moph.go.th 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) คู่มือแนวการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป 
2) ค าแนะน าในการจัดเตรียมหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา 
3) แบบตรวจสอบเอกสารค าขออนุญาตโฆษณาขายยา 

 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 

คู่มือนี้ผ่ำนกระบวนงำนกำรลดระยะเวลำแล้ว 

 

วันที่พิมพ์ 09/07/58 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร 
อนุมัติ โดย  
จัดท าโดย สุวัสสา สุขเจริญคณา 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 

การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
               2. เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
    สรุป 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 15 วันท ำกำร 

ผู้ยื่นค าขอ 

1. ผู้รับอนุญาต/ ผู้รับมอบอ านาจ ยื่น
เอกสารที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และตรวจ เอกสารตาม Checklist 
และแบบตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ด้วยตนเอง 

ช่วงยื่นค ำขอ   30 นำที 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
คุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด ลงขอ้มูล
และจัดท าร่างใบอนุญาต พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
พิจารณา 

3. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและจัดท า
ใบอนุญาตฉบับจริง เพื่อเสนอลงนาม 

6 วันท ำกำร 

จ่ายเรื่องคืน 

5 วันท ำกำร 

 

5. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผูร้ับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ รับค าขอ 

1 วันท ำกำร 

 

4. เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม ลงนาม 

1 วันท ำกำร 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

ผู้ประกอบการประสงค์จะ
รับคืนค าขอ 

ครบถ้วนถูกต้อง 

ผู้ประกอบการประสงค์จะยื่นค าขอ 
ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแกไ้ขหรือ
เพิ่มเตมิเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามเวลาที่ผู้ประกอบการก าหนดและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงนัดไว ้

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 


