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ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการวั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑ - ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ให้โฆษณาได้เฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓
หรือประเภท ๔ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ การพิจารณาอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ตามข้ อ ๑ ให้อ นุญาตได้เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือ
(๒) เป็นการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์เฉพาะเอกสารที่ทําเลียนแบบฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
ที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ได้
ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้
ข้อ ๓ การขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ให้ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ยื่นคําขอต่อ
ผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํ า เนาใบอนุ ญ าตผลิ ต นํ า เข้ า หรื อ ขายวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๒ ประเภท ๓
หรือประเภท ๔ แล้วแต่กรณี
(๒) สํา เนาใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ ตํ ารั บ ในกรณี เ ป็น ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิต หรื อ นํา เข้ า ซึ่ ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๒ หรือสําเนาหนังสือการเป็นคู่สัญญากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อการจ้างผลิต
หรือการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ในกรณีเป็นผู้รับอนุญาตผลิตหรือ นําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๒
(๔) สําเนาฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ ที่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต
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(๕) หนั ง สื อ แสดงว่ า เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจในการขออนุ ญ าตโฆษณาวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ แ ละให้
ดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
(๖) ข้ อ ความที่ ป ระสงค์ จ ะโฆษณา พร้ อ มเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ หรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
หรือภาพที่ประสงค์จะโฆษณา
(๗) ในกรณีที่ เป็นการโฆษณาอ้างอิงผลการศึ กษาวิจั ยตามหลั กสากล ต้องมี เอกสารอ้างอิ ง
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เช่น ตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตําราทางวิชาการ (textbooks)
และวารสาร (journals) ต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปแล้ว กรณีเป็นเอกสารอ้างอิงที่มาจากอินเทอร์เน็ต
จะยอมรับได้เฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นของส่วนราชการ หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO)
(๘) ข้อความที่เคยได้รับอนุญาตโฆษณา (ถ้ามี)
ข้อ ๔ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ได้ เมื่อเห็นว่าคําขอและเอกสาร
หรือหลักฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) แสดงสรรพคุ ณ ข้ อ บ่ ง ใช้ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ เป็ น ไปตามข้ อ ความในฉลากและ
เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ยกเว้นการแสดงข้อความอื่นที่มีหลักฐาน เอกสารอ้างอิง
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ตามข้อ ๓ (๗) และไม่ทําให้สําคัญผิดในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับวัตถุตํารับนั้น
(๒) อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยตามหลักสากล และมีเอกสารอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้
ตามข้อ ๓ (๗)
(๓) ระบุข้อความ ให้อ่านเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์หรือเอกสารที่ใช้อ้างอิงฉบับเต็ม
(๔) ไม่แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๕) ไม่ทําให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือส่วนประกอบของวัตถุออกฤทธิ์ โดยความจริง
มิได้มีวัตถุออกฤทธิ์นั้นอยู่ด้วย หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทําให้เข้าใจ
(๖) โฆษณาโดยสุภาพ ไม่ร้องรําทําเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
(๗) ไม่โฆษณาโดยการระบุเฉพาะตราสินค้า ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา ชื่อสารออกฤทธิ์
หรือชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย ทั้งนี้ การโฆษณาดังกล่าว จะกระทําได้ต้องแสดงข้อมูล
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ด้วย
(๘) ไม่โฆษณาทางสื่อสิ่งของสําหรับแจกหรือของชําร่วย เช่น กระเป๋า แฟ้มใส่ข้อมูลสมุดบันทึก
เครื่องเขียน หรือสิ่งของอื่นที่ทําขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้า
(๙) ไม่เป็นการเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑ์อื่น
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ข้อ ๕ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนวัตถุตํารับ หรือเอกสารทางวิชาการของวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตามมาตรา ๑๕ ในสาระสําคัญ ซึ่งทําให้แตกต่างจาก
การโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้ว ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ต้องโฆษณาตรงตามที่ได้รับอนุญาต และต้องระบุ
เลขที่ใบอนุญาตโฆษณาไว้ในสื่อโฆษณาทุกครั้ง
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอ
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบแจ้งความ กรณีใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์สูญหาย
(๒) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ กรณีใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ถูกทําลายบางส่วน
หรือลบเลือนในสาระสําคัญ
ข้อ ๘ คํ า ขออนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต และใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ ใ ช้ ต ามแบบท้ า ยประกาศ
ดังต่อไปนี้
(๑) คํ า ขออนุ ญ าตโฆษณาวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ซึ่ ง กระทํ า โดยตรงต่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
หรื อ เฉพาะเอกสารที่ ทํ า เลี ย นแบบฉลากหรื อ เอกสารกํ า กั บ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ภ าชนะบรรจุ ห รื อ หี บ ห่ อ
บรรจุวัตถุออกฤทธิ์ ให้ใช้ แบบ ฆ.ว.จ.๑
(๒) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ทั น ตกรรม ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ ชั้ น หนึ่ ง
ให้ใช้ แบบ ฆ.ว.จ.๒-๑
(๓) ใบอนุญาตโฆษณาวั ตถุอ อกฤทธิ์เฉพาะเอกสารที่ทํ าเลี ยนแบบฉลากหรื อเอกสารกํากั บ
วัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ ให้ใช้ แบบ ฆ.ว.จ.๒-๒
(๔) คําขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสั ต วแพทย์ ชั้ น หนึ่ ง หรื อ เฉพาะเอกสารที่ ทํ า เลี ย นแบบฉลากหรื อ เอกสารกํ า กั บ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ ให้ใช้ แบบ ฆ.ว.จ.๓
(๕) ใบแทนใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้กํากับคําว่า
“ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
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ข้อ ๙ การยื่ น คํ า ขอตามประกาศนี้ ให้ ยื่ น ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

แบบ ฆ.ว.จ.๑

เลขรับที่ …………………………………
วันที่ ……………………………………….
ผู้รับเรื่อง ……………………………….
ผู้ตรวจเรื่อง …………………………..
วันที่ …………………………….………..

คำขออนุญำตโฆษณำวัตถุออกฤทธิ์
 ซึ่งกระทำโดยตรงต่อผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม และผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชนั้ หนึ่ง
 เฉพำะเอกสำรที่ทำเลียนแบบฉลำกหรือเอกสำรกำกับวัตถุออกฤทธิท์ ี่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อ
บรรจุวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่ ………………………………………………………
วันที่ …………เดือน ……………………พ.ศ………………
๑. ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต) ………………………………………………………………………………………………………….
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ……………………………………….…………………………………...…..…..……….………………………………
หรือทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ……………………………………….…………………………………………………………………………………………
อยู่เลขที่ ………………………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………….หมู่ที่ ……..…………………….…………
ถนน ……………..…………….………...……….……….ตาบล/แขวง ……………………………………….…….………..………………………………
อาเภอ/เขต …………………………………………….. จังหวัด …………………………………..……………รหัสไปรษณีย์………………………….
โทรศัพท์ …………………………………..…………โทรสาร………….……………………………. E-mail ……………………………………………
๒. ผู้ได้รับอนุญาต
 ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ใบอนุญาตที่…………………………………………………………..……….…………………..……….
 นาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ใบอนุญาตที่…………………………………………………………..……….………………..……….
 ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ใบอนุญาตที่…………………………………………………………..……….………………..………….
 ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใบอนุญาตที่…………………………………………...………………..………….
 นาเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใบอนุญาตที่…………………………………………...………………..………
 ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใบอนุญาตที่…………………………………………..……………………………
หรือ
 ผู้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผลิต นาเข้าหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
๓. ขอยื่นคาขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑ ผู้ได้รับมอบอานาจในการขออนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์และให้ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณานั้น
ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ เลขที่ …………………………….…………………………..
สัญชาติ……………………อยู่เลขที่ ……………………………..หมู่ที่……………….. ตรอก/ซอย ………………………..…………………
ถนน ……………..………….………...……….…………….. ตาบล/แขวง ……………………………….…….………………….……………...
อาเภอ/เขต ……………………………………..…………………จังหวัด ………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….
โทรศัพท์ …………………………………..…โทรสาร………….……………………………. E-mail ……………………………………….…….
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มีตัวยาสาคัญคือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตารับ เลขที.่ .....................…………………………………………………………………………………
 หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เลขที.่ ......................
 สัญญาซื้อขายระหว่างสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผู้ขอรับใบอนุญาต เลขที.่ …….………………………..
ชื่อผู้ผลิต/นาเข้า ……………………………………………………………………………………….……………………………….………………..
ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ………………………………………………………………………….……………………………………….……………….
ชื่อผู้แทนจาหน่าย (ถ้ามี) ………………………………………………………………….……….………………………………………………….

-๒๓.๓ ประสงค์จะขอโฆษณา
๓.๓.๑ โดยตรงต่อ

 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

ทาง
 วารสาร/หนังสือทางการแพทย์ ชื่อ………………………………………………………………………………………………
หน่วยงานเจ้าของวารสาร/หนังสือ………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของวารสาร/หนังสือ………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลาที่ประสงค์จะโฆษณาวารสาร/หนังสือทางการแพทย์ (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด)……………………….
 แผ่นพับ จานวน.…………… หน้า……………….แผ่น จานวนที่จัดทา…………………….ชุด
โดย  มอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรง
ระบุสถานที่……………………………….ระยะเวลา (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด)………………………………
 ผ่านการประชุมวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนี้
 มอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
 แนบไปกับเอกสารประกอบการประชุม สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุม
ชื่อการประชุม………………………………………………………………………………………………………………..
ระบุสถานที่…………………………………………………………………….วัน เดือน ปี……………………………….
 แผ่นป้ายโฆษณา ขนาด............... จานวน................หน้า.............แผ่น จานวนที่จัดทา......................ชุด
 ผ่านการประชุมวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพ
ชื่อการประชุม………………………………………………………………………………………………………………..
ระบุสถานที่…………………………………………………………………….วัน เดือน ปี……………………………….
 วีดิทัศน์ โดยแสดงต่อผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรง
ระบุสถานที่แสดง…………………………………………….……….วัน เดือน ปี…………………………………ใช้เวลา………นาที
 ภาพยนตร์ โดยแสดงต่อผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรง
ระบุสถานที่แสดง……………………………………………………….วัน เดือน ปี………………………………ใช้เวลา………นาที
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................................................................
๓.๓.๒ เฉพาะเอกสารที่ทาเลียนแบบฉลากหรือเอกสารกากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ ดังนี้
 เอกสารที่ทาเลียนแบบฉลากวัตถุออกฤทธิ์
จานวน.…………………..หน้า…………………..แผ่น จานวนที่จัดทา……………………………ชุด
ระบุสถานที่แจก……………………………………………………………ระยะเวลา (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) ………………………….
 เอกสารที่ทาเลียนแบบเอกสารกากับวัตถุออกฤทธิ์
จานวน.…………………..หน้า…………………..แผ่น จานวนที่จัดทา……………………………ชุด
ระบุสถานที่แจก……………………………………………………………ระยะเวลา (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) ………………………….
๔. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานมาด้วย ดังนี้
๔.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
๔.๒ สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๓ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการตามข้อ ๓.๑
๔.๔ สาเนาใบอนุญาตผลิต นาเข้าหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ แล้วแต่กรณี
๔.๕ สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตารับ ในกรณีเป็นผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓
หรือประเภท ๔
๔.๖ สาเนาหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ หรือสาเนา
หนังสือการเป็นคู่สัญญากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพือ่ การจ้างผลิตหรือการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ ในกรณีเป็นผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
๔.๗ สาเนาฉลากและเอกสารกากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต
๔.๘ เอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงหรือภาพ ที่ประสงค์จะโฆษณา โปรดระบุ ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

-๓๔.๙ ข้อความโฆษณา (พร้อมสาเนาคู่ฉบับ) จานวน ๔ ฉบับ
 ภาพร่างและข้อความ  บทโฆษณา  ภาพร่าง คาบรรยาย และเสียง
 เอกสารที่ทาเลียนแบบฉลากวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ
 เอกสารที่ทาเลียนแบบเอกสารกากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ
รวม …………….. หน้า
๔.๑๐ เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) จานวน ……หน้า
๔.๑๑ ข้อความที่เคยได้รับอนุญาตโฆษณา (ถ้ามี)……………………..เรื่อง…………..หน้า
๔.๑๒ เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………

 กรณี โฆษณาวั ต ถุ ออกฤทธิ์ ซึ่ งกระท าโดยตรงต่ อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั นตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้ อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมทั้งยินยอม
ที่จะกระท าการโฆษณาเฉพาะต่อผู้ประกอบวิชาชี พตามที่ ระบุข้างต้นเท่ านั้น และไม่โฆษณาหรือกระท าการอื่นใดที่ จะเป็ น
การเผยแพร่ข้อมูลการโฆษณาต่อบุคคลทั่วไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้วข้าพเจ้าจะดาเนินการโฆษณาให้ตรงตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกาหนด

 กรณีโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์เฉพาะเอกสารที่ทาเลียนแบบฉลากหรือเอกสารกากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมทั้งยินยอม
ที่จะกระทาการโฆษณา ตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น และไม่โฆษณาหรือกระทาการอื่นใดที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมู ลการโฆษณา
ต่อบุคคลทั่วไป เมื่อได้รับอนุญ าตแล้วข้าพเจ้าจะดาเนินการโฆษณาให้ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อนุญ าตกาหนด

(ลายมือชื่อ) ……………………………………………………………………… ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับมอบอานาจ
(..…………………………………………………………………..)
หมายเหตุ

ให้ขีดเลือกข้อความในช่อง  ให้ตรงตามที่ประสงค์จะดาเนินการ

แบบ ฆ.ว.จ. ๒-๑

ใบอนุญำตโฆษณำวัตถุออกฤทธิ์
ซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม และผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชนั้ หนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที…่ ……………………………
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
โดย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งอยู่เลขที…่ ………………………………………หมูท่ ี่…………………………………….ตรอก/ซอย………………………………….
ถนน………………………………………………………………….ตาบล/แขวง………………………………………………………………
อาเภอ/เขต……………………………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท์………………………
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้โฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ชื่อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทางสื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตามเลขรับคาขออนุญาตโฆษณาที่……………………………………………………วันที…่ …………………………………………….
อนุญาตให้โฆษณาได้ตามเอกสารข้อความโฆษณาที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้
โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านหลังของใบอนุญาตฉบับนี้
ให้ไว้ ณ วันที…่ ……………..เดือน…………………………………..พ.ศ. ………………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………………………..
ผู้อนุญาต

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
เงือ่ นไขการโฆษณา มีดังนี้ :๑. อนุญาตเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขีดฆ่า
๒. ให้โฆษณาภายในเวลาก่อนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนวัตถุตารับหรือเอกสารทาง
วิชาการของวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้า ตามมาตรา ๑๕
ในสาระสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาฉบับนี้
๓. ข้อความและภาพที่โฆษณาต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าโฆษณาแตกต่างไปจากนี้
ถือว่าข้อความทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาต
๔. ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อโฆษณา
๕. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณา (ถ้ามี)
๖. ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตนีไ้ ด้ หากมีเหตุผลอันจาเป็น
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗. เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ ………………………………………
โทรสาร ……………………………………….

แบบ ฆ.ว.จ.๒-๒

ใบอนุญำตโฆษณำวัตถุออกฤทธิ์
เฉพำะเอกสำรที่ทำเลียนแบบฉลำกหรือเอกสำรกำกับวัตถุออกฤทธิ์
ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์
ใบอนุญาตเลขที…่ ……………………………
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
โดย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งอยู่เลขที…่ ………………………………………หมูท่ ี่…………………………………….ตรอก/ซอย………………………..………….
ถนน…………………………………………………………………….ตาบล/แขวง……………………………………………………………
อาเภอ/เขต…………………………………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท์…………………
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้โฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ชื่อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยจัดทา เอกสารที่ทาเลียนแบบฉลากวัตถุออกฤทธิท์ ี่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ และ/หรือ
เอกสารที่ทาเลียนแบบเอกสารกากับวัตถุออกฤทธิท์ ี่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
ตามเลขรับคาขออนุญาตโฆษณาที…่ …………………………………………………วันที…่ ……………………………………..……
อนุญาตให้โฆษณาได้ตามเอกสารข้อความโฆษณาที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้
โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านหลังของใบอนุญาตฉบับนี้
ให้ไว้ ณ วันที…่ ……………..เดือน………………………………………..พ.ศ. …………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………………………………….
ตาแหน่ง………………………………………………………..
ผู้อนุญาต

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
เงื่อนไขการโฆษณา มีดังนี้ :๑. อนุญาตเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขีดฆ่า
๒. ให้โฆษณาภายในเวลาก่อนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนวัตถุตารับหรือเอกสารทาง
วิชาการของวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้า ตามมาตรา ๑๕
ในสาระสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาฉบับนี้
๓. ข้อความและภาพที่โฆษณาต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าโฆษณาแตกต่างไปจากนี้
ถือว่าข้อความทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาต
๔. ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อโฆษณา
๕. เงื่อนไขอืน่ ๆ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณา (ถ้ามี)
๖. ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได้ หากมีเหตุผลอันจาเป็น
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗. เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
- ให้ผู้รับอนุญาตส่งมอบเฉพาะสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ได้รับการบาบัดรักษาด้วย
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ ………………………………………
โทรสาร ………………………………………..

แบบ ฆ.ว.จ. ๓

เลขรับที่ ………………………….
วันที่ ……………………………….
ผู้รับเรื่อง ……………………….
ผู้ตรวจเรื่อง …………………..
วันที่ ……………………………….

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตโฆษณำวัตถุออกฤทธิ์
ซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม และผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชนั้ หนึ่ง
หรือเฉพำะเอกสำรทีท่ ำเลียนแบบฉลำกหรือเอกสำรกำกับวัตถุออกฤทธิ์
ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์
เขียนที่ ………………………………………………………
วันที่ …………เดือน ……………………พ.ศ. ………….
๑. ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต)………………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ……………………………………….…………………………………...…….…..…………………..………
หรือทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ……………………………………….……………………………………………………………………..………
อยู่เลขที่ ………………………………………….ตรอก/ซอย ………………………………………………………หมู่ที่ ……..…………......
ถนน ……………..…………….…...………....ตาบล/แขวง ………………………………….…….………..………………………………......

อาเภอ/เขต …………………………………….จังหวัด ………………………………..……รหัสไปรษณีย์………………………...
โทรศัพท์ …………………………………..…โทรสาร………….………………………… E-mail ……………………………………
๒. ซึ่งมีผู้ได้รับมอบอานาจในการขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฟธิแ์ ละให้ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการขอรับใบแทนใบอนุญาตโฆษณานั้น
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ เลขที่ …………………………………………..
 ซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
 เฉพาะเอกสารที่ทาเลียนแบบฉลากหรือเอกสารกากับวัตถุออกฤทธิท์ ภี่ าชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์
ตามใบอนุญาตเลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………………………………………………………………………………………………………......
 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตารับ เลขที.่ .................……………………………………………………………………………......
 หนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท ๒ เลขที่.....................

 สัญญาซื้อขายระหว่างสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผู้ขอรับใบอนุญาต เลขที่.…….………….....
ชื่อผู้ผลิต/นาเข้า ……………………………………………………………………………………………………………………............
ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อผู้แทนจาหน่าย ……………………………………………………………………………………………………………………………
๓. เหตุทขี่ อรับใบแทนใบอนุญาต………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-๒๔. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานมาด้วย ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ ออนุญาตหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
(๒) สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึง่ นายทะเบียนออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการตามข้อ ๒
(๔) ใบแจ้งความ กรณีใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์สูญหาย

(๕) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ กรณีใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิถ์ ูกทาลายบางส่วนหรือลบเลือนในสาระสาคัญ
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลายมือชื่อ) …………………………………………………………… ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ผู้ได้รับมอบอานาจ
(…………………………………………………………)
หมายเหตุ ให้ขีดเลือกข้อความในช่อง  ให้ตรงตามที่ประสงค์จะดาเนินการ

