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คู่มือสาํหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การอนญุาตโฆษณาอาหาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  อาหารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือการบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 10วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การอนญุาตโฆษณาอาหารสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองตรังจงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพหรือสรรพคณุของอาหารทางวิทยกุระจายเสียงวิทยโุทรทศัน์ทางฉายภาพ

ภาพยนตร์หรือทางหนงัสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนหรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าต้องนําเสียงภาพภาพยนตร์

หรือข้อความท่ีจะโฆษณาดงักลา่วนัน้ให้ผู้อนญุาตตรวจพิจารณาก่อนเม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะโฆษณาได้ 

 

กรณีโฆษณาอาหารท่ีประสงค์จะเผยแพร่ทัว่ประเทศให้ย่ืนขอท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

กรณีโฆษณาอาหารท่ีประสงค์จะเผยแพร่เฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัตรังได้แก่การโฆษณาทางส่ือวิทยกุระจายเสียงเคร่ือง

ขยายเสียงหรือทางสิ่งพิมพ์ยกเว้นการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ให้ย่ืนขออนญุาตท่ีสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังและให้

เป็นไปตามข้อกําหนดในคูมื่อสําหรับประชาชนในการขออนญุาตโฆษณาอาหารของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

 

หลกัการ/ข้อปฏิบตัิในการโฆษณาอาหาร 

 

1. อาหารท่ีกฎหมายกําหนดให้ขออนญุาตผลิตนําเข้าและอ่ืนๆต้องได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยอาหารตามแตล่ะ

กรณีนัน้ๆ 

 

  1.1 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีตวัใหมเ่ป็นสว่นประกอบหรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารใหม่ต้องผา่นการ

ประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญและ/หรือรับรองโดยคณะอนกุรรมการอาหารก่อนโดยดรูายละเอียดในคูมื่อ

สําหรับประชาชนเร่ืองการประเมินความปลอดภยัของอาหารใหมแ่ละอาหารท่ีมีอาหารใหมเ่ป็นสว่นผสม )Novel Food) 

 

  1.2 รายละเอียดสตูรสว่นประกอบต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองและประกาศท่ีเก่ียวข้องกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 

 

  1.3 คณุภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเร่ืองและประกาศท่ีเก่ียวข้องกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนขออนญุาต 

 

  1.4 การใช้วตัถเุจือปนอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองวตัถเุจือปนอาหาร 

 

  1.5 ไมมี่การใช้วตัถท่ีุห้ามใช้ในอาหารและ/หรืออาหารท่ีห้ามผลิตนําเข้าหรือจําหนา่ยตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

ท่ีเก่ียวข้อง 

 

2. การโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพหรือสรรพคณุของอาหาร 
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  2.1 ไมเ่ป็นเท็จหรือเกินความจริงไมทํ่าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสําคญัของอาหารและให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่

สมควร (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/ข้อแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 

 

  2.2 โฆษณาสรรพคณุเฉพาะท่ีได้รับอนญุาตในฉลากท่ีได้รับอนมุตัจิากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

  2.3 ไมอ่นญุาตให้แสดงสรรพคณุคณุประโยชน์ของแตล่ะสว่นประกอบและการกลา่วอ้างหน้าท่ีของสารอาหารต้องเป็น

การกลา่วถึงสารอาหารท่ีมีอยูใ่นบญัชีสารอาหารท่ีแนะนําให้บริโภคประจําวนัสําหรับคนไทยอายตุัง้แต ่6 ปีขึน้ไป (Thai 

RDI) โดยไมใ่ชก่ารกลา่วอ้างถึงตวัผลิตภณัฑ์เป็นการเฉพาะ 

 

  2.4 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health Claim) ต้องผา่นการประเมินตามคูมื่อสําหรับประชาชนเร่ืองการ

ประเมินการกลา่วอ้างทางสขุภาพ (Health Claim) ก่อน 

 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เร่ืองหลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหารพ.ศ.2551) 

 

การแสดงคําเตือนในการโฆษณาอาหารท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดให้แสดงคําเตือนในการ

โฆษณาไว้เป็นการเฉพาะและตวัอยา่งคําท่ีไมอ่นญุาตให้ใช้ในการโฆษณาคณุประโยชน์คณุภาพหรือสรรพคณุของอาหาร 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/ข้อแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 

 

หลกัเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เร่ืองหลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหารพ.ศ.2551) 

 

หลกัเกณฑ์ตอ่ไปนีใ้ช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคําขอโฆษณาอาหารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เฉพาะแตล่ะชนิดซึง่นอกจาก

จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทัว่ไปแล้วต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เฉพาะนีด้้วย 

 

  1. อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับทารกและเดก็เล็ก 

 

  2. นมโคชนิดผงนมปรุงแตง่ชนิดผงและผลิตภณัฑ์ของนมชนิดผงท่ีฉลากระบกุลุม่อายผุู้บริโภคตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

 

  3. นมและผลิตภณัฑ์นมนอกเหนือจากนมโคชนิดผงนมปรุงแตง่ชนิดผงและผลิตภณัฑ์ของนมชนิดผงท่ีฉลากระบกุลุม่
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อายผุู้บริโภคตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

 

  4. วุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลล่ี 

 

  5. วุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลล่ีท่ีมีสว่นผสมของกลโูคแมนแนนหรือแปง้จากหวับกุ 

 

  6. อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) 

 

  7. อาหารประเภทเคร่ืองปรุงรสเชน่นํา้ส้มสายชนํูา้ปลาซอสซีอิว้ 

 

  8. อาหารก่ึงสําเร็จรูป 

 

  9. เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

 

  10. ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

 

  11. อาหารสําเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัทีตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 305 พ.ศ. 2550 เร่ือง

การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัทีบางชนิด 

 

(หมายเหต ุ: อาหารข้อ 1-3 โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง

หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบบั 2) พ.ศ.2555) 

 

ตวัอยา่งข้อความท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาอาหารรวมถึงการใช้ภาพท่ีส่ือให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกนั (โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/ข้อแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 

 

ตวัอยา่งลกัษณะภาพท่ีไมอ่นญุาตในการโฆษณาอาหาร (แล้วแตก่รณี) (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในหลกัเกณฑ์/

ข้อแนะนําในการโฆษณาอาหาร) 

 

เง่ือนไข 

 

1. การโฆษณาท่ีได้รับอนญุาตจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีผู้อนญุาตกําหนดได้แก่ 
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  1.1 อนญุาตเฉพาะข้อความและภาพท่ีไมไ่ด้ขีดฆา่ 

 

  1.2 โฆษณาในเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีอนญุาต 

 

  1.3 ข้อความและภาพท่ีโฆษณาต้องตรงตามท่ีได้รับอนญุาตถ้าโฆษณาแตกตา่งไปจากนีถื้อวา่ข้อความโฆษณาทัง้หมด

ไมไ่ด้รับอนญุาต 

 

  1.4 ให้แสดงข้อความเลขท่ีใบอนญุาตโฆษณาในส่ือท่ีได้รับอนญุาตยกเว้นทางส่ือวิทยกุระจายเสียงไมต้่องแสดงเลขท่ี

ใบอนญุาตโฆษณา 

 

  1.5 เง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณา (ถ้ามี) 

 

2.การรับคําขอท่ี OSSC สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังบริการด้วยระบบนดัหมายล่วงหน้าผา่นทางโทรศพัท์เทา่นัน้ 

 

3.ผู้มาย่ืนคําขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอได้และมีอํานาจตดัสินใจและลงนาม

รับทราบข้อบกพร่องได้ 

 

4.กําหนดให้ผู้ ย่ืนคําขอต้องประเมินตวัเองจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วน

ถกูต้องตามแบบตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น (Checklist) 

 

5.กรณีคําขออนญุาตโฆษณาอาหารรายการใดท่ีจําเป็นต้องสง่เร่ืองให้ผู้ เช่ียวชาญหรือต้องนําเร่ืองเข้าหารือคณะทํางาน

อาจมีการขอเอกสารชีแ้จงประกอบข้อมลูท่ีย่ืนมาในภายหลงั 

 

6.ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถ

พิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการ

จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทึกมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คํา

ขอ 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
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คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารหลกัฐาน 
 

42 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้

ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามบนัทึก

ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี

กําหนดและมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังตาม

รายช่ือท่ีระบใุนใบรับคําขอ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 ธุรการบนัทกึข้อมลู

ลงระบบสารสนเทศและ

ออกใบรับคําขอ 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/

ผู้ เช่ียวชาญดําเนินการ

ประเมินความสอดคล้อง

ตามกฎหมาย 
 

5 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(เร่ิมนบัระยะเวลา

ตัง้แตไ่ด้รับ

เอกสารท่ีครบถ้วน

และถกูต้องจนถึง

ลงนามอนญุาต
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

โดยผู้ มีอํานาจไม่

นบัระยะเวลาการ

แก้ไขเอกสารหรือ

ชีแ้จงข้อมลูของ

ผู้ประกอบการ) 

6) 

การพิจารณา 
 

ธุรการพิมพ์ใบอนญุาต

โฆษณาอาหารฉบบัจริง

พร้อมสําเนาคูฉ่บบั 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

 ผู้ มีอํานาจลงนาม

พิจารณาอนญุาต/ไม่

อนญุาต/สง่คืนและลงนาม 
 

4 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

8) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ธุรการออกเลขท่ีใบอนญุาต

และบนัทกึข้อมลูในระบบ

สารสนเทศด้านอาหาร 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

9) 

- 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่

มอบแก่ผู้ประกอบการ

ภายใน 7 วนัทําการหลงั

เสร็จสิน้การพิจารณา 
 

15 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 10 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 10 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ ("รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ ("รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

3) 

บตัรประจําตวั

ข้าราชการหรือ

พนกังานองค์การ

ของรัฐ 

- 0 1 ชดุ ("รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

4) 

หนงัสือเดนิทาง กองหนงัสือ

เดนิทาง 

0 1 ชดุ (กรณีชาว

ตา่งประเทศ 

"รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

5) 

ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีมีการเปล่ียน

ช่ือ 

"รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

6) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ ("รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

7) 
ใบจดทะเบียน

พาณิชย์ 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ ("รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มคําขอ

อนญุาตโฆษณา 

(แบบฆอ.1) 

สํานกัอาหาร 2 0 ฉบบั (ต้องกรอก

ข้อความครบถ้วน

และลงลายมือช่ือ

จริงทัง้ 2 ฉบบั) 

2) เอกสารแนบท้าย สํานกัอาหาร 2 0 ฉบบั (ในแตล่ะส่ือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คําขออนญุาต

โฆษณา

(แบบฆอ.3) คือ

แบบสําหรับ

แสดงภาพร่าง/

สตอร่ีบอร์ด

ข้อความภาพ

เสียงท่ีสอดคล้อง

กบัส่ือท่ีขอ

อนญุาตโดยต้อง

แสดงเนือ้หาท่ี

โฆษณาให้

ชดัเจน/บรรยาย

รายละเอียดให้

สามารถเข้าใจได้

ง่ายและต้องไมมี่

รอยแก้ไขขดูลบ

ขีดฆา่หรือ

เพิ่มเตมิลง

ลายมือช่ือจริงทกุ

ฉบบั 

โฆษณาอาจมี

ลกัษณะแตกตา่ง

กนัไปดงัตวัอยา่ง

ในไฟล์เอกสาร

แนบ) 

3) 

เอกสารเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีขอ

อนญุาตโฆษณา 

(แล้วแตก่รณี) 

พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

สํานกัอาหาร 0 1 ชดุ ("รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

4) เอกสารเก่ียวกบั สํานกัอาหาร 1 0 ชดุ (การย่ืนครัง้แรกใช้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต 

มอบอํานาจฉบบั

จริงในการย่ืนครัง้

ตอ่ไปสามารถใช้

สําเนาท่ีลงเลขรับ

แล้วได้) 

5) 

สําเนาคําขอ

อนญุาตโฆษณา

เดมิท่ีเคยได้รับ

อนญุาตพร้อมทัง้

ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้องใน

กรณีท่ีต้องการใช้

สํานวนโฆษณา

เดมิ 

สํานกัอาหาร 0 1 ชดุ ("รับรองสําเนา

ถกูต้อง") 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้ 1  อาคาร A ถนนตวิานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอ

เมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ( โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 

/โทรสาร 0 2590 1556 /สายด่วน 1556 /E-mail :1556@fda.moph.go.th / 

http://wwwapp1.fda.moph.go.th/webvoice1/) 

2) ช่องทางการร้องเรียนสํานกัอาหารกลุม่งานโฆษณา 02-590-7419 
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หมายเหตุ(หากต้องการติดตามสถานะการร้องเรียน) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฆอ.1 (คําขออนญุาตโฆษณาอาหาร) 

- 

 

2) ตวัอยา่งคําขอฆอ.1 นิตบิคุคล 

- 

 

3) ตวัอยา่งคําขอฆอ.1 บคุคลธรรมดา 

- 

 

4) แบบฆอ.3 

- 

 

5) ตวัอยา่งแบบฆอ.3 โทรทศัน์ 

- 

 

6) ตวัอยา่งแบบฆอ.3 วิทย ุ

- 

 

7) ตวัอยา่งแบบฆอ.3 สิ่งพิมพ์ 

- 

 

8) แบบหนงัสือมอบอํานาจแบบ 1 

- 
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9) แบบหนงัสือมอบอํานาจแบบ 2 

- 

 

10) แบบหนงัสือมอบอํานาจแบบ 3 

- 

 

11) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอํานาจแบบ 1 

- 

 

12) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอํานาจแบบ 2 

- 

 

13) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอํานาจแบบ 3 

- 

 

14) ตวัอยา่งแบบฆอ.2 

- 

 

15) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่องคําขออนญุาตโฆษณาอาหาร 

- 

 

16) หลกัเกณฑ์/ข้อแนะนําในการโฆษณาอาหาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

 

 ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีเว็บไซด์สํานกัอาหารหวัข้อการขออนญุาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-

FOOD/index.php 

 การนบัระยะเวลาเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วนจนถึงพิจารณาแล้วเสร็จและบนัทกึข้อมลูการ

อนญุาตในระบบสารสนเทศไมน่บัระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
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 ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


