แบบตรวจสอบเอกสารคาขออนุญาตโฆษณาขายยา
ชือ่ ยา.......................................................................................................................................

รายการเอกสาร
ที่

(ลาดับที่ ๑-๒ จานวน ๒ ชุด)/ (ลาดับที่ ๓-๑๑ จานวน ๑ ชุด)/
(ลาดับที่ ๑๒ จานวน ๑๒ ชุด)

วันทีย่ ื่นคาขอฯ...........................................................

ผลการตรวจรับคาขอฯ ผลการตรวจรับคาขอฯ
(สาหรับผู้ยื่นคาขอ)

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ

(เจ้าหน้าทีร่ ับคาขอฯ)

ใช่

ไม่ใช่

๑ แบบคาขออนุญาตโฆษณายา
๑.๑ มีลายเซ็นจริงของผู้ยื่นคาขอ (ผู้ขออนุญาตโฆษณา หรือ ผู้รบั มอบอานาจตาม
แบบ ๑)
๑.๒ กรอกข้อมูลครบถ้วนทุกหัวข้อ กรณีมีการขีด ลบ ข้อมูล ให้ผู้ยื่นคาขอ หรือ
ผู้รบั มอบอานาจ หรือ เจ้าหน้าที่ เซ็นชื่อกากับพร้อมวันที่
๑.๓ กรณีนิติบคุ คลชื่อและที่อยู่สานักงานต้องตรงตามมอบอานาจแบบ ๑
กรณีบคุ คลธรรมดาชื่อและที่อยู่ต้องตรงตามทะเบียนบ้าน
๑.๔ กรณีเป็นการขอนุญาตโฆษณายาหลายตารับในคาขอโฆษณาเดียว ต้องระบุ
ชื่อยาและเลขทะเบียนตารับยา หากพืน้ ที่ไม่พอให้ระบุรายละเอียดดังกล่าว
เป็นเอกสารแนบในหน้าถัดไป
๑.๕ กรณีเป็นการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ให้ระบุชื่อเว็บไซต์
หากเป็นการโฆษณาที่กระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะต้องส่งหนังสือ
ชี้แจ้งขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าชมเว็บไซต์พร้อมแจ้ง password และ user
name
๒ ข้อความโฆษณา/หน้าโฆษณาขนาด A4 อ่านได้ชดั เจนและมีพนื้ ทีว่ ่าง
สาหรับประทับตราเงื่อนไขต่างๆ พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาตโฆษณา
หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชอื่ นามสกุลและวันเดือนปี (กรณีขอ้ ความ
โฆษณา/หน้าโฆษณา จัดทาเป็นขนาด A4 แล้วไม่สามารถอ่านได้ชดั เจน
ให้จัดทาส่วนขยายเพิม่ เติมให้สามารถอ่านได้ชดั เจน) พร้อมลงนามโดยผู้
ขออนุญาตโฆษณา หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชอื่ นามสกุล และวัน
เดือนปี
๓

สาเนาใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารับยา พร้อมระบุขอ้ ความ "รับรอง
สาเนาถูกต้อง" พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาตโฆษณา หรือผู้รบั มอบ
อานาจ โดยระบุชอื่ นามสกุล และวันเดือนปี

๔ สาเนาฉลาก ขวด/กล่อง/ซองยา ฉบับทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว พร้อมระบุขอ้ ความ "รับรองว่าตรงตามที่
ได้รบั อนุญาตขึน้ ทะเบียนไว้" พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาตโฆษณา หรือ
ผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชอื่ นามสกุล และวันเดือนปี
๕ สาเนาเอกสารกากับยาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับทีไ่ ด้รบั อนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว พร้อมระบุขอ้ ความ
"รับรองว่าตรงตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตขึน้ ทะเบียนไว้" พร้อมลงนามโดยผู้ขอ
อนุญาตโฆษณา หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชอื่ นามสกุล และวันเดือนปี
๖ * สาเนาคาขอขึน้ ทะเบียนตารับยา ฉบับทีม่ เี ลขรับและแก้ไขตรงตามทีไ่ ด้รบั
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว (กรณีหน้า
โฆษณามีการแสดงข้อความเกี่ยวกับสูตร / รส / กลิ่น / ขนาดบรรจุ ซึ่ง
มิได้ระบุไว้ในฉลาก / เอกสารกากับยา) พร้อมระบุขอ้ ความ "รับรองว่า
ตรงตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตขึน้ ทะเบียนไว้" พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชอื่ นามสกุล และวันเดือนปี

ชื่อยา ......................................................................... หน้าที่ ๑/๓
F-D2-15 (01-02/10/60) หน้าที่ ....../..........

รายการเอกสาร
ที่

(ลาดับที่ ๑-๒ จานวน ๒ ชุด)/ (ลาดับที่ ๓-๑๑ จานวน ๑ ชุด)/
(ลาดับที่ ๑๒ จานวน ๑๒ ชุด)

ผลการตรวจรับคาขอฯ ผลการตรวจรับคาขอฯ
(สาหรับผู้ยื่นคาขอ)

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ

(เจ้าหน้าทีร่ ับคาขอฯ)

ใช่

ไม่ใช่

๗ * สาเนาเอกสารแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตารับยา ฉบับทีไ่ ด้รบั
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว (กรณีมกี ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนตารับยาทีม่ กี ารแสดงข้อความการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในหน้าโฆษณา ให้แนบเอกสารการอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตารับยาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง) พร้อมระบุขอ้ ความ "รับรองว่าตรง
ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตขึน้ ทะเบียนไว้" ลงนาม ระบุชอื่ นามสกุล และวัน
เดือนปี
๘ สาเนาใบอนุญาตและสาเนาข้อความ/หน้าโฆษณาทีเ่ คยได้รบั อนุญาตจาก
อย. (กรณีมกี ารกล่าวอ้างในหน้าโฆษณา) พร้อมลงนาม ระบุชอื่ นามสกุล
และวันเดือนปี
๙ * เอกสารอ้างอิง (กรณีมกี ารกล่าวอ้างในหน้าโฆษณา ให้ระบุจุดทีม่ คี วาม
เชือ่ มโยงระหว่างข้อความโฆษณากับข้อความในเอกสารอ้างอิง) พร้อม
ระบุขอ้ ความ "รับรองสาเนาถูกต้อง" ลงนาม ระบุชอื่ นามสกุล และวัน
เดือนปี
10 ** กรณีขออนุญาตโฆษณายาควบคุมพิเศษทางสิ่งของสาหรับแจก แนบ
หนังสือแสดงรายละเอียดพร้อมจานวนของสิ่งของทีจ่ ะจัดทา หัวข้อการ
ประชุมวิชาการ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม กาหนดการประชุมและสถานที่
จัดประชุม พร้อมเอกสารทีจ่ ะแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพือ่ เป็นข้อมูล
วิชาการ
๑๑ สาเนาหนังสือมอบอานาจและเอกสารประกอบการมอบอานาจ ที่
เจ้าหน้าทีง่ านโฆษณายาออกเลขรับแล้ว
กรณีผู้ยื่นคาขอฯ เป็นนิติบคุ คล
สาเนาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต
โฆษณา (แบบ ๑) พร้อมระบุข้อความ "รับรองสาเนาถูกต้อง" พร้อมลงนาม
โดยผู้ขออนุญาตโฆษณา หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวัน
เดือนปี
สาเนาหนังสือมอบอานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบ ๒) พร้อม
ระบุข้อความ "รับรองสาเนาถูกต้อง" พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาตโฆษณา
หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวันเดือนปี
หมายเหตุ กรณีแนบสาเนาหนังสือมอบอานาจฯ แบบ ๒ จะต้องยื่นพร้อม
สาเนาหนังสือมอบอานาจฯ แบบ ๑
สาเนาหนังสือจดทะเบียนบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนจากัด/ร้านค้า พร้อมระบุ
ข้อความ "รับรองสาเนาถูกต้อง" พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาตโฆษณา หรือ
ผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวันเดือนปี
สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาใบอนุญาตทางาน/สาเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ พร้อมระบุข้อความ "รับรองสาเนาถูกต้อง"
ลงนาม ระบุชื่อ นามสกุล และวันเดือนปี โดยเจ้าของบัตรฯ หรือผู้รบั มอบ
อานาจที่ได้รบั มอบอานาจให้ลงนามรับรองสาเนาบัตรประชาชนแทนผู้มอบฯ

ชื่อยา ......................................................................... หน้าที่ ๒/๓
F-D2-15 (01-02/10/60) หน้าที่ ....../..........

รายการเอกสาร
ที่

(ลาดับที่ ๑-๒ จานวน ๒ ชุด)/ (ลาดับที่ ๓-๑๑ จานวน ๑ ชุด)/
(ลาดับที่ ๑๒ จานวน ๑๒ ชุด)

ผลการตรวจรับคาขอฯ ผลการตรวจรับคาขอฯ
(สาหรับผู้ยื่นคาขอ)

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ

(เจ้าหน้าทีร่ ับคาขอฯ)

ใช่

ไม่ใช่

กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาหนังสือมอบอานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบ ๓) พร้อม
ระบุข้อความ "รับรองสาเนาถูกต้อง" ลงนาม ระบุชื่อ นามสกุล และวันเดือนปี
พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาตโฆษณา หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชื่อ
นามสกุล และวันเดือนปี
สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาใบอนุญาตทางาน/สาเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ พร้อมระบุข้อความ "รับรองสาเนาถูกต้อง"
ลงนาม ระบุชื่อ นามสกุล และวันเดือนปี โดยเจ้าของบัตรฯ หรือผู้รบั มอบ
อานาจที่ได้รบั มอบอานาจให้ลงนามรับรองสาเนาบัตรประชาชนแทนผู้มอบฯ
สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุข้อความ "รับรองสาเนาถูกต้อง"พร้อมลงนาม
โดยผู้ขออนุญาตโฆษณา หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวัน
เดือนปี

๑๒ ข้อความโฆษณา/หน้าโฆษณา ๑๒ ชุด พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาต
โฆษณา หรือผู้รบั มอบอานาจ โดยระบุชอื่ นามสกุล และวันเดือนปี
* รายการที่ ๖, ๗,๘, ๙ แนบเฉพาะในกรณีที่มีการอ้างอิง ** รายการที่ ๑๐ แนบเฉพาะกรณีขออนุญาตโฆษณายาควบคุมพิเศษทางสื่อของสาหรับแจก
หากมีการอ้างอิงอื่นๆ ในหน้าโฆษณาให้แนบเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาด้วย
กรณีคาขอฯทีต่ อ้ งส่งผู้เชีย่ วชาญ ให้ทาสาเนาคาขอฯ พร้อมเอกสารประกอบคาขอฯ จานวน ๑ ชุด
(ระบุจุดทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างข้อความโฆษณากับข้อความในเอกสารอ้างอิงเหมือนข้อ ๙)
สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร โดยเจ้าหน้าทีต่ รวจรับคาขอฯ
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้แก้ไขดังนี้ (ระบุลาดับที่ของเอกสารที่จะขอเพิม่ เติม หรือระบุรายละเอียดที่ให้แก้ไข)
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
*****ให้ผู้ยื่นคาขอฯ/ผู้รบั มอบอานาจ ต้องยื่นหรือแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วน ภายใน.................วันทาการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะคืนคาขอฯ*****

ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
ผู้ยื่นขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
วันที่
สาหรับผู้ประกอบการ
การแก้ไข

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
ผู้ยื่นขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
วันที่

ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
เจ้าหน้าที่รับคาขอฯ
วันที่
สาหรับเจ้าหน้าทีร่ บั คาขอฯ
ตรวจสอบการแก้ไข
ครบ
ไม่ครบถ้วน (ให้แก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องและ
จะต้องยื่นเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
เจ้าหน้าที่รับคาขอฯ
วันที่

ชื่อยา ......................................................................... หน้าที่ ๓/๓
F-D2-15 (01-02/10/60) หน้าที่ ....../..........

