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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ยาพ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและใหความเห็นเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพพ.ศ.2541
3) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยหลักเกณฑการโฆษณาขายยาพ.ศ.2545
4) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 112/2547 เรื่องมอบอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมายเฉพาะใหผูวาราชการจังหวัด
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการกรณีสื่อที่เผยแพรในเขตจังหวัดเชียงใหมยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน: ติดตอศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสขุ ภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
- ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและใหความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพพ.ศ. 2541
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1.pdf
- ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยหลักเกณฑการโฆษณาขายยาพ.ศ. 2545
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_6.pdf
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- คูมือแนวการโฆษณาขายยาตอประชาชนทั่วไป
http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/FDA%20INDEX.PDF
- คําแนะนําในการจัดเตรียมหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษและฉบับแกไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law020.asp
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตรายและฉบับแกไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law021.asp
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและขอความของคํา
เตือนและฉบับแกไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law022.asp
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบานและฉบับแกไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law023.asp
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตํารายาและฉบับแกไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law025.asp
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบานแผนปจจุบันและฉบับแกไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law024.asp
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจําบานแผนโบราณและฉบับแกไขเพิ่มเติม
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law043.asp
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคหรืออาการของโรคที่หามโฆษณายาวาสามารถบําบัดบรรเทารักษาหรือปองกัน
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/โรคหรืออาการของโรคที่หามโฆษณาวาบําบัดได.pdf
วิธีการ
การขออนุญาตเฉพาะกรณีที่สื่อตั้งอยูในเขตจังหวัดเชียงใหมยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน
ยื่นคําขออนุญาตโฆษณาขายยาหนาโฆษณาพรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตามคูมือการขออนุญาตโฆษณาขาย
ยาทางสื่อทั่วไปตรวจสอบเอกสารใหครบถวนและถูกตองและลงนามรับรองยื่นคําขอณศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
อนุญาต
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ระยะเวลา
ใหบริการ
60 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นหากผู
ยื่นคําขอไม
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2)

การตรวจสอบเอกสาร

ขั้นตอนการพิจารณา
10 วันทําการ สํานักงาน
(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ
สาธารณสุข
และประเมินเอกสาร
จังหวัดเชียงใหม
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบอนุญาต

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาหนาที่เสนอเพื่อลงนามใน 5 วันทําการ
ใบอนุญาต

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
-

-
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
บุคคล
การคา

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบคําขอ
สํานักยา
1
0
อนุญาตโฆษณา
ยา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(1. เอกสารคัด
สําเนามาไมเกิน 6
เดือนรับรองสําเนา
ถูกตองประทับตรา
นิติบุคคล (กรณี
ระบุไวในหนังสือ
รับรองนิติบุคคล)
2. การรับรอง
สําเนาเอกสารโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณาหรือผูรับ
มอบอํานาจใช
ขอความ"รับรอง
สําเนาถูกตอง"ลง
นามระบุชื่อ
นามสกุลและวัน
เดือนป)
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(1. มีลายเซ็นจริง
ของผูยื่นคําขอ (ผู
ขออนุญาตโฆษณา
หรือผูรับมอบ
อํานาจตามแบบ 1)
2. กรอกขอมูล
ครบถวนทุกหัวขอ
กรณีมีการขีดลบ
ขอมูลใหผูยื่นคําขอ
หรือผูรับมอบ
อํานาจหรือ
เจาหนาที่เซ็นชื่อ
กํากับพรอมวันที่
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ที่

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ขอความโฆษณา/ หนาโฆษณา
พรอมลงนามโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณาหรือผูรับ
มอบอํานาจโดย
ระบุชื่อนามสกุล
และวันเดือนป

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
3. กรณีนิติบุคคล
ชื่อและที่อยู
สํานักงานตองตรง
ตามหนังสือมอบ
อํานาจแบบ 1
กรณีบุคคลธรรมดา
ชื่อและที่อยูตอง
ตรงตามทะเบียน
บาน
4. กรณีเปนการขอ
อนุญาตโฆษณายา
หลายตํารับในคํา
ขอโฆษณาเดียว
ตองระบุชื่อยาและ
เลขทะเบียนตํารับ
ยาหากพื้นที่ไมพอ
ใหระบุรายละเอียด
ดังกลาวเปน
เอกสารแนบใน
หนาถัดไป
5. กรณีเปนการ
โฆษณาทาง
อินเตอรเน็ตใหระบุ
ชื่อเว็บไซต)
-
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ที่
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาใบสําคัญ สํานักยา
0
1
การขึ้นทะเบียน
ตํารับยา

4)

สําเนาฉลากขวด/ สํานักยา
กลองยาฉบับที่
ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว

0

1

5)

สําเนาเอกสาร
สํานักยา
กํากับยา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษฉบับ
ที่ไดรับอนุญาต
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว

0

1

6)

สําเนาคําขอขึ้น สํานักยา
ทะเบียนตํารับยา
ฉบับที่มีเลขรับ

0

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา
หรือผูรับมอบ
อํานาจใชขอความ"
รับรองวาตรง
ตามที่ไดรบั
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"ลงนาม
ระบุชื่อนามสกุล
และวันเดือนป)
ชุด
(การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา
หรือผูรับมอบ
อํานาจใชขอความ"
รับรองวาตรง
ตามที่ไดรบั
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"ลงนาม
ระบุชื่อนามสกุล
และวันเดือนป)
ชุด
(การรับรองสําเนา
เอกสารโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา
หรือผูรับมอบ
อํานาจใชขอความ"
รับรองวาตรง
ตามที่ไดรบั
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"ลงนาม
ระบุชื่อนามสกุล
และวันเดือนป)
ชุด
(1. กรณีหนา
โฆษณามีการแสดง
ขอความเกี่ยวกับ
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ที่

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
และแกไขตรง
ตามที่ไดรบั
อนุญาตจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว

สําเนาเอกสาร
สํานักยา
แสดงการแกไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตํารับยา
ฉบับที่ไดรับ
อนุญาตจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
แลว

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
สูตร/รส/กลิ่น/
ขนาดบรรจุซึ่งมิได
ระบุไวในฉลาก/
เอกสารกํากับยา
2. การรับรอง
สําเนาเอกสารโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณาหรือผูรับ
มอบอํานาจใช
ขอความ"รับรองวา
ตรงตามที่ไดรับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"ลงนาม
ระบุชื่อนามสกุล
และวันเดือนป)
(1. กรณีมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตํารับยาที่
มีการแสดง
ขอความการ
เปลี่ยนแปลง
ดังกลาวในหนา
โฆษณาใหแนบ
เอกสารการ
อนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตํารับยา
ในสวนที่เกี่ยวของ
ที่รายละเอียดการ
อนุญาตและเรื่อง
เดิมที่อางถึง
2. การรับรอง
สําเนาเอกสารโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณาหรือผูรับ
มอบอํานาจใช
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ใบสรุปรายการ เอกสารอางอิง
(กรณีมีการกลาว
อางในหนา
โฆษณา) พรอมลง
นามโดยผูขอ
อนุญาตโฆษณา
หรือผูรับมอบ
อํานาจโดยระบุ
ชื่อนามสกุลและ
วันเดือนป
เอกสารอางอิง
(กรณีมีการกลาว
อางในหนา
โฆษณาใหระบุจุด
ที่มีความเชื่อมโยง
ระหวางขอความ
โฆษณากับ
ขอความใน
เอกสารอางอิง)
พรอมลงนามโดย
ผูขออนุญาต
โฆษณาหรือผูรับ
มอบอํานาจโดย
ระบุชื่อนามสกุล
และวันเดือนป

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

ขอความ"รับรองวา
ตรงตามที่ไดรับ
อนุญาตขึ้น
ทะเบียนไว"ลงนาม
ระบุชื่อนามสกุล
และวันเดือนป)
-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
10) หนังสือมอบ
1
0
อํานาจและ
แตงตั้ง
ผูดําเนินการ
เกี่ยวกับการ
โฆษณา
11) สําเนาบัตร
0
1
ประจําตัว
ประชานและ
สําเนาทะเบียน
บาน
ที่

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ติดอากรแสตมป
30 บาทและ
ประทับตรานิติ
บุคคลกรณีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล)
ชุด
(1. ของผูขอ
อนุญาต (กรณี
บุคคลธรรมดา)
ของกรรมการผูมี
อํานาจลงนามของ
นิติบุคคลและผู
ดําเนินกิจการ
(กรณีนติ ิบุคคล)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
2. กรณีเปนคน
ตางชาติหรือคน
ตางดาวเตรียม
เอกสารเพิ่มเติม สําเนาหนังสือ
เดินทาง
(Passport) หรือ
ใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว (ที่ยัง
ไมหมดอายุ) สําเนาใบอนุญาต
การทํางาน (work
permit) - สําเนา
ทะเบียนที่ระบุ
สถานที่ทํางานตรง
ตาม work
permit)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
12) หนังสือมอบ
1
0
อํานาจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
โฆษณา
ที่

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เฉพาะกรณีที่ผูขอ
อนุญาต/
ผูดําเนินการไม
ไดมาดําเนินการ
ดวยตนเองแนบ
สําเนาทะเบียน
บานบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
ดําเนินกิจการและ
ผูรับมอบอํานาจติด
อากรแสตมป 10
บาท)

15. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุ
เทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คูมือแนวการโฆษณาขายยาตอประชาชนทั่วไป
2)
คําแนะนําในการจัดเตรียมหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา
-
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3)
4)
5)

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการเกี่ยวกับการโฆษณา
หนังสือมอบอํานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีนิติบุคคลเปนผูมอบอํานาจ)
หนังสือมอบอํานาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา (กรณีบุคคลธรรมเปนผูมอบอํานาจ)
-

18. หมายเหตุ
เงื่อนไข
1.ตรวจสอบเอกสารใหครบถวนถูกตองในทุกรายการและลงนามรับรอง
กรณีที่เอกสารไมถูกตองครบถวนตามแบบตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาตโฆษณาขายยาใหยื่นแกไขหรือแนบเอกสารให
ครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนดหากเกินระยะเวลาดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอดังกลาว
2. ผูขออนุญาตโฆษณาหรือผูรับมอบอํานาจที่มายื่นคําขอฯตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําขอโฆษณาไดอยาง
ถูกตองครบถวนและมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได
3.ระยะเวลาดําเนินการไมรวมกรณีเรื่องที่มปี ญหาทางเทคนิคปญหาทางวิชาการหรือมีความเห็นแยงหรือปญหาอื่นใดหรือ
เห็นควรไมอนุมัติ/ไมอนุญาตซึ่งดําเนินการตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยขั้นตอนและวิธีการ
อนุญาตและใหความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพพ.ศ. 2541และไมรวมระยะเวลาของผูประกอบการ
ขอบเขตของคําวาปญหาทางวิชาการของการพิจารณาอนุญาตโฆษณาเชน
1. กรณีกลาวอางขอมูลยาที่ไมมีหรือไมสอดคลองกับขอมูลยาที่ไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนยาไว
2. กรณีมีกลาวอางขอความและ/หรือมีการดัดแปลงขอมูลดานคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลความปลอดภัยความคุมคา
หรือความเหมาะสมจากเอกสารวิชาการ
ขอบเขตของคําวาปญหาทางเทคนิค
1. เปนขอความโฆษณาที่ไมมีขอหามหรือขอกําหนดในหลักเกณฑฯแตพิจารณาแลวอาจมีความไมเหมาะสม/ไมถูกตอง/ผิด
ศีลธรรม/ผิดกฎหมายอื่น
2. การโฆษณา/สื่อโฆษณารูปแบบใหมเชนการโฆษณาขายยาตาม social media ซึ่งยังไมเคยพิจารณาอนุญาตมากอน
3. ขอความหรือการโฆษณาที่อาจไมจัดเปนโฆษณาที่ตองขออนุญาตตามพรบ.ยา 2510
4. กรณีขอมูลยา/ขอมูลผูยื่นคําขอ /ขอมูลอื่นใดในระบบตองแกไขหรือไมมีในระบ

