
1/9 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การอนุญาตโฆษณาอาหาร 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 1) พ.ร.บ.  อาหาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือการบริการประชาชน พ.ศ. 2557  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 14 วันท าการ 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด -  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด -  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การอนุญาตโฆษณาอาหาร  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการติดต่อด้วยตนเอง ณกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000  
หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์ 0 5699 0354 ต่อ 138, 147 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทาง
ฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องน าเสียง ภาพ 
ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได  
 
หลักการ/ข้อปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร 
 
1. อาหารที่กฎหมายก าหนดให้ขออนุญาตผลิต น าเข้า และอ่ืนๆ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาหารตามแต่ละกรณี
นั้นๆ 
 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีตัวใหม่ เป็นส่วนประกอบหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ต้องผ่านการ
ประเมินความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือ รับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อน โดยดูรายละเอียดในคู่มือส าหรับ
ประชาชน เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม  (Novel Food) 
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 1.2 รายละเอียดสูตรส่วนประกอบต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต 
 1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาต 
 1.4 การใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
 1.5 ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร และ/หรืออาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
  
2. การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
 2.1 ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส าคัญของอาหารและให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่
สมควร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร) 
 2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ได้รับอนุญาตในฉลาก ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 2.3 ไม่อนุญาตให้แสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์ของแต่ละส่วนประกอบ และการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร ต้อง
เป็นการกล่าวถึงสารอาหารที่มีอยู่ในบัญชีสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคประจ าวัน ส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai 
RDI) โดยไม่ใช่การกล่าวอ้างถึงตัวผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะ  
 2.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ต้องผ่านการประเมินตามคู่มือส าหรับประชาชน เรื่อง 
การประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ก่อน 
  
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551) 
 
การแสดงค าเตือนในการโฆษณาอาหารที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดให้แสดงค าเตือนในการ
โฆษณาไว้เป็นการเฉพาะ และ ตัวอย่างค าท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร) 
 
หลักเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551) 
 
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาค าขอโฆษณาอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะแต่ละชนิดซึ่งนอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะนี้ด้วย  
 
 1. อาหารส าหรับทารก หรืออาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
 2. นมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุ่มอายุผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 3. นมและผลิตภัณฑ์นม นอกเหนือจากนมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุ
กลุ่มอายุผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
 4. วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่ 
 5. วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีส่วนผสมของกลูโคแมนแนน หรือแป้งจากหัวบุก 
 6. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) 
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 7. อาหารประเภทเครื่องปรุงรส เช่น น้ าส้มสายชู น้ าปลา ซอส ซีอ้ิว 
 8. อาหารกึ่งส าเร็จรูป 
 9. เครื่องดื่มเกลือแร่ 
 10. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 11. อาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 
เรื่อง การแสดงฉลากอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด 
 
(หมายเหตุ : อาหารข้อ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์
การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555) 
 
ตัวอย่างข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถึงการใช้ภาพที่สื่อให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร) 
 
ตัวอย่างลักษณะภาพที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แล้วแต่กรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์/ข้อแนะน า
ในการโฆษณาอาหาร) 
 
เงื่อนไข 
 
1. การโฆษณาที่ได้รับอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด ได้แก่  
 1.1 อนุญาตเฉพาะข้อความและภาพท่ีไม่ได้ขีดฆ่า  
 1.2 โฆษณาในเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่อนุญาต 
 1.3 ข้อความและภาพท่ีโฆษณาต้องตรงตามท่ีได้รับอนุญาต ถ้าโฆษณาแตกต่างไปจากนี้ถือว่าข้อความโฆษณาท้ังหมด
ไม่ได้รับอนุญาต 
 1.4 ให้แสดงข้อความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อที่ได้รับอนุญาต ยกเว้นทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไม่ต้องแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณา 
 1.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณา (ถ้ามี) 
 
2.การรับค าขอที่ OSSC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 
3.ผู้มายื่นค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้ 
 
4.ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องประเมินตัวเอง จัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) 
 
5.กรณีค าขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดท่ีจ าเป็นต้องส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือต้องน าเรื่องเข้าหารือคณะท างาน อาจมี
การขอเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลที่ยื่นมาในภายหลัง 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 

90 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
ก าหนดและมายื่นที่
เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่ระบุ
ในใบรับค าขอ 

0 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 
 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค า
ขอรอรับใบรับค าขอไว้เป็น
หลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

- 

5) การพิจารณา 

คณะประเมินด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย 
 

7 วันท าการ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

(เริ่มนับระยะเวลา
ตั้งแต่ ได้รับเอกสารที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 
จนถึง ลงนามอนุญาต
โดยผู้มีอ านาจ ไม่นับ
ระยะเวลาการแก้ไข
เอกสารหรือชี้แจง
ข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6) การลงนาม 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต/ส่งคืน 
และลงนาม 
 5 วันท าการ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

- 

7) การแจ้งผลพิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณาและส่ง
มอบแก่ผู้ประกอบการ
ภายใน 7 วันท าการ หลัง
เสร็จสิ้นการพิจารณา 
 

1 วันท าการ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 14 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
     ไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน  
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มค าขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบ ฆอ.1) 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร 

2 0 ฉบับ (ต้องกรอก
ข้อความครบถ้วน 
และลงลายมือชื่อ
จริงทั้ง 2 ฉบับ) 

2) 

เอกสารแนบท้าย
ค าขออนุญาต
โฆษณา(แบบ 
ฆอ.3) คือ แบบ
ส าหรับแสดง ภาพ

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร 

2 0 ฉบับ (ในแต่ละสื่อ
โฆษณาอาจมี
ลักษณะแตกต่าง
กันไป ดังตัวอย่าง
ในไฟล์เอกสาร
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ร่าง/สตอรี่บอร์ด 
ข้อความ ภาพ 
เสียง ที่สอดคล้อง
กับสื่อที่ขออนุญาต 
โดยต้องแสดง
เนื้อหาที่โฆษณาให้
ชัดเจน/บรรยาย
รายละเอียดให้
สามารถเข้าใจได้
ง่าย และต้องไม่มี
รอยแก้ไข ขูดลบ 
ขีดฆ่า หรือเพ่ิมเติม 
ลงลายมือชื่อจริง
ทุกฉบับ 

แนบ) 

3) 

เอกสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แล้วแต่กรณี) 
พร้อมทั้งลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ชุด - 

4) 

กรณีเป็น นิติ
บุคคล เตรียม
เอกสารเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (การยื่นครั้งแรกใช้
มอบอ านาจฉบับ
จริง ในการยื่นครั้ง
ต่อไปสามารถใช้
ส าเนาที่ลงเลขรับ
แล้วได้) 

5) 

กรณีเป็น บุคคล
ธรรมดา เตรียม
เอกสารเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (การยื่นครั้งแรกใช้
มอบอ านาจฉบับ
จริง ในการยื่นครั้ง
ต่อไปสามารถใช้
ส าเนาที่ลงเลขรับ
แล้วได้) 

6) 
ส าเนาค าขอ
อนุญาตโฆษณา
เดิมที่เคยได้รับ

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร 

1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนุญาต พร้อมทั้ง
ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ใน
กรณีท่ีต้องการใช้
ส านวนโฆษณา
เดิม 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อด้วยตัวเอง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 
หรือร้องเรียนได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  0 5699 0354 ต่อ 138, 147 หรือ E-mail: fdapv66@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ- 

2) 
 
 
 
 
 
 
3) 

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 
หมายเหตุ(โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    
E-mail :1556@fda.moph.go.th 
สายด่วน 1556 ) 
ช่องทางการร้องเรียนตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซด์ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/webvoice1/ 
หมายเหตุ(หากต้องการตรวจสอบสถานะการร้องเรียน) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ส านักอาหาร กลุ่มงานโฆษณา 02-590-7419 
หมายเหตุ (หากต้องการติดตามสถานะการร้องเรียน) 

5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ฆอ.1 (ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร) 

- 
2) ตัวอย่าง ค าขอ ฆอ.1 นิติบุคคล 

- 
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3) ตัวอย่าง ค าขอ ฆอ.1 บุคคลธรรมดา 
- 

4) แบบ ฆอ.3 
- 

5) ตัวอย่าง แบบ ฆอ.3 โทรทัศน์ 
- 

6) ตัวอย่าง แบบ ฆอ.3 วิทยุ 
- 

7) ตัวอย่าง แบบ ฆอ.3 สิ่งพิมพ์ 
- 

8) แบบหนังสือมอบอ านาจ แบบ 1 
- 

9) แบบหนังสือมอบอ านาจ แบบ 2 
- 

10) แบบหนังสือมอบอ านาจ แบบ 3 
- 

11) ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ แบบ 1 
- 

12) ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ แบบ 2 
- 

13) ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ แบบ 3 
- 

14) ตัวอย่างแบบ ฆอ.2 
- 

15) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร  
- 

16) หลักเกณฑ์/ข้อแนะน าในการโฆษณาอาหาร 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ส านักอาหาร หัวข้อการขออนุญาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-
FOOD/index.php 
 การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง พิจารณาแล้วเสร็จและบันทึกข้อมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ  
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วันที่พิมพ์ 09/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ลบดาว  มากทรัพย์ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


