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ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๐ วรรคสอง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้
“สื่อโฆษณา” หมายความถึง ช่องทางหรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ดังต่อไปนี้
(๑) สื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกตามวาระ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร และที่ไม่ได้ออก
ตามวาระ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ รูปลอก
(๒) สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
(๓) สื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายไฟดิจิทัล และสื่อเคลื่อนที่ เช่น ป้ายโฆษณา
ติดพาหนะ
(๔) สื่อดิจิทัล เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
(๕) สื่ออื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา
ข้อ ๓ บุคคลต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามประกาศนี้
(๑) ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์
สมุนไพร หรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ผู้ รั บ อนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต หรื อ น าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรโดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้รับ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือใบรับ
จดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๓) ผู้ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจาก ผู้ รั บ ใบส าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้รับอนุญาตให้ผลิต
หรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้อ ๔ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามมาตรา ๗๐
ให้ยื่นคาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ฆสมพ. ๑) ที่แนบท้ายประกาศนี้ ต่อผู้อนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้
(๑) ข้อความโฆษณาที่จัดทาข้อความโฆษณาตามประเภทสื่อ
(๒) เลขประจาตัวประชาชนในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต
(๓) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต
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(๔) สาเนาหนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจ)
(๕) หนั งสือให้ ความยิน ยอมและหลักฐานประกอบการให้ความยินยอม (กรณีผู้ยื่นคาขอ
ไม่ใช่ผู้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
(๖) เลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเดิม (ถ้ามี)
(๗) เอกสารวิชาการ (ถ้ามี)
(๘) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองคาแปล หนังสือรับรองการจัดรายการส่งเสริม
การขาย หนังสือรับรองอื่น ๆ
(๙) คายินยอมให้ผู้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูล ตาม (๒) และ (๖) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๕ เมื่อได้รับคาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว ให้ผู้อนุญาตออกใบรับคาขอ
ให้ แ ก่ผู้ยื่น คาขอไว้เป็นหลักฐานและให้ ตรวจสอบคาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เอกสาร
และหลั ก ฐานว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นหรื อ ไม่ หากไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ บั น ทึ ก
ความบกพร่องนั้ นไว้ และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หรือจัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด
ในกรณี ที่ ก ารยื่ น คาขออนุ ญาตโฆษณาผลิ ต ภั ณฑ์ ส มุ นไพรมิได้ กระทาโดยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิกส์
ให้ผู้อนุญาตและผู้ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือไม่จัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ผู้อนุญาตกาหนดให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ประสงค์จะให้ดาเนินการต่อไป
และให้ผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ ค าขออนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร รวมทั้ ง ข้ อ มู ล เอกสาร
และหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น และผู้ ข ออนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรช าระค่ า ใช้ จ่ า ย
ในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาคาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุน ไพรให้ แ ล้ว เสร็จภายในหนึ่ งร้อยสามสิบวัน โดยผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตโฆษณาผลิต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรได้ต่อเมื่อไม่ปรากฏเหตุของการห้ามโฆษณาตามมาตรา ๗๔
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่อนุญาตโฆษณา ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทราบ และให้ผู้ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ฆสมพ. ๒) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว เมื่อผู้ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
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สมุนไพรแล้ว ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับชาระ
ค่าธรรมเนียม
ในกรณี ที่ ผู้ ข ออนุ ญาตโฆษณาผลิ ต ภั ณฑ์ ส มุ นไพรไม่ช าระค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้ผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรประสงค์จะแก้ไข ชื่อผู้รับอนุญาต
ที่ อ ยู่ และเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ในใบอนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ให้ ยื่ น ค าขอแก้ ไ ขรายการ
(แบบ ฆสมพ. ๓) ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายการในใบอนุญาต
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ประสงค์จะแก้ไข ตามที่กาหนดไว้ในแบบคาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้นาความในข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งรับแก้ไขรายการตามวรรคหนึ่ง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอแก้ไขรายการทราบ
ข้อ ๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือน
ในสาระสาคัญ ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ฆสมพ. ๔) ต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบแจ้งความ กรณีใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูญหาย
(๒) ใบอนุ ญาตโฆษณาผลิต ภัณฑ์สมุนไพรหรือเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาผลิต ภัณฑ์สมุนไพร
กรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
(๓) ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ใบแทนใบอนุญาตโฆษณาผลิต ภัณฑ์สมุนไพร ที่ออกให้ใหม่จะใช้ใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพร (แบบ ฆสมพ. ๒) เลขที่ ใ บอนุ ญ าตเดิ ม โดยมี ค าว่ า “ใบแทน” ก ากั บ ไว้ ที่ ด้ า นบน
และจะระบุวัน เดือน ปีที่ออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีระยะเวลาและเงื่อนไข
ตามใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดิม พร้อมทั้งลงชื่อผู้อนุญาต
ให้นาความในข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับแก่การรับคาขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร รวมทั้ ง ข้ อ มู ล เอกสาร
และหลักฐานตามวรรคหนึ่งถูกต้องและครบถ้ว น ให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการแจ้งให้ทราบตามประกาศฉบับนี้ ผู้อนุญาต
จะแจ้งแก่ผู้ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือแจ้งไปด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ คาขอและใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๒ การยื่นคาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การออกใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพร การออกใบแทนใบอนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร และการยื่ น ค าขอแก้ ไ ขรายการ
ในใบอนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยานี้
ให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะเปิด ให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระบบ
ฐานข้อมูล เมื่อพ้น ๙๐ วัน นับตั้งแต่วัน ที่ได้รับอนุญาตโฆษณา เว้นแต่ผู้รับอนุญาตโฆษณาขอให้
ลงประกาศโฆษณาก่อนกาหนด ๙๐ วัน ให้เปิดเผยข้อมูลนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตกาหนด
กรณีมีเหตุอันสมควรผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโฆษณาสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเมื่อใดก็ได้
ข้อ ๑๔ บรรดาการโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย า
พ.ศ. ๒๕๑๐ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับและยังไม่สิ้นอายุ
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๕ บรรดาการอนุ ญ าตโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ที่ อ อกให้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่สิ้นอายุ ให้ยังคงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
ไพศาล ดัน่ คุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

แบบ ฆสมพ. ๑
คำขออนุญำตโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เลขรับที่.....................................
วันที่...........................................
เวลา...........................................
ผู้รับเรื่อง....................................
ผู้ตรวจเรื่อง................................
วันที่...........................................

เขียนที่……………………………………………….
วันที…่ ..………………………………………………
ข้าพเจ้า (บุคคล/นิติบุคคล)…..…………………………………………………......................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล….………………………………………….......………........................................... ผู้ขออนุญาตโฆษณา
ที่ตั้ง/ที่อยู่เลขที…่ ….……………..........ซอย/ตรอก………………………………….…ถนน………………………………………………………….......……….
ตาบล/แขวง…………………………………..........อาเภอ/เขต…………………….…..........จังหวัด....…………………………………….….....................
รหัสไปรษณีย.์ ....………………………………โทรศัพท์….....………………………………………....โทรสาร………………………….…………………..........
โดยมี นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….…………………………เป็นผู้รับมอบอานาจ/ผูข้ ออนุญาตต่อสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร……………………………...….…….……………………………..…………….…………………………………………………….......
เลขทะเบียน/เลขแจ้งรายละเอียด/เลขจดแจ้ง ที่………………………………เลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเดิม(ถ้ามี)…………………………………
ซึ่งจัดเป็น  ยาจากสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
๒. โฆษณาต่อ
 ประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบวิชาชีพ

๓. ขอโฆษณาทาง
๓.๑ สื่อสิ่งพิมพ์
 หนังสือพิมพ์  นิตยสาร
 วารสาร
 จุลสาร
 แผ่นพับ
 ใบปลิว
 โปสเตอร์
 รูปลอก
 อื่น ๆ ระบุ.................................................
๓.๒ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดทิ ัศน์ (ระบุ)..............................................................................
๓.๓ สื่อกลางแจ้ง
 ป้ายโฆษณา  ป้ายไฟดิจิทัล  สื่อเคลือ่ นที่ (ระบุ)......................................................................
๓.๔ สื่อดิจิทลั (ระบุ).................................................................................
๓.๕ สื่ออื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การโฆษณา (ระบุ)................................................................
จานวนเอกสารแนบท้ายคาขอโฆษณา ........................................ หน้า ระยะเวลาในการโฆษณา ............... (ระบุหน่วยเวลา)
๔. เอกสารประกอบการขออนุญาตตามแบบตรวจสอบเอกสารคาขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๕. เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดให้
สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระบบฐานข้อมูล เมื่อพ้น ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
โฆษณา เว้นแต่ข้าพเจ้าผู้รับอนุญาตโฆษณาขอให้ลงประกาศโฆษณาก่อนกาหนด ๙๐ วัน ให้เปิดเผยข้อมูลนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตกาหนด
กรณีมีเหตุอันสมควรผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโฆษณาสามารถตรวจสอบข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณ ฑ์
สมุนไพรเมื่อใดก็ได้
๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๖.๑ ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และได้รับทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การอนุญาตโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว
๖.๒ เมื่อได้รับอนุญาตให้โฆษณาแล้วข้าพเจ้าจะดาเนินการให้ตรงตามข้อความและเงื่อนไขทีผ่ ู้อนุญาตกาหนด
ลงชื่อ……………………………………….......................ผู้ขออนุญาตโฆษณา
(….…………………….……………………..................)

แบบ ฆสมพ. ๒

ใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ใบอนุญาตเลขที.่ .....................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
....................................................................................................................................................................
โดย ....................................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที.่ ................ หมู่ที่............. ซอย..................................................... ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง................................................. อาเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................
โทรศัพท์..............................................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ทางสื่อ ................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ตามเลขรับคาขออนุญาตโฆษณาที่.................................................................... วันที.่ .........................................................
อนุญาตให้โฆษณาได้ตามเอกสารข้อความโฆษณาที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ จานวน....................หน้า
โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านหลังของใบอนุญาตฉบับนี้
ให้ไว้ ณ วันที่........... เดือน..................................... พ.ศ. ....................
และใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้มีอายุจนถึง
วันที่........... เดือน..................................... พ.ศ. ....................
(ลายมือชื่อ).................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
ผู้อนุญาต

-๒-

เงื่อนไขการอนุญาตโฆษณา มีดังนี้:
๑. ข้อความและภาพที่โฆษณาต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต
๒. อนุญาตให้โฆษณาเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขีดฆ่าและตรงตามที่ได้แก้ไขไว้
๓. ให้โฆษณาภายในเวลาก่อนมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาต/ใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับ/ใบรับแจ้งรายละเอียด/ใบรับจดแจ้ง/ฉลาก/เอกสารกากับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างไปจากเดิม
๔. ให้แสดงข้อความ หรือสัญลักษณ์ในสื่อที่ได้รับอนุญาตให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. โฆษณาในเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่อนุญาต
๖. เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กาหนดไวในเอกสารข้อความโฆษณา (ถ้ามี)
๗. ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได้

แบบ ฆสมพ. ๓
คำขอแก้ไขใบอนุญำตโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เขียนที่............................................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า (บุคคล/นิติบุคคล)............................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................. หมูท่ ี่............................... ตรอก/ซอย.............................................................................................
ถนน.................................................... ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย์...................................... โทร ..............................................................
โดยมี ................................................................................................. เป็น  เจ้าของ  ผู้รับมอบอานาจแทนนิติบุคคล
อายุ..................... ปี อยู่บ้านเลขที.่ ............................. หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน...................................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด........................................................ โทร.......................................................
ข้าพเจ้าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามใบอนุญาตเลขที่..................................................
ออกให้ ณ วันที.่ ......... เดือน.........................พ.ศ. ............... ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ. ............
สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อ.........................................................................................................................................................
โดยมีรายการที่ต้องการแก้ไข ดังนี้
 ชื่อผู้รับอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ระบุ)....................................................................................................
 ที่อยู่ของผู้รับอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ระบุ)...........................................................................................
 เบอร์โทรศัพท์ผู้รับอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ระบุ)...................................................................................
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)………....................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)……………………………………………..…..ผู้ยื่นคาขอ
(..................................................................................)
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
วันที่............. เดือน................................ พ.ศ. .................
 อนุญาต
 ไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เนื่องจาก........................................................................

(ลายมือชื่อ) .......................................................................
ตาแหน่ง..........................................................................
ผู้อนุญาต

แบบ ฆสมพ. ๔
คำขอรับใบแทนใบอนุญำตโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เขียนที่............................................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า (บุคคล/นิติบุคคล)............................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่............................. หมูท่ ี่............................... ตรอก/ซอย.............................................................................................
ถนน.................................................... ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย์...................................... โทร ..............................................................
โดยมี ................................................................................................. เป็น  เจ้าของ  ผู้รับมอบอานาจ
อายุ..................... ปี อยู่บ้านเลขที.่ ............................. หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน...................................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด........................................................ โทร.......................................................
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