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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรอนุญำตโฆษณำขำยยำทำงสื่อทั่วไป 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข 
 

1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์
1) ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยขั้นตอนและวิธีกำรอนุญำตและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร 
    โฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. 2541  [http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents 
    /Law10-Regulation-FDA/19981224.pdf] 
2) ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรโฆษณำขำยยำ พ.ศ. 2545   
    [http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Law10-Regulation-FDA/  
    20021202.pdf] 
3) คู่มือแนวกำรโฆษณำขำยยำต่อประชำชนท่ัวไป [http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared% 
    20Documents/Advertisement/forms/FDA-INDEX.PDF] 
4) ค ำแนะน ำในกำรจัดเตรียมหนังสือมอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำรขออนญุำตโฆษณำขำยยำ 
5) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องยำควบคุมพิเศษและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม [http://drug.fda.moph.go.th  
    /zone_law/law020.asp] 
6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องยำอันตรำยและฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม [http://drug.fda.moph.go.th/zone  
    _law/law021.asp] 
7) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องยำที่ต้องแจ้งค ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่เอกสำรก ำกับยำและข้อควำม 
    ของค ำเตือนและฉบับแก้ไขเพิม่เติม [http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp] 
8) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องยำสำมญัประจ ำบ้ำนและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม[http://drug.fda.moph.go.th  
    /zone_law/law023.asp] 
9) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องระบุต ำรำยำและฉบับแกไ้ขเพิม่เติม[http://drug.fda.moph.go.th/zone  
    _law/law025.asp] 
10)ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องยำสำมญัประจ ำบ้ำนแผนปัจจบุันและฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม  
    [http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp] 
11)ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องยำสำมญัประจ ำบ้ำนแผนโบรำณและฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ 
    [http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp] 
12)ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องโรคหรืออำกำรของโรคที่ห้ำมโฆษณำยำว่ำสำมำรถบ ำบดับรรเทำรักษำหรือ 
    ป้องกัน [http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรืออำกำรของโรคที่ห้ำมโฆษณำว่ำบ ำบัดได้.pdf] 
 
วิธีกำร 
ยื่นค ำขออนุญำตโฆษณำขำยยำหน้ำโฆษณำพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมคู่มือกำรขออนุญำตโฆษณำ
ขำยยำทำงสื่อท่ัวไปตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขออนุญำตโฆษณำขำยยำ
และลงนำมรับรองณศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด 
 
เง่ือนไข 

ให้ตรวจสอบเอกสำรส ำหรับยื่นขออนุญำตตำมแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขออนุญำตโฆษณำขำยยำตำมแบบ
ตรวจสอบเอกสำรค ำขออนุญำตโฆษณำขำยยำให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรำยกำรและลงนำมรับรอง 



2/8 
 

 

 
กรณีที่เอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมแบบตรวจสอบเอกสำรค ำขออนุญำตโฆษณำขำยยำให้ยื่นแก้ไขหรือแนบ
เอกสำรให้ครบถ้วนถูกต้องภำยใน 2 วันท ำกำรหำกเกินระยะเวลำดังกล่ำวเจ้ำหน้ำท่ีจะคืนค ำขอดังกล่ำว 
 
ผู้ขออนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจที่มำยื่นค ำขอฯต้องสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอยีดเกี่ยวกับค ำขอโฆษณำ    
ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและมีอ ำนำจตัดสินใจและลงนำมรับทรำบขอ้บกพร่องได้ 
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 15 วันท ำกำรส ำหรับค ำขอล ำดับที่ 1-10 ต่อวันและค ำขอทุก10 ล ำดับถัดไปจะใช้เวลำ
พิจำรณำเพิ่มช่วงละ 5 วันท ำกำรเช่นยื่น 30 ค ำขอให้วันเดียวกันค ำขอล ำดับที่ 1-10 จะใช้เวลำพิจำรณำ15วันท ำ
กำรค ำขอล ำดับที่ 11-20 จะใช้เวลำพิจำรณำ 20 วันท ำกำรค ำขอล ำดับที่ 21-30 จะใช้เวลำพิจำรณำ25วันท ำกำร  
ไม่รวมกรณีเรื่องที่มีปัญหำทำงเทคนิคปัญหำทำงวิชำกำรหรือมีควำมเห็นแย้งหรือปัญหำอื่นใดหรือเห็นควรไม่อนุมัติ/
ไม่อนุญำตซึ่งด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยขั้นตอนและวิธีกำรอนุญำตและ 
ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ พ.ศ. 2541 และไม่รวมระยะเวลำของผู้ประกอบกำรและเวลำ
ด ำเนินกำรของไปรษณีย์ 
 
ขอบเขตของค ำว่ำปัญหำทำงวิชำกำรของกำรพิจำรณำอนุญำตโฆษณำเช่น 1.กรณีกล่ำวอ้ำงข้อมูลยำที่ไม่มีหรือไม่
สอดคล้องกับข้อมูลยำที่ได้รับอนุญำตขึ้นทะเบียนยำไว้ 2.กรณีมีกล่ำวอ้ำงข้อควำมและ/หรือมีกำรดัดแปลงข้อมูล
ด้ำนคุณภำพประสิทธิภำพประสิทธิผลควำมปลอดภัยควำมคุ้มค่ำหรือควำมเหมำะสมจำกเอกสำรวิชำกำร 
 
ขอบเขตของค ำว่ำปัญหำทำงเทคนิคของกำรพิจำรณำอนุญำตโฆษณำเช่น 1.เป็นข้อควำมโฆษณำที่ไม่มีข้อห้ำมหรือ
ข้อก ำหนดในหลักเกณฑ์ฯแต่พิจำรณำแล้วอำจมีควำมไม่เหมำะสม/ ไม่ถูกต้อง/ ผิดศีลธรรม /ผิดกฎหมำยอื่น  
2.กำรโฆษณำ/สื่อโฆษณำรูปแบบใหม่เช่นกำรโฆษณำขำยยำตำม social media ซึ่งยังไม่เคยพิจำรณำอนุญำต     
มำก่อน 3.ข้อควำมหรือกำรโฆษณำที่อำจไม่จัดเป็นโฆษณำที่ต้องขออนุญำตตำมพรบ.ยำ 2510 4.กรณีข้อมูลยำ/
ข้อมูลผู้ยื่นค ำขอ/ ข้อมูลอื่นใดในระบบต้องแก้ไขหรือไม่มีในระบบ 
 

2. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำน ี
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
 

   
3. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม:  21 วันท ำกำร  
 หมำยเหตุ:   ไม่นับวันที่รอผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข/ส่งเอกสำรเพิ่มเติม 
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ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1) กำรตรวจสอบ

เอกสำร 
 

(1) ผู้รับอนญุำต/ผูร้ับมอบ  
    อ ำนำจยื่นเอกสำรที่ศูนย์  
    บริกำรผลติภณัฑส์ุขภำพ 
    เบ็ดเสร็จและตรวจเอกสำร  
    ตำมแบบตรวจสอบเอกสำร 
    ค ำขออนุญำตโฆษณำ     
    ขำยยำและลงนำรับรอง 
(2) เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ 
     ตรวจสอบควำมครบถ้วน 
     และถูกต้องของค ำขอและ 
     เอกสำร 

2 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

 

2) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำค ำขอฯและ
ควำมสอดคล้องกับข้อ
กฎหมำย 

6 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

 

3) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมี
มต ิ
 

เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำใบอนุญำตและ
ลงข้อมูลในฐำนข้อมูล 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

 

4) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมี
มต ิ

ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำและลงนำม
อนุมัต ิ

7 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

 

5) - เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งผลกำร
พิจำรณำ/ส่งมอบใบอนุญำต
ให้ผู้ยื่นค ำขอ 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

 

 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

1. เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ ำตัวประชำชน/ส ำเนำ
ใบอนุญำตท ำงำน/ส ำเนำหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบอ ำนำจและผูร้ับ
มอบอ ำนำจ 
(กำรรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของ
บัตรหรือผู้รับมอบอ ำนำจที่ได้รับมอบ
ให้ลงนำมรับรองส ำเนำบตัรประชำชน
แทนผู้มอบโดยใช้ข้อควำม "รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง" ลงนำมระบุช่ือนำมสกุล
และวันเดือนปี) 

กรมกำรปกครอง 2 0 ฉบับ  
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1. เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กำรรับรองส ำเนำเอกสำรโดยผูข้อ  
   อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
   ใช้ข้อควำม"รับรองส ำเนำถูกต้อง"  
   ลงนำมระบุชื่อนำมสกลุและวัน    
   เดือนปีท้ังนี้ท่ีอยู่ต้องตรงกับท่ีระบุใน 
   แบบค ำขออนุญำตโฆษณำยำ 

กรมกำรปกครอง 2 0 ฉบับ  

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
(เฉพำะกรณีผู้ขออนุญำตฯเป็นนติิ
บุคคล) 
1. กรณีนิติบุคคล 
2. กำรรับรองส ำเนำเอกสำรโดยผู้     
   ขออนุญำตโฆษณำหรือผูร้ับมอบ    
   อ ำนำจใช้ข้อควำม "รับรองส ำเนำ 
   ถูกต้อง" ลงนำมระบุชื่อนำมสกลุ  
   และวนัเดือนป ี

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 

2 0 ฉบับ  

2. เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบค ำขออนุญำตโฆษณำยำ 
1. มีลำยเซ็นจริงของผู้ยื่นค ำขอ  
   (ผู้ขออนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบ   
    อ ำนำจตำมแบบ 1) 
2. กรอกข้อมูลครบถ้วนทุกหัวข้อกรณี    
   มีกำรขีดลบข้อมลูให้ผูย้ื่นค ำขอหรือ    
   ผู้รับมอบอ ำนำจหรือเจ้ำหน้ำท่ีเซ็นช่ือ 
   ก ำกับพร้อมวันที ่
3. กรณีนิติบุคคลช่ือและที่อยูส่ ำนกังำน 
   ต้องตรงตำมหนังสือมอบอ ำนำจแบบ  
   1 กรณีบุคคลธรรมดำช่ือและทีอ่ยู่ต้อง 
   ตรงตำมทะเบยีนบ้ำน 
4. กรณีเป็นกำรขออนุญำตโฆษณำยำ 
   หลำยต ำรบัในค ำขอโฆษณำเดยีวต้อง  
   ระบุช่ือยำและเลขทะเบยีนต ำรบัยำ 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ  
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   หำกพ้ืนท่ีไม่พอให้ระบุรำยละเอยีด  
   ดังกล่ำวเป็นเอกสำรแนบในหนำ้ถัดไป 
5. กรณีเป็นกำรโฆษณำทำงอินเตอร์เน็ต 
   ให้ระบุชื่อเว็บไซต์) 

2) ข้อควำมโฆษณำ/หน้ำโฆษณำพร้อม    
ลงนำมโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำหรอื  
ผู้รับมอบอ ำนำจโดยระบุชื่อนำมสกุล
และวันเดือนป ี
 

- 2 0 ฉบับ  

3) ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
(กำรรับรองส ำ เนำเอกสำรโดยผู้ ขอ
อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจ   
ใช้ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้รับ
อนุญำตขึ้นทะเบียนไว้" ลงนำมระบุช่ือ
นำมสกุลและวันเดือนปี) 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ  

4) ส ำเนำฉลำกขวด/กล่องยำฉบับท่ีได้รับ
อนุญำตจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
แล้ว 
(กำรรับรองส ำ เนำเอกสำรโดยผู้ขอ
อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจ   
ใช้ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้รับ
อนุญำตขึ้นทะเบียนไว้" ลงนำมระบุช่ือ
นำมสกุลและวันเดือนปี) 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ  

5) ส ำเนำเอกสำรก ำกับยำภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษฉบับท่ีได้รับอนญุำตจำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแล้ว 
(กำรรับรองส ำ เนำเอกสำรโดยผู้ขอ
อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจ   
ใช้ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้รับ
อนุญำตขึ้นทะเบียนไว้" ลงนำมระบุช่ือ
นำมสกุลและวันเดือนปี) 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ  

6) ส ำเนำค ำขอข้ึนทะเบียนต ำรับยำฉบับที่มี
เลขรับและแก้ไขตรงตำมที่ได้รับอนุญำต
จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแล้ว 
1. กรณีหน้ำโฆษณำมีกำรแสดงข้อควำม  
   เกี่ยวกับสูตร/รส/กลิ่น/ขนำดบรรจุซึ่ง  
   มิได้ระบุไว้ในฉลำก/เอกสำรก ำกับยำ 
2. กำรรับรองส ำเนำเอกสำรโดยผู้ขอ      
   อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
   ใช้ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้     

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ  
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2. เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

    รับอนุญำตขึ้นทะเบียนไว้" ลงนำมระบุ 
   ช่ือนำมสกุลและวันเดือนปี 
 

     

7) ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนต ำรับยำฉบบัท่ี
ได้รับอนญุำตจำกส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดแล้ว 
 
1. กรณีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน  
   ต ำรับยำที่มีกำรแสดงข้อควำมกำร 
   เปลี่ยนแปลงดังกลำ่วในหน้ำโฆษณำ  
   ให้แนบเอกสำรกำรอนุญำตให้แก้ไข 
   เปลี่ยนแปลงทะเบยีนต ำรับยำในส่วน 
   ที่เกี่ยวข้องที่รำยละเอียดกำรอนุญำต 
   และเรื่องเดมิที่อ้ำงถึง 
 
2. กำรรับรองส ำเนำเอกสำรโดยผูข้อ  
   อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจ    
   ใช้ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้รับ 
   อนุญำตขึ้นทะเบียนไว้" ลงนำมระบุช่ือ 
   นำมสกุลและวันเดือนป ี
 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ  

8) ใบสรุปรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง  
(กรณีมีกำรกล่ำวอ้ำงในหน้ำโฆษณำ) 
พร้อมลงนำมโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ
หรือผู้รบัมอบอ ำนำจโดยระบุช่ือ
นำมสกลุและวันเดือนป ี
 

- 2 0 ฉบับ  

9) เอกสำรอ้ำงอิง  
(กรณีมีกำรกล่ำวอ้ำงในหน้ำโฆษณำให้
ระบุ จุ ดที่ มี ควำม เ ช่ือมโย งระหว่ ำ ง
ข้ อ ค ว ำ ม โ ฆ ษ ณ ำ กั บ ข้ อ ค ว ำ ม ใ น
เอกสำรอ้ำงอิง) พร้อมลงนำมโดยผู้ขอ
อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจโดย
ระบุช่ือนำมสกุลและวันเดือนปี 
 
 

- 2 0 ฉบับ  
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2. เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

10) ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่เจ้ำหนำ้ที่
งำนโฆษณำยำออกเลขรบัแล้ว 
1. ยื่นขอเลขรับหนังสือมอบอ ำนำจ  
   เกี่ยวกับกำรขออนุญำตโฆษณำได้ที่ 
   กลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสูต่ลำด  
   (งำนโฆษณำยำ) 
2. กำรรับรองส ำเนำเอกสำรโดยผูข้อ  
   อนุญำตโฆษณำหรือผู้รับมอบอ ำนำจ  
   ใช้ข้อควำม "รับรองส ำเนำถูกต้อง" 
   ลงนำมระบุชื่อนำมสกลุและวันเดือนปี 

กลุ่มงำน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

2 0 ฉบับ  

11) ข้อควำมโฆษณำ/หน้ำโฆษณำพร้อมลง
นำมโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำหรือผู้รับ
มอบอ ำนำจโดยระบุชื่อนำมสกุลและวัน
เดือนป ี

- 12 0 ฉบับ  

 
5. ค่ำธรรมเนียม 
 1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 2000 บำท 

    และค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 300 บำท 
 
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำ บริกำร 
1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง  

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220  
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 
7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำยด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
7. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

1) คู่มือแนวกำรโฆษณำขำยยำต่อประชำชนท่ัวไป 
 2) ค ำแนะน ำในกำรจัดเตรียมหนังสือมอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำรขออนญุำตโฆษณำขำยยำ 
 3) แบบตรวจสอบเอกสำรค ำขออนุญำตโฆษณำขำยยำ 
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8. หมำยเหตุ 
1) หำกพบปัญหำในกำรใช้คู่มือหรอืลิงค์ไมส่ำมำรถใช้งำนได้กรณุำแจ้งงำนโฆษณำยำ 
   หมำยเลขโทรศัพท์ 02-5907201 หรือ 02-5907168; E-mail: drug@fda.moph.go.th 

 2) กรุณำเตรียมเอกสำรตำมใบตรวจรับเอกสำรประกอบค ำขอฯให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนกำรยื่นขอรับอนุญำต 
                หำกเอกสำรเป็นส ำเนำให้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 3) เวลำด ำเนินกำรไม่รวมเวลำที่ผูร้ับบริกำรใช้ในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมและมำรับใบอนญุำต 
  
9. Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน: กำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำทำงสื่อทั่วไป 
 ไม่ม ี
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำทำงสื่อท่ัวไป 
2. หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัต ิ
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ยำ พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยขั้นตอนและวิธีกำรอนุญำตและใหค้วำมเห็นเกี่ยวกับ       
    กำรโฆษณำผลติภณัฑ์สุขภำพ พ.ศ. 2541 
3) ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรโฆษณำขำยยำ พ.ศ. 2545 
4) ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่ 112/2547 เรื่อง มอบอ ำนำจเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและ 
    ยำตำมกฎหมำยเฉพำะใหผู้้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มคีวำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำน ี
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 
   ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: -  
9. ข้อมลูสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด  0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด  0 
10. งำนนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
     ยังไมผ่่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำร 
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำทำงสื่อท่ัวไป 
 


