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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางส่ือท่ัวไป 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

2) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2541 
 

3) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 
 

4) ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 112/2547 เรื่องมอบอ านาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2557  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 15  วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [อย.] การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางส่ือท่ัวไป 26/03/2015 11:47  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ ยื่นค าขอฯ :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เลขท่ี 31 ถนน ยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000   
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
 
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2541 
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 
 
- คู่มือแนวการโฆษณาขายยาต่อประชาชนท่ัวไป 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/FDA%20INDEX.PDF 
 
- ค าแนะน าในการจัดเตรียมหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาควบคุมพิเศษ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law020.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาอันตรายและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law021.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาท่ีต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก ากับยาและข้อความของค า
เตือน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp 
 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจ าบ้าน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law023.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุต ารายา และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law025.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณายาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษาหรือ
ป้องกัน 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณาว่าบ าบัดได้.pdf 
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วิธีการ 
- ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาขายยา หน้าโฆษณา พร้อมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาตามคู่มือการขออนุญาตโฆษณา
ขายยาทางส่ือท่ัวไป ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขออนุญาตโฆษณาขายยา 
และลงนามรับรอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
เง่ือนไข 
 
- ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นขออนุญาตตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขออนุญาตโฆษณาขายยาตามแบบตรวจสอบ
เอกสารค าขออนุญาตโฆษณาขายยาให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรายการและลงนามรับรอง 
 
- กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขออนุญาตโฆษณาขายยา ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสาร
ใหค้รบถ้วนถูกต้องภายใน 2 วันท าการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีจะคืนค าขอดังกล่าว 
 
- ผู้ขออนุญาตโฆษณาหรือผู้รับมอบอ านาจท่ีมายื่นค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค าขอโฆษณาได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ 
 
- ระยะเวลาด าเนินการ 15 วันท าการ  ไม่รวมกรณีเรื่องท่ีมีปัญหาทางเทคนิค ปัญหาทางวิชาการ หรือมีความเห็นแย้ง
หรือปัญหาอื่นใด หรือเห็นควรไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาตซึ่งด าเนินการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า
ด้วยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2541 และไม่รวมระยะเวลา
ของผู้ประกอบการและเวลาด าเนินการของไปรษณีย์ 
 
- ขอบเขตของค าว่า ปัญหาทางวิชาการของการพิจารณาอนุญาตโฆษณา เช่น  
1. กรณีกล่าวอ้างข้อมูลยาท่ีไม่มีหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลยาท่ีได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนยาไว้  
2. กรณีมีกล่าวอ้างข้อความและ/หรือมีการดัดแปลงข้อมูลด้าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย 
ความคุ้มค่า หรือความเหมาะสมจากเอกสารวิชาการ 
 
- ขอบเขตของค าว่าปัญหาทางเทคนิค ของการพิจารณาอนุญาตโฆษณา เช่น  
1. เป็นข้อความโฆษณาท่ีไม่มีข้อห้ามหรือข้อก าหนดในหลักเกณฑ์ฯ แต่พิจารณาแล้วอาจมีความไม่เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง/
ผิดศีลธรรม/ผิดกฎหมายอื่น     
2. การโฆษณา/ส่ือโฆษณารูปแบบใหม่ เช่น การโฆษณาขายยาตาม social media ซึ่งยังไม่เคยพิจารณาอนุญาตมาก่อน    
3. ข้อความหรือการโฆษณาท่ีอาจไม่จัดเป็นโฆษณาท่ีต้องขออนุญาตตามพรบ.ยา 2510  
4. กรณีข้อมูลยา/ข้อมูลผู้ยื่นค าขอ /ข้อมูลอื่นใดในระบบ ต้องแก้ไขหรือไม่มีในระบบ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยื่นขออนุญาต/ผู้ด าเนิน
กิจการโฆษณา/ผู้ได้รับมอบ
อ านาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service Center: 
OSSC) และตรวจเอกสาร
ตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ค าขออนุญาตโฆษณาขายยา
และลงนามรับรอง 
 

10 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารตาม
แบบตรวจสอบเอกสารค าขอ
อนุญาตโฆษณาขายยาและ
ลงนาม พร้อมออกเลขรับ 
 

30 นาที  กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอฯ 
เบ้ืองต้น 
 

7 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

- 

4) 

การลงนาม 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและเสนอ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

- 

5) 

การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาและลง
นามอนุมัติ 
 

2 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
 
 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาต/ผู้
ด าเนินกิจการโฆษณา/ผู้
ได้รับมอบอ านาจรับค าขอ 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15   วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า 

2 0 ชุด (1. กรณีนิติบุคคล 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ส าเนาถูกต้อง" ลง
นาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวัน
เดือนป)ี 
 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 2 0 ชุด (1.กรณีบุคคล
ธรรมดา 
2.การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา  
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองส าเนา
ถูกต้อง" ลงนาม 
ระบุช่ือ นามสกุล 
และวันเดือนปี 
ท้ังนี้ท่ีอยู่ต้องตรง
กับท่ีระบุในแบบ
ค าขออนุญาต
โฆษณายา) 

3) 

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

กรมการปกครอง 2 0 ชุด (การรับรองส าเนา
เอกสารโดย
เจ้าของบัตร หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจท่ี
ได้รับมอบให้ลง
นามรับรองส าเนา
บัตรประชาชน
แทนผู้มอบ โดยใช้
ข้อความ "รับรอง
ส าเนาถูกต้อง" ลง
นาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวัน
เดือนป)ี 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอ
อนุญาตโฆษณา
ยา 

ส านักยา 2 0 ชุด (1. มีลายเซ็นจริง
ของผู้ยื่นค าขอ (ผู้
ขออนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อ านาจตามแบบ 1) 
2. กรอกข้อมูล
ครบถ้วนทุกหัวข้อ 
กรณีมีการขีด ลบ 
ข้อมูล ให้ผู้ยื่นค า
ขอ หรือผู้รับมอบ
อ านาจ หรือ
เจ้าหน้าท่ี เซ็นช่ือ
ก ากับพร้อมวันท่ี 
3. กรณีนิติบุคคล
ช่ือและท่ีอยู่
ส านักงานต้องตรง
ตามหนังสือมอบ
อ านาจแบบ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา
ช่ือและท่ีอยู่ต้อง
ตรงตามทะเบียน
บ้าน 
4. กรณีเป็นการขอ
อนุญาตโฆษณายา
หลายต ารับในค า
ขอโฆษณาเดียว 
ต้องระบุช่ือยาและ
เลขทะเบียนต ารับ
ยา หากพื้นท่ีไม่พอ
ให้ระบุรายละเอียด
ดังกล่าวเป็น
เอกสารแนบใน
หน้าถัดไป 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

ข้อความโฆษณา/
หน้าโฆษณา 
พร้อมลงนามโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
โดยระบุช่ือ 
นามสกุล และวัน
เดือนป ี

- 2 0 ชุด - 

3) 

ส าเนาใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียน
ต ารับยา 

ส านักยา 2 0 ชุด (การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองว่าตรง
ตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"้ ลง
นาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวัน
เดือนป)ี 

4) 

ส าเนาฉลาก 
ขวด/กล่องยา 
ฉบับท่ีได้รับ
อนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักยา 2 0 ชุด (การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองว่าตรง
ตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"้ ลง
นาม ระบุช่ือ  
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามสกุล และวัน
เดือนป)ี 

5) 

ส าเนาเอกสาร
ก ากับยา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
ฉบับท่ีได้รับ
อนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักยา 2 0 ชุด (การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองว่าตรง
ตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"้ ลง
นาม ระบุช่ือ 
นามสกุล และวัน
เดือนป)ี 

6) 

ส าเนาค าขอข้ึน
ทะเบียนต ารับยา
ฉบับท่ีมีเลขรับ
และแก้ไขตรง
ตามท่ีได้รับ
อนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักยา 2 0 ชุด (1. กรณีหน้า
โฆษณามีการแสดง
ข้อความเกี่ยวกับ
สูตร/รส/กล่ิน/
ขนาดบรรจุ ซึ่งมิได้
ระบุไว้ในฉลาก/
เอกสารก ากับยา 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ว่าตรงตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"้ ลง
นาม ระบุช่ือ  
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามสกุล และวัน
เดือนป)ี 

7) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงการแก้ไข
เปล่ียนแปลง
ทะเบียนต ารับยา 
ฉบับท่ีได้รับ
อนุญาตจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แล้ว 

ส านักยา 2 0 ชุด (1. กรณีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลง
ทะเบียนต ารับยาท่ี
มีการแสดง
ข้อความการ
เปล่ียนแปลง
ดังกล่าวในหน้า
โฆษณา ให้แนบ
เอกสารการ
อนุญาตให้แก้ไข
เปล่ียนแปลง
ทะเบียนต ารับยา
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีรายละเอียดการ
อนุญาตและเรื่อง
เดิมท่ีอ้างถึง 
2. การรับรอง
ส าเนาเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจใช้
ข้อความ "รับรอง
ว่าตรงตามท่ีได้รับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"้ ลง
นาม ระบุช่ือ  
นามสกุล และวัน
เดือนป)ี 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

ใบสรุปรายการ
เอกสารอ้างอิง 
(กรณีมีการกล่าว
อ้างในหน้า
โฆษณา) พร้อมลง
นามโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจ โดยระบุ
ช่ือ นามสกุล และ
วันเดือนปี 

- 2 0 ชุด - 

9) 

เอกสารอ้างอิง 
(กรณีมีการกล่าว
อ้างในหน้า
โฆษณา ให้ระบุ
จุดท่ีมีความ
เช่ือมโยงระหว่าง
ข้อความโฆษณา
กับข้อความใน
เอกสารอ้างอิง) 
พร้อมลงนามโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
โดยระบุช่ือ 
นามสกุล และวัน
เดือนป ี

- 2 0 ชุด - 

10) 

ส าเนาหนังสือ
มอบอ านาจ ท่ี
เจ้าหน้าท่ีงาน
โฆษณายาออก
เลขรับแล้ว 

ส านักยา 2 0 ชุด (1.ยื่นขอเลขรับ
หนังสือมอบอ านาจ
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตโฆษณาได้ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท่ีกลุ่มก ากับดูแล
ก่อนออกสู่ตลาด 
(งานโฆษณายา) 
2.การรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา 
หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจใช้ข้อความ 
"รับรองส าเนา
ถูกต้อง" ลงนาม 
ระบุช่ือ นามสกุล 
และวันเดือนปี) 

11) 

ข้อความโฆษณา/
หน้าโฆษณา 
พร้อมลงนามโดย
ผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
โดยระบุช่ือ 
นามสกุล และวัน
เดือนป ี

- 12 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลขท่ี 31 ถนน ยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000   
2) ช่องทางการร้องเรียน  สายด่วน 1556 
3) ช่องทางการร้องเรียน  โทรศัพท์หมายเลข 038 511 189 ต่อ 114 หรือ 144  และ 081-8433647 
4) ช่องทางการร้องเรียน  โทรสาร 038 512 400  

 
 
 





14/14 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ 

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันท่ียื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

 
สรุป    5    ขั้นตอน   รวมระยะเวลาด าเนินการ  15  วันท าการ 

 

 

ผูย้ื่นค าขอ 

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
ตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอ
อนุญาตโฆษณาขายยา และลง
นาม  พร้อมออกเลขรับ 

ช่วงยื่นค าขอ  1 วันท าการ
การ ;yo 

 

2 . เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ ฯ 
เบื้องต้น 

3. เจ้าหน้าที่พิจารณาและเสนอ
ผู้มีอ านาจลงนาม 

5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ/
แจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาตผู้ได้รับ/
ผู้ ด า เ นิ น ก า ร โฆษณา  มอ บ
อ านาจรับค าขอ 

7 วันท าการ 

จ่ายเร่ืองคืน 

5 วันท าการ 

2  วันท าการ 4.   ผู้ มี อ านาจพิจารณาและ     
ลงนามอนุมัติ 

1 วันท าการ 




