
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตโฆษณาอาหาร[N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณา คณุประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหาร ทางวทิยุกระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์ทางฉายภาพ 

ภาพยนตร ์หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืสิง่พมิพอ์ืน่ หรอืดว้ยวธิอีืน่ใด เพือ่ประโยชนใ์นทางการคา้ ตอ้งน าเสยีง ภาพ ภาพยนตร ์

หรอืขอ้ความทีจ่ะโฆษณาดงักลา่วนัน้ ใหผู้อ้นุญาตตรวจพจิารณากอ่น เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้จงึจะโฆษณาได  ้

 

กรณีการโฆษณาคณุประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหาร ทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่ทั่วประเทศ ใหย้ืน่ค าขออนุญาตโฆษณา

อาหารตอ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านระบบ E-submission 

 

กรณีการโฆษณาคณุประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหารทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่เฉพาะในแตล่ะพืน้ทีท่ีส่ ือ่นัน้ตัง้อยูใ่นแต่

ละจังหวัด เชน่ การโฆษณาทางสือ่วทิยกุระจายเสยีง เครือ่งขยายเสยีง หรอืทางสิง่พมิพ ์ยกเวน้การโฆษณาทางสือ่โทรทศัน ์ให ้

ยืน่ค าขออนุญาตโฆษณาอาหารตอ่ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัพืน้ทีท่ีส่ ือ่นัน้ตัง้อยู ่และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในคูม่อืส าหรับ

ประชาชนในการขออนุญาตโฆษณาอาหารของส านักงานสาธารณสขุจังหวดันัน้ๆ 

 

หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร 

 

1.การโฆษณาอาหารตอ้งไมใ่ชข้อ้ความในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นธรรมตอ่ผูบ้รโิภค หรอืขอ้ความทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่สงัคมเป็น

สว่นรวม (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 3 ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร 

พ.ศ.2561) 

 

2.การโฆษณาคณุประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหาร ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่ป็นเท็จหรอืหลอกลวงใหเ้กดิความหลงเชือ่

โดยไม่สมควร ซึง่อาจเขา้ขา่ยตามมาตรา 40 (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 4 ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 

3.การโฆษณาคณุประโยชนค์ณุภาพหรอืสรรพคณุของอาหาร ลกัษณะตอ่ไปนี ้ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาตแลว้จงึจะโฆษณา

ได(้โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 6 ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร 

พ.ศ.2561) 

 

3.1 การโฆษณาคณุประโยชน ์คณุภาพหรอืสรรพคณุของอาหารทีป่รากฏบนฉลากทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

 

3.2 การโฆษณากลา่วอา้งทางโภชนาการ หรอืใชค้ณุคา่ของสารอาหารในการสง่เสรมิการขาย ตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับที ่182) พ.ศ. 2541 เรือ่ง ฉลากโภชนาการ 

 

3.3 การโฆษณากลา่วอา้งทางสขุภาพ (Health Claim) ของผลติภัณฑอ์าหารทีไ่ดรั้บความเห็นชอบใหก้ลา่วอา้งทางสขุภาพจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้ 

 

4. การโฆษณาอาหารลกัษณะตอ่ไปนี ้ไมต่อ้งน ามาใหพ้จิารณาอนุญาตกอ่น(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิขอ้ 5 ในประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลักเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 

4.1 การใหข้อ้มูลทางวชิาการทีไ่มม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชน์ในทางการคา้ และไมม่คีวามเชือ่มโยงท าใหเ้ขา้ใจวา่เป็นการ

โฆษณาคณุประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหารใดๆ แตท่ัง้นี ้การใหข้อ้มูลทางวชิาการดงักลา่วตอ้งมกีารใหข้อ้มลูที่

ครบถว้นถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ มหีลกัฐานอา้งองิทีเ่ชือ่ถอืได ้เชน่ แสดงทัง้ขอ้ด-ีขอ้เสยี ขอ้ควรระวงั เป็นตน้ 

 

4.2 การโฆษณา เฉพาะทีเ่ป็นลักษณะการโฆษณาทีเ่ป็นการใหข้อ้เท็จจรงิเกีย่วกบัอาหาร ตามขอ้ความทีร่ะบไุว ้ในประกาศว า

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบญัชหีมายเลข 2 ของประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เรือ่ง หลักเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 



 

กรณีทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการยืน่ค าขออนุญาตโฆษณาเพือ่ใหพ้จิารณาเนือ้หาโฆษณาลกัษณะทีไ่มต่อ้งน ามาใหพ้จิารณาอนุญาต

กอ่น และไมป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตโฆษณาอาหาร สามารถยืน่ค าขออนุญาตโฆษณาได ้โดยใหแ้จง้ความประสงคต์ามแบบ

ทีก่ าหนด (หนังสอืแจง้ความประสงคจ์ะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไมเ่ขา้ลักษณะเป็นคณุประโยชน ์คณุภาพ หรอื

สรรพคณุของอาหาร) 

 

หลกัเกณฑท์ั่วไปในการโฆษณาอาหาร (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 8 ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 

(1) อาหารทีจ่ะโฆษณาตอ้งมรีายละเอยีดถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงันี้ 

 

 (ก) คณุภาพมาตรฐานผลติภัณฑต์อ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเรือ่งและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ์

ทีย่ืน่ขออนุญาต 

 

 (ข) รายละเอยีดสตูรสว่นประกอบตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเฉพาะเรือ่งและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ์

ทีย่ืน่ขออนุญาต 

 

 (ค) การใชว้ัตถเุจอืปนอาหารตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรือ่ง วัตถเุจอืปนอาหาร 

 

 (ง) ไมม่กีารใชว้ตัถทุีห่า้มใชใ้นอาหาร และ/หรอือาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุที่

เกีย่วขอ้ง 

 

 (จ) ฉลากอาหารแสดงรายละเอยีดถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 

(2) ขอ้ปฏบิตัใินการโฆษณาอาหาร 

 

2.1 การแสดงชือ่อาหารในสือ่โฆษณา     

 

 (ก)อนุโลมไมต่อ้งแสดงชือ่เต็มของอาหาร หากเนือ้หาโฆษณาไดก้ลา่วหรอืแสดงใหเ้ขา้ใจแลว้วา่อาหารทีโ่ฆษณานัน้ เป็น

อาหารชนดิหรอืประเภทใดอย่างชดัเจนแลว้ 

 

 (ข) การแสดงชือ่อาหารเพยีงบางสว่น หรอืน าชือ่อาหารบางสว่นมาโฆษณา จะตอ้งไม่ท าใหเ้ขา้ใจผดิในคณุประโยชน ์คณุภาพ 

สรรพคณุหรอืสาระส าคัญของอาหาร 

 

2.2 การแสดงขอ้ความ/ ค าเตอืนในสือ่โฆษณา 

 

 (ก) สือ่สิง่พมิพห์รอืสือ่อืน่ใดทีม่เีฉพาะภาพไมม่เีสยีง แสดงค าเตอืนดว้ยตัวอักษรทีม่สี ีรูปแบบและขนาดทีอ่า่นไดง้่ายชดัเจน

โดยก าหนดขนาดความสงูของตวัอักษรไมน่อ้ยกวา่๑สว่นใน๒๕สว่นของขนาดความสงูของพืน้ทีโ่ฆษณา 

 

 (ข) สือ่วทิยกุระจายเสยีงหรอืสือ่อืน่ใดทีม่เีฉพาะเสยีง แสดงค าเตอืนในสว่นเสยีงโฆษณาทีฟั่งไดช้ดัเจนทกุพยางค ์

 

 (ค) สือ่วทิยโุทรทศัน ์ภาพยนตร ์วดิทิัศน ์หรอืสือ่อืน่ใดทีม่ทีัง้ภาพและเสยีง 

อาจแสดงค าเตอืนในสว่นเสยีงโฆษณาทีฟั่งไดช้ดัเจนทกุพยางค ์หรอืแสดงเป็นอกัษรลอย (SUPER) เป็นเวลา 

ไมน่อ้ยกวา่ 5 วนิาท ี(หรอืตามความเหมาะสมกับเวลาโฆษณา) ดว้ยตวัอกัษรทีม่สี ีรูปแบบและขนาดทีอ่า่นไดง้า่ยชดัเจนโดย

ก าหนดขนาดความสงูของตวัอักษรไมน่อ้ยกวา่ ๑สว่นใน๒๕สว่น ของขนาดความสงูของพืน้ทีโ่ฆษณา 

 

หลกัเกณฑเ์ฉพาะในการโฆษณาอาหาร (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 9 ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 



ในการโฆษณาอาหารนัน้ นอกจากตอ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑท์ัว่ไปในการโฆษณาแลว้ ยังตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์ฉพาะ

แลว้แตก่รณี ทีก่ าหนดส าหรับอาหาร 13 ประเภทดงันี้ดว้ย 

 

1. อาหารส าหรับทารก อาหารทารกสตูรตอ่เนือ่งทีร่ะบอุาย ุ6-12 เดอืน และอาหารเสรมิส าหรับทารก 

 

2. อาหารส าหรับเด็กเล็ก 

 

3. อาหารเสรมิส าหรับเด็กเล็ก 

 

4. นมโค นมปรุงแตง่ ผลติภัณฑข์องนม นมเปรีย้ว เครือ่งดืม่นม และน ้านมถั่วเหลอืง 

 

5. วุน้ส าเร็จรูปและขนมเยลลี ่

 

6. วุน้ส าเร็จรูปและขนมเยลลีท่ีม่สีว่นผสมของกลโูคแมนแนน หรอืแป้งจากหัวบกุ 

 

7. อาหารทางการแพทย ์(Medical Food) 

 

8. อาหารกึง่ส าเร็จรูป 

 

9. เครือ่งดืม่เกลอืแร่ 

 

10. ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 

 

11. อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการและคา่พลงังานน ้าตาลไขมันและโซเดยีมแบบจดีเีอ (Guideline Daily Amounts; 

GDA) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่394) พ.ศ. 2561 

 

12. เครือ่งดืม่ทีผ่สมกาเฟอนี 

 

13. อาหารอืน่ใดทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยมขีอ้จ ากดัตา่งๆเป็นการเฉพาะ ใหผู้อ้นุญาตก าหนดใหแ้สดงขอ้ความตามทีเ่ห็นสมควรใน

การโฆษณาได ้

 

ตวัอยา่งค าทีไ่มอ่นุญาตใหใ้ชใ้นการโฆษณาคณุประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหาร (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน

บญัชหีมายเลข 1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลักเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 

ตวัอยา่งขอ้ความทีไ่มอ่นุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถงึการใชภ้าพทีส่ ือ่ใหเ้ขา้ใจไดใ้นความหมายเดยีวกนั (โปรดดู

รายละเอยีดเพิม่เตมิในบญัชหีมายเลข 1 ของประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร 

พ.ศ.2561) 

 

ลกัษณะการโฆษณาทีไ่มต่อ้งน ามาใหพ้จิารณาอนุญาต (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบญัชหีมายเลข 2 ของประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 

ตวัอยา่งลักษณะการโฆษณาทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นคณุประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหารทีต่อ้งยืน่ค าขออนุญาตโฆษณา

อาหาร (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบญัชหีมายเลข 3 ของประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑก์าร

โฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 

การแสดงขอ้ความ/ค าเตอืนในการโฆษณาอาหาร(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบญัชหีมายเลข 4 ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561) 

 

วธิกีาร 



 

1.สรา้งบญัชชีือ่ กับ ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิทางเว็บไซด์

www.egov.go.th) 

 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งม ีOpen ID โดยสามารถสมัครไดก้ับส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) ทางเว็บไซด์

www.egov.go.th (หากมปัีญหาในการสมัครเพือ่สรา้งบญัชผีูใ้ชง้านโปรดตดิตอ่ contact@ega.or.th หรอืโทร (+66) 0 2612 

6000) ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค าขอจะตอ้งรักษาชือ่บัญชผีูใ้ชง้าน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ไวเ้ป็นความลบัหากปรากฏวา่มผีูอ้ ืน่

สามารถใชง้านผา่นบญัชขีองทา่นไดส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และถอืเป็น

ความรับผดิชอบของทา่นหากเป็นเหตใุหส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสยีหาย 

 

2.ยืน่เปิดสทิธิก์ารเขา้ใชร้ะบบและการขออนุญาตโฆษณาอาหาร (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหัวขอ้ขอสทิธใิชง้านระบบการขอ

อนุญาตโฆษณาอาหาร)(สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์และศกึษารายละเอยีดหลักฐานและเงือ่นไขตา่งๆไดท้ีเ่ว็บไซดส์ านัก

อาหาร) 

 

2.1 ยืน่หนังสอืมอบอ านาจและแตง่ตัง้ผูด้ าเนนิกจิการ พรอ้มเอกสาร (เพือ่เป็นผูถ้อืใบอนุญาต และ/หรอื เป็นผูย้ืน่ค าขออนุญาต) 

พรอ้มเอกสาร ตอ่เจา้หนา้ที ่

 

2.2 ยืน่หนังสอืมอบอ านาจ (เพือ่เป็นผูย้ืน่ค าขออนุญาต) ตอ่เจา้หนา้ที ่

 

กรณีโฆษณาอาหารทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่ทัว่ประเทศยืน่ไดท้ีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาส านักอาหารหอ้ง 325 

กรณีโฆษณาอาหารทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่เฉพาะในเขตพืน้ทีแ่ตล่ะจังหวดัใหย้ืน่ทีส่ านักงานสาธารณสขุจังหวดันัน้ๆ 

 

3.เขา้สูร่ะบบการยืน่ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร ผา่นระบบ E-Submission กรณีโฆษณาอาหารทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่ทั่วประเทศ 

 

การยืน่ค าขออนุญาตโฆษณาผ่านระบบ E-Submission ม ี2 แบบ (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหัวขอ้คูม่อืการยืน่ขออนุญาต

โฆษณา) 

 

3.1 การยืน่ค าขอแบบ E-Submission 100% (1 ค าขอ โฆษณาไมเ่กนิ 5 ผลติภัณฑ)์ 

 

-จัดเตรยีมค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร 

 

 ดาวนโ์หลดแบบค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (แบบ ฆอ.1) กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นถูกตอ้ง save file ตามชือ่ไฟลท์ีร่ะบบตัง้ให ้

 

-จัดเตรยีมเอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาตโฆษณา 

 

 ใสเ่นือ้หาทีจ่ะโฆษณาลงในแบบ ฆอ.3 ใหม้คีวามคมชดั ชดัเจน มลีกัษณะสอดคลอ้งกับสือ่โฆษณา และเป็นภาพส ีลงลายมอื

ชือ่ผูด้ าเนนิกจิการ และ save file เป็นนามสกลุ PDF 

 

-จัดเตรยีมเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

เอกสารผลติภัณฑท์ีข่อโฆษณาแตล่ะผลติภัณฑ ์และเอกสารประกอบการกลา่วอา้งโฆษณาแตล่ะอย่าง ลงลายมอืชือ่ผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูด้ าเนนิกจิการ ทกุหนา้ และ save file เป็นนามสกลุ PDF โดยตัง้ชือ่ไฟลใ์หส้อดคลอ้งกบัหัวขอ้หรอืเนือ้หาในเอกสาร 

 

-เขา้สูร่ะบบการขออนุญาตโฆษณาอาหาร และอพัโหลดไฟลแ์ตล่ะชนดิตามหัวขอ้ 

 

-ยนืยันการยืน่ค าขอ สง่ค าขอ และช าระคา่พจิารณาค าขอ เพือ่ใหค้ าขอเขา้สูร่ะบบการพจิารณา 

 

- กรณีรับค าขออนุญาตแบบมขีอ้บกพร่องทา่นแกไ้ขขอ้บกพร่องไดเ้พยีง 1 ครัง้และภายใน 10 วนัท าการโดยการอพัโหลดไฟล์

เอกสารในรูป PDF ผา่นระบบ E-Submission เทา่นัน้ (โดยระบบจะแจง้วนัสิน้สดุการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหท้า่นทราบ) หากทา่นไม่



แกไ้ขขอ้บกพร่องภายในวนัทีก่ าหนดระบบจะสง่คนืค าขอของทา่นโดยอตัโนมัต ิ(โดยไมค่นืคา่ค าขอ) 

 

3.2การยืน่ค าขอแบบกึง่ E-Submission (1 ค าขอ โฆษณาเกนิ 5 ผลติภัณฑ)์ 

 

- จัดเตรยีมค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร 

 

 ดาวนโ์หลดแบบค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (แบบ ฆอ.1) กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นถูกตอ้ง save file ตามชือ่ไฟลท์ีร่ะบบตัง้ให ้

 

- จัดเตรยีมเอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาตโฆษณา 

 

 ใสเ่นือ้หาทีจ่ะโฆษณาลงในแบบ ฆอ.3 ใหม้คีวามคมชดั ชดัเจน มลีกัษณะสอดคลอ้งกับสือ่โฆษณา และเป็นภาพส ีลงลายมอื

ชือ่ผูด้ าเนนิกจิการ และ save file เป็นนามสกลุ PDF 

 

- จัดเตรยีมเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

 เอกสารผลติภัณฑท์ีข่อโฆษณาแตล่ะผลติภัณฑ ์และเอกสารประกอบการกลา่วอา้งโฆษณาแตล่ะอย่าง ลงลายมอืชือ่ผูย้ืน่ค าขอ

หรอืผูด้ าเนนิกจิการ ทกุหนา้ 

 

- เขา้สูร่ะบบการขออนุญาตโฆษณาอาหาร และอพัโหลดไฟลค์ าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (แบบ ฆอ.1) และเอกสารแนบทา้ย

ค าขออนุญาตโฆษณา 

 

- ยนืยันการยืน่ค าขอ สง่ค าขอ และช าระคา่พจิารณาค าขอ 

 

- น าสง่เอกสารประกอบการพจิารณาดว้ยตนเองตอ่เจา้หนา้ทีท่ีก่องอาหาร หอ้ง 325 เพือ่ใหค้ าขอเขา้สูร่ะบบการพจิารณา 

 

- กรณีรับค าขออนุญาตแบบมขีอ้บกพร่องทา่นแกไ้ขขอ้บกพร่องไดเ้พยีง 1 ครัง้และภายใน 10 วนัท าการ (โดยระบบจะแจง้วนั

สิน้สดุการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหท้า่นทราบ) โดยการสง่มอบใหเ้จา้หนา้ทีท่ีก่องอาหารหอ้ง 325 เทา่นัน้ (โดยทา่นสามารถพมิพ์

รายการขอ้บกพร่องทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวจ้ากอเีมลแ์ละแนบมาพรอ้มกบัเอกสารทีท่า่นสง่เพิม่ได)้ หากทา่นไม่แกไ้ขขอ้บกพร่อง

ภายในวนัทีก่ าหนดระบบจะสง่คนืค าขอของทา่นโดยอตัโนมัต ิ(โดยไมค่นืคา่ค าขอ) 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการใชร้ะบบและการขออนุญาตโฆษณา 

 

1. ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งรักษาชือ่บัญชผีูใ้ชง้าน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ไวเ้ป็นความลบั หากปรากฏวา่มผีูอ้ ืน่สามารถ

ใชง้านผ่านบญัชขีองทา่นได ้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และถอืเป็นความ

รับผดิชอบของทา่น หากเป็นเหตใุหส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสยีหาย 

 

2. ผูป้ระกอบการ (ผูด้ าเนนิกจิการ หรอื ผูรั้บมอบอ านาจ) ตอ้งด าเนนิการ log in และคยีข์อ้มลูการขออนุญาตดว้ยตนเอง หาก

ผูป้ระกอบการไม่สะดวกทีจ่ะด าเนนิการคยีข์อ้มลูการขออนุญาตดว้ยตนเอง สามารถใหเ้จา้หนา้ทีค่ยีข์อ้มูลการขออนุญาตแทนได ้

โดยมคีา่ใชจ้า่ย 

 

3. กรณีค าขออนุญาตโฆษณาอาหารรายการใดทีจ่ าเป็นตอ้งสง่เรือ่งใหผู้เ้ชีย่วชาญหรอืตอ้งน าเรือ่งเขา้หารอืคณะท างานอาจมี

การขอเอกสารชีแ้จงประกอบเพิม่เตมิในภายหลงั และไมนั่บระยะเวลาในหว้งเวลาดงักลา่ว 

 

4.การคนืค าขอและไมรั่บค าขอ 

 

- ในขัน้ตอนการพจิารณาตรวจรับค าขอ หากเอกสารประกอบการพจิารณาไม่สอดคลอ้งกบัผลติภัณฑท์ีจ่ะโฆษณา ไมถ่กูตอ้งตาม

หัวขอ้ทีร่ะบไุว ้ท าใหเ้กดิความสบัสนจนไมอ่าจพจิารณาตอ่ได ้จะไมรั่บค าขอ (โดยไมค่นืคา่ค าขอ) 

 

- กรณีรับค าขออนุญาตแบบมขีอ้บกพร่อง สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องไดเ้พยีง 1 ครัง้ ภายใน 10 วนัท าการ หากเลยระยะเวลา 



ระบบจะคนืค าขอโดยอตัโนมัต ิ(โดยไมค่นืคา่ค าขอ) 

 

- การแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการกรอกขอ้มลูในค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (แบบฆอ.1) ผดิ สามารถแกไ้ขได ้1 ครัง้ ถา้ผดิอกี

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาคนืค าขอ (โดยไมค่นืคา่ค าขอ) 

 

- การแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการสง่เอกสารไมค่รบถว้นตามทีเ่จา้หนา้ทีร่อ้งขอจนไมอ่าจพจิารณาตอ่ได ้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาคนื

ค าขอ (โดยไม่คนืคา่ค าขอ) 

 

5. หากผลการพจิารณาค าขอนัน้เขา้ลกัษณะไมต่อ้งขออนุญาตหรอืไม่อนุญาต ระบบจะแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบ (โดยไมค่นื

คา่ค าขอ) 

 

6. หากผูป้ระกอบการประสงคจ์ะยกเลกิค าขอ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืดว้ยตนเองหรอืทางจดหมายอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ยกเลกิค าขอใน

ระบบ (โดยไมค่นืคา่ค าขอ) 

 

7. หากมกีารออกใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ตอ้งช าระคา่ใบอนุญาตโฆษณาอาหารตามอตัราทีก่ าหนด 

 

8. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการขออนุญาตทีไ่ดช้ าระไปแลว้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอสงวนสทิธิไ์มค่นืใหท้กุกรณี 

ยกเวน้การช าระผดิพลาดโดยสจุรติ 

 

9. ระบบจะแจง้ผลการด าเนนิการ/ผลการพจิารณาใหท้ราบทางอเีมลลท์ีล่งทะเบยีนไวก้ารแจง้ทีอ่ยูข่องอเีมลลต์อ้งเป็นทีอ่ยู่

อเีมลลท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของบคุคลหรอืนติบิคุคลนัน้ซึง่มกีารทวนสอบใชง้านอยา่งสม า่เสมอการสง่ขอ้ความจากระบบ E-

Submission จะถอืวา่เป็นการสง่ขอ้มลูทีม่กีารรับขอ้มูลทีช่อบดว้ยกฎหมายแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (ด าเนนิการในวนัและเวลาท าการ))  
กรณีโฆษณาอาหารทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่ทัว่ประเทศ (ระบบ E-

Submission) 
 : ตดิตอ่   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
https://privus.fda.moph.go.th 

/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรณีโฆษณาอาหารทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่ทัว่ประเทศ (ระบบ E-

Submission) ทีต่อ้งสง่เอกสารเป็น paper 

 : ตดิตอ่   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักอาหาร
หอ้ง 325 ตกึส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรณีโฆษณาอาหารทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่ในแตล่ะจังหวดันัน้ๆ 
 : ตดิตอ่   ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั (กลุม่งานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ) 
ชอ่งทางการตดิตอ่ : สามารถดรูายละเอยีดชอ่งทางการตดิตอ่
ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.moph.go.th/moph-links-province-2.php 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 8 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูข้ออนุญาตเขา้เว็บไซด ์http://privus.fda.moph.go.th เพือ่
ยืน่ค าขอผ่านระบบ E-submission ของ อย. โดยใช ้Username 

และ Password ทีไ่ดจ้ากการสมัคร OPEN ID เพือ่เขา้ระบบ 

 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน e-submission 

ระบบอาหาร ไดท้ีเ่ว็บไซดส์ านักอาหาร / กรณีใหเ้จา้หนา้ทีค่ยีค์ า
ขออนุญาตแทนผูย้ืน่ค าขอตอ้งพมิพใ์บสัง่ช าระใหเ้จา้หนา้ทีค่ยี์
ค าขออนุญาตแทนและช าระเงนิตามจ านวนและชอ่งทางทีร่ะบ ุผู ้
ขออนุญาตพมิพใ์บสัง่ช าระคา่พจิารณาค าขอจากระบบ e-
submission และช าระเงนิตามจ านวนและชอ่งทางทีร่ะบใุนใบสัง่
ช าระฯ กอ่น))  

0 นาท ี - 

 

2) - 
กรณีเป็นการยืน่ขอโฆษณาแบบ E-Submission 100% ให ้

upload เอกสารทัง้หมดเขา้ระบบ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเป็นการยืน่ขอโฆษณาแบบกึง่ E-Submission 

ใหส้ง่เอกสารเกีย่วกบัผลติภัณฑท์ีข่ออนุญาตและเอกสาร
ประกอบการกลา่วอา้งโฆษณาตอ่เจา้หนา้ทีท่ีส่ านักอาหารหอ้ง 
325 หลงัจากช าระคา่พจิารณาค าขอเรยีบรอ้ยแลว้))  

0 นาท ี ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของค าขอและ

หลกัฐานประกอบการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (ถา้พบขอ้บกพร่อง หรอืขอค าชีแ้จงเพิม่เตมิ จะสง่
รายละเอยีดใหผู้ย้ืน่ค าขอทาง e-mail ทีแ่จง้ไวใ้นขัน้ตอนสมัคร
ขอ Open ID 
-กรณีเป็นการยืน่ค าขอโฆษณาแบบ E-Submission ใหผู้ย้ืน่ค า
ขอ Login เขา้ระบบ e-submission ด าเนนิการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
หรอืชีแ้จงเพิม่เตมิภายในวนัทีก่ าหนด 

- กรณีเป็นการยืน่ขอโฆษณาแบบกึง่ E-Submission ใหส้ง่
เอกสารเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีข่ออนุญาตและเอกสารประกอบการ
กลา่วอา้งโฆษณาเพิม่เตมิตอ่เจา้หนา้ทีท่ี ่OSSC ภายในวนัที่
ก าหนด 
))  

1 วนั ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 

4) การพจิารณา 

ผูป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชาญ ด าเนนิการประเมนิความ
สอดคลอ้งตามกฎหมาย 

(หมายเหต:ุ (เริม่นับระยะเวลาตัง้แต ่ไดรั้บเอกสารทีค่รบถว้น
และถกูตอ้ง จนถงึ ประเมนิโดยผูม้อี านาจ ไมนั่บระยะเวลาการ
แกไ้ขเอกสารหรอืชีแ้จงขอ้มลูของผูป้ระกอบการ))  

4 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี านาจลงนามอนุญาต/ไมอ่นุญาต/สง่คนืค าขอ/ลงนามไม่

ตอ้งขออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ไมนั่บระยะเวลาในชว่งรอมตคิณะกรรมการ))  

3 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 

6) - 

ธรุการสแกนและอพัโหลดเอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาต

โฆษณา (หนา้โฆษณา) เขา้สูร่ะบบ 
(หมายเหต:ุ (นับระยะเวลารวมอยูใ่นชว่งการลงนาม))  

0 นาท ี ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

 

7) - 
ผูย้ืน่ค าขอพมิพใ์บสัง่ช าระคา่ใบอนุญาตโฆษณาจากระบบ e-

submission และช าระเงนิตามจ านวนและชอ่งทางทีร่ะบใุนใบสัง่

0 นาท ี - 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ช าระฯ 

(หมายเหต:ุ (กรณีไดรั้บใบอนุญาตโฆษณา))  
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบฟอรม์ค าขออนุญาตโฆษณา (แบบ ฆอ.1) ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งกรอกขอ้ความครบถว้น ตามหลักฐานเอกสารแนบ

ประกอบการพจิารณา) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2) 
 

เอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาตโฆษณา(แบบ ฆอ.3) คอื แบบ
ส าหรบัแสดง ภาพรา่ง/สตอรีบ่อรด์ ขอ้ความ ภาพ เสยีง ที่

สอดคลอ้งกบัสือ่ทีข่ออนุญาต โดยตอ้งแสดงเนือ้หาทีโ่ฆษณาให้
ชดัเจน/บรรยายรายละเอยีดใหส้ามารถเขา้ใจไดง้า่ย และตอ้งไมม่ี

รอยแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆา่ หรอืเพิม่เตมิ ลงลายมอืชือ่จรงิทกุฉบบั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ในแตล่ะสือ่โฆษณาอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัไป ดงัตัวอย่าง
ในไฟลเ์อกสารแนบ) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3) 

 

เอกสารเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีข่ออนุญาตโฆษณา (แลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4) 
 

เอกสารประกอบการกลา่วอา้งขอ้ความ/ภาพ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

5) 

 

ส าเนาค าขออนุญาตโฆษณาเดมิทีเ่คยไดร้บัอนุญาต ในกรณีที่

ตอ้งการใชส้ านวนโฆษณาเดมิ หรอือา้งองิโฆษณาเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร 

(หมายเหต:ุ (ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่๗๗/๒๕๙๙ 
เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑ์
สขุภาพ(ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรแหง่
อาณาจักรไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดา้นอาหารตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการ
ยืน่ค าขอดา้นอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้่ายที่
จะจัดเก็บจากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑอ์าหาร 
พ.ศ.2560 ลงวนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

2) คา่ค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร 

(หมายเหต:ุ ((กรณีการใชเ้นือ้หาโฆษณาแบบเดมิและไมม่กีารแกไ้ขอืน่
ใด) 

(ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่๗๗/๒๕๙๙ เรือ่งการเพิม่
ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑส์ขุภาพ(ตาม
ความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรแหง่อาณาจักร
ไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดา้นอาหารตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายในการยืน่ค าขอ
ดา้นอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะจัดเก็บ
จากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑอ์าหาร 

 คา่ธรรมเนยีม 660 บาท 

  
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

พ.ศ.2560 ลงวนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)))  
3) คา่ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร 

(หมายเหต:ุ (ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่๗๗/๒๕๙๙ 
เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑ์
สขุภาพ(ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรแหง่
อาณาจักรไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดา้นอาหารตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการ
ยืน่ค าขอดา้นอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้่ายที่
จะจัดเก็บจากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑอ์าหาร 
พ.ศ.2560 ลงวนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

4) คา่เจา้หนา้ทีค่ยีค์ าขออนุญาตแทน 
(หมายเหต:ุ (ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่๗๗/๒๕๙๙ 
เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑ์
สขุภาพ(ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรแหง่
อาณาจักรไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดา้นอาหารตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการ
ยืน่ค าขอดา้นอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้่ายที่
จะจัดเก็บจากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑอ์าหาร 
พ.ศ.2560 ลงวนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

5) คา่การตอบขอ้หารอื/ปรกึษาเป็นหนงัสอื 

(หมายเหต:ุ (ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่๗๗/๒๕๙๙ 
เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑ์
สขุภาพ(ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรแหง่
อาณาจักรไทย) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบดา้นอาหารตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการ
ยืน่ค าขอดา้นอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้่ายที่
จะจัดเก็บจากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑอ์าหาร 
พ.ศ.2560 ลงวนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัทห์มายเลข 0 2590 7354 -55 /โทรสาร 0 2590 1556 /สายดว่น 1556 /E-mail 
:1556@fda.moph.go.th ))  

2) ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัทกุจังหวดั 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ฆอ.3 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตวัอยา่ง แบบ ฆอ.3 โทรทศัน์ 



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ตวัอยา่ง แบบ ฆอ.3 วทิยุ 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ตวัอยา่ง แบบ ฆอ.3 สิง่พมิพ ์

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืมอบอ านาจและแตง่ตัง้ผูด้ าเนนิกจิการเกีย่วกับการขออนุญาตโฆษณา 

(หมายเหต:ุ -)  
6) หนังสอืมอบอ านาจ (เพือ่ขอเขา้ใขง้านระบบขออนุญาตโฆษณา) 

(หมายเหต:ุ -)  
7) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึขอ้บกพร่องค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร 

(หมายเหต:ุ (ส าหรับโฆษณาผลติภัณฑม์ากกวา่ 5 รายการตอ่ค าขอ))  
8)  หนังสอืแจง้ความประสงคจ์ะโฆษณาอาหารโดยเนือ้หาการโฆษณาไมเ่ขา้ลกัษณะเป็นคณุประโยชน ์

คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

1.ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซดส์ านักอาหารhttp://www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/SitePages/E-ADS_Home.aspx 
 

2.การนับระยะเวลา เริม่นับระยะเวลาตัง้แตไ่ดรั้บเอกสารทีค่รบถว้นจนถงึพจิารณาแลว้เสร็จและบนัทกึขอ้มลูการอนุญาตในระบบ 
E-Submissionไมนั่บระยะเวลาการแกไ้ขเอกสารหรอืชีแ้จงขอ้มลูของผูป้ระกอบการหากมกีารแกไ้ขระบบจะเริม่นับเวลาใหม่

หลงัจากวนัทีแ่กไ้ขแลว้เสร็จ 

 
3.ระยะเวลาด าเนนิการรวมทีร่ะบใุนคูม่อืฉบับนี ้ไม่ไดนั้บระยะเวลาทีผู่ย้ ืน่ค าขอชีแ้จงเพิม่เตมิ กรณีมเีหตใุหต้อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิ ผู ้

อนุญาตจะแจง้เรือ่งทีต่อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 10วนั หากครบ
ระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่ค าขอยังไม่ชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพจิารณาค าขอตามทีย่ืน่ไวแ้ลว้ 

 

4.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/05/2563 

http://www.info.go.th/


เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตโฆษณาอาหาร[N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ ส าเนา เง ือ่นไข  

1 
 

แบบฟอรม์ค าขออนุญาตโฆษณา (แบบ ฆอ.1) ฉบบั
จรงิ 

 

1 0 (ตอ้งกรอกขอ้ความ
ครบถว้น ตามหลกัฐาน

เอกสารแนบประกอบการ

พจิารณา) 

 

2 

 

เอกสารแนบทา้ยค าขออนุญาตโฆษณา(แบบ ฆอ.3) 

คอื แบบส าหรบัแสดง ภาพรา่ง/สตอรีบ่อรด์ 

ขอ้ความ ภาพ เสยีง ทีส่อดคลอ้งกบัสือ่ทีข่ออนุญาต 
โดยตอ้งแสดงเนือ้หาทีโ่ฆษณาใหช้ดัเจน/บรรยาย

รายละเอยีดใหส้ามารถเขา้ใจไดง้า่ย และตอ้งไมม่ี
รอยแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆา่ หรอืเพิม่เตมิ ลงลายมอืชือ่

จรงิทุกฉบบั 
 

1 0 (ในแตล่ะสือ่โฆษณาอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัไป ดงั

ตวัอยา่งในไฟลเ์อกสาร
แนบ) 

 

3 

 

เอกสารเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีข่ออนุญาตโฆษณา 

(แลว้แตก่รณี) 
 

0 1 (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 

4 

 

เอกสารประกอบการกลา่วอา้งขอ้ความ/ภาพ 

 

0 1 (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 

5 

 

ส าเนาค าขออนุญาตโฆษณาเดมิทีเ่คยไดร้บัอนุญาต 

ในกรณีทีต่อ้งการใชส้ านวนโฆษณาเดมิ หรอือา้งองิ

โฆษณาเดมิ 
 

0 1 (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 

 

แบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ือ่นไข  

1 

 

แบบ ฆอ.3 

 

- 
 

2 
 

ตวัอยา่ง แบบ ฆอ.3 โทรทศัน ์
 

- 
 

3 

 

ตวัอยา่ง แบบ ฆอ.3 วทิยุ 

 

- 
 

4 

 

ตวัอยา่ง แบบ ฆอ.3 สิง่พมิพ ์

 

- 
 

5 
 

หนงัสอืมอบอ านาจและแตง่ต ัง้ผูด้ าเนนิกจิการเกีย่วกบัการขออนุญาต
โฆษณา 

 

- 
 

6 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ (เพือ่ขอเขา้ใขง้านระบบขออนุญาตโฆษณา) 
 

- 
 

7 
 

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่งค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร 
 

(ส าหรับโฆษณาผลติภัณฑ์
มากกวา่ 5 รายการตอ่ค า

ขอ) 

 

8 
 

 หนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะโฆษณาอาหารโดยเนือ้หาการ
โฆษณาไมเ่ขา้ลกัษณะเป็นคุณประโยชน ์คณุภาพ หรอืสรรพคณุของ

อาหาร 

 

- 
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