
 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
พ.ศ. .... 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายยาเสพติด ประกอบมติ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ในการประชุมครั้งท่ี ...................... เม่ือวันท่ี ................................  
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ ๒ การโฆษณายาเสพติดใหโทษ ใหโฆษณาไดเฉพาะยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ 
หรือประเภท ๕ แลวแตกรณี 

การโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ใหโฆษณาไดเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ 
หรือประเภท ๔ แลวแตกรณี 

ขอ ๓ การพิจารณาอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามขอ ๑ ใหอนุญาตได
เฉพาะในกรณี เปนการโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือ 

ขอ ๔ การขออนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ใหผูรับอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์
ยื่นคําขอตอผูอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขาหรือจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๕ 
หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ แลวแตกรณี 

(๒) สําเนาหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ หรือสําเนาหนังสือการเปนคูสัญญากับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือการจางผลิตหรือการจัดซ้ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ ในกรณีเปนผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
แลวแตกรณี 

  (๔) สําเนาฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีตรงตามท่ีไดรับอนุญาต  
(๕) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจในการขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์และให 

ดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณา 
(๖) ขอความท่ีประสงคจะโฆษณา พรอมเอกสาร ภาพ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียงหรือภาพ 

ท่ีประสงคจะโฆษณา 
(๗) ในกรณีท่ีเปนการโฆษณาอางอิงผลการศึกษาวิจัยตามหลักสากล ตองมีเอกสารอางอิง 

 

 
 
 

(ราง) 

           ฉบับรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี ๑ 

ในระหวางวันท่ี ๒๐ ตุลาคม  – ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

เปนท่ียอมรับและเชื่อถือได เชน ตํารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ตําราทางวิชาการ (textbooks) และวารสาร 
(journals) ตาง ๆ ท่ีตีพิมพเผยแพรท่ัวไปแลว กรณีเปนเอกสารอางอิงท่ีมาจากอินเทอรเน็ตจะยอมรับไดเฉพาะ
เว็บไซตท่ีเปนของสวนราชการ หรือองคกรท่ีเชื่อถือได เชน องคการอนามัยโลก (WHO) 

(๘) ขอความท่ีเคยไดรับอนุญาตโฆษณา (ถามี) 

ขอ ๕ ใหผูอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ได เม่ือเห็นวา
คําขอและเอกสารหรือหลักฐานมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) แสดงสรรพคุณ ขอบงใช และรายละเอียดอ่ืน ๆ เปนไปตามขอความในฉลากและเอกสารกํากับ  
วัตถุออกฤทธิ์ท่ีตรงตามท่ีไดรับอนุญาตไว ยกเวนการแสดงขอความอ่ืนท่ีมีหลักฐาน เอกสารอางอิงเปนท่ียอมรับและ
เชื่อถือไดตามขอ ๓ (๗) และไมทําใหสําคัญผิดในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับวัตถุตํารับนั้น 

(๒) อางอิงผลการศึกษาวิจัยตามหลักสากล และมีเอกสารอางอิงเปนท่ียอมรับ และเชื่อถือได 
ตามขอ ๓ (๗) 

(๓) ระบุขอความ ใหอานเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรือเอกสารท่ีใชอางอิง
ฉบับเต็ม 

(๔) ไมแสดงสรรพคุณอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๕) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดท่ีเปนยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรือสวนประกอบของ 

ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์โดยความจริงมิไดมียาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์นั้นอยูดวย หรือมีแตไม
เทาท่ีทําใหเขาใจ 

(๖) โฆษณาโดยสุภาพ ไมรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวย 
(๗) ไมโฆษณาโดยการระบุเฉพาะตราสินคา ชื่อการคา ชื่อสามัญทางยา ชื่อสารออกฤทธิ์หรือชื่อ

และท่ีอยูของผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ท้ังนี้ การโฆษณาดังกลาว จะกระทําไดตองแสดงขอมูลตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) ดวย 

(๘) ไมโฆษณาทางสื่อสิ่งของสําหรับแจกหรือของชํารวย เชน กระเปา แฟมใสขอมูลสมุดบันทึก 
เครื่องเขียน หรือสิ่งของอ่ืนท่ีทําข้ึนเพ่ือประโยชนทางการคา 

(๙) ไมเปนการเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑอ่ืน 

ขอ ๖ กรณีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุตํารับ หรือเอกสาร
ทางวิชาการของยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ท่ีไดรับอนุญาตให
ผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๓๕ ในสาระสําคัญ ซ่ึงทําใหแตกตางจากการโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์
ท่ีไดรับใบอนุญาตไวแลว ใหการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 

ขอ ๗ ผูรับอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตองโฆษณาตรงตามท่ีไดรับอนุญาต 
และตองระบุเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาไวในสื่อโฆษณาทุกครั้ง 

ขอ ๘ ผูรับอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผูใดประสงคจะขอรับใบแทน
ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์สูญหาย 
(๒) ใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์กรณีใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษ

หรือวัตถุออกฤทธิ์ถูกทําลายบางสวน หรือลบเลือนในสาระสําคัญ 

ขอ ๙ คําขออนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต ใหใชตามแบบทายประกาศ ดังตอไปนี้ 

-๒- 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

(๑) คําขออนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษ ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ใหใช แบบ 
ฆ.ย.ส.๑  

(๒) คําขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ใหใช  
แบบ ฆ.ว.จ.๑ 

(๒) ใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 
ใหใช แบบ ฆ.ย.ส.๒-๑ หรือ ฆ.ว.จ.๒-๑ แลวแตกรณี 

(๓) คําขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ซ่ึงกระทําโดยตรงตอ 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยชั้นหนึ่ง ใหใช แบบ ฆ.ย.ส.๒ หรือ ฆ.ว.จ.๒ แลวแตกรณี 

(๔) ใบแทนใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ใหใชตามแบบใบอนุญาตเดิม 
แตใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวท่ีดานหนาดวย 

ขอ ๑๐ การยื่นคําขอตามประกาศนี้ ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข หรือโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

           
                                      ประกาศ ณ วันท่ี                     พ.ศ.           

      

 

                  

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

-๓- 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 
 
   

 

คําขออนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษ 
ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง  

  เขียนที่ ……………………………………………………………. 
 วันที่ ………….… เดือน ………………………….………. พ.ศ. …..…….……. 

๑. ขาพเจา (ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคลผูขออนุญาต) ……………….…………..………………….…………….….…..…..… 
 บัตรประจาํตัวประชาชน เลขที่ ……………………………………….………………...…..…..………..………………….………  
 หรือทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ …………………………………………………...…..…………………………………………………. 
 อยูเลขที่ ………………………………………….… ตรอก/ซอย ……………….…………………..………. หมูที่ ……...…….. 

ถนน ……………..……………………….…….………..…..… ตําบล/แขวง ……………………………………………….………..… 
อําเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด ….………………………..……… รหัสไปรษณีย …………………..… โทรศัพท 
…………………………………. โทรสาร……………………………… E-mail ……………………………………………. 

๒. ผูไดรับอนุญาต       
  ผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ใบอนุญาตที่…………………………………………………………………. 
 นําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ใบอนุญาตที่……………………………………………………..………. 
 จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ใบอนุญาตที…่……………………………………………………….. 
 ผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใบอนุญาตที่……………..……………………………………….………… 
 นําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใบอนุญาตที่…..………………………………………………..………. 
 จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใบอนุญาตที่……….……………………………………………………….. 
 ผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ใบอนุญาตที่……………..……………………………………….………… 
 นําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ใบอนุญาตที่…..………………………………………………..………. 
 จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ใบอนุญาตที่……….……………………………………………………….. 

๓. ขอยื่นคําขออนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
๓.๑ ผูไดรับมอบอํานาจในการขออนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษและใหดําเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมายที่เก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณานั้น  
 ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ……………………………………….………………………………..…...…..…..……… 
 สัญชาติ…………………อยูเลขที่ ………………………..หมูที่……………….. ตรอก/ซอย …………………………… 
 ถนน ………..……………………….…….………..…..… ตําบล/แขวง ………………………………………….………..… 
 อําเภอ/เขต ………………………………… จังหวัด ….…………………..……… รหัสไปรษณีย …………………..…  
 โทรศัพท …………………………………. โทรสาร……………………………… E-mail ……………………………………. 

๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ……………………………………………………………………………………………………….…………………….…….. 
 มีตัวยาสําคัญคือ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-๒- 

เลขรับท่ี ………………………………… 
วันท่ี ………………………………………. 
ผูรับเรื่อง ………………………………. 
ผูตรวจเรื่อง ………………………….. 
วันท่ี ……………………………..……….. 

แบบ ฆ.ย.ส.๑ 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 � ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษเลขที่ ………………………………….………………………………. 

 � หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เลขที่..................... 

             � สัญญาซื้อขายระหวางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผูขอรับใบอนุญาต เลขที่. …….………………..……… 

 � หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เลขที่..................... 

 ชื่อผูผลิต/นําเขา …………………………………………………………………………………………………………….…………….... 
 ชื่อเจาของผลิตภัณฑ ……………………………………………………….…………………………………………….………………... 
 ชื่อผูแทนจําหนาย (ถามี)……………………………….………………….…………….…………………………………………………. 

๓.๓ ประสงคจะขอโฆษณา 
 โดยตรงตอ  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
   ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 
  ทาง 
   วารสาร/หนังสือทางการแพทย ชื่อ………………………………………………….…………………………. 
   หนวยงานเจาของวารสาร/หนังสือ……………………………………………….……………………………… 
   วัตถุประสงคของวารสาร/หนังสือ…………………………………………………….…………………………. 
   ระยะเวลาที่ประสงคจะโฆษณาวารสาร/หนังสือทางการแพทย (วันเร่ิมตน-วันสิน้สดุ)……..… 
   แผนพับ  จํานวน.…………… หนา……………….แผน  จํานวนที่จัดทํา…………………….ชุด 
   โดย  มอบใหกับผูประกอบวิชาชีพโดยตรง 
     ระบุสถานที่………………………….ระยะเวลา (วันเร่ิมตน-วันสิ้นสุด)………...……… 
     ผานการประชุมวิชาการของผูประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 
      มอบใหกับผูประกอบวิชาชีพที่เขารวมประชุมวิชาการ  
      แนบไปกับเอกสารประกอบการประชุม สําหรับผูประกอบวิชาชีพที่เขารวมประชุมในวันประชุม 
    ชื่อการประชุม…………………………………………………………………………………………………….. 
    ระบุสถานที่………………………………………………….วัน เดือน ป……………………………….…. 
   วีดิทัศน  โดยแสดงตอผูประกอบวิชาชีพโดยตรง  
   ระบุสถานที่แสดง………………………………….วัน เดือน ป…………………………………ใชเวลา……..…นาที 
   ภาพยนตร โดยแสดงตอผูประกอบวิชาชีพโดยตรง 
   ระบุสถานที่แสดง………………………………….วัน เดือน ป…………………………………ใชเวลา……..…นาที 

๔. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานมาดวย  ดงันี ้
 ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
 ๔.๒ สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนออกไวไมเกิน ๖ เดือน 
 ๔.๓ หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการตามขอ ๓.๑  
 ๔.๔ สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาหรือจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๕  
            แลวแตกรณี 
 ๔.๕ สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ ในกรณีเปนผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขายาเสพติดใหโทษ     
   
 ๔.๖ สําเนาหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือ   

-๓- 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

             สําเนาหนังสือการเปนคูสัญญากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อการจางผลิตหรือการจัดซื้อ 
             ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  ในกรณีเปนผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
 ๔.๗ สําเนาหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
             ในกรณีเปนผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
 ๔.๘ เอกสาร ภาพ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียงหรือภาพ ที่ประสงคจะโฆษณา โปรดระบุ............................  
 ……….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 ๔.๙ ขอความโฆษณา (พรอมสําเนาคูฉบับ) 

  ภาพรางและขอความ      บทโฆษณา       ภาพราง คําบรรยาย และเสียง   
 รวม …………….. หนา 

 ๔.๑๐ เอกสารอางอิง (ถามี)   เอกสารวิชาการ จํานวน ……หนา  
 ๔.๑๑ คําขอโฆษณาที่เคยไดรับอนุญาต (ถามี)……………………..เร่ือง…………..หนา 
 ๔.๑๒ เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) …………………………………………………………………………………………… 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ และรับทราบหลักเกณฑและเงื่อนไข พรอมทั้งยินยอมที่จะ
กระทําการโฆษณาเฉพาะตอผูประกอบวิชาชีพตามที่ระบุขางตนเทานั้น และไมโฆษณาหรือกระทําการอ่ืนใดที่จะเปนการเผยแพร
ขอมูลการโฆษณาตอบุคคลทั่วไป เมื่อไดรับอนุญาตแลวขาพเจาจะดําเนินการโฆษณาใหตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอนุญาต
กําหนด 

(ลายมือชื่อ) ……………………………………………………………………… ผูขออนุญาต/ผูไดรับมอบอํานาจ 
 (..………………………………………………………………..) 

หมายเหตุ ใหขีดเลือกขอความในชอง  ใหตรงตามที่ประสงคจะดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 

ใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษ 
ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง 

 
ใบอนุญาตเลขที่ ……………….……………..… 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตั้งอยูเลขที่…………………………………………หมูที่………………………….ตรอก/ซอย………………………..………….……………. 
ถนน…………………………………..………………………….ตําบล/แขวง……………………………………………….………………………… 
อําเภอ/เขต……………………………………………………จังหวัด……………..…………………………โทรศัพท…………………….…… 
เปนผูไดรับอนุญาตใหโฆษณายาเสพติดใหโทษ ชื่อ 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
ทางสื่อ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตามเลขรับคําขออนุญาตโฆษณาที…่……………………..………………………วันที…่………….……………………………………... 
 อนุญาตใหโฆษณาไดตามเอกสารขอความโฆษณาที่แนบทายใบอนุญาตนี ้
โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดดานหลังของใบอนุญาตฉบบันี ้

 ใหไว ณ วันที…่……………..……..เดือน………………………….………………………..พ.ศ. …………………….. 
 
      (ลายมือชื่อ)………………………………………..….………………. 
          ตําแหนง……………………………………………..…………….. 
             ผูอนุญาต 
 
 
 

แบบ ฆ.ย.ส.๒-๑ 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทรศัพท ……………………………………… 
โทรสาร ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง่ือนไขการโฆษณา มีดังนี้ :- 

๑. อนุญาตเฉพาะขอความและภาพท่ีไมไดขีดฆา 
๒. ใหโฆษณาภายในเวลากอนมีการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ 

ในสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาฉบับนี้ 
๓. ขอความและภาพท่ีโฆษณาตองตรงตามท่ีไดรับอนุญาต ถาโฆษณาแตกตางไปจากนี้ 

ถือวาขอความท้ังหมดไมไดรับอนุญาต 
๔. ใหแสดงเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาในสื่อโฆษณา 
๕. เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี) 
๖. ผูอนุญาตสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได หากมีเหตุผลอันจําเปน  

ท้ังนี้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายยาเสพติด 
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๗. เง่ือนไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษ 
ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง 

 
                                                                                                                                                      

  เขียนที่ ……………………………………………………… 
                                                                          วันที่ …………เดือน ……………………พ.ศ. …………….. 

๑. ขาพเจา (ชื่อบุคคล/ชื่อนิตบิคุคลผูขออนุญาต)………………………………………………………………………………………………. 
 บัตรประจาํตัวประชาชน เลขที่ ……………………………………….…………………………………...…..…..…………………..……… 
 หรือทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ……………………………………….…………………………………………………………………………… 

อยูเลขที่ ………………………………………….ตรอก/ซอย ………………………………………………………หมูที่ ……..…………... 
ถนน ……………..…………….…...………....ตําบล/แขวง ………………………………….…….………..……………………………….... 
อําเภอ/เขต …………………………………….จังหวัด …………………………………..………รหัสไปรษณีย………………………..... 
โทรศัพท …………………………………..…โทรสาร………….………………………… E-mail …………………………………………… 

๒. ซึ่งมีผูไดรับมอบอํานาจในการขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษและใหดําเนินการในเร่ืองอ่ืนๆตามที่ไดรับ
มอบหมายที่เก่ียวกับการขอรับใบแทนใบอนญุาตโฆษณานั้น 
ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบตัรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให เลขที่ …………………………………………………….. 

     ซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม             
  และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 
 ตามใบอนุญาตเลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 ชื่อผลิตภัณฑ…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตาํรับยาเสพติดใหโทษ เลขที.่................. ………………………………………………………….. 
 หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวชิาการและการตรวจวิเคราะหยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๒ เลขที่....................... 

     สัญญาซื้อขายระหวางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผูขอรับใบอนุญาต เลขที่. …….…………………….... 
 หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวชิาการและการตรวจวิเคราะหยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๕ เลขที่....................... 

     ชื่อผูผลิต/นําเขา ……………………………………………………………………………………………………………………..................... 
    ชื่อเจาของผลิตภัณฑ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ชื่อผูแทนจาํหนาย …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

เลขรับท่ี …………………………. 
วันท่ี ………………………………. 
ผูรับเรื่อง ………………………. 
ผูตรวจเรื่อง ………………….. 
วันท่ี ………………………………. 

แบบ ฆ.ย.ส. ๒ 

-๒- 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 

๔. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาต…………………………………………………………………………………………………………………..... 
๕. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานมาดวย  ดังนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
(๒) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนออกไวไมเกิน ๖ เดือน 
(๓) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจใหดําเนนิการตามขอ ๒ 
(๔)   ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดใหโทษสญูหาย 

 (๕) ใบอนญุาตโฆษณายาเสพติดใหโทษ กรณีใบอนุญาตโฆษณายาเสพตดิใหโทษถูกทาํลายบางสวนหรือลบเลือนในสาระสําคัญ 
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 

    
 

                    (ลายมือชื่อ) …………………………………………………………………… ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ผูไดรับมอบอํานาจ 

                                    (……………………………………………………………………) 
 

 

หมายเหตุ ใหขีดเลือกขอความในชอง  ใหตรงตามที่ประสงคจะดาํเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                               

 

 

เลขรับท่ี ………………………………… 
วันท่ี ………………………………………. 
ผูรับเรื่อง ………………………………. 
ผูตรวจเรื่อง ………………………….. 
วันท่ี …………………………….……….. 

แบบ ฆ.ว.จ.๑ 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 

 
คําขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ 

ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
       ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง 

                                                                                                                                                      

        เขียนท่ี ……………………………………………………… 
                                                                                      วันท่ี …………เดือน ……………………พ.ศ……………… 

๑. ขาพเจา (ช่ือบุคคล/ช่ือนิติบุคคลผูขออนุญาต) …………………………………………………………………………………………………………. 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี ……………………………………….…………………………………...…..…..……….……………………………… 
หรือทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ……………………………………….………………………………………………………………………………………… 
อยูเลขท่ี ………………………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………….หมูท่ี ……..…………………….………… 
ถนน ……………..…………….………...……….……….ตําบล/แขวง ……………………………………….…….………..……………………………… 
อําเภอ/เขต …………………………………………….. จังหวัด …………………………………..……………รหัสไปรษณีย…………………………. 
โทรศัพท …………………………………..…………โทรสาร………….……………………………. E-mail …………………………………………… 

๒. ผูไดรับอนุญาต       
  ผลติวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ใบอนุญาตท่ี…………………………………………………………..……….…………………..………. 
  นําเขาวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ใบอนุญาตท่ี…………………………………………………………..……….………………..………. 

  ขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ใบอนุญาตท่ี…………………………………………………………..……….………………..…………. 
  ผลติวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใบอนุญาตท่ี…………………………………………...………………..…………. 

  นําเขาวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใบอนุญาตท่ี…………………………………………...………………..……… 
 ขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใบอนุญาตท่ี…………………………………………..…………………………… 

๓. ขอยื่นคําขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธ์ิ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ๓.๑ ผูไดรับมอบอํานาจในการขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธ์ิและใหดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย                     
           ท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตโฆษณาน้ัน  
    ช่ือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอ่ืนท่ีทางราชการออกให เลขท่ี …………………………….………………………….. 
    สัญชาต…ิ…………………อยูเลขท่ี ……………………………..หมูท่ี……………….. ตรอก/ซอย ………………………..………………… 

ถนน ……………..………….………...……….…………….. ตําบล/แขวง ……………………………….…….………………….……………... 
อําเภอ/เขต ……………………………………..…………………จังหวัด ………………………………..รหัสไปรษณีย………………………. 

 โทรศัพท …………………………………..…โทรสาร………….……………………………. E-mail ……………………………………….……. 
 ๓.๒ ช่ือผลิตภณัฑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  มีตัวยาสําคัญคือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตาํรับ เลขท่ี.................. ………………………………………………………………………………… 
        หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ เลขท่ี..................... 

 สัญญาซื้อขายระหวางสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผูขอรับใบอนุญาต เลขท่ี. …….………………..……… 
ช่ือผูผลติ/นําเขา ……………………………………………………………………………………….……………………………….……………….. 

 
      ช่ือเจาของผลิตภณัฑ ………………………………………………………………………….……………………………………….………………. 
 ช่ือผูแทนจําหนาย (ถามี) ………………………………………………………………….……….…………………………………………………. 
 

-๒- 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 ๓.๓ ประสงคจะขอโฆษณา 
  โดยตรงตอ    ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
      ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม      
      ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
      ผูประกอบวิชาชีพการสตัวแพทยช้ันหน่ึง  
   ทาง  
    วารสาร/หนังสือทางการแพทย ช่ือ……………………………………………………………………………………………… 
   หนวยงานเจาของวารสาร/หนังสือ……………………………………………………………………………………………… 
  วัตถุประสงคของวารสาร/หนังสือ…………………………………………………………………………………………………. 
  ระยะเวลาท่ีประสงคจะโฆษณาวารสาร/หนังสือทางการแพทย (วันเริ่มตน-วันสิ้นสุด)………………………. 
   แผนพับ จํานวน.…………… หนา……………….แผน  จํานวนท่ีจัดทํา…………………….ชุด 

โดย     มอบใหกับผูประกอบวิชาชีพโดยตรง  
             ระบุสถานท่ี……………………………….ระยะเวลา (วันเริ่มตน-วันสิ้นสดุ)……………………………… 

           ผานการประชุมวิชาการของผูประกอบวิชาชีพ ดังน้ี 
       มอบใหกับผูประกอบวิชาชีพท่ีเขารวมประชุมวิชาการ  
     แนบไปกับเอกสารประกอบการประชุม สําหรับผูประกอบวิชาชีพท่ีเขารวมประชุมในวันประชุม  
    ช่ือการประชุม……………………………………………………………………………………………………………….. 
    ระบุสถานท่ี…………………………………………………………………….วัน เดือน ป………………………………. 
   แผนปายโฆษณา ขนาด............... จํานวน................หนา.............แผน  จํานวนท่ีจัดทํา......................ชุด 

   ผานการประชุมวิชาการของผูประกอบวิชาชีพ 
   ช่ือการประชุม……………………………………………………………………………………………………………….. 

    ระบุสถานท่ี…………………………………………………………………….วัน เดือน ป………………………………. 
   วีดิทัศน โดยแสดงตอผูประกอบวิชาชีพโดยตรง  
   ระบุสถานท่ีแสดง……………………………………………………….วัน เดือน ป…………………………………ใชเวลา………นาที             
   ภาพยนตร โดยแสดงตอผูประกอบวิชาชีพโดยตรง    
       ระบุสถานท่ีแสดง……………………………………………………….วัน เดือน ป………………………………ใชเวลา………นาที 
   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................. 
๔. พรอมกับคําขอน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานมาดวย ดังน้ี 
 ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
 ๔.๒ สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนออกไวไมเกิน ๖ เดือน 
 ๔.๓ หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการตามขอ ๓.๑  
    ๔.๔ สําเนาใบอนุญาตผลิต นําเขาหรือขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ แลวแตกรณ ี

๔.๕ สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ในกรณเีปนผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓   หรือ
ประเภท ๔ 

๔.๖ สําเนาหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ หรือสําเนา หนังสือ
การเปนคูสัญญากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือการจางผลิตหรือการจัดซื้อวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒  ในกรณี
เปนผูรับอนุญาตผลติหรือนําเขาซึง่วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ 

 ๔.๗ สําเนาฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิท่ีตรงตามท่ีไดรับอนุญาต 
     ๔.๘ เอกสาร ภาพ ภาพยนตร หรอืสิ่งบันทึกเสียงหรือภาพ ท่ีประสงคจะโฆษณา โปรดระบุ …………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
    ๔.๙ ขอความโฆษณา (พรอมสาํเนาคูฉบับ) จํานวน ๔ ฉบับ                        

    ภาพรางและขอความ      บทโฆษณา       ภาพราง คําบรรยาย และเสียง   
 รวม …………….. หนา 

-๓- 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

๔.๑๐  เอกสารอางอิง (ถามี)  จํานวน ……หนา  
     ๔.๑๑  ขอความท่ีเคยไดรับอนุญาตโฆษณา (ถามี)……………………..เรื่อง…………..หนา 
     ๔.๑๒ เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ และรับทราบหลักเกณฑและเง่ือนไข พรอมท้ังยินยอม 
ท่ีจะกระทําการโฆษณาเฉพาะตอผูประกอบวิชาชีพตามท่ีระบุขางตนเทาน้ัน และไมโฆษณาหรือกระทําการอ่ืนใดท่ีจะเปน 
การเผยแพรขอมูลการโฆษณาตอบุคคลท่ัวไป เมื่อไดรับอนุญาตแลวขาพเจาจะดําเนินการโฆษณาใหตรงตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
ผูอนุญาตกําหนด 
 
 

 

                                      (ลายมือช่ือ) ……………………………………………………………………… ผูขออนุญาต/ผูไดรับมอบอํานาจ 
                                                     (..…………………………………………………………………..) 
 

 

หมายเหต ุ ใหขีดเลือกขอความในชอง  ใหตรงตามท่ีประสงคจะดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 
 

ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ 
ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง 

     
 

ใบอนุญาตเลขท่ี……………………………… 
                        

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก 
 
 …………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
โดย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตั้งอยูเลขท่ี…………………………………………หมูท่ี…………………………………….ตรอก/ซอย………………………………….
ถนน………………………………………………………………….ตําบล/แขวง………………………………………………………………
อําเภอ/เขต……………………………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท……………………… 
เปนผูไดรับอนุญาตใหโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ชื่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทางสื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตามเลขรับคําขออนุญาตโฆษณาท่ี……………………………………………………วันท่ี………………………………………………. 
 อนุญาตใหโฆษณาไดตามเอกสารขอความโฆษณาท่ีแนบทายใบอนุญาตนี้ 
โดยมีเง่ือนไขตามรายละเอียดดานหลังของใบอนุญาตฉบับนี้ 
  

  ใหไว ณ วันท่ี………………..เดือน…………………………………………..พ.ศ. ……………………………………………… 
 
 
             (ลายมือชื่อ)………………………………………………………. 
                ตําแหนง……………………………………………………….. 
                          ผูอนุญาต 
 

แบบ ฆ.ว.จ. ๒-๑ 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทรศัพท ………………………………………   
โทรสาร ………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง่ือนไขการโฆษณา มีดังนี้ :- 
 

๑. อนุญาตเฉพาะขอความและภาพท่ีไมไดขีดฆา 
๒. ใหโฆษณาภายในเวลากอนมีการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนวัตถุตํารับหรือเอกสารทาง

วิชาการของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา ตามมาตรา ๓๕ 
ในสาระสําคัญ ท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาฉบับนี้ 

       ๓. ขอความและภาพท่ีโฆษณาตองตรงตามท่ีไดรับอนุญาต ถาโฆษณาแตกตางไปจากนี้ 
           ถือวาขอความท้ังหมดไมไดรับอนุญาต 

๔. ใหแสดงเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาในสื่อโฆษณา 
๕. เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี) 
๖. ผูอนุญาตสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได หากมีเหตุผลอันจําเปน  

ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายยาเสพติด 
    และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗. เง่ือนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

เลขรับท่ี …………………………. 
วันท่ี ………………………………. 
ผูรับเรื่อง ………………………. 
ผูตรวจเรื่อง ………………….. 

่  



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 

 

 

 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ 
ซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง 

 
                                                                                                                                                      

   เขียนที่ ……………………………………………………… 
                                                                     วันที่ …………เดือน ……………………พ.ศ. …………….. 

๑. ขาพเจา (ชื่อบุคคล/ชื่อนิตบิคุคลผูขออนุญาต)………………………………………………………………………………………………. 
 บัตรประจาํตัวประชาชน เลขที่ ……………………………………….…………………………………...…..…..…………………..……… 
 หรือทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ……………………………………….…………………………………………………………………………… 

อยูเลขที่ ………………………………………….ตรอก/ซอย ………………………………………………………หมูที่ ……..…………... 
ถนน ……………..…………….…...………....ตําบล/แขวง ………………………………….…….………..……………………………….... 
อําเภอ/เขต …………………………………….จังหวัด …………………………………..…………รหัสไปรษณีย………………………..... 
โทรศัพท …………………………………..…โทรสาร………….………………………… E-mail …………………………………………… 

๒. ซ่ึงมีผูไดรับมอบอํานาจในการขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์และใหดําเนินการในเร่ืองอ่ืนๆตามที่ไดรับ
มอบหมายที่เก่ียวกับการขอรับใบแทนใบอนญุาตโฆษณานั้น 
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบตัรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให เลขที่ …………………………………………………….. 

     ซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม             
  และผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง 

 ตามใบอนุญาตเลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 ชื่อผลิตภัณฑ…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวตัถุตํารับ เลขที.่................. ………………………………………………………………………………… 
 หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เลขที.่.................... 

      สัญญาซื้อขายระหวางสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผูขอรับใบอนุญาต เลขที.่ …….…………………….. 
     ชื่อผูผลิต/นําเขา ……………………………………………………………………………………………………………………....................... 
    ชื่อเจาของผลิตภัณฑ ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 ชื่อผูแทนจาํหนาย ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๔. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาต…………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบ ฆ.ว.จ. ๒ 



 

                                                                                                                                                            อย. ฉบับท่ี ๕ 

 
๕. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานมาดวย  ดังนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
(๒) สําเนาหนงัสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนออกไวไมเกิน ๖ เดือน 
(๓) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจใหดําเนนิการตามขอ ๒ 
(๔) ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิส์ูญหาย 

 (๕) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ กรณีใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ถูกทําลายบางสวนหรือลบเลือนในสาระสาํคัญ 
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 

    
 

                    (ลายมือชื่อ) …………………………………………………………………… ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ผูไดรับมอบอํานาจ 

                                    (……………………………………………………………………) 
 

 

หมายเหตุ ใหขีดเลือกขอความในชอง  ใหตรงตามที่ประสงคจะดาํเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

           

 

 

 

 

-๒- 
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