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คู่มือส าหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การอนญุาตโฆษณาอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  อาหารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือการบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 10 วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การอนญุาตโฆษณาอาหาร 20/03/2015 11:32  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานท่ีให้บริการ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
ชอ่งทางการตดิตอ่: http://www.stpho.go.th /ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงานเบอร์โทรศพัท์ 0-7728-3703 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพหรือสรรพคณุของอาหารทางวิทยกุระจายเสียงวิทยโุทรทศัน์ทางฉายภาพ
ภาพยนตร์หรือทางหนงัสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนหรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าต้องน าเสียงภาพภาพยนตร์
หรือข้อความท่ีจะโฆษณาดงักลา่วนัน้ให้ผู้อนญุาตตรวจพิจารณาก่อนเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะโฆษณาได้  

http://www.stpho.go.th/
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หลกัการ/ข้อปฏิบตัใินการโฆษณาอาหาร 
 
1. อาหารท่ีกฎหมายก าหนดให้ขออนญุาตผลิตน าเข้าและอ่ืนๆต้องได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยอาหารตามแตล่ะ
กรณีนัน้ๆ 
 
  1.1 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีตวัใหมเ่ป็นสว่นประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหมต้่องผา่นการ
ประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญและ/หรือรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนโดยดรูายละเอียดในคูมื่อ
ส าหรับประชาชนเร่ืองการประเมินความปลอดภยัของอาหารใหมแ่ละอาหารท่ีมีอาหารใหมเ่ป็นสว่นผสม (Novel Food) 
 
  1.2 รายละเอียดสตูรสว่นประกอบต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองและประกาศท่ีเก่ียวข้องกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 
 
  1.3 คณุภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองและประกาศท่ีเก่ียวข้องกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 
 
  1.4 การใช้วตัถเุจือปนอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยเร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร  
 
  1.5 ไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหารและ/หรืออาหารท่ีห้ามผลิตน าเข้าหรือจ าหนา่ยตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
ท่ีเก่ียวข้อง 
 
2. การโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพหรือสรรพคณุของอาหาร  
 
  2.1 ไมเ่ป็นเท็จหรือเกินความจริงไมท่ าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส าคญัของอาหารและให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่
สมควร (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร) 
 
  2.2 โฆษณาสรรพคณุเฉพาะท่ีได้รับอนญุาตในฉลากท่ีได้รับอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
 
  2.3 ไมอ่นญุาตให้แสดงสรรพคณุคณุประโยชน์ของแตล่ะสว่นประกอบและการกลา่วอ้างหน้าท่ีของสารอาหารต้องเป็น
การกลา่วถึงสารอาหารท่ีมีอยูใ่นบญัชีสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ าวนัส าหรับคนไทยอายตุัง้แต ่ 6 ปีขึน้ไป (Thai 
RDI) โดยไมใ่ชก่ารกลา่วอ้างถึงตวัผลิตภณัฑ์เป็นการเฉพาะ 
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  2.4 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health Claim) ต้องผา่นการประเมินตามคูมื่อส าหรับประชาชนเร่ืองการ
ประเมินการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health Claim) ก่อน 
 
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
เร่ืองหลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหารพ.ศ.2551) 
 
การแสดงค าเตือนในการโฆษณาอาหารท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดให้แสดงค าเตือนในการ
โฆษณาไว้เป็นการเฉพาะและตวัอยา่งค าท่ีไมอ่นญุาตให้ใช้ในการโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพหรือสรรพคณุของอาหาร 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร) 
 
หลกัเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
เร่ืองหลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหารพ.ศ.2551) 
 
หลกัเกณฑ์ตอ่ไปนีใ้ช้เป็นแนวทางในการพิจารณาค าขอโฆษณาอาหารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เฉพาะแตล่ะชนิดซึง่นอกจาก
จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทัว่ไปแล้วต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เฉพาะนีด้้วย  
 
  1. อาหารส าหรับทารกหรืออาหารส าหรับทารกและเดก็เล็ก  
 
  2. นมโคชนิดผงนมปรุงแตง่ชนิดผงและผลิตภณัฑ์ของนมชนิดผงท่ีฉลากระบกุลุม่อายผุู้บริโภคตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
  3. นมและผลิตภณัฑ์นมนอกเหนือจากนมโคชนิดผงนมปรุงแตง่ชนิดผงและผลิตภณัฑ์ของนมชนิดผงท่ีฉลากระบกุลุม่
อายผุู้บริโภคตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
  4. วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลล่ี 
 
  5. วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลล่ีท่ีมีสว่นผสมของกลโูคแมนแนนหรือแป้งจากหวับกุ  
 
  6. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) 
 
  7. อาหารประเภทเคร่ืองปรุงรสเชน่น า้ส้มสายชนู า้ปลาซอสซีอิว้  
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  8. อาหารก่ึงส าเร็จรูป 
 
  9. เคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
 
  10. ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
 
  11. อาหารส าเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัทีตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 305 พ.ศ. 2550 เร่ือง
การแสดงฉลากอาหารส าเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัทีบางชนิด  
 
(หมายเหต ุ: อาหารข้อ 1-3 โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง
หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบบั 2) พ.ศ.2555) 
 
ตวัอยา่งข้อความท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาอาหารรวมถึงการใช้ภาพท่ีส่ือให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกนั (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร) 
 
ตวัอยา่งลกัษณะภาพท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาอาหาร (แล้วแตก่รณี) (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/
ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร) 
 
เง่ือนไข 
 
1. การโฆษณาท่ีได้รับอนญุาตจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีผู้อนญุาตก าหนดได้แก่  
 
  1.1 อนญุาตเฉพาะข้อความและภาพท่ีไมไ่ด้ขีดฆา่ 
 
  1.2 โฆษณาในเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีอนญุาต 
 
  1.3 ข้อความและภาพท่ีโฆษณาต้องตรงตามท่ีได้รับอนญุาตถ้าโฆษณาแตกตา่งไปจากนีถื้อวา่ข้อความโฆษณาทัง้หมด
ไมไ่ด้รับอนญุาต 
 
  1.4 ให้แสดงข้อความเลขท่ีใบอนญุาตโฆษณาในส่ือท่ีได้รับอนญุาตยกเว้นทางส่ือวิทยกุระจายเสียงไมต้่องแสดงเลขท่ี
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ใบอนญุาตโฆษณา 
 
  1.5 เง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณา (ถ้ามี) 
 
2.การรับค าขอท่ี ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผา่นทางโทรศพัท์  
 
3.ผู้มาย่ืนค าขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้และมีอ านาจตดัสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ 
 
4.ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องประเมินตวัเองจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วน
ถกูต้องตามแบบตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist) 
 
5.กรณีค าขออนญุาตโฆษณาอาหารรายการใดท่ีจ าเป็นต้องสง่เร่ืองให้ผู้ เช่ียวชาญหรือต้องน าเร่ืองเข้าหารือคณะท างาน
อาจมีการขอเอกสารชีแ้จงประกอบข้อมลูท่ีย่ืนมาในภายหลงั  
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย 
 

0 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลกัฐาน 
 

42 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี
ก าหนดและมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานีตามรายช่ือท่ีระบใุนใบ
รับค าขอ 
 

0 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับค าขอ 
 

30 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

5) 
การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้ เช่ียวชาญด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้อง

42 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั

(เร่ิมนบัระยะเวลา
ตัง้แตไ่ด้รับ
เอกสารท่ีครบถ้วน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตามกฎหมาย 
 

สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

และถกูต้องจนถึง
ลงนามอนญุาต
โดยผู้ มีอ านาจไม่
นบัระยะเวลาการ
แก้ไขเอกสารหรือ
ชีแ้จงข้อมลูของ
ผู้ประกอบการ) 

6) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ใบอนญุาต
โฆษณาอาหารฉบบัจริง
พร้อมส าเนาคูฉ่บบั 
 

30 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

7) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาต/ไมอ่นญุาต/สง่คืน
และลงนาม 
 

27 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

8) 

การลงนาม 
 

เจ้าหน้าท่ีออกเลขท่ี
ใบอนญุาต  

30 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

9) 

การแจ้งผลพิจารณา 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่
มอบแก่ผู้ประกอบการ
ภายใน 7 วนัท าการหลงั
เสร็จสิน้การพิจารณา 
 

15 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 10 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 10 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบฟอร์มค าขอ
อนญุาตโฆษณา 
(แบบฆอ.1) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

2 0 ฉบบั (ต้องกรอก
ข้อความครบถ้วน
และลงลายมือช่ือ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี 

จริงทัง้ 2 ฉบบั) 

2) 

เอกสารแนบท้าย
ค าขออนญุาต
โฆษณา
(แบบฆอ.3) คือ
แบบส าหรับ
แสดงภาพร่าง/
สตอร่ีบอร์ด
ข้อความภาพ
เสียงท่ีสอดคล้อง
กบัส่ือท่ีขอ
อนญุาตโดยต้อง
แสดงเนือ้หาท่ี
โฆษณาให้
ชดัเจน/บรรยาย
รายละเอียดให้
สามารถเข้าใจได้
ง่ายและต้องไมมี่
รอยแก้ไขขดูลบ
ขีดฆา่หรือ
เพิ่มเตมิลง
ลายมือช่ือจริงทกุ
ฉบบั 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี 

2 0 ฉบบั (ในแตล่ะส่ือ
โฆษณาอาจมี
ลกัษณะแตกตา่ง
กนัไปดงัตวัอยา่ง
ในไฟล์เอกสาร
แนบ) 

3) 

เอกสารเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีขอ
อนญุาตโฆษณา 
(แล้วแตก่รณี) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน

0 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

สาธารณสขุจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี 

4) 

กรณีเป็นนิติ
บคุคลเตรียม
เอกสารเก่ียวกบั
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี 

1 0 ชดุ (การย่ืนครัง้แรกใช้
มอบอ านาจฉบบั
จริงในการย่ืนครัง้
ตอ่ไปสามารถใช้
ส าเนาท่ีลงเลขรับ
แล้วได้) 

5) 

กรณีเป็นบคุคล
ธรรมดาเตรียม
เอกสารเก่ียวกบั
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี 

1 0 ชดุ (การย่ืนครัง้แรกใช้
มอบอ านาจฉบบั
จริงในการย่ืนครัง้
ตอ่ไปสามารถใช้
ส าเนาท่ีลงเลขรับ
แล้วได้) 

6) 

ส าเนาค าขอ
อนญุาตโฆษณา
เดมิท่ีเคยได้รับ
อนญุาตพร้อมทัง้
ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องใน
กรณีท่ีต้องการใช้
ส านวนโฆษณา
เดมิ 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี 

1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน• ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 1 ถนนตวิานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    
 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  ส านกัอาหาร โทร. 02-590-7320  
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   โทร. 0-7728-3703 
และ 0-7727-3998 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฆอ.1 (ค าขออนญุาตโฆษณาอาหาร) 

- 
 

2) ตวัอยา่งค าขอฆอ.1 นิตบิคุคล 
- 
 

3) ตวัอยา่งค าขอฆอ.1 บคุคลธรรมดา 
- 
 

4) แบบฆอ.3 
- 
 

5) ตวัอยา่งแบบฆอ.3 โทรทศัน์ 
- 
 

6) ตวัอยา่งแบบฆอ.3 วิทย ุ
- 
 

7) ตวัอยา่งแบบฆอ.3 สิ่งพิมพ์ 
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- 
 

8) แบบหนงัสือมอบอ านาจแบบ 1 
- 
 

9) แบบหนงัสือมอบอ านาจแบบ 2 
- 
 

10) แบบหนงัสือมอบอ านาจแบบ 3 
- 
 

11) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจแบบ 1 
- 
 

12) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจแบบ 2 
- 
 

13) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจแบบ 3 
- 
 

14) ตวัอยา่งแบบฆอ.2 
- 
 

15) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่องค าขออนญุาตโฆษณาอาหาร  
- 
 

16) หลกัเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
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 ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีเว็บไซด์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หวัข้อการขออนญุาตโฆษณา 
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/index.php 
 การนบัระยะเวลาเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงพิจารณาแล้วเสร็จและบนัทกึข้อมลูการ
อนญุาตในระบบสารสนเทศไมน่บัระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ  
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 09/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี    
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


