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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตโฆษณาอาหาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 8 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การอนุญาตโฆษณาอาหาร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ
กรณีโฆษณาอาหารที่ประสงคจะเผยแพรใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130 ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 0 3532 2011
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดประสงคจะโฆษณา คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ
ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ
ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้น ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
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หลักการ/ขอปฏิบัติในการโฆษณาอาหาร
1. อาหารที่กฎหมายกําหนดใหขออนุญาตผลิต นําเขา และอื่นๆ ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาหารตามแตละกรณี
นั้นๆ
1.1 ผลิตภัณฑที่มีการใชสารอาหารหรือสารเคมีตัวใหม เปนสวนประกอบหรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม ตองผานการ
ประเมินความปลอดภัยโดยผูเชี่ยวชาญ และ/หรือ รับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอน โดยดูรายละเอียดในคูมือสําหรับ
ประชาชน เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของอาหารใหมและอาหารที่มีอาหารใหมเปนสวนผสม)Novel Food)
1.2 รายละเอียดสูตรสวนประกอบตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
1.3 คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องและประกาศที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑที่ยื่นขออนุญาต
1.4 การใชวัตถุเจือปนอาหารตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
1.5 ไมมีการใชวัตถุที่หามใชในอาหาร และ/หรืออาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวของ
2. การโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร
2.1 ไมเปนเท็จหรือเกินความจริง ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารและใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
2.2 โฆษณาสรรพคุณเฉพาะที่ไดรับอนุญาตในฉลาก ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.3 ไมอนุญาตใหแสดงสรรพคุณ คุณประโยชนของแตละสวนประกอบ และการกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร ตองเปน
การกลาวถึงสารอาหารที่มีอยูในบัญชีสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวัน สําหรับคนไทยอายุตั้งแต6 ปขึ้นไป (Thai
RDI) โดยไมใชการกลาวอางถึงตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ
2.4 ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) ตองผานการประเมินตามคูมือสําหรับประชาชน เรื่อง การ
ประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) กอน
หลักเกณฑทั่วไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551)
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การแสดงคําเตือนในการโฆษณาอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหแสดงคําเตือนในการ
โฆษณาไวเปนการเฉพาะ และ ตัวอยางคําที่ไมอนุญาตใหใชในการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
หลักเกณฑเฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551)
หลักเกณฑตอไปนี้ ใชเปนแนวทางในการพิจารณาคําขอโฆษณาอาหารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑเฉพาะแตละชนิดซึ่งนอกจาก
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทั่วไปแลว ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเฉพาะนี้ดวย
1. อาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. นมโคชนิดผง นมปรุงแตงชนิดผง และผลิตภัณฑของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุมอายุผูบริโภคตั้งแต 1 ปขึ้นไป
3. นมและผลิตภัณฑนม นอกเหนือจากนมโคชนิดผง นมปรุงแตงชนิดผง และผลิตภัณฑของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุม
อายุผูบริโภคตั้งแต 1 ปขึ้นไป
4. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่
5. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีสวนผสมของกลูโคแมนแนน หรือแปงจากหัวบุก
6. อาหารทางการแพทย (Medical Food)
7. อาหารประเภทเครื่องปรุงรส เชน น้ําสมสายชู น้ําปลา ซอส ซีอิ้ว
8. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
9. เครื่องดื่มเกลือแร
10. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
11. อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่อง
การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด
(หมายเหตุ : อาหารขอ 1-3 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ
การโฆษณาอาหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2555)
ตัวอยางขอความที่ไมอนุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถึงการใชภาพที่สื่อใหเขาใจไดในความหมายเดียวกัน(โปรดดู
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รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร)
ตัวอยางลักษณะภาพที่ไมอนุญาตในการโฆษณาอาหาร (แลวแตกรณี) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ/ขอแนะนํา
ในการโฆษณาอาหาร)
เงื่อนไข
1. การโฆษณาที่ไดรับอนุญาต จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด ไดแก
1.1 อนุญาตเฉพาะขอความและภาพที่ไมไดขีดฆา
1.2 โฆษณาในเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันที่อนุญาต
1.3 ขอความและภาพที่โฆษณาตองตรงตามที่ไดรับอนุญาต ถาโฆษณาแตกตางไปจากนี้ถือวาขอความโฆษณาทั้งหมดไมได
รับอนุญาต
1.4 ใหแสดงขอความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อที่ไดรับอนุญาต ยกเวนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไมตองแสดงเลขที่
ใบอนุญาตโฆษณา
1.5 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในเอกสารขอความโฆษณา (ถามี)
2.การรับคําขอที่ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3.ผูมายื่นคําขอ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ขอบกพรองได
4.กําหนดใหผูยื่นคําขอตองประเมินตัวเอง จัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวน
ถูกตอง ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist)
5.กรณีคําขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดที่จําเปนตองสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญหรือตองนําเรื่องเขาหารือคณะทํางาน อาจมี
การขอเอกสารชี้แจงประกอบขอมูลที่ยื่นมาในภายหลัง ซึ่งไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูประกอบการยื่นคําขอและ 0 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนยบริการ

หมายเหตุ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เอกสารหลักฐานประกอบ

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การพิจารณา

กรณีเอกสารไมครบถวนใหผู 0 นาที
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรองภายในเวลาทีผ่ ู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ที่
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.
ผูประเมิน/คณะประเมิน/
5 วันทําการ
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการ
ประเมินความสอดคลองตาม
กฎหมาย

5)

การลงนาม

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทําการ
อนุญาต/ไมอนุญาต/สงคืน
และลงนาม
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข

สวนงาน /
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ

(เริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต
ไดรับเอกสารที่
ครบถวนและ
ถูกตอง จนถึง ลง
นามอนุญาตโดย
ผูมีอํานาจ ไมนับ
ระยะเวลาการ
แกไขเอกสาร
หรือชี้แจงขอมูล
ของ
ผูประกอบการ)
-

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนผูอนุญาต)
6) การแจงผลพิจารณา
เจาหนาที่แจงผลการ
1วัน
พิจารณาภายใน
๗ วันทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบ
ใบอนุญาตหรือหนังสือให
ผูประกอบการตอไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 8 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
ทะเบียนบานของ กรมการปกครอง 0
ผูขออนุญาต
2)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต
3)
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงการ
0
คนตางดาวยื่น
ตางประเทศของ
หนังสือเดินทาง ประเทศนั้นๆ
4)
ผูขออนุญาตเปน กระทรวงแรงงาน 0
คนตางดาว ตอง หรือผูวาราชการ
ยื่นหนังสือ
จังหวัด
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ
5)
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย 0
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ

ตารางทีจ ั ดรูปแบบแล้ ว
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ที่
6)

7)

8)

9)
10)

11)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เปนบริษัท) )
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบานของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ
หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน
คําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
ฉบับ
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย 0
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน)

กระทรวงพาณิชย

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สํานักงานเกษตร
อําเภอ

0

1

ฉบับ

สํานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ
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ที่

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1.1 แบบฟอรมคํา สํานักอาหาร
ขออนุญาต
โฆษณา (แบบ
ฆอ.1)
1.2
สํานักอาหาร
เอกสารแนบทาย
คําขออนุญาต
โฆษณา(แบบ
ฆอ.3) คือ แบบ
สําหรับแสดง
ภาพราง/สตอรี่
บอรด ขอความ
ภาพ เสียง ที่
สอดคลองกับสื่อที่
ขออนุญาต โดย
ตองแสดงเนื้อหา
ที่โฆษณาให
ชัดเจน/บรรยาย
รายละเอียดให
สามารถเขาใจได
งาย และตองไมมี
รอยแกไข ขูดลบ
ขีดฆา หรือ
เพิ่มเติม ลง
ลายมือชื่อจริงทุก
ฉบับ
1.3 เอกสาร
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่ขอ
อนุญาตโฆษณา
(แลวแตกรณี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
2
0
ฉบับ
(ตองกรอก
ขอความครบถวน
และลงลายมือชื่อ
จริงทั้ง 2 ฉบับ)
2
0
ฉบับ
(ในแตละสื่อ
โฆษณาอาจมี
ลักษณะแตกตาง
กันไป ดังตัวอยาง
ในไฟลเอกสาร
แนบ)

0

1

ชุด

-
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ที่

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
1.4 กรณีเปน นิติ
1
0
ชุด
บุคคล เตรียม
เอกสารเกี่ยวกับ
บุคคลผูขอ
อนุญาต

5)

1.5กรณีเปน
บุคคลธรรมดา
เตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับบุคคลผู
ขออนุญาต

1

0

ชุด

6)

1.6คําขออนุญาต สํานักอาหาร
โฆษณาเดิมที่เคย
ไดรับอนุญาต
พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง ในกรณีที่
ตองการใชสํานวน
โฆษณาเดิม

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(การยื่นครั้งแรกใช
มอบอํานาจฉบับ
จริง ในการยื่นครั้ง
ตอไปสามารถใช
สําเนาที่ลงเลขรับ
แลวได)
(การยื่นครั้งแรกใช
มอบอํานาจฉบับ
จริง ในการยื่นครั้ง
ตอไปสามารถใช
สําเนาที่ลงเลขรับ
แลวได)
-

16. คาธรรมเนียม
หมายเหตุ -ไมมีคา ธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 130 ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3522 011
หมายเหตุ
2) ชองทางการรองเรียน •ศูนยดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 1567 ,0 3534 5689
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3)
4)

หมายเหตุ
ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 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
-
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11)

ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ แบบ 1
-

12)

ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ แบบ 2
-

13)

ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ แบบ 3
-

14)

ตัวอยางแบบ ฆอ.2
-

15)

แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขออนุญาตโฆษณาอาหาร
-

16)

หลักเกณฑ/ขอแนะนําในการโฆษณาอาหาร
-

19. หมายเหตุ
-1. ระยะเวลาดําเนินการระยะเวลา 8 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารที่ครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู
มีอํานาจ ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ
2. เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได
3. ขอมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซดสํานักอาหาร หัวขอการขออนุญาตโฆษณา http://iodinethailand.fda.moph.go.th/PFOOD/index.php

