คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำทำงสื่อทั่วไป
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
- ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้ วยขันตอนและวิ
้
ธีกำรอนุญำตและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
โฆษณำผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ พ.ศ. 2541
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1.pdf
- ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรโฆษณำขำยยำ พ.ศ. 2545
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_6.pdf
- คูม่ ือแนวกำรโฆษณำขำยยำต่อประชำชนทัว่ ไป
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/FDA%20INDEX.PDF
- คำแนะนำในกำรจัดเตรี ยมหนังสือมอบอำนำจเกี่ยวกับกำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำ
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ องยำควบคุมพิเศษ และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law020.asp
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ องยำอันตรำยและฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law021.asp
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ องยำที่ต้องแจ้ งคำเตือนกำรใช้ ยำไว้ ในฉลำกและที่เอกสำรกำกับยำและข้ อควำมของ
คำเตือน และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ องยำสำมัญประจำบ้ ำน และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law023.asp
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ องระบุตำรำยำ และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law025.asp
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนปั จจุบนั และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp

- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง ยำสำมัญประจำบ้ ำนแผนโบรำณ และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่ อง โรคหรื ออำกำรของโรคที่ห้ำมโฆษณำยำว่ำสำมำรถบำบัด บรรเทำ รักษำหรื อ
ป้องกัน
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรื ออำกำรของโรคที่ห้ำมโฆษณำว่ำบำบัดได้ .pdf
วิธีกำร
- ยื่นคำขออนุญำตโฆษณำขำยยำ หน้ ำโฆษณำ พร้ อมทังเอกสำรประกอบกำรพิ
้
จำรณำตำมคูม่ ือกำรขออนุญำต
โฆษณำขำยยำทำงสื่อทัว่ ไป ตรวจสอบเอกสำรให้ ครบถ้ วนและถูกต้ องตำมแบบตรวจสอบเอกสำรคำขออนุญำต
โฆษณำขำยยำ และลงนำมรับรองณกลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี
เงื่อนไข
- ให้ ตรวจสอบเอกสำรสำหรับยื่นขออนุญำตตำมแบบตรวจสอบเอกสำรคำขออนุญำตโฆษณำขำยยำตำมแบบ
ตรวจสอบเอกสำรคำขออนุญำตโฆษณำขำยยำให้ ครบถ้ วนถูกต้ องในทุกรำยกำรและลงนำมรับรอง
- กรณีที่เอกสำรไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตำมแบบตรวจสอบเอกสำรคำขออนุญำตโฆษณำขำยยำ ให้ ยื่นแก้ ไขหรื อแนบ
เอกสำรให้ ครบถ้ วนถูกต้ องภำยใน 2 วันทำกำร หำกเกินระยะเวลำดังกล่ำวเจ้ ำหน้ ำที่จะคืนคำขอดังกล่ำว
- ผู้ขออนุญำตโฆษณำหรื อผู้รับมอบอำนำจที่มำยื่นคำขอฯ ต้ องสำมำรถให้ ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับคำขอโฆษณำได้
อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และมีอำนำจตัดสินใจและลงนำมรับทรำบข้ อบกพร่องได้
- ระยะเวลำดำเนินกำร 15 วันทำกำรสำหรับคำขอลำดับที่ 1-10 ต่อวัน และคำขอทุก10 ลำดับถัดไปจะใช้ เวลำพิจำรณำ
เพิ่มช่วงละ 5 วันทำกำรเช่น ยื่น 30 คำขอให้ วนั เดียวกัน คำขอลำดับที่ 1-10 จะใช้ เวลำพิจำรณำ15วันทำกำรคำขอ
ลำดับที่ 11-20 จะใช้ เวลำพิจำรณำ 20วันทำกำรคำขอลำดับที่ 21-30 จะใช้ เวลำพิจำรณำ25วันทำกำรไม่รวมกรณีเรื่ อง
ที่มีปัญหำทำงเทคนิค ปั ญหำทำงวิชำกำร หรื อมีควำมเห็นแย้ งหรื อปั ญหำอื่นใด หรื อเห็นควรไม่อนุมตั ิ /ไม่อนุญำตซึง่
ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้ วยขันตอนและวิ
้
ธี กำรอนุญำตและให้ ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ พ.ศ. 2541และไม่รวมระยะเวลำของผู้ประกอบกำรและเวลำดำเนินกำรของ
ไปรษณีย์
- ขอบเขตของคำว่ำ &ldquo;ปั ญหำทำงวิชำกำร&rdquo; ของกำรพิจำรณำอนุญำตโฆษณำ เช่น 1. กรณีกล่ำวอ้ ำง

ข้ อมูลยำที่ไม่มีหรื อไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลยำที่ได้ รับอนุญำตขึ ้นทะเบียนยำไว้ 2. กรณีมีกล่ำวอ้ ำงข้ อควำมและ/หรื อมี
กำรดัดแปลงข้ อมูลด้ ำน คุณภำพ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมปลอดภัย ควำมคุ้มค่ำ หรื อควำมเหมำะสมจำก
เอกสำรวิชำกำร
- ขอบเขตของคำว่ำ &ldquo;ปั ญหำทำงเทคนิค&rdquo; ของกำรพิจำรณำอนุญำตโฆษณำ เช่น 1. เป็ นข้ อควำม
โฆษณำที่ไม่มีข้อห้ ำมหรื อข้ อกำหนดในหลักเกณฑ์ฯ แต่พิจำรณำแล้ วอำจมีควำมไม่เหมำะสม/ไม่ถกู ต้ อง/ผิดศีลธรรม/
ผิดกฎหมำยอื่น 2. กำรโฆษณำ/สื่อโฆษณำรูปแบบใหม่ เช่น กำรโฆษณำขำยยำตำม social media ซึง่ ยังไม่เคย
พิจำรณำอนุญำตมำก่อน 3. ข้ อควำมหรื อกำรโฆษณำที่อำจไม่จดั เป็ นโฆษณำที่ต้องขออนุญำตตำมพรบ.ยำ 2510 4.
กรณีข้อมูลยำ/ข้ อมูลผู้ยื่นคำขอ /ข้ อมูลอื่นใดในระบบ ต้ องแก้ ไขหรื อไม่มีในระบบ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนีอนุญำตโฆษณำขำยยำได้ เฉพำะ กำรโฆษณำขำยยำ ทำงสื่อทัว่ ไป เฉพำะใน
เขตจังหวัดหนองคำยยกเว้ นกำรโฆษณำทำงสื่อโทรทัศน์
กรณียำแผนปั จจุบนั และยำแผนโบรำณ
(1)กำรอนุญำตให้ โฆษณำขำยยำตำมมำตรำ 88 ทวิ &ndash; เมื่อมีกำรอนุญำตให้ โฆษณำใน (1) ถ้ ำกำรอนุญำตนัน้
เป็ นกำรอนุญำตให้ โฆษณำทำงวิทยุกระจำยเสียง เครื่ องขยำยเสียง หรื อทำงสิ่งพิมพ์ อันเป็ นที่เห็นได้ วำ่ สื่อดังกล่ำวมี
กำรกระจำยเผยแพร่ข้ำมเขตรับผิดชอบ ได้ โดยสภำพ ให้ ถือว่ำกำรอนุญำตดังกล่ำวเป็ นกำรอนุญำตครอบคลุมในเขต
พื ้นที่ที่สื่อกำรโฆษณำนันเผยแพร่
้
ไปถึงด้ วย
(2) กำรสัง่ ให้ กำรระงับโฆษณำขำยยำที่เห็นว่ำเป็ นกำรโฆษณำฝ่ ำฝื นตำมมำตรำ 90 ทวิ
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
(หมายเหตุ: -)
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 21 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับอนุญำต/ผู้รับมอบอำนำจ ยื่นเอกสำรที่ศนู ย์บริกำร
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพเบ็ดเสร็จ
และตรวจเอกสำรตำมแบบตรวจสอบกำรยื่นเอกสำรด้ วย
ตนเอง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจเอกสำรตำมแบบตรวจสอบเอกสำรคำขอ
อนุญำตโฆษณำขำยยำและลงนำม พร้ อมออกเลขรับ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ ำหน้ ำที่พิจำรณำคำขอฯ เบื ้องต้ น
(หมายเหตุ: -)
4) กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่พิจำรณำและจัดทำร่ำงใบอนุญำตเสนอหัวหน้ ำ
กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุขพิจำรณำ
(หมายเหตุ: -)
5) กำรพิจำรณำ
จัดทำใบอนุญำต ฉบับจริง เพื่อเสนอ ลงนำม
(หมายเหตุ: -)
6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ

ระยะเวลำ
0 ชัว่ โมง

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

30 นำที

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

6 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

5 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

7 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข

ลำดับ

7)

ขัน้ ตอน
เสนอผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี ลงนำม
(หมายเหตุ: (กรณี ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบ
อานาจให้นายแพทย์สาธารณสุข ใช้เวลา 5 วันทาการ))
เจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นขออนุญำต/ผู้ดำเนิน
กิจกำรโฆษณำ/ผู้ได้ รับมอบอำนำจรับคำขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) แบบคำขออนุญำตโฆษณำยำ
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (1. มีลำยเซ็นจริ งของผู้ยื่นคำขอ (ผู้ขออนุญำตโฆษณำ
หรื อ ผู้รับมอบอำนำจตำมแบบ 1)
2. กรอกข้ อมูลครบถ้ วนทุกหัวข้ อ กรณีมีกำรขีด ลบ ข้ อมูล ให้ ผ้ ยู ื่น
คำขอ หรื อผู้รับมอบอำนำจ หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ เซ็นชื่อกำกับพร้ อมวันที่
3. กรณีนิตบิ คุ คลชื่อและที่อยูส่ ำนักงำนต้ องตรงตำมหนังสือมอบ
อำนำจแบบ 1 กรณีบคุ คลธรรมดำชื่อและที่อยู่ต้องตรงตำมทะเบียน
บ้ ำน
4. กรณีเป็ นกำรขออนุญำตโฆษณำยำหลำยตำรับในคำขอโฆษณำ
เดียว ต้ องระบุชื่อยำและเลขทะเบียนตำรับยำ หำกพื ้นที่ไม่พอให้
ระบุรำยละเอียดดังกล่ำวเป็ นเอกสำรแนบในหน้ ำถัดไป
5. กรณีเป็ นกำรโฆษณำทำงอินเตอร์ เน็ต ให้ ระบุชื่อเว็บไซต์)
2) ข้ อควำมโฆษณำ/หน้ ำโฆษณำ พร้ อมลงนำมโดยผู้ขออนุญำต
โฆษณำ หรื อ ผู้รับมอบอำนำจ โดยระบุช่ ือ นำมสกุล และวัน
เดือนปี
ฉบับจริง 2 ชุด

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

-

ลำดับ

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับยำ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ
ผู้รับมอบอำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้ รับอนุญำตขึ ้น
ทะเบียนไว้ " ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล และวันเดือนปี )
ฉลำก ขวด/กล่ องยำ ฉบับที่ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ ว
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ
ผู้รับมอบอำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้ รับอนุญำตขึ ้น
ทะเบียนไว้ " ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล และวันเดือนปี )
เอกสำรกำกับยำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ฉบับที่ได้ รับ
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ ว
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ
ผู้รับมอบอำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้ รับอนุญำตขึ ้น
ทะเบียนไว้ " ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล และวันเดือนปี )
คำขอขึน้ ทะเบียนตำรับยำฉบับที่มีเลขรับและแก้ ไขตรงตำมที่
ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ ว
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (1. กรณีหน้ ำโฆษณำมีกำรแสดงข้ อควำมเกี่ยวกับสูตร/
รส/กลิ่น/ขนำดบรรจุ ซึง่ มิได้ ระบุไว้ ในฉลำก/เอกสำรกำกับยำ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

สำนักยำ

สำนักยำ

สำนักยำ

สำนักยำ

ลำดับ

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
2. กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ ผู้รับมอบ
อำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้ รับอนุญำตขึ ้นทะเบียนไว้ "
ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล และวันเดือนปี )
เอกสำรแสดงกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำ ฉบับที่
ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ ว
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (1. กรณีมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำที่มี
กำรแสดงข้ อควำมกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในหน้ ำโฆษณำ ให้ แนบ
เอกสำรกำรอนุญำตให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยำในส่วนที่
เกี่ยวข้ องที่รำยละเอียดกำรอนุญำตและเรื่ องเดิมที่อ้ำงถึง
2. กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ ผู้รับมอบ
อำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองว่ำตรงตำมที่ได้ รับอนุญำตขึ ้นทะเบียนไว้ "
ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล และวันเดือนปี )
ใบสรุปรำยกำรเอกสำรอ้ ำงอิง (กรณีมีกำรกล่ ำวอ้ ำงในหน้ ำ
โฆษณำ) พร้ อมลงนำมโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ ผู้รับ
มอบอำนำจ โดยระบุช่ ือ นำมสกุล และวันเดือนปี
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ เอกสำรอ้ ำงอิง (กรณีมีกำรกล่ ำวอ้ ำงในหน้ ำโฆษณำ ให้ ระบุ
จุดที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ ำงข้ อควำมโฆษณำกับข้ อควำมใน
เอกสำรอ้ ำงอิง) พร้ อมลงนำมโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ
ผู้รับมอบอำนำจ โดยระบุช่ ือ นำมสกุล และวันเดือนปี
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ ที่เจ้ ำหน้ ำที่งำนโฆษณำยำออกเลขรับ
แล้ ว

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

สำนักยำ

-

-

สำนักยำ

ลำดับ

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (1.ยื่นขอเลขรับหนังสือมอบอำนำจเกี่ยวกับกำรขอ
อนุญำตโฆษณำได้ ที่กลุม่ กำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด (งำนโฆษณำ
ยำ)
2.กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ ผู้รับมอบ
อำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองสำเนำถูกต้ อง" ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล
และวันเดือนปี )
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบคุ คล
2. กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ ผู้รับมอบ
อำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองสำเนำถูกต้ อง" ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล
และวันเดือนปี )
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (1.กรณีบคุ คลธรรมดำ
2.กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยผู้ขออนุญำตโฆษณำ หรื อ ผู้รับมอบ
อำนำจใช้ ข้อควำม "รับรองสำเนำถูกต้ อง" ลงนำม ระบุชื่อ นำมสกุล
และวันเดือนปี ทังนี
้ ้ที่อยูต่ ้ องตรงกับที่ระบุในแบบคำขออนุญำต
โฆษณำยำ)
บัตรประจำตัวประชำชน/สำเนำใบอนุญำตทำงำน/สำเนำ
หนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กำรรับรองสำเนำเอกสำรโดยเจ้ ำของบัตร หรื อ ผู้รับ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

ลำดับ

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
มอบอำนำจที่ได้ รับมอบให้ ลงนำมรับรองสำเนำบัตรประชำชนแทนผู้
มอบ โดยใช้ ข้อควำม "รับรองสำเนำถูกต้ อง" ลงนำม ระบุชื่อ
นำมสกุล และวันเดือนปี )
ข้ อควำมโฆษณำ/หน้ ำโฆษณำ พร้ อมลงนำมโดยผู้ขออนุญำต
โฆษณำ หรื อ ผู้รับมอบอำนำจ โดยระบุช่ ือ นำมสกุล และวัน
เดือนปี
ฉบับจริง 12 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ/ ส่วนภูมิภำค กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail :
fdapv34@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) หน่วยงำนส่วนกลำง ศูนย์จดั กำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภำพ (ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำชัน้ 1 อำคำร A ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สำยด่วน 1556 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354-5 โทรสำร 0 2590
1556 E-mail :1556@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

ลำดับ

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) คูม่ ือแนวกำรโฆษณำขำยยำต่อประชำชนทัว่ ไป
(หมายเหตุ: -)
2) คำแนะนำในกำรจัดเตรี ยมหนังสือมอบอำนำจเกี่ยวกับกำรขออนุญำตโฆษณำขำยยำ
(หมายเหตุ: -)
3) แบบตรวจสอบเอกสำรคำขออนุญำตโฆษณำขำยยำ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

