
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การประเมนิเอกสารทางวชิาการเกีย่วกบัการโฆษณาวตัถอุนัตราย (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูป้ระสงคใ์หป้ระเมนิเอกสารทางวชิาการเกีย่วกับการโฆษณาวัตถุอันตรายทางสือ่โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สือ่อเิลคโทรนิกส ์สือ่

ส ิง่พมิพ ์วทิยุกระจายเสยีง และสือ่อืน่ๆ โดยตอ้งยืน่หนังสอืแจง้ความประสงค ์ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ ทัง้นี้ ผูย้ืน่

หนังสอืแจง้ความประสงคต์อ้งเป็นผูรั้บมอบอ านาจและผูม้อี านาจไดย้ืน่หนังสอืรับรองการปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการ

อนุญาตไวต้อ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้ผูย้ืน่หนังสอืแจง้ความประสงคต์อ้งจัดเตรยีมและยืน่เอกสารหลกัฐาน 

 

ประกอบตามรายการเอกสารและหลักฐานตามทีก่ าหนด และปฏบิัตติามกฎระเบยีบ หลักเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้

ขอใหผู้ย้ืน่หนังสอืฯตรวจสอบรายการเอกสารดว้ยตนเอง ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ (จ านวนชดุเอกสารทีต่อ้งยืน่ - เอกสารตน้ฉบับ 1 

ชดุ และ ส าเนา 1 ชดุ ทัง้นีข้อใหผู้ย้ืน่หนังสอืฯจัดท าส าเนา 1 ชดุ เก็บไวท้ีต่นเองเพือ่เป็นหลกัฐานในการอา้งองิ) 

 

ในกรณีทีห่นังสอืแจง้ความประสงคห์รอืเอกสารหลกัฐานประกอบไม่ครบถว้น และ/หรอื มคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สามารถประเมนิไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่หนังสอืฯ

จะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน 10 วนัท าการ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่หนังสอืฯ ละทิง้ 

 

หากเอกสารหลักฐานครบถว้นหรอืผูย้ืน่หนังสอืฯแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นภายใน 10 วันท าการ และ

เจา้หนา้ทีรั่บหนังสอืฯแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค าขอช าระเงนิคา่ประเมนิ 

 

การประเมนิ 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการประเมนิเป็นไปตามทีร่ะบใุนคูม่อืประชาชน การนับระยะเวลาเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสาร

ครบถว้น และ/หรือไดรั้บเอกสารทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ พรอ้มหลักฐานการช าระค่าประเมนิ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผล

การประเมนิภายใน 7 วนันับแตว่นัประเมนิแลว้เสร็จ ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีจ่ะออกหนังสอืแจง้ผลการประเมนิใหแ้กผู่ย้ืน่หนังสอืฯ 

 

หมายเหต ุ

การช าระค่าประเมนิเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ย

ค่าใชจ้่ายทีจ่ะจัดเก็บจากผุย้ื่นค าขอในกระบวนการประเมนิเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย ในความ

รับผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ผูท้ีป่ระสงคใ์หป้ระเมนิเอกสารทางวชิาการเกีย่วกับการโฆษณาวัตถุอันตรายทางสือ่โทรทัศน์ ภาพยนตร ์สือ่อเิลคโทรนกิส ์สือ่

ส ิง่พมิพ์ วทิยุกระจายเสยีง และสือ่อืน่ๆ ในการก ากับดแูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตอ้งยืน่หนังสอืแจง้ความ

ประสงค ์พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา 

 

ในกรณีทีห่นังสอืฯหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถประเมนิได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บบรกิารจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ข

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูรั้บบรกิารละทิง้ 

  



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center: OSSC) อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงาน
สาธารณสขุจังหวดั 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาอยูต่า่งจังหวัด)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

(1)  ผูย้ืน่หนังสอืแจง้ความประสงคย์ืน่หลักฐานการช าระเงนิ
พรอ้มรับหนังสอืแจง้ความประสงค ์พรอ้มเอกสารหลักฐาน

ครบถว้นและหรอืแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ 

(2)  เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหลักฐานและออกใบนัดเรือ่ง 
 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

2) การพจิารณา 

พจิารณาเอกสารประกอบการโฆษณาวตัถุอนัตราย 

(หมายเหต:ุ -)  

55 วนั ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

4) - 

แจง้ผลการพจิารณา 

ระยะเวลาไมร่วมเวลาทีร่อผูย้ืน่ค าขอมารับหนังสอืแจง้ผลการ
ประเมนิ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคเ์พือ่ประเมนิเอกสารทางวชิาการเกีย่วกบั
การโฆษณาวตัถอุนัตราย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาโฆษณาวตัถอุนัตราย (เชน่ สปอต์

โฆษณา สตอรีบ่อรด์ เอกสารอา้งองิสนบัสนุนขอ้ความโฆษณา) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 



 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิเอกสารทางวชิาการเกีย่วกบัการโฆษณา

วตัถอุนัตรายทางสือ่โทรทศัน ์ภาพยนตรแ์ละสือ่อเิลคทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -)  
 

 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 

  
 

2) คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิเอกสารทางวชิาการเกีย่วกบัการโฆษณา
วตัถอุนัตรายทางสือ่ส ิง่พมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง และสือ่อืน่ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ทีอ่ยู ่อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 88/24 ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวัด

นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7626 
(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
  

2) กลุม่ก ากบัดแูลวัตถอุนัตรายหลังออกสูต่ลาด ส านักควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย ชัน้ 5 อาคาร 2 ตกึ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวดั

นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7304, 0 2590 7369 โทรสาร 0 2590 7304 E-mail toxic@fda.moph.go.th 
(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  
 

3) ศนูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.) ชัน้ 1 อาคาร 1 
ตกึส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง 

จังหวดันนทบรุ ี11000 สายดว่น 1556 โทรศพัท ์0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail 
1556@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ กรณีรอ้งเรยีน)  
 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ  เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  
 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ย

แลว้ และแจง้ผลการประเมนิภายใน 7 วนันับแตว่นัประเมนิแลว้เสร็จ 
 

mailto:Fad.pacc@gmail.com)

