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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางส่ือท่ัวไป 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตโฆษณาขายยาทางส่ือทัว่ไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุตัิ  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

 

2) ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ

โฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ พ.ศ.2541 

 

3) ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ.2545 

 

4) คําสัง่สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ที ่112/2547 เร่ืองมอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยาตามกฎหมายเฉพาะใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  15 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตโฆษณาขายยาทางส่ือทัว่ไป สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง ยา  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
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สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง   

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

- ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและให้ความเห็นเก่ียวกบัการโฆษณา

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ พ.ศ. 2541 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1.pdf 

 

- ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_6.pdf 

 

- คูมื่อแนวการโฆษณาขายยาตอ่ประชาชนทัว่ไป 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/FDA%20INDEX.PDF 

 

- คําแนะนําในการจดัเตรียมหนงัสือมอบอํานาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณาขายยา 

 

- 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 
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- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาท่ีต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารกํากบัยาและข้อความของ

คําเตือน และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp 

 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาสามญัประจําบ้าน และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law023.asp 

 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองระบตํุารายา และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law025.asp 

 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยาสามญัประจําบ้านแผนปัจจบุนั และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp 

 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยาสามญัประจําบ้านแผนโบราณ และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp 

 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง โรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณายาวา่สามารถบําบดั บรรเทา รักษาหรือ

ปอ้งกนั 

 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณาวา่บําบดัได้.pdf 

 

วิธีการ 

 

- ย่ืนคําขออนญุาตโฆษณาขายยา หน้าโฆษณา พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาตามคูมื่อการขออนญุาตโฆษณา

ขายยาทางส่ือทัว่ไป ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถกูต้องตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขออนญุาตโฆษณาขายยา 

และลงนามรับรองณ ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

 

เง่ือนไข 
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- ให้ตรวจสอบเอกสารสําหรับย่ืนขออนญุาตตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขออนญุาตโฆษณาขายยาตามแบบตรวจสอบ

เอกสารคําขออนญุาตโฆษณาขายยาให้ครบถ้วนถกูต้องในทกุรายการและลงนามรับรอง 

 

- กรณีท่ีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขออนญุาตโฆษณาขายยา ให้ย่ืนแก้ไขหรือแนบเอกสาร

ให้ครบถ้วนถกูต้องภายใน 2 วนัทําการ หากเกินระยะเวลาดงักลา่วเจ้าหน้าท่ีจะคืนคําขอดงักล่าว 

 

- ผู้ขออนญุาตโฆษณาหรือผู้ รับมอบอํานาจท่ีมาย่ืนคําขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัคําขอโฆษณาได้

อยา่งถกูต้องครบถ้วน และมีอํานาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ 

 

- ระยะเวลาดําเนินการ 15 วนัทําการสําหรับคําขอลําดบัท่ี 1-10 ตอ่วนั และคําขอทกุ10 ลําดบัถดัไปจะใช้เวลาพิจารณา

เพิ่มชว่งละ 5 วนัทําการเชน่ ย่ืน 30 คําขอให้วนัเดียวกนั คําขอลําดบัท่ี 1-10 จะใช้เวลาพิจารณา15วนัทําการคําขอลําดบั

ท่ี 11-20 จะใช้เวลาพิจารณา 20วนัทําการคําขอลําดบัท่ี 21-30 จะใช้เวลาพิจารณา25วนัทําการไมร่วมกรณีเร่ืองท่ีมี

ปัญหาทางเทคนิค ปัญหาทางวิชาการ หรือมีความเห็นแย้งหรือปัญหาอ่ืนใด หรือเห็นควรไมอ่นมุตัิ/ไมอ่นญุาตซึง่

ดําเนินการตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา วา่ด้วยขัน้ตอนและวิธีการอนญุาตและให้ความเห็น

เก่ียวกบัการโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพ พ.ศ. 2541และไมร่วมระยะเวลาของผู้ประกอบการและเวลาดําเนินการของ

ไปรษณีย์ 

 

- ขอบเขตของคําวา่ &ldquo;ปัญหาทางวิชาการ&rdquo; ของการพิจารณาอนญุาตโฆษณา เชน่ 1. กรณีกล่าวอ้างข้อมลู

ยาท่ีไมมี่หรือไมส่อดคล้องกบัข้อมลูยาท่ีได้รับอนญุาตขึน้ทะเบียนยาไว้ 2. กรณีมีกลา่วอ้างข้อความและ/หรือมีการ

ดดัแปลงข้อมลูด้าน คณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภยั ความคุ้มคา่ หรือความเหมาะสมจากเอกสาร

วิชาการ 

 

- ขอบเขตของคําวา่ &ldquo;ปัญหาทางเทคนิค&rdquo; ของการพิจารณาอนญุาตโฆษณา เชน่ 1. เป็นข้อความโฆษณา

ท่ีไมมี่ข้อห้ามหรือข้อกําหนดในหลกัเกณฑ์ฯ แตพ่ิจารณาแล้วอาจมีความไมเ่หมาะสม/ไมถ่กูต้อง/ผิดศีลธรรม/ผิด

กฎหมายอ่ืน 2. การโฆษณา/ส่ือโฆษณารูปแบบใหม ่เชน่ การโฆษณาขายยาตาม social media ซึง่ยงัไมเ่คยพิจารณา

อนญุาตมาก่อน 3. ข้อความหรือการโฆษณาท่ีอาจไมจ่ดัเป็นโฆษณาท่ีต้องขออนญุาตตามพรบ.ยา 2510 4. กรณีข้อมลู

ยา/ข้อมลูผู้ ย่ืนคําขอ /ข้อมลูอ่ืนใดในระบบ ต้องแก้ไขหรือไมมี่ในระบบ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนขออนญุาต/ผู้ ดําเนิน

กิจการโฆษณา/ผู้ได้รับมอบ

อํานาจ ย่ืนเอกสารท่ี

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์

สขุภาพเบด็เสร็จ (One 

Stop Service Center: 

OSSC) และตรวจเอกสาร

ตามแบบตรวจสอบเอกสาร

คําขออนญุาตโฆษณาขาย

ยาและลงนามรับรอง 
 

0 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารตาม

แบบตรวจสอบเอกสารคํา

ขออนญุาตโฆษณาขายยา

และลงนาม พร้อมออกเลข

รับ 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาคําขอฯ 

เบือ้งต้น 
 

6 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและ

เสนอผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

5 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาและลง

นามอนมุตัิ 
 

2 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

6) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูและ

แจ้งให้ผู้ ย่ืนขออนญุาต/ผู้

ดําเนินกิจการโฆษณา/ผู้

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ได้รับมอบอํานาจรับคําขอ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

2 0 ชดุ (1. กรณีนิตบิคุคล 

2. การรับรอง

สําเนาเอกสารโดย

ผู้ขออนญุาต

โฆษณา หรือ ผู้ รับ

มอบอํานาจใช้

ข้อความ "รับรอง

สําเนาถกูต้อง" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 2 0 ชดุ (1.กรณีบคุคล

ธรรมดา 

2.การรับรอง

สําเนาเอกสารโดย

ผู้ขออนญุาต

โฆษณา หรือ ผู้ รับ

มอบอํานาจใช้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ข้อความ "รับรอง

สําเนาถกูต้อง" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี ทัง้นีท่ี้อยู่

ต้องตรงกบัท่ีระบุ

ในแบบคําขอ

อนญุาตโฆษณา

ยา) 

3) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน/สําเนา

ใบอนญุาต

ทํางาน/สําเนา

หนงัสือเดนิทาง

ของผู้มอบ

อํานาจและผู้ รับ

มอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 2 0 ชดุ (การรับรองสําเนา

เอกสารโดย

เจ้าของบตัร หรือ 

ผู้ รับมอบอํานาจท่ี

ได้รับมอบให้ลง

นามรับรองสําเนา

บตัรประชาชน

แทนผู้มอบ โดยใช้

ข้อความ "รับรอง

สําเนาถกูต้อง" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนญุาตโฆษณา

ยา 

สํานกัยา 2 0 ชดุ (1. มีลายเซ็นจริง

ของผู้ ย่ืนคําขอ (ผู้

ขออนญุาต
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โฆษณา หรือ ผู้ รับ

มอบอํานาจตาม

แบบ 1) 

2. กรอกข้อมลู

ครบถ้วนทกุหวัข้อ 

กรณีมีการขีด ลบ 

ข้อมลู ให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ หรือผู้ รับมอบ

อํานาจ หรือ

เจ้าหน้าท่ี เซ็นช่ือ

กํากบัพร้อมวนัท่ี 

3. กรณีนิตบิคุคล

ช่ือและท่ีอยู่

สํานกังานต้องตรง

ตามหนงัสือมอบ

อํานาจแบบ 1 

กรณีบคุคล

ธรรมดาช่ือและท่ี

อยูต้่องตรงตาม

ทะเบียนบ้าน 

4. กรณีเป็นการขอ

อนญุาตโฆษณา

ยาหลายตํารับใน

คําขอโฆษณา

เดียว ต้องระบช่ืุอ

ยาและเลข

ทะเบียนตํารับยา 

หากพืน้ท่ีไมพ่อให้

ระบรุายละเอียด
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดงักลา่วเป็น

เอกสารแนบใน

หน้าถดัไป 

5. กรณีเป็นการ

โฆษณาทาง

อินเตอร์เน็ต ให้

ระบช่ืุอเว็บไซต์) 

2) 

ข้อความ

โฆษณา/หน้า

โฆษณา พร้อม

ลงนามโดยผู้ขอ

อนญุาตโฆษณา 

หรือ ผู้ รับมอบ

อํานาจ โดยระบุ

ช่ือ นามสกลุ 

และวนัเดือนปี 

- 2 0 ชดุ - 

3) 

สําเนาใบสําคญั

การขึน้ทะเบียน

ตํารับยา 

สํานกัยา 2 0 ชดุ (การรับรองสําเนา

เอกสารโดยผู้ขอ

อนญุาตโฆษณา 

หรือ ผู้ รับมอบ

อํานาจใช้ข้อความ 

"รับรองวา่ตรง

ตามท่ีได้รับ

อนญุาตขึน้

ทะเบียนไว้" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 

4) สําเนาฉลาก สํานกัยา 2 0 ชดุ (การรับรองสําเนา
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขวด/กลอ่งยา 

ฉบบัท่ีได้รับ

อนญุาตจาก

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

แล้ว 

เอกสารโดยผู้ขอ

อนญุาตโฆษณา 

หรือ ผู้ รับมอบ

อํานาจใช้ข้อความ 

"รับรองวา่ตรง

ตามท่ีได้รับ

อนญุาตขึน้

ทะเบียนไว้" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 

5) 

สําเนาเอกสาร

กํากบัยา

ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

ฉบบัท่ีได้รับ

อนญุาตจาก

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

แล้ว 

สํานกัยา 2 0 ชดุ (การรับรองสําเนา

เอกสารโดยผู้ขอ

อนญุาตโฆษณา 

หรือ ผู้ รับมอบ

อํานาจใช้ข้อความ 

"รับรองวา่ตรง

ตามท่ีได้รับ

อนญุาตขึน้

ทะเบียนไว้" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 

6) 

สําเนาคําขอขึน้

ทะเบียนตํารับยา

ฉบบัท่ีมีเลขรับ

และแก้ไขตรง

ตามท่ีได้รับ

อนญุาตจาก

สํานกัยา 2 0 ชดุ (1. กรณีหน้า

โฆษณามีการ

แสดงข้อความ

เก่ียวกบัสตูร/รส/

กลิ่น/ขนาดบรรจ ุ

ซึง่มิได้ระบไุว้ใน



11/15 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

แล้ว 

ฉลาก/เอกสาร

กํากบัยา 

2. การรับรอง

สําเนาเอกสารโดย

ผู้ขออนญุาต

โฆษณา หรือ ผู้ รับ

มอบอํานาจใช้

ข้อความ "รับรอง

วา่ตรงตามท่ีได้รับ

อนญุาตขึน้

ทะเบียนไว้" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 

7) 

สําเนาเอกสาร

แสดงการแก้ไข

เปล่ียนแปลง

ทะเบียนตํารับยา 

ฉบบัท่ีได้รับ

อนญุาตจาก

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

แล้ว 

สํานกัยา 2 0 ชดุ (1. กรณีมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลง

ทะเบียนตํารับยา

ท่ีมีการแสดง

ข้อความการ

เปล่ียนแปลง

ดงักลา่วในหน้า

โฆษณา ให้แนบ

เอกสารการ

อนญุาตให้แก้ไข

เปล่ียนแปลง

ทะเบียนตํารับยา

ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีรายละเอียดการ

อนญุาตและเร่ือง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เดมิท่ีอ้างถึง 

2. การรับรอง

สําเนาเอกสารโดย

ผู้ขออนญุาต

โฆษณา หรือ ผู้ รับ

มอบอํานาจใช้

ข้อความ "รับรอง

วา่ตรงตามท่ีได้รับ

อนญุาตขึน้

ทะเบียนไว้" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 

8) 

ใบสรุปรายการ

เอกสารอ้างอิง 

(กรณีมีการกลา่ว

อ้างในหน้า

โฆษณา) พร้อม

ลงนามโดยผู้ขอ

อนญุาตโฆษณา 

หรือ ผู้ รับมอบ

อํานาจ โดยระบุ

ช่ือ นามสกลุ 

และวนัเดือนปี 

- 2 0 ชดุ - 

9) 

เอกสารอ้างอิง 

(กรณีมีการกลา่ว

อ้างในหน้า

โฆษณา ให้ระบุ

จดุท่ีมีความ

- 2 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เช่ือมโยงระหวา่ง

ข้อความโฆษณา

กบัข้อความใน

เอกสารอ้างอิง) 

พร้อมลงนามโดย

ผู้ขออนญุาต

โฆษณา หรือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

โดยระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี 

10) 

สําเนาหนงัสือ

มอบอํานาจ ท่ี

เจ้าหน้าท่ีงาน

โฆษณายาออก

เลขรับแล้ว 

สํานกัยา 2 0 ชดุ (1.ย่ืนขอเลขรับ

หนงัสือมอบ

อํานาจเก่ียวกบั

การขออนญุาต

โฆษณาได้ท่ีกลุม่

กํากบัดแูลก่อน

ออกสู่ตลาด (งาน

โฆษณายา) 

2.การรับรอง

สําเนาเอกสารโดย

ผู้ขออนญุาต

โฆษณา หรือ ผู้ รับ

มอบอํานาจใช้

ข้อความ "รับรอง

สําเนาถกูต้อง" ลง

นาม ระบช่ืุอ 

นามสกลุ และวนั

เดือนปี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

11) 

ข้อความ

โฆษณา/หน้า

โฆษณา พร้อม

ลงนามโดยผู้ขอ

อนญุาตโฆษณา 

หรือ ผู้ รับมอบ

อํานาจ โดยระบุ

ช่ือ นามสกลุ 

และวนัเดือนปี 

- 12 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: 

OSSC) ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 

ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่น 1556 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อแนวการโฆษณาขายยาตอ่ประชาชนทัว่ไป 

- 

 

2) คําแนะนําในการจดัเตรียมหนงัสือมอบอํานาจเก่ียวกบัการขออนญุาตโฆษณาขายยา 

- 
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3) แบบตรวจสอบเอกสารคําขออนญุาตโฆษณาขายยา 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

หากพบปัญหาในการใช้คูมื่อ หรือลิงค์ไมส่ามารถใช้งานได้ กรุณาแจ้งงานโฆษณายา หมายเลขโทรศพัท์ 02 590 7201 

หรือ02 590 7168 ; E-mail : drug@fda.moph.go.th 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


