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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การอนุญาตโฆษณาอาหาร
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พ.ร.บ. อาหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 10วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การอนุญาตโฆษณาอาหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
กรณีสื่อที่เผยแพรในเขตจังหวัดเชียงใหมยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน :ติดตอกลุม
งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุเทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหม
โทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนทางฉายภาพ
ภาพยนตรหรือทางหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอื่นหรือดวยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชนในทางการคาตองนําเสียงภาพภาพยนตรหรือ
ขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอนเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
กรณีโฆษณาอาหารที่ประสงคจะเผยแพรทั่วประเทศใหยื่นขอที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรณีโฆษณาอาหารที่ประสงคจะเผยแพรเฉพาะในแตละพื้นที่ที่สื่อนั้นตั้งอยูในแตละจังหวัดไดแกการโฆษณาทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเครื่องขยายเสียงหรือทางสิ่งพิมพยกเวนการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนใหยื่นขออนุญาตที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนในการขออนุญาตโฆษณาอาหารของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
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หลักการ/ขอปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร
1. อาหารที่กฎหมายกําหนดใหขออนุญาตผลิตนําเขาและอื่นๆตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาหารตามแตละกรณี
นั้นๆ
1.1 ผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีตัวใหมเปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหมตองผานการประเมิน
ความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญและ/หรือรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนโดยดูรายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชน
เรื่องการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหมและอาหารที่มีอาหารใหมเปนสวนผสม )Novel Food)
1.2 รายละเอียดสูตรสวนประกอบตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรือ่ งและประกาศที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรือ่ งและประกาศที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
1.4 การใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
1.5 ไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหารและ/หรืออาหารที่หามผลิตนําเขาหรือจําหนายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ
2. การโฆษณาคุณประโยชนคณ
ุ ภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
2.1 ไมเปนเท็จหรือเกินความจริงไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารและใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ไดรับอนุญาตในฉลากที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.3 ไมอนุญาตใหแสดงสรรพคุณคุณประโยชนของแตละสวนประกอบและการกลาวอางหนาที่ของสารอาหารตองเปนการ
กลาวถึงสารอาหารที่มีอยูในบัญชีสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI)
โดยไมใชการกลาวอางถึงตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ
2.4 ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชนเรื่องการ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) กอน
หลักเกณฑทั่วไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหารพ.ศ.2551)
การแสดงคําเตือนในการโฆษณาอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหแสดงคําเตือนในการ
โฆษณาไวเปนการเฉพาะและตัวอยางคําที่ไมอนุญาตใหใชในการโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
หลักเกณฑเฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหารพ.ศ.2551)
หลักเกณฑตอไปนี้ใชเปนแนวทางในการพิจารณาคําขอโฆษณาอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑเฉพาะแตละชนิดซึ่งนอกจาก
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทั่วไปแลวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะนี้ดวย
1. อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. นมโคชนิดผงนมปรุงแตงชนิดผงและผลิตภัณฑของนมชนิดผงที่ฉลากระบุกลุมอายุผูบริโภคตั้งแต 1 ปขึ้นไป
3. นมและผลิตภัณฑนมนอกเหนือจากนมโคชนิดผงนมปรุงแตงชนิดผงและผลิตภัณฑของนมชนิดผงที่ฉลากระบุกลุมอายุ
ผูบริโภคตั้งแต 1 ปขึ้นไป
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4. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
5. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีสวนผสมของกลูโคแมนแนนหรือแปงจากหัวบุก
6. อาหารทางการแพทย (Medical Food)
7. อาหารประเภทเครื่องปรุงรสเชนน้ําสมสายชูน้ําปลาซอสซีอิ้ว
8. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
9. เครื่องดื่มเกลือแร
10. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
11. อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่องการ
แสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด
(หมายเหตุ : อาหารขอ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑ
การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555)
ตัวอยางขอความที่ไมอนุญาตในการโฆษณาอาหารรวมถึงการใชภาพที่สื่อใหเขาใจไดในความหมายเดียวกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
ตัวอยางลักษณะภาพที่ไมอนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แลวแตกรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/
ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
เงื่อนไข
1. การโฆษณาที่ไดรบั อนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนดไดแก
1.1 อนุญาตเฉพาะขอความและภาพที่ไมไดขีดฆา
1.2 โฆษณาในเวลาไมเกิน 5 ปนับจากวันที่อนุญาต
1.3 ขอความและภาพที่โฆษณาตองตรงตามที่ไดรับอนุญาตถาโฆษณาแตกตางไปจากนีถ้ ือวาขอความโฆษณาทั้งหมดไมได
รับอนุญาต
1.4 ใหแสดงขอความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อที่ไดรับอนุญาตยกเวนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไมตองแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณา
1.5 เงื่อนไขอื่นๆตามที่กําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี)
2..ผูมายื่นคําขอตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอไดและมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได
3.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองประเมินตัวเองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบพรอมตรวจสอบใหครบถวน
ถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist)
4.กรณีคําขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดที่จําเปนตองสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญหรือตองนําเรื่องเขาหารือคณะทํางานอาจมี
การขอเอกสารชี้แจงประกอบขอมูลที่ยื่นมาในภายหลัง
5.ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนตนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได
เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรับบริการจะตองดําเนินการ
แกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
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12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
อนุญาต
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

2)

การพิจารณา

ขั้นตอนการพิจารณา
7 วันทําการ
(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบอนุญาต

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา
อนุญาต

3 วันทําการ

4)

-

เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วันทําการ

60 นาที

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นหากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นใหผู
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
-

-
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13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
2) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บาน
3) บัตรประจําตัว
0
ขาราชการหรือ
พนักงานองคการ
ของรัฐ
4) หนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทาง 0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ชุด
("รับรองสําเนา
ถูกตอง")
1
ชุด
("รับรองสําเนา
ถูกตอง")
1
ชุด
("รับรองสําเนา
ถูกตอง")
1

ชุด

5)

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

6)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

0

1

ชุด

7)

ใบจดทะเบียน
พาณิชย

0

1

ชุด

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

(กรณีชาว
ตางประเทศ
"รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ
"รับรองสําเนา
ถูกตอง")
(เอกสารคัดสําเนา
มาไมเกิน 6 เดือน
รับรองสําเนา
ถูกตองประทับตรา
นิติบุคคล (กรณี
ระบุไวในหนังสือ
รับรองนิติบุคคล))
("รับรองสําเนา
ถูกตอง")
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14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบฟอรมคําขอ สํานักอาหาร
2
0
อนุญาตโฆษณา
(แบบฆอ.1)
2)

3)

4)

เอกสารแนบทาย สํานักอาหาร
คําขออนุญาต
โฆษณา
(แบบฆอ.3) คือ
แบบสําหรับแสดง
ภาพราง/สตอรี่
บอรดขอความ
ภาพเสียงที่
สอดคลองกับสื่อที่
ขออนุญาตโดย
ตองแสดงเนื้อหา
ที่โฆษณาให
ชัดเจน/บรรยาย
รายละเอียดให
สามารถเขาใจได
งายและตองไมมี
รอยแกไขขูดลบ
ขีดฆาหรือ
เพิ่มเติมลงลายมือ
ชื่อจริงทุกฉบับ
เอกสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑที่ขอ
อนุญาตโฆษณา
(แลวแตกรณี)
พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
เอกสารเกี่ยวกับ บุคคลผูขอ
อนุญาต

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ตองกรอก
ขอความครบถวน
และลงลายมือชื่อ
จริงทั้ง 2 ฉบับ)
ฉบับ
(ในแตละสื่อ
โฆษณาอาจมี
ลักษณะแตกตาง
กันไปดังตัวอยางใน
ไฟลเอกสารแนบ)

2

0

0

1

ชุด

("รับรองสําเนา
ถูกตอง")

1

0

ชุด

(การยื่นครั้งแรกใช
มอบอํานาจฉบับ
จริงในการยื่นครั้ง
ตอไปสามารถใช
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ที่

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาคําขอ
สํานักงาน
0
อนุญาตโฆษณา สาธารณสุขจังหวัด
เดิมที่เคยไดรับ
เชียงใหม
อนุญาตพรอมทั้ง
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองใน
กรณีที่ตองการใช
สํานวนโฆษณา
เดิม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
สําเนาที่ลงเลขรับ
แลวได)
("รับรองสําเนา
ถูกตอง")

15. คาธรรมเนียม
1) ไมเก็บคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมถ.สุ
เทพต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนสํานักอาหารกลุมงานโฆษณา 02-590-7419
หมายเหตุ(หากตองการติดตามสถานะการรองเรียน)
3) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ(
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 7354 -55
/โทรสาร 0 2590 1556 /สายดวน 1556 /E-mail :1556@fda.moph.go.th /
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/webvoice1/)
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฆอ.1 (คําขออนุญาตโฆษณาอาหาร)
2)
ตัวอยางคําขอฆอ.1 นิติบุคคล
3)
ตัวอยางคําขอฆอ.1 บุคคลธรรมดา
4)
แบบฆอ.3
5)
ตัวอยางแบบฆอ.3 โทรทัศน
6)
ตัวอยางแบบฆอ.3 วิทยุ
7)
ตัวอยางแบบฆอ.3 สิ่งพิมพ
8)
แบบหนังสือมอบอํานาจแบบ 1
9)
แบบหนังสือมอบอํานาจแบบ 2
10) แบบหนังสือมอบอํานาจแบบ 3
11) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจแบบ 1
12) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจแบบ 2
13) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจแบบ 3
14) ตัวอยางแบบฆอ.2
15) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขออนุญาตโฆษณาอาหาร
16) หลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร
-
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18. หมายเหตุ
ขอมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซดสํานักอาหาร
หัวขอการขออนุญาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/index.php
1.กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบคําขอฯใหครบถวนและถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาตหากเอกสาร
เปนสําเนาใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการอนุญาตใน
ระบบสารสนเทศไมนบั ระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
3. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรบั เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
เรียบรอยแลว

