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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:  ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  อาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง,  สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือการบริการประชาชน พ.ศ. 2557  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  8 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การอนุญาตโฆษณาอาหาร    
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  กรณีโฆษณาอาหารท่ีประสงคจะเผยแพรใน จังหวัดชัยภูมิ 
1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0 44 836826-9 ตอ 301-302 /ติดตอดวยตนเอง         
ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
  

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดประสงคจะโฆษณา คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ 
ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอ่ืน หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ 
ภาพยนตร หรือขอความท่ีจะโฆษณาดังกลาวนั้น ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได  
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หลักการ/ขอปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร 
 
1. อาหารท่ีกฎหมายกําหนดใหขออนุญาตผลิต นําเขา และอ่ืนๆ ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาหารตามแตละกรณี
นั้นๆ 
 
  1.1 ผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีตัวใหม เปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม ตองผานการ
ประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และ/หรือ รับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอน โดยดูรายละเอียดในคูมือสําหรับ
ประชาชน เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของอาหารใหมและอาหารท่ีมีอาหารใหมเปนสวนผสม )Novel Food) 
 
  1.2 รายละเอียดสูตรสวนประกอบตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
 
  1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑท่ียื่นขออนุญาต 
 
  1.4 การใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
 
  1.5 ไมมีการใชวัตถุท่ีหามใชในอาหาร และ/หรืออาหารท่ีหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีเก่ียวของ 
 
2. การโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
 
  2.1 ไมเปนเท็จหรือเกินความจริง ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารและใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร 
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 
 
  2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะท่ีไดรับอนุญาตในฉลาก ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 
  2.3 ไมอนุญาตใหแสดงสรรพคุณ คุณประโยชนของแตละสวนประกอบ และการกลาวอางหนาท่ีของสารอาหาร ตองเปน
การกลาวถึงสารอาหารท่ีมีอยูในบัญชีสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคประจําวัน สําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป (Thai 
RDI) โดยไมใชการกลาวอางถึงตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ  
 
  2.4 ผลิตภัณฑท่ีมีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) กอน 
 
หลักเกณฑท่ัวไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551) 
 
การแสดงคําเตือนในการโฆษณาอาหารท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหแสดงคําเตือนในการ
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โฆษณาไวเปนการเฉพาะ และ ตัวอยางคําท่ีไมอนุญาตใหใชในการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 
 
หลักเกณฑเฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551) 
 
หลักเกณฑตอไปนี้ ใชเปนแนวทางในการพิจารณาคําขอโฆษณาอาหารท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑเฉพาะแตละชนิดซ่ึงนอกจาก
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ัวไปแลว ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะนี้ดวย 
 
  1. อาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
 
  2. นมโคชนิดผง นมปรุงแตงชนิดผง และผลิตภัณฑของนมชนิดผง ท่ีฉลากระบุกลุมอายุผูบริโภคตั้งแต 1 ปข้ึนไป 
 
  3. นมและผลิตภัณฑนม นอกเหนือจากนมโคชนิดผง นมปรุงแตงชนิดผง และผลิตภัณฑของนมชนิดผง ท่ีฉลากระบุกลุม
อายุผูบริโภคตั้งแต 1 ปข้ึนไป  
 
  4. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ 
 
  5. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ท่ีมีสวนผสมของกลูโคแมนแนน หรือแปงจากหัวบุก 
 
  6. อาหารทางการแพทย (Medical Food) 
 
  7. อาหารประเภทเครื่องปรุงรส เชน น้ําสมสายชู น้ําปลา ซอส ซีอ้ิว 
 
  8. อาหารก่ึงสําเร็จรูป 
 
  9. เครื่องดื่มเกลือแร 
 
  10. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 
  11. อาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันที ตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 305 พ.ศ. 2550 เรื่อง 
การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด 
 
(หมายเหตุ : อาหารขอ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ
การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555) 
 
ตัวอยางขอความท่ีไมอนุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถึงการใชภาพท่ีสื่อใหเขาใจไดในความหมายเดียวกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 
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ตัวอยางลักษณะภาพท่ีไมอนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แลวแตกรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนํา
ในการโฆษณาอาหาร) 
 
เง่ือนไข 
 
1. การโฆษณาท่ีไดรับอนุญาต จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผูอนุญาตกําหนด ไดแก  
 
  1.1 อนุญาตเฉพาะขอความและภาพท่ีไมไดขีดฆา 
 
  1.2 โฆษณาในเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีอนุญาต 
 
  1.3 ขอความและภาพท่ีโฆษณาตองตรงตามท่ีไดรับอนุญาต ถาโฆษณาแตกตางไปจากนี้ถือวาขอความโฆษณาท้ังหมดไมได
รับอนุญาต 
 
  1.4 ใหแสดงขอความเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาในสื่อท่ีไดรับอนุญาต ยกเวนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไมตองแสดงเลขท่ี
ใบอนุญาตโฆษณา 
 
  1.5 เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี) 
 
2. การรับคําขอท่ี ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
3. ผูมายื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได 
 
4.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองประเมินตัวเอง จัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวน
ถูกตอง ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) 
 
5.กรณีคําขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดท่ีจําเปนตองสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญหรือตองนําเรื่องเขาหารือคณะทํางาน อาจมี
การขอเอกสารชี้แจงประกอบขอมูลท่ียื่นมาในภายหลัง ซ่ึงไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ  

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

30 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวนใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรองภายในเวลาท่ีผู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ท่ี  
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ. 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

4) การพิจารณา 
 

ผูประเมิน/คณะประเมิน/
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการ
ประเมินความสอดคลองตาม
กฎหมาย 
 

5 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

(เริ่มนับระยะเวลา
ตั้งแต ไดรับ
เอกสารท่ีครบถวน
และถูกตอง จนถึง 
ลงนามอนุญาตโดย
ผูมีอํานาจ ไมนับ
ระยะเวลาการ
แกไขเอกสารหรือ
ชี้แจงขอมูลของ
ผูประกอบการ) 

5) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาต/สงคืน 
และลงนาม 
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต) 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

6) การแจงผลพิจารณา เจาหนาท่ีแจงผลการ 1วัน ศูนยบริการ - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 พิจารณาภายใน 
๗ วันทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตหรือหนังสือให
ผูประกอบการตอไป 

ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   8 วันทําการ 
 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 8 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

ไวไมเกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.1 แบบฟอรมคํา
ขออนุญาต
โฆษณา (แบบ 
ฆอ.1) 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ (ตองกรอก
ขอความครบถวน 
และลงลายมือชื่อ
จริงท้ัง 2 ฉบับ) 

2) 1.2
เอกสารแนบทาย
คําขออนุญาต
โฆษณา(แบบ 
ฆอ.3) คือ แบบ
สําหรับแสดง 
ภาพราง/สตอรี่
บอรด ขอความ 
ภาพ เสียง ท่ี
สอดคลองกับสื่อท่ี
ขออนุญาต โดย
ตองแสดงเนื้อหา
ท่ีโฆษณาให
ชัดเจน/บรรยาย
รายละเอียดให
สามารถเขาใจได
งาย และตองไมมี
รอยแกไข ขูดลบ 
ขีดฆา หรือ
เพ่ิมเติม ลง
ลายมือชื่อจริงทุก
ฉบับ 

สํานักอาหาร 2 0 ฉบับ (ในแตละสื่อ
โฆษณาอาจมี
ลักษณะแตกตาง
กันไป ดังตัวอยาง
ในไฟลเอกสาร
แนบ) 

3) 1.3 เอกสาร
เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑท่ีขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แลวแตกรณี) 
พรอมท้ังลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง 

 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) 1.4 กรณีเปน นิติ
บุคคล เตรียม
เอกสารเก่ียวกับ
บุคคลผูขอ
อนุญาต 

 1 0 ชุด (การยื่นครั้งแรกใช
มอบอํานาจฉบับ
จริง ในการยื่นครั้ง
ตอไปสามารถใช
สําเนาท่ีลงเลขรับ
แลวได) 

5) 1.5กรณีเปน 
บุคคลธรรมดา 
เตรียมเอกสาร
เก่ียวกับบุคคลผู
ขออนุญาต 

 1 0 ชุด (การยื่นครั้งแรกใช
มอบอํานาจฉบับ
จริง ในการยื่นครั้ง
ตอไปสามารถใช
สําเนาท่ีลงเลขรับ
แลวได) 

6) 1.6คําขออนุญาต
โฆษณาเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต 
พรอมท้ังลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง ในกรณีท่ี
ตองการใชสํานวน
โฆษณาเดิม 

สํานักอาหาร 
 

1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
 หมายเหตุ –ไมมีคาธรรมเนียม 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 44 836826-9 

หมายเหตุ  
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ. (ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

36000 
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หมายเหตุ  
3) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  (ศรป.) สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบ ฆอ.1 (คําขออนุญาตโฆษณาอาหาร) 

- 
 

2) ตัวอยาง คําขอ ฆอ.1 นิติบุคคล 
- 
 

3) ตัวอยาง คําขอ ฆอ.1 บุคคลธรรมดา 
- 
 

4) แบบ ฆอ.3 
- 
 

5) ตัวอยาง แบบ ฆอ.3 โทรทัศน 
- 
 

6) ตัวอยาง แบบ ฆอ.3 วิทยุ 
- 
 

7) ตัวอยาง แบบ ฆอ.3 สิ่งพิมพ 
- 

8) แบบหนังสือมอบอํานาจ แบบ 1 
- 
 

9) แบบหนังสือมอบอํานาจ แบบ 2 
- 
 

10) แบบหนังสือมอบอํานาจ แบบ 3 
- 
 

11) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ แบบ 1 
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- 
 

12) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ แบบ 2 
- 
 

13) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ แบบ 3 
- 
 

14) ตัวอยางแบบ ฆอ.2 
- 
 

15) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขออนุญาตโฆษณาอาหาร  
- 
 

16) หลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาดําเนินการระยะเวลา 8 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวนตามท่ีระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมี
อํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ  
 
2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได  
 
3. ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซดสํานักอาหาร หัวขอการขออนุญาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-
FOOD/index.php 
 


